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ΑΓΩΝΑΣ 1

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 40

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Το Αθάνατο ΟΧΙ του 1940 μας
εμπνέει και μας καθοδηγεί
Οι Ήρωες πολεμούν ως
Έλληνες.
Ο κάθε Λαός, ο οποίος
σέβεται τον εαυτό του
και τιμά την Ιστορία του
καθιερώνει τον εορτασμό
σημαντικών επετείων της
σελ. 4

Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ,
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΑΘΑΝΑΤΟΣ»!
«Ἀνέστη Ἠλίας
προφήτης ὡς πῦρ,
καί ὁ λόγος αὐτοῦ
ὡς λαμπάς ἐκαίετο».
Σοφ. Σειράχ 48,1
Μέσα στις μέρες που ζούμε εμείς οι έσχατοι

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΤΟΣ kστ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 304 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 061603, ΛΑΡΙΣΑ oktωbrioσ 2022

ΠΟΙΟΙ και ΠΩΣ μας ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΝ!!!

Έρευνα ιστορική

- Στην Ε.Ο.Κ. θα τρώµε µε χρυσά
κουτάλια (πολιτικοί)

σελ. 15,16

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

π. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ

«Αν δεν
ξυπνήσουµε σε
50 χρόνια και
λιγότερα δε
θα υπάρξουν
Ορθόδοξοι
΄Ελληνες
στην Ελλάδα».

Ένας ομολογητής της
πίστεως, μας θυμίζει σε
μια από της εκατοντάδες
επιστολές του, για της μεγάλες ανησυχίες του.
σελ. 3

∆ιαχρονικές αλήθειες (1947 - 2022)

Η ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Από τον μακαρίτη
Νικ. Στ. Ψαρουδάκη:
Το Ελληνικό Έθνος περνάει
σήμερα μέρες κρίσης καί μεγάλης δοκιμασίας. Κανένα άλλο
Έθνος δέ δοκιμάστηκε τόσο
σελ. 3

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
19ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει
να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)
σελ. 5

«Ο ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ»

(Ως χώρος υποτασσόμενος στο Πνεύμα)
σελ. 15

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ
σελ. 5

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
σελ. 14

OΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

(Αυγ. Καντιώτης)

σελ. 9, 10, 11, 12,13

Ο Απέλπιδας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΛΠΙΔΟΦOΡΟΣ. «ΟΝΟΜΑ ,ΟΧΙ ΠΡΑΜΑ»
Διαδικτυακοί και όχι μόνο λατρεμένοι
μου φίλοι, κατά καιρούς θα έχετε παρατηρήσει ότι είμαι λαύρος κατά των Αγγλοσαξόνων και την προέκταση τους των
αμερικανών. Όχι ,προς Θεού φίλοι μου,
κατά του λαού, των πολιτών, των απλών
καθημερινών ανθρώπων σαν εμάς, αλλά
κατά των ιθυνόντων. Και όχι πάλι των

ηγετών ·και αυτοί είναι υποχείρια- όπως
όλοι οι πολιτικοί ηγέτες της δύσης- αλλά
των ιδιοτελών συμφερόντων των ολιγαρχών φιλάρχων κοσμοκρατόρων του
σκότους, του αιώνος τούτου .
Πιο συγκεκριμένα την Αμερική δεν την
κυβερνά ο εκάστοτε πρόεδρος, όπως εξ
άλλου όλους τους δυτικούς λαούς, αλλά
σελ. 6

ΜΙΑ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
(3H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ)

Αντί εισαγωγής στη
συνέχεια των δημοσιευμάτων από το “καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο” «ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ
“12”» λάβαμε δεκάδες
μηνύματα οργής πολλά
από τα οποία έχουν και

«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»
κείμενα προς δημοσίευση προβληματισμού
και αγανάκτηση για τα
ψευδή στοιχεία και γεγονότα που προσπαθούν να
παρουσιάσουν ως αληθινά, προκειμένου να
αναρριχηθούν κάποιοι σε

 ΟΙ ΓΥΠΕΣ
 ΤΙ ΗΤΑΝ Ν΄ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!
 Ο π. Ιωάνν. Ρωµανίδης φωνάζει:
«Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι
οι Αρχιερείς»
σελ. 16

στο καταρρυπωμένο
από ψεύδη βιβλίο

δεσποτικές, καθηγητικές,
διευνθυντικές, κοσμητορικές… καθέδρες! Πολλά
από τα κείμενα θα τα διαβάσετε προς το τέλος στην
κριτική που θα κάνουμε
στο βιβλίο.
Επιγραμματικά σήμε-

σελ. 14

ψαλτικα

«Η Ε.Ο.Κ. θα
γίνει ο τάφος της
Ελλάδος».

ρα επισημαίνουμε ότι η
6ετής αρχιεπισκοπία π.
Ιερώνυμου Α΄ (Κοτσώνη 1967-1973) ήταν μια
«Χρυσή εποχή της Εκκλησίας». Γι’ αυτό σύντομα
θα έχουμε “Νέφος Οσίων”
επισκόπων, που τέτοιο
σελ. 7-8

«δεύτε απολάβετε, ά ητοίμασα υμίν βραβεία,
Και στέφη τα ουράνια» (από την εξόδιο ακολουθία)

† π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
Η ανθρώπινη ζωή εί- Ο χρόνος δίνει δυνατότηναι συνυφασμένη με το τες στον άνθρωπο, αλλά
στημόνι του χρόνου και συγχρόνως του αφαιρεί
διαπλέκεται μαζί του σε ζωτική ικμάδα, οδηγώντας
μια πορεία μυστήριο, όσον τον προς το τέρμα.
αφορά στο… μήκος του
Αυτό το τέρμα ήρθε και
“ρούχου που υφαίνεται”. στο λευίτη ιερέα π. Κων/νο
* O Oσιομάρτυρας Θεολόγος αναβαλλεται λόγω έλλειψης χώρου

† Οφθαλμίατρος Θρασύβουλος Κετσέας
Είναι πάρα πολύ μικρό το φέρετρο, γιά
να χωρέσει έναν τόσο
μεγάλον άνθρωπο, σαν
το Θρασύβουλο Κετσέα.
Έλαχεν εις εμέ ο κλήρος να ομιλήσω για τη
ζωή και τη προσφορά του εκλιπόντος ιατρού Κετσέα εκ μέρους
του Διοικητικού Συμβουλίου της

Χριστιανικής Ενώσεως
Επιστημόνων (ΧΕΕ) και
του Χριστιανικού έργου
γενικώτερα ως Ιατρός
συνάδελφός του, ως συμπατριώτης του, ως φίλος
του, ως ασθενής του και
ως μόνιμος συγκατασκηνωτής του
στον Ταΰγετο τα καλοκαίρια επί
35ετία και πλέον.

2 ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

οκτωβριοσ 2022

συνέχεια από την 1η σελίδα

† π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
Γεροστέργιο στις 21 Ιουνίου 2022, όταν άνοιξε η πύλη του
Ουρανού και άγγελοι έλαβον την εντολή: “Άρατε Πύλας”
(Ψαλμ. 23, 7), αυτοί οι άγγελοι που επί μισό και πλέον
αιώνα κύκλωναν μαζί του το Ιερό Θυσιαστήριο, που έσκυβαν από τα ύψη του Ουρανού και ενώνονταν μαζί του ως
κληρονόμο της ιερατικής χάριτος και συνεχιστή στο έργο
των αποστόλων, την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, μπροστά
στην Αγία Τράπεζα που ενώνονται Θεός και άνθρωπος,
ζεστό νερό και το αίμα του Κυρίου στο Άγιο Ποτήριο: “Ζέσις
πίστεως, πλήρης Πνεύματος αγίου” σε μια μικρογραφία
της Ουράνιας Τράπεζας, όπου άγγελοι τριγύρω και εκεί
συνψάλλουν τους ίδιους ύμνους με τη θριαμβεύουσα επί
γης Εκκλησία.
Ο π. Κωνσταντίνος
ήταν στολισμένος με
τα στολίδια των αρετών, είχε κάλλος ψυχής,
όπως το περιγράφει ο
Ιερός Χρυσόστομος: «Τι
έστι κάλλος ψυχής;
Σωφροσύνη, επιείκεια, ελεημοσύνη,
αγάπη, φιλαδελφία,
φιλοστοργία νόμου
πλήρωσις» (Ε.Π.Ε. 33,
162).
Γεννήθηκε στο χωριό Καλλιπεύκη το 1938 και εδώ τελείωσε το Δημοτικό στο χωριό. Οι καιροί χαλεποί λόγω του
εμφυλίου και ιδιαίτερα τα ορεινά κυρίως χωριά υπέφεραν,
γι΄αυτό αναγκάστηκαν οι γονείς του να μετακομίσουν
στη Λάρισα. Ο Κωνσταντίνος μικρός έτρεχε, όπου έβρισκε
δουλειά, δεν την άφηνε. Από μικρός ξεχώριζε στην ταπεινότητα, τη σεμνότητα και την απλότητα, είχε ανησυχία
πνευματική, γι’ αυτό γρήγορα συνδέθηκε με άλλους νέους
στη “Χριστιανική Ένωση Εργαζομένων Νέων” (ΧΕΕΝ)
και έφθασε μέχρι να γίνει και διοικητικό μέλος.
Εδώ μέσα καλλιεργήθηκε πνευματικά και άρχισε να τον
ελκύει ο πόθος να ιερωθεί και επειδή την ημέρα εργάζονταν, εγγράφηκε στη νυκτερινή Εμπορική Σχολή. Μετά
τη στρατιωτική θητεία – που και εδώ με το παράδειγμά
του έδειχνε στους συνστρατιώτες του το δρόμο προς την
Εκκλησία και τη μυστηριακή ζωή, διότι ο ίδιος είχε εναρμονισμένο το Ευαγγέλιο στη ζωή του – είχε τη θεία πρόνοια να
γνωρίσει και να παντρευτεί τη Σεμνή, ταπεινή, καλοκάγαθη
και ακλόνητη στην πίστη Μαρία, η οποίαυπήρξε ως μητέρα
“φιλότεκνος” (Τιτ. 2, 4), έφεραν στον κόσμο, πέντε αγόρια
και δύο κορίτσια και δέκα πέντε (15) εγγόνια.
Καθώς ήταν ανήσυχος και βλέποντας ότι ο χρόνος –
όπως έλεγαν οι αρχαίοι παππούδες μας «Άγει προς την
αλήθειαν ο χρόνος», αποφάσισε να παρακολουθήσει το
Ανώτατο Εκκλησιαστικό φροντιστήριο της Τήνου και εδώ
γνώρισε ως καθηγητής μεγάλα πνευματικά αναστήματα
(τον Αρχιμανδρίτη Νικόλαο Σελέντη, μετέπειτα επίσκοπο
Χαλκίδας, τον π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλο…) επιστρέφοντας στη Λάρισα ο τότε επίσκοπος Ιάκωβος Σχίζας
τον χειροτόνησε στις 15 Απριλίου 1968 διάκονο και λίγο
αργότερα στις 13 Οκτωβρίου 1968 χειροτονήθηκε ιερέας
από τον επίσκοπο Λάρισας π. Θεολόγο Πασχαλίδη και
τον τοποθέτησε ως εφημέριο στο χωριό Ελευθεραί, εδώ
εργάστηκε πάνω από μισό αιώνα (50 χρόνια), χωρίς να
δώσει αφορμή κατηγορίας σε κανέναν, στο πρόσωπό του
εύρισκε εφαρμογή ο χρυσοστομικός λόγος «Σεμνόν το
της Ιερωσύνης αξίωμα».
Ερχόμενος στο χωριό βρήκε το ναό του Αγίου Βησσαρίωνος με πολλά προβλήματα λόγω της παλαιότητας, άλλαξε
σκεπή, επισκεύασε την τοιχοποιία, διαμόρφωσε τον προαύλιο χώρο. Έκτισε στο λόφο ένα καλαίσθητο εκκλησάκι
που σεμνύνεται στον Άγιο Χαράλαμπο και δεσπόζει από
τον κεντρικό δρόμο Λάρισας-Καρδίτσας. Ξεχωριστό λόγο
και θέση έχει ο μεγαλοπρεπής ναός βυζαντινής τέχνης με

