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ΚαΚοδοξη “συνοδο”
τησ Κρητησ το 2016
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Ο κύριος της φωτογραφίας, είναι ‘‘ορθόδοξος’’
μητροπολίτης χαλκηδόνος σε γλέντι καρναβαλιστών

Προς τα απανταχού τέκνα της Εκκλησίας του
Χριστού και κάθε ενδιαφερόμενο.
Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και
η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία
του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών.

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΤΗΝ κΥΡΙΑκΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
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ΕΝΑ ΑκΟΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙκΟ
ΤΗΣ ΠΑΛΙκΑΡΙ ΤΙΜHΣΕ
Η ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ

ΑΧ…! ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ…
∆ΟΞΑΣΜΕΝΗ… & ΠΡΟ∆ΟΜΕΝΗ
(Τσαμουριά – Τσάμηδες)

(Την ψυχή της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου:
τον επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ τον Τζαριτζανιώτη)

Χρόνια τώρα, την Κυριακή της Ορθοδοξίας
(φέτος είναι στις 25 Φεβρουαρίου) μνημονεύεται μαζί με τους άλλους
Επισκόπους-Κληρικούς
ο Ρωγών ιωσήφ
που ανέδειξε, ας μας
μεταλαμβάνει
τους πολιορκήμένους επιτραπεί ο όρος, η
πνευματομάνα Τσαριτσάνη, είναι και ο ήρωας του Μεσολογγίου,

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ του αμαρτωλού Κολυμπαρίου της αδιάφορης εκεί Εκκλησίας της Κρήτης, ο πιστός λαός της κατά
Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας του θεαν-

συνεχίζεται στις σελ. 4

ΝΑ γΙΑΤΙ ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣκΟΠΙΑ
Η μικρή μας αυτή εφημερίδα, που πάντα πρωτοπορεί σε πολλά θέματα, έγινε
σεβαστή, γι’ αυτό και από
μήνα σε μήνα αυξάνει η ζήτησή της και η κυκλοφορία της.
Όποιοι κρατούν αρχείο
H μεγαλύτερη βάση του κόσμου
του “ΑΓΩΝΑ” και τo ανασκαλέψουν θα δουν πόσο
υπενθυμίσουμε στους φίλους
μπροστά είμαστε από τα γε- αναγνώστες τι γράψαμε προ
γονότα.
οκταετίας (αρ. φύλ. 162 – Οκτ.
Αναγκαζόμαστε, για λόγους 2010) για το μεγάλο εθνικό
εθνικούς και ιστορικούς, να θέμα: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ποιοι

κρύβονται. Ο τίτλος του άρθρου ήταν: «ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΗΠΑ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ».
ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ – Περιλαμβάνει και εκτάσεις της ΠΓΔΜ).
Τότε μας ειρωνεύθηκαν,
μας σνομπάρανε και μας χαρακτήρισαν άσχετους, ανεδαφικούς και φαντασιόπληκτους.
Σήμερα όμως αποδείχθηκε το
αντίθετο, δεδομένου ότι το πα-

συνεχίζεται στη σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΦΩΤΙΑ ΑΝΑΨΕ, ΠΥΡκΑγΙΑ ΕγΙΝΕ
Η κΑΛΑΘΟΥΝΑ ΜΕ ΤΑ 500.000€ ΠΟΥ;;
• Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ… ΤΟ ΤΗγΑΝΙ…
κΑΙ ΤΟ κΛΑΜΑ
• ΒγΗκΕ ΣΤΟ κΛΑΡΙ
Ο ΑΡχΙΕΠΙΣκΟΠΟΣ!
• Ο ΠΑΠΑΣ ΜΕ ΤΗ χΑΡΛΕΪ
σελ. 8

αυτα τα ξΕρατΕ ;;;
(Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα
διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ !
Β) Κ. ΤΣΙΠΡΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ
ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ 2ΟΣ ΝΤΕ ΓΚΩΛ;;;
Γ) ΜΑΣ ΚΟΥΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΟ ∆ΑΚΤΥΛΟ !
∆) ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ !

συνεχίζεται στις σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

(Ψαλ. 21, 17).

Tο σύμβολο
της «νέας
τάξης»

συνεχίζεται στη σελ. 3

Η ΨΕΥ∆Ο/ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
∆ΟΓΜΑΤΟ/ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Εκύκλωσάν με
κύνες πολλοί,
συναγωγή
πονηρευομένων
περιέσχον με…»

συνεχίζεται στη σελ.3

ΕΝΑΣ “μεγάλος” ΘΡΙΑΜΒΟΣ κΑΙ ΜΙΑ μεγίστη ΑΤΙΜΙΑ
Στις 4 Δεκεμβρίου του 2017
στην Αθήνα και στο εμπορικό
κέντρο Atrium πραγματοποιήθηκε μια “μεγάλη” εκδήλωση για την παρουσίαση του
επιστημονικού εγχειρήμαΑπό την εκδήλωση στην Αθήνα
τος – “πρωτότυπη πραγματεία” – του καθηγητού (ΠΕ01)
σε από εκδοτικό οίκο της ΘεσσαΒ/θμιας Εκπ/σης (πάει το Θεολό- λονίκης με θέμα «Η εκκλησία κατά
γος, πάει και ο Θρησκευτικών), κ. τη δικτατορία 1967-1974. ιστορική
Χ. Ανδρεόπουλου που κυκλοφόρη- και νομοκανονική προσέγγιση».

Για την περισπούδαστη αυτή εκδήλωση συνεργάστηκαν: η Εφημερίδα «Χριστιανική», οι Εκδόσεις
«Επίκεντρο» και το βιβλιοπωλείο

των Αθηνών «Εν Πλώ». Για
ημέρες διαφήμιζαν την εκδήλωση οι εφημερίδες “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ” και
διάφορα περιοδικά των Αθηνών, καθώς προσκλήσεις και
τηλέφωνα που ενημέρωναν
σχετικά.
Το αποτέλεσμα… ΟΙΚΤΡΟ!!! Σε
μια Αθήνα 4.000.000 ανθρώπων,
με θεολογικές, ιερατικές και πασυνεχίζεται στη σελ.7

Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΘΑΙΝΕΙ!
Φωνὲς ἀπογνώσεσεις), καὶ πολλοὶ ἀρχιτοῦ ᾽Ἀρχιμ.
ως! Καὶ ποιός ἀκούερεῖς χοροστατοῦν σὲ
Δανιήλ Ἀεράκη
ει; Φεύγει ἡ γῆ κάτω
ἐπιδεικτικὲς πολυαρχιἀπό τά πόδια μας καὶ μεῖς πανηγυ- ερατικὲς «φιέστες».
ρίζουμε! Δολοφονοῦμε τὴν Ἑλλά• Νοήσατε περὶ τίνος πρόκειται;
δα, καὶ οἱ Ἕλληνες πού ἀπέμειναν, Γιὰ τὸ δημογραφικό, τὸ τραγικώτετρελλὰ διασκεδάζουν. Τὸ ἑλλη- ρο τῶν θεμάτων. Καὶ τὸ δημογρανικὸ αἷμα χύνεται ποτάμι (ἐκτρώ- φικὸ ὀφείλεται στὴν ὑπογεννητικό-

τητα. Καὶ ἡ ὑπογεννητικότητα ὀφείλεται στὴν ἀπιστία.
• Ἄς λιτανεύουμε κάθε μέρα
εἰκόνες! Ἄς περιφέρουμε πανηγυρικὰ ἅγια λείψανα! Τίποτε δὲν μεταθέτει τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας καὶ τὶς ἐκτρώσεις. Ἐλάχιστοι τηροῦν τὸ θέλημα
συνεχίζεται στη σελ.8

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

Κακοδοξη “συνοδο” της Κρητης το 2016
- Λογος στηριγμου και Οικοδομης στην Ορθοδοξια

Α΄. Μια πρώτη και σύντομη αποτίμηση της οικουμενιστικής «Συνόδου» της Κρήτης.
νορθόδοξη» συνοδική «νομιμοποίηση» και «κατοΠαρήλθε ένα και ήμισυ έτος από της συγκλή- χύρωσή» του, δια της «Συνόδου» του Κολυμπασεως και πραγματοποιήσεώς της, από των αρχών ρίου της Κρήτης.
του 20ου αιώνος προετοιμαζομένης και ως «Αγίας
Η «Σύνοδος» αυτή αποδεικνύεται καταφανώς
και Μεγάλης» φερομένης «Συνόδου» των Οικου- και πολυπλεύρως αντορθόδοξη, αιρετική και λημενιστών, η οποία έλαβε χώρα στο Κολυμπάρι στρική διότι:
των Χανίων της Κρήτης τον Ιούνιο του παρελθό1) Συνεκλήθη υπό αιρετικών οικουμενιστών.
ντος έτους 2016. Περί αυτής της Συνόδου πολ2) Δεν ακολούθησε – επικύρωσε τις προγελά ελέχθησαν, λέγονται και μέλλουν να λεχθούν. νέστερες οικουμενικές και πανορθοδόξους ΣυΚαι είναι φυσικό να γίνεται περί αυτής πολύς λό- νόδους.
γος, διότι η πολυχρόνια προετοιμασία της και οι
3) Κατέλυσε αποφάσεις Οικουμενικών και παμεγάλες και ποικίλες προσδοκίες που αυτή είχε νορθοδόξων Συνόδων.
δημιουργήσει σε πολλούς, ανεξαρτήτως της θε4) Κατέλυσε την Ορθόδοξη συνοδικότητα δια
τικής ή αρνητικής στάσεώς τους απέναντί της, του αποκλεισμού της δυνατότητος συμμετοτην θέτουν αναμφιβόλως στο επίκεντρο του εν- χής όλων των «Επισκόπων», δια της αναβαθμίδιαφέροντος και των εξελίξεων στο χώρο των εκ- σεως των προκαθημένων σε «υπερεπισκόπους»
κλησιαστικών πραγμάτων.
και δια της πραγματοποιήσεώς της
Αρκετός λόγος περί αυτής και Διονύσιος Δ. Σακκάς
άνευ της συμμετοχής και παρουσίπερί συναφών προς αυτήν θεμάτων
ας εκπροσώπων όλων των τοπικών
Γνήσιος ορθόδοξος
είχε γίνει λίγο προ της συγκλήσεώς
«εκκλησιών».
χριστιανός
της και στο υπ’ αριθμ. 3478/24-55) Ακολούθησε καινοφανείς μεΚαλαμάτα
2016 Διάγγελμα της Ιεράς ημών
θόδους στη θεματολογία και στη
Συνόδου; Γνησίων ορθοδόξων χριλειτουργία της.
στιανών, όπου, μεταξύ άλλων, διετυπώθησαν και
6) «Επικύρωσε» και «νομιμοποίησε» θεσμικώς
κάποιες κρίσεις, προβλέψεις και εκτιμήσεις σχετι- και συνοδικώς την αίρεση του οικουμενισμού.
κώς με τους σκοπούς, την προετοιμασία, το έργο
7) Ανεγνώρισε ως «Εκκλησίες» τις αιρέσεις.
και τα αποτελέσματά της.
8) Ανεγνώρισε και επαίνεσε το έργο του παναιΔυστυχώς οι κρίσεις, οι προβλέψεις και οι εκτι- ρετικού «παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών».
μήσεις αυτές, επαληθεύθησαν πλήρως από την
9) Συσχηματίσθηκε «τω αιώνι τούτω» (πρβλ.
εν λόγω «Σύνοδο» των οικουμενιστών. Όσα συ- Ρωμ. ιβ΄, 2) τόσο ως προς τον τρόπο λειτουργίας
νέβησαν προ και μετά τη «Σύνοδο» αυτή, εντός της, όσο και ως προς τις επιδιώξεις, τα πρόσωκαι εκτός αυτής και τα οποία αφορούν στη λει- πα, τα μέσα, αλλά και τον εκκοσμικευμένο τρότουργία, στις συζητήσεις, στα εγκριθέντα κείμε- πο προβολής των πεπραγμένων της δια των μένα – αποφάσεις της, στην Εγκύκλιο και στο Μήνυ- σων μαζικής ενημερώσεως.
μά της, καθώς επίσης και στις γενόμενες, παντο10) Αποτελεί σαφώς το θεμέλιο για την περαιειδείς και πολύπλευρες αναλύσεις των πεπραγ- τέρω προώθηση των οικουμενιστικών ανοιγμάμένων της, αλλά και στις αντιδράσεις που προέ- των και πρακτικών ως «κατοχυρωμένων» συνοδικυψαν στο χώρο των νεοημερολογιτών και των κώς, αλλά και την απαρχή και άλλων παρομοίων
κοινωνούντων αυτοίς, όλα επαληθεύουν πλήρως με αυτήν «Συνόδων» (χωρίς να αποκλείεται πλέόχι μόνο τα αναφερθέντα και προβλεφθέντα περί ον η συνδιοργάνωσή τους με αιρετικούς), με σκοαυτής στο προαναφερθέν Διάγγελμα της Ιεράς πό την πλήρη «ενότητα» των παντοειδών Οικουημών Συνόδου, αλλά, επιπλέον, δικαιώνουν σα- μενιστών στην παγκόσμια ψευδοεκκλησία τους.
φέστατα όλον τον Ιερόν Αγώνα των Γνησίων ΟρΒ΄. Ο Οικουμενισμός αναδεικνύεται
θοδόξων κατά του οικουμενισμού.
πρόδρομος του Αντιχρίστου.
Ο Αγώνας αυτός άρχισε ως έπρεπε ευθύς αμέΌσο περνά ο καιρός οι ίδιες οι εξελίξεις στον
σως μετά την πραξικοπηματική εισαγωγή της καοικουμενιστικό χώρο φανερώνουν όλο και ποιο
ταδικασμένης πανορθοδόξως καινοτομίας του
καθαρά τον χαρακτήρα και το βάθος, την πονηνέου παπικού ημερολογίου το έτος 1924. Η αλλαγή αυτή, όπως ιστορικώς και διαχρονικώς απο- ρία και τους σκοπούς της παναιρέσεως του οιδεικνύεται, ήταν το πρώτο, πλην όμως καίριο και κουμενισμού.
Αν οι άλλες αιρέσεις που ανεφάνησαν στην
απαραίτητο, βήμα για την εφαρμογή του οικουμενιστικού προγράμματος, το οποίο εισήγαγε επι- ιστορία της Εκκλησίας, υπήρξαν τρομερές και
σήμως η διαβόητος εγκύκλιος του Οικουμενικού κατατάραξαν το λαό του Θεού, οδηγώντας πολλούς στην απώλεια, η αίρεση του ΟικουμενιΠατριαρχείου το έτος 1920.
Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα, μετά τη σταδια- σμού είναι ακόμη πιο τρομερή. Η πονηρία της
κή και μεθοδευμένη εφαρμογή του σε πρακτικό είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων
κυρίως επίπεδο, βρίσκει πλέον και την δήθεν «πα- αιρέσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αναλό-

