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συνεχίζεται στη σελ. 3

ΨΑΛΤΙΚΑ
ΑνΑΒΑΛΛοντΑι

ΓιΑ το ΕΠομΕνο ΦΥΛΛο 
•ο οσιομάρτυρας π. Θεολόγος 
•τα ΨΑΛτιΚΑ του Λαμπαδάριου 
με επίκαιρα και καυτά θέματα

συνεχίζεται στη σελ.5

συνεχίζεται στη σελ.2

Ο ΠΑΠΑΣ Φραγκίσκος ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Και τον  ΤιΤΑΝΑ ‘‘ΚΡΟΝΟ’’ ΞΕΠΕΡΑΣΕΣ ΠΑΤΡιΔΑ ΜΟυ ΕΛΛΑΔΑΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

σελ.6

συνεχίζεται στις σελ.4-5

Η Ελλάδα μετά την μετα-
πολίτευση διέθετε βιομηχανία 
ανταγωνιστική της Ευρώπης 
αλλά και της Αμερικής ακόμα. 
Δεν είχαμε όμως αξιόλογους 
κυβερνώντες, γι’ αυτό ο Γεώργι-
ος Σουρής, με τα ποιήματά του 
διατραγοδούσε το χθες σαν 
να είναι η σημερινή τρισάθλια 

κατάσταση: «Ω Ελλάς, ηρώων 
χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις 
τώρα…».

Αφορμή για το σημερινό άρ-
θρο μας έδωσε ο θάνατος ενός 
σύγχρονου μεγάλου επιχειρη-
ματία, φωτισμένου επιστήμονα 
και ελληνορθόδοξου πατριώτη, 
του Σωτηρίου Σοφιανόπουλου.

Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος, 
ήταν ένας εκρηκτικός επιχειρη-
ματίας και ένα φωτεινό μυαλό. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938, 
σπούδασε χημικός στα Πανεπι-
στήμια της Θεσσαλονίκης και 
του Darmstadt (Ντάρμστατ) της 
Γερμανίας και υπήρξε ο τελευ-
ταίος ιδιοκτήτης της μεγάλης 

συνεχίζεται στη σελ.7

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

σελ.3

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύ-
ντομα  διάφορα επίκαιρα θέματα, 

που οι άλλοι δεν τα γράφουν… 
για να τα μαθαίνετε)

Α) Η γΡιΠΗ ΕΠιΤιΘΕΤΑι
“Ο κορονοϊός”

Β) ΕΛΛΗΝιΚΟΣ ΧΡυΣΟΣ
               ιδιοκτησία 
               του Ελληνικού 
               λαού;

Η σΦΑΓΗ τΩν 12 μΗτροΠοΛιτΩν  (1974 - 2020) 49ο μέρος

οι μΑΥρΕσ σΕΛιΔΕσ τΗσ ΕΚΚΛΗσιΑστιΚΗσ ιστοριΑσ
Η ΕΚΚΛΗσιΑστιΚΗ ΔιΚΑιοσΥνΗ

Η αλυσίδα των 
θ λ ι β ε ρ ώ ν 
και δραματι-
κών εκκλη-

σιαστικών γεγονότων 
που διαδραματίστη-
καν πριν Ιερωνύμου 

Α’ εποχής, έδειχνε 
την αποσύνθεση της 
εκκλησιαστικής δικαι-
οσύνης, διότι λειτουρ-
γούσε κατ’ εντολή, 
αθωώνοντας ενόχους 
με βαρύτατα ηθικά... 

παραπτώματα. Αυτό 
πήγε ν’ αλλάξει ο μα-
καριστός Ιερώνυμος 
Α’ Κοτσώνης, αλλά 
βρήκε τείχος αδιαπέ-
ραστο από την πρε-
σβυτέρα ιεραρχία  

Α σ τ ο χ ρ ι σ τ ι Α ν ι σ μ O σ

Η ΕΚΦρΑσΗ τΗσ ΠροΔοσιΑσ
τοΥ χριστιΑνισμοΥ

(ορΘοΔοΞιΑσ-ορΘοΠρΑΞιΑσ)

Τ ο ν  ό ρ ο 
“αστοχριστια-
νισμός” εμείς 
τον γνωρίσαμε 
μπροστά από 

60 περίπου χρόνια. Συγκεκριμένα τον 
διαβάσαμε στο βιβλίο “Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” του αείμνηστου Νικολάου 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΟγΜΑΤιΚΗ
σελ. 6

γι’ ΑυΤΟυΣ ΠΟυ ΦΕυγΟυΝ ΣΤΗΝ ΑιωΝιΟΤΗΤΑ

+ Αθανάσιος Καρανάσης
“Όντως φοβε-

ρόν το του θανά-
του μυστήριον”, 
ψάλλει η Εκκλησία 
μας. Πράγματι ο 
αποχωρισμός αυ-
τός ανθρωπίνως – 
ιδιαίτερα για τους 

οικείους – είναι συγκλονιστικός δεδομένου 
ότι οι πολύχρονοι δεσμοί που αναπτύχθηκαν 

ο μπροστινός παίχτης της 
Νέας Τάξης πραγμάτων•

εχθρός της Ελλάδας & 
“προστάτης των Σκοπίων”!

George 
Soros

Δέκα αιώνες τα εργαστή-
ρια και οι πολεμίστρες του 
παπισμού αγωνίζονταν να 
αλλάξουν τον Ορθόδοξο 
κόσμο. Στην ουσία να με-
ταλλάξουν τον Ορθόδοξο 
άνθρωπο, τον πνευματι-
κό Ορθόδοξο κώδικα που 
δρομολογεί την σωτηρία, 
να απαλείψουν κάθε στοι-
χείο που δημιουργεί σχέση 

και εξάρτηση με την ορθή 
πίστη, να την σπρώξουν 
στο περιθώριο και να με-
ταπλάσουν την ύπαρξη σε 
άγραφη πλάκα.

Όποιος μελετάει την ιστο-
ρία των δέκα αιώνων της 
πάλης και αναλύει με προ-
σοχή την σημερινή πραγ-
ματικότητα, δεν αμφιβάλλει 
πως οι δομές που κυριαρ-

χούν και συνυφαίνουν τον 
παπισμό είναι ίδιες από 
τους πρώτους αιώνες του 
σχίσματος.

Ο παπισμός πάλεψε και 
παλεύει αιώνες τώρα, αλλά 
δεν κατάφερε να ριζώσει 
στην Ορθόδοξη ψυχή. 
Πολύ εύστοχα παρατηρεί 
ο προτεστάνης θεολόγος 
Garb Schneider: «Όλαι αι 

ΤΖιΦΟΣ
Από τα 300 δισ. μόνο 1,5 

δισ. εισέπραξαν
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Ψαρουδάκη του οποίου υπήρξαμε μαθητές 
του και συνεργάτες του!

Από τις σελ. 161-168 θα μεταφέρουμε ορι-
σμένες παραγράφους, για οικονομία του χώ-
ρου της φιλόξενης εφημερίδας, από τις οποίες 
ο αναγνώστης πιστεύουμε θα καταλάβει το 
πνεύμα του συγγραφέα. Εμείς ομολογούμε ότι 
ο δάσκαλός μας (Ν.Ψ.) μας άνοιξε τα… μάτια 
γι’ αυτό και τον ευγνωμονούμε.

Έτσι στις σελ. 161-162 διαβάζουμε για τον 
αστοχριστιανισμό. 

Την πρώτη προδοσία, που ανέβασε τον 
απεσταλμένο του Δημιουργού, στο σταυρό, 
επακολούθησε δεύτερη. Η πρώτη στρέφο-
νταν κατά του προσώπου του Διδασκάλου, η 
δεύτερη αφορούσε το έργο Του. Η δεύτερη 
προδοσία, όπως άλλωστε κι η πρώτη, προήλθε 
από πρόσωπα στενά προσκείμενα στο Χριστό. 
Τη πρώτη φορά έδρασε ένα άτομο, μαθητής 
του Χριστού, τη δεύτερη πολλά πρόσωπα, 
αυτή τη φορά αντιπρόσωποι του Χριστού. Το 
γεγονός αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε στην 
εποχή μας: Αυτοί που αρνούνται το Χριστό δεν 
μπορούν να τον προδώσουν. Επικίνδυνοι είναι 
εκείνοι που παπαγαλίζουν γραμμένες προσευ-
χές, χωρίς να ζουν το περιεχόμενό τους, που 
κόπτονται φαρισαϊκά για τη πίστη τους και την 
ορθοδοξία τους και νομίζουν πως αυτός είναι 
ο χριστιανικός τους προορισμός.

Ο αστοχριστιανισμός είναι η έκφραση της 
προδοσίας του Χριστιανισμού απ’ την ανθρώπι-
νη κοινωνία. Η προδοσία αυτή έχει την ιστορία 
της και τη λογική της.

Όταν ο Χριστός ξεψυχούσε πάνω στο σταυ-
ρό δεν μπορούσε να ήταν ικανοποιημένος από 
ό,τι άφηνε πίσω του. Οι μαθητές του ούτε λίγη 
ώρα δε στάθηκαν ικανοί να ξαγρυπνήσουν 
δίπλα του. Εκείνος περνούσε τη τραγωδία του 
Μεγάλου που βρίσκεται παίγνιο των μικρών, 
του Θεού που δικάζεται, της ζωής που πεθαί-
νει. Εκείνοι τρομαγμένοι έτρεξαν να σώσουν τη 

ζωή τους κι ο Πέτρος αρνείται το Δάσκαλό του, 
που ανυπεράσπιστος δικάζονταν λίγα βήματα 
πιο πέρα απ’ αυτόν.

Μα ο σπόρος είχε ριφθεί στη γη. Το πνεύμα 
του Θεού θ’ αναλάμβανε την συνέχεια. Τη μέρα 
της Πεντηκοστής, ο Χριστός δικαιώνεται, η 
συγκομιδή έχει αρχίσει, η Εκκλησία έχει ιδρυ-
θεί. Ακολουθούν οι αγώνες των Αποστόλων, 
του Παύλου, κι όλης της Εκκλησίας για τη 
διάδοση του Ευαγγελίου. Αγώνες σκληροί, 
που στοίχισαν τη ζωή σ’ αναρίθμητα πλήθη 
χριστιανών, όταν η Εκκλησία έγινε επικίνδυνη 
στους άρχοντες της Ρώμης κι άρχισαν οι γνω-
στοί διωγμοί. Η ιστορία των διωγμών δείχνει 
απ’ το ένα μέρος τον ηθικό ξεπεσμό της ειδω-
λολατρικής κοινωνίας και τη βαρβαρότητα του 
αστυνομικού καθεστώτος κι από το άλλο πως 
ο Χριστιανισμός αγκάλιασε τις λαϊκές τάξεις, 
τους φτωχούς βιοπαλαιστές, τους δούλους 
και γενικά τα θύματα της κοινωνίας, παρουσιά-
σθηκε δηλαδή κίνημα λαϊκό. Οι άνθρωποι αυτοί 
δέχτηκαν, όπως είναι ευνόητο, το χριστιανικό 
κήρυγμα σαν πραγματική απολύτρωση. Όχι 
γιατί ο Χριστιανισμός γίνηκε αποκλειστικά γι’ 
αυτούς, μα γιατί ο Χριστιανισμός ανταποκρίνο-
νταν στις κοινωνικές τους ανάγκες. Τα εκατομ-
μύρια των δούλων της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας αισθάνθηκαν τα 
στήθη τους να πυρπολούνται 
στο άκουσμα των επαναστατικών 
συνθημάτων του Χριστιανισμού: 
«Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος 
ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ, πά-
ντες γαρ υμείς είς εστε εν Χριστώ Ιησού». Στα 
συνθήματα αυτά ο λαός έβλεπε την ανατολή 
μιας καινούργιας ζωής, ένοιωθε πως η ιστορία 
άλλαζε υπέρ αυτού. Αντίθετα οι έμποροι, οι 
πολιτικοί κι οι κηφήνες, είδαν τον κίνδυνο της 
κοινωνικής αλλαγής, που ο καινούργιος Θεός 
υπέδειξε στο λαό.

Οι διωγμοί, αντί να ελαττώσουν, αύξησαν 
τους οπαδούς του Χριστού. Η υπέροχη στά-
ση των χριστιανών σ’ όλες τις περιπτώσεις, η 
αυτοθυσία τους, η ανεξικακία τους, η ζωντανή 
πίστη τους, ήταν ευεργετικό ράπισμα για τα’ 
αποχαλινωμένα πλήθη που παρακολουθούσαν 
τα τρομερά θεάματα στ’ αμφιθέατρα της Ρώ-
μης. Ο ηρωισμός των χριστιανών ενίκησε τη 
διαφθορά του πλήθους: «Αύτη εστίν η νίκη η 
νικήσασα τον κόσμον η πίστις ημών».

Από τις σελ. 166-168 λαμβάνουμε τις εξής 
παραγράφους:

Εδώ διατυπώνουμε μια γενική κατηγορία: 
η ανθρωπότητα γίνηκε, θρησκευτικά, χρι-
στιανική, αλλά κοινωνικά δεν ακολούθησε τη 
χριστιανική γραμμή. Αυτό δεν οφείλεται σε 
ιδεολογική ανεπάρκεια του Χριστιανισμού, 
αλλά στην αδυναμία των χριστιανών ν’ αξιο-
ποιήσουν το καινούργιο πνεύμα. Εθεώρησαν 
το Χριστιανισμό μονάχα θρησκεία και σταμά-
τησαν τον αγώνα μόλις απόκτησαν δικούς 
των παπάδες και ναούς. Ο Χριστιανισμός 

εμφανίσθηκε αντίδικος των 12 θεών. Μόλις οι 
12 θεοί νικήθηκαν, οι χριστιανοί έγραψαν στο 
καρνέ τους: νικήσαμε. Για ν’ αλλάξουν λοιπόν 
οι άνθρωποι, παπάδες, ναούς και θρησκευτικά 
σύμβολα, ήλθε ο Χριστός ή για ν’ αλλάξουν 
ζωή; Ο οικογενειάρχης που πήγαινε στο ναό 
και προσεύχονταν στο Δία και μετά πήγαινε 
σπίτι του κι έβρισκε 7 παιδιά να πεινούν, κατά 
τί ενίκησε με το να γίνει χριστιανός, όταν 
πήγαινε στον καινούργιο ναό, προσεύχονταν 
στον καινούργιο Θεό κι επιστρέφοντας σπίτι 
του έβρισκε πάλι 7 παιδιά να πεινούν όπως και 
πρώτα; Κατά τί ενίκησε η ανθρώπινη κοινωνία 
όταν, προτού γίνει χριστιανική, ρημάζονταν απ’ 
τους πλουσίους, τους απατεώνες και τον πόλε-
μο κι αφού γίνηκε χριστιανική εξακολουθούσε 
πάλι να υποφέρει απ’ τα ίδια δεινά; Πού αλλού 
μπορεί κανείς να δει τη χριστιανική αλλαγή, 
όταν αυτή δεν συναντάται στη ζωή;

Ο σημερινός πολιτισμός έγινε με την ανοχή 
και τη συνδρομή της Χριστιανικής ηγεσίας, 
αλλά καθόλου σύμφωνα με τον Χριστιανισμό. 
Είναι πολιτισμός αστοχριστιανικός δηλαδή 
αστικός με το επίστρωμα του Χριστιανισμού. Γι’ 
αυτό είναι πολιτισμός απάτης και παρανόησης. 
Εδώ βρίσκεται το ασθενές του σημείο. Δέκα 

επτά αιώνες χρειάστηκαν για 
να καταλάβει η Χριστιανοσύνη 
πως είχε κάμει μια τρύπα στο 
νερό. Όχι χριστιανικό πολιτισμό 
δε δημιούργησε, μα ούτε τη 

παλιά ειδωλολατρία δεν κατόρθωσε να εξα-
λείψει. Στον 21ον αιώνα εκατομμύρια ανθρώ-
πων υπάρχουν που πιστεύουν σ’ ένα σωρό 
γελοία πράγματα, ενώ αρνήθηκαν το Χριστό, 
εκατομμύρια χριστιανών γίνονται βορά του 
πολεμικού Μολώχ, αναρίθμητες λαϊκές μάζες 
χάνονται στη φτώχεια και την αμάθεια. Η πο-
λιτικοοικονομική ηγεσία έχει δημιουργήσει μία 
νέα ειδωλολατρία, όπου οι οικονομικές αξίες 
παραμέρισαν τη χριστιανική ηθική. 

Η απουσία του Χριστιανισμού απ’ τον κοινω-
νικό και τον παγκόσμιο τομέα εδημιούργησε 
την άρνηση, στη φιλολογία και την πολιτική, 
σαν μια τάση επιστροφής του ανθρώπου στον 
εαυτό του κι αποδέσμευσής του απ’ τη κηδεμο-
νία ανίκανων θεών. Αν ο Θεός των χριστιανών 
είναι αληθινός, αληθινή πρέπει να είναι κι η 
ζωή των χριστιανικών λαών. Μέχρις ότου η 
κοινωνική ζωή θα είναι βάρβαρη κι οι πόλεμοι 
θα γελοιοποιούν το Ευαγγέλιο της αγάπης, 
είναι ματαιοπονία να χτίζονται καλλιμάρμαροι 
ναοί και να χρυσοστολίζονται δεσποτάδες: ο 
καινούργιος Θεός όπως κι ο παλιός «ουκέτι 
έχει καλύβην».

Πρέπει να ομολογήσουμε πώς ο αστοχρι-
στιανισμός, μας έκανε και κάποιο καλό, μας 
φανέρωσε σε ποιο βαθμό είχαμε καταντήσει 
γελοίοι. Πιστεύαμε στο Χριστιανισμό μιας 
κοινωνίας αντιχριστιανικής και δεν είχαμε τη 
στοιχειώδη ικανότητα να σκεφθούμε: συμβι-
βάζεται ο Χριστιανισμός με την αδικία και τον 

πόλεμο; Αν είχαμε χριστιανική γραμμή αμέσως 
θα διακρίναμε την κωμωδία που παίζονταν στο 
θέατρο της Χριστιανικής ανθρωπότητας. Ένας 
μονάχα είναι ο δρόμος για τους χριστιανούς: η 
άρνηση της άδικης κοινωνίας, κι η οικοδόμηση 
του χριστιανικού πολιτισμού.

Ο αστοχριστιανισμός είναι ο χριστιανισμός 
προσαρμοσμένος στην αστική νοοτροπία. 
Έτσι, μάταια θα ψάξει κανένας να βρει τον 
αστοχριστιανισμό στην Αγία Γραφή: Είναι 
μεταγενέστερος του Χριστιανισμού. Ο αστο-
χριστιανισμός είναι η ακίνδυνη μορφή του 
Χριστιανισμού. Είναι Χριστιανισμός με με-
γαλείο και θεαματική λαμπρότητα, έτσι που 
ικανοποιείται η ματαιοδοξία κι η αξιοπρέπεια 
της αστικής κοινωνίας. Δεν έχει σημασία πως η 
λαμπρότητα αυτή είναι κούφια. Η αστική ηθική 
δεν εξετάζει τι είναι κανένας, αλλά τι φαίνεται.