τρούλο που έκτισε στο κέντρο του χωριού και είναι αφιερωμένος στο μεγάλο ισαπόστολο αγ. Κοσμά τον Αιτωλό.
Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στην Εκκλησία, στο Χριστό
και τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Έκανε πράξη τα διδάγματα του Ευαγγελίου, γι’ αυτό ποτέ μα ποτέ δεν πήρε
ούτε δραχμή από Μυστήρια που τελούσε στο ναό και εκτός
ναού. Δεν μπορούσε – παρ’ ότι πολύτεκνος – να διανοηθεί
ιερέας να παίρνει ή να ζητά χρήματα για μυστήριο που θα
πραγματοποιούσε.
Υπήρξε ένας πράος, αλλά όμως δυναμικός άνθρωπος,
ένας ακούραστος εργάτης, ο οποίος ποτέ δε δυσανασχέτησε, ποτέ δε δίστασε, ποτέ δεν υπαναχώρησε σε αντιξοότητες
και δυσκολίες της ζωής.
Πάντα αισιόδοξος, πάντα
με την καλή κουβέντα
και πάντα αυστηρός εκεί,
που έπρεπε.
Ο λόγος του δεν είχε
ρητορική ικανότητα, είχε
όμως την ικανότητα να
είναι διαπεραστικός και
να γίνεται κατανοητός
από τον καθένα. Ήταν
καυστικός εκεί, που
έπρεπε και πάντα πράος
και νηφάλιος εκεί, που
έπρεπε. Ο λόγος του ήταν παρηγορητικός, συμπονετικός,
φιλάνθρωπος. Γι’ αυτό κάθε Κυριακή και μεγάλες γιορτές
ο ναός κατακλύζονταν από εκκλησιαζόμενους εκτός από
τους ντόπιους, αλλά και από Λαρισαίους και των πέριξ
χωριών.
Από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των δοκιμαζόμενων – διωκόμενων αγίων 12 επισκόπων. Ο Θεσσαλιώτιδος π. Κωνσταντίνος αρκετές φορές εκκλησιάστηκε στο
ναό του όταν έκανε ιεραποστολικές περιοδείες.
Ο π. Θεολόγος, πριν εγκατασταθεί στο επισκοπείο το
1992, η πρώτη ιερουργία που έκανε στη Λάρισα ερχόμενος
από το μοναστήρι του Αγ. Δημητρίου Στομίου, ήταν στο
ναό του Αγίου Βησσαρίωνος Ελευθερών.
Παρά τις μεγάλες πιέσεις και απειλές που δέχθηκε, ο π.
Κωνσταντίνος δεν υποχώρησε και τα εγκαίνια του ναού
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τα πραγματοποίησε ο π. Θεολόγος
με παρουσία πρωτόγνωρη με χιλιάδες κόσμου.
Και αυτό δείχνει ότι είχε καλλιεργήσει την αγάπη που
απαιτεί ηρωισμό και προέρχεται από τον αυθορμητισμό.
Την έμπρακτη αγάπη που δεν περιορίζεται σε κενούς
λόγους ή κούφιες αισθηματολογικές συμπόνιες. Καλλιέργησε την αγάπη που απαιτεί αυταπάρνηση, την αγάπη
που φιμώνει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, την αγάπη
την ανιδιοτελή που δεν υπολογίζει σε επαίνους και χειροκροτήματα, την αγάπη που δε βλέπει σε πρόσωπα αλλά
σε ανθρώπινες ψυχές, την αγάπη που αγκαλιάζει όλους
τους ανθρώπους, την αγάπη που δε γνωρίζει η αριστερά
ή τι ποιεί η δεξιά, την αγάπη που μετρίαζε τον πόνο των
δοκιμαζόμενων από τη Σεραφειμικήν φατρία, ανοίγοντας
διάπλατα την πόρτα του ναού, εφαρμόζοντας τη ρήσιν του
Ιώβ προς τη γυναίκα του: «Θεός μοι έδωκεν. Θεός μου
αφείλετο. Ούτος έδοξεν τω Κυρίω, ούτω και εγένετο.
Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον».
Δίκαιος και ευλαβής ο Ιερεύς π. Κωνσταντίνος, γεμάτος
φόβου Θεού, αξιώθηκε χιλιάδες φορές να ακούσει “ως τον
Βασιλέα των όλων υποδεξάμενοι”. Χιλιάδες φορές έκανε την απόλυση των ιερών ακολουθιών ως πρεσβύτερος
λειτουργός. Την 21η Ιουνίου 2022 όμως την απόλυση την
έκανε ο ίδιος ο Κύριος και τον συμπεριέλαβε πλέον ως ισάγγελο πρεσβύτερο λειτουργό της εν ουρανοίς Εκκλησίας.
Πάτερ Κωνσταντίνε, εις την άνω θριαμβεύουσα εκκλησία
όπου σε κάλεσε ο Κύριος, πρέσβευε και για ολους εμάς
φίλους και εχθρούς, συγγενείς σαρκικούς και πνευματικούς. ΑΜΗΝ.

† Οφθαλμίατρος
Θρασύβουλος Κετσέας
Ο Θρασύβουλος τελείωσε
το Οκτατάξιον τότε Γυμνάσιο
Αρρένων Καλαμάτας, σπούδασε
Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία στο Λαΐκό Νοσοκομείο,
εργάστηκε όλα του σχεδόν τα
χρόνια στο Νοσηλευτικόν Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού
(ΝΙΜΤΣ) διατήρησε δε και
ιδιωτικό Ιατρείο στο Κολωνάκι
στην οδό Αλωπεκής 45 εκεί,
όπου όλοι εμείς απολαμβάναμε
τις υπηρεσίες του.
Υπήρξεν άριστος μαθητής,
επαινούμενος από τους Καθηγητές του ως πρότυπο ακόμη
και πολλά χρόνια μετά την αποφοίτησή του, αυτήκοος υπάρχων
εγώ ο ίδιος των δημοσίων αυτών
επαίνων, ιδίως από το Φιλόλογο
καθηγητή του Αθ. Ζακόπουλο.
Υπήρξεν ο πρώτος Ομαδάρχης των Χριστιανικών
Μαθητικών Ομάδων (ΧΜΟ)
Καλαμάτας, τότε που η Χριστιανική Στέγη (Καλαμάτας)
ήταν ακόμη άστεγη και οι
μαθητικές αυτές συντροφιές εγίνοντο μόνο τον καλό καιρό στην
ύπαιθρο. Τα πρώτα ομαδόπουλά
του τις αναπολούν με ιδιαίτερα
ευχάριστη σήμερα ανάμνηση,
καθώς μετά τη συγκέντρωση
ακολουθούσε και παρέλασή
τους στη κεντρικώτερη οδό
Αριστομένους με χριστιανικά
μάλιστα τραγούδια του Γ. Βερίτη.
Ήταν θαρραλέος αγωνιστής
του Χριστού & ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας με πλούσια
ενοριακή δράση ιδίως στο Διόνυσο, και κοντά στον π. Μανώλη
του Ορθοδόξου Τύπου.
Επρόκειτο γιά άριστον Επιστήμονα Οφθαλμίατρο (όχι
χειρούργο αλλά δι΄ ημάς μεγάλο
χειρουργό) με τον τόνο στο
δεύτερο συνθετικό της λέξεως
(χειρουργός), γιατί πάντα προσέβλεπε στο καλό των αρρώστων

και όχι στη παχυλή αμοιβή του,
πρόθυμο, επιμελή και μεθοδικό,
σοφό διαγνωστή, πολύ σοβαρό
και συνετό, σεμνό και ενάρετο,
πάντα χαμογελαστό και κάποτε
ευφυολόγο.
Υπήρξε διακεκριμένο, πολύ
ζωντανό και εξαιρετικά πολύτιμο μέλος της ΧΕΕ, επί πάρα
πολλές 10/ετίες συντονιστής
του Κύκλου των Υγειονομικών
της Αθήνας και διοργανωτής
πολλών Ιατρικών Συνεδρίων
με δημοσιεύσεις μάλιστα των
Πρακτικών σε ειδικώς προς
τούτο αφιερωμένα τεύχη του
επίσημου Περιοδικού της ΧΕΕ
«ΑΚΤΙΝΕΣ».
Ήταν συχνός αρθρογράφος
των Περιοδικών μας και μεταφραστής βιβλίου για την αποκωδικοποίηση του DNA με τίτλο
«Η Γλώσσα του Θεού» μαζί
με τον Καθηγητή Χειρουργικής
ΕΚΠΑ Παν. Καραγιαννάκο.
Εχάρη ο αοίδιμος το δώρο
της οικογενείας πολύτεκνος
μάλιστα και υπερεννενηκοντούτης χρήστης του Internet
έφυγε για τον Ουρανό 2 μόλις
ημέρες μετά την τελευταία στις
3-10-2022 δίωρη διαδικτυακή
Επιστημονική επικοινωνία
μαζί μας, συνομιλητής με
διαύγεια πνεύματος στους
μεταξύ μας διαλόγους, υπερήφανος για την εκ Μάνης
καταγωγή του και ως παππούς καμάρωνε για τις συχνές
στη Μάνη επισκέψεις του εκ
Λονδίνου εγγονού του, φέροντος το Ελληνοπρεπές όνομα
Ρωμανός.
Ο Κύριος ας τον αναπαύσει
κοντά Του «ισάγγελος γαρ
εστί και υιός εστί του
Θεού της αναστάσεως υιός
ων» (Λουκ. Κ 36 ).Σωτ. Παναγέας
ΠαθολογοΑνατόμος
Αθήνα 8.10.2022
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ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ AKOYΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ:
π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