γου προς αυτή συγχύσεως και πλάνης «ει δυνατόν και στους εκλεκτούς» (πρβλ. Ματθ. κδ΄, 24).
Όλες οι άλλες αιρέσεις έβαλλαν ευθέως κατά
της δογματικής αληθείας της Εκκλησίας, αλλοιώνοντας εμφανώς την ιερά παράδοση και το εν
γένει βίωμα του εκκλησιαστικού σώματος. Ο Οικουμενισμός όμως, δεν επιχειρεί να προσβάλλει
και αλλοιώσει με τρόπο εμφανή και ευκολοδιάκριτο αυτά τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας του Χριστού. Δια του οικουμενισμού ο Διάβολος προσπαθεί να ακυρώσει ουσιαστικώς την
Εκκλησία του Χριστού, δια της ύπουλης, συγκεκαλυμμένης και σταδιακής αναμείξεως της αληθείας με το ψεύδος. Αποδομεί τη μοναδικότητα και αποκλειστικότητα της Εκκλησίας του Χριστού με την παρουσίαση των ποικίλων αιρέσεων ως δήθεν πραγματικών Εκκλησιών του Χριστού. Σχετικοποιεί τα σωτήρια δόγματα εξισώνοντάς τα με τις αιρετικές δοξασίες και παρουσιάζοντας αμφότερα ως δήθεν ποικίλες εκδοχές
και όψεις του ίδιου πράγματος και ως διαφορετικές οδούς προς τον ίδιο προορισμό. Δηλητηριάζει και εν τέλει θανατώνει πνευματικώς όσους
εκ των μελών της Εκκλησίας του Χριστού πλανήσει και σύρει στην αναγνώριση των αιρέσεων ως
Εκκλησιών του Χριστού, τη συμπροσευχή και τελικώς την πλήρη ένωση με τους παντοειδείς αιρετικούς. Απώτερος σκοπός του είναι η τελική
συγχώνευση όλων των θρησκειών σε μία πολυπεριεκτική και αδογμάτιστη πανθρησκεία της
«Νέας Εποχής».
Πραγματικά, η δογματική περιεκτικότητα του
Οικουμενισμού και η πονηρότατη «ανοχή» του
στη διαφορετικότητα, σε θέματα που αφορούν,
τόσο στην πίστη, όσο και στη λειτουργική πράξη,
είναι σαφώς τα στοιχεία εκείνα τα οποία τον αναδεικνύουν ως τον υπουλότερο εχθρό της αληθείας και πραγματικό πρόδρομο του Αντιχρίστου.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι, όπως ο Αντίχριστος θα αντιποιείται το πρόσωπο του Χριστού,
παρουσιαζόμενος ως «Θεάνθρωπος» και απαιτώντας τη λατρεία των ανθρώπων, όμοια και ο
Οικουμενισμός αντιποιείται την Εκκλησία του
Χριστού απαιτώντας την υποταγή και την προσχώρηση όλων σε αυτόν.
Γ΄. Η συνέχιση της αντιφατικής και
αναποτελεσματικής στάσεως
των λεγομένων «αντιοικουμενιστών».
Όπως δείχνουν τα σημεία των καιρών, έχουμε
ήδη φθάσει στην εποχή κατά την οποία η δημόσια έκφραση της Ορθοδόξου πίστεώς μας και
η ομολογία ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μια
και μοναδική, δηλαδή η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ενώ οι άλλες θεωρούμενες ως «Εκκλησίες» δεν είναι παρά αιρετικές και σχισματικές
ομάδες οι οποίες ανήκουν στο χώρο της πλάνης
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και της απωλείας, θα θεωρείται ως έκφραση και
κήρυγμα «μίσους», θρησκευτικού «φανατισμού»
και «ρατσισμού». Μετά δε την πραγματοποίηση
της «Συνόδου» της Κρήτης και την προβολή της
υπό των Οικουμενιστών ως την δήθεν «αυθεντική» έκφραση της «ορθοδόξου» αυτοσυνειδησίας στο σύγχρονο κόσμο, κάθε αντίδραση και
εναντίωση στα αποφασισθέντα και προγραμματισθέντα υπ’ αυτής θα θεωρείται ως ανταρσία και αντισυνοδική – αντιεκκλησιαστική ενέργεια. Ήδη έχουν αρχίσει και οι μεθοδεύσεις υπό
των υψηλοβάθμων παραγόντων του Οικουμενισμού για την πάταξη κάθε εναντιώσεως και την
παραδειγματική τιμωρία παντός αντιδρώντος
στα σχέδιά τους.
Η εξέλιξη αυτή φανερώνει όχι μόνο τι μέλλει γενέσθαι, αλλ’ επίσης αποκαλύπτει το μέγεθος της πλάνης και της αδυναμίας των λεγομένων «αντιοικουμενιστών», τόσο του νεοημερολογιτικού χώρου, όσο και κάποιων παλαιοημερολογιτών, να εκτιμήσουν και αξιολογήσουν ορθά τα γεγονότα και να λάβουν την πρέπουσα θέση απέναντί τους. Οι μεν νεοημερολογήτες «αντιοικουμενιστές» ή εξακολουθούν
να «αντιδρούν» στον Οικουμενισμό θεωρητικώς
και δια λόγων μόνο, ενώ εν τη πράξει επικοινωνούν πλήρως με τους Οικουμενιστές, ή «αποτειχίζονται» ελάχιστοι εξ αυτών ή διακόπτουν το
μνημόσυνο των «επισκόπων» που αποδέχονται
τη «Σύνοδο» της Κρήτης, εναποθέτοντας όλες
τις ελπίδες τους σε μία ουτοπική μελλοντική
«Πανορθόδοξη» Σύνοδο η οποία, όπως φαντάζονται, μέλλει να καταδικάσει τη «Σύνοδο» της
Κρήτης και να ανατρέψει τις αποφάσεις και τα
προγράμματά της. Οι δέ παλαιοημερολογίτες
«αντιοικουμενιστές», παρότι οι ραγδαίες οικουμενιστικές εξελίξεις αποκαλύπτουν πλήρως το
οικουμενιστικό υπόβαθρο και τη σημασία της
εφαρμογής του νέου ημερολογίου για την επιτυχή εξέλιξη του Οικουμενισμού, αυτοί εξακολουθούν να αποφεύγουν να αποφανθούν αν η
πραξικοπηματική επιβολή του Νεοημερολογιτισμού, ως πανορθοδόξως καταδικασμένη προ
πολλού καινοτομία και εντασσομένη πλήρως στα
πλαίσια της αιρέσεως του Οικουμενισμού, έχει
προκαλέσει και συνεχίζει να συνιστά τετελεσμένο σχίσμα, με όλες τις εκκλησιολογικές και κανονικές συνέπειες αυτού. Τα ανωτέρω σημαίνουν
ότι, δυστυχώς και οι μεν και οι δε, πέφτουν στο
ίδιο ουσιαστικώς σφάλμα. Θεωρούν την έκπτωση των αιρετικών εκ της Εκκλησίας, ως συνοδική «ποινή» και όχι ως αποτέλεσμα του αυτοχωρισμού τους από τον Χριστό δια της αιρέσεως.
Με άλλα λόγια, νομίζουν ότι η Σύνοδος της Εκκλησίας δίνει υπόσταση στους αιρετικούς και
όχι η αίρεσή τους αυτή καθ’ εαυτήν.
συνεχιζεται

Η ΨΕΥΔΟ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΔΟΓΜΑΤΟ/ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
συνέχεια από τη σελ. 1
θρώπου Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, πους τους, που επαξίως τους εκπροαυτός ο μόνος φρουρός της Ορθο- σώπησαν στην Μεγάλη Σύνοδο. Δηδόξου Πίστεως του Ζώντος Θεού, λαδή, “άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε”,
ζήτησε από τους Επισκόπους του, (Άπαγε της βλασφημίας).
Η ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΑΥΤΗ
που συμμετείχαν εκεί
ΨΕΥΔΟ/ΣΥΝΟΔΟΣ
σε αυτό το ΦΙΑΣΚΟ της
Γράφει
της αδιάφορης ΕκκληΛηστρικής Ψευδο/Συνό- ο π. Ευστάθιος Κολλάς
σίας της Κρήτης, εκεί
δου, να του δώσουν εξηγήσεις που εκεί τον εξέφραζαν. Δη- στο αμαρτωλό Κολυμπάρι της Κρήλαδή τους ζήτησαν, τι έπραξαν ακρι- της, έχει προκαλέσει και προκαλεί ειβώς και τι θέση πήραν τελικά έναντι σέτι, σοβαρά Δογματο/Εκκλησιολογιαυτής της απαράδεκτης από Ορθο- κά προβλήματα για τα οποία απαιτείδόξου πλευράς ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟ/ ται το συντομότερο δυνατόν, να δοΣΥΝΟΔΟΥ, γιατί τελικά δεν υπήρξε θεί προς τούτο, ακριβής και πειστική
ΟΜΟΦΩΝΙΑ, όπως τούτο απαιτείται, απάντηση, πριν είναι πολύ αργά και
υποχρεωτικά, σε κάθε Ορθόδοξη Οι- συμβούν τα χειρότερα, γιατί το Ιερατείον και οι Ορθόδοξοι πιστοί βρίκουμενική Σύνοδο.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΟΘΗ- σκονται σε κοχλάζουσαν αναστάτωΚΕ ΤΕΛΙΚΑ, με άκρατο Δεσποτισμό ση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται...
και σε Φαναριώτικη Διάλεκτο ήταν:
ΚΑΙ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΌτι, Ωφελήθηκε τελικά η Ορθόδο- ΡΩΣ, γιατί Ιερείς που είναι γνώστες
ξη Εκκλησία, και οι πιστοί πρέπει, να και είναι τούτο τοις πάσι γνωστόν,
έχουν εμπιστοσύνη στους Επισκό- ότι Επίσκοποί τους έχουν πράγματι

προδώσει, εκεί στο αμαρτωλό Κολυμπάρι της αδιάφορης Εκκλησίας της Κρήτης την Ορθόδοξη πίστη
τους με την υπογραφή τους στις
αντ/ορθόδοξες αποφάσεις της Ληστρικής Ψευδο/Συνόδου της Κρήτης. Αυτοί λέγω οι Ιερείς διερωτώνται, τι θα πρέπει να πράξουν, όσον
αφορά στην περίπτωση της μνημόνευσής τους κατά την διάρκεια της
Θείας Ευχαριστίας και των διαφόρων άλλων Ακολουθιών;;;
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΛΕΓΟΥΝ,
να εκφωνούμε στην μνημόνευσή
τους, “...τον ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας”, ενώ ουσιαστικά είναι προδότες της Ορθοδόξου πίστεώς μας;;; Με πια δικαιολογία θα πράττουμε τούτο, ενώ γνωρίζουμε, ότι με αυτή μας την πράξη, πέραν της τύψης, θα προκαλέσουμε, ενσυνείδητα πλέον, σκανδαλισμόν στους πιστούς μας;;;

ΑΔΕΛΦΟΙ, ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, αλλά επειδή ακόμη δεν έχει ληφθεί επίσημη
απόφαση, για το μέγα αυτό Δογματό/Εκλησιολογικό παράπτωμά
τους και επειδή με την μνημόνευσή σας αυτή πράγματι θα προκαλείτε σκανδαλισμόν στους Εκκλησιαζομένους πιστούς, κάνω τις παρακάτω σκέψεις, προς γνώσιν και
συμμόρφωσιν.
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΕΚΦΩΝΕΙΤΕ,
απευθυνόμενοι προς τον Κύριόν
μας Iησούν Χριστόν: “...μνήσθητι
Κύριε υπερ πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των ορθοτομούντων τον
λόγον της σης αλήθειας” και αν ο
Επίσκοπός σας πράγματι έχει ορθοτομήσει εκεί τον λόγο της αλήθειας, τότε συμπεριλαμβάνεται σε
αυτή σας την μνημόνευσή, διαφορετικά, όσοι δεν έχουν ορθοτομή-

σει εκεί τον λόγον της Αληθείας και
συμβιβάστηκαν, θα θεωρούνται ως
“αλλότριοι (= εχθροί της Εκκλησίας και διαγεγραμμένοι από τον κατάλογο των Χριστιανών), και πλέον
μέλοι σεσηπότα (= Σάπιο). (Καν. Α΄
ΣΤ΄ Οικ. Συν. πρβλ. Πηδάλιον σελ.
217-220).
ΑΔΕΛΦΟΙ, κάνω αυτές τις σκέψεις, και τα παρά πέρα επαφίονται
στην Ορθοδόξη θαρραλέα επιλογή
σας. Η γλώσσα, αδελφοί, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι: “Το
ναι, ναι και το ου, ου, το περισσόν τούτου εκ του πονηρού εστίν”
(Ματθ. 5, 37) . Επομένως, αυτό το
περισσόν της Γραφής, ισοδυναμεί με άρνηση της αληθείας. Λοιπόν μην το πράξετε, γιατί “Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΣΗΜΑΔΕΥΕΙ, ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΟΝ
ΕΛΘΕΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΞΥΡΙΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥΝΤΑ.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;; ΑΓΩΝΑΣ 3

φεβρουαριοσ
2018
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΤΙΜΗΣΕ
Η ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
(Την ψυχή της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου:
τον επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ τον Τζαριτζανιώτη)

συνέχεια από τη σελ. 1
ο επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ.
τούς τους ποντικούς, βαστώΕπικράτησε όμως και όχι άδι- ντες με τα δόντια το προπύργιον
κα, τη μεγάλη αυτή μέρα της της Ελλάδος και ελπίζοντες να
Ορθοδοξίας να γίνεται αναφο- δουν ημέραν παρ’ ημέραν τον
ρά μόνο στο μεγάλο Οικουμε- Στόλον. Αμετάθετον δε απόφανικό δάσκαλο τον Κωνσταντίνο σιν έχουν να μακελλευθούν με
Οικονόμο των εξ Οικονόμων. τους εχθρούς μάλλον παρά να
Όχι ότι και στη μορφή αυτή εξα- αφήσουν εις αυτούς το φρούριντλούνται οι υποχρεώσεις μας ον τούτο» (βλ. στου Ανδρέα Δημε τα δέκα (10) λεπτά της ομιλί- μητρίου, όπ. π., σ. 76).
ας μέσα στο Ναό κάθε χρόνο!
Απόφαση της εξόδου
Το πνευματικό ταμείο του ΟικοΠαρά την εξάντληση, δεν χάνόμου είναι ανεξάντλητο, οικου- θηκε το υπερήφανο ήθος των
μενικό και ουσιαστικό, επίκαιρο πολιορκημένων. Απέρριψαν
και διαχρονικό. Μακάρι να βρι- και τις τελευταίες προτάσεις
σκότανε τρόπος να μεταφέρο- για παράδοση και αποφάσισαν
νται κάθε φορά οι θέσεις του να ενεργήσουν έξοδο, προτού
στα εκκλησιαστικά (πνευματι- φθάσουν στα έσχατα της εξακά) και κοινωνικά προβλήματα ντλήσεως. «Έκδηλα, η ιδέα της
της Χώρας μας και όχι μόνο! Με ένοπλης εξόδου, ως μόνης λύτις μικρές μας δυνάμεις θα προ- σης, είχε πλέον κυοφορηθεί στη
σπαθήσουμε μελλοντικά να με- σκέψη όλων. Ως εκφραστής της
ταφέρουμε το “χθες” του Οικο- αναφέρεται εκ νέου, κατά τις τονόμου στο σήμερα!
πικές αφηγήσεις, ο (Θανάσης)
Όμως εμείς τώρα
Ραζηκότσικας».
από τις στήλες της
Κάθε ελπίδα
του Χαραλ. Γρ. Κοντού
εφημερίδας, θα αναγια ενίσχυση είχε
τ. καθ. ΤΕΙ
φερθούμε στον επίχαθεί. Μοναδική
- Δικ. Οικονομολογος
σκοπο, στον ήρωα
ελπίδα έμενε η
της εξόδου του Μεέξοδος, με συνσολογγίου, την ψυχή των πο- δυασμένη επίθεση των ελληνιλιορκημένων Ιωσήφ Ρωγών τα κών σωμάτων από το Ζυγό και
αποκαλυπτήρια της προτομής τη Βαράσοβα. Έγινε συμβούλιο
του οποίου έγιναν την Κυριακή προκρίτων και οπλαρχηγών στο
25/2 στον προαύλιο χώρο του ναό του Αγίου Σπυρίδωνος υπό
Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της την προεδρία του μεγάθυμου
Θεοτόκου στην Τσαριτσάνη.
επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ που
Θα μεταφέρουμε εδώ από το ήταν κατά τη πολιορκία η ψυχή
βιβλίο “Η ελληνική επανάσταση της άμυνας - ό,τι και ο πατριάρτου 1821” Πελοπόννησος – Στε- χης Σέργιος για την ΚΠολη στην
ρεά – Νήσοι – Βόρειος Ελλάς πολιορκία του 626. Το συμβούΔ΄ Μέρος Αθήνα 2014 του Ιστο- λιο αποφάσισε να γίνει η έξοδος
ρικού Σαράντη Ι. Καργάκου τις τη νύχτα της 9ης προς 10η Απριλίσελ. 166-169 που αναφέρονται ου (Σάββατο Λαζάρου προς Κυστην απόφαση της εξόδου του ριακή Βαΐων). Συνέταξαν επιστοΜεσολογγίου και στον πνευμα- λή προς τους έξω της πόλεως
τικό ρόλο που έπαιξε ο Ιωσήφ καπεταναίους στην οποία εξέσε κρίσιμες στιγμές, όπως στην θεσαν όλο το σχέδιό τους. ο Καπερίπτωση της εξόδου. Αλήθεια, σομούλης διέσωσε από μνήμης
πόσο μας χρειάζονται και σήμε- την επιστολή. Παραθέτουμε το
τελευταίο μέρος!
ρα τέτοιες μορφές!
«Εις τάς δύο της νυκτός εσείς
Αλλά την πλέον αψευδή μαρτυρία για το επίπεδο της τραγι- να ριχθήτε οι μεν εις το έν στρακής αθλιότητας, εξ αιτίας της τόπεδον (Κιουταχή), οι δε εις το
πείνας, την προσφέρει η επι- άλλον (Ιμπραήμ), και ημείς να
στολή που συνέταξε την επαύ- πέσωμεν εις ετούτους οπού ευριο του έπους της Κλείσοβας ρίσκονται [εδώ] και μας πολιορ(26 Μαρτίου) εκ μέρους των Με- κούν. Κτυπώντας ούτως [ημείς],
σολογγιτών ο Ιωάννης Παπαδια- όταν σμίξωμεν όλοι ομού με την
μαντόπουλος και την απέστειλε κολώναν (φάλαγγα) του Αγίστη Ζάκυνθο, προς τους Διον. ου Συμιού, ορμούμεν κατά των
Ρώμα, Σταμ. Μπουντούρη και δύο στρατοπέδων, και ίσως ο
Κων. Δραγώνα. Στην επιστολή Θεός να βοηθήση και σείσωμεν
εκτίθενται τα νέα τρόπαια αλλά το ορδί. Εάν τους νικήσωμεν και
και η θλιβερή κατάσταση των τους διώξωμεν, μένομεν κύριοι
της θέσεώς των, και πάλι το Μεπολιορκημένων:
«Ο Ελληνικός στόλος δεν σολόγγι είναι εδικό μας. Εάν όχι,
εφάνη ακόμη, αδελφοί, κατά τα πάλιν όλοι μαζί τραβούμεν τον
γραφόμενα της Σ(εβαστής) Δι- ανήφορον, και πολεμούντες (ελοικήσεως και των αυτού φιλο- πίζομεν ούτω) να γλυτώσωμεν
γενών, και τούτο είναι το οποί- τους λαβωμένους και ασθενείς
ον δειλιάζει τους εδώ εγκλεί- και τα γυναικόπαιδα. Το σύνθηστους αδελφούς, οι οποίοι δεν μά μας να είναι… εάν δεν κινηέχουν καθόλου την αναγκαίαν θήτε, να όψεσθε, να όψεσθε, να
ζωοτροφήν και έφαγαν και τρώ- όψεσθε.- Μεσολόγγι, 3 (καν 4)
γουν ολονέν γαϊδούρια και αυ- Απριλίου (υπογραφή:) ++++».