Ο αστοχριστιανισμός ψυχορραγεί στην 
εποχή μας. Όποιοι πιστεύουν στο Χριστό κι 
αγαπούν τον άνθρωπο, θα γιορτάσουν τη 
κατάρρευση του αστοχριστιανισμού, περισσό-
τερο απ’ ότι γιορτάσθηκε άλλοτε το διάταγμα 
των Μεδιολάνων κι η ήττα της ειδωλολατρίας. 
Τότε νομιμοποιήθηκε ο Χριστιανισμός για 
να επικρατήσει κοινωνικά η ειδωλολατρία. 
Σήμερα ψυχορραγεί ο αστοχριστιανισμός για 
να πεθάνει η ειδωλολατρία. Ο αστοχριστιανι-
σμός είχε πάρει απ’ το Χριστιανισμό μονάχα 
τον τύπο και σήμερα τον εκδικείται η ουσία. 
Πολιτισμός ψευτιάς, πολέμου και πείνας, δε 
μπόρεσε να δαμάσει τις αντίθετες δυνάμεις, 
που δημιούργησε και που σήμερα τον ξεσκί-
ζουν. Το αστικό καθεστώς στάθηκε ανίκανο 
να νοιώσει την ανατριχίλα και την ανάταση 
της χριστιανικής επανάστασης, που ωρίμαζε 
μέσα στην απελπισία, την αντίφαση και την 
αμαρτία, όπως ο σπόρος στη κοπριά. Οι αστοί 
εμπορεύτηκαν το Χριστιανισμό και Κείνος τους 
διέλυσε. Έμμεσα ή άμεσα ο Χριστιανισμός 
είναι ο ακούραστος οδηγός των αδικουμένων 
λαών. Η «δίστομος ρομφαία» μέσα στον κόσμο 
της αστοειδωλολατρικής ζωής. Η ρομφαία 
που πρέπει να περάσει για δεύτερη φορά 
στα χέρια του λαού, για να λυθεί ο γόρδιος 
δεσμός του κοινωνικού προβλήματος. Με το 
όπλο αυτό, το αστοειδωλολατρικό στοιχείο, 
που ενόθευσε το Ευαγγέλιο, θ’ αποκοπεί κι ο 
αστοχριστιανικός πολιτισμός θα μείνει όπως 
πρέπει να είναι, απλός Χριστιανισμός. Απλός 
Χριστιανισμός σαν επικοινωνία με τον θεό 
και τους συνανθρώπους μας. Χριστιανισμός 
χωρίς αντιφάσεις, συμβιβασμούς, πολέμους, 
δυστυχία και φόβο.     

Επειδή θα συνεχίσουμε, συν Θεώ, την πα-
ρέμβασή μας στην… αποδόμηση του αστοχρι-
στιανισμού – σύγχρονη ειδωλολατρία, θα μας 
δίνεται η ευκαιρία, με τις μικρές μας δυνάμεις, 
να βάζουμε το λιθαράκι μας στη δίδυμη αδελ-
φή της ορθοδοξίας που είναι η Ορθοπραξία!

του Χαράλ. Γρ. Κοντού
τ. καθ. ΤΕΙ, Δικηγόρου  

Α σ τ ο χ ρ ι σ τ ι Α ν ι σ μ O σ   Η ΕΚΦρΑσΗ τΗσ ΠροΔοσιΑσ τοΥ χριστιΑνισμοΥ  (ορΘοΔοΞιΑσ-ορΘοΠρΑΞιΑσ)
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προσπάθειαι του Ρωμαίου Πάπα 
αναμίξεως εις την περιοχήν της 
Ελλαδικής Ορθοδοξίας απέτυχον… 
Η Ρώμη υπήρξε για τον Ελληνισμόν 
νεκρά!».

Ο παπισμός βγήκε από θεολογικά 
επιστημονικά εργαστήρια και μπήκε 
στην κοινωνική παλαίστρα με ασυ-
γκράτητη έπαρση και συνθήματα 
που συγκινούσαν ευκαιριακά – (είμαι 
σύμμαχος για την πάταξη της εκμε-
τάλλευσης, εγγυητής της ελευθε-
ρίας, φορέας αγάπης, εμπνευστής 
της συμφιλίωσης των λαών …) – τις 
ανυποψίαστες μάζες δημιουργώντας 
ισχυρά μέτωπα. Αλλά, με την πάροδο 
των ετών, οι μάσκες έπεσαν, και τα ιδι-

οτελή κίνητρα με την παραπλανητική 
μεθοδολογία σκόρπισαν στην ανθρω-
πότητα τρόμο και απογοήτευση.

Ο Λούθηρος – γνήσιο τέκνο του 
παπισμού που δραπέτευσε – σ’ ένα 
από τα τελευταία συγγράμματά του 
με τίτλο: «Κατά του Παπισμού της 
Ρώμης υπό του Διαβόλου ιδρυ-
θέντος» αποδίδει στον Πάπα τους 
βαρύτερους δυνατούς χαρακτηρι-
σμούς και ταυτίζει τον μεν Πάπα με 
τον Αντίχριστο, τον δε Παπισμό με 
τον Σατανισμό!

Ο καθηγητής Παν. Ιωάν. Καρμίρης 
γράφει: «… Από “μυστικού σώμα-
τος του Χριστού” και από “στύλου 
και εδραιώματος της αληθείας” 

μετεβλήθη η “Εκκλησία του ζώντος 
Θεού” υπό των Παπικών εις μιαν γήι-
νην πολιτικήν οργάνωσιν». «Εν τη ροή 
πολλών εκατονταετηρίδων και μέχρι 
των ημερών ημών ο παπισμός δι’ 
αιματηρών πολέμων και παντοειδών 
βιαιοπραγιών επεχείρησε να προ-
σηλυτίσει εις τον Ρωμαιοκαθολικι-
σμόν τους Ορθοδόξους είτε αμέσως 
είτε εμμέσως δια της Ουνίας, ως 
π.χ. τους Ρουμάνους εν Τρανσυλ-
βανία τω 1700, τους Βουλγάρους 
εν Τουρκία τω 1859/60 και, κατά 
τον τελευταίον πόλεμον, 240.000 
Σέρβους, Αλβανούς και Κροάτας, 
ως επίσης και εν Τσεχοσλοβακία, 
Πολωνία, Ουκρανία και Λευκή 

Ρωσία. Δια τους επισκόπους της 
Ρώμης, τους Βασιλείς τούτους ενός 
κοσμικού Κράτους (“PATPIHDNIUM 
SANCTI PETRI”), η πολιτική αυτή 
ήτο πάντοτε υπέρτατος νόμος…» 
(«Τα δογματικά και συμβολικά μνη-
μεία…» τομ. 11, εκδ. Β΄, σελ. 949-950).

Ο Παπισμός, μετά από τόσους 
αιώνες αγώνων, δεν κατόρθωσε να 
πετύχει το σκοπό του, γι’ αυτό άλλα-
ξε μέθοδο. Έθεσε σ’ εφαρμογή την 
προώθηση στις ηγετικές επάλξεις της 
εκκλησίας, άλλοτε αξιοκρατικά και 
άλλοτε παρασκηνιακά, ανθρώπους 
που τράφηκαν πνευματικά με τις 
διδαχές τους, λησμονώντας τα ιερά 
πλαίσια ασφαλείας της Ορθοδοξίας 

που είχαν αρχικά μέσα από τα θεό-
πνευστα δόγματα και τους Θείους 
και Ιερούς Κανόνες.

Χρησιμοποιεί τελευταία σαν Δού-
ρειο Ίππο τον δήθεν διάλογο… 
αγάπης για να παρακάμψει και να 
εισέλθει εις τα ενδότερα, εις τα άγια 
των αγίων της μίας Ορθόδοξης Κα-
θολικής Εκκλησίας.

Η πρώτη εισβολή στην χώρα μας 
του Πάπα Ιωάννου του 2ου έγινε μετά 
από χίλια χρόνια (4 Μαΐου 2001) με 
πρόσκληση του μακαρίτη αρχιεπισκό-
που Χριστόδουλου. Στήθηκε τότε ένα 
χονδρό ψέμα. Ήθελε πολύ αυτή την 
επίσκεψη και την είχε οργανώσει μυ-
στικά σε συνεργασία και συνεννόηση 

Ο ΠΑΠΑΣ Φραγκίσκος ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

συνεχίζεται στη σελ. 8
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δικαιολογούν τον πόνο, τη θλί-
ψη κι αυτό το κλάμα.

Οι Αγωνιζόμενοι τον αδελφό 
Αθανάσιο τον θυμούμαστε σο-
βαρό, ολιγομίλητο, διαβασμένο 
κοινωνικά, πολιτικά και θρη-
σκευτικά. Μας άφησε παρακα-
ταθήκη σεμνότητας, ευγένειας, 
προσφοράς, αυταπάρνησης και 
ήθους.

Κατάγονταν από το Πετρωτό (Λιάσκοβο) Καρδίτσας και 
ήταν γόνος πενταμελούς, φτωχικής αλλ’ αξιόλογης οικο-
γένειας. Τα δύο από τα αγόρια σπούδασαν δάσκαλοι και 
ο τρίτος αεροπόρος, χειριστής στο προσωπικό βασιλικό 
αεροπλάνο. Είχαν και δύο αδελφές.

Ο αείμνηστος Θανάσης, αριστούχος στο Δημοτικό και 
Γυμνάσιο, πέρασε πρώτος στην Ακαδημία και πρώτος με 
έπαινο τελείωσε.

Οι συνάδελφοί του δάσκαλοι ομολογούν, χωρίς εξαί-
ρεση, ότι ήταν στην κορυφή της δασκαλικής οικογένειας. 
Απ’ όπου πέρασε άφησε το στίγμα της εργατικότητας, 
της ανιδιοτελούς προσφοράς, της απλόχερης αγάπης 
και ανθρωπιάς.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και το δημόσιο λόγο, 
που μέχρι και τελευταία, παρά την ηλικία του, είχε την 
φρεσκάδα των νέων ιδεών, της σύγχρονης αντίληψης και 
της ολοκληρωμένης σκέψης. Κατά πολύ τακτά διαστή-
ματα αρθρογραφούσε, πότε στη μία και πότε στην άλλη 
τοπική εφημερίδα, με ποικίλα θέματα, ώσπου κάποια 
στιγμή, η μία μετά την άλλη τον σταμάτησαν. Ο λόγος; 
Επειδή ήταν Αγωνιζόμενος και Θεολογικός. Αυτό ήταν 
το… μεγάλο του έγκλημα!

Η εφημερίδα μας για χρόνια φιλοξένησε δεκάδες 
άρθρα του με ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα που 
καθήλωναν τον αναγνώστη.

Καμία καταιγίδα δεν στάθηκε ικανή να του διαβρώσει 
την χριστιανική του πίστη και καρτερικότητα. Με την υπέρ-
τατη γαλήνη του συντηρούσε την θεωρία ενός παράξενου 
οχυρού που καθημερινά μέσα απ’ αυτό μας δίδασκε.

Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος, δραστήριος και γενναί-
ος σε όλη του τη ζωή. Ο θεός έφερε στο δρόμο του τη 
Δέσποινα, μια υπέροχη κοπέλα από την Καρυά Ολύμπου 
με ευαίσθητη και αγνή ψυχή, που συνδύαζε τη σεμνότητα 
με τη σωφροσύνη. Ο Θεός τους χάρισε δύο παιδιά, τον 
Γεώργιο και την Αικατερίνη, που από το γάμος της Κα-
τερίνας ήλθαν στον κόσμο τα εγγόνια Φοίβη-Χαρίκλεια, 
Νεφέλη-Δέσποινα.

Οι βουλές του Κυρίου όμως είναι ανερμήνευτες… 
Σε κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο δίνει και ένα 
σταυρό, τον οποίο φορτώνεται και με αυτόν στο τέλος 
βαθμολογείται. Στον μακαριστό αδελφό Θανάση έδωσε 
σταυρό μεγάλων απαιτήσεων. Δοκιμάστηκε από νωρίς, 
όπως ο Ιώβ, πρώτα με την κοίμηση του Γεωργάκη, μαθητή 
του Λυκείου, που ο καλός Θεός τον κάλεσε κοντά του 
επειδή ήταν ένας πραγματικός άγγελος. Άριστος μαθη-
τής και καθαρή ψυχή• ένα παιδί αγνό, με ήθος, ομορφιά 
και αρχοντιά. Και μετά – προ τριετίας – ο Κύριός μας, 
“ο ετάζων καρδίας και νεφρούς” (Ψαλ. 7, 10), κάλεσε 
και την κόρη του Κατερίνα – μια προικισμένη δασκάλα 
με όλες τις κορυφαίες πανανθρώπινες αρετές. Αλλά και 
πάλι δεν έχασε τη ζωντάνια, δεν θύμωσε, δεν αλλοιώθηκε 
το φωτεινό του πρόσωπο. “Ο Κύριος μας τα έδωσε, ο 
Κύριος μας τα πήρε”, έλεγε και ξανάλεγε, “ευλογημένο 
το όνομά του”.

Τώρα πια που πέρασαν τα κύματα των θλίψεων και ιώβι-
ων δοκιμασιών της ζωής του και βάδιζε προς το ακύμαντο 
και ποθητό λιμάνι της Βασιλείας του Θεού – όπου εκεί 
δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, δάκρυα και στεναγμοί αλλά 
ζωή ατελεύτητος – έφυγε για τους ουρανούς.

Οι Αγωνιζόμενοι παρακαλούν ταπεινά τον Κύριον, δια 
πρεσβειών του οσιομάρτυρος Θεολόγου (που πάντοτε 
ο Θάνασης ήταν παρών στους αγώνες για τη δικαίωσή  
του), να ακούσει και να απαλύνει τον πόνο της συζύγου 
του Δέσποινας και των δύο εγγονών του, ώστε πάντα να 
είναι κοντά τους κανδήλι αναμμένο να τους φωτίζει στις 
στράτες τους.

Αναπαύου, αδελφέ Αθανάσιε, ένθα οι δίκαιοι αναπαύ-
ονται! Εμείς δε, θα σε θυμόμαστε πάντα με συγκίνηση 
και αγαθή ανάμνηση.
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+ Αθανάσιος Καρανάσης
συνέχεια από τη σελ. 1

“Ο χρυσός μας φέρνει πιο 
κοντά” ακούγαμε σε μια πε-
τυχημένη διαφήμιση παλαιά. 
Αυτή τη γοητεία, που μας φέρνει 
πιο κοντά…, ήθελε να μάθει ο 
κόσμος μετά 
την εκπομπή 
του τηλεοπτι-
κού σταθμού 
“Kontra” στο 
βραδινό δελ-
τίο ειδήσεων.

Ιστορ ικά: 
Στις πρώτες 
ημέρες του 
1941, διαφαίνονταν η υπο-
δούλωση της χώρας μας στο 
Γερμανοϊταλικό άξονα. Τότε 
η Τράπεζα της Ελλάδας πήρε 
εντολή να προετοιμαστεί για 
την μεταφορά των αποθεμάτων 
χρυσού προς «εδάφη που δεν 
είχαν καταληφθεί».

Η εντολή μεταφοράς ήρθε, 
όταν οι Γερμανοί διέσπασαν 
την αμυντική γραμμή Όλυμπος-
Τέμπη. Τα αποθέματα φορτώθη-
καν με άκρα μυστικότητα στα 
αντιτορπιλικά «Βασιλεύς Γεώρ-
γιος» και «Βασιλίσσα Όλγα». 
Την αποστολή συνόδευσαν ο 
διοικητής της ΤτΕ Κυρ. Βαρβα-
ρέσιος και ο υπ/της Γεώργ. Μα-
ντζαβίνος, καθώς και η πολιτική 
ηγεσία (Βασιλική οικογένεια και 
η κυβέρνηση Τσουδερού). Πρώ-
τος σταθμός έγινε στα Χανιά της 
Κρήτης. Στις 23 Απριλίου όμως 
αναγκάστηκαν να φύγουν, διότι 
το λιμάνι δέχονταν συνεχείς επι-
θέσεις από τα κάθετα εφορμού-
ντα Γερμανικά βομβαρδιστικά 
(Ju-878 Stuka) που σκορπούσαν 

τον όλεθρο.
Εν μέσω βομβαρδισμών ο 

χρυσός φορτώθηκε στην κορ-
βέτα του βρετανικού Βασιλικού 
Ναυτικού «Salvia» (Κ97) για 

να την με-
τ α φ έ ρ ε ι 
στη Σούδα 
όπου πε-
ρίμενε το 
Βρετανικό 
καταδρομι-
κό «Dido» 
( 3 7 )  μ ε 
προορισμό 

την Αίγυπτο. Και λίγο αργότερα 
κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά 
του αποθέματος στην Πραιτώ-
ρια. Έτσι εγγράφηκε η υποθήκη 
για την ανασυγκρότηση της 
δραχμής στο μέλλον. Τελικά, 
με ενδιάμεσο σταθμό το Λον-
δίνο, τα αποθέματα χρυσού 
επέστρεψαν, μεταπολεμικά, 
στην Ελλάδα.

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια 
μετά από ερώτηση που κατέθε-
σε ο τότε Βουλευτής του ΛΑΟΣ 
κ. Αϊβαλιώτης (7-2-2011) που ζή-
τησε να μάθει για τα αποθέματα 
του χρυσού και πού βρίσκονται. 
Διευκρινήσεις έδωσε ο υφ/ργός 
Οικονομικών Δημ. Κουσελάς. Η 
ανακοίνωση που βγήκε έλεγε 
το απίστευτο: «Η Κυβέρνηση 
παραδέχεται ότι το μισό από-
θεμα της Ελλάδας σε χρυσό 
βρίσκεται στο εξωτερικό για… 
“ιστορικούς λόγους” (!) και 
για “διασπορά κινδύνου” (!!). 
Έκτοτε πληρώνουμε 90.000 
ευρώ για φύλακτρα του Ελληνι-
κού χρυσού σε 3 ξένες Τράπε-

ζες… «που έχουν προηγμένα 
συστήματα ασφαλείας» (Υφ. 
Κουσελάς “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”).