Προς Τον κ. Ιωάννην Ε. Αντωνόπουλον
Δημοσιογράφον
Εις Κομοτινήν
Αγαπητέ και προσφιλιέστατε κύριε Ιωάννη,
χαίροις εν Κυρίω.
Την από 30ης προπαρελθ. υμετέραν έλαβον πολύ αργά
καθότι ευρισκόμην εις πνευματικήν περιοδείαν από αρχάς
Οκτωβρίου άχρι τέλους Δεκεμβρίου π.έ.
Ήδη ευχαρίστως σας παρέχω τας κάτωθι πληροφορίας
περί του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας ΚΕΜΑΛ
εν σχέσει προς τον Χριστιανισμόν.
Κατά το έτος 1934 επί Πατριάρχου Φωτίου μετέβην εις
Κωνσταντινούπολιν. Εξ Αθηνών είχον πληροφορίας παρά τινων γνωστών μοι και οικείως
εχόντων προς τα εν τη Τουρκική Δημοκρατία,
ότι ο Κεμάλ έκαμε πολλάς καινοτομίας εις την
θρησκείαν των Μωαμεθανών, κατηγορεί δε
δημοσίως τον Μωάμεθ, ότι ήτο λαοπλάνος και
αγύρτης.
Επειδή πολλοί των Μωαμεθανών παρεπονέθησαν ότι υβρίζει τον Προφήτην των, έκαμεν
ημέραν τινά διάλεξιν. Μεταξύ των άλλων κατά
την διάλεξιν, είπε και τα εξής αξιοσημείωτα:
“Παραπονείσθε τινές εξ υμών ότι υβρίζω τον
Προφήτην Μωάμεθ. Θέλω να μου αποκριθήτε
εις την ερώτησιν που θα σας κάμω. Είπατέ μοι,
ζη ή απέθανεν ο Μωάμεθ”; Πολλοί απεκρίθησαν,
“απέθανεν”. “Αλλ’ ο Χριστός, είπεν ο Κεμάλ, ζη. Επομένως
ο Χριστός εστιν ο αληθής Προφήτης ο δε Μωάμεθ
αληθώς εστι ψευδοπροφήτης”. Επιδείξας δε το κοράνιον
είπεν αυτοίς: “αυτό το κοράνιον γέμει δεισιδαιμονιών, μύθων,
τερατολογιών, ψευδολογιών”. Ούτε το παρεδέχθην ποτέ, ούτε
θα το παραδεχθώ και με περιφρόνησιν το έριψε κάτω / τινές
μοι είπον ότι και το κατεπάτησε / υψώσας δε το Ευαγγέλιον,
την Καινήν Διαθήκην, είπε “αυτό το βιβλίον περιέχει αληθείας, ουράνιον διδασκαλίαν, αυτό εγώ παραδέχομαι”. Ουδείς
ετόμησε να ειπή γρυ, διότι ότε τινές εν Σμύρνη και άλλαις
πόλεσι της Ανατολής διεμαρτυρήθησαν δια τα ανωτέρω και
ητοιμάζοντο δια κίνημα, έμαθε τούτο ο Κεμάλ και έστειλε
στρατόν, ο οποίος συνέλαβε τους πρωταιτίους και τους
απηγχόνισε. Έκτοτε ουδείς ετόλμα αντειπείν ή αντιστήναι
εις τας διαταγάς και αποφάσεις του Κεμάλ.
Ταύτα πάντα πληροφορηθείς εχάρην και εστοχάσθην ότι
επέστη η κατάλληλος ώρα, δια να προσέλθη ο Κεμάλ εις
τον Χριστιανισμόν και συν αυτώ και άλλοι Μωαμεθανοί,
μεθ’ ών πολλάκις είχον συζητήσει, προ ετών συνταξιδεύων
μετ’ αυτών εις Θεσσαλονίκην και Σμύρνην και οι οποίοι
μοι είχον εκφράσει την επιθυμίαν των να ασπασθώσι τον
Χριστιανισμόν και μάλιστα τινές εξ αυτών ήσαν εν τω
κρυπτώ και Χριστιανοί. Είχον την επιθυμίαν από πολλών
ετών να μεταβώ εις την Κωνσταντινούπολιν, την Βασιλίδα
των πόλεων, την πόλιν των ονείρων, αλλ’ ότε έλαβον τας
ανωτέρω πληροφορίας περί του Κεμάλ έσπευσα αμέσως
ανεκοίνωσα τον σκοπόν μου εις τον αείμνηστον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών Χρυσόστομον ότι πηγαίνω εις Κωνσταντινούπολιν δι’ επίσκεψιν και μελέτην των αρχαίων μνημείων,
αλλά περισσότερον πηγαίνω, δια να προτρέψω τον Κεμάλ
να γίνη Χριστιανός.
Κατ’ αρχάς μοι είπεν ότι η απόφασίς μου είναι τολμηρά
και να προσέξω, αλλ’ ότε τω είπον ότι οι Άγιοι Απόστολοι
δεν εκήρυξαν τον Χριστόν μόνον εις τους ομοφύλους
των Ιουδαίους αλλ’ είς πάντα τα αλλόφυλα, τα άπιστα, τα
ειδωλολατρικά έθνη και είναι μεγάλη αισχύνη εις ημάς
τους Έλληνας Ορθοδόξους κληρικούς να φοβώμεθα να
κηρύξωμεν τον Χριστόν εις καιρόν όπου αι σχισματικαί
αιρετικαί εκκλησίαι των Διαμαρτυρομένων και Ρωμαιοκαθολικών στέλλουσιν ιεραποστόλους εις όλα τα έθνη ακόμη
και εις τους αγρίους. “Έχεις δίκαιον” μοι είπεν “πήγαινε και
συνεννοήθητι με τον Οικουμενικόν Πατριάρχη και ό,τι σας
είπη ο Πατριάρχης ποιήσατε”.
Αφ’ ού έφθασα εις Κωνσταντινούπολιν επήγα εις τον
Πατριάρχην συνεζητήσαμε πολλά, αλλά δεν τω ανεκοίνωσα αμέσως τον σκοπόν μου. Μετέβην εις Πρίγκηπον
κατ’ εντολήν του Πατριάρχου και ετέλεσα την εορτήν του
Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Εκεί εγνώρισα πολλούς
ανθρώπους, τους οποίους ηρώτων που έχει την έδραν του