συνέχεια στη σελ. 5

Α) ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ !
Όταν σαν χώρα έχουμε μια οικονομία
κατεστραμμένη, ένα εξωτερικό χρέος
δυσβάστακτο, πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους, Νοσοκομεία χωρίς φάρμακα και κρεβάτια, επιχειρήσεις να βάζουν καθημερινά εκατοντάδες λουκέτα… κάτι
συμβαίνει.
Η Χώρα
καταλαμβάνει την… αξιοζήλευτη τέταρτη θέση παγκοσμίως στο «Δείκτη Μιζέριας» - όπως
μας αποκάλυψε το Bloomberg από
έρευνα που έκανε με βάση τις προοπτικές απασχόλησης του πληθυσμού – με
πρώτη στην κατάταξη, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τη Βενεζουέλα.
Η Ελλάδα όμως είναι πρωταθλήτρια

σε αριθμό βουλευτών, υπουργών και
δαπανών της Βουλής.
Η αναλογία ανά εκατομμύριο κατοίκων στις
ευρωπαϊκές
χώρες και όχι
μόνο, είναι:
Γαλλία:
63 εκατ. κατοίκους,
577 βουλευτάς και 22
υπουργούς
υφ/γους.
Ισπανία:
46 εκατ. κατοίκους, 350
βουλευτάς και 13 υπουργούς υφ/γους.
Αγγλία: 65 εκατ. κατοίκους, 650 βουλευτάς και 28 υπουργούς υφ/γους.
Πορτογαλία: 11 εκατ. κατοίκους,
230 βουλευτάς και 19 υπουργούς
υφ/γους.
Βέλγιο: 11 εκατ. κατοίκους, 150 βουλευτάς και 18 υπουργούς υφ/γους.

Γερμανία: 82 εκατ. κατοίκους, 620
βουλευτάς και υπάρχει ειδικό καθεστώς
λόγω πολλών κρατιδίων για υπουργούς
υφ/γους.
Καναδάς: 35 εκατ. κατοίκους, 308
βουλευτάς και 30 υπουργούς υφ/γους.
ΕΛΛΑΔΑ: 11 εκατ. κατοίκους, 300
βουλευτάς και 49 υπουργούς υφ/γους.
Αν η Ελλάδα ακολουθούσε την αναλογία της Γαλλίας, τότε θα έπρεπε να
έχει 100 βουλευτές. Αν της Ισπανίας 84,
της Αγγλίας 110, του Βελγίου 150, της
Γερμανίας 83…
Πρέπει να προβληματιστούμε διότι σε όλες σχεδόν τις χώρες ένας βουλευτής αντιστοιχεί σε πάνω από 100.000
κατοίκους ενώ στην Ελλάδα μόλις τους
36.000 κατοίκους. Δυσαρμονία υπάρχει
και στους υπουργούς. Ενώ, σχεδόν παντού, η αναλογία κατοίκων είναι περίπου
1,5-2 εκατ. ανά υπουργό, στην Ελλάδα
είναι 220 χιλιάδες ανά υπουργό.
Η υπέρμετρη αυτή αντιπροσώπευση
δείχνει ότι σαν χώρα «ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ!».

β) κ. ΤΣΙΠΡΑ Εχεις τα ΚΟΤΣΙΑ να γΙνεις 2ος ΝΤΕ ΓΚΩΛ;;;
«Δεν μπαίνεις στην ΕΟΚ
(Ευρωπαϊκή Ένωση) με το
όνομα Μεγάλη Βρετανία»
ήταν το τελεσίγραφο που
έστειλε ο τότε Πρόεδρος
της Γαλλίας στρατηγός Ντε
Γκωλ στην Αγγλία.
Εκείνη τότε αναγκάσθηκε να αλλάξει το όνομα και
μπήκε στην Ε.Ε. ως «Ηνωμένο Βασίλειο»!
Ο λόγος της αντίδρασης
του γενναίου εκείνου στρατηγού ήταν το πρόβλημα
που θα δημιουργούσε σύγχυση, επειδή στο δυτικό
άκρο της Γαλλίας, υπάρχει

χερσόνησος με το όνομα
ΒΡΕΤΑΝΗ.
Παρά τις μεγάλες πιέσεις από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία… ο Ντε Γκωλ
δεν έκανε βήμα πίσω. Αρνήθηκε μάλιστα να μπει
σε διαπραγματεύσεις από
την ημέρα (1958) που ανέλαβε την Προεδρία της
Γαλλίας.
«L’ ANgglettere, ce n’
est plus grand chose»
(“Η Αγγλία δεν είναι μεγάλη πια”) βροντοφώναξε ο
στρατηγός Ντε Γκωλ στους
ηγέτες των έξ της ΕΟΚ το

1963, αρνούμενος κάθε συναίνεση και αναγκάζοντας
μια αυτοκρατορία να ταπεινωθεί, εγκαταλείποντας
το δικό της, μάλιστα, όνο-

μα «Μεγάλη Βρετανία» και
να ενταχθεί ως ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ! Όνομα με
το οποίο συναλλάσσεται
ως σήμερα.
Αυτός είναι ο δρόμος για
κάθε ηγέτη που σέβεται και
υπερασπίζεται την ιστορία
της χώρας του, τα ιερά και
τα όσια του λαού του.
Χθες ήταν η Βρετάνη,
σήμερα είναι η Μακεδονία μας…
Αυτός είναι ο εθνικός δρόμος, κ. Τσίπρα, αν έχεις τα
κότσια, για να σε καταγράψει
η ιστορία ως ο 2ος Ντε Γκωλ.

γ) ΜΑΣ ΚΟΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ !
Σε έκθεση το δίκτυο “Tax Justice
Network” μας αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της Γερμανίας, που
για άλλη μια φορά προσπαθεί να
κυβερνήσει την Ευρώπη, όχι τώρα
με τη χρήση των όπλων, που άλλοτε στοίχισε στους λαούς εκατόμβες
νεκρών και ερείπια, αλλά με όπλο
το χρήμα. Μας πληροφορεί ότι στο
«δείκτη παραοικονομίας» η Γερμανία
κατέχει την 7η θέση παγκοσμίως δεδομένου ότι έχει γίνει καταφύγιο δικτατόρων…, που ξεπλένουν το χρήμα που έχουν κλέψει από τους πολίτες που κυβερνούσαν, αλλά και μαφιόζικων οργανώσεων που κερδο-

σκοπούν με το… χονδρεμπόριο ναρκωτικών και την ανάληψη «εγκληματικών υποθέσεων».
Την πρώτη, βεβαίως, θέση κατέχει
η… πολιτισμένη Ελβετία, την οποία
αποκαλούν «μητέρα όλων των φορολογικών παραδείσων!», και ακολουθούν η Αμερική, τα Νησιά Κέιμαν, το
Χόνγκ-Κονγκ, η Σιγκαπούρη…
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Γερμανία, που πριν από δύο χρόνια κατείχε
την 8η θέση, αναβαθμίσθηκε στην 7η θέση εξ αιτίας του…
“πλυντηρίου” ξεπλύματος μαύρου χρήματος…
Να ποιοι είναι αυτοί που ΜΑΣ ΚΟΥΝΟΥΝ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ !!!

Δ) ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ !
Η φίλη μας Βενεζουέλα
του Μαδούρου… μας καπέλωσε και μας πήρε την πρωτιά. Έτσι η Ελλάδα είναι δεύτερη στον πίνακα των χωρών
με την μεγαλύτερη μείωση
του πλούτου της στη δεκαετία 2007-2017!
Πρώτη στον πίνακα φιγουράρει η Βενεζουέλα με 48%
– υπάρχουν ακόμα και σήμερα άνθρωποι που θαυμάζουν
τον Μαδούρο – ενώ δεύτερη

έρχεται η Ελλάδα με 37% και
ακολουθούν η Ιταλία με 19%,
η Ισπανία με 19%, η Νορβη-

γία με 17%, η Πορτογαλία με
13%, η Ολλανδία με 12%, οι
Γαλλία, Φινλανδία και η Αίγυ-

πτος με 11%.
Το περιοδικό Global
Finance σε δημοσίευση
έρευνάς του κατέτασσε την
Ελλάδα στις αρχές του 21ου
αιώνα στα 30 πλουσιότερα κράτη του κόσμου, αλλά
σήμερα βρίσκεται στην 58η
θέση.
“Κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα”, μας φωνάζει η λαϊκή
παροιμία.

4 ΑΓΩΝΑΣ ΑΧ…! ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ… ΔΟΞΑΣΜΕΝΗ… & ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ
συνέχεια από τη σελ. 1

Τσαμουριά ονομάζεται η περιοχή της Ηπείρου, που βρίσκεται ανάμεσα στις εκβολές του
ποταμού Αχέροντα μέχρι το Βουθρωτό και ανατολικά μέχρι τους πρόποδες του όρους Ολύτσικας (Τόμαρος). Ένα μικρό τμήμα ανήκει σήμερα στην Αλβανία με κέντρο την κωμόπολη Κονίσπολη.
Η ονομασία προήλθε από την παραφθορά
του ονόματος του ποταμού Θύαμις (Καλαμάς).
Έτσι με την πάροδο του χρόνου, ο κάτοικος της
περιοχής κατέληξε να ονομασθεί Τσάμης (Θύαμις – Θυάμις – Τσ(ι)άμης).
Οι Τσάμηδες είναι απόγονοι εξισλαμισθέντων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ηπείρου. Πολλοί από αυτούς εξισλαμίσθηκαν βίαια μετά την
αποτυχημένη εξέγερση του Επισκόπου Τρίκκης
Διονυσίου (“Σκυλοσόφου”) στις αρχές του 17ου
αιώνα, αλλά αρκετοί ασπάσθηκαν το Ισλάμ για
να αποκτήσουν αξιώματα (Σπαχήδες). Η αλλαγή του θρησκεύματος τους οδήγησε πολύ γρήγορα και στην μεταστροφή της εθνικής συνείδησης. Έγιναν Τουρκαλβανοί και φανατικοί Διώκτες των Ρωμιών.
Στους αγώνες των Σουλιωτών κατά του Αλή
Πασά οι Τσάμηδες σύμπραξαν με τους Τούρκους. Το ίδιο έγινε και στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο όπου τάχθηκαν ενάντια στην απελευθέρωση της Ηπείρου από τους Έλληνες. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν όμως στάση μετά την ήττα της
Τουρκίας και την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης στο Λονδίνο (17-5-1913). Με υπόμνημά
τους δήλωναν (6-11-1913) «… Θα συμπολεμήσουμε μετά των αδελφών μας Χριστιανών, μέχρις εσχάτων δια να αποκρούσωμεν τον ζυγόν του Αλβανικού Κράτους και να διατηρήσουμε την ελευθερίαν μας εις την αγκάλην
του μητρός μας Ελλάδας».
Βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923
οι Αλβανόφωνοι Μουσουλμάνοι της Θεσπρωτίας κρίθηκαν ως “ανταλλάξιμοι”. Η τότε κυβέρνηση του στρατηγού Θεοδ. Πάγκαλου δεν
τους έστειλε στην Αλβανία, με την ελπίδα ότι η
χειρονομία αυτή θα μετρούσε θετικά στις σχέσεις μας με το νεοσύστατο αλβανικό κράτος.
Βέβαια σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό διαδραμάτισε η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) με τον
Ιταλό επικεφαλής αντιπροσωπείας G. Montagna
και τον αλβανικής αντιπροσωπείας B. Blishinti,
που πρότειναν να παραμείνουν οι περίπου
20.000 Τσάμηδες στην Ελλάδα. Τελικά το νομικό τμήμα της Κοινωνίας των Εθνών με άλλη
απόφασή του έκρινε ότι, όποιος δεν εγκαταλείψει την Ελλάδα έως τις 20/7/1927 πρέπει να θεωρείται Έλληνας υπήκοος.
Την περίοδο της κατοχής οι Τσάμηδες κατοικούσαν στις περιφέρειες Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου, Φιλιατών και Παραμυθίας, τις οποίες
αποκαλούσαν «Τσαμουριά».
Κατά την ιταλική επίθεση εναντίον της χώρας
μας, τρία από τα δεκατέσσερα αλβανικά τάγ-
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(Τσαμουριά – Τσάμηδες)

ματα που συνόδευσαν τον ιταλικό στρατό κατά
την σύντομη προέλασή του στο ελληνικό έδαφος τον Νοέμβριο 1940 ήταν στελεχωμένα με
Τσάμηδες. Τότε έγιναν οι πρώτες επιθέσεις και
λεηλασίες χριστιανικών χωριών.
Στη διάρκεια της κατοχής οι Τσάμηδες ήταν
οι καλύτεροι συνεργάτες των Ιταλών και Γερμανών. Τον Ιούλιο του 1942, ιδρύουν το K.S.I.L.A.
(“Αλβανικό Σύστημα Πολιτικής Διοικήσεως”) με
καθοδηγητή τον J. Dino, γαμπρό του Αλβανού
Πρωθυπουργού S. Yerlatsi, που ως κύριο στόχο είχαν την εξολόθρευση του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής Θεσπρωτίας.
Μετά την συνθηκολόγηση των
Ιταλών οι Τσάμηδες συνεργάσθηκαν με τους
Γερμανούς κατακτητές με υπόσχεση την ανεξαρτησία τους.
Η γερμανική μεραρχία καταδρομών Εντελβάις
και οι Τσάμηδες έκαναν κοινές στρατιωτικές
επιχειρήσεις σε
όλη τη Θεσπρωτία, συντελώντας στη μαζική εκτέλεση των 49
προκρίτων της Παραμυθίας στις 29-9-1943.
Στα Γιάννενα δε, οργανώθηκε ένα ειδικό
στρατιωτικό τμήμα Τσάμηδων με γερμανικές
στολές. Η εφημερίδα των Τιράνων “Bashkim I
Kombit” στις 13-3-1944 δημοσίευσε τη συνεργασία Ναζί και Τσάμηδων που είχε σαν αποτέλεσμα την πυρπόληση 2.500 σπιτιών και τη δημιουργία 100.000 προσφύγων.
Ο απολογισμός των εγκλημάτων, μόνον ή
με συνεργασία των Ναζί, υπήρξε τρομακτικός:
Εξαφανίσθηκαν 428. Βιάσθηκαν 209 γυναίκες.
Αρπάχθηκαν 31. Λεηλατήθηκαν ολοσχερώς 53
χωριά. Αρπάχθηκαν 37.556 αιγοπρόβατα και
9.285 βοοειδή…
Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, τον Σεπτέμβριο του 1944, οι ομάδες της Εθνικής Αντίστασης του Ναπολέοντα Ζέρβα (ΕΔΕΕ) που κυριαρχούσαν στην περιοχή και με τις αλλεπάλληλες νίκες τους στην περιοχή της Μενίνας ανάγκασαν τους Τσάμηδες να ζητήσουν καταφύγιο στην Αλβανία για να σωθούν μαζί με τις οικογένειές τους.
Με βάση την απογραφή την 7-4-1951 στην Ελλάδα παρέμειναν 123 Τσάμηδες από τις 19.000
που υπήρχαν.
Το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων
στις 23 Μαΐου 1945 καταδίκασε ερήμην σε θάνατο 1.930 Τσάμηδες (ο ένας στους δέκα ήταν
εγκληματίας πολέμου!). Η αγροτική τους περιουσία, φεύγοντας από την Ελλάδα, δόθηκε,
βάσει νόμου, στους ακτήμονες της περιοχής,
που είχαν ζήσει “στο πετσί τους” την αγριότητα των Τσάμηδων.
Οι Τσάμηδες τα τελευταία χρόνια επανήλθαν και αρνούμενοι ότι υπήρξαν συνεργάτες
των Ναζί ζητούν να αποζημιωθούν. Η οργανωμένη αλβανική προπαγάνδα, στηριγμένη στα
δύο μεγάλα κόμματα, το Νοέμβριο του 1999
συγκρότησε την «Ανεξάρτητη Ταξιαρχία της
Τσαμουριάς».
Στις 25 Ιουλίου 2000 η Επιτροπή Εξωτερικών
Υποθέσεων της Αλβανικής Βουλής ανακοίνωσε
ότι, «η Τσαμουριά αποτελεί εθνική υπόθεση
για την Αλβανία» και ο τότε Πρόεδρος της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα ζήτησε την «επίλυση του
Τσάμικου ζητήματος». Η αλβανική βουλή (30
Ιουνίου 1994) ομόφωνα αποφάσισε να καθιερώσει την 27η Ιουνίου ως ημέρα “γενοκτονίας”
των Τσάμηδων.
Στην αρχή το αίτημά τους ήταν αποζημίωση
ή επιστροφή των περιουσιών τους. Όμως σιγά-σιγά άρχισαν να κυκλοφορούν στο Διαδί-