Τον Φεβρουάριο του 2012 η κ. 
Λούκα Κατσέλη (υπουργός στην 
κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου) σε 
τηλεοπτική συνέντευξη με θέμα 
“το 2ο μνημόνιο”, είπε:

«Υπάρχει ειδική ρήτρα σε 
αυτό το μνημόνιο… Σε περί-
πτωση μη πληρωμής οφειλών 
μπορεί να γίνει άμεσα κατάσχε-
ση περιουσιακών στοιχείων και 
του Ελληνικού Δημοσίου και 
της ΤτΕ, δηλαδή του χρυσού 
που έχουμε στις διάφορες 
κεντρικές τράπεζες (…). Η 
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της 
Ευρώπης που παραιτείται της 
ασυλίας της από κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων…».

Η Βουλευτής της “Χρυσής 
Αυγής” Ε. Ζαρούλια ερώτησε 
τον υπουργό Οικονομικών Γ. 
Στουρνάρα για τα αποθέματα, 
και ο υπουργός της απάντησε 
λέγοντας: «Στις 31-12-2012 τα 
αποθέματα φυσικού χρυσού 
ήταν 3.760 χιλιάδες ουγγιές, 
αξίας 4,74 δις. ευρώ, από τα 
οποία το ήμισυ φυλάσσεται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(Τ.τ.Ε.) και το υπόλοιπο φυ-
λάσσεται στην Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα της Νέας Υόρκης στις 
ΗΠΑ, στην Τράπεζα της Αγγλί-
ας και στην Ελβετία».

Στην εκπομπή του “Kontra” 
ακούστηκαν αρκετά ενδιαφέρο-
ντα και άγνωστα, προκαλώντας 
συναγερμό. Αλλά κι εμείς θα 
αναφερθούμε σε μερικά, ενδει-
κτικά, διατυπώνοντας κάποια 

ερωτήματα που δεν απαντή-
θηκαν:

1ον. Ποιοι είναι αυτοί οι “ιστο-
ρικοί λόγοι” που φυγάδευσαν 
τον χρυσό στο εξωτερικό;

2ον. Πότε… έφυγε; Και επί 
ποιας πρωθυπουργίας;

• Σύμφωνα με επώνυμη κα-
ταγγελία, διευθυντής τράπεζας 
ανέφερε ότι ο χρυσός που 
βρίσκεται στην Αμερική και στην 
τράπεζα Merill Lynch είναι υπο-
θηκευμένος για τα περιβόητα 
swaps των Σημίτη-Παπακωστα-
ντίνου!

• Το 2003, λόγω των Ολυ-
μπιακών Αγώνων, η κυβέρνη-
ση έμεινε από ρευστό, και ο 
Πρωθυπουργός πούλησε στην 
Γερμανία 20 τόνους χρυσό στην 
εξευτελιστική τιμή των 200 ευρώ 
την ουγγιά.

• Το 20% του χρυσού που 
βρίσκεται στην Αγγλία – όπως 
άφησαν να εννοηθεί – μάλλον 
δεν πρόκειται να επιστρέψει, 
όπως και τα μάρμαρα της Ακρό-
πολης.

• Είναι μοναδική περίπτω-
ση στην ιστορία, σε περίοδο 
ειρήνης, να πουλάει ένας Πρω-
θυπουργός από τα αποθέματα 
του χρυσού και τα υπόλοιπα να 
τα βάζει ενέχυρο!

• Έτσι μας δόθηκε ευκαιρία 
να μάθουμε για τον Ελληνικό 
χρυσό, αν είναι όντως ιδιοκτη-
σία του Ελληνικού λαού, πότε 
και γιατί το φυγάδευσαν στο 
εξωτερικό; Τι ακριβώς κρύβεται 
από πίσω;

Από την Κίνα ξεκίνησε και πάλι ο ιός της 
γρίπης, ο κορονοϊός που πάει να εξελιχθεί 
σε πανδημία.

Ιστορικά: Το 1957 εμφανίζεται στη Νοτι-
οδυτική Κίνα ο ιός της γνωστής ως Ασιατική 
γρίπη, που εξαπλώθηκε, αρχικά στην Ασία 
και επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο 
προκαλώντας μεγαλύτερη πανδημία και 
από την ισπανική γρίπη του 1918 (άφησε 
πίσω της 1,1 εκατ. Νεκρούς).

Το 1988 έχουμε νέο τύπο γρίπης Α΄. Ο ιός 
μεταδίδεται στο Χονγκ-Κονγκ (άφησε πίσω 

του 1 εκατ. Νεκρούς) σε Ασία, Ευρώπη και 
Αμερική.

Το 1977 εμφανίζεται η γρίπη των πτηνών 
Α΄ (H5N1). Ξεκινάει από το Χονγκ-Κόνγκ 

αλλά, λόγω της έγκαιρης κινητοποίησης, 
περιορίστηκε σε ελάχιστα θύματα. Επανεμ-
φανίστηκε όμως το 2003-2009 σε 15 χώρες 
με 282 θανάτους.

Το 2003, και πάλι από την Κίνα, ξεκινάει 
ο ιός SARS (σοβαρό οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο), που αποδείχτηκε πολύ μεταδο-
τικός, με 774 θύματα σε 15 χώρες.

Για τον καινούριο ιό «κορονοϊό» θα πε-
ριμένουμε τα αποτελέσματα. Ας προσευ-
χηθούμε αυτή τη φορά να έχουμε όσο το 
δυνατόν λιγότερα θύματα.

A) Η ΓριΠΗ ΕΠιτιΘΕτΑι “ο κορονοϊός”

B) ΕΛΛΗνιΚοσ χρΥσοσ ιδιοκτησία του Ελληνικού λαού;

Αποδείχθηκε ότι όλα σ’ αυτή τη χώρα 
γίνονται κυριολεκτικά στο πόδι.

Όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαρτήτου 
χρώματος, υπολόγιζαν ότι θα έμπαιναν 
δισεκατομμύρια ευρώ στα Δημόσια Ταμεία 
από έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Τε-
λικά αποδείχθηκε άνθρακας ο θησαυρός, 
διότι τελικά στα εννιά χρόνια μπήκαν μόλις 
9 δισ. ευρώ.

Από τον κατάλογο που έχει αναρτήσει 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι εκτιμήσεις 
είναι ότι δύσκολα θα εισπραχθούν από τις 
αποκρατικοποιήσεις μέχρι το 2023 τα 12,5 
δισ. ευρώ που έχουν υπολογισθεί. Με βάση 
τα στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ, μέχρι σήμερα 
έχουν εισπραχθεί μόνο 6,9 δισ. ευρώ από 

υπογεγραμμένες συμβάσεις ύψους 8,9 
δισ. ευρώ.

Υπάρχει ένα μεγάλο φιάσκο. Τα ακίνητα 
του Δημοσίου είχαν αποτιμηθεί αρχικά 
σε 300 δισ. ευρώ και μέχρι σήμερα έχουν 
αποδώσει μόλις 1,5 δισ. ευρώ από τα οποία 
τα 915 εκατ. ευρώ δεν έχουν ακόμα εισπρα-
χθεί γιατί αφορούν το Ελληνικό.

Με άλλα λόγια, από τα παραπάνω 
διαφαίνεται πόσο πρόχειρα ενεργούν οι 
κυβερνώντες. Οι αρχικές προβλέψεις – 
εκτιμήσεις όλων των κυβερνήσεων, από το 
2010 μέχρι και σήμερα, όσον αφορά την τε-
ράστια περιουσία του Δημοσίου (πολλοί τη 
χαρακτήριζαν αμύθητη), αποδείχτηκε, ότι 
γίνονταν κυριολεκτικά στο πόδι: Τα έσοδα 

ύψους 50 δισ. ευρώ, που… ήλπιζαν ότι θα 
εισέπρατταν από το 2011 έως το 2015, ήταν 
πέρα από κάθε πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, 
μέσα στην επόμενη τριακονταετία (30), 
υπολογίζουν να εισπραχθούν γύρω στα 
5,50 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 5 δισ. θα 
εισρεύσουν στα ταμεία τα επόμενα τέσσε-
ρα χρόνια διότι είναι χρήματα έτοιμα από 
τα περιφερειακά αεροδρόμια, Ελληνικό 
κ.λ.π.

Τα έξοδα λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ στην 
τριακονταετία θα είναι παραπάνω από τα 
χρήματα που θα εισπράξουν.

Έτσι, σιγά-σιγά, εξαφανίζεται η περιου-
σία του ελληνικού λαού!

Γ) τΖιΦοσ Από τα 300 δισ. μόνο 1,5 δισ. εισέπραξαν
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας τα τελευταία 
χρόνια δεν είναι απλώς ενδείξεις, αλλά αποδεί-
ξεις ότι οδηγούμαστε με γοργούς ρυθμούς σε 
μια Παγκόσμια διακυβέρνηση. Ακούμε συνεχώς 
ηγέτες κρατών, στρατιωτικούς, οικονομολό-
γους και τραπεζίτες να μιλάνε εξόφθαλμα πλέον 
για την ανάγκη μιας νέας παγκόσμιας τάξης 
πραγμάτων.

Τι είναι αυτή η νέα τάξη; Ας την γνωρίσουμε!!!
Θεωρείται από πολλούς ότι είναι μία θεωρία 

συνωμοσίας. Και όμως υπάρχει μυστική ελίτ 
ανθρώπων η οποία συνωμοτεί, με σκοπό την 
ίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης που θα 
αποβλέπει στην κατάργηση κρατών-εθνών, 
εθνικών νομισμάτων, θρησκειών κ.λ.π. και 
την πολτοποίηση όλων αυτών στο μίξερ των 
πολιτικών σκοπιμοτήτων ώστε να προκύψει ως 
αποτέλεσμα η νέα τάξη πραγμάτων.

Το σχέδιο δημιουργήθηκε πολλές δεκαετίες 
πριν, και τώρα παίζονται οι τελευταίες κινήσεις 
πάνω στην παγκόσμια σκακιέρα.

Ο Δρ. John Coleman στο βιβλίο που κυκλοφό-
ρησε το 1992, «Η Ιεραρχία των συνωμοτών», 
αναγράφει λεπτομέρειες της ατζέντας των 
illuminati με σκοπό τον παγκόσμιο έλεγχο και 
κυριαρχία, και στη σελίδα 161 συνοψίζει τις 
προθέσεις ως εξής:

«Σκοπεύουμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση 
και σε ένα παγκόσμιο νόμισμα, που θα ελέγ-
χονται από μία μη εκλεγμένη κληρονομική 
ολιγαρχία, όπως ακριβώς ήταν κατά το Μεσαί-
ωνα. Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα πρέπει να 
ελέγχεται μέσω γενετικού ελέγχου, πολέμων, 
λιμών. Ένα δις είναι ο ιδανικός πληθυσμός 
σύμφωνα με τα πιστεύω της άρχουσας τάξης.

Δεν θα υπάρχει μεσαία τάξη, παρά μόνο 
αφεντικά και υπηρέτες. 

Όλοι οι νόμοι θα είναι παγκόσμιοι και εναρ-
μονισμένοι με έναν ενιαίο κώδικα νόμων.

Θα υπάρχει παγκόσμια αστυνομία και στρα-
τός που θα επιβάλλουν τους νόμους.

Τα εθνικά σύνορα θα πρέπει να καταργη-
θούν.

Όσοι θα είναι υπάκουοι και υποταγμένοι 
στην παγκόσμια διακυβέρνηση θα ανταμει-
φτούν, ενώ όσοι δεν εναρμονίζονται θα κη-
ρύσσονται εκτός νόμου και θα καταδικάζονται 
σε θάνατο.

Ιδιόκτητα πυροβόλα όπλα ή όπλα οποιου-
δήποτε είδους θα πρέπει ν’ απαγορεύονται».

Και αν ρωτάτε πώς μπορεί να γίνει αυτό; 
Απαντούμε.

Βασικό όπλο της νέας τάξης πραγμάτων είναι 
ο έλεγχος του νου και η πλύση εγκεφάλου.

Αυτό το καταφέρνουν αφού γίνει ανάλογη 
προετοιμασία, ώστε το έδαφος να είναι κατάλ-
ληλο και δεκτικό στις απόψεις των.

Αυτό που εμείς το πιστεύουμε ως λογικό, στη 
πραγματικότητα θα είναι μια πολύ προσεκτικά 
κατασκευασμένη προπαγάνδα, που έχει σχεδι-
αστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει “αληθι-
νό” στην κοινή γνώμη, μέσω της καθημερινής 
πλύσης του εγκεφάλου από τα Μαζικά Μέσα 
Ενημέρωσης.

Η Νέα Τάξη, μετά την υπογραφή στο Μα-
ρόκο (10-11 Δεκεμ. 2018) και από τον τότε 
πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα του «Παγκόσμιου 
Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική 
Μετανάστευση», προχωρά προγραμματισμένα 
και ακάθεκτα, γι’ αυτό, οι κατά εκατοντάδες κα-
θημερινές μεταναστευτικές (μουσουλμανικές, 
ασιατικές) ροές, που εισβάλλουν στα νησιά μας 
και στη συνέχεια απλώνονται στην ενδοχώρα, 
αποτελούν την ταφόπλακα για το θεσμό του 
έθνους και την ακεραιότητα της Πατρίδας.

Το Σύμφωνο αυτό έχει γίνει (το πάνε σιγά-σιγά 
για να μην αντιδράσει ο κόσμος) νομικό εργα-
λείο στα χέρια των αφανών δουλεμπόρων και 
αφού δεν θα υπάρχει διάκριση μεταξύ νόμιμου 
και παράνομου μετανάστη και κανείς δεν θα έχει 
δικαίωμα να τον ενοχλεί, σταματά ο έλεγχος 
στα σύνορα και μπορεί να παραμένει στη χώρα 

που επιθυμεί.
Μπήκε πλέον σε εφαρμογή το σχέδιο του πε-

ριβόητου Coudenhone Kalergi (του εγκέφαλου 
της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που 
στο ιδεολογικό μανιφέστο έλεγε: Οι κάτοικοι 
των μελλοντικών “Ηνωμένων Πολιτειών της 
Ευρώπης” δεν θα είναι οι παλαιοί λαοί της 
Γηραιάς Ηπείρου, αλλά θα μετατραπούν οι 
ομοιογενείς λαοί, σε μια μικτή φυλή μαύρων, 
λευκών και Ασιατών. Συγκεκριμένα: «Ο άνθρω-
πος του μέλλοντος θα είναι μικτής φυλετικής 
καταγωγής». Οι φυλές, οι τάξεις του σήμερα, 
θα εξαφανιστούν σταδιακά λόγω εξάλειψης του 
χώρου, του χρόνου και της προκατάληψης. Η 
ευρωασιατική νεγροειδής φυλή του μέλλοντος, 
που θα είναι όμοια στην εμφάνισή της με τους 
αρχαίους Αιγυπτίους, θα αντικαταστήσει την 
διαφορετικότητα των λαών και την διαφορε-
τικότητα των ατόμων…». Και για να γίνει αυτό, 
οι πιο ενδεδειγμένες λύσεις είναι τα εθνοτικά 
αυτονομιστικά κινήματα (γιατί μετακινούνται 
λαοί) και η μαζική μετανάστευσης.

Ένας από τα πολλά σκοτεινά πρόσωπα που 
κινούνται μυστηριωδώς σε απόκρυφες διόδους, 
ο Brian Wheeler, εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη 
μετανάστευση, δήλωσε στο BBC: «Η Ε.Ε. θα 
πρέπει να “κάνει το καλύτερο δυνατό για να 
υπονομεύσει την Ομοιογένεια” των κρατών 
μελών της».

Η Ελλάδα είναι 
ίσως ο κυριότερος 
στόχος της Πα-
γκόσμιας Τάξης 
Πραγμάτων, διότι: 
βρίσκεται σε ένα 
νευραλγικό ση-
μείο, έχει ιστορία 
χιλιάδων χρόνων, 
έχει τα μεγαλύ-
τερα παγκόσμια 
πνευματικά αναστήματα, τους σπουδαιότερους 
αρχαίους εφευρέτες του κόσμου, την πλουσιό-
τερη γλώσσα στη γη, όπου σ’ αυτή γράφτηκαν 
όλα τα ιερά κείμενα της Γραφής. Ακόμη είχε την 
πιο μακροχρόνια – Βυζαντινή – Αυτοκρατορία 
της ανθρωπότητας, έχει την Ορθόδοξη θρη-
σκεία, τον πιο αμιγή πληθυσμό στην Ευρώπη 
και τεράστιους φυσικούς πόρους.

Γι’ αυτό έχει μπει στο στόχαστρό τους από 
χρόνια και καταβάλουν συστηματική επίθεση 
στη θρησκεία, στην εθνική ομοιογένεια, στα 
ιδεώδη, στις παραδόσεις και στις αξίες μας.

Εκμεταλλευόμενοι την πρωτοφανή πολεμική 
αναταραχή της χώρας μας, κατόρθωσαν να 
δημιουργήσουν γενιές πολιτών χωρίς ενδιαφέ-
ροντα, πνευματικά φτωχούς, και για να πνίξουν 
κάποιες εκρήξεις οργής για τη λοιμική νόσο της 
μετανάστευσης που κατέκλυσε την Ελλάδα, 
μας δώρισαν… καθρεφτάκια και μας πήραν ένα 
σημαντικό κομμάτι της ύπαρξής μας!

Φαίνεται ότι κερδίζουν τη μάχη εναντίον μας, 
διότι δεν υπάρχει ένας να αντισταθεί. Οι πολιτι-
κοί για να αναδειχτούν περνάνε από τις γνωστές 
λέσχες και στοές. Η Εκκλησία είναι ανύπαρκτη, 
διότι ανεβάζει στους θρόνους ανθρώπους (τους 
πιο πολλούς) με “ελαττώματα” και ο Ακαδημα-
ϊκός κόσμος δε βλέπει, δεν ακούει, δε μιλάει. 
Τα εκτελεστικά σκοτεινά όργανα μας πέταξαν 
σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει χωρίς 
να κάνουμε την παραμικρή προσπάθεια να 
πηδήξουμε έξω…

Σ’ όλη αυτή την ιστορία βασικοί παίχτες είναι 
η οικογένεια των καμπαλιστών κοσμοκρατόρων 
Ρόθστσιλιντ, με τον πασίγνωστο περιφερειακό 
παίκτη Τζορτζ ΣΟΡΟΣ, το πιο ενεργό, διάσημο, 
αδίστακτο, πολυσυζητημένο πρόσωπο σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Το πραγματικό όνομά του 
είναι Γκυόργκυ Σβαρτς. Είναι Ούγγρος Αμερι-

κανοεβραίος. Ο εν λόγω, λοιπόν, παγκόσμιος 
ανθύπατος εργάζεται μέρα-νύχτα να βρει πώς 
θα αλλάξει τα σύνορα των κρατών. Αυτοπαρου-
σιάζεται ως μέγας φιλάνθρωπος και ξοδεύει 
δις. ευρώ για να κατακλύσει την Ευρώπη (και 
ειδικά την Ελλάδα) με πρόσφυγες, μουσουλμά-
νους, λαθρομετανάστες κ.ο.κ. Κατευθύνει μια 
συνομοταξία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(Μ.Κ.Ο.) που η δράση τους κινείται με μαριο-
νέτες, πράκτορες και πιόνια.

Πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει αδίστακτο 
“Βαμπίρ” που ανατρέπει κυβερνήσεις, υποκινεί 
εμφύλιους πολέμους, κατευθύνει τα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης, ενώ οι Μ.Κ.Ο. του, κουμαντά-
ρουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πίσω από τις 
κουρτίνες, έτσι ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει 
τεράστια οικονομικά κέρδη.

Ο δημοσιογράφος F. Willian Engdahl στο πε-
ριοδικό “Sputnik” έγραφε: «Ο Αμερικανός με-
γαλοεπιχειρηματίας Τζωρτζ Σόρος καταβάλλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση 
της ροής των προσφύγων προς την Ευρώπη, 
ενθαρρύνοντας τους αιτούντες άσυλο να ταξι-
δέψουν στην Ευρώπη, τους δε ηγέτες της να 
αποδεχθούν μια τέτοια κατάσταση.

» Σύμφωνα με την ψεύτικη πρόφαση της 
“προώθησης της δημοκρατίας” ο περιβόητος 
μεγιστάνας έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο 
“φιλανθρωπικών” ιδρυμάτων, και υποκίνησε 

μια σειρά κραυ-
γαλέων αλλαγών 
κ α θ ε σ τ ώ τ ω ν 
στην Ανατολική 
Ευρώπη (πρώην 
σοβιετικές δημο-
κρατίες μετά την 
κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ).

» Η προπαγάν-
δα του εξυπηρε-

τεί την πολεμική ατζέντα των ΗΠΑ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου για την διάλυση της 
σταθερότητας της Συρίας, όπως έκανε και 
στη Λιβύη…

» … κάνει τα πάντα για να επιδεινώσει την 
τρέχουσα κρίση προσφύγων στην Ε.Ε. Ο ίδιος 
προτρέπει τους Ευρωπαίους ηγέτες να δε-
χθούν περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες 
σε ετήσια βάση…» (“Sputnik”, Δεκέμ. 2015).

Πρόκειται για έναν πρωτοστάτη στον σκοτει-
νό πόλεμο κατά της Ελλάδας και της Ορθοδο-
ξίας. Η συμφωνία των Πρεσπών – λόγου χάρη 
– και η εκχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας 
ήταν μία πολύ αγαπημένη του ενασχόληση 
και υπόθεση. Η δημοσιογράφος Κόνι Μπρακ 
έγραφε στην “New Yorker”: «Πουθενά αλλού 
δεν αναλώνει ο Σόρος περισσότερα χρήματα 
και ενέργεια όσο για την υποστήριξη μίας 
κυβέρνησης στην ΠΓΔΜ». “Ο Σόρος είναι ο 
σωτήρας της Μακεδονίας”, δήλωσε ο φίλος 
του, Μόρτον Αμπράμοβιτς.

Με το ίδρυμά του “Open Society Foundations” 
που προωθεί δήθεν “την δικαιοσύνη, την εκπαί-
δευση, την δημόσια υγεία, την επιχειρηματι-
κότητα και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης” 
έχει διεισδύσει στα Βαλκάνια, και δίνει ρεσιτάλ 
πολιτικών παρεμβάσεων και διπλωματικών κα-
τευθύνσεων. Έχει φθάσει σε τέτοιο βαθμό που 
ελέγχει πλέον από τα παρασκήνια εξ ολοκλήρου 
Αλβανία, Σκόπια και Μαυροβούνιο. Εργάζεται 
συστηματικά και ασταμάτητα για την εγκατά-
σταση της Νέας Τάξης Πραγμάτων (NWO) με 
κάθε μέσο και τρόπο.

Το περιοδικό “Τρίτο Μάτι” και “Άρδην” του Κ. 
Καραμπελιά με ένα άρθρο του «Τζωρτζ Σόρος, 
ο αυτοκρατορικός μάγος» (Άρδην 58) μας άνοι-
ξε τα μάτια για το ίδρυμα Σόρος, γράφοντας ότι: 

Δραστηριοποιείται σε 40 χώρες και έχει ανα-

πτύξει σχέσεις με άτομα τεράστιας επιρροής 
σε θέσεις κλειδιά (ενδεικτικά παρουσιάζει ένα 
πίνακα).

Ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. 
Γιατί άραγε; Τόσο πολύ μας αγαπάει;

Ο Σεβαρνάντζε της Γεωργίας τον κατηγό-
ρησε ότι βρίσκεται πίσω από την αποσταθε-
ροποίηση της Γεωργίας (“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”, 
27/4/2004).

Δραστηριοποιήθηκε στη Σερβία, πριν και 
μετά την εισβολή των Αμερικανών και έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην εκλογή της Νέας Κυ-
βέρνησης.

Τα ίδια έκανε και στην Ουκρανία.
Για τις τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολι-

κής Ασίας (τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την 
Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες) ο Σόρος είναι ο 
“δαίμονας”: «αυτός είναι που προκάλεσε την 
κρίση τους».

Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και στη Λευκορω-
σία. Απέτυχε όμως και εκδιώχθηκε.

Το εγχείρημα στο Αζερμπαϊτζάν πέτυχε (“ΤΑ 
ΝΕΑ”, 4/9/1999).

Το ίδιο έγινε με την “Επανάσταση του Κέ-
δρου” στο Λίβανο.

Η “Επανάσταση της Τουλίπας” στο Κιργι-
στάν το 2005.

Στο Ιράν η “Πράσινη Επανάσταση” το 2005 
απέτυχε.

Στη Ρωσία δαπάνησε πολλά δισεκατομμύρια 
δολάρια με Μ.Κ.Ο. που είχε στήσει. Ο Πούτιν 
το κατάλαβε, απαγόρευσε κάθε δράση των 
Μ.Κ.Ο. και συνέλαβε για κατασκοπία τους 
ανθρώπους του. Εξέδωσε μάλιστα και διεθνές 
ένταλμα σύλληψης του ίδιου του Σόρου, στέλ-
νοντας παράλληλα και ένα σκληρό μήνυμα 
προς όλους τους ισχυρούς της γης: «η Ρωσική 
Ομοσπονδία – έλεγε – δεν θα δεχθεί την εν 
λόγω χρήση των παραγώγων από ανθρώπους 
σαν τον Σόρος, που τα χρησιμοποιούν για 
να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις και που 
οδήγησαν σε κοινωνική αποσταθεροποίηση 
όλη την υδρόγειο, και βεβαιώνουμε ότι το 
κυνήγι εναντίον αυτών των εγκληματιών και 
των συνεργατών τους τραπεζιτών Ρότσιλντ, 
Ροκφέλερ θα συνεχιστεί».

Ως προς την Ελλάδα (σε ρεπορτάζ των ίδιων 
των οργανώσεων του ΣΟΡΟΣ), αναφέρουν ότι 
ενεπλάκησαν στα θέματά της και γράφουν σχε-
τικά: «Η πρώτη μεγάλης έκτασης πρωτοβουλία 
που ανέλαβε η μόλις ιδρυθείσα “Ανοικτής 
Κοινωνίας Πρωτοβουλία για την Ευρώπη” 
ήταν στην Ελλάδα, στην οποία, επειδή από την 
αρχή της κρίσης παραβιάσθηκαν θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, χρηματοδοτήσαμε 
οργανώσεις στην Ελλάδα, οι οποίες προστα-
τεύουν αυτά τα δικαιώματα – και συνεχίζουμε 
να το κάνουμε».

Θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε μερικές 
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που χρηματοδοτεί στην 
Ελλάδα και ποιος ο σκοπός τους!

«Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» - 
έδωσε 300.000 δολάρια για διάστημα 20 μηνών 
να παρακολουθούν τα σημεία εισόδου-εξόδου 
και την διαδικασία ασύλου.

«Ελληνικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των» - έδωσε 394.514 δολάρια να παρέχουν 
νομικές υπηρεσίες στους Πρόσφυγες για 
διάστημα 20 μηνών.

«Ελληνικό Φόρουμ για τους Πρόσφυγες» 
- έδωσε 100.000 δολάρια για αλληλοβοήθεια 
στους Πρόσφυγες μέσα σε 13 μήνες.

«Ελληνική Κοινότητα LBGTG Athens» είναι 
οι “υπερήφανοι” ή ως γνωστή “το τρίτο φύλο” 
κοινότητα – έδωσε 54.996 δολάρια για ένα 
χρόνο.

«Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικής Σκέψης και 
Οικονομικής Έρευνας και Πολιτικής» - έδωσε 
99.641 δολάρια για τρία χρόνια.

«Επιτροπή του Ελσίγκι για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα στην Δημοκρατία της Μακεδονίας» 
- έδωσε 67.885 δολάρια, για την βελτίωση και 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μεταναστών 

George Soros
ο μπροστινός παίχτης της Νέας Τάξης πραγμάτων·
εχθρός της Ελλάδας & “προστάτης των Σκοπίων”!

συνεχίζεται στη σελ 5
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βιομηχανίας «ΧΡΩματουργεία ΠΕΙραιά» της 
γνωστής «ΧΡΩΠΕΙ».

Η επιχείρηση ξεκίνησε το 1893 στον Πειραιά 
ως μια μικρή Ο.Ε. που πολύ γρήγορα επε-
κτάθηκε. Έτσι το 1899 μεταφέρθηκε σε πολύ 
μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στο Νέο Φάληρο 
με νέα πλέον μορφή ως βιομηχανία χρωμάτων.

Το 1950 η βιομηχανία περνάει στην αποκλει-
στική διαχείριση του Σωτ. Σοφιανόπουλου. 
Τότε επιχειρείται παραγωγή και νέων προϊό-
ντων, όπως των ζωοτροφών. Στον κλάδο της 
χημικής βιομηχανίας, με την εργαστηριακή 
ανακάλυψη της ανιλίνης παραγώγου του 
άνθρακα, υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή συνθετικών χρωστικών υλών, οι 
οποίες υποκατέστησαν τα φυσικά χρώματα, 
κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία – παρουσίασε 
εντυπωσιακή πρόοδο.

Στη δεκαετία του 1960, η Ελλάδα προβλημα-
τίζονταν αν θα πρέπει να περάσει στη βιομηχα-
νία φαρμάκων και στην παραγωγή δραστικών 
ουσιών και πρώτων υλών, διότι μέχρι τότε όλες 
οι πρώτες ύλες αγοράζονταν από το εξωτερικό. 
Η βιομηχανία «ΧΡΩΠΕΙ» κάνει βήματα προς το 
φάρμακο, με μεγάλη επιτυχία. Εκτός πολλών 
άλλων κατοχύρωσε σε παγκόσμιες πατέντες 
τα παυσίπονα Algon – “ΑΛΓΟΝ” και Kalmol 
“ΚΑΛΜΟΝ” ή “ΚΑΛΜΑΛΙΝΗ” (με δραστική ουσία 
το ακετυλοσαλικυλικό οξύ) που είχαν χαρακτη-
ριστεί ως τα καλύτερα αναλγητικά παυσίπονα 
παγκόσμια, παραγκωνίζοντας την ασπιρίνη. Γι’ 
αυτό οι Γερμανοί θορυβήθηκαν και κατέβαλαν 
κάθε προσπάθεια να τα εξαφανίσουν.

Δυστυχώς, ο εγκέφαλος του τομέα “φάρμα-
κο”, αδελφός του, Γιάννης Σοφιανόπουλος, σκο-
τώθηκε σε ένα περίεργο αεροπορικό ατύχημα 
(;) στην περίοδο της δικτατορίας.

Το κράτος με την πολιτική τιμών, ευνοούσε 
την εισαγωγή φαρμάκων και την παραγωγή 
φασόν. Ακολουθεί μικρό παράδειγμα για να γίνει 
κατανοητό το πώς προσπαθούσαν να εξουθε-
νώσουν την «ΧΡΩΠΕΙ». Η τιμή του ΑΛΓΟΝ ήταν 
9 δρχ., που κάλυπτε ίσα-ίσα τα έξοδα. Η εταιρία 
ζητούσε επιμόνως μια αύξηση του 10% ώστε να 
αφήνει και ένα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους. 
Ο ΕΟΦ αρνούνταν κατηγορηματικά να γίνει η 
τιμή του 10 δρχ. Όταν έκλεισε η ΧΡΩΠΕΙ και ο 
διαχειριστής – που ήταν ο Πρόεδρος του ΕΟΦ 
Γεράσιμος Καββαδίας – ξεπούλησε τα περιουσι-
ακά στοιχεία, και η εταιρία Μπέριγκερ αγόρασε 
το ΑΛΓΟΝ, το κυκλοφόρησε στην αγορά με την 
τιμή των… 50 δρχ.!

Οι τιμές των φαρμάκων ΧΡΩΠΕΙ ήταν κα-
θηλωμένες επί 22 χρόνια! Με το κλείσιμο της 
εταιρίας ο τομέας “φάρμακο” αγοράστηκε από 
τον ΕΟΦ, λίγο πριν αναλάβει η Κυβέρνηση Κων. 
Μητσοτάκη. Η Ν.Δ. παρέλαβε την επιχείρηση 
απαλλαγμένη από υποχρεώσεις και με 1,6 δις. 
δραχμές κεφάλαιο στη Τράπεζα. Στο τέλος, 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέδωσε στη νέα 
ηγεσία άδειο ταμείο, μεγάλα χρέη και αστεία 
παραγωγή. Ο διοικητής Γιαν. Σαβ. ακολούθησε 
τακτική απαξίωσης της Εταιρίας. Οι πάντες 
έσπρωχναν στο κλείσιμο. Και για να μην έχουν 
πολιτικό κόστος, προσπαθούσαν να την κλεί-
σουν προφασιζόμενοι αδυναμία λειτουργίας! 

Οι επισημάνσεις που θα αναφερθούμε, σε 
διεγείρουν μια σειρά ετεροβαρών συλλογισμών. 
Σκοτίζουν τον ανοιχτό ορίζοντα και ξεδιπλώ-
νουν μπροστά σου ένα ολοσκότεινο κατάστιχο 

προβληματισμών. Αναιρούν την αισιοδοξία, 
σου πνίγουν τον ενθουσιασμό για δημιουργία 
και αισθάνεσαι να θολώνει την ψυχή το πηχτό 
κατακάθι της απογοήτευσης και της οργής. Και 
διερωτάσαι: Είναι δυνατόν; Και όμως! Παρακο-
λουθήστε το.

Οι τεράστιες εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ 
είχαν μεταβληθεί σε ένα ερευνητικό κέντρο. 
Το 1972 απέδειξε ότι στην Ελλάδα το κλίμα 
είναι ιδανικό για καλ-
λιέργεια ΣΟΓΙΑΣ της 
οποίας τα έσοδα για 
τους αγρότες θα ήταν 
πολλαπλάσια. 

Το κράτος όχι μόνο 
δεν θα δαπανούσε 
συνάλλαγμα για ει-
σαγωγή, αλλά, αντί-
στροφα, θα έφερνε 
συνάλλαγμα από τις 
εξαγωγές. Την προ-
σπάθειά του αυτή, για 
βιομηχανική εκμετάλ-
λευση, οι κρατούντες 
την σταμάτησαν!

Δεν πτοήθηκε όμως 
και κατασκεύασε το πρώτο εργοστάσιο πα-
ραγωγής πρωτεϊνούχων αλεύρων υψηλής 
περιεκτικότητας σε οξέα. Την τεχνολογία αυτή 
την ζήτησαν πολλές χώρες, η δε Βουλγαρία τη 
ζήτησε, με ανταλλαγή τεχνολογίας παραγωγής 
κιτρικού οξέος. Το ελληνικό κράτος δεν επέτρε-
ψε τη συνεργασία αυτή και διέταξε το κλείσιμο 
του εργοστασίου (!).

Ένας τομέας της ΧΡΩΠΕΙ ειδικεύτηκε στην 
αναπτυξιακή έρευνα και τεχνολογία. Έτσι στα 
εργαστήριά της συνέθεσε και το προωθητικό 
υγρό πυραύλων Υδραξίνη.

Προσκλήθηκε από τον τότε πρωθυπουργό Κ. 
Καραμανλή να υποβάλει “οικονομικό υπόμνη-
μα”. Για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης έφερε σε πέρας υλικό εφαρμοσμένης 
υψηλότατης τεχνολογίας με άκρως απόρρητη 
σύμβαση, το οποίο χαρακτηρίσθηκε εθνικό 
θέμα υψίστης ασφάλειας, αλλά ποτέ ο ίδιος 
δεν προσκλήθηκε στις δοκιμές που έγιναν, για 
γνωστούς λόγους (!).

Ίδρυσε βιομηχανία όπλων, και μετά, το 1974, 
κατασκεύασε τα πρώτα ελληνικά όπλα (οπλο-
πολυβόλα, καραμπίνες…) για το στρατό και ξε-
κίνησε την κατασκευή βαλλιστικών ΠΥΡΑΥΛΩΝ, 
που δεν ανιχνεύονταν από ραντάρ. Το κράτος 
τα απαγόρευσε και την έκλεισε.

Στα ναυπηγεία Αυλίδος ξεκίνησε την κα-
τασκευή τορπιλακάτου αλλά κι αυτή η προ-
σπάθεια σταμάτησε για τους γνωστούς και 
άγνωστους λόγους (!).

Ο δραστήριος επιχειρηματίας Σοφιανό-
πουλος το 1965 ανακαλύπτει σε μια βαλτώδη 
έκταση 1000 περίπου στρεμμάτων στη Ζάκυνθο 
κοίτασμα πετρελαίου. Πηγαίνει στη Ζάκυνθο 
και στήνει εκεί ένα εργοτάξιο επανδρωμένο 
με μηχανικούς και τεχνικούς της ΧΡΩΠΕΙ. «Η 
μεγαλύτερη γεώτρηση που έκανα – ομολογεί ο 
ίδιος – ήταν βάθους 120 μέτρων. Το περισσό-
τερο, όμως, πετρέλαιο έβγαινε από μία των 18 
μέτρων. Πετρέλαιο χωρίς υδρόθειο, με βάση 
τη νάφθα. Έφθασα να βγάζω, ανάλογα με τις 
υδροστατικές πιέσεις, μέχρι και 70 βαρέλια 
πετρέλαιο την ημέρα. Για μήνες ολόκληρους 

τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά της ΧΡΩΠΕΙ κι-
νούνταν με αυτό το καύσιμο, ενώ επί χρόνια 
μου ζητούσαν να τους πω το μυστικό – πώς 
δηλαδή κατάφερα να βγάλω ντίζελ σε πρώτη 
φάση χωρίς διυλιστήριο».