ο Κεμάλ και πως είναι δυνατόν να τον ιδή τις. Εις εξ αυτών
που ηρώτων μοι λέγει: “Μένεοι εις την Άγκυραν, αλλά τι τον
θέλεις;”. Λέγω “θέλω να τον ίδω προσωπικώς και να τω προτείνω να ασπασθή τον Χριστιανισμόν”. Μόλις ήκουσε ταύτα,
ηγέρθη όρθιος και πλήρης ενθουσιασμού γενόμενος μοι
λέγει: “Αυτό θα είναι το μεγαλύτερον μυστήριον που θα
κάνετε. Δεν είναι άλλο απ’ αυτό μεγαλύτερον. Θα σας
υποβοηθήσω και εγώ, διότι ο Κεμάλ είναι φίλος μου,
έχω την άδειαν να εμβαίνω εις το ανάκτορόν του και
εις την Άγκυραν και εδώ εις την Κωνσταντινούπολιν,
όταν έρχηται. Γνωρίζω δε πολύ καλά ότι κλίνει προς
τον Χριστιανισμόν. Την Πέμπτην εσπέρας θα έλθης
να κοιμηθής εις τον οίκον μου και την
Παρασκευήν, λίαν πρωί, θα περάσωμεν
εις την Νικομήδειαν και θα έμβωμεν εις
το τραίνον και το εσπέρας θα φθάσωμεν
εις Άγκυραν, θα φιλοξενηθώμεν εις το
ανάκτορον του Κεμάλ τρεις ημέρας Σάββατον-Κυριακήν και Δευτέραν και την
Τρίτην επιστρέφομεν. Θα έχωμεν αρκετόν
χρόνον να τω ομιλήσητε”.
Ταύτα ακούσας υπερεχάρην και τω είπον,
Αύριον Πέμπτην θα υπάγω εις τον Πατριάρχην να ζητήσω την ευλογίαν και ευχήν του
και το εσπέρας θα έλθω. Ότε το είπον εις τον
Πατριάρχην, ο Πατριάρχης με ημπόδισε. Μοι
είπεν, Μη υπάγεις. Τώρα δεν είναι κατάλληλος
ώρα Δεκαπέντε ημέραι είναι που ανεγνώρισε το Πατριαρχείον και εξεδίωξε τον ψευδοπατριάρχην Παπά Ευθύμ.
Επτά ημέραι είναι που επέτρεψε να αναρτηθή η εικών του
εις το Πατριαρχείον. Ότε εισήλθε νικητής και τροπαιούχος
εις Κωνσταντινούπολιν και μετέβαινον οι επίσημοι και τον
συνέχαιρον, μετέβημεν και ημείς – η Σύνοδος – με τον τότε
Πατριάρχην / δεν ενθυμούμαι καλώς ίσως τον Γρηγόριον /.
Εγώ ήμην συνοδικός και ότε εφθάσαμεν εις το ανάκτορόν
του και ειδοποιήθη ότι ο Πατριάρχης με την Σύνοδον θέλουν
να τον χαιρετίσουν, είπεν εις τον Υπασπιστήν του, να είπης
εις τον Πατριάρχην και τους Αρχιερείς να φύγουν. Δεν εντρέπονται; Πώς ετόλμησαν να έλθουν να με συγχαρούν και να
με ευχηθούν, ενώ πριν έλθω εις Κωνσταντινούπολιν ετέλουν
παρακλήσεις δια να με εξολοθρεύση ο Θεός; Και είχε δίκαιον,
διότι ότε απέτυχεν εις το πρώτον κίνημα που έκαμεν, ο τότε
προκάτοχός του Πατριάρχης διέταξεν εις όλας τας Εκκλησίας και εγένοντο δοξολογίαι και καθεξής και καθημερινώς
να γίνονται παρακλήσεις, δια να εξολοθρεύση ο Θεός τον
Κεμάλ, δι’ αυτό και δεν ανεγνώριζε το Πατριαρχείον. Κρίνω
σκόπιμον να αναβάλης την επίσκεψίν σου προς τον Κεμάλ
εν ευθετωτέρω καιρώ, διότι ίσως μας παρεξηγήσει και είπε
καθ’ εαυτόν, “Ιδού το Πατριαρχείον: Ενώ ακόμη καλά-καλά
δεν το ανεγνώρισα και θέλει να κάμη και τον δάσκαλον” και
ίσως να έχωμε κακάς συνεπείας. “Εγώ, τω είπον, δεν θα είπω
ότι με έστειλε το Πατριαρχείον. Θα είπω ότι έρχομαι μόνος
μου εξ Ελλάδος”. Επειδή όμως ο Πατριάρχης επέμενε τούτου
και μόνον ένεκεν εματαιώθη το δια την Άγκυραν ταξίδιόν
μου και ο σκοπός, δι’ όν θα μετέβαινον.
Επιστρέψας ενταύθα απέστειλα τω Κεμάλ επιστολήν
προτρεπτικήν όπως ασπασθή τον Χριστιανισμόν, αλλ’ εν
τω μεταξύ ησθένησε και έσπευσα μεν να τον προλάβω
και βαπτίσω, αλλ’ ότε έφθασα εις Αθήνας, καθ’ ήν στιγμήν μετέβαινον εις τα Γραφεία της Μητροπόλεως, δια να
ζητήσω άδειαν, έξω του Ναού του Αγίου Ελευθερίου, εις
την πλατείαν Μητροπόλεως, με συνήντησεν ο κ. Δημ. Χ/
ιωάννου καθηγητής της Γαλλικής και ιεροψάλτης, ο οποίος
μοι μετέφρασε γαλλιστί την προς τον Κεμάλ επιστολήν μου,
και μοι λέγει: “Τα συλληπητήριά μου. Ο φίλος σου ο Κεμάλ
απέθανε. Τώρα έρχομαι από τα Γραφεία της Μητροπόλεως
και ήλθε τηλεγράφημα και μετέφρασα εγώ την απάντησιν
της Συνόδου προς το Πατριαρχείον”.
Αυταί εισίν εν περιλήψει αι περί Κεμάλ πληροφορίαι.
Ο Κεμάλ εάν έζη, θα εβαπτίζετο. Αλλά διατί δεν εβαπτίσθη;
Πταίω εγώ που ήκουσα τον Πατριάρχην και δεν επήγα χωρίς
την άδειάν του; Ο Πατριάρχης που με ημπόδισε; Τα κρίματα
Κυρίου Άβυσσος πολλή.
Μετ’ αγάπης και εγκαρδίων ευχών
Αρχιμαν. Φιλόθεος Ζερβάκας
Εν Πάρω τη 8η Ιανουαρίου 1960
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Μόνο με τη χειραγώγηση της
πολύ. Η δοκιμασία αυτή άρχισε καί
συνεχίζεται γιά πολλά χρόνια τώρα με ανθρώπινης διανόησης από το Ευτρόπο πολύ τραγικό. Δοκιμαζόμαστε αγγέλιο της αγάπης, της δικαιοσύνης
μέ δικούς μας (ελληνικούς) πόνους, και της ειρήνης του γεννηθέντος
μα καί παγκόσμιους, Ελληνικές καί Χριστού, θα έρθει το τέλος του
παγκόσμιες αμαρτίες καί ανησυχίες δράματος του ανθρώπου που έχει
μάς παιδεύουν σαν να είμαστε το παραστρατήσει.
πειραματόζωο της ανθρωπότητας.
Η Νέα Ελλάδα πρέπει να μελετήΉ δοκιμασία αυτή δεν πρέπει να μας σει καλά, πολύ καλά ιστορία, διότι
οδηγήσει σε απαισιοδοξία. Πρέπει η ιστορία είναι μαζί της. Ή ιστορία
να μας βοηθήσει να σκεφτούμε, σε ευνοεί παρά μόνο τους λαούς που
μελέτη, σε κριτική της ζωής μας, σε τη μελετούν, που τη νοιώθουν, που
αναθεώρηση των αποφάσεών μας σε την κάνουν κτήμα τους και αξιοποιούν το νόημά της. Για να νοιώσει
αλλαγή πορείας, σε μετάνοια.
Και να γιατί η δοκιμασία αυτή πρέ- ένας λαός την ιστορία, πρέπει να
πει να μας φέρει αισιοδοξία: διότι μας γίνε ένα μ’ αυτή. Η Ελλάδα μπορεί
δίνει την ευκαιρία να μελετήσουμε ν’ αξιοποιήσει την ιστορία, γιατί η
και να διορθώσουμε τους εαυτούς ιστορία είναι δική της, περιουσία της.
μας. Μοιάζει σαν τον πόνο στο σώμα Μια ιστορία υπάρχει στον κόσμο και
μας που μας πληροφορεί ότι κάποιο η ιστορία είναι η κληρονομιά των
κίνδυνο διατρέχει η υγεία μας καί γι’ λαών. Η Ελλάδα έχει μεγάλη μερίδα
αυτό τρέχουμε στο γιατρό καί προ- σ’ αυτή την κληρονομιά, διότι είναι
λαβαίνουμε έτσι μεγαλύτερα κακά η ο κυριότερος εργάτης της. Η κληροακόμα καί το θάνατο.
νομιά όμως της ιστορίας είναι σαν
Φανερώνει αγάπη, η δοκιμασία την κληρονομιά σε χέρσο χωράφι,
αυτή, του Θεού, στόν Ελληνικό λαό, διότι η ιστορία υποχρεώνει. Εκείνος
για να συνέλθουμε, να τελειοποιηθού- που λαμβάνει ως κληρονομιά ένα
με καί ν’ αναπτυχθούμε σαν λαός με χέρσο χωράφι, κληρονομεί κόπους,
τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνουμε άξιοι αγώνες, στερήσεις και θυσίες, διότι
να δώσουμε και πάλι στην παραστρα- χωρίς αυτά το χωράφι αυτό δεν
τημένη ανθρωπότητα τα φώτα εκείνα αξιοποιείται. Κληρονομεί όμως και
που έχουν ανάγκη, ο σημερινός και τη χαρά από τα έργα και τη σοδειά
οι επερχόμενοι αιώνες. Η προσφορά (καρπούς).
αυτή να είναι ταπεινή, θυσιαστική,
Βαρειά είναι η κληρονομιά της
ασκητική μέχρι ακόμα και.... σταυ- ιστορίας αλλά ευτυχισμένοι εκείνοι
ρική! Έτσι μόνο θα τιμήσουμε τους που κληρονομούν. Η ευτυχία αυτή
προγόνους μας και τα ονόματα των δεν είναι δικαίωμα αλλά καθήκον,
μαρτύρων και των αγίων που λάβα- λαμβάνεται δε μόνο από εκείνους,
με κατά τη βάπτισή μας!
στους οποίους ανήκει. Η ευτυχία
Το όνομα της δοκιμασίας μας αυτό
από τα έργα και της σοδειάς της
είναι: καί έτσι πρέπει ν’ αντιμετωπίκληρονομιάς της ιστορίας αφορά
σουμε τη σκληρική πραγματικότητα.
την Ελλάδα καί πρέπει να προσέξει
Πρέπει να δούμε σαν Έλληνες τη
πολύ, για να μη χάσει από τα χέρια
συμφορά μας, η οποία έχει διεθνή
της το δικαίωμα της μεγάλης αυτής
αίτια, γιά να δώσουμε τη λύση εκείκληρονομιάς.
νη που χρειάζεται σαν φάρμακο για
Δε χωρεί αμφιβολία για τον Ελληολόκληρη τήν ανθρωπότητα που
νικό λαό. Οι Έλληνες ποτέ δεν καταείναι άρρωστη!
Εμείς δε οι νέοι έλληνες έχουμε στρέφουν. Καταστρέφουν μόνο, όταν
ακόμα πιο μεγάλη αποστολή. Οι απομακρύνονται, όταν αρνούνται,
πρόγονοι μας χάρισαν στην ανθρω- όταν προδίνουν την Ελλάδα. Εάν
πότητα τα φώτα εκείνα, με τα οποία σήμερα οι Έλληνες καταστρέφουν
δημιούργησε το σημερινό πολιτισμό. καί φονεύουν, αυτό συμβαίνει, διότι οι
Το δέντρο του πολιτισμού, στις επι- Έλληνες πρόδωσαν την «Ελλάδα καί
στήμες καί τις τέχνες έχει τις ρίζες έγιναν όργανα λαών καί ατόμων
του στην αθάνατη ελληνική γη και ξένων πρός αυτήν». (Η αναφορά
αντλεί τους χυμούς του από την γίνεται στον εμφύλιο πόλεμο). Είναι
καιρός πιά να συνέλθουμε, διότι «οι
‘Ολυμπία και τον Παρθενώνα.
0\ επιστήμες όμως και οι τέχνες καιροί δεν περιμένουν».
Αλήθεια διαπιστωμένη μπροστά
είναι επικίνδυνες στα χέρια του
από
75 χρόνια, όταν ο συγγραφέας
ανθρώπου χωρίς Θεό (κτήνος). Οί
ήταν
30 ετών (1947-1977).
πρόγονοί μας όπλισαν τον άνθρωπο
«Η Δοκιμασία του Ελληνικού
με το φοβερό
δπλο της γνώσης, χωρίς όμως Έθνους» είναι από το «Πολιτικό
αυτός να είναι «άνθρωπος». Γι’ Μανιφέστο» του μακαρίτη Νικ. Σ.
αυτό οι επιστήμες και οι τέχνες που Ψαρουδάκη, Αθήναι, 1947. Είναι καβρίσκονται στα χέρια του ανθρώπου ταστάλαγμα εμπειρίας του συγγραφέα
- θηρίου (κτήνους) έχουν διαφθαρεί από την Ιταλό- Γερμανική κατοχή καί
και στράφηκαν εναντίον αυτού του τον εμφύλιο πόλεμο (1940 -1947).
Εμείς κάναμε τη μεταφορά στη
ανθρώπου. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο
χρέος της Νέας Ελλάδας με την Ορ- Νεοελληνική απόδοση (γλώσσα), με
θοδο -Πραξία της σε προσωπικό και ελάχιστες προσθέσεις, αφαιρέσεις και
κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή η Νέα φράσεις χωρίς να αλλοιώνουν αυτό
Ελλάδα πρέπει να συμπληρώσει το που θέλει να εκφράσει ο συγγραφέας!
Γιά τη Νεοελληνική
έργο της Αρχαίας Ελλάδας, αυτόν
απόδοση Χαραλ. Γρ. Κοντός.
τον πολιτισμό που δεν έχει.