κτυο χάρτες με τα «εθνολογικά σύνορα της Αλβανίας» όπου περιλάμβαναν την Καστοριά, τα
Ιωάννινα, την Πρέβεζα κ.ά.!
Έχουμε “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑΣ”
«Εκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με…» (Ψαλ. 21, 17).
Αυτός ο στίχος του Δαβίδ ισχύει απόλυτα αυτή
τη στιγμή στη χώρα μας, διότι είμαστε περικυκλωμένοι από αγέλη αγρίων σκύλων-ανθρώπων
κακούργων…
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θέμα “Τσαμουριά”. Πρόκειται για ένα δράμα που παίζεται σε
βάρος της χώρας μας και προωθείται από συγκεκριμένα κέντρα του εξωτερικού που υποδαυλίζουν την
Αλβανία.
Στις 30 Οκτωβρίου του 2016
οι Τσάμηδες διεκήρυξαν την
«ανεξαρτησία»
τους, και όρισαν
Πρόεδρό τους
κάποιον Festim
Lato (Πρώην μαχητή του “Ουτσεκά”),
Πρωθυπουργό
έναν Ali Alia και
οκτώ υπουργούς.
Το όλο εγχείρημα έχει αναλάβει το ίδρυμα
Inter Nations Exchange (INEX) που το προωθεί στην Ευρώπη και το Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης.
Την υπόθεση “Τσαμουριά” τη χειρίζονται προσωπικά ο ίδιος ο πρόεδρος του ΙΝΕΧ Yohan
Byrde, ο αντιπρόεδρος Jezoen Zanclberg και
ο Ολλανδός σύμβουλος Ruud Lammers. Παρεμπιπτόντως πρέπει να αναφέρουμε κάτι σημαντικό που δείχνει ποιοι και από ποιους υποκινούνται όλα αυτά!
Ο Πρόεδρος του ΙΝΕΧ, κος Byrde, όταν φωτογραφίζεται σχηματίζει με τα χέρια του το ανεστραμμένο τρίγωνο, που είναι το σύμβολο της
ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (το σχήμα των χεριών είναι για την Θεά Auramoth “Θεά του νερού” εποχή του Υδροχόου Ν.Τ.Π. (!!)). Μπορεί
εύκολα να καταλάβει κανείς τι σκοπούς εξυπηρετούν όλοι αυτοί οι υψηλόβαθμοι υπάλληλοι.
Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2017 ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΙΝΕΧ επισκέφθηκαν την Αλβανία και την Ελλάδα. Συναντήθηκαν
αυτοπροσώπως με αντιπροσώπους των Τσάμηδων καθώς και με επιζήσαντες εκτοπισθέντες
από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα επισκέφθηκαν
ιστορικά κτίρια και σπίτια Τσάμηδων ώστε να
έχουν ιδία άποψη.
Αμέσως κατόπιν τα δύο στελέχη του ΙΝΕΧ, ο
πρόεδρος της Τσαμουριάς Festin Lato και δύο
Τσάμηδες, επισκέφθηκαν ως πρώτο κράτος…
το Ισραήλ στο οποίο είχαν επαφές με πολλούς
υπουργούς, βουλευτές, και αντιπροσώπους
των Δήμων της Ιερουσαλήμ και του Τελ-Αβίβ
όπου τους ενημέρωσαν για το θέμα “Τσάμηδων, Τσαμουριά”.
Στη συνέχεια η ίδια αντιπροσωπία επισκέφθηκε την Ευρωβουλή και την Κομισιόν στις 3 Αυγούστου 2017 και τους ενημέρωσαν για τους
Αλβανο-Τσάμηδες – έτσι τους αποκαλούν στην
Ευρωβουλή –. Μέχρι το τέλος Αυγούστου επισκέφθηκαν το Μονακό, την Ιταλία και το Βατικανό. Στο Βατικανό πήγαν – δήθεν – για να ερευνήσουν κάποια αρχεία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρώυτερς.
Μετά από όλες αυτές τις επισκέψεις, έφθασε και στην Ελλάδα, από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου
2017, μόνο η τρόικα του ΙΝΕΧ, χωρίς να συνοδεύεται από μέλη της «κυβέρνησης Τσαμουριάς». Σύμφωνα με πληροφορίες το ΙΝΕΧ, ή τρόικα είχε συναντήσεις με αρκετούς υπουργούς
και εξέχοντες βουλευτές με σκοπό να τεθούν
οι βάσεις για την έναρξη διπλωματικών σχέσε-
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ων μεταξύ Ελλάδος και Τσαμουριάς!
Ονόματα πολιτικών που συναντήθηκαν δεν
ανακοινώθηκαν. Το ΙΝΕΧ ανακοίνωσε ότι το
αποτέλεσμα της αποστολής του στην Αθήνα
ήταν επιτυχημένο (!!!) και αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα για καλύτερη ελευθερία και αναγνώριση του λαού της Τσαμουριάς.
Το ΙΝΕΧ επιπροσθέτως ανακοίνωσε ότι θα γίνει πλήρης κοινοβουλευτική έρευνα στην Ελλάδα για το κρίσιμο αυτό θέμα.
Οι πληροφορίες που έχουμε για το τί συνομίλησαν και με ποιους συναντήθηκαν είναι ελάχιστες, πλην όμως κυκλοφόρησαν δύο φωτογραφίες. Η μία είναι από το γεύμα εργασίας
που πραγματοποιήθηκε στο καφέ-εστιατόριο
«Βιβλιοθήκη» στην πλατεία Κολωνακίου, στις 4
Σεπτεμβρίου 2017. Και η δεύτερη από την συνάντηση του προέδρου της ΙΝΕΧ Y. Byrde με
τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα.
Τρεις ημέρες μετά την επίσκεψή τους στην
Αθήνα (δηλαδή στις 9 Σεπτεμβρίου 2017) σε διάσκεψη που διοργάνωσε το ΙΝΕΧ στη Χάγη υπεγράφη το πιστοποιητικό ίδρυσης της Δημοκρατίας της Τσαμουριάς. Το πιστοποιητικό το υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΙΝΕΧ, δύο εκπρόσωποι του Peace Palace (Παλάτι της Ειρήνης) το
οποίο συνδέεται με τον ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας της Τσαμουριάς και εκπρόσωπος
του Διεθνούς Δικαστηρίου.
Αυτή η ημερομηνία (9-9-2017) είναι η επίσημη ημέρα ίδρυσης της Δημοκρατίας Τσαμουριάς. Σ’ αυτή την τελετή παρουσιάστηκε το νέο
σύνταγμά τους. Βάσει του Συντάγματός τους
οι Τσάμηδες έχουν “αναφαίρετα δικαιώματα
ως παγκόσμιοι και εθνικοί πολίτες”. Αυτό σημαίνει ότι η Τσαμουριά πλέον επισήμως είναι
υπαρκτή και γι’ αυτόν τον λόγο μπορούν να εκδίδουν διαβατήρια στους Τσάμηδες με την ένδειξη “Δημοκρατία της Τσαμουριάς”. Τα διαβατήρια αυτά γίνονται πλέον αποδεκτά από όλους
τους Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή
Ένωση κλπ). Τώρα αυτό που απομένει είναι ο
εδαφικός χώρος.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 σε αλβανικό έδαφος (στον Αυλώνα της Β. Ηπείρου) έγιναν εορταστικές εκδηλώσεις για την ίδρυση της Δημοκρατίας της Τσαμουριάς. Κατά την διάρκεια
των εκδηλώσεων οι Τσάμηδες κρατούσαν αλβανικές, ολλανδικές, αυστριακές και αμερικανικές σημαίες.
Ο πρόεδρος Τσαμουριάς στις 3 Οκτωβρίου
2017 έγινε επισήμως αναγνωρισμένος διπλωμάτης με τον τίτλο του Διευθυντού υποθέσεων
Δυτικών Βαλκανίων, παραλαμβάνοντας ανάλογη διπλωματική κάρτα.
Μετά απ’ αυτή την αναγνώριση, φέτος στις
13 Φεβρουαρίου του παραχωρήθηκε και κάρτα ελευθέρας εισόδου στο Ευρωκοινοβούλιο,
ώστε να μπορεί να συναντά ελεύθερα τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παλαιός πολεμιστής του Ουτσεκά και τώρα Πρόεδρος της
Τσαμουριάς F. Lato ετοιμάζει και στρατό που
δεν θα είναι άλλος από τον επονομαζόμενο Ουτσετσέ (UCC) που σημαίνει «Απελευθερωτικός
Στρατός Τσαμουριάς». Ο ίδιος έχει φωτογραφηθεί με στολή του Ουτσεκά, να επιθεωρεί
στρατιωτικά αγήματα.
Στην επίσημη ιστοσελίδα της “Δημοκρατίας
της Τσαμουριάς” προβάλλουν τα δικαιώματα
που θέλουν να αποκτήσουν οι Τσάμηδες. Το
πιο ανησυχητικό, πέραν των άλλων, είναι ότι,
για να υφίσταται η Δημοκρατία της Τσαμουριάς
πρέπει να έχουν και γη, και γι’ αυτό έχουν “φωτογραφήσει” την επικράτεια στην οποία υπάρχουν Τσάμηδες, και αυτή την “επικράτεια” την
ονόμασαν από τώρα «Ελληνο-Τσάμικη συνομοσπονδία!».
Για την εκτίμηση προς την Αμερική - μάλλον
για την βοήθεια που τους παρέχουν-, όπου
υπάρχει σημαία της Τσαμουριάς, κυματίζει δίπλα και αυτή των ΗΠΑ.
Πολύ σύντομα θα μάθουμε περισσότερα.
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ΝΑ γΙΑΤΙ ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣκΟΠΙΑ

ρόν θέμα – κ.ά. – έχει αναπαραχθεί από σάιτ,
ιστοσελίδες και εφημερίδες αυτούσιο ή τροποποιημένο αφήνοντας άναυδους τους εκ συστήματος επικριτές μας.
(το δημοσίευμά μας το 2010)
«ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ»
ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ
Περιλαμβάνει και εκτάσεις της ΠΓΔΜ
Ως γνωστόν, μέσα στα Βαλκάνια οι Αμερικανοί κατασκεύασαν τον διαβαλκανικό πετρελαιαγωγό ΑΜΒΟ (Albania, Macedonia, Bulgaria
Oil), προϋπολογισμού 1,5 δισ. δολαρίων, ο
οποίος αξιολογείται ως ο σημαντικότερος από
στρατηγική άποψη αγωγός, δοθέντος ότι υπό
αυστηρό στρατιωτικό έλεγχο συνδέει τις αγορές της Ευρώπης με το πετρέλαιο της Κασπίας, που ακόμη και σε περίπτωση που το ρωσικό πετρέλαιο διοχετευθεί μέσω αυτού προς τις
αγορές, τον κύριο λόγο θα τον έχουν οι ΗΠΑ.
Πώς όμως αυτός ο τεράστιας σημασίας
αγωγός θα διασφαλιστεί; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δύο είναι οι ανθρώπινες κατασκευές
που μπορούν να διακριθούν από το διάστημα
πάνω στη Γη. Το σινικό τείχος και το Camp
Bondsteel. Και όλοι βέβαια γνωρίζουμε το Σινικό Τείχος. Πόσοι όμως στη χώρα μας γνωρίζουν, για να μην αναφερθώ και σε άλλες, τι είναι το Camp Bondsteel; Είναι λοιπόν η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στον κόσμο, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη μύτη
μας, στο Κόσοβο.
Τον Ιούνιο του 1999, μετά τους βάρβαρους
βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας, ο στρατός των ΗΠΑ «απαλλοτρίωσε» 10.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης στο νοτιοανατολικό
Κόσοβο, στην πόλη Ουρόσεβατς. Η περιοχή
αυτή καταλαμβάνει εκτάσεις τόσο του Κοσσυφοπεδίου όσο και της ΠΓΔΜ, καίτοι τα σύνορα αυτών των δύο προτεκτοράτων είναι αδιευκρίνιστα, πράγμα το οποίο ουδόλως ενδιέφερε
τις ΗΠΑ. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν ότι η
τοποθεσία αυτή είχε ήδη επιλεγεί από το 1992
που είχαν χαραχθεί από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και το Πεντάγωνο ως οι κρίσιμοι ενεργειακοί δρόμοι.
Ας συγκρατήσουμε τα ονόματα δύο εξ αυτών. Της Halliburton και της θυγατρικής της
Brown & Root Services. Η πρώτη ηγείται του
κονσόρτσιουμ του αγωγού ΑΜΒΟ, η δε δεύΟ Κασομούλης επεξηγεί ότι έβαλαν τους
τρεις σταυρούς διότι δεν ξαναγράφουν άλλη
φορά και ότι οι καπεταναίοι «πρέπει να τρέξουν δια την αγάπην του Σταυρού» (όπ. π.,
σ. 249). Στη θέση του συνθήματος υπάρχει
κενό. Ο Βλαχογιάννης που εξέδωκε το χειρόγραφο του Κασομούλη γράφει ότι αρχικά
ο Μακεδόνας πολεμιστής και απομνημονευματογράφος είχε γράψει σαν σύνθημα «Τζικούρι (στορ[νάρι]) και Μεσολόγγι» και το διέγραψε. Φαίνεται πως δεν θυμόταν. Ο Αρτέμις Μίχου στα δικά του ενθυμήματα (σ.
86) γράφει πως το σύνθημα ήταν «Καστρινός-Λογκίσιος».
Ενώ συνεδρίαζαν οι αρχηγοί, μια ομάδα πολεμιστών, περνώντας έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, μπήκε στο ναό και απαίτησε απειλητικά
να σφαγούν πρώτα όλα τα γυναικόπαιδα, για να
μην αιχμαλωτισθούν και ατιμασθούν, και μετά
να γίνει η έξοδος. Άρχισαν αμέσως αντεγκλήσεις. τη φρικαλέα πράξη απέτρεψε ο Ρωγών
ιωσήφ. Κατά την μαρτυρία του Κασομούλη,
που ήταν αυτόπτης, ο Ιωσήφ σηκώθηκε επάνω
κι άρχισε να λέει:
«Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, είμαι Αρχιερεύς – αν τολμήσετε να πράξετε τούτο, πρώτον θυσιάσατε εμένα! Και σας αφήνω την κατάραν του Θεού και της Παναγίας και όλων των
Αγίων – και το αίμα των Αθώων να πέση εις τα
κεφάλια σας!

τερη οικοδόμησε και παρέχει επιμελητειακή
υποστήριξη στο κολοσσιαίο Camp Bondsteel.
Ακόμη θυμίζουμε ότι η πρώτη είχε κύριο μέτοχο τον Ντικ Τσέινι, τον πρώην αντιπρόεδρο
των ΗΠΑ, που αρέσκεται να τον αποκαλούν
«πρίγκιπα του σκότους». Με άλλα λόγια, η
βάση Camp Bondsteel κατασκευάστηκε για να
προστατεύει και τον τεράστιας σημασίας αμερικανικών συμφερόντων διαβαλκανικό αγωγό
ΑΜΒΟ. Το τεράστιο στρατόπεδο αποκαλείται από τους Αμερικανούς «Grand Dame» (μεγάλη κυρία), κατασκευάστηκε
μέσα σε τρία χρόνια και εξυπηρετεί περίπου τα τρία τέταρτα των αμερικανών στρατιωτών που διατηρούν οι ΗΠΑ
στην περιοχή. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτής της
στρατιωτικής βάσεως, αρκούν
τα εξής: Για την κατασκευή
δούλεψαν επί εικοσιτετραώρου βάσεως 1.000 αμερικανοί μηχανικοί και περισσότεροι από 7.000 Αλβανοί.
Κατασκεύασαν οδικό δίκτυο
εντός τns βάσεως πλέον των 25 χιλιομέτρων,
300 κτίρια, νοσοκομείο, που είναι το καλύτερα εξοπλισμένο σε όλη την Ευρώπη, χώρους
αναψυχής, κλειστές αθλητικές αίθουσες, βιβλιοθήκη, εκκλησία για να εξιλεωθούν από τη
βία τους στη Σερβία, εγκαταστάσεις ύδατος
και ηλεκτρισμού για 25.000 κατοίκους. Πολύ
σύντομα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, θα
μεταφερθεί εκεί η αεροπορική αμερικανική
βάση του Αβιάνο της Ιταλίας. Ήδη σταθμεύουν εκεί 55 ελικόπτερα Black Hawk και Apache
και ετοιμάζεται διάδρομος προσγείωσης αεροσκαφών. Πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι
πέριξ του στρατοπέδου ο αμερικανικός στρατός ελέγχει 350 χιλιόμετρα δρόμων και 71 γέφυρες, με άλλα λόγια το στρατόπεδο είναι μια
πόλη κράτος, στην οποία εργάζονται ήδη περίπου 75.000 Αλβανοί. Τι γυρεύει λοιπόν αυτή
η τεράστια στρατιωτική εγκατάσταση σε μια
περιοχή που «βρίσκεται 100 χρόνια πίσω»; Την
απάντηση μάς τη δίνει η «Ουάσινγκτον Ποστ»,
που γράφει ότι: α) οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει τεράστιες δεσμεύσεις στην περιοχή και θα παραμείνουν επ’ αόριστον εκεί και β) η αστάθεια στη