Ζητάει από το υπουργείο Βιομηχανίας άδεια 
εκμετάλλευσης: «Έτρεχα – λέει – από το 
υπουργείο Βιομηχανίας στη ΔΕΠ και τούμπα-
λιν. Σ’ αυτά τα δρομολόγια με κορόιδευαν όλοι 

μαζί. Τράβηξα μια 
εταιρία στη Ζάκυνθο 
και πουλούσα το πε-
τρέλαιο που έβγαζα 
με κανονικό τιμολό-
γιο της ΧΡΩΠΕΙ».

Η δραστηριότητα 
άντλησης και εμπο-
ρίας του πετρελαίου 
της Ζακύνθου κρά-
τησε περίπου δύο 
χρόνια και σταμάτησε 
με τη σύλληψή του. Ο 
ίδιος μας εξιστορεί 
τα γεγονότα: «Ενώ ο 
ίδιος ο Πρωθυπουρ-
γός Κων/νος Καρα-

μανλής είχε ζητήσει από τον υπουργό Βιομη-
χανίας να μου δοθεί άδεια εκμεταλλεύσεως, 
αντ’ αυτού μια ωραία πρωία έρχονται στο 
Κερί και με συλλαμβάνουν ως παραβάτη του 
νόμου, επειδή πουλούσα αργό πετρέλαιο». 
Και κατέληξε στα δικαστήρια κατηγορούμενος 
από την κρατική μηχανή, παρόλο που είχε πάρει 
δύο άδειες.

Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) 
υποστήριξε ότι το πετρέλαιο της Ζακύνθου 
δεν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο διότι είναι 
“βαρύ” και η ποσότητά του μικρή (μπορούσαν 
να αντληθούν περίπου 30-40 βαρέλια την 
ημέρα)!

Ο Σωτ. Σοφιανόπουλος δικάζεται τον Μάιο 
του 1979 και αθωώνεται. Με δικαστική από-
φαση, όμως, αναστέλλονται οι δύο άδειες 
που είχε για παραγωγή πετρελαίου. Από τότε, 
κανείς δεν ασχολήθηκε πια με τα πετρέλαια της 
Ζακύνθου… Ο ίδιος υποστήριζε ότι εσκεμμένα 
σκέπασαν την υπόθεση και κατηγόρησε όλες 
τις κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης ότι παρέ-
δωσαν τη χώρα στις πολυεθνικές. Ισχυρίστηκε 
ότι το κράτος «με τορπίλισε απ’ όλες τις μεριές 
σταματώντας μέχρι στιγμής επτά κολοσσιαίες 
επιχειρήσεις μου».

Το πετρέλαιο στο Κερί της Ζακύνθου και 
σήμερα επιμένει να αναβλύζει… Μετά τον κα-
ταστροφικό σεισμό των 6,5 Ρίχτερ στις 6 Μαΐου 
2008 – με επίκεντρο την Ανδραβίδα Ηλείας – το 
πετρέλαιο της Ζακύνθου έκανε την εμφάνισή 
του και μάλιστα αυτό καταγράφηκε από ψαρά-
δες της περιοχής.

Ο ιδιοκτήτης αλιευτικών σκαφών από την 
Κυλλήνη Ηλείας, Αριστείδης Χατζηπαπάς 
περιγράφει το γεγονός: «Θυμάμαι ότι εκείνη 
την ημέρα, λίγο πριν από την εκδήλωση του 
σεισμού, ψαρεύαμε στην περιοχή με τα αλιευ-
τικά μας… Έπειτα από λίγες ώρες ολόκληρη η 
θαλάσσια περιοχή του Κερίου (Ζάκυνθος) σε 
απόσταση 3-4 ναυτικών μιλίων γέμισε ξαφνικά 
με πετρέλαιο.

Στην αρχή νομίσαμε ότι είχαμε διαρροή στο 
μηχανοστάσιο, αλλά γρήγορα καταλάβαμε, 

με έκπληξη, ότι πλέαμε μέσα σε μια μεγάλη 
πετρελαιοκηλίδα που ερχόταν κάτω από τον 
βυθό της θάλασσας…» (www.enet.gr).

Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε στο μεγάλο 
σεισμό – 6,6 Ρίχτερ – που έγινε στο νησί 26 
Οκτωβρίου 2018, όταν στη θαλάσσια περιοχή 
του Μαραθιά, η επιφάνεια της θάλασσας γέμισε 
πετρέλαιο. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν 
πως το φαινόμενο παρατηρείται όλο το χρόνο, 
με την διαφορά ότι μετά από κάθε σεισμό είναι 
πιο έντονο το φαινόμενο.

Το πετρέλαιο είναι εδώ! Παραμένει ανεκμε-
τάλλευτο και φωνάζει…!

Με όλα τα ανωτέρω και άλλα που δεν ήρθαν 
στο φως, ο Σοφιανόπουλος αγανακτισμένος 
παραιτήθηκε από τη διοίκηση της ΧΡΩΠΕΙ (Η 
εταιρία στις αρχές του 1980 εντάσσεται στις 
προβληματικές επιχειρήσεις και κλείνει οριστικά 
λίγα χρόνια μετά).

Αν και χημικός ο ίδιος είχε φοβερές οικονομι-
κές γνώσεις, και ασχολήθηκε με την μελέτη του 
“Ελληνικού προβλήματος”. Γράφοντας βιβλία 
και κάνοντας εκπομπές σε ραδιοτηλεοπτικά 
μέσα μικρής εμβέλειας (τα μεγάλα του είχαν 
κόκκινη κάρτα) προσπαθούσε να ενημερώσει 
τον Ελληνικό λαό για το τι συμβαίνει!!!

Ήταν ο πρώτος που μίλησε για τα “πανωτό-
κια” των Τραπεζών και τη ληστρική τακτική που 
ακολουθούσαν. Το 1990 προσέφυγε στον Άρειο 
Πάγο ο οποίος, τελικά, μετά από επτά (7) χρόνια 
(το 1997) αποφάνθηκε ότι τα “πανωτόκια” είναι 
παράνομα.

Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος στην ιστοσελίδα 
του έγραφε:

«Η Ελλάδα και η παραγωγή της έχει καταλη-
στευτεί από τις Τράπεζες με τα πανωτόκια που 
καθιέρωσε η Νέα Δημοκρατία με νόμο το 1980 
και συνέχισε το ΠΑΣΟΚ με υπουργό οικονομικών 
τον Τσοβόλα. Με δικές μας ενέργειες αποδείξα-
με την τοκογλυφία των Τραπεζών καταφέρνο-
ντας να πέσει ο νόμος 1083 και η 289η απόφαση 
της νομισματικής επιτροπής, την οποία μεταξύ 
των άλλων υπέγραψε και ο Μάνος, που έκανε 
το ένα εκατομμύριο, σε 20 χρόνια, 1 δισ. 24 
εκατομμύρια. Το ΠΑΣΟΚ όμως επανέφερε τα 
πανωτόκια με νέο νόμο. Με τα πανωτόκια δι-
έλυσαν την ελληνική παραγωγή και οδήγησαν 
την Ελλάδα στο να χρωστάει τεράστια ποσά. Το 
1974 κάθε Έλληνας χρωστούσε 11.300 δρχ. για 
να ξεχρεώσει εσωτερικό και εξωτερικό χρέος 
και σήμερα χρωστάει 5.500.000 δρχ. Δηλαδή 
550 φορές επάνω…».

Αν ο πολυπράγμων Σοφιανόπουλος εκτελού-
σε τα σχέδια των σκοτεινών κέντρων δεν θα 
του έστριβαν τις κάνουλες· θα είχε εξάγει τον 
υπόλοιπο ορυκτό πλούτο από το 1960· θα είχε 
τις ισχυρότερες παραγωγικές, φαρμακευτικές, 
πολεμικές βιομηχανίες από όσες είχε αναπτύξει 
η Ελλάδα μας.

Θα είχαμε μια ισχυρή χώρα στην υφήλιο. Αυτό 
δεν το ήθελαν οι αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι και 
οι γείτονες Τούρκοι, διότι πάντα μας ήθελαν 
και θέλουν να είμαστε φτωχοί και εξαρτημένοι 
από αυτούς για να μπορούν να καθορίζουν τις 
τύχες μας.

Ο μυθικός  ΤΙΤΑΝΑΣ ``ΚΡΟΝΟΣ`` έτρωγε τα 
παιδιά του, η σύγχρονη  Ελλάδα κάνει το ίδιο 
στέλνοντάς τα στην ξενιτιά κλείνοντας Βιομη-
χανίες , Βιοτεχνίες, αλλά και παραγκωνιζοντας 
αγροτιά, και κτηνοτροφία.

Και τον ΤιΤΑΝΑ  ‘‘ΚΡΟΝΟ’’  ΞΕΠΕΡΑΣΕΣ ΠΑΤΡιΔΑ ΜΟυ ΕΛΛΑΔΑ

των αιτούντων άσυλο στην ΠΓΔΜ.
«Σύνδεσμο της Ουκρανικής Δια-

σποράς στην Ελλάδα – Ουκρανική 
Ελληνική Σκέψη» - έδωσε 26.000 
δολάρια για 11 μήνες.

«Δήμος Θεσσαλονίκης» - έδωσε 
224.851 δολάρια για την φιλοξενία 
και στήριξη προσφύγων για διάστημα 

8 μηνών.
Ουκ έστιν αριθμός Οργανώσεων, 

που πήραν και παίρνουν χρήματα, και 
“ιδρυμάτων” που χρηματοδοτεί και 
ελέγχει επιδιώκοντας να προωθήσει 
ένα ιδεολογικό και επικοινωνιακό 
μηχανισμό – οδοστρωτήρα.

Το δίκτυο είναι άριστα σχεδιασμένο 

και οργανωμένο μέχρι την τελευταία 
του λεπτομέρεια. Είναι ένας πραγμα-
τικός ΙΣΤΟΣ ΑΡΑΧΝΗΣ που στοχεύει 
στην “άλωση” της Ελλάδας. Είναι 
μυστικό απόκρυφο και στο σκοτάδι 
συντάσσουν εκθέσεις περί ύπαρξης 
«τουρκικής», «μακεδονικής», «τσά-
μικης», «βλάχικης» κ.ά. μειονότητας 

σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, δεν διστάζουν 
ακόμα να κατηγορήσουν την Ελλη-
νική Πολιτεία για παραβιάσεις των… 
«δικαιωμάτων μειονοτήτων» ή για 
ελληνικό σοβινισμό, εθνική υστερία 
και απάνθρωπη μεταχείριση των 
λαθρομεταναστών.

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι ο “προστάτης” των 
μεταναστών, ο περίφημος ΣΟΡΟΣ, 
χρηματοδοτεί να φτιάχνονται οί-
κοι αλληλεγγύης – hot spots στην 
Ελλάδα, αντί στην Τουρκία, από 
όπου μας έρχονται και που θα τους 
στοίχιζαν πολύ φτηνότερα σε μίζες και 

George Soros ο μπροστινός παίχτης της Νέας Τάξης πραγμάτων· 
εχθρός της Ελλάδας & “προστάτης των Σκοπίων”!

συνέχεια από την 
1η σελίδα
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 3η συνέχεια από την 20η Ομιλία 5/4/1981

«Ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα 
ἐν Σάρδεσιν, ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ 
ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσου-
σι μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί 

εἰσιν (Ἀπ. 3, 4).

Θά μοῦ πῆτε: «Δύνανται νά ὑπάρχουν 
ποιμένες, οἱ ὁποῖοι δέν περιμένουν 
τόν Χριστόν;... οἱ ὁποῖοι οὔτε κἄν Τόν 
πιστεύουν;...»

Ἔτσι φαίνεται! Ἀλλοιώτικα,… Δέν 
ξέρω. Ἀλλοιώτικα, δέν μποροῦν νά ἐξη-
γηθοῦν μερικά πράγματα! Διότι ὅταν 
ὑπάρχῃ μία ἄλφα ἤ βήτα συμπεριφορά, 
τόσο φοβερή, δέν ἐξηγεῖται ἀλλοιῶς, 
παρά μόνον ὅτι αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ 
ποιμήν, δέν πιστεύει στήν ἔλευσι τοῦ 
Χριστοῦ· –τί λέγω;– οὔτε κἄν εἰς τό 
πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ! Φοβερόν; Ναί, 
φοβερόν! Καί ὅμως ἀληθές! Ἐξ ἄλλου 
αὐτό τό εἰδοποίησε ὁ Κύριος διά τούς 
ποιμένας. Τό διαβάζουν καί οἱ ποιμενό-
μενοι. Διότι, ὅταν ἀγαπητοί μου ἔχετε 
ποιμένας, οἱ ὁποῖοι δέν ἐνδιαφέρονται 
γιά σᾶς –σᾶς τό ’πα καί μιά περασμένη 
φορά–, θά πρέπῃ νά κάνετε τό πᾶν 
δυνατόν, νά φροντίσετε οἱ ἴδιοι διά τόν 
ἑαυτόν σας. 

Ὅπως, ὅταν δέν ἔχωμε καλούς διδα-
σκάλους στά παιδιά μας, φροντίζουμε νά 
τά μάθουμε γράμματα μέ ἄλλον τρόπον. 
Προκειμένου τά παιδιά μας νά μείνουν 
ἀγράμματα, ἐμεῖς οἱ γονεῖς θά ἐνδιαφερ-
θοῦμε, ὥστε αὐτά νά μάθουν γράμματα, 
ἄν ὑποτεθῇ ὅτι αὐτά δέν ἔχουν καλούς 
διδασκάλους ἤ στεροῦνται διδασκά-
λων. Πῶς ἀλλοιῶς θά γίνῃ; Δηλαδή θά 
βροῦμε ἕναν τρόπο νά κινηθοῦμε. Τό 
ἴδιο συμβαίνει κι ἐδῶ, στά πνευματικά.

Σᾶς εἶχα πῆ ἄλλοτε, πρό ὀλίγου 
καιροῦ, σᾶς τό ξαναλέγω γι’ ἄλλη μία 
φορά: Ἐάν ἰδῆτε ὅτι δέν σᾶς ποιμαίνουμε 
καλῶς, μήν περιμένετε μέ σταυρωμένα 
χέρια· φροντίστε νά ποιμάνετε τούς 
ἑαυτούς σας ὅσο μπορεῖτε. Φροντίσετε 
γιά τόν ἑαυτόν σας, γιά τήν σωτηρία σας. 
Μήν πῆτε: «Μά δέν ἔχομε ποιμένες». Θά 
σᾶς ζητηθῇ λόγος! Τό «Δέν ἔχομε ποι-
μένες» δέν εἶναι σοβαρή δικαιολογία!

Ἀκοῦστε λοιπόν τί λέγει ὁ Κύριος εἰς 
τό Κατά Ματθαῖον:

«Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ 
φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος 
αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ 
διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ;». 
(24, 4551) Ποιός εἶναι ἐκεῖνος ὁ πιστός 
καί φρόνιμος δοῦλος, τόν ὁποῖο ἐγκα-
τέστησεν ὁ κύριός του γιά νά φροντίζῃ 
τούς ἄλλους δούλους καί γιά νά δίδῃ 
εἰς αὐτούς τήν ἀνάλογη τροφήν στόν 
κατάλληλον καιρόν;

Εἴδατε; Ὁ δοῦλος δέν πρέπει νά εἶναι 
μόνο φρόνιμος, ἀλλά καί πιστός. Ὄχι 
μόνο πιστός, ἀλλά καί φρόνιμος. Μπορεῖ 
νά ἔχω ἕναν πιστόν ποιμένα. Εἶναι ὅμως 
φρόνιμος; ἔχει φρόνησιν;

Καί εἰς τί συνίσταται αὐτή ἡ φρόνησις;
Εἰς τό νά δώσῃ τήν μερίδα τῆς πνευ-

ματικῆς τροφῆς, ἐκείνη πού πρέπει, ὅσο 
πρέπει καί ὅποτε πρέπει, εἰς τόν λαόν.

Ἄν, ἐπί παραδείγματι, σᾶς στρώσουμε 
ἕνα τραπέζι καί σᾶς ἐξαναγκάσουμε 
νά φᾶτε πέντε πιάτα φαΐ, θά ξεράσετε 
ἀγαπητοί μου! Ἄν πάλι σᾶς ἀφήσουμε 
νηστικούς καί δέν σᾶς δώσουμε φαγητά 
στά τακτά γεύματα, θά πεινάσετε.

Τί πρέπει νά γίνῃ;
Πρέπει νά δοθῇ ἡ τροφή –ὅπως λέγει 

ἐδῶ ὁ Κύριος– ἐν καιρῷ –στόν κατάλλη-
λο καιρό–· ἡ κατάλληλη ποσότητα, στόν 
κατάλληλο χρόνο.

«...μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν 
ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὐρήσει ποιοῦντα 
οὕτως». Ευτυχισμένος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, 
τόν ὁποῖον θά βρῇ ὁ κύριός του νά φέ-
ρεται ἔτσι· νά φροντίζῃ γιά τό ποίμνιο 
καί νά δίδῃ τήν κατάλληλη τροφή, ὅταν 
πρέπῃ.

«...ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακός δοῦλος ἐκεῖνος 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός 
μου ἐλθεῖν...». Ἐάν ὅμως πῇ ἀπό μέσα 
του ὁ κακός ἐκεῖνος δοῦλος «Ἀργεῖ νά 
ἔλθη ὁ κύριός μου»... –Καί γιά νά γράφῃ 
διά τόν κακόν δοῦλον, πάει νά πῇ ὅτι ὁ 
Κύριος ἔβλεπε ὅτι πάντα θά ὑπῆρχαν οἱ 
κακοί δοῦλοι μέσα εἰς τήν Ἱστορία. Δέν 
ἀποτείνεται εἰς τούς δώδεκα Μαθητάς 
Του. Οἱ δώδεκα Μαθηταί Του ἦσαν οἱ 
καλοί δοῦλοι. Ἀποτείνεται στούς κακούς 
ποιμένας. Καί τί λέγει στόν ἑαυτό του ὁ 
κακός δοῦλος;– καθυστερεῖ νά ἔλθῃ ὁ 
κύριός μου»!

«...καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδού-
λους αὐτοῦ, ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν 
μεθυόντων...». Καί ἀρχίσῃ νά κτυπᾶ 
τούς συνδούλους του, νά τρώγῃ καί νά 
πίνῃ μαζί μ’ ἐκείνους πού μεθοῦν –Τό 
«τύπτειν», κατά λέξιν, θά πῆ «νά χτυπᾶ»· 
δηλαδή «νά ἀρχίσῃ νά τούς ἐκμεταλλεύ-
εται· νά τούς συμπεριφέρεται σκαιῶς· 
δεσποτικῶς· κατά τρόπον πού εἶναι 
ἀνοίκειος καί δέν θά ταίριαζε σ’ ἕναν 
ποιμένα»! Κι ὄχι μόνον αὐτό· ἀρχίζει 
νά τρώῃ καί νά πίνῃ μαζί μ’ αὐτούς πού 
μεθοῦν· νά ἀσωτεύει! Δηλαδή; «Νά τό 
ρίξουμε στήν καλή ζωή· στήν ντόλτσε 
βίτα, στήν γλυκειά ζωή. Δέν βαρυέσαι… 
Νά φᾶμε καί νά πιοῦμε»!