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

πορείας του. Η Ιστορία περιέχει τις χρυσές σελίδες με τα λαμπρά επιτεύγματα και τις νίκες.
Υπάρχουν βέβαια και οι μαύρες σελίδες, στις
οποίες καταγράφονται οι ατιμωτικές ήττες και οι
προδοσίες. Από την Ιστορία πρέπει να διδασκόμεθα, να αποφεύγουμε τα λάθη και να εμπνεόμαστε από τα υψηλά ιδανικά των χρυσών σελίδων.
Την 28η Οκτωβρίου ο Ελληνισμός απανταχού
της γης εορτάζει μια λαμπρή σελίδα της τρισχιλιόχρονης πορείας του. Είναι η επέτειος του
ηρωικού και ιστορικού ΟΧΙ του δικτάτορα- Πρωθυπουργού της χώρας στο ιταμό και επαίσχυντο
τελεσίγραφο που επέδωσε ο Ιταλός πρέσβης
Γκράτσι λίγο μετά τις 3 προς τα ξημερώματα της
28ης Οκτωβρίου για την παράδοση της πατρίδας
στον Ιταλό φασίστα Μουσουλίνι. Όπως γράφει
εις το βιβλίο του— Εμμανουέλε Γκράτσι, Η αρχή
του τέλους, Εστία. 1980, σελ. 285
Ο Ιταλός πρεσβευτής, μόλις ο Ιωάννης Μεταξάς τελείωσε την ανάγνωση του κειμένου,
του απαντά στην επίσημη διπλωματική γλώσσα(γαλλικά) : «λοιπόν, έχουμε πόλεμο». Το γενναίο ΟΧΙ του Μεταξά οδήγησε την Ελλάδα στο
Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Εκείνη τη στιγμή μίλησε
η ψυχή και ο πατριωτισμός του κάθε Έλληνα που
γνωρίζει και τιμά την πορεία της πατρίδας μας
στο ιστορικό γίγνεσθαι. Μίλησαν ο Μαραθώνας
και Πλαταιές.
Για να δούμε, συνοπτικά, πως φθάσαμε έως
εδώ. Με τη λήξη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου
η νικημένη Γερμανία με τη συνθήκη των Βερσαλλιών χάνει όλες τις αποικίες, υποχρεώνεται
να πληρώσει βαριές πολεμικές αποζημιώσεις. Ο
στρατός της περιορίζεται σε 100.000 άντρες και
απαγορεύεται να κατασκευάζει πολεμικά όπλα
(υποβρύχια, χημικά όπλα, αεροπλάνα κλπ) και
μια ζώνη 50 χιλιομέτρων ανατολικά του Ρήνου
ανακηρύσσεται αποστρατικοποιημένη. Το 1933
την εξουσία στη Γερμανία αναλαμβάνει ο Χίτλερ,
ο οποίος διακηρύσσει «Πρόγραμμα της εξωτερικής μας πολιτικής είναι να εξασφαλίσουμε στο
γερμανικό λαό το ζωτικό χώρο που του είναι
απαραίτητος… Αποστολή μας είναι να υποτάξουμε τους άλλους λαούς… Η διεθνής δικαιοσύνη
εφαρμόζεται μόνο με τη δύναμη του κατακτητή
και την υποταγή του αδύνατου…»
Ο Χίτλερ αποκαλύπτεται ότι κάτι ετοιμάζει όχι
πάντως ειρηνικό. Προαναγγέλλει ότι επιθυμεί
να εφαρμόσει τη δύναμη του κατακτητή, για
να υποτάξει τον ηττημένο-αδύνατο. Δείχνει
τις διαθέσεις του. Σχεδιάζοντας να αρχίσει τον
πόλεμο κατά ευρωπαϊκών κρατών, υπογράφει
συμμαχία με τη Σοβιετική Ένωση, για να αισθάνεται ασφαλής .
Η Ελλάδα έβλεπε ότι δύσκολα θα απέφευγε
τον πόλεμο και για το λόγο αυτό προετοιμαζόταν
πολεμικά, αγοράζοντας οπλισμό και δημιουργώντας οχυρωματικά έργα, τα επονομαζόμενα
οχυρά του Μεταξά. Στις προκλήσεις της Ιταλίας,
συμμάχου της Γερμανίας, με τον τορπιλισμό του
πλοίου Έλλη στο λιμάνι της Τήνου κατά τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου
δεν απαντά, αλλά συνεχίζει την προετοιμασία
για τον επερχόμενο πόλεμο. Έτσι, όταν ο Ιταλός
πρεσβευτής επιδίδει το ιταμό τελεσίγραφο, όλα
ήταν έτοιμα, τα απαραίτητα διατάγματα και οι
διαταγές προς το στράτευμα. Με διαγγέλματα
προς το Λαό ο Βασιλέας, ο Πρωθυπουργός και
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
εξηγούν τους λόγους, οι οποίοι οδήγησαν τη
χώρα στον πόλεμο και συγχρόνως του τονώνουν το ηθικό.
Ο Λαός χειροκρότησε και ενέκρινε το ΟΧΙ του
Μεταξά. Αγνόησε και παραμέρισε τις πολιτικές
του διαφορές με το Μεταξά και με μια ψυχή και
με μια καρδιά και με το τραγούδι στα χείλη και
με χαρά έτρεξε να πράξει το καθήκον του και το
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Το Αθάνατο ΟΧΙ του 1940 μας εμπνέει και μας καθοδηγεί
χρέος του προς την πατρίδα του που απειλείται .
Κινδυνεύει η Ελευθερία του, ο επιτιθέμενος είναι
μεγάλη χώρα και διαθέτει πολυάριθμο στρατό.
Ένα στιγμιότυπο από τα πάμπολλα που έγραψαν ή ομολόγησαν οι άνθρωποι, οι οποίοι ζήσανε
κείνες τις στιγμές
Δημήτριος Μπίκος: Μας έδιωξαν από το
μάθημα
«Θυμάμαι πάρα πολύ καλά εκείνη την ημέρα.
Ήμουν μαθητής στη β΄ τάξη του Γυμνασίου στην
Κυπαρισσία. Οι καθηγητές μας ενημέρωσαν για
την κήρυξη του πολέμου και μας έδιωξαν από
το σχολείο.
Στο δρόμο της επιστροφής για το σπίτι μου,
έβλεπα έκδηλη τη χαρά στα πρόσωπα των
ανθρώπων που πήγαιναν να πολεμήσουν.
Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δε βρέθηκε
ούτε μια μάνα να πει: «Πού πάνε τα παιδιά
μας», όπως συμβαίνει τώρα».
Ο Ελληνισμός δεν πτοείται από την υπεροχή
της ύλης και του πλήθους. Πολέμησε και νίκησε
τους πολυάριθμους Πέρσες και έσωσε την Ευρώπη από την περσική λαίλαπα. Έτσι και τώρα
θα σταθεί το μεγάλο εμπόδιο, το προπύργιο της
Δημοκρατίας εναντίον του χιτλερισμού και του
φασισμού. Ο Ελληνισμός γέννησε τη Δημοκρατία
και την Ελευθερία και για τις ιδέες αυτές πάντα
θα μάχεται και θα νικά. Καταπληκτική ομοψυχία
επέδειξε ο ελληνικός Λαός εκείνες τις κρίσιμες
και ιστορικές στιγμές. Κανένας δεν αδιαφόρησε
και δεν έμεινε αδρανής. Αν υπήρξαν ριψάσπιδες,
ελάχιστοι, τους κατέγραψε η Ιστορία. Εις τα χιονισμένα αλβανικά βουνά γράφονται ένδοξες και
ηρωικές σελίδες δόξης λαμπρής. Με το ¨αέρα¨
του τιμημένου μας τσολιά οι Ιταλοί υποχωρούν
και ελευθερώνονται περιοχές ελληνικές. Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου τους υποδέχονται με
χαρές και πανηγύρια, γιατί τους χαρίζουν εθνική
και θρησκευτική ελευθερία.
Η πορεία προς το μέτωπο, όπως την περιγράφει ο Οδυσσέας Ελύτης
Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα,
ένας πίσω απ’ τον άλλο, ίδια τυφλοί. Με κόπο
ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου
φορές, εκατοβούλιαζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή το
πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς
μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές, όπου
κάναμε στάση, να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαροί και αμίλητοι,
φέγγοντας μ’ ένα μικρό δαδί, μία-μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με
λύσσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα.
Τι μας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, κι ήταν
αυτό πιο κι απ’ την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος,
κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα,
σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν τα ζα τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, προτού
ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τ’ αεροπλάνα.
Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια,
κι όπως τόχει συνήθειό του, στην ίδια πάντοτε
ώρα ξημέρωνε το φως. Τότες, χωμένοι μες στις
ρεματιές, γέρναμε το κεφάλι από το μέρος το
βαρύ, όπου δε βγαίνουνε όνειρα. Και τα πουλιά
μάς θύμωναν, που δε δίναμε τάχα σημασία στα
λόγια τους - ίσως και που ασκημίζαμε χωρίς
αιτία την πλάση.
(Οδυσσέας Ελύτης, ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, στο:
Χατζηπατέρα-Φαφαλιού, Μαρτυρίες 19401941, Αθήνα, Κέδρος, 1982, σ. 168)
Όλοι μάχονται και βοηθούν τους μαχόμενους
φαντάρους μας. Οι γυναίκες της Πίνδου μεταφέροντας πολεμοφόδια, η Σοφία Βέμπο με τα
τραγούδια της, οι ηθοποιοί με το θέατρο και οι
γυναίκες με την κάλτσα του στρατιώτη. Πλέκουν
και εφοδιάζουν το σκληρά μαχόμενο στρατό με

μάλλινα ρούχα. Ο χειμώνας εκείνη τη χρονιά
ήταν ιδιαίτερα βαρύς. Οι φαντάροι μας πολεμούν με Ιταλούς και Αλβανούς και με αντίξοες
καιρικές συνθήκες. Νικούν και προχωρούν με
το χαμόγελο εις τα χείλη. Υπέρμαχος στρατηγός
η Θεοτόκος, η Παναγιά μας οδηγεί νικηφόρα
τον στρατό μας
Οι Εμφανίσεις της Παναγίας
Ο αγών ήταν ιερός. Οι Έλληνες πολεμούσαν
υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Εγνώριζαν, ότι αν
πατούσαν τον τόπο μας οι Φράγκοι, οι παπικοί θα μας νόθευαν την πίστι και θα μόλυναν
την Ορθοδοξία.Η παρουσία της Παναγίας στο
Μέτωπο διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις.
Αναφέρομε μία.
Ο Ανθυπασπιστής Νικόλαος Γκάτζαρος
γράφει σε αναφορά του για τις εμφανίσεις
της Παναγίας στον πόλεμο του ‘40.
Αριθ. πρωτ. Δ.Υ.
Ε ν Τ. Τ. 7 1 2 τ η 3 η Μ α ρ τ ί ο υ 1 9 4 1
Ο Ανθυπασπιστής Γκάτζαρος Νικόλαος
Προς
Το 1/40 Τάγμα Ευζώνων Ενταύθα
«Περί εμφανίσεως της Παναγίας και των
δοθεισών μοι υπ’ Αυτής εντολών».
«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν, ότι
χθες Κυριακήν, 2 Μαρτίου έ.έ. και περί ώραν
8ην μ.μ. μετέβην εις τι παρακείμενον του καταυλισμού 2ου Λόχου Τάγματος Υμών μικρόν
ύψωμα απέχον περί τα 300μέτρα, χάριν περιπάτου, αισθανθείς την ανάγκην κινήσεως. Μία
μυστηριώδης δύναμις ωσάν να με ώθη προς
τα εκεί. Ο αήρ έχει ήδη παύσει να φυσά και ο
ουρανός ήτο αστερόης. Κατά την επιστροφήν
μου εις την σκηνήν, δεν έχω αριθμήση 10 βήματα, ότε αιφνιδίως ενεφανίσθη εμπρός μου και
μου ανέκοψε τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα
έχουσα σεμνήν, την εμφάνισίν της. Το πρόσωπόν
της διεκρίνετο χαρακτηριστικώς εις το βραδυνό
ημίφως. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ
απροόπτου, κατ’ αρχάς εξεπλάγην, κατόπιν
όμως αυτοστιγμεί συνήλθον εκ του τρόμου,
επειδή εγνώριζον, ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίσθη είτε ως όραμα, είτε καθ’ ύπνον κατά
τας πολεμικάς επιχειρήσεις του Στράτου μας.
Εγώ όλως μηχανικώς έλαβον θέσιν ημιγονυπετή, ίνα ασπασθώ την δεξιάν Της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυζον, οι πόδες και τα
χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώραν. Ήκουσα να
ομιλή: «Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί
μου, είπε! Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις
λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης:
1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον
της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη
τούτου νικηφόρως.
2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος, ότι αφορμή τούτου
είναι η απομάκρυνσίς του εκ της Χριστιανικής
θρησκείας, καθ’ ην ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία
της και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την
ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη
ότι υπάρχει και προΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα
δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά
θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.
3) Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι ο δίκαιος
πάντοτε υπερισχύει της βίας.
Ανάφερε, λοιπόν, ταύτα και εγγράφως εις
τον Διοικητήν σου, ίνα μη πτοηθή προ ουδενός
κωλύματος, καθότι υπό την προστασίαν Μου ο
Ελληνικός Στρατός θα νικήση!».
Μεθ’ ο εν τη εξαφανίσει Της οι οφθαλμοί μου
εθαμβώθησαν.
Εν τέλει συνήλθον εν μέρει και κατηυθύνθην
αμέσως εις την σκηνήν υμών, όπου έξωθι ταύτης
ανέφερον υμίν το συμβάν προφορικώς.
Νικόλαος Γκάτζαρος