Μέση Ανατολή υποχρεώνει τις ΗΠΑ να έχουν
μια πολύ μεγάλη βάση στην καρδιά των Βαλκανίων με ελευθερία πτή σεων για να μπορούν
να προστατεύουν το πετρέλαιο της Κασπίας.
Είχε πει ο βρετανός στρατηγός Μάικλ Τζάκσον, που βρισκόταν στην ΠΓΔΜ όταν το NATO
βομβάρδιζε τη Σερβία: «είναι απολύτως αναγκαίο να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα στη
“Μακεδονία” και την ένταξή της στο NATO,
γιατί είναι απαραίτητο να
παραμείνουμε εδώ για να
μπορούμε να εγγυηθούμε
την ασφάλεια τ ων ενεργειακών δρόμων που θα διασχίσουν τη χώρα».
Συνεπώς είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούμε πόσο
βαρέως φέρουν οι ΗΠΑ την
άρνηση της μικρής Ελλάδας να υπακούσει στην εντολή τους να μη προχωρήσει
σε συμφωνία για τον αγωγό
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πολη και ιδίως το βέτο στον
πλανητάρχη Μπους για την
είσοδο στο NATO των Σκοπίων, θεωρώντας το μεγάλη προσβολή στον
Πρόεδρο της υπερδυνάμεως. Να γιατί οι φίλοι μας οι Αμερικανοί στηρίζουν ωμά και απερίφραστα το προτεκτοράτο της ΠΓΔΜ για να
τιμωρήσουν την Ελλαδίτσα, που καίτοι μικρή
μπορεί και θαμπώνει την υφήλιο όταν έχει ηγέτες. (Θεόδ. Ανδρεάκος)
Οι πληροφορίες που μας έρχονται σήμερα
αναφέρουν ότι, στην νοτιο-ανατολική πλευρά
της «Grand Dame» (αρκετά πιο κοντά στα ελληνικά σύνορα) στήνεται και δεύτερη μεγάλη βάση, που σκοπό έχει την επιτήρηση όλων
των Βαλκανίων και των δυτικών συνόρων της
Ρωσίας, καθώς και τον αγωγό πετρελαίου μήκους 900 χλμ που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αδριατική μέσω Βουλγαρίας, Σκοπίων και Αλβανίας και θα μεταφέρει 750.000 βαρέλια καθημερινά.
Εκτός όμως από τις θεόρατες αυτές στρατιωτικές εγκαταστάσεις (το μεγάλο καμάρι – ή
“μεγάλη κυρία” για τους Αμερικανούς), υπάρχει εξίσου μια γιγαντιαία και πολυάνθρωπη αμερικάνικη Πρεσβεία στα Σκόπια – που ελάχιστοι
το γνωρίζουν – όπου λειτουργούν και δύο μυ-

ΤΗΝ κΥΡΙΑκΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΝΑ ΑκΟΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙκΟ
ΤΗΣ ΠΑΛΙκΑΡΙ ΤΙΜΗΣΕ
Η ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ
(Την ψυχή της ηρωικής εξόδου του Μεσολογγίου:
τον επίσκοπο Ρωγών Ιωσήφ τον Τζαριτζανιώτη)
συνέχεια από τη σελ. 1
Εκφώνησε τούτο, εκάθισε και άρχισε να κλαίγη». Τα λόγια και τα δάκρυα του σεπτού ιεράρχη μαλάκωσαν την καρδιά των άγριων πολεμιστών. Ξαναβρήκαν την ανθρωπιά τους και υποχώρησαν από την αξίωσή τους. Άρχισαν να προετοιμάζονται για την έξοδο. Το πρωί (Σάββατο
Λαζάρου) έγινε λειτουργία και οι περισσότεροι
κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων. Ο Αθ. Ραζηκότσικας ανέπτυξε το σχέδιο της εξόδου. Το
απόγευμα άρχισαν οι αποχαιρετισμοί φίλων και
συγγενών. Τα νήπια ποτίστηκαν με αφιόνι, για
να μην κλάψουν την ώρα της εξόδου. Οι πολιορκημένοι ήσαν 5.000 πολεμιστές, 1.000 εργάτες και 5.000 γυναικόπαιδα. Οι πληγωμένοι και
οι ασθενείς θα έμεναν μέσα στην πόλη, κρατώντας αντίσταση μέχρι εσχάτης πνοής. Κλείσθηκαν στις πιο γερές οικίες, στο Διοικητήριο και
τον Ανεμόμυλο. Ένας ανάπηρος έμεινε στην

μπαρουταποθήκη του προμαχώνα Μπότσαρη.
Ο πρόκριτος Χρ. Καψάλης κλείσθηκε με γέροντες, ασθενείς και γυναικόπαιδα στην οικία του
που ήταν και μπαρουταποθήκη.
Το σχέδιο της εξόδου, προέβλεπε τα εξής:
α) Να επιτεθούν πρώτα στα νώτα του εχθρικού στρατοπέδου τα στρατιωτικά τμήματα
που βρίσκονταν απ’ έξω. β) Τα εντόπια τμήματα θα έκαναν επίθεση από δύο σημεία της
ανατολικής πλευράς εναντίον του απέναντι
εχθρικού περιβόλου. Θα χτυπούσαν και το δυτικό άκρο του περιβόλου για ν’ αποσπάσουν
την προσοχή των Τούρκων που βρίσκονταν
στον ανατολικό περίβολο. γ) Οι μεσολογγίτες, που θα έμεναν ως την τελευταία στιγμή
στους προμαχώνες, θα εξακολουθούσαν να
χτυπούν, για να μην αντιληφθεί ο εχθρός την
έξοδο. Ταυτόχρονα 500 επίλεκτοι πολεμιστές
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στικές υπηρεσίες που παρακολουθούν τη βαλκανική, αλλά και την ευρύτερη περιοχή από Ισραήλ μέχρι Τσεχία. Φιλοξενεί ακόμα και το αρχηγείο της πολυεθνικής δύναμης KFOR η οποία
προστατεύει δήθεν το “κράτος” του Κοσόβου.
Σ’ αυτόν τον στρατιωτικό θώρακα – μαμούθ
είναι ενταγμένη και η αεροναυτική βάση της
Σούδας, καθώς και η τεράστια υπόσκαψη βάση
στην Κάρπαθο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Donald Trump, σε
συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Πρόεδρο
του Κοσσόβου Thaci (άνθρωπο με ιστορικούς
δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα) έγραψε
για τη λεγόμενη ανεξαρτησία του: «Εκ μέρους
των Ηνωμένων Πολιτειών, είμαι στην ευχάριστη
θέση να συγχαρώ τον λαό του Κοσσόβου για
την ημέρα της ανεξαρτησίας τους στις 17 Φεβρουαρίου. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών
μας βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα. Ένα κυρίαρχο, πολυεθνικό, δημοκρατικό
μέλλον του Κοσσόβου βρίσκεται σε μια σταθερή
και ευημερούσα περιοχή των Βαλκανίων, που
είναι πλήρως ενσωματωμένη στη διεθνή κοινότητα… Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την ευρεία και βαθιά συνεργασία μας».
Το σχέδιο των Αμερικανών για τα Σκόπια (ΠΓΔΜ) είναι: να κρατήσουν τη Σερβία
υπό έλεγχο (επειδή υπάρχει μεγάλο αντιδυτικοαμερικανικό συναίσθημα εξ αιτίας των
βομβαρδισμών και της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας) και τη Ρωσία μακριά από τα Βαλκάνια.
Γι’ αυτό πίεζαν και πιέζουν αφόρητα την Ελλάδα να δεχθεί όλες τις απαιτήσεις των Σκοπιανών και να μην ασκήσει veto στην ένταξή τους
στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή ένωση.
Όλα αυτά τα λέμε για να ξέρουμε ποιοι κρύβονται πίσω από την κουρτίνα και ποιοι είναι οι
υποβολείς των σκοπιανών & Σια.
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ούτε στιγμή, σαν Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ότι: Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η “δημιουργία” του
Κοσσόβου από τους Αμερικανοδυτικούς – συνεργούντων του Βατικανού και της “Νέας Τάξης Πραγμάτων” – έγινε σκοπίμως, για να αποτελέσει καρφί στο μάτι της Ορθόδοξης – και
ομοδόξης μας… Σερβίας - την πολιτιστική κοιτίδα της περιοχής.!
στο προσεχές: Οι Έλληνες των σκοπίων
& Ρωσικές βάσεις

με αρχηγό τον Αθαν. Ραζηκότσικα θα έκαναν
επίθεση στον ανατολικό περίβολο, για να ανοίξουν ρήγμα και να περάσουν τα γυναικόπαιδα, που συνοδεύονταν από τους λοιπούς Μεσολογγίτες και το σώμα του Μακρή.
Φαίνεται πάντως ότι οι δύο πασάδες είχαν
υποψιαστεί ή πληροφορηθεί το σχέδιο της
Εξόδου. Ο Αύγουστος Φάμπρ γράφει για ένα
Βούλγαρο, γνώστη του σχεδίου, που «πέρασε
στο εχθρικό στρατόπεδο κι έτρεξε να το μαρτυρήσει στον Ιμπραήμ» (όπ. π., σ. 194). Ο αυτός συγγραφέας παρατηρεί πως αν ο Ιμπραήμ είχε δείξει απόλυτη πίστη και είχε τοποθετήσει το στρατό του σύμφωνα με τις υποδείξεις
του Βούλγαρου λιποτάκτη «οι χριστιανοί θα είχαν συναντήσει ανυπέρβλητα εμπόδια στο εγχείρημά τους». Προφανώς, φοβήθηκε το ενδεχόμενο παραπλανήσεως. Δεν πρέπει, πάντως,
να μας διαφεύγει ότι για κάθε πολεμική συμφορά παρεμβάλλεται ως αιτία και το στοιχείο
της προδοσίας. Και αυτό δεν απαντάται μόνο
στην ελληνική ιστορία. Στο Βατερλώ, τη νύκτα
της συμφοράς, οι στρατιώτες του ηττημένου
Ναπολέοντα εκραύγαζαν «Νου σομ τραΐ» (=
είμαστε προδομένοι). Όπως θα δούμε, και για
την κραυγή «πίσω-πίσω», που έρχεται αυθόρμητα στα χείλη προ ενός ασφυκτικού αποκλεισμού ή θανατηφόρου εμποδίου έχει εδραιωθεί
η αντίληψη ότι επρόκειτο όχι για κραυγή αγωνίας ή απελπισίας αλλά προδοσίας.
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από την 16η Ομιλία 1/3/1981

«καὶ δώσω ὑμῖν ἐκάστῳ
κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν».
(Αποκ. β’ 23)

Ξέρετε ποῦ στηρίζονται; Ἀκοῦστε,
ἀγαπητοί μου, νά σᾶς πῶ· Στηρίζονται
σέ δυό σημεῖα·
Τό ἕνα βρίσκεται στό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, στό( ι΄,10) κεφάλαιον. Ἐκεῖ,
ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος βλέπει τά ὁράματα καί τά καταγράφη στό
βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, λέγει τά ἑξῆς·
Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλίον ἐκ τῆς χειρὸς
τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ
ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ· καὶ
ὄτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία
μου. –Καί πῆρα τό βιβλίο ἀπό τό χέρι τοῦ
ἀγγέλου καί τό κατέφαγα· καί ἐνῶ στό
στόμα μου ἦτο γλυκύ σάν μέλι, ὅταν τό
ἔφαγα, ἐπικράνθη ἡ κοιλιά μου–. καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ
λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς –καί μοῦ εἶπαν, θά προφητεύσης πάλι σέ λαούς καί ἔθνη καί γλώσσας καί πολλούς βασιλείς–.
Προσέξτε! Δεῖ σέ πάλιν προφητεύσαι!
Αὐτοί, λοιπόν, πλανεμένα ἑρμηνεύουν
καί λέγουν ὅτι ὁ Ἰωάννης θά προφητεύσῃ
πάλι, κατά τούς ἐσχάτους καιρούς τῆς Β΄
Παρουσίας! Ἡ σωστή ἑρμηνεία τοῦ χωρίου, ὅμως, εἶναι ἡ ἑξῆς·
Γίνεται μία ἀνάπαυλα, οὕτως εἰπεῖν.
Μέχρι τώρα, ὁ Ἰωάννης εἶδε μία σειρά ὁραμάτων. Μετά, ἀρχίζει δευτέρα
φάσις προφητειῶν καί ὁραμάτων, τά
ὁποία ἤδη θά καταγράψῃ ὁ Εὐαγγελιστής στό ὑπόλοιπο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐκεῖνο, τό δεῖ σέ πάλιν προφητεύσαι, αὐτό ἐννοεῖ.
Ἀκοῦστε τώρα καί τό δεύτερο σημεῖο· Εἶναι μία ἑρμηνεία πού γίνεται
ἐδῶ, στήν Λάρισα. Στηρίζονται κάπου
ἀλλοῦ. Λέγουν·
«Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής,
προαισθανόμενος τόν θάνατόν του, πρίν
πεθάνει, εἶπε τόν βάλουν μέσα σ’ ἕναν
τάφο. Ἀφοῦ τόν σκέπασαν καλά μέ χῶμα,
ὕστερα ἀπό μία ὥρα, πῆγαν καί εἶδαν ὅτι

ὁ τάφος ἦταν ἄδειος»! Αὐτό, κατ’ ἀρχάς,
πρέπει νά σᾶς πῶ, ὅτι δυστυχῶς κυκλοφορεῖ εὐρέως. Θά τό βρῆτε ἀκόμη καί σέ
ἐκκλησιαστικά βιβλία! Θά τό βρῆτε, ἴσως,
ἀκόμη, καί στόν Συναξαριστή! Ἀλλά εἶναι
ἐξοργιστικό! Γιατί βλέπομε πώς ὁ διάβολος πάει καί κολλάει μερικές ἰδέες στά
μυαλά τῶν Χριστιανῶν.
Κάτι παρόμοιο συνέβη καί στήν ἐμφάνισι τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, στήν λίμνη
τῆς Τιβεριάδος (Ἰωάννης 21,1922). Ο Κύριος προανήγγειλε στόν Πέτρο ὅτι θά πεθάνῃ μέ θάνατο μαρτυρικό. Τότε, ὁ Πέτρος, βλέποντας τόν Ἰωάννη ποῦ ἀκολουθοῦσε αὐτόκλητος, ρώτησε τόν Κύριο·
οὗτος δέ τί; –αὐτός πῶς θά πεθάνῃ–; Καί
ὁ Κύριος ἀπήντησε· ἐάν αὐτόν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός σέ; σύ ἀκολούθει μοι –ἐάν ὑποτεθεῖ ὅτι ἐγώ θά ἤθελα
ἤθελα αὐτός νά μήν πεθάνη, ἐσένα τί σέ
νοιάζει; ἐσύ ἀκολούθησέ με–.
Ἐπειδή ὁ Ἰωάννης ἔγραψε τό Εὐαγγέλιό του πολλά χρόνια μετά –ἑβδομήντα
χρονιά μετά–, σημειώνει ἕνα λάθος. Στήν
Ἐκκλησία εἶχε κυκλοφορήσει ὅτι ὁ Μαθητής ἐκεῖνος δέν πεθαίνει. (Διαβάστε, παρακαλῶ, τό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ κατά
Ἰωάννην Εὐαγγελίουκα΄23.) Καί ὁ Ἰωάννης διορθώνει καί λέγη· Καὶ οὐκ εἶπεν
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει –Καί
δέν εἶπε ὁ Ἰησοῦς ὅτι δέν πεθαίνει–, ἀλλ’
ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί
πρὸς σέ –ἀλλά ἐάν ὑποτεθεῖ ὅτι ἐγώ θά
ἤθελα αὐτός νά μένῃ ἕως ὅτου ξανάρθω, ἐσένα τί σέ νοιάζει–.
Εἴδατε ποῦ τό διορθώνει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής; Τό διορθώνει, γιατί
αὐτό κυκλοφόρησε. Παρά τήν διόρθωσι,
ἀγαπητοί μου, πού ἔκανε μέ τό χέρι τοῦ
ὁ ἅγιος Ἰωάννης μές στό Εὐαγγέλιο, ἐκεῖ,
πεισματικά, κυκλοφορεῖ ἡ διαβολική παράδοσις, ὅτι «Ο Ιωάννης δέν πέθανε»!
Γι’ αὐτό σας εἶπα ὅτι εἶναι ἐξοργιστικό.
Λοιπόν, ἀκοῦστε τώρα τήν συνέχεια·
«Ο Ιωάννης δέν πέθανε –κατά τήν παράδοσι αὐτή, τήν διαβολική– καί εἶναι
κρυμμένος κάπου, στόν κόσμο. Ὅταν,
λοιπόν, θά ἔλθη ὁ Ἀντίχριστος, ὁ Ἰωάν-

Η εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική»
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας
2.- ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
4.-) Ο Ιώσιππος, (Ιουδαϊκή αρχαιολογία
κεφ. 20), αναφέρει περί του λιθοβολισμού του
Ιακώβου του αδελφού του Κυρίου, (ενομίζετο ως
αδελφός του Κυρίου, όμως ήταν υιός του Ιωσήφ
του μνήστορος (= νομικού πατέρα του Κυρίου
ενώπιον της Ιουδαϊκής νομοθεσίας).
5.-) Το Ιουδαϊκό Ταλμούδ: Στο Ιουδαϊκό Ταλμούδ αναφέρονται πολλοί περί του Χριστού, τον
οποίον θεωρούν μάγον, κ.ά. Τα πάντα όμως είναι
ανιστόρητα, διότι το Ταλμούδ δημιουργήθηκε
τον 3° και 4° αιώνα μ.Χ. και ως εκ τούτου δεν είχε
επαρκείς πηγές της εποχής του Χριστού για να
βεβαιωθεί και να στηριχθεί, διό και δεν είναι αληθινά και σταθερά στα όσα αναφέρει.
6.-) Επιστολή του Επάρχου της Ιουδαίας
Λεντούλου, επί των ημερών του Χριστού, προς
τον Καίσαρα της Ρώμης, όπου του αποκαλύπτει – φωτογραφίζει με περισσή λεπτομέρεια
τα προσωπικά χαρακτηριστικά, την Προσωπικότητα, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Χρι-