«...ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ 
οὐ γινώσκει...». Θά ἔλθῃ ὁ κύριος ἐκεί-
νου τοῦ δούλου σέ ἡμέρα καί ὥρα πού 
δέν περιμένει καί δέν γνωρίζει. Νά ὁ 
«κλέπτης ἐν νυκτί»! Ὤ, τί φοβερό!… Ἐνῶ 
ὁ πιστός ποιμένας, ὅταν στέκεται μπρο-
στά στό θυσιαστήριο, λέγει: «Μήπως 
πεθάνω καί ὁ Κύριος εἶναι ἐγγύς;...». Καί 
φροντίζει τή ζωή του νά εἶναι σύμφωνη 
μ’ αὐτήν τήν ἀναμονήν.

«...καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέ-
ρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει· 
ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν 
ὀδόντων». Καί θά διχοτομήσῃ αὐτόν, 
τόν κακόν δοῦλον, τόν κακόν ποιμένα, 
καί θά ὁρίσῃ τήν θέσι του μαζί μέ τούς 
ὑποκριτάς, ὅπου θά εἶναι τό κλάμα καί 
τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν.

Τί θά πῆ «θά διχοτομήσῃ»;
Θά τόν κόψῃ στά δυό! Δηλαδή θά 

ἐπέλθῃ ὁ θάνατος. «Διχοτομῶ» σημαίνει 
«κόβω στά δυό»· δηλαδή «χωρίζω τήν 
ψυχή ἀπό τό σῶμα», «θανατώνω».

Καί γιατί «τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ὑποκριτῶν θήσει»;

Διότι ἔδειχνε ὅτι εἶναι ποιμένας, ἐνῶ 
στήν πραγματικότητα ἦτο λύκος!... Καί 
θά τόν βάλῃ ἐκεῖ πού εἶναι ἡ ἀμετανόητη 
μετάνοια· ἡ ἀμεταμέλητη μεταμέλεια· ἡ 
φοβερά κόλασις!…

Γι’ αὐτό λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἀπο-
τείνεται ὁ Κύριος πρός τόν ἐπίσκοπον 
τῶν Σάρδεων, ὁ ὁποῖος ἀδρανοῦσε διά 
τό ποιμαντικόν του ἔργον, δέν ἔκανε 

πνευματική ἐργασία, καί τόν ἀποκαλεῖ 
ὁ Κύριος «νεκρόν».

Σέ πόσους τέτοιους σήμερα πρεσβυ-
τέρους καί ἐπισκόπους θά ἔπρεπε νά 
στραφῇ ὁ Κύριος καί νά πῇ τούς ἴδιους 
λόγους;... Σέ πόσους!… Ἀλλά αὐτά εἶναι 
σημάδια τῶν καιρῶν! Κρατᾶτε, ἀγαπητοί 
μου· κρατᾶτε τόν ἑαυτό σας. Κρατᾶτε!

«Ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδε-
σιν, ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ 
περιπατήσουσι μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι 
ἄξιοί εἰσιν (Ἀπ. 3, 4). Αλλά ἔχεις λίγα ὀνό-
ματα εἰς τάς Σάρδεις, πού δέν ἐμόλυναν 
τά ἱμάτιά τους. Αὐτοί θά περιπατήσουν 
μαζί μου ντυμένοι μέ λευκά, ἐπειδή 
εἶναι ἄξιοι.

Νά, λοιπόν. Μέσα σ’ αὐτήν τήν φαι-
νομενικῶς ζῶσα ἀλλά νεκρά Ἐκκλησία 
τῶν Σάρδεων, ἕνα παρήγορο σημάδι: 
Τά μερικά αὐτά ὀνόματα· τά μερικά 
αὐτά πρόσωπα. Αὐτό θά πῇ «μερικά 
ὀνόματα». Μερικά πρόσωπα.

Κοιτάξτε! Εἶπε «ὀλίγα». Λίγα.
Ὤ, αὐτά τά λίγα ὀνόματα! τά λίγα 

πρόσωπα!... τῶν ὁποίων ἡ ζωή εἶναι 
σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, παρά 
τήν νέκρωσι, τήν νεκρότητα τοῦ ἐπισκό-
που!... Εἴδατε; Μποροῦσε μέσα στήν 
Ἐκκλησία του νά ἔχῃ καί λίγα ὀνόματα, 
λίγα πρόσωπα, πού νά ζοῦν ἀληθινά 
συνεπῆ καί ζωντανή ζωή.

Ἀλλά ὑπό τήν ἔκφρασιν «οὐκ ἐμό-
λυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν», τί ἰδιαιτέρως 
ὑποδηλοῦται;

Αὐτό τό ἴδιο τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως μᾶς δίδει μία συμπαθητικωτάτη 
εἰκόνα ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι «οὐκ ἐμόλυ-
ναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν». Εἶναι παρμένη 
ἀπό τό 14ο κεφάλαιο. Θά ἀναλύσωμε 
αὐτή τήν παράγραφο, διότι ἔχει ἀμεσω-
τάτη σχέσιν μέ τήν Ἐπιστολήν πρός τόν 
ἐπίσκοπον τῶν Σάρδεων. Βέβαια θέλου-
με πολύν καιρό γιά νά φθάσουμε ὡς τό 
14ον κεφάλαιον. Ἐάν γιά νά ἀναλύσου-
με τρία κεφάλαια χρειαζόμαστε ἕνα 
χρόνο, τότε γιά νά πᾶμε μέχρι τό 14ο 
κεφάλαιον θά περάσῃ πολύς καιρός καί 
θά ’χωμε ξεχάσει πολλά πράγματα. Γι’ 
αὐτό δέν πειράζει ἄν παίρνωμε κάποια 
προκεχωρημένα σημεῖα, νά τά βλέπομε 
λίγο. Ἐξ ἄλλου σᾶς εἶπα ὅτι ὑπάρχει 

ἐδῶ ἄμεσος σχέσις. Ἀκούσατε. Λέγει ὁ 
εὐαγγελιστής Ἰωάννης:

«Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον 
ἐστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ 
αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες 
χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ 
τὸ ὄνομα τοῦ πατρός αὐτοῦ γεγραμ-
μένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν (Ἀπ. 
14, 1)». «Οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν 
οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν 
(Ἀπ. 14, 4). Και εἶδα μέ τά μάτια μου, 
καί νά· τό ἀρνίον, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
νά στέκεται πάνω εἰς τό ὅρος Σιών· καί 
μαζί του ἦσαν ἑκατόν τεσσαράκοντα 
τέσσαρες χιλιάδες ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι 
εἶχαν γραμμένο στά μέτωπά τους τό 
ὄνομά του καί τό ὄνομα τοῦ Πατρός 
του. Αυτοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δέν 
ἐμολύνθησαν μέ γυναῖκες, διότι εἶναι 
παρθένοι.

Ἐδῶ τό «οὐκ ἐμολύνθησαν» ἴσως ἐκ 
πρώτης ὄψεως νά δίδῃ τήν ἐντύπωσι 
ὅτι πρόκειται περί τῆς ἀποφυγῆς τῆς 
πορνείας. Ὅμως δέν εἶναι ἡ ἀποφυγή 
τῆς πορνείας· εἶναι ἡ ἀγαμία. Τώρα 
γιατί τό «ἐμολύνθησαν» ἀναφέρεται 
στήν περίπτωσι τοῦ γάμου, …τί νά σᾶς 
πῶ; Νά σᾶς ρωτήσω: Γιατί ἡ γυναῖκα 
ὅταν γεννήσῃ πάει καί παίρνει εὐχή 
καθαρισμοῦ;

Ὁ ἅγιος Νικόδημος ἐρωτᾶ: «Τί εἶναι 
τό ἀκάθαρτον; τό αἷμα; Ὄχι βέβαια! 
Αὐτό εἶναι ἡ βάσις τῆς ζωῆς. Μήπως 
εἶναι ἀκάθαρτο τό παιδί πού γεννήθη-
κε; Οὔτε. Τό παιδί εἶναι ἕνα καινούργιο 
πρόσωπο, παιδί τοῦ Θεοῦ. Τότε γιατί 
ἡ γυναῖκα πάει νά πάρῃ εὐχή; Τί εἶναι 
τό ἀκάθαρτο; Ποῦ βρίσκεται τό ἀκά-
θαρτο;».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Α΄. Το Προφητικόν Αξίωμα του Χριστού
6.-) Πίστις: Πίστη, κατά βάση, σημαίνει 

την δύναμη του να μπορεί να κάνει κάποιος 
θαύματα δια του λόγου του, «... αλλά μόνον 
ειπέ λόγω και ιαθήσεται ο παις μου (= ο 
δούλος μου) [Ματθ. 8, 8]. Όλοι οι άνθρωποι 
υπολόγιζαν στη δύ ναμη του Χριστού, διό και 
προσήρχοντο σ’ Αυτόν. Τα θαύματα του Κυ-
ρίου μαρ τυρούν ότι Χριστός είχε απεριόριστη 
δύναμη, «και είπεν ο Ιησούς τω εκατοντάρχω. 
Ύπαγε, και ως επίστευσας γενηθήτω σοι. 
Και ιάθει ο παις αυτού εν τη ώρα εκείνη» 
[Ματθ. 8,43].

Ο Χριστός απαιτεί πίστη στον Θεό και σ’ 
Αυτόν τον ίδιο, «Μη ταρασσέσθω υ μών η 
καρδία πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ 
πιστεύετε» [Ιωάν. 14,1]. Πί στη ως εμπιστοσύ-
νη στον Θεό, εκεί όπου σταματά η δύναμή 
μου. Η πίστη α πορρέει από την απόγνωση, 
λόγω των αντίξοων πραγμάτων της ζωής μας. 

Στις στιγ μές αυτές δεν απελπίζεται, αλλά 
ενθαρρύνεται αυτός που έχει πίστη. Όπου 
δεν υπάρχει πίστη, ως εμπιστοσύνη στην 
δύναμη του Θεού, δεν γίνονται θαύματα, 
«και ουκ ηδύνατο εκεί ουδεμίαν δύναμιν 
ποιήσαι, ει μη ολίγοις αρρώστοις επιθείς 
τας χείρας εθεράπευσε» [Μαρκ. 8, 5-6]. Όχι 
ότι ο Χριστός δεν μπορούσε να κά νει στην 
πατρίδα του θαύματα, αλλά διότι δεν θα τα 
αποδεχόντουσαν, επειδή δεν είχαν πίστη σ’ 
Αυτόν οι πατριώτες του. Το θαύμα δεν γεννά 
την πίστη, αλλά η πίστη το θαύμα «πιστεύετε 
ότι δύναμαι τούτο ποιήσαι; λέγουσιν αυτώ, 
ναι, Κύ ριε… κατά την πίστιν υμών γενηθήτω 
υμίν» [Ματθ. 9, 28-29].

Πίστη είναι το κρέμασμα της ύπαρξης 
του ανθρώπου και η ολοσχερής εξάρτησή 
του εκ του Θεού. Είναι σχέση ύπαρξης με 
τον Θεό η πίστη, υπαρξιακή κατάσταση. 
Η πραγματική πίστη δοκιμάζεται στις 

ορΘοΔοΞΗ ΔοΓμΑτιΚΗ 88ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

θλίψεις. Η αντοχή στις θλίψεις δεν είναι 
κυνισμός (= ξετσιπωσιά), όπως στην πε-
ρίπτωση του Σωκράτη, αλλά εμπιστοσύνη 
απόλυτος στην δύναμη του Θεού. Ότι 
τελικά θα νικήσω με την δύναμη του Θεού, 
«Κύριε σώσον ημάς, απολλύμεθα... τί δειλοί 
εστε ολογίπιστοι; τότε εγερθείς επετίμησε 
τοις ανέμοις, και τη θαλάσση, και εγένετο 
γαλήνη μεγάλη» [Ματθ. 8, 23-27]. Η πίστη 
γεννιέται στις δοκιμασίες, χωρίς βεβαίως 
να σημαίνει, ποσώς, ότι η πίστη είναι πηγή 
δοκιμασιών.

Η πραγματική πίστη δεν απαιτεί θαύματα. 
Όπου υπάρχει απιστία ο Κύριος δεν κάνει 
θαύματα, «διδάσκαλε, θέλομεν από σου 
σημείον (= καταπληκτικό θαύμα) ιδείν. ο 
δε είπεν αυτοίς, γενεά πονηρά και μοιχαλίς 
σημείον επιζητεί, και σημείον ου δοθήσεται 
αυτή ει μη το σημείον Ιωνά του προφήτου» 
[Ματθ. 12, 38-41]. Το θαύμα είναι συνέπεια 

της πίστεως, και όχι προϋπόθεση της πί-
στεως.

Δεν δέχεται ο Κύριος πρώτα το θαύμα, για 
να πιστέψει ο άνθρωπος, αλλά την πίστη, 
«εκ Ναζαρέτ δύναταί τι αγαθόν είναι; λέγει 
αυτώ.. έρχου και ίδε» [Ιωάν. 1, 46-47]. Η 
απαίτηση για το θαύμα είναι μιά πρόκληση 
για τον Θεό, «ο πειράζων (= ο διάβολος) 
είπεν (= στο Χριστό), ει υιός ει ταυ Θεού, 
βάλε τον σεαυτόν κάτω (= πέσε κάτω στο 
κενό), γέγραπτε γαρ ότι τοις αγγέλοις αυτού 
εντελείται περί σου και επί χειρών αρούσι σε, 
μήποτε προσκόψης προς λίθον τον πόδα 
σου. Έφει αυτώ ο Ιησούς, πάλιν γέγραπται 
ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου», 
[Ματθ. 4, 1-7 & Λουκ. 4, 9-12]. Η δοκιμασία 
οδηγεί τον άνθρωπο στην απελπισία, ενώ η 
πίστη τον οδηγεί στην υπέρβαση της δοκι-
μασίας, στην χαρά και στην ελπίδα.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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οι μΑΥρΕσ σΕΛιΔΕσ τΗσ ΕΚΚΛΗσιΑστιΚΗσ ιστοριΑσσυνέχεια από
προηγούμενο φύλλο

Η ΕΚΚΛΗσιΑστιΚΗ ΔιΚΑιοσΥνΗ
Ο Δημ. Ψαθάς με ένα χρονογράφημα στην 

εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” με τίτλο «ΠΟΥ ΠΑΜΕ;» 
θρηνεί και οδύρεται…

ΠΟΥ ΠΑΜΕ;
Του Δημ. Ψαθά
Προφανώς ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 

δεν γνωρίζει επακριβώς τί γίνεται γύρω του. 
Διότι αλλιώς δεν εξηγείται πώς μπορεί να 
δείχνη τόση αδιαφορία, τόση ψυχραιμία, τόση 
μακαριότητα μπροστά σ’ αυτόν τον ορυμαγδό 
που έχει ξεσηκώσει η εκλογή του.

Είναι αφάνταστο το τί λέγεται εδώ και λίγες 
μέρες για την κεφαλή της Εκκλησίας. Είναι 
απίστευτο το τι ανέκδοτα κυκλοφορούν – με 
καγχασμούς – από στόμα σε στόμα. Έχω κα-
ταρτίσει ολόκληρη συλλογή από τ’ ανέκδοτα 
αυτά που προθυμότατα θα τα φέρω μπροστά 
στην Δικαιοσύνη αν τυχόν κληθώ μάρτυρας 
σε δίκη, για να πω σαν δημοσιογράφος, πώς 
δέχτηκε η κοινή γνώμη την πολυτάραχη και 
συγκλονιστική τούτη εκλογή.

Έχετε ξαναδή τέτοιο κακό, αδελφοί χρι-
στιανοί; Έχετε ακούσει τέτοιο απίστευτο κι 
ολέθριο πανηγύρι καγχασμών, αλλά και πό-
νου, γύρω από προκαθήμενο της Εκκλησίας; 
Όλος ο κόσμος έχει αναστατωθή – θέατρον 
κατέστημεν ανθρώποις και αγγέλοις, κι ο 
μόνος που δεν ιδρώνει το αυτί του είναι ο 
ενδιαφερόμενος άγιος προκαθήμενος.

- Να παραιτηθώ; Από πού; Διορισμόν υπαλ-
λήλου έλαβα;

Όχι, λέει, ο μακαριώτατος δεν έλαβε δι-
ορισμόν υπαλλήλου αλλά εξελέγη δια της 
επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος που 
κατήλθε, προφανώς, εν είδει περιστεράς επι 
των κεφαλών των 33 ψηφοφόρων του! Έχει, 
βλέπετε, και χιούμορ ο ποιμενάρχης.

Η ώρα, όμως, φευ!... δεν είναι κατάλληλη 
για χιούμορ. Όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές 
τις μέρες είναι αφαντάστως τραγικά για τον 
τόπο μας.

Προσωπικά, ω αδελφοί, αναλογίζομαι με 
φρίκη ποια μπορεί να είναι η συνέχεια της 
συγκλονιστικής αυτής υπόθεσης. Αν οι μηνυ-
τές του Αρχιεπισκόπου και οι μάρτυρες – που 

είναι άνδρες εγνωσμένης τιμής, υπολήψεως 
και θάρρους – κινδυνεύουν να χαρακτηρι-
σθούν από τα δικαστήρια ως συκοφάντες, τι 
θα γίνη; Πώς θα υπερασπίση την τιμή του ο 
ναύαρχος Σακελλαρίου; Πώς ο στρατηγός 
Μπένη-ψάλτης; Πώς ο στρατηγός Κουρού-
κλης; Δεν θα ζητήσουν να εξαντλήσουν όλα 
τα νομικά μέσα, όλα τα είδη των ερευνών και 
εξετάσεων για την απόδειξη της αληθείας των 
ισχυρισμών τους;

Πού πάμε, αδελφοί χριστιανοί; 
(“ΤΑ ΝΕΑ”, 19.1.1962)
 Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσ/

νίκης Παναγιώτης Χρήστου με σειρά άρθρα 
έγραφε:

«Πρέπει να εννοήσωμεν όλοι, ότι υπάρχει 
νόσος και ότι δεν νοσούν δύο ή τρεις άνθρω-
ποι, αλλά νοσεί αξιοθρηνήτως ολόκληρος ο 
ανθρώπινος παράγων της Εκκλησίας.