Μετά από την εμφάνιση αυτή, όλοι μας οι
στρατιώτες εδώσαμε το φτωχό όβολό μας και
με προθυμία κτίσθηκε στο μέρος αυτό ο ναός
της Παναγίας.
Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι
οι ταυτότητες των στρατιωτών έφεραν, δίπλα
ακριβώς από τα στοιχεία τους, μια εικόνα της
Παναγίας και λίγο πριν από κάθε επίθεση έκαναν το σταυρό τους, αναφωνούσαν τρεις φορές
«Παναγία μου!» και ύστερα ξεκινούσαν.
Πηγή: Περιοδικόν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»
Αριθμ. 62-63, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1995
Γράμμα ενός στρατιώτη στη σύζυγο:
«Δεν θέλω να μου στείλεις φανέλλες και κάλτσες. Προτιμώ να μου φτιάξεις και να μου στείλεις
μια σημαία. Στο μέσον της θα βάλης τον Ντίνο να
μου ζωγραφίσει μια Παναγιά της Τήνου. Θέλω
να την χαρίσω στον Λόχο μου. Θα παραξενεύεσαι γιατί δεν με ήξερες για θρήσκο, αλλά από
όσα βλέπουν τα μάτια μου, πιστεύω κι εγώ ότι
μια θεική δύναμις συντροφεύει τον στρατό μας.
(Από την Εφ. «Εκκλησία». Αρ. 24)
Μαρτυρίες από το μέτωπο
Το κρύο ήταν φοβερό, αφάνταστο
Καθόμασταν εκεί, δίπλα στ’ απομεινάρια της
παγωμένης χτεσινής φωτιάς και περιμέναμε ν’
ακούσουμε το σάλπισμα. [...] Το κρύο ήταν φοβερό, αφάνταστο. Από το κρύο αυτές τις ώρες σού
πονούσε κυριολεκτικά η ψυχή και σου ‘ρχόταν,
σα μωρό, να μπήξεις τα κλάματα, έτσι χωρίς να
ξέρεις κι εσύ τι ζητάς και τι θα βγάλεις μ’ αυτό.
Απ’ το περιορισμένο του χώρου δεν μπορούσες
να κάνεις δυο βήματα και καθόσουν εκεί ακίνητος, ξυλιασμένος, έτσι σα να ‘χει παγώσει κι
αυτό το ίδιο το μυαλό σου, χτυπώντας μόνο από
καιρό σε καιρό το ‘να σου χέρι με τ’ άλλο, έτσι
σαν στο στίχο της απελπισίας του Σολωμού. Αν
πεις πια για τα πόδια σου, εκείνα δεν ήξερες, αν
τά ‘χεις πια.
(Γ. Μπεράτης, Το πλατύ ποτάμι, Αθήνα,
Ερμής, 1992, σ. 145)
Το 1941, αρχές Απριλίου ο σιδερόφρακτος
γερμανικός στρατός επιτίθεται και μετά από
ηρωική αντίσταση του ολιγάριθμου στρατού
μας εισέρχεται νικητής εις την πατρίδα μας και
αρχίζει μια άλλη ένδοξη σελίδα της Ιστορίας
μας η Εθνική Αντίσταση, με πρώτο αντάρτικο
σώμα τον ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ του Ναπολέοντος Ζέρβα,
αξιωματικού του στρατού μας. Θα συγκροτηθούν
αργότερα και άλλες αντάρτικες ομάδες με πολυπληθέστερη το ΕΑΜ.
Η πρώτη επέτειος του ΟΧΙ γιορτάστηκε στο
πανεπιστήμιο Αθηνών με ομιλητή τον τότε
καθηγητή του αείμνηστο Τσάτσο Κωνσταντίνο,
μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος
απολύθηκε από τους κατακτητές από το πανεπιστήμιο, γιατί αρνήθηκε να διδάξει την ημέρα
της εισβολής.
Η εκκλησία της Ελλάδος για να τιμήσει την
αρχιστράτηγο Υπεραγία για την βοήθειά της
προς τους ήρωες μαχόμενους φαντάρους μας,
μετέθεσε τον εορτασμό της Αγίας Σκέπης για
την 28η Οκτωβρίου.
Χρυσές σελίδες δόξης και ηρωισμού γράφτηκαν στο έπος του 40 από τους παππούδες μας.
Για την Ελευθερία, Δημοκρατία και αξιοπρέπεια
του Ελληνισμού. Είμαστε υπερήφανοι γιατί
φυλάξαμε Θερμοπύλες και δε λογαριάσαμε την
υλική υπεροχή. Μίλησε η ψυχή του Έλληνα.
Άλλωστε δεν πρέπει κανείς να ξεχνά «Οι ήρωες
πολεμούν ως Έλληνες και όχι οι Έλληνες
ως ήρωες»
Αιωνία η μνήμη των.
Ζήτω η Ελλάδα.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.
Αθάνατο το ΟΧΙ.
Μυργιώτης Παναγιώτης
Μαθηματικός
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΦΥΛΛΟ
Η θεολογική καρδιά του αγίου Ιωάννου
του Δαμασκηνού μας παραχώρησε μια
έκφραση των αισθημάτων του:
«Είπεν ο Θεός∙ “Τούτο μου εστί το
σώμα”∙ και “Τούτο μου το αίμα”∙ και
“τούτο ποιείτε” και τω παντοδυνάμω
αυτού προστάγματι, έως αν έλθη, γίνεται∙ούτως γαρ είπεν∙ “Έως αν έλθη”. Και
γίνεται υετός τη καινή ταύτη γεωργία δια
της επικλήσεως ή του Αγίου Πνεύματος
επισκιάζουσα δύναμις∙ ώσπερ γαρ πάντα,
όσα εποίησεν, ο Θεός τη του Αγίου Πνεύματος ενεργεία εποίησεν, ούτω και νυν ή
του Πνεύματος ενέργεια τα υπέρ φύσιν
εργάζεται, ά ου δύναται χωρήσαι, ει μη
μόνη πίστις. “Πώς έσται μοι τούτο”,
φησίν η αγία Παρθένος, “επεί άνδρα
ου γινώσκω;”. Αποκρίνεται Γαβριήλ ο
αρχάγγελος∙ “Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε, και δύναμις υψίστου
επισκιάσει σοι”. Και νυν ερωτάς∙ πως ο
άρτος γίνεται σώμα Χριστού και ο οίνος
και το ύδωρ αίμα Χριστού; Λέγω σοι
καγώ∙ Πνεύμα Άγιον επιφοιτά και ταύτα
ποιεί τα υπέρ λόγον και έννοιαν» (Ιωάν.
Δαμασκηνού: “Ακριβής της ορθοδόξου
πίστεως”, εκδ. Π. Πουρνάρα, σελ. 366).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):
Είπε ο Θεός: Αυτό είναι το σώμα μου.
Και αυτό είναι το αίμα μου. Κι ακόμα
είπε: αυτό να συνεχίσετε να το κάνετε.
Και γίνεται με το παντοδύναμο πρόσταγμά
του, μέχρι, που θα ρθεί. Γιατί έτσι είπε:
μέχρι, που να ρθεί. Και με την επίκληση, η
δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του επισκιάζει, γίνεται βροχή στην καινούρια τούτη
καλλιέργεια. Γιατί, όπως όλα όσα έκανε ο
Θεός, τα έκανε με την ενέργεια του Αγίου
Πνεύματος, έτσι και τώρα η ενέργεια του
Πνεύματος εργάζεται αυτά τα υπερφυσικά,
που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο νους και
μονάχα η πίστη τα καταλαβαίνει. Η αγία
Παρθένα είπε: πώς είναι δυνατό να γίνει
σε μένα αυτό, μια και δε γνωρίζω άντρα;
Κι αποκρίνεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ:
Το Πνεύμα το Άγιο θα ρθεί σε σένα και η
δύναμη του Υψίστου θα σ’ επισκιάσει. Και
τώρα ρωτάς, πώς ο «άρτος» γίνεται Σώμα
Χριστού κι ο «οίνος» και το νερό μεταβάλλονται σε Αίμα Χριστού; Σου λέω και γω:
Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται από πάνω και
κάνει αυτά που ξεπερνούν τη λογική και
την ικανότητα κατανόησης.
Αμέσως μετά την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος και ο καθαγιασμός των
Τιμίων Δώρων, παρακαλεί το Θεό, όσοι
κοινωνούν να γίνουν μέλη της Βασιλικής
των Ουρανών…:
«Ώστε γενέσθαι τοις μεταλαμβάνουσιν εις νήψιν ψυχής, εις άφεσιν
αμαρτιών, εις κοινωνίαν του αγίου
σου Πνεύματος, εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρρησίαν την
προς σε, μη εις κρίμα, ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομέν σοι την λογικήν
ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστει
αναπαυσαμένων, Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών,
Μαρτύρων, Ομολογητών, Εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου
εν πίστει τετελειωμένου».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
19ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)
Έγινε ο Καθαγιασμός και η ευχή μας
το λέγει με πολύ σαφήνεια. Ότι τα Τίμια
Δώρα έγιναν Σώμα και Αίμα Χριστού,
ώστε να μεταλαμβάνουν κλήρος και λαός
«εις νήψιν ψυχής»: (Είναι η πνευματική
εγρήγορση και προσοχή, ώστε να διατηρηθούν σώμα και ψυχή καθαρή, ακέραια
και αμετάβλητη). «Εις άφεσιν αμαρτιών!». (Η Θεία Κοινωνία μας προσφέρει το
πιο μεγάλο αγαθό. Την άφεση των αμαρτιών). «Εις πλήρωμα της Βασιλείας των
Ουρανών»: (Η ψυχή κερδίζει τη σωτηρία
και εισέρχεται εις τα ουράνια σκηνώματα
του Παραδείσου). «Εις παρρησίαν την
προς σε, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα»:
Κάνε, ώστε, όσοι κοινωνούν, να έχουν
άγρυπνη την ψυχή, να συγχωρεθούν οι
αμαρτίες τους, να έχουνε την κοινωνία
του αγίου Πνεύματος, να γίνουν μέλη της
Βασιλείας των Ουρανών, να έχουν θάρρος
απέναντί σου, να μην κατακριθούν και
καταδικαστούν. Ακόμα σου προσφέρουμε
τη λογική αυτή λατρεία ως ευχαριστία στο
Θεό, για εκείνους που έζησαν με πίστη και
αναπαύτηκαν με πίστη. Των Προπατόρων,
των Πατέρων, των Πατριαρχών, των Προφητών, των Αποστόλων, των Κηρύκων,
των Ευαγγελιστών, των Μαρτύρων, των
Ομολογητών, των Εγκρατευτών και κάθε
ψυχή δικαίου που με την πίστη τελειοποιήθηκαν.
Η χορεία των μεγάλων φυσιογνωμιών
που υπηρέτησαν το σχέδιο του για τη
σωτηρία του κόσμου και τελειώθηκαν
μέσα στην πίστη είναι αμέτρητη. Γι’ αυτό η
αναφορά του λειτουργού ιερέως, ξεκινάει
από την αφετηρία της Παλιάς Διαθήκης,
μνημονεύει τους Προπάτορες και τους
Προφήτες, τους οδοιπορούντας την ιστορικήν λεωφόρο και τη συνάντηση με τον
Κύριον και Θεό μας Ιησού Χριστό, με τους
αγίους Αποστόλους, μνημονεύει τους κήρυκες του Ευαγγελίου, τους μάρτυρες και
τους οσίους και ασκητές. Όλους αυτούς
που βλέπουμε να πλαισιώνουν το θρόνο
της Χάριτος και τους παρακαλούμε να
γίνει δεκτή η προσφορά της Ευχαριστίας
μας και να καταπέμψει ο Θεός τη δόξα Του
στους πιστούς δούλους Του, να σταθούν
ακλόνητοι στην πίστη τους και στη ιερή
αποστολή τους.
Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων γράφει
στην “Κατήχησις Μυσταγωγική”:
«Είτα μνημονεύομεν και των κεκοιμημένων, πρώτον πατριαρχών,
προφητών, αποστόλων, μαρτύρων,
όπως ο Θεός ευχαίς αυτών και πρεσβείαις προσδέξηται ημών την δέησιν. Είτα και υπέρ των κεκοιμημένων,
μεγίστην όνησιν πιστεύοντες έσεσθαι
ταις ψυχαίς, υπέρ ών η δέησις αναφέρεται, της αγίας και φρικωδεστάτης
προκειμένης θυσίας». (Ε΄, Β΄ Β.Ε.Π. τ.
39, σελ. 259).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):
Ύστερα μνημονεύουμε και τους «κεκοιμημένους». Πρώτα τους Πατριάρχες, τους
Προφήτες, τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες, για να δεχτεί ο Θεός, με τη δική τους