νης θά τόν ἐλέγξη. (Αὐτό τό ’χω διαβάσει τώρα ἐγώ σ’ ἕνα βιβλίο τοῦ 18ου
αἰῶνος, γιά τήν ἀγάπη σας εἰδικά. Κάποιος ἔγραψε μία ἑρμηνεία Ἀποκαλύψεως. Λοιπόν, τί λέει ἐκεῖ; «Τρεῖς δέν ἔχουν
δοκιμάσει θάνατον· ὁ Ἐνώχ, ὁ Ἠλίας καί
ὁ Ἰωάννης –γιά τόν Ἰωάννη, ὅμως, δέν
λέει τίποτα ἡ Γραφή, πουθενά–. Ὅταν
ἐμφανισθῆ ὁ Ἀντίχριστος, αὐτοί οἱ τρεῖς
ἔλθουν νά τόν ἐλέγξουν. Ἀντιπροσωπεύουν δέ αὐτοί τούς τρεῖς νόμους· Ο Ενώχ
τόν φυσικόν νόμον, τῆς συνειδήσεως, ὁ
Μωυσῆς τόν νόμον τοῦ Σινᾶ, καί ὁ Ἰωάννης τόν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Ο Αντίχριστος, ὅμως, τελικά, θά τούς φονεύση».
Ἀλλά μας λέει τό ἴδιο τό βιβλίον τῆς
Ἀποκαλύψεως –καί ἐδῶ εἶναι ἀκόμη
κάτι στραβό πού διορθώνεται–, ὅτι οἱ
Προφῆται πού θά ἔλθουν καί θά ἐλέγξουν τόν Ἀντίχριστο δέν εἶναι τρεῖς ἀλλά
δυό. Καί, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, θά εἶναι ὁ Ἠλίας καί
ὁ Ἐνώχ. Πῶς μπαίνει, λοιπόν, ὁ Ἰωάννης;
«Καί τώρα, λοιπόν, θά παρουσιαστῇ
ὁ Ἰωάννης, καί μάλιστα στήν ἐποχή μας,
καί θ’ ἀρχίση πάλι νά προφητεύῃ. Καί τό
σπουδαῖο· οἱ προφητεῖες τοῦ ἀναφέρονται στήν Κωνσταντινούπολι»! Σάν νά
εἶναι, τό θέμα τῆς Ἀποκαλύψεως, ἕνα
θέμα τοπικό, ἑλληνικό καί ὄχι παγκόσμιο. Ἐνῶ, ὅταν ἀναφέρει ἐδῶ βασιλεῖς,
λαούς καί γλῶσσες, ἐννοεῖ ὅτι οἱ προφητεῖες εἶναι παγκόσμιες.
Βλέπετε τίς πλάνες; Καί ὅμως αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι ὑπάρχουν μέσα στήν Ἐκκλησία. Βλέπετε πλάνες; Γι’ αὐτό, αὐτά πρέπει νά λέγωνται καί νά τονίζωνται.
Κατόπιν, πρέπει νά σημειώσουμε τό
ἑξῆς· Ὅλοι αὐτοί μπορεῖ νά ποῦν μερικά
καλά πράγματα. Ὁ διάβολος, ἀγαπητοί
μου, εἶναι ἐκεῖνος πού τούς ἐμπνέει· ὄχι
τό Ἅγιον Πνεῦμα! Ὁ διάβολος εἶναι ἱκανός νά σοῦ πῇ χίλια καλά καί ἕνα στραβό.
Μά ἐάν σου πῇ χίλια καλά, καί τό ἕνα ἀπ’
αὐτά νά εἶναι στραβό, τότε σέ πλάνησε.
Ὕστερα, θεόπνευστος εἶναι ἐκεῖνος
πού ἐνεργεῖται ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅμως, ὅταν αὐτοί διατείνονται ὅτι

εἶναι θεόπνευστοι, εἶναι δυνατόν ποτέ
νά κάνουν λάθη; Κι ὅμως· κάνουν λάθη!
Ἀλλά ἐκεῖνο πού τούς ὑποβάλλει αὐτές
τίς ἑρμηνεῖες καί αὐτές τίς ἐμπνεύσεις
εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιον; Ὄχι! Τό Πνεῦμα
τό Ἅγιον δέν παίζει, ἀγαπητοί μου· δέν
παιδιαρίζει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Ὁ διάβολος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πλανᾷ, καί
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι ἐνεργούμενοι
τοῦ διαβόλου.
Ἀκόμα, εἶναι καί αὐτή ἡ διαβόητη
Ἑλένη τῶν Σπάτων. Ἤμουν καί τότε μικρός, προπολεμικά –πρό τοῦ 1940–,
ὅταν ἄκουγα γι’ αὐτήν. Εἶναι ἐκείνη πού
ἔβλεπε τόν Χριστό μέρα νύχτα, καί ἔγινε
ἀφορμή νά κτισθῇ ὁ ναός τῆς Ἀναστάσεως, εἰς τά Σπάτα. Γι’ αὐτήν γράφει ὁ ἀείμνηστος πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος τά ἑξῆς –γιατί καί στήν Πελοπόννησο κάτι εἶχε συμβή–·
«Ἐάν κρίνω ἐξ ὅσων ὁ ἴδιος ἐν τῷ ἐξομολογητηρίῳ ἤκουσα καί ἀκούω, ἀλλά
καί ἀπό τά τῆς ἀγανακτήσεως τινῶν διαπιστωσάντων ἀπάτην καί ἀγυρτίαν,
καί ἀκριβέστερον δαιμονοεμφάνειαν δι’
ἀποκαλύψεων, ἄγομαι εἰς τό συμπέρασμα ὅτι, ἐάν ἡ ἱερά καί σεβαστῆ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας μας δέν στρέψη ἐξ ὁλοκλήρου τήν προσοχήν της καί ἐνέργειάν
της εἰς τήν καθαίρεσιν τῶν τοιούτων χρηστηρίων –μαντείων, δηλαδή. Κατήντησαν μαντεία αὐτοί οἱ τόποι– πατήρ καί
μήτηρ τῶν ὁποίων εἶναι ὁ ἐν Σπάτᾳ τῆς
Ἀττικῆς ἱερός ναός τῆς Ἀναστάσεως
καί ἡ ἐν αὐτῷ δρώσα ἱέρεια –πού εἶναι
αὐτή ἡ Ἑλένη, ἡ γνωστή, ἡ μακαρίτισσα τώρα–, διατρέχει κίνδυνον οἶον καί
ὁ βασιλεύς Σαούλ, ὅστις ἐφ’ ὅσον κατεδίωκε τούς ἐγκαστριμύθους καί τούς
γνώστας ἀπό τῆς γῆς, ηὐδοκίμει ἐν πολέμοις καί εἰρήνη· ηὐτοκτόνησε δέ ὄτε
καί οὖτος προσέφυγεν εἰς αὐτούς» (Βιβλίον Ἐπίκαιρα προβλήματα, ἔκδοσις
1962, σέλ. 171).
Κατόπιν ἔρχεται αὐτή ἡ διαβόητη
Μαγουλά. Ἀλλά περνάει ἡ ὥρα, καί θά
’θελα νά μείνω παραπάνω σ’ αὐτήν.
Κατόπιν, ἡ Ἀθανασία Κρικέτου –ἡ
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στού, αλλά και την προσωπική εμφάνιση της μητέρας Του Μαρίας.
Σπουδαιότητα των Πηγών αυτών: Η σπουδαιότητα των πηγών αυτών έγκειται στο ότι: α΄-)
Έστω και πενιχρώς (= φτωχικά) μαρτυρείται και
εξωχριστιανικά η ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. β΄-) Για την εποχή του Χριστού η παρουσία Του εξελήφθη ως γεγονός μικρής σημασίας για την παγκόσμια ιστορία. Ο Ιησούς Χριστός με τον ερχομό Του στον κόσμο επεδίωκε κάτι άλλο, που εσχετίζετο προς την
ιστορική πραγματικότητα, χωρίς να ταυτίζεται ο Ίδιος προς αυτήν, ήτοι: Την ανύψωση της ιστορίας…
Β.- Χριστιανικές Πηγές: Χριστιανικές Πηγές είναι η Αγία Γραφή (= Παλαιά και Καινή Διαθήκη), και η Αγία και Ιερά Παράδοση. 1.-) Η Παλαιά Διαθήκη: Είναι μιά πορεία προς το τέλος,
η οποία ποτέ δεν καταλήγει σ’ αυτό, αλλά είναι
μία διαρκής πορεία υπερβάσεως προς την Χριστιανική Αποκάλυψη. Είναι αναντικατάστατη

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ὁποία ζή–. Εἶναι γνωστός αὐτός ὁ δερμογραφισμός της. Βγάζει τά στήθια τῆς
ἀπ’ ἔξω –νά μέ συμπαθάτε– καί δῆθεν
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον γράφει ἀπάνω ἐκεῖ
διάφορα παραγγέλματα στούς ἀνθρώπους! Δέν μοῦ λέτε· θά διάλεγε ὁ Θεός
τά στήθη μιᾶς γυναικός, γιά νά δώσῃ
ἐντολές στούς ἀνθρώπους;… Ἁπλῶς,
εἶναι ἡ νοσηρά ἐκείνη μορφή τοῦ δέρματος, πού εἶναι γνωστή στήν Ἰατρική
ὡς δερμογραφισμός. Μ’ ἕνα ἀντικείμενον ὄχι πολύ αἰχμηρό, ἐάν τραβήξης
μία γραμμή, ἐρεθίζεται ἐκεῖ καί παρουσιάζει μία κόκκινη γραμμή. Ἀφῆστε δέ,
ὅτι γράφει ἐκεῖ καί μέ ἀνορθογραφίες!
Ἄλλη παράγραφος αὐτή…
Ἔχει τόσες πολλές εἰκόνες ἐκεῖ μέσα,
ὥστε νομίζει κανείς ὅτι πραγματικά
εἶναι Ἁγία. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἡ ἰδία
ἀποκαλεῖ τόν ἑαυτόν τῆς Ἁγία καί κυκλοφορεῖ ἡ φωτογραφία της –ἡ εἰκόνα
της!– ὡς Ἁγίας! Οἱ δέ ἠλίθιοι Χριστιανοί μας, οἱ πλανώμενοι –γιά τούς ὁποίους διαμαρτύρεται ὁ Κύριος εἰς τόν ἐπίσκοπον τῶν Θυατείρων, ὅτι ἐκείνη ἡ γυναῖκα διδάσκει καί πλανᾷ τούς ἐμοῦς
δούλους–, βάζουν τήν εἰκόνα τῆς Ἀθανασίας τοῦ Αἰγάλεω ἀνάμεσα στίς ἅγιες
εἰκόνες τους!
Αὐτή δέ ἡ Μαρία τῆς Λαρίσης, πού
ἴσως μερικοί ἀπό σας νά ’χατε πέσει καί
θύματα, πλανοῦσε τούς Χριστιανούς μέ
ἄλλο τρόπο.
Ἐνθυμοῦμαι, πρό πολλῶν ἐτῶν, ὅταν
εἶχα ἔλθη εἰς τήν Λάρισα, κάποιος φίλος, νέος, πνευματικός ἄνθρωπος, τήν
εἶχε ἐπισκεφθῆ, μοῦ τήν περιέγραψε
ὡς ἑξῆς·
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ον

του πρεσβύτερου
ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ελλάδος

Πηγή. 2.-) Η Καινή Διαθήκη: Αυτή είναι το
πλήρωμα της πορείας της Παλαιός Διαθήκης.
Ιδιαιτέρως τα Ευαγγέλια, τα οποία μιλάνε κατά
ιδιαίτερο τρόπο περί του Χριστού. Και οι μεν
τρείς πρώτοι [Συνοπτικοί (= περιληπτικοί) Ευαγγελιστές τονίζουν το ιστορικόν, τον άνθρωπον, ήτοι την ανθρωπότητα του Χριστού, χωρίς βεβαίως να υπολείπεται και του υπερφυσικού Θείου στοιχείου του Χριστού, ο δε τέταρτος
Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης ομιλεί κυρίως περί της
θεότητος και το Πρόσωπο του σαρκωθέντος (=
ενανθρωπίσαντος) Θεού Λόγου. Ο Απόστολος
των εθνών Παύλος κάνει λόγο και τονίζει το έργον του Ιησού Χριστού (= Σταυρός και Ανάσταση). Η αποκάλυψη είναι πορεία προς τα έσχατα. Η Καινή Διαθήκη παρουσιάζει ένα ΟΛΟΝ (=
Σύνολο, μίαν Ολότητα, Ενότητα). Κάθε δε
απομόνωση και παραμόρφωση εδαφίων παραμορφώνει αυτό το σύνολο, το όλον, την ενότητα. Η Καινή Διαθήκη δεν είναι πηγή με την
κυρίως έννοια του όρου, αλλά είναι μιά μαρτυ-

ρία αλάνθαστος.
Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δεν είναι αδιάφοροι και ουδέτεροι παρατηρητές των
γεγονότων, [Θουκυδίδης], αλλά είναι άνθρωποι πιστεύοντες. Γράφουν ως πιστοί και απευθύνονται προς πιστούς. Για το λόγο αυτό γράφουν ό,τι έχει σημασία για την πίστη και παραλείπουν τα άλλα σχετικά με την εν γένει
ζωή του Χριστού. Άρα η Καινή Διαθήκη είναι
βιβλίον πίστεως - πιστευόμενον. Η διαπίστωση, όμως, αυτή δεν σημαίνει ότι τα γεγονότα
τα οποία αναφέρει δεν είναι αντικειμενικώς
γεγραμμένα. Όχι, αλλά η Καινή Διαθήκη δεν
έχει αντικειμενικό χαρακτήρα. Δεν προσπαθεί να ασκήσει απολογικό έργο, για να πείσει τους πιστούς. Την αντικειμενικότητα της
Γραφής την εκφράζει, κατά κύριο λόγο, η ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ. Για το λόγο αυτό το βιβλίον τούτο
είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ. Απελευθερώνει από τον
άκρατον υποκειμενισμό.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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συνέχεια από τη σελ. 1

ΕΝΑΣ “μεγάλος” ΘΡΙΑΜΒΟΣ κΑΙ ΜΙΑ μεγίστη ΑΤΙΜΙΑ

νεπιστημιακές σχολές, με ένα πολιτικό κόμμα
συνδιοργανωτή («Χριστιανική Δημοκρατία»)
και ομιλητή τον Πρόεδρό του, με ένα βιβλιοπωλείο («Εν Πλώ») χιλιάδων πελατών και αναγνωστών, με χιλιάδες καθηγητές-φοιτητές Θεολογίας και όχι μόνο, με 550 ιερείς της Αρχιεπισκοπής και άλλους 950 του λεκανοπεδίου
Αττικής, με 30 Αρχιερείς – βοηθούς – τιτουλάριους – ξεμπάρκαρους των Πατριαρχείων και
σχολάζοντες, με εκατοντάδες μοναχούς – μοναχές – συνταξιούχους Ιερείς και Ιερομονάχους… να έχουν παραβρεθεί στην πολυθρύλητη εκδήλωση 47 άνθρωποι και 3
στο πάνελ!
Αν αφαιρέσουμε τους
επισήμους [τον δεσπότη
Αρκαλοχωρίου, τον καθηγητή κ. Κονιδάρη, τον εκπρόσωπο του αρχιεπισκόπου – που παραβρέθηκε
χωρίς να φέρει στο στήθος του το σταυρό (αυτό
μεταφράζεται: ή ανεπίσημα πήγε ή δεν τον φόρεσε
για να μην προκαλέσει τους
αλλόθρησκους!), το προσωπικό του βιβλιοπωλείου, το προσωπικό της εφημερίδας και του
πολιτικού γραφείου του κόμματος της «Χριστιανικής Δημοκρατίας», καθώς και μερικούς
προσωπικούς φίλους του συγγραφέα], οι άλλοι που προσήλθαν για το βιβλίο συμμεριζόμενοι τις θέσεις και τις απόψεις του συγγραφέα δεν ξεπερνούσαν τους 8.
Αυτός ήταν ο “μεγάλος” ΘΡΙΑΜΒΟΣ της εκδήλωσης για το “περισπούδαστο επιστημονικό εγχειρίδιο”, που “εμβαθύνει με μεθοδικότητα και επιστημονική συνέπεια στα γεγονότα” και για το οποίο βραβεύτηκε ο εν λόγω καθηγητής με το δίπλωμα του διδάκτορα (sic)1.
Μας έκανε όμως ο κ. καθηγητής και δύο
βαρυσήμαντες γνωστοποιήσεις: α) Από την
τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (2017-2018) το
“επιστημονικό” του σύγγραμμα, συγκαταλέχτηκε στα επιλεγόμενα εγχειρίδια διδασκαλίας σε Α.Ε.Ι. (στην Αν. Εκκλ. Ακαδημία Αθηνών…) για το μάθημα του 4ου – εαρινού εξαμήνου «Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος» (ο
Θεός να μας φυλάξει!), και β) Μετά τις εορτές του Νέου Έτους το βιβλίο θα παρουσιαστεί σε ανάλογες (θριαμβευτικές!) εκδηλώσεις
στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα κ.ά. (Και όλα
αυτά, “κατόπιν σχετικών προσκλήσεων” για να
μην μείνει το “ευρύ κοινό” ακατατόπιστο)!
Μετά τον... “θρίαμβο” της Αθήνας θα είναι κρίμα να σταματήσει τις παρουσιάσεις! Ας μη ξεχνάει όμως – ως παλαιός δημοσιογράφος – το
σλόγκαν “Χ… προχώρα σε θέλει όλη η χώρα”.
Η μεγίστη ΑτιΜιΑ σας!!!
Ήταν 30 Νοεμβρίου 2017 – μία ημέρα πριν
την εκδήλωση στην Αθήνα – όταν διαβάσαμε
ένα άρθρο στην εφημερίδα «Χριστιανική» στην
σελίδα 5, με τίτλο “Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Η ιστορία χωρίς φτιασιδώματα και αποσιωπήσεις”. Συντάκτης φέρεται
κάποιος Κώστας Νούσης Φιλόλογος-Θεολόγος
(M. Th.), καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης, ο
οποίος προσπαθεί να αναστηλώσει την τρωθείσα “επιστημονική” εργασία του συναδέλφου – μάλλον – και φίλου του Χ. Ανδρεόπουλου.
Δεν θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο του
κειμένου, διότι το βιβλίο που σκιαγραφεί έχει
ψεύδη και παραποιημένα στοιχεία! Ο δε τίτλος
του άρθρου είναι παραπλανητικός. Και τούτο
διότι: Ενώ μιλάει για την «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ», τον όρο Εκκλησία αναφέρει 10 φορές περίπου, τη δικτατορία 3 φο1. Την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου υπήρχε ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας “Ελευθερία” (χωρίς όνομα ρεπόρτερ)
«Νηφάλια προσέγγιση σε ταραγμένα εκκλησιαστικά χρόνια» και αναφερόμενο στο βιβλίο το Χαρ. Ανδρεόπουλου
που παρουσιάστηκε στην Αθήνα.