» Περί τούτου υπάρχουν πολυάριθμοι και 
πρόχειροι αποδείξεις….

» Η ανεπάρκεια της εκκλησιαστικής ηγεσίας 
συντελεί εις την ήτταν της Εκκλησίας, οσάκις 
επέλθη σύγκρουσις μεταξύ αυτής και οιουδή-
ποτε κοσμικού παράγοντος. Τούτο παρετηρή-
θη εις πολλάς περιπτώσεις κατά τα τελευταία 
χρόνια. Καταδικάζει η Εκκλησία μίαν κατάστα-
σιν; Όλοι την ειρωνεύονται, και δικαίως διότι ο 
καταδικάζων πρέπει να έχη ηθικόν ανάστημα 
ανεγνωρισμένως υψηλότερον του καταδι-
καζομένου. Ποίον δε κύρος μπορεί να έχη η 
Εκκλησία, όταν διαδίδωνται και γράφωνται αι 
βαρύταται των κατηγοριών εναντίον ανωτάτων 
κληρικών και όταν η Ιεραρχία τοποθετή εις το 
ύψιστον αξίωμα πρόσωπα, σκανδαλίζοντα το 
ορθόδοξον πλήρωμα; 

Η αμαρτία είναι αναπόφευκτος δι’ όλους 
τους ανθρώπους, αλλ’ η έναντι της αμαρτίας 
αναισθησία είναι δείγμα πωρώσεως.

» Τοιαύται ελαφρότητες επέτρεψαν την γε-
νίκευσιν της επιθέσεως κατά της Εκκλησίας, 
εχθροί αυτής και άνθρωποι θρησκευτικώς 
αδιάφοροι εκήρυξαν απηνή πόλεμον.

» Πέραν από το κατάντημα αυτό υπάρχει το 
χάος, προς αποφυγήν του οποίου είναι ανά-

γκη να ληφθούν σύντομα και σύντονα μέτρα. 
Δυστυχώς, δεν κατηρτίσθη ποτέ σοβαρόν 
πρόγραμμα εκκλησιαστικής εξυγιάνσεως και 
ανορθώσεως, εις το οποίον να συμφωνήσουν 
δέκα επίσκοποι και θεολόγοι. Ούτω δε όλαι 
αι αξιόλογοι υποδείξεις, που έγιναν κατά 
καιρούς από εξαιρέτους εκκλησιαστικούς 
ηγέτας, περιεφρονήθησαν, εις το τέλος δε 
απεκηρύχθησαν και από τους εισηγητάς των» 
(«Έθνος», 12.2.1962).

Γονέας πολύτεκνος με αγωνία έγραφε σε 
απογευματινή εφημερίδα: 

«Είμαι πολύτεκνος, πατήρ πέντε τέκνων, 
αγωνισθείς να συνδέσω ταύτα με την Εκκλη-
σίαν. Οποία όμως οδύνη δι’ εμέ να βλέπω και 
να ακούω τώρα τα παιδιά μου ηλικίας 13 έως 
21 ετών, να έχουν ως θέμα συζητήσεως τα 
«ζοριλίκια», όπως τ’ αποκαλούν σκωπτικώς, 
των δεσποτάδων. Δεν περιμέναμε εμείς οι 
πολύτεκνοι καμμίαν βοήθειαν εκ μέρους της 
Εκκλησίας. Δεν περιμέναμε όμως ότι θα έφθα-
ναν, να γίνουν αιτία σκανδαλισμού των παιδιών 
μας, γκρεμίζοντας με τα έργα των και τις ημέ-
ρες των που έχουν καταντήσει ανάγνωσμα εις 
χείρας των παιδιών μας, ό,τι εδημιούργησαν 
ο μόχθος ημών των γονέων, το Κατηχητικόν 
Σχολείον κλπ».

Ο μητροπολίτης Πειραιώς Χρυσόστομος, 
αρνήθηκε να συμμετάσχει στην εκλογή του 
Αρχιεπισκόπου τον Φεβρουάριο του 1962 και 
δήλωσε:

«Δια το μέλλον και το κύρος της Εκκλησίας 
επιβάλλεται να παραμείνουν μακράν της εκλο-
γής (Αρχιεπισκόπου) οι ολιγοστοί εκείνοι Αρ-
χιερείς, οίτινες δικαίως ή αδίκως θεωρούνται, 
ότι επί έτη διεχειρίσθησαν τα ζωτικώτατα των 
προβλημάτων της Εκκλησίας με απελπιστικώς 
βεβαρυμένην συνείδησιν και γνώμονα το προ-
σωπικόν αυτών συμφέρον».

«Εις όλας τα αρχιεπισκοπικάς εκλογάς, 
άμα τη χηρεία του θρόνου, συντελούνται 
προεκλογικαί ζυμώσεις κατάκριτοι, υπενθυ-
μίζουσαι βουλευτικάς εκλογάς, με όλα τα 
συμπαρομαρτούντα». «Άλλωστε», συνέχισε, 
«διερωτάται κανείς, τίνα λόγον έχει η εν τω 

Ναώ ψηφοφορία, όταν έχουν τακτοποιηθή όλα 
εκτός του Ναού; Φοβούμαι μήπως τα εν τω 
Ναώ τελούμενα κατά την ημέραν της εκλογής 
των Αρχιεπισκόπων αποτελούν ύβριν κατά του 
Αγίου Πνεύματος». Δια τους λόγους τούτους 
και εις ένδειξιν διαμαρτυρίας είχεν αποφασίσει 
να μη συμμετάσχη εις τας συνεδριάσεις της 
Ιεραρχίας («Μεσημβρινή», 3.2.1962).

Ο χρονογράφος εξετάζει το θέμα με την 
αγωγή των νέων με τα τεκταινόμενα της εκ-
κλησιαστικής ηγεσίας, και αναφέρει επί λέξει:

«Απομένει η Εκκλησία. Αλλά να η κοινή γνώ-
μη βοά για τον αρχηγό της: ανάξιος. Ανάξια 
η ηγεσία του Στρατού. Ανάξια η ηγεσία της 
Εκκλησίας. Θέμα ανακριτή η ηθική υπόστασις 
του μακαριωτάτου. Υπό συζήτησιν το φύλον 
του. Τί έκαμε; Ρωτούν τα παιδιά. Και οι γονείς 
βρίσκονται σε αμηχανία. Είναι δε τα μεγαλύ-
τερα που δεν έχουν ανάγκη να ρωτήσουν. 
Πικάντικο θέμα που φαιδρύνει τους έφηβους 
στα σχολικά διαλείμματα. Μαρτυρώ, ως που 
να τελειώση η ώρα του μαθήματος, μου λέει 
ένας καθηγητής των Θρησκευτικών… Αδιάκρι-
τες ερωτήσεις των πονηρών ανηλίκων δια τον 
Προκαθήμενον της Εκκλησίας.

- Είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά;…
- Έξω απ’ την τάξι, αυθαδέστατε – απαντά ο 

καθηγητής• μέσα του όμως δεν είναι καθόλου 
ικανοποιημένος απ’ την απάντησί του». Και 
συνεχίζει ο χρονογράφος:

«Όπου και αν πιάσης λερώνεσαι. Με κλονι-
σμένο το γόητρο οι ταγοί, καλαμπούρι έγιναν 
τα ιερά. Πού ν’ ακουμπήση το παιδί; Που να 
σταθή; Από ποιον να ηλεκτρισθή; Ποιον Θεό 
να προσκυνήση; Σε ποιο ιδανικό να πιστέψη;». 
Και καταλήγει δια των εξής συντριπτικών δια 
την καθόλου ηγεσίαν της σήμερον, ειδικώτε-
ρον δε δια την εκκλησιαστικήν: «Μη γινώμα-
στε άδικοι. Αντί να βρίζετε τα παιδιά ανάψτε 
τους λαμπάδες. Σκεφθήτε ότι μπορούσαν να 
βαδίσουν πάνω στα ίχνη της πολιτικής, της 
στρατιωτικής, της εκκλησιαστικής ηγεσίας… 
Να μας μοιάσουν; Θα ήταν η καταστροφή». 
(«Το Βήμα», Π. Παλαιολόγος, 23.1.1962).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

εγκαταστάσεις. Και αναρωτιέμαστε. 
Αφού τόσο πολύ τους συμπονά και 
χρήματα έχει γιατί δεν δημιουργεί 
μονάδες παραγωγής στις χώρες 
τους ώστε να μην χρειάζεται να με-
ταναστεύουν;

Ο μητροπολίτης Πειραιώς Σερα-
φείμ παραχώρησε συνέντευξη σε 
καθημερινή εφημερίδα, υποστηρί-
ζοντας ότι: «Ο Σόρος και οι πίσω 
αυτού κρυπτόμενοι στηρίζουν 
τους λαθρομετανάστες και κυρίως 
τους μουσουλμάνους, όχι, φυσικά, 
επειδή τους έπιασε ο πόνος, αλλ’ 
επειδή αυτές είναι ντιρεκτίβες του 
διεθνιστικού παράγοντα…».

» Θα μπορούσε να τους στηρί-
ξει στις πατρίδες τους ο κ. Σόρος 
και οι… πίσω αυτού κρυπτόμενοι, 
μια και είναι ένας διατάκτης, ένας 
υπεργολάβος. Αλλά θέλουν να 
πετύχουν εκείνο που δεν πέτυχε 
ο Ιμπραήμ Πασάς. Να αλλάξει 
την εθνοτική σύνθεσή μας και 
με τη δημογραφική αλλοίωση 
να επιφέρει αυτό που λέμε πο-
λυπολιτισμικότητα. Να πάψει να 
υπάρχει γένος Ελλήνων με τη 
θρησκεία, ιστορία, γλώσσα και 
παραδόσεις».

Οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας 
έκαναν “βαθιά υπόκλιση” στον 

Τζωρτζ Σόρος – στον ορκισμένο 
εχθρό της πατρίδας μας.

Στις 4 Απριλίου 2011 ο Γεώρ. 
Παπανδρέου (ΓΑΠ) υποδέχτηκε στο 
Μέγαρο Μαξίμου τον μεγαλοεπεν-
δυτή (τοκογλύφο) Σόρος, και συ-
ζήτησαν – όπως έλεγε το ρεπορτάζ 
της ημέρας – τη διεθνή οικονομική 
κατάσταση. Το βασικό ερώτημα, το 
οποίο ποτέ δεν απαντήθηκε, είναι: Τί 
συζητούσε ο Πρωθυπουργός μιας – 
κατά δήλωσή του – χρεωκοπημένης 
χώρας με έναν κερδοσκόπο, ή κα-
λύτερα, παγκόσμιο τοκογλύφο που 
έχτισε τη κολοσσιαία περιουσία 
του καταστρέφοντας οικονομίες 
κρατών;

Όπως αποκαλύφθηκε πολύ αρ-
γότερα, ο Παπανδρέου, και πριν 
εκλεγεί πρωθυπουργός, επί δύο 
χρόνια είχε συχνές επαφές μαζί 
του. Και μετά, ως πρωθυπουργός, 
που διακήρυττε ότι “λεφτά υπάρ-
χουν”, αυτόν υπονοούσε; Γι’ αυτό 
και οι τακτικές επισκέψεις του Σό-
ρος στον Έλληνα πρωθυπουργό; 
Μήπως σ’ αυτές περιλαμβάνονταν, 
ως ανταπόδοση, το Σκοπιανό και 
πολλές άλλες υπόγειες δραστη-
ριότητες;

Η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου 
στο βιβλίο της «οργή του Ανδρέα!» 

έγραφε: «Τον (Σόρος) έβλεπε 
συχνά ο Γ.ΑΠ., ακόμα και όταν 
ήταν Πρωθυπουργός… Πολλοί τον 
αποκαλούν επίσημο κυβερνήτη της 
Χώρας την περίοδο της παντοδυνα-
μίας του…».

Ο Σόρος συνέχισε και μετά – επί 
κυβερνήσεως Σαμαρά – να συνερ-
γάζεται με Δημάρχους (τον Μπου-
τάρη, τον Καμίνη κ.ά.). Το ίδρυμα 
«Open Society Foundations» (OSF) 
του Σόρος ανέλαβε να ανακαινίσει 
το Παλαιό Φρούριο με αντάλλαγμα 
να του παραχωρηθεί χώρος για τις 
δικές του ανάγκες! Η “Φιλανθρωπι-
κή” Οργάνωση «Socidarity Now» 
διείσδυσε στους μηχανισμούς του 
κράτους, και ανέλαβε το πρόγραμ-
μα “σπίτια αλληλεγγύη” για τους 
μετανάστες στην Αθήνα κ.ά.

Η εφημερίδα «Το Πρώτο Θέμα» 
σε δημοσίευμά του έμπλεκε και συ-
νεργάτες του Σαμαρά με τον Σόρο!

Έρχεται στην εξουσία ο Τσίπρας 
και το έγκυρο γερμανικό περιοδικό 
«Wirtschaftswoche» αποκάλυψε 
ότι: τα ταξίδια (2013 στο πανεπι-
στήμιο του Τέξας, τον Σεπτέμ. 2015 
η περίφημη συζήτηση Τσίπρα-Κλί-
ντον τον Ιούνιο, η βράβευση στον 
Στίγκλιτζ από το «OSF» (του Σόρο), 
η ομιλία του στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Κολούμπια) όλα 
τα χρηματοδότησε ο Σόρος.

Ο υπουργός Οικονομικών του 
Τσίπρα αποκάλυψε τον Οκτώβριο 
του 2018, ότι ο Σόρος τηλεφώνησε 
τον Τσίπρα τον Ιούλιο του 2015 και 
του ζήτησε να διώξει τον Βαρουφά-
κη από την κυβέρνησή του.

Τον Απρίλιο του 2014 στην Αθή-
να, σε μυστικό δείπνο, συμμετείχαν 
Κυριάκος Μητσοτάκης, Τζωρτζ 
Σόρος, Γεώργ. Στελ. Ζαβός, Μιλ-
τιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Νότης 
Μηταράκης.

Στις Μ.Κ.Ο. του Σόρος συμμε-
τέχουν: η Αντιγόνη Λυμπεράκη 
(ξαδέλφη του Μητσοτάκη, γενική 
διευθύντρια στην Μ.Κ.Ο. «Action 
Aid»), η αδελφή του Μητσοτάκη 
Αλεξάνδρα (πρόεδρος σε Μ.Κ.Ο. 
και ασχολείται με μετανάστες).

Ο Στέλιος Ζαβός είναι κουμπάρος 
το Σόρος και πρόεδρος της Μ.Κ.Ο. 
«Solidarity Now». Ο αδελφός Γε-
ώργιος Ζαβός έγινε υφυπουργός 
στη κυβέρνηση Μητσοτάκη με 
το χαρτοφυλάκιο των Τραπεζών 
(χρηματοπιστωτικού Συστήματος) 
με έργο να βρει “λύσεις” για τα 
κόκκινα δάνεια. Στα μεγάλα funds, 
που θέλουν να τα αρπάξουν, είναι 
και η «Soros Fund Management» 

ιδιοκτησίας του Σόρος.
Αυτά που σας περιγράψαμε συνο-

πτικά, οι “υπάλληλοι”, του Συστήμα-
τος “Πρωθυπουργοί της χώρας” τα 
γνωρίζουν, αλλά δηλώνουν υποταγή 
παίρνοντας ανταλλάγματα από τα 
κέντρα των αποφάσεων, και για να 
έχουν την εύνοιά των, γονατίζουν 
και τους προσφέρουν “γην και 
ύδωρ”.

Στις μέρες μας βιώνουμε έναν ανί-
ατο και επάρατο κοινωνικό μιθριδα-
τισμό. Παρακολουθούμε παθητικά 
με απονεκρωμένα αντανακλαστικά 
το νομικοπολιτικό γίγνεσθαι. Η 
Εκκλησία, ως επίσημος φορέας, 
στρουθοκαμηλίζει τηρώντας αιδή-
μονα σιωπή, αντί να κλυδωνίσει την 
βάση του κλήρου αλλά και του ποι-
μνίου, να απευθύνει συντεταγμένα 
στους πολίτες να αφυπνισθούν και 
να δράσουν οργανωμένα.

Ο εποικισμός της πατρίδας μας 
ενόψει της Νέας Παγκόσμιας Τάξης 
Πραγμάτων θα μας μετατρέψει σε 
μία εξεγερμένη ισλαμική αποικία, γι’ 
αυτό χρηματοδοτούν εκατοντάδες 
Μ.Κ.Ο. που βρίσκονται στην “Ζώνη 
του Λυκόφωτος”.

Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΙΣ: Προσευχή, 
αντίσταση και μελέτη…

George Soros ο μπροστινός παίχτης της Νέας Τάξης πραγμάτων· 
εχθρός της Ελλάδας & “προστάτης των Σκοπίων”!

συνέχεια από την 
5η σελίδα
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με τα ηγετικά στελέχη της ελληνικής ρωμαιοκα-
θολικής μειονότητας. Όταν όμως ξεσηκώθηκαν 
μοναστήρια, σύλλογοι, αδελφότητες, θεολόγοι 
κ.ά. τότε άλλαξε διαλεκτική. Υποστήριξε πως 
ο επίσημος παράγοντας που έφερε τον Πάπα 
στην Ελλάδα ήταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας.

Αργότερα σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Αρ-
χιεπ. Χριστόδουλος άλλαξε τροπάρι λέγοντας 
τη μισή αλήθεια.

Δημ/φος: Έχετε επαφές με τη μικροσκοπική 
ελληνική καθολική Εκκλησία;

Χριστόδουλος: «Διατηρώ εξαιρετικές σχέ-
σεις με την ελληνική καθολική κοινότητα. Ορι-
σμένοι από τους επισκόπους της ήταν συμμα-
θητές μου στο καθολικό σχολείο των Γάλλων 
Μαριανών Αδελφών. Κάναμε, συγκεκριμένα 
βήματα από κοινού. Για παράδειγμα: κάναμε 
δυνατή την επίσκεψη του Πάπα το 2001, η 
οποία συνάντησε πολύ ισχυρή αντίδραση σ’ 
εμάς, αλλά τη φέραμε σε πέρας, πράγμα που 
μας ικανοποίησε όλους. Συνεργαζόμαστε σε 
ζητήματα βιοηθικής, σε κοινωνικά ζητήματα 
στην προαγωγή των γυναικών…» (εφ. “ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”, 13/11/2004).

Έτσι διαγράψαμε, με μια μονοκονδυλιά, χίλια 
χρόνια ένδοξων αγώνων και ιερών ολοκαυτω-
μάτων θεοφόρων Πατέρων και αγίων μαρτύρων 
και ομολογητών, οι οποίοι προήσπισαν την 
Ορθοδοξίαν ακόμα και δια του τιμίου αίματός 
των από την παναίρεσιν του Παπισμού, και δεν 
δέχθηκαν να πατήσει Πάπας στα αγιασμένα 
ελληνικά χώματα.