ρές και το όνομα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου
20 φορές. Άρα το άρθρο αυτό γράφτηκε για να
βυσσοδομήσει εναντίον του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και να λιβανίσει τον συγγραφέα του βιβλίου που έσκαψε πάνω από 200
χιλιάδες σελίδες για να βρει σημάδια επιλήψιμα – ηθικά, θεολογικά, οικονομικά κ.ά. – και να
τον καταβαραθρώσει. Και αφού δεν βρήκε σχεδόν τόποτα [(διότι, ιστορικά, όλο το οικοδόμημα ήταν στημένο με επιλεγμένα πρόσωπα και
απόψεις, νομοκανονικά δε θεώρησε “ασυγχώ-

ρητο” αμάρτημα του Ιερωνύμου την δήθεν καταστρατήγηση του Πατριαρχικού Τόμου του
1850 και την Πατρ/κή Πράξη του 1928 (που
το Πατριαρχείο σε περιπτώσεις του ουδέποτε
τήρησε)] έφθασε να σκυλεύσει ακόμα και την
οσία κοίμησή του (φυλ. “Αγώνας” 243, σελ. 8).
Τώρα που η μάσκα έπεσε και φάνηκε καθαρά,
πλέον, ότι, ο συγγραφέας διδάκτωρ και οι περί
αυτών παρατρεχάμενοι στόχο είχαν να εξαφανίσουν ή να ευτελίσουν μία από τις μεγαλύτερες πατερικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, μαζεύοντας όλη την κακότητά τους, και ως
βέλη φαρμακερά, την εκτόξευσαν εναντίον του.
Με το δημοσίευμα του κ. Νούση επιχείρησαν να παρουσιάσουν ό,τι ακατανόμαστο μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Να τον
ΑτιΜΑσΟυν.
Για 2-3 μήνες περίμενα γεμάτος μελαγχολία, βυθισμένος με τα μάτια και τη σκέψη μου
στον Ιερώνυμο, στο δημοσίευμα και στην φωτογραφία, υπολογίζοντας ότι δεν μπορεί να
μην υπάρξει έστω κάποια (αστεία) διόρθωση.
Μάταια όμως!!!
Και τώρα, μετά την τόση αναμονή, σας ερωτώ
ευθέως: Η φωτογραφία που μοστράρατε μέσα
στο κείμενο, τί σχέση έχει με τον Ιερώνυμο;;;
Ποιος από σας είχε αυτή τη δαιμονική έμπνευση (ο αρθρογράφος του κειμένου, ο συγγραφέας του βιβλίου, ο Πρόεδρος ή ο υπεύθυνος
της εφ. “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ”;) ώστε η πράξη αυτή να
φαίνεται εκ πρώτης όψεως πολύ φυσιολογική
στον αδαή αναγνώστη, βρώμικη δε έκφραση
στον γνωρίζοντα πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις;
Η πιο προσφιλής μέθοδος των σκοτεινών
κύκλων, ιδιαίτερα των μασόνων είναι η σπίλωση. Αυτό έκαναν το Νοέμβριο του 1972 στον
Ιερώνυμο, όταν συνεκάλεσε την Ιεραρχία (28
του μηνός) να την καταδικάσει μετά από πρόταση 12 μητροπολιτών (αργότερα ο Σεραφείμ
Τίκας τους αποκεφάλισε).
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τότε δέχθηκε
αφόρητες πιέσεις και εκβιασμούς να αποσύρει
την πρόταση! Οι δε κρατούντες του διεμήνυσαν ότι αυτό θα είχε μεγάλο κόστος. Αφού διαπίστωσαν το ανυποχώρητο του ανδρός προσέφυγαν στην μέθοδο της σπίλωσης. Δύο ημέρες ενωρίτερα, γέμισαν την Αθήνα με αφίσες
μονταρισμένες, δείχνοντας τον Ιερώνυμο με
εμβλήματα μασονικά.
Και εδώ είναι το παράδοξο! Η δικτατορία
ενώ ήταν στις δόξες της, οι αφισοκολλητές
έκαναν τη “δουλειά” τους και η αστυνομία δεν
είχε αντιληφθεί τίποτα!
Ο Σεραφείμ ωρύονταν στην ιεραρχία ζητώντας να μην συζητήσουν το θέμα της μασο-

νίας, και λίγο αργότερα έγινε αρχιεπίσκοπος!
Τους δώδεκα, που πρότειναν την καταδίκη, ο Σεραφείμ, Ιωαννίδης, Χρήστου…, αφού
τους καρατόμησαν, μετά άρχισαν την προσφιλή μέθοδο της σπίλωσης! (αντικανονικοί,
χουντικοί...).
Ο Ιερώνυμος αηδιασμένος παραιτήθηκε,
αλλά από τότε και μέχρι σήμερα δεν κάνουν
τίποτα άλλο χρόνια ολόκληρα που να μην τον
σπιλώνουν.
Αυτή την προσφιλή μέθοδο ακολουθείτε με
ευλάβεια όλοι σας…
Φαίνεται ότι διδαχθήκατε καλά
την προπαγάνδα, και εφαρμόζετε
με ευρηματικότητα διαβολική την
κινέζικη ρήση: «Μια φωτογραφία
είναι όσο χίλιες λέξεις», γνωρίζοντας ότι η φωτογραφία αποτυπώνεται στο υποσυνείδητο και παραμένει εσαεί.
Αναρτώντας μέσα σ’ αυτό το
άρθρο την επαίσχυντη αυτή φωτογραφία (δεσπότη να σφιχτοαγκαλιάζει τον δικτάτορα Παπαδόπουλο σε στάση ομοφυλοφιλική και μάλιστα να τον φιλάει στο
στόμα, οι παρευρισκόμενοι παπάδες να χασκογελούν και το δεσποινάριο πίσω του να… – Θου
Κύριε –) σε τι αποσκοπούσε και ποιον δακτυλοδεικτούσε; Υπάρχει άνθρωπος που να σκεφθεί ότι έδειχνε κάποιον άλλον, εκτός από τον
Ιερώνυμο; Όλο αυτό το σκοτεινό παρασκήνιο
και η πονηρή θεατρική παράσταση είναι απόκτημα της νοσηρής φαντασίας σας.
Άνθρωποι που πολέμησαν τον Ιερώνυμο
ήταν πολλοί – αυτή είναι η μοίρα των αγίων
(Αθανασίου, Χρυσοστόμου, Νεκταρίου...) –
αλλά κανένας δεν τόλμησε να αγγίξει το ήθος
του. Οι μόνοι που δρασκέλισαν αυτό το σκαλοπάτι είστε εσεισ!
Μην επικαλεσθείτε ότι δεν γνωρίζατε τον Ιερώνυμο ή κατά λάθος μπήκε η φωτογραφία
ή το γνωστό, “ο δαίμων του τυπογραφείου”
και πολλά άλλα ακόμα, που μπορεί να ισχυρισθείτε. Ό,τι και αν επικαλεσθείτε ΨΕΜΑΤΑ
θα είναι. Διότι:
- Τον Ιερώνυμο τον γνωρίζατε ότι ήταν κατακάθαρο κρύσταλλο ο ίδιος και δεν δέχθηκε
ποτέ του να καλύψει ηθικά κανέναν.
- Τον λερωμένο δεσπότη της φωτογραφίας
τον γνωρίζετε; Είναι αυτός που, εκτός των άλλων – πέφτοντας η δικτατορία – έγινε μέγας
“αντιστασιακός”, “Ηρακλής” της Δημοκρατίας, και ένας απ’ τους εκτελεστές των 12 αγίων Αρχιερέων. Αυτούς έχετε βέβαια ως πρότυπα (sic).
- Αν όμως μπήκε από λάθος ή απροσεξία,
τότε γιατί δεν επανορθώσατε το λάθος άμεσα
και δεν ζητήσατε δημόσια συγγνώμην, βάζοντάς του μια απο τις δεκάδες που κυκλοφορούν του Ιερωνύμου;
- Εδώ όλα τα πιθανά επιχειρήματά σας σωριάζονται, διότι με την δημοσίευση της φωτογραφίας στο άρθρο βάλατε και μπρος τη μηχανή της “ενημέρωσης” από την ιστοσελίδα
“Θεολογικός Σύνδεσμος Λάρισας” (από σύμπτωση, είναι η προσωπική ιστοσελίδα του
συγγραφέα της επιστημονικής έρευνας Χ.
Ανδρεόπουλου), για να πληροφορήσει τους
“δύσπιστους” ότι το άρθρο “χωρίς φτιασιδώματα και αποσιωπήσεις” δημοσιεύτηκε… στην
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» (φύλ. 999/2017) – που κατά σύμπτωση ήταν η διοργανώτρια της παρουσίασης του βιβλίου στην Αθήνα – στο ιστολόγιο
“Amen.gr” – φίλος και συνεργάτης του συγγραφέα – και σε εκτενέστερη μορφή δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» (τόμ. 88,
τευχ. 2/2017) για να δείξει το “επιστημονικό”
του κύρος.
Κι εδώ, κατά σύμπτωση, την διεύθυνση του
περιοδικού την έχει ο γνωστός Ροταριανός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μ.
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Κωνσταντίνου, ο άνθρωπος που ξήλωσε το
προσκυνητάρι με την εικόνα του Χριστού από
την είσοδο της Θεολογικής Σχολής του Παν.
Θεσσαλονίκης και αποκαθήλωσε φωτογραφίες των ηρώων της Επανάστασης του ’21 από
τους διαδρόμους του Πανεπιστημίου. Ο άνθρωπος, που συντροφιά με τον συγγραφέα
κ. Ανδρεόπουλο, έρχονταν στην Λάρισα για
ομιλίες – συνιδρυτές και συναγωνιστές του
“ΚΑΙΡΟΥ” όντες –. Και… τέλος, ως Πρόεδρος
της επιτροπής, έδωσε το διδακτορικό βραβείο
στον «άρτια καταρτισμένο επί της νομοκανονικής και πνευματικής (Θεολογικής) παιδείας
κ. Χάρη Ανδρεόπουλο».
Η κριτική είναι πράξη έντιμη και καταξιωμένη στην ανθρώπινη ιστορία. Η σπίλωση είναι πράξη ανέντιμη και αποτρόπαια. Κανένας
δεν έχει δικαίωμα, καλυπτόμενος πίσω από την
ασπίδα “ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση”, να αλλοιώνει και να παραποιεί κατά την
δική του σαλευμένη άποψη γεγονότα και καταστάσεις που τις έχουν βιώσει χιλιάδες άνθρωποι βρισκόμενοι και σήμερα στην ζωή.
Ο π. Ιερώνυμος δεν διανοήθηκε ποτέ να επικαλεστεί το αλάθητο. Το μαρτυρούν άλλωστε
τα γραπτά του και το φανερώνει ολόκληρη η
ζωή του. Στο προσωπικό του ημερολόγιο είχε
καταγεγραμμένες, με αυστηρότητα μάλιστα,
τις αδυναμίες του. Στη διαθήκη του δε, που
αποτελεί θησαυρόν ανεκλάλητης πνευματικότητας, συντετριμμένος ζητάει από όλους εκείνους που λύπησε ή τυχόν αδίκησε συγγνώμην.
Και το πιο συγκλονιστικό – δεν γνωρίζω αν
υπάρχει παρόμοιο στα εκκλησιαστικά χρονικά – είναι το ότι κάποια στιγμή έσυρε τα γεροντικά του βήματα σε όλους τους συνεπισκόπους που τον λύπησαν περισσότερο ή λιγότερο, δίχως να θυμηθεί τα περασμένα, δίχως
να διατυπώσει κάποιο παράπονο, σαν αδελφός προς αδελφό, σαν λειτουργός του Θεού
προς λειτουργό του Θεού.
Δεν άφησε καμμία πόρτα πολεμίου επισκόπου, που να μην την χτυπήσει… και έτσι
ανάλαφρος γύρισε πάλι πίσω στο ερημητήριό του, και συνέχισε, ημερόνυχτα προσευχόμενος.
Πολλοί απ’ αυτούς, που τον πολέμησαν
με σφοδρότητα κατάλαβαν το λάθος τους,
ένοιωσαν την ανάγκη να γονατίσουν ευλαβικά και να καταθέσουν δάκρυ συγγνώμης στον
ήρεμο, καλόκαρδο, πιστό, φτωχό, ασκητή επίσκοπο της ελληνικής εκκλησίας.
Ελάχιστοι – όπως εσείς – άθεοι, μασώνοι,
δακτυλοδεικτούμενοι, οικουμενιστές, που τους
πολέμησε, μόλις αποτραβήχθηκε, κινήθηκαν
εναντίον του τοξεύοντάς τον με τα φαρμακερά τους βέλη μέχρι και στον τάφο του.
Και αφού δεν πέτυχαν το σκοπό τους, τώρα
χρησιμοποίησαν το τελευταίο όπλο τους, την
άσχετη φωτογραφία, για να τον ατιμάσουν.
Το πανούργο σχέδιό σας πλήρες μίσους
δρα μακροχρόνια. Αφήνει να φύγουν από τη
ζωή και οι τελευταίοι μάρτυρες των γεγονότων – όπως επί Ιερώνυμου – ώστε οι νέοι που
θα βρίσκουν τη φωτογραφία να πλαισιώνει
κάποια κακόβουλα κείμενα, μη γνωρίζοντας
την πραγματικότητα και με ερεθισμένο το νεανικό υποσυνείδητο να τον ταυτίσουν με την
ανηθικότητα.
Αυτά είδαν και διάβασαν εκατοντάδες και
εξανέστησαν. Αυτό είδε και ο παλαιός συνεργάτης μας σκωπτικός (Ασκληπιάδης) και
έγραψε αυτά που έγραψε αγανακτισμένος.
Η πράξη σας αυτή δεν υπάρχει λέξη να περιγραφεί. Λίαν επιεικώς χαρακτηρίζεται “Μεγίστη ΑΤΙΜΙΑ”.
το κείμενο αυτό απαντάει
εν μέρει στην επιστολή που λάβαμε.
Οι «μαύρες σελίδες» θα συνεχίσουν
στο προσεχές φύλλο.

8 ΑΓΩΝΑΣ
ΨΑΛΤΙΚΑ
ΦΩΤΙΑ ΑΝΑΨΕ, ΠΥΡκΑγΙΑ ΕγΙΝΕ
Η κΑΛΑΘΟΥΝΑ ΜΕ ΤΑ 500.000€ ΠΟΥ;;
Τα σοφά γραφόμενα του π. Γρηγορίου της Ι.Μ. Δοχειαρίου μοιάζουν
με τη φωτιά κοντά σε λαγούμι που αναγκάζει με τον καπνό της να πεταχθεί έξω κάθε κρυμμένο ζωντανό για να μην σκάσει.
Στα τέλη του Νοέμβρη 2017 μια τέτοια φωτιά άναψε ο ευλογημένος γέροντας για να ζεστάνει το τσουκάλι, αλλά στάθηκε αιτία να γίνει πυρκαγιά!
Τι έγραψε: «τα κειμήλια (εικόνες, άγια λείψανα, σκεύη..) είναι σπουδαίες κληρονομιές όταν μένουν εκεί που τα αφιέρωσαν… Κειμήλιο
γίνε εσύ βρε, και άστο το άλλο φυλαγμένο εκεί που στο παρέδωσαν
οι πατέρες σου. Δεν είναι δικό σου το κειμήλιο. είναι του Γένους. είναι της εκκλησίας. είναι δώρα κεκρυμμένα. Δεν ωφελούν τον κόσμο

και μάλιστα όταν πλάι υπάρχει και το καλαθάκι ή η καλάθα… Ας σταματήσει το τρεχαλητό της αγίας ζώνης, γιατί ίσως με αυτήν θα μας
δέση η Παναγία και θα μας αποδιώξει από την αυλή της».
Απ’ την πυρκαγιά και από τον πυκνό καπνό πετάχτηκε ο γέρων Εφραίμ ο
Βατοπεδινός να την σβήσει, αλλ’ αντί νερό έριξε λάδι και την φούντωσε…
Τι λάθος κίνηση έκαμε ο π. Εφραίμ και έγινε ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά; «Περί της τιμίας ζώνης – δήλωσε – της Παναγίας…, γνωρίζουν οι
οικείοι ιεράρχες ότι η Μονή μας δεν επωφελείται απολύτως σε τίποτα
οικονομικώς. Πάντοτε εκ των προτέρων η παράκλησή μας είναι όλα τα
έσοδα να πηγαίνουν στο Φιλόπτωχο ταμείο».
Η καλάθα με τα 500.000 ευρώ περίπου από την προσκύνηση της Αγίας
Ζώνης στη Λάρισα, πού πήγαν, άγιε ηγούμενε! Μήπως από το πολύ τρεχαλητό ξεστράτισαν και αντί να οδεύσουν στα φιλόπτωχα ταμεία της μητρόπολης, σκόνταψαν σε... άλλα ταμεία;
Γι΄ αυτό και ο δεσπότης μετά το αναπάντεχο αυτό χαμό, αναγκάστηκε - μή
έχοντας τι να κάνει - το μήνα Δεκέμβριο να ζητήσει πέντε (5) φορές επίσημα
τη βοήθεια για: «τον φτωχό και πεινασμένο συνάνθρωπο», «τον έρανο της
αγάπης», «τα ταμεία λογίας - φιλαδελφείας», «το Κρίκκειο ορφανοτροφείο»,
«τους πλημμυροπαθείς», και κανα δύο ακόμα ανεπίσημες περιπτώσεις
(έκτακτα χαράτσια). Μάλλιασε η γλώσσα του να παρακαλάει για λεφτά !!!
Και τώρα γέροντα Εφραίμ που με την μικρή αυτή ‘‘απροσεξία’’ σας
φουντώσατε την φωτιά, μήπως για να σβήσει χρειάζεται δικαστικός πυροσβεστήρας;
Αναμένουμε.

Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ… ΤΟ ΤΗγΑΝΙ… κΑΙ ΤΟ κΛΑΜΑ
Οι παπάδες “ευχαριστημένοι” – καθώς είναι
όλοι τους αφού δεν υπάρχει ναός που να μην
χρωστάει τα “μαλλιοκέφαλά του” – εξεδήλωσαν την επιθυμία να επισκεφθούν τον πνευματικό τους πατέρα και να του εκφράσουν τις χαρές και τις λύπες τους.
Με πολύ κόπο και παρακαλετό τους δέχθηκε
με… προθυμία μεγάλη! Αφού του είπαν τα διάφορα, του εξήγησαν και τους ιδιαίτερους λόγους
που τους έφεραν στην πόρτα του γραφείου του
λέγοντας: Σεβασμιώτατε, μας πιέζετε συνέχεια
για χρήματα. Κάθε χρόνο αυξάνετε τους προϋπολογισμούς, βγάζετε συνεχείς δίσκους, επιβάλλετε χαράτσια, μας παίρνετε όλα τα ενοίκια…
Την τελευταία τριμηνία του 2017 μας φορτώσατε πολλά λεφτά χωρίς να λάβετε υπόψιν ότι
έχουμε από τον Οκτώβριο απλήρωτους ψάλτες,

νεωκόρους, ρεύματα… Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ
που είναι απλήρωτος;
Εδώ σήκωσε το κεφάλι ο πατέρας
τους, τους κοίταξε καλά – νόμισαν πως ένα δάκρυ κύλησε
στο μάγουλό του – και με τρεμάμενη φωνή τους είπε: εμ, κι
αυτοί οι ευλογημένοι δεν τον
μείωσαν λίγο…!
Τώρα άλλαξε το σκηνικό. Κατέβασαν οι
παπάδες τα κεφάλια τους κάτω και σιγοψιθύρισαν: “Για ιδές, ενώ μας τα παίρνει κλαίει κι
από πάνω”.
Φεύγοντας οι παπάδες σκυθρωποί σκόνταψαν
σε γνωστό τους. Του ανέφεραν το περιστατικό
κι εκείνος για να τους… παρηγορήσει τους ανέφερε χαριτολογώντας το ιστορικό με τον “πονό-

ψυχο” βασιλιά της Γαλψυχο
λίας Ερρίκο του 4ου και τον
υπουργό Οικονομικών του, Σιλί:
Ο βασιλιάς, που είχε βάλει αβάσταχτους φόρους στο λαό κάποια
στιγμή “αναγκάστηκε”
“αναγκάστηκε να προσθέσει και άλλους γιατί… κάποια “αγελάδα” του ψόφησε – καλή ώρα τα παγκάρια της Αγ. Παρασκευής Τεμπών –.
Για να δικαιολογήσει την όλη κατάσταση,
είπε στον υπουργό του Σιλί ότι αισθάνεται τόσο
άσχημα σαν να κρατάει «τη λαβή του τηγανιού
του» Οπόμέσα στο οποίο τηγανίζεται ο λαός του».
τε ο Σιλί του απάντησε εύστοχα: «Μπορεί να
αισθάνεστε άσχημα, Βασιλιά μου, που κρατάτε τη λαβή, αλλά πιο άσχημα αισθάνεται αυτός που είναι μέσα στο τηγάνι!».

ΒγΗκΕ ΣΤΟ κΛΑΡΙ Ο ΑΡχΙΕΠΙΣκΟΠΟΣ!
Την Δευτέρα 26 Φλεβάρη όλα τα
ΜΜΕ διαλαλούσαν ως πρώτο θέμα
“πραξικοπηματικές επεμβάσεις
καταγγέλλει ο Αρχιεπίσκοπος”,
“Αμήχανη βρίσκεται από το μεσημέρι η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας”, “Καταγγελίες του
Αρχιεπισκόπου για μεθοδεύσεις και πραξικοπηματικές μεθόδους”, “επιστολή – κόλαφος Αρχιεπισκόπου στον υπουργό Παιδείας”. Άντε, είπαμε, ο αρχιεπίσκοπος βγήκε στο κλαρί για τα “θρησκευτικά στα σχολεία”. Θα τα σούρει για τα καλά στην κυβέρνηση
και θα ανακοινώσει μάλλον την παρουσία του στο συλλαλητήριο στα
Προπύλαια την Κυριακή 4 Μαρτίου! Μπορεί να αντιδράσει για όσα

άθεα Νομοσχέδια ψήφισε ή που πρόκειται
να ψηφίσει η κυβέρνηση στη Βουλή!.
Άναυδοι μείναμε με
τα όσα ακούσαμε στα
κεντρικά δελτία το απόγευμα. Ο
Αρχιεπίσκοπος επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Παιδείας
όχι για όλα τα παραπάνω που πάνε
να μετατρέψουν την Ελλάδα σε
μπάχαλο, αλλά για τον μπεζαχτά.
Τί έγινε!!! Η Κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία την οποία υπογράφουν 7 βουλευτές, προκειμένου να
διορθώσουν την “ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ”
4301/2014 που ψηφίστηκε μεταμεσονύκτια (7 Οκτωβρ. 2014) από 2
δεξιόστροφους βουλευτές και άλ-

λαζε το καθεστώς διοίκησης
του ιερού ιδρύματος της
Παναγίας της Τήνου εκατόν
ογδόντα χρόνων, από λαοδιοίκητο σε δεσποτικό φέουδο,
μεταβάλλοντας το δεσπότη
από λειτουργό σε οικονομικό κουμανταδόρο.
Μετά το 2014 είχαμε θλιβερά
περιστατικά κακοδιαχείρισης. «Περίεργος αλυσίδα μεταφοράς ταμάτων του ι. ιδρύματος τήνου,
που λιώνονται στην τουρκία και
επιστρέφουν πλάκες χρυσού
για να πουληθούν σε τράπεζες»
(Parapolitika 26-9-2015).
Ο κοριός της ΕΥΠ κατέγραψε περίεργους διαλόγους κ.ά.
Με το Νομοσχέδιο αυτό η κυβέρ-

νηση πήγε να βάλει – εν μέρει – στη
θέση μια αταξία του δεσποτη που
παραβίασε την βούληση του Τηνιακού λαού και τη Διαθήκη των Κτητόρων. Ο αρχιεπίσκοπος τώρα θυμήθηκε τον Καταστατικό Χάρτη της
Εκκλησίας; Δεν θυμάται που τόσα
χρόνια τον καταστρατηγούσαν με
πραξικοπηματικές επεμβάσεις που
έκαναν στα εσωτερικά της Εκκλησίας; Ξεχνάει ακόμα πόσες φορές ο
ίδιος ζήτησε την παρέμβαση της
κρατικής εξουσίας στα αρχιεπισκοπικά του χρόνια!
Μακαριώτατε Ιερώνυμε, τώρα
πλέον αποκαλυφθήκατε.
Η αγωνία δεν είναι γι΄ αυτά που
σαλπίζετε, αλλά για τον μπεζαχτά.

Η ΕΛΛΑ∆Α
ΠΕΘΑΙΝΕΙ!
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συνέχεια από τη σελ. 1

τοῦ Θεοῦ. Ἐκλεκτοί, ἀλλὰ «λήμμα», λείψανα ἑνός
ἁγίου παρελθόντος…
• Η Ελλάδα πεθαίνει. Τὸ φωνάζουν ἀρκετοί. Μά
δὲν εἰσακούονται. Η Ελλάδα πεθαίνει! Τὸ φώναξε
πρόσφατα καὶ ἕνας Ἕλληνας εὐρωβουλευτὴς (ἀνεξάρτητος), ὁ καθηγητὴς κ. Κωνστ. Χρυσόγονος. Σὲ
συνέντευξί του ἐπεσήμανε: «Κατατριβόμαστε μὲ
ἀσήμαντα θέματα (οἱ πολιτικοί), ἐνῶ εἶναι ἀναπόφευκτο, σὲ σαράντα χρόνια ἀπό τώρα, ἂν παραμείνουν στοὺς ἴδιους ρυθμοὺς οἱ ἐξελίξεις στὸ
δημογραφικὸ καὶ στὴ μετανάστευσι τῶν ντόπιων,
νὰ μὴν ὑπάρχει οὔτε ἴχνος Ἑλλήνων μέσα στὰ σημερινὰ ὅρια τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους»!
• Η Ελλάδα πεθαίνει, ψυχορραγεῖ μέσ’ στὴν
εὐμάρεια. Θάβεται στὸ λάκκο τῆς ὀλιγοπιστίας καὶ
τῆς ἀπιστίας. Ἐξαφανίζεται τὸ ἱστορικό της μέλλον.
Καὶ τὸ ρόλο τοῦ νεκροθάφτη τὸν παίζουν πολιτικοὶ
καὶ ἐκκλησιαστικοὶ λειτουργοί!
• Η Ελλάδα πεθαίνει. Ἔζησε στὰ χρόνια της δουλείας, γιατί οἱ Ἕλληνες γεννοῦσαν παιδιά. Ἔζησε
σὲ χρόνια φτώχειας καὶ ἐχθρικῆς κατοχῆς, γιατί οἱ
Ἕλληνες πίστευαν στὸ σύνθημα: «Ἔχει ὁ Θεός!»,
καὶ ἄφηναν τὸν ἑαυτό τους στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Καὶ τώρα πεθαίνει… Η Ελλάδα πεθαίνει. Δὲν θέλουμε χρυσὰ κανδήλια. Δὲν θέλουμε χρυσὲς εἰκόνες.
Δὲν θέλουμε χρυσὰ σκεύη. Δὲν θέλουμε ἄλλους
πανηγυρισμούς. Δὲν θέλουμε ἄλλες χρυσοποίκιλτες θρησκευτικὲς γιορτές. Θέλουμε ἅγιες οἰκογένειες, μὲ ἀγάπη στὰ παιδιὰ καὶ μὲ σωστὴ ἀγωγή.
• Η Ελλάδα πεθαίνει. Πρὶν ἀπο 80 περίπου χρόνια σχεδόν ὅλοι ἦσαν ὑπερπολύτεκνοι στὸν τόπο
μας (ἐκτὸς ἀπό τα ἄτεκνα ζευγάρια). Εἶχαν οἱ Ἕλληνες τουλάχιστον τὴ φυσικὴ ἠθική! Τώρα; Μὲ τόση
θρησκευτικὴ «κουλτούρα», οἱ Ἕλληνες εἶπαν στὸν
Θεό: «Ὄχι! Δὲν θὰ γίνεται τὸ δικὸ Σου! Τὸ δικό μας
θέλημα θὰ γίνεται!».
• Προτοῦ χτυπήση ἡ τελευταία πένθιμη καμπάνα γιὰ τὸ νεκροθάψιμο τῆς Ἑλλάδας, ἄς κτυπήσουμε συναγερμὸ μετανοίας. «Ἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ ἡ
Νινευΐ καταστραφήσεται»! Κήρυγμα Ἰωνᾶ χρειάζεται, γιὰ νὰ μὴ καταστραφοῦμε.
• Ἂν μετανοήσουμε οἱ Ἕλληνες, ἂν ἀφήσουμε
τὴν ψεύτικη θρησκευτικότητα καὶ θελήσουμε νὰ
σηκώσουμε ὁ καθένας τὸ σταυρὸ τοῦ καθήκοντος,
τῆς πίστεως καὶ τῆς θυσίας, τότε τὸ θαῦμα θὰ γίνη.
Τότε ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ πεθάνη. Η Ελλάδα τότε θὰ
ζήση. Καὶ πρέπει νὰ ζήση ἕνας τόπος τόσων ἡρώων καὶ ἁγίων.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ (Βόλου)… Ο ΠΑΠΑΣ & Η χΑΡΛΕΫ!
Φτάσαμε στο άκρον άωτον της αναισχυντίας
και της εκκοσμίκευσης. Η εκκλησία έχει μπει στην
αποσύνθεση και στην πτωμαΐνη επιδιώκοντας την
ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό!
Ο Βόλος από χρόνια πρωτοστατούσε στην ανανέωση! Ερχόμενος ο μακαρίτης Χριστόδουλος, το
πρώτο πράγμα που έκανε μόλις πάτησε το πόδι
του στη μητρόπολη Δημητριάδος ήταν να φρεσκάρει την εμφάνιση (μαλλιά, γένεια) των παπάδων.
Ακολούθησαν μοντέρνες και προοδευτικές αντιλήψεις που διδάχτηκε στην “βατικάνειο” σχολή.
Ποιος δεν θυμάται τα “κλάματα” του όταν απευθύνονταν προς τους νέους. “Παιδιά μου ελάτε
όπως είστε” (!) Ήρθε ο Ιγνάτιος και προχώρησε
πιο πέρα. Στα συνέδρια συγκεντρώνει πάσης φύσεως αιρετικά ανεμομαζώματα προσπαθώντας
να πείσει το λαό του Θεού ότι αυτά προβλέπει η
νεοπατερική Θεολογία, ο νεοβαρλααμισμός και ο
Οικουμενισμός! Μ’ αυτά και μ’ αυτά ο Βόλος σήμερα απολαμβάνει “έναν αέρα πλήρους ελευθερίας”. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει!
Γι’ αυτό και ο παπαγιώργης, εκμεταλλευόμε-

νος τον “ελεύθερο αέρα” αγόρασε μια Χάρλευ μεγάλου κυβισμού, δεν τον χρειάζονταν πλέον
η παπαδιά, βρήκε την Πόπη, και
για να μην τον ενοχλεί το ράσο
ντύνεται με δερμάτινο μπουφάν,
φουμάρει την πίπα του, αυτοσερβίρεται καφέ με τους πιστούς
στο προαύλιο του εξωκκλησίου της Παναγίας Τρύπας και τα
απογεύματα του Σαββάτου κάνει παρακλήσεις
στον Άγιο Κυπριανό. Ο κόσμος τρέχει να προλάβει τους “εξορκισμούς” πιστεύοντας ότι του
έχουν κάνει μάγια!
Ο νεωτεριστής δεσπότης Ιγνάτιος, ενώ τα γνώριζε όλα αυτά, ανέχονταν τον μηχανόβιο Ιερέα που
σκανδάλιζε το ποίμνιο του χρόνια. Και αντί να τον
καθαιρέσει αυτός για την “τιμή των όπλων” τον
μετέθεσε σ’ άλλη ενορία, προφανώς για να “ωφελήσει” και άλλους πιστούς.
Και το πιο σοβαρό της ιστορίας είναι ότι ο παπαγιώργης ζήτησε από τον δεσπότη Ιγνάτιο να

του δώσει την ευλογία του να παντρευτεί την Πόπη του που διατηρούσαν «καλές» σχέσεις και από
τις οποίες αναμένουν και απογόνους.
Πολλοί ρωτούν: Συμβαίνουν
τέτοια πράγματα στην Εκκλησία;
Και όμως συμβαίνουν!
Εάν υπήρχε καθαρή Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι μπασταρδεμένη – όπως την κατάντησαν οι νεωτερίσιες δεσποτάδες – δεν θα μπορούσε ούτε ένα δευτερόλεπτο να γίνει ανεκτή τέτοια κατάσταση,
διότι αμέσως θα προχωρούσαν στον αποσχηματισμό του. Πολλά λέγονται και ακούγονται για
το δέσιμο μεταξύ Ιγνατίου και παπαγιώργη, για
σκαψίματα στην Τρύπα, για Κατοχή, για Εγγλέζους, για χρήματα κ.ά. Εμείς αυτά δεν τα πιστεύουμε, αλλά όμως δεν μπορούμε και έτσι... να τα
απορρίψουμε.
Πάντως θα περιμένουμε να δούμε την έκβαση
της υπόθεσης. Ποιος θα τιμωρήσει… Ποιόν…;;;

Λαμπαδάριος

γΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί
της Λάρισας και επαρχίας να είμαστε
παρόντες στο προσκλητήριο του τίμιου
αγώνα μας την Κυριακή στις 25 Μαρτίου
στις 10.30 στο Ι.Ν. Αγίου Αχιλλείου
(πλατεία Μητέρας) να τιμήσουμε τους
πατέρας και αδελφούς μας που έπεσαν
για την ελευθερία της πατρίδος. Να
στείλουμε και ένα μήνυμα, προς τις
αρχές για τα συμβαίνοντα στη χώρα την
εκκλησία και για την αδιαφορία τους στο
τοπικό εκκλησιαστικό ζήτημα