Από την ημέρα εκείνη είναι σαν να έφυγε η 
ευλογία του Θεού πάνω από την Ελλάδα και τα 
κακά έρχονται το ένα μετά το άλλο, με μεγαλύ-
τερο την οικονομική καταστροφή της χώρας.

Δεύτερη εισβολή του Πάπα έχουμε στις 16 
Απριλίου 2016 στην αγιασμένη και μαρτυρο-
πλούτιστη Λέσβο την ευλογημένη και ποτισμένη 
με αίματα πολλών νεομαρτύρων, που σφαγι-
άσθηκαν για την Ορθόδοξη πίστη από τους 
άθεους Μουσουλμάνους και Αγαρηνούς.

Εδώ στο νησί έγινε πανορθόδοξο προσκύνη-
μα εξαιτίας του αγίου Ραφαήλ που έφυγε από 
την Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν την άλωση, 
μαζί με τον διάκονο Νικόλαο, μόνο και μόνο 
για να μη λάβουν μέρος στο συλλείτουργο 
Ορθοδόξων και Παπικών που έγινε στις 12 Δεκ. 
του 1452 μετά την απόφαση της συνόδου Φερ-
ράρας-Φλωρεντίας, και ήρθε εδώ στη Θέρμη 
της Λέσβου, στο λόφο των Καρυών, όπου μετά 
δέκα χρόνια κατέφθασαν οι πιστοί στο “Ιερό” 
Κοράνι – που οι “Ορθόδοξοι” Πατριάρχες το 
μοιράζουν ως δώρο – και τον κατέσφαξαν μαζί 
με τον διάκο Νικόλαο, τη μικρή Ειρήνη και άλ-
λους κατοίκους του νησιού.

Μήπως το συλλείτουργο εκείνο (του 1452) 
ήταν η εγκατάλειψη της χάρης του Θεού, και… 
παραδόθηκε η Βασιλεύουσα στις ορθές του 
Μωάμεθ;

Από το 2016 που πάτησε τα άγια χώματα 
της Λέσβου ο εκφραστής του μυστηρίου της 
ανομίας Πάπας μαζί με τους φιλοπαπικούς 
“Ορθοδόξους” για να δώσουν αλληλεγγύη και 
στήριξη στους σφαγείς, των, όπου γης, Χριστια-
νών, ο “Θεός, που αργεί αλλά δεν λησμονεί”, 
μήπως πήρε τη χάρη του από την Ελλάδα; Γιατί 
σήμερα, που γράφονται τούτες οι γραμμές, 
από την μια άκρη έως την άλλη τα σύνορά μας 
είναι γεμάτα από ορδές Μουσουλμάνων με 
σχεδιασμένη αποστολή και μαζί με πρόσφυγες 
προσπαθούν να μπουν στη χώρα – εκτός από 
το 1,8 εκ. που βρίσκονται (κατά δήλωση του 
υπουργού Στεφανή). Σε λίγο θα νιώθουμε ξένοι 
στο τόπο μας, θα γίνουμε μια μειοψηφία, αφού 
δεν υπάρχει καμιά πρόνοια για το δημογραφι-
κό. Η πτωχοποίηση των Ελλήνων συνεχίζεται 
και η μετανάστευση των νέων καλά κρατεί. 
Έτσι οδηγούμαστε αργά-αργά αλλά σταθερά 
στον αφελληνισμό και στον εξισλαμισμό της 

Ελλάδος!
Τελευταία έσκασε και η βόμβα, ότι μέσα στο 

2020 αναμένουμε και Τρίτη επίσκεψη του Πάπα, 
γι’ αυτό και άρχισαν πυρετώδεις προετοιμασίες 
από την Κυβέρνηση και την Εκκλησία (Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο και Αρχιεπισκοπή).

Για την καλή οργάνωση και προετοιμασία ο 
υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε το Βατικα-
νό και συζήτησε τα της επίσκεψης. Ακολούθησε 
αντίστοιχη επίσκεψη του Καρδινάλιου Λεονάρ-
ντο Σάντρι (είναι ειδικός και ασχολείται με τις 
Ανατολικές Εκκλησίες) στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώ-
νυμο, τον υπουργό Εξωτερικών κ. Ν. Δένδια, και 
εντελώς τυχαία, (εκείνη τη στιγμή περνούσε έξω 
από το Υπουργείο), και ο Αμερικανός Πρέσβης 
Τ. Πάιατ.

Σύμφωνα με πληροφορίες (από ιστοσελί-
δες “orthodoxia.gr” κ.ά.) η επίσκεψη θα έχει 
απώτερο στόχο και σκοπό την ανάπτυξη του 
θρησκευτικού τουρισμού και ειδικά του προ-
γράμματος στα βήματα του Αποστόλου Παύ-
λου. Η επίσπευση της εφαρμογής του σχεδίου 
φέρεται να αποβλέπει στην άμεση κάλυψη των 
κενών, που παρατηρούνται στα προσκυνήματα, 
από την απουσία 
των Ρώσων προ-
σκυνητών. Στην 
ουσία, όμως, 
στοχεύει στην 
περαιτέρω δυ-
τικοποίηση της 
ελληνικής κοινω-
νίας, μέσω της 
προώθησης του 
Οικουμενισμού 
και των οικονο-
μικών στοιχείων 
που την συνο-
δεύουν…   

Το άνοιγμα 
των Ορθοδόξων 
προσκυνημάτων σε προσκυνητές της Παπικής 
και Προτεσταντικής θρησκευτικής κοινότητας 
ευελπιστούν πως θα αποτελέσει τη βάση αφο-
μοίωσης των δυτικών μοντέλων διαβίωσης από 
τους Έλληνες… Αυτό σημαίνει απομάκρυνση 
από την Ορθόδοξη Ρωσία και προσέγγιση του 
Βατικανού (της Δύσης γενικότερα).

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος ότι σε 
περιφέρειες της Μακεδονίας έχουν φθάσει οι 
απαραίτητες εντολές του υπουργείου με την 
ένδειξη στα έγγραφα “άκρως απόρρητο”. Σ’ 
αυτά  εφίσταται η προσοχή από τυχόν αντι-
δράσεις πιστών και κυρίως κληρικών και του 
Αγίου Όρους. Επίσης ενήμεροι είναι και κάποιοι 
Μητροπολίτες “Ορθόδοξοι” φιλοπαπικοί.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα – 
από πληροφορίες – θα ξεκινήσει από τον αρχαι-
ολογικό-προσκυνηματικό χώρο των Φιλίππων, 
παρουσία του Οικ. Πατριάρχου Βαρθολομαίου 
και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Θα περιλαμ-
βάνει τον Λαγκαδά, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια, 
κάποιες θεσσαλικές πόλεις, την Αθήνα και την 
Κόρινθο. Δεν αποκλείεται, εάν τα πράγματα 
εξελιχθούν ομαλά, να πραγματοποιηθεί και 
επίσκεψη, αστραπή, στο Άγιο Όρος, σε συ-
γκεκριμένη Μονή που είναι ταυτισμένη με τη 
φιλοσοφία του Φαναρίου.

Για την ιστορία θα αναφερθούμε σε μερικά 
γεγονότα-στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο 
παπισμός (το Βατικανό) υπήρξε εχθρικό από 
αιώνες έναντι των ορθοδόξων εθνών, ιδιαίτερα 
δε του Ελληνικού. Το Άγιο Όρος τον Αύγουστο 
του 1979 σε μία βαρυσήμαντι διακήρυξι έγραφε 
για το Βατικανό:

«α΄. Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τας επαι-
σχύντους Παπικάς σταυροφορίας εις βάρος 
του “σχισματικού” Βυζαντίου και την επί δύο αι-
ώνας φραγκικήν κατάληψιν της Κωνσταντινου-
πόλεως, που αποτελεί την πρώτην άλωσίν της;

β΄. Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τον λόγον 
του Πάπα Ευγενίου του Ε΄ κατά την άλωσιν 

της Κωνσταντινουπόλεως; “Δεν θα εχαιρόμην 
τόσον πολύ, εάν είχομεν δέκα νίκας κατά των 
Τούρκων, όσον χαίρομαι σήμερον δια την 
υποδούλωσιν των σχισματικών”!

γ΄. Ποίος δεν γνωρίζει ότι η καταστροφή 
τεσσάρων εκατομμυρίων Ορθοδόξου Ελληνι-
κού λαού εις την Μ. Ασίαν, ωφείλετο εις τας 
μηχανορραφίας του Παπισμού, φοβουμένου 
την επανεγκατάστασιν ενός νέου βυζαντινού 
κέντρου της Ορθοδοξίας, αντιπάλου του Πα-
πισμού; Ήλθαν εις το φως διάφορα έγγραφα 
που απεδείκνον ακλόνητα, ότι το Βατικανόν, 
όπως και άλλες δυνάμεις, είχε παρακινήσει την 
Γαλλίαν (και την Ιταλίαν) να βοηθήση τους Τούρ-
κους, διότι δεν ήθελε να πάρουν οι Ορθόδοξοι 
Έλληνες την Κωνσταντινούπολιν. Το Βατικανόν 
εφοβείτο ότι η Ελληνορθόδοξος Εκκλησία θα 
εγίνετο σοβαρός αντίπαλός του εις περίτπωσιν, 
που θα εδραιώνετο εις το παλαιόν της κέντρον 
του Ανατολικού Χριστιανισμού”… Την ιδίαν 
εποχήν εκολάκευε την Σοβιετικήν ένωσιν με την 
ελπίδα να υποτάξη την Ορθόδοξον Εκκλησίαν 
της εις τον Καθολικισμόν.

Πλην των συγκεκριμένων τούτων ιστορι-
κών τεκμηρίων 
του αναλλοιώ-
του μίσους του 
Παπισμού προς 
την Ορθοδοξί-
αν, ας θυμηθή η 
Κυβέρνησις της 
Χώρας μας το 
συγχαρητήριον 
τηλεγράφημα 
του Βατικανού 
προς τον Κε-
μάλ κατά την 
μικρασιατικήν 
τραγωδίαν. Ας 
ενθυμηθή την 
ένοχον σιωπήν 

του εις την αποκληθείσαν δευτέραν άλωσιν της 
Κωνσταντινουπόλεως του 1955. Ας ενθυμηθή 
την αστοργίαν του κατά το δράμα της Κύπρου.

Ουδείς σήμερον είναι εις θέσιν να βεβαιώση, 
εάν το Βατικανόν είναι αμέτοχον δι’ όσους 
διωγμούς ενήργησεν η Τουρκία εις βάρος του 
Ορθοδόξου Ελληνισμού και δι’ όσας διατυπου-
μένας επιμόνους απειλάς δια την εκρίζωσιν 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και δια τας 
νήσους του Αιγαίου. Είναι όλα δυνατά μέσα 
εις τα πλαίσια της αδιστάκτου διπλωματίας 
του παπισμού, ο οποίος εφαρμόζει ανά τους 
αιώνας το Ιησουϊτικόν δόγμα: “Ο σκοπός αγιάζει 
τα μέσα”, αφού οι Ορθόδοξοι είναι το κόκκινο 
πανί και ο καθολικισμός πρέπει να επιβληθή όχι 
μόνον δια της δεδοκιμασμένης πολιτικής του, 
αλλά και δια πυρός και σιδήρου. Άλλωστε το 
αίμα ενός εκατομμυρίου Σέρβων “βοά προς 
Κύριον”, τους οποίους κατέσφαξαν οι καθολι-
κοί της Κροατίας μόνον δια τον λόγον ότι ήσαν 
Ορθόδοξοι!».

Και για να μην κακίζουμε τον Τίτο που στις 2 
Αυγούστου του 1944 την περιοχή από Vardarska 
(Βαρντάρσκα) την ονόμασε σε «Ομόσπονδη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας». Υπενθυ-
μίζουμε ότι πρώτο που το βάφτισε «Μακεδονικό 
Έθνος» ήταν το Βατικανό και κουμπάρος ο Πα-
πικός μισσιονάριος-προπαγανδιστής Μάουρο 
Ορμπίνι το έτος 1601.

Ο πολιτικός επιστήμονας Κων/νος Χολέβας 
με το άρθρο του «Ο Πάπας, ο Ελληνισμός και 
τα Ορθόδοξα Βαλκάνια» μας καθήλωσε με τα 
στοιχεία που παρουσίασε, μέρος των οποίων 
δημοσιεύουμε:

Ο Παπισμός ανεμίχθη πολλές φορές στα 
εθνικά μας θέματα και στις γενικώτερες 
εξελίξεις των Βαλκανίων· και τούτο είχε 
πάντοτε αρνητικές συνέπειες για τον Ελ λη-
νι σμό και τούς άλλους Ορ θο δό ξους λαούς 
της περιοχής. Θα παραθέσουμε ορισμέ-

να χαρακτηριστικά γεγονότα και στοιχεία. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ. Το Μακεδονικό πρώτα κατε-
σκευάσθη από την Παπική προπαγάνδα και 
αργότερα αξιοποιήθηκε από τον Πανσλαβισμό, 
την Κομμουνιστική Διεθνή και τον Τιτο. Ο πως 
γράφει ο Γαλλος ιστορικός Ζωρζ Καστελλάν 
στο βιβλίο του « Ιστορία των Βαλκανίων» 
(ελλην. εκδ. Γκοβόστη), για πρώτη φορά η 
ιδέα ότι υπάρχει Μακεδονικό έθνος σλαβικής 
καταγωγής, δηλαδή ανεξάρτητο από τον 
Ελ λη νι σμό, εμφανίσθηκε στο βιβλίο «Το βασί-
λειο των Σλάβων» του Παπικού μισσιοναρίου 
-προπαγανδιστού Μαουρο Ορ μπί νι το 1601. 
Ο Ορ μπί νι είχε την βάση του στην Ε νε το κρα-
τού με νη Δαλματία και προσπαθούσε να προ-
σηλυτίσει στον Παπισμό τούς Ορ θο δό ξους 
Σλάβους της Ο θω μα νι κής Αυτοκρατορίας. 
Στην εποχή μας το Βατικανό διεδραμάτισε 
καίριο ρόλο κατά την κρίσιμη περίοδο 1986-
90, όταν δηλαδή εκυοφορείτο το ανεξάρτητο 
κράτος των Σκοπίων. Το 1986 οργανώθηκε 
σε αίθουσες του Βατικανού Εκ θε ση «Μακεδο-
νικών Εικόνων», δηλαδή Ορ θο δό ξων ελληνικών 
εικόνων που βρίσκονται τώρα σε ναούς και 
μοναστήρια της περιοχής των Σκοπίων. Το 
Βατικανό δέχθηκε να συμπράξει στην ιστο-
ρική πλαστογραφία των Σκοπίων και της 
Σχισματικής Εκ κ λη σί ας τους. Την ίδια χρονική 
περίοδο το επίσημο πολύγλωσσο Τυπογρα-
φείο του Βατικανού εξετύπωνε εγκυκλίους 
του Πάπα καθώς και άλλα κείμενα στην βουλ-
γαρική διάλεκτο, την οποία τα Σκόπια χαρα-
κτηρίζουν ως δήθεν «Μακεδονική γλώσσα». 
Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν και οι 
καταγγελίες του Σέρβου Ε πι σκό που Βράνιε 
κ. Παχωμίου στο τεύχος Μαρτίου 1995 του 
περιοδικού ΓΚΛΑΣ (Φωνή) της Παγκοσμίου 
Ε νώ σε ως Σερβων. Ο Σεβασμιώτατος Παχώμιος 
αναφέρεται στην υλική και ηθική υποστήριξη 
του Βατικανού προς τα Σκόπια με στόχο την 
ένταξη στην Ουνία της Σχισματικής «Μακεδο-
νικής» Εκ κ λη σί ας, για την επάνοδο της οποίας 
υπό κανονικό καθεστώς πολλές προσπάθειες 
καταβάλλει στις ημέρες μας (2000-2001). 
2) Κωνσταντινούπολις - Βόρειος Ήπειρος· Ο 
ιστορικός Κώστας Σταματόπουλος (εφημ. 
«Επτάλοφος», Σεπτ. 1992) γράφει ότι τον 
Α πρί λι ο του 1919 οι Βρεταννοί συζητούσαν την 
απόδοση της Κωνσταντινουπόλεως στην Ελ λά-
δα δεδομένου ότι η Ο θω μα νι κή Τουρκία είχε 
ηττηθή κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Τότε 
στις 24-4-1919 με τηλεγράφημά του προς τον 
Μεγάλο Βεζύρη ο παπικός Νούντσιος τον 
διαβεβαίωνε ότι το Βατικανό θα εξαντλούσε 
την επιρροή του προκειμένου η Α γί α Σοφία, 
η ιστορική Ορ θό δο ξη Μητρόπολη, να παρα-
μείνει τζαμί»!

Εξ άλλου, μόλις έπεσαν τα ηλεκτροφόρα 
σύρματα στην Αλ βα νί α, η Ουνία κινήθηκε 
ιδιαιτέρως στον ευαίσθητο χώρο της Βορείου 
Η πεί ρου, όπου κατοικεί πολυάριθμος πληθυ-
σμός ελληνικής συνειδήσεως, ελληνόφωνος 
και βλαχόφωνος,… αν και εκεί δεν υπάρχουν 
Καθολικοί.

3) Κατά των Σέρβων: Την 1η Δεκεμβρίου 
1992 ο τότε Υ φυ πουρ γός Ε θνι κής Α μύ-
νης και νυν Βουλευτής Α χαΐ ας κ. Σπήλιος 
Σπηλιωτόπουλος κατήγγειλε ενώπιον της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ε νώ σε ως (ο αμυντικός 
βραχίων της Ε νω μέ νης Ευρώπης) ότι από 
την Τράπεζα I.O.R. (Ινστιτούτο Θρησκευτικών 
Ερ γων) του Βατικανού χρηματοδοτούνται 
τα όπλα των Κροατών κατά των Σέρβων…. 
από την ίδια Τράπεζα χρηματοδοτούνται και 
τα όπλα των Μουσουλμάνων της Βοσνίας. 
Στα τέλη του 1998 ο Παπας «αγιοποίη-
σε» τον Κροάτη Καρδινάλιο Α λοί σι ο Στέ-
πινατς, συνεργάτη των Ναζί κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πολεμο και ηθικό αυτουργό 
της σφαγής άνω των 700.000 Ορ θο δό ξων 
Σερβων, κυρίως αμάχων, οι οποίοι αρνήθη-
καν να γίνουν Παπικοί ή Ουνίτες (1941-44). 
Αυτή, δυστυχώς, είναι η ιστορική πραγματι-
κότητα. Καλό είναι να μην την λησμονούμε.

Ο ΠΑΠΑΣ Φραγκίσκος ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
συνέχεια από την 2η σελίδα