μεσιτεία, τη δέησή μας. Και, σε δεύτερη
κλίμακα, τους «κεκοιμημένους» πατέρες
κι αδελφούς μας, γιατί πιστεύουμε, πως η
δέηση θα ωφελήσει πολύ τις ψυχές, για τις
οποίες γίνεται, καθώς βρίσκεται μπροστά
μας η φρικωδέστατη θυσία.
Ο δε άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει
γράψει για το σημείο αυτό:
«Το κοινόν της οικουμένης κείται
καθάρσιον. Δια τούτο θαρρούντες
υπέρ της οικουμένης δεόμεθα τότε,
και μετά μαρτύρων αυτούς καλούμεν,
μετά ομολογητών, μετά ιερέων».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):
Μπροστά μας βρίσκεται το σώμα του
Χριστού, που καθαρίζει όλους μας. Και
γι’ αυτό, παίρνουμε θάρρος και παρακαλούμε για ολόκληρη την οικουμένη. Και
τα «κεκοιμημένα» αδέλφια μας τα συγκαταριθμούμε με τους μάρτυρες και με τους
ομολογητές και με τους ιερείς.
Και αφού μνημονεύσει όλους αυτούς,
τότε η σκέψη μας ανεβαίνει ψηλά, για
να συναντήσουμε την Παναγία Παρθένο,
την αγνή κόρη της Ναζαρέτ, τη Μητέρα
του και Μητέρα μας, να την τιμήσουμε με
πολλές ευχαριστίες.
Ο Ιερεύς: «Εξαιρέτως της Παναγίας,
αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και
αειπαρθένου Μαρίας».
(Εξαιρετικά και πάνω από όλους, Σου
προσφέρουμε αυτή τη λογική λατρεία, με
τη διάθεση να τιμήσουμε την Παναγία,
την Άχραντη, την Υπερευλογημένη, την
Ένδοξη, την κυρία μας Θεοτόκο και αειπάρθενη Μαρία).
Η αναφορά στο πρόσωπο της Υπεραγίας
Θεοτόκου και η ευχαριστία μας για την
προσφορά της, έχει πόνο μοναδικό, είναι
ένα ξεχείλωμα αγάπης που υπερβαίνει τα
συνηθισμένα όρια.
Ο άγιος Καβάσιλας το αναλύει με αυτά
τα λόγια:
«Υπέρ τούτων προσάγει την λογικήν ταύτην λατρείαν ως χαριστήριον
τω Θεώ∙ και πάντων εξαιρέτως των
άλλων υπέρ της μακαρίας του Θεού
μητρός, ως ούσης αγιωσύνης επέκεινα πάσης. Δια τούτο ουδέν αυτοίς
εύχεται ο ιερεύς, αλλά μάλλον αυτός
παρ’ εκείνων εις τας ευχάς δείται
βοηθείσθαι. Ότι ουχ ικέσιον αλλά χαριστήριον, ως είρηται, ποιείται υπέρ
αυτών την των δώρων προσαγωγήν».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):
Για όλους αυτούς προσάγει τη λογική
αυτή λατρεία. Ως ευχαριστήριο στο Θεό.
Και εξαιρετικά, πάνω από όλους, για τη
μακαρία μητέρα του Θεού, την Παναγία,
επειδή η αγιοσύνη της ξεπερνάει κάθε
άλλη αγιοσύνη. Και γι’ αυτό, όταν μνημονεύει τους αγίους ο ιερέας, δε ζητάει
τίποτα γι’ αυτούς. Αλλά, μάλλον, εκφράζει
την επιθυμία να βοηθηθεί, από αυτούς
στις προσευχές και στις μεσιτείες. Και
δεν προσφέρει τα δώρα συνοδευμένα με
ικεσία γι’ αυτούς, αλλά τα προσάγει ως
θυσία ευχαριστήριο.
συνεχίζεται
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Η ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ
Γραμμένο και αφιερωμένο σε σένα καλή
μου Μητέρα Μαρία
Το παιδί σου Ν.
Σελέντης (μετέπειτα
μητροπολίτης Χαλκίδος)
(Σκέψεις εις την
Υπαπαντήν του Χριστού)
Καθώς βλέπομεν
την Παναγία Μητέρα
να προσφέρη εις τον
Ναόν του Θεού το θείον βρέφος, ζωντανεύει εμπρός
μας η ιερή μορφή της μητέρας του ιερέως.
Διότι καμμία ίσως μητέρα δεν ομοιάζει τόσον με
την μητέρα του μεγάλου Αρχιερέως, όσον η μητέρα
ενός ιερέως.
Η Παρθένος Μαρία παρουσιάζεται την τεσσαρακοστήν ημέραν εις τον ναόν, διότι ήθελε να εκπληρώση την εντολήν του Θεού. Αυτός, ο οποίος τώρα
“ως βρέφος τεσσαρακονθήμερον” κρατείται εις τα
άχραντα χέρια της, είχε είπε: «παν άρσεν διανοίγον
μήτρα άγιον τω κυρίω κληθήσεται».
Την ιδίαν εντολήν εκπληρώνει και η μητέρα
του ιερέως. Νοσταλγεί και αυτή την αγίαν εκείνην
ημέραν, που θα είπη εις τον Θεόν: «Κύριε, δέξου
της αμαρτωλής δούλης σου, την προσφοράν».
Ποθεί την ώραν την μεγάλην που θα «παραστήση
τω Κυρίω» τον “καρπόν της κοιλίας” της. Φλέγεται
από την επιθυμίαν να κοινωνήση των αχράντων
μυστηρίων από τα χέρια του παιδιού της. Είναι το
μεγάλο της όνειρο αυτό, ο υψηλός οραματισμός της,
η ευγενική της φιλοδοξία. Δι’ αυτό και πριν ακόμη
ανθήσουν τα “άνθη του γάμου” της, τα παιδιά της,
προσεύχεται, ώστε κάποιος καρπός της να επιθυμήση την ιερατικήν κλήσιν.
Και αργότερον η ευγενής αυτή μορφή, τα παιδιά
που εγέννησε κατά σάρκα, μοχθεί να τα αναθρέψη
και κατά πνεύμα, ώστε κάποιο από αυτά να ποθήση
την ιεράν διακονίαν του θυσιαστηρίου. Δεν ομοιάζει
καθόλου με τις μητέρες εκείνες, οι οποίες εξανίστανται, μόλις αντιληφθούν το άνθος της αφιερώσεως
να βλαστάνη εις τον κήπον της οικογενείας των.
Αυτές συνήθως αρχίζουν τον ψυχρόν πόλεμον με
το σαρκαστικό χαμόγελο.
Η γενναία όμως μητέρα παροτρύνει το παιδί της,
με σύνεσιν και του διδάσκει την “παιδείαν πρώτα
του Θεού”, ενώ συγχρόνως προσεύχεται, δια να
αναδειχθή άξιος και εκλεκτός του Κυρίου. Και ο Παντοδύναμος Θεός με το να αναδείξη μίαν γυναίκα,
μητέρα ενός λειτουργού του, την τιμά εξαιρετικώς.
Δι’ αυτής η δεξιά του Υψίστου πραγματοποιεί έργα
ένδοξα και θαυμαστά. Ώστε εις τα χείλη κάθε τέτοιας
μητέρας να ταιριάζουν οι λόγοι της Θεοτόκου:
“εποίησέ μοι μεγαλεία ο Δυνατός”.
Ευλογημένες μητέρες! Πόσα οφείλει η Εκκλησία
και η κοινωνία εις τας αγίας αυτάς ρίζας. Από την
σεπτήν και ιερή φάλαγγα των αγίων αυτών γυναικών αναφέρομε μερικά ονόματα:
Άννα, μητέρα του προφήτου Σαμουήλ,
Ευνίκη, μητέρα του αγίου Τιμοθέου,
Εμμέλεια, μητέρα του Μ. Βασιλείου,
Ανθούσα, μητέρα του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ,
Νόνα, μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου.
( Από το περιοδικό «ΖΩΗ» 28/1/65-αρ. φ.
2427)
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Ο Απέλπιδας ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΛΠΙΔΟΦOΡΟΣ. «ΟΝΟΜΑ ,ΟΧΙ ΠΡΑΜΑ»

το απρόσωπο εθνικό συμβούλιο, το βαθύ
Κράτος, όπως συνηθίζεται να λέγεται, κάτι
για το οποίο διαθέτω ατράνταχτα στοιχεία,
αλλά δεν είναι της ώρας, για να μη σας
κουράσω. Τούτο μόνο προς επιβεβαίωση
του λόγου μου: όταν ένας εξ’ αυτών, ο
Τζων Κένεντυ τόλμησε να ορθώσει τον
ανάστημά του προς αποφυγή του πυρηνικού πολέμου το1961, κάτι που αυτοί
το σχεδίασαν, τον δολοφόνησαν. Αυτού
του συμβουλίου επικεφαλής μέχρι και
σήμερα είναι ο σφαγέας των ασιατικών
λαών, τους οποίους χαρακτήρισε «παιδιά
ενός κατώτατου Θεού, Χένριν Κίνσιγκερ.
Αυτός σήμερα στα ενενήντα πέντε του
χρόνια με βεβαρυμμένη την συνείδηση
και βασανιζόμενος από αμείλικτες τύψεις
καταδικάζει τον πόλεμο της Ουκρανίας!!!!!!!!
Εμφορούμενος από το πάθος της επικυριαρχίας της Χώρας του σε όλο τον κόσμο
δεν του ξέφυγε ούτε η δύσμοιρη δική μας
.Ανάμεσα στις εθνικές κάθε λογής συμφορές που της επιφύλαξε, είναι και αυτή
της τρώσης των ιδεωδών και ιδανικών
της φυλής μας, γιατί πίστευε πως, μόνο
τότε δε θα ξανασηκώσει αυτή κεφάλι.
Κάτι το οποίο δεν αρνήθηκε ο Πρόεδρος
Κλίντον κατά την επίσκεψή του στη Χώρα
μας ,όταν ο ομόλογός του δικός μας Κ.
Στεφανόπουλος στυλώθηκε στα πόδια του
και με την τόλμη, την αρετή, το θάρρος,
τη γενναιότητα και τον πατριωτισμό που
τον διέκρινε, του είπε κατά την πρόποση:
«κύριε Πρόεδρε η Χώρα σου έχει προκαλέσει πολλές συμφορές στη δικιά
μου» .Μούγκα, εμβρόντητος ο κύριος.
Δεν το περίμενε, γιατί άλλοι φερόταν και
φέρονται ραγιαδίστικα .
Είπε λοιπόν αυτός ο κύριος ξεκάθαρα
πριν από εξήντα χρόνια μέσα στα πλαίσια
αυτής της λογικής: «οι έλληνες είναι
ένα ατίθασος, ανυπότακτος και ανυπάκουος λαός και για να τον ελέγξομε, ένας και μόνο τρόπος υπάρχει να
του καταφέρομε καίριο να πλήγμα
εκεί ,που πονά, ήτοι την πατρίδα ,την
πίστη ,την οικογένεια, τα ιερά και τα
όσιά του και γενικά στα ιδεώδη και
ιδανικά της φυλής του». Δυστυχώς
τα κατάφερε, αφού βρήκε ανάμεσά μας
αυτούς που πάντα θα βρίσκονται στην
Ελλάδα έτοιμοι να την προδώσουν για το
συμφέρον τους. Είναι φαίνεται στη μοίρα
της να γεννά σοφούς ,αγίους και ήρωες
αλλά και τοιούτους.
Κατάφερε μεθοδικά, μέσω της προπαγάνδας του χρήματος και άκρατου
μιμητισμού από τον οποίο διακατεχόμαστε
εμείς οι νεοέλληνες · καμιά σχέση έχοντες
με τους αρχαίους- να ξεχάσομε τον ανάδελφο ελληνοχριστιανικό πολιτισμό μας
,τα ήθη ,τα έθιμα μας, τις αξίες την ελληνικότητα μας γενικά και τα αντικαταστήσαμε με αυτά που μας σέρβιρε καρυκευμένα
και καλοτυλιγμένα σε χρυσόχαρτο ,έτσι
ώστε να μη αντιληφτούμε το δόλο που
έκρυβαν. Αποτέλεσμα σήμερα να βιώνομε
την απόλυτη εθνική, κοινωνική ηθική
σήψη και αποσύνθεση της ελληνικής
κοινωνίας. Επ’ αυτού έχω αναφερθεί σε
προηγούμενη δημοσίευση .
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια

σαν το «κερασάκι στη τούρτα» μας, έστειλε
πρόσφατα αυτό το βαθύ κράτος τον απέλπιδα Αρχιεπίσκοπο του, Ελπιδοφόρο,
στην Ελλάδα, με αμανάτι ένα ζευγάρι
ομοφυλοφίλων ανδρών και τα δυο υιοθετημένα από αυτούς παιδιά και με
σκοπό βαπτίζοντάς τα να μολύνει ακόμα
περισσότερο την ήδη σαπημένη ελληνική
κοινωνία , η οποία μέσω του μιμητισμού
στο εξής να μιμηθεί το παράδειγμα.
Θα γίνει μόδα και αυτό βάζοντας ένα
ακόμα δυναμίτη
στα θεμέλια της,
αλλά το χειρότερο του συνεκτικού κρίκους της,
τουλάχιστο μέχρι
τώρα, αυτού της
Εκκλησίας .
Από εδώ και
πέρα αρχίζει η
ευθύνη τω εκκ λησ ι α σ τ ι κ ώ ν
ηγ ε σ ι ώ ν τ η ς
Ελλάδος, του
Πατριαρχείου
και των υπ’ αυτών . Αυτός ο
επίσκοπος του
αντίχριστου ·
όχι του Χριστού
-που βεβήλωσε
την πίστη, ποδοπάτησε δόγματα και κανόνες,
αψήφησε παραδόσεις, έπρεπε· αν και η κοινωνία δεν
είχε αποσυντεθεί- να τον ξύριζε μέσα στο
Ναό εν τη γεννέσει της ύβρεως. Μα πώς
να το έκαναν οι άνθρωποι, αφού μερικοί αβαθείς και αθεολόγητοι Επίσκοποι,
προκειμένου να φανούν απελευθερωμένοι,δήθεν νεωτεριστές και αρεστοί στους
όμοιούς τους , υιοθέτησαν την πράξη του
επιλήσμονα ελπιδοφόρου με το σαθρό
επιχείρημα την παραχαραγμένη και
καπηλευμένη αναφορά του Ιησού στα
παιδιά;
Μα ο Ιησούς, φίλοι μου αναφέρθηκε
για παιδιά λέγοντας: «αν δε γίνετε
αθώα σαν τα παιδιά, δεν έχετε θέση
μαζί μου». Μίλησε για τα παιδιά γενικά
. Αποτελεί υψίστη ύβρη εναντίον Του,
να χρησιμοποιείται αυτή η κρυστάλλινη
αναφορά Του, για να υποστηριχθεί αυτή
η διαστροφική περίπτωση προς εξυπηρέτηση μιας σκοτεινής σκοπιμότητας. Αυτά
τα παιδιά μεγαλώνοντας και βλέποντας
στο πάρκο μια γυναίκα και έναν άνδρα να
κρατούν το παιδάκι τους από τα χεράκια,
αντιλαμβάνεται αυτός ο «επίσκοπος» τι
αγεφύρωτο ψυχικό χάσμα και τραύμα θα
τους προκαλούσε το θέαμα; να βλέπουν
τη μανούλα να εκφράζει την τρυφερότητα θηλάζοντάς το και τον πατέρα να του
εκδηλώνει την πατρική ασφάλεια και προστασία με το χέρι στο κεφαλάκι του, και
θα διερωτηθούν αυτά τα υιοθετημένα και
συνοδευόμενα από δύο ομοφυλόφιλους:
«εμείς με αυτό το παιδάκι δε θα πρέπει να μοιάζομε γιατί κάτι τέτοιο δεν
το βιώσαμε από αυτούς». Όση καλή
υλική φροντίδα και αν τους παρέχουν
δυο παντρεμένοι άνδρες, θα μπορούσαν

ποτέ να τους αναπληρώσουν αυτά δύο
αρσενικοί αυτής της ερωτικής προτίμησης, αυτό που ο θεός παρέχει μέσω της
φύσης; Δηλαδή τη μητρική τρυφερότητα
και την πατρική ασφάλεια ;
Το βάπτισμα ,διαδικτυακοί και όχι μόνο
φίλοι μου, για να γνωρίζετε είναι ένα από
τα επτά Ιερά και αδιαπραγμάτευτα Μυστήρια της Εκκλησίας και δι’ αυτού καθίσταται ο νεοφώτιστος μέλος της. Εξοπλίζεται δι’ αυτού με το μεγάλο προνόμιο και
την υψίστη τιμή
να χρίεται Χριστιανός με την
ίδια λογική που
ο Θεός Πατέρας
έχρησε τον Υιό
του Χριστό, όταν
σ χ ε δ ία σ ε τ ο ν
ερχομό του για
την επαναφορά
του πεσμένου
ανθρώπου στο
παράδεισο. Κατ’
αυτό (το Βάπτισμα) ο ρόλος
του αναδόχου·
ο νονός που
λέμε- δεν είναι
αυτός, όπως τον
έχομε εκφυλίσει ,έτσι ώστε να
εξαντλείται σε
μια απλή μορφή κοινωνικής
εκδήλωσης ή
συγγένειας (κουμπαριάς ) ανάμεσα σε δυο
οικογένειες γονιών αναδόχου και στο φαγοπότι ,αλλά μια βαθύτερη ακόμα και αυτής της εξ αίματος, και είναι καθοριστικός
γα την περαιτέρω πορεία του ανθρώπου
μέσα στην Εκκλησία και κοινωνία. Αυτός
ο ρόλος συνεπάγεται βασική υποχρέωση
του αναδόχου σε συνεργασία με τους
γονείς να σφυρηλατήσουν το χαρακτήρα
του παιδιού στην πορεία της ζωής του και
μέσω της χριστιανής διαπαιδαγώγησης να
το μυήσουν στην ορθόδοξη χριστιανική
πίστη, να το θωρακίσουν με τα χρηστά
ήθη, τις αρχές και τις αξίες που απ αυτή
και μόνο διαθέτει, με σκοπό τελικά να
καταστεί μια ολοκληρωμένη συγκροτημένη προσωπικότητα προς ευαρέσκεια
του Θεού, ωφέλεια της κοινωνίας αλλά
και του εαυτού του. Διερωτήθηκε αυτός
ο κύριος και οι συναντιλήπτορες του, πως
κάτι τέτοιο μπορεί να προκύψει από δύο
άγνωστους ομοφυλόφυλους έγγαμους
άνδρες και ενδεχομένως άθεους ,ή αδιάφορους εν πάση περιπτώσει θρησκευτικά,
ή και να θρησκεύουν, να είναι αιρετικοί
προτεστάντες η καθολικοί;
Σκεπτόμενος, φίλοι μου, αυτά τα χάλια
των εκκλησιαστικών κεφαλών συλλογίζομαι ,τώρα που επικοινωνώ μαζί σας, πως
εάν δε λυπόταν ο θεός εσάς τους απλούς,
αγνούς και άδολους ανθρώπους, θα είχε
καταστρέψει τον κόσμο εξ αιτίας των καμωμάτων μερικών ιερωμένων σαν αυτόν
και τους συνόμοιους του.
Μην απορήσετε αν σας πληροφορήσω
ότι με την ίδια αβασάνιστη εκπτωτική
λογική της χριστιανικής πίστης μπροστά
σε κοσμικές ορέξεις πήραμε απ’ αυτούς
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εντολή οι εφημέριοι να μη κτυπάμε
τις καμπάνες δυνατά, πολύ και πολλές
φορές, γιατί ενοχλούνται οι τουρίστες.
Δεν πήγαμε, κύριοι, εμείς να τους βρούμε, αυτοί ήλθαν. Και θα πρέπει εμείς να
προσαρμοστούμε στα φθηνά τους γούστα
φιμώνοντας τους κράχτες των πιστών. Ω
θεέ μου, τι ενδοτισμός των επισκόπων
σου, για τους οποίους κατά τα άλλα προσευχόμαστε «να είναι υγιείς, να μακροζωούν και να ορθοτομούν το λόγο
της αλήθειας σου!» «Τρομάρα να τους
ρθει», αυτοί ορθοτομούν τις απαιτήσεις
των φθηνών απολαύσεων των τουριστών
και των συμφερόντων των περί με τον
τουρισμό ενασχολουμένων .
Επιτέλους αυτή η Εκκλησία ξέφραγο
αμπέλι και σκορποχώρι έγινε έτσι, ώστε
να κάνει, ό,τι θέλει ο κάθε επίσκοπος
ανεξέλικτα και ατιμώρητα. Προς τούτο
κάποτε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
Ανθιμος εξερχόμενος του Συνοδικού
Μεγάρου, εις επήκοον πάντων των ελλήνων και όχι μόνο, μας είπε: «εγώ θα
κάνω ό,τι θέλω και θα λέω ό,τι θέλω».
Έργοις και λόγοις συνεπής ο άνθρωπος,
όταν ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μπουτάρης πήγε να πάρει αντίδωρο
από τα χέρια του, του είπε προκλητικά και
απροκάλυπτα σκανδαλίζοντας το εκκλησίασμα: «όσο είμαι εγώ εδώ, δε θα δεις
δημαρχία». Πήρε αντίστροφες στροφές
το περί δικαίου αίσθημα του λαού της
πόλης και τον εξέλεξε, ενώ δε θα τον
εξέλεγε βάση των δημοσκοπήσεων. Αν την
επομένη από τηλεοράσεως αναγνώρισε
το λάθος του τι να το κάνω, το πουλάκι
είχε πετάξει, τουτέστι το καραμπινάτο
σκάνδαλο έγινε. Κλόνισε την εμπιστοσύνη κάποιων προς την Εκκλησία που
συγχέουν το ιερατείο με το Θεανθρώπινο
αυτόν Οργανισμό, το οποίο αυτός απλά
υποτίθεται, υπηρετεί.
«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός
σοφού»: έλεγαν οι σοφοί πρόγονοι μας.
Που πάει να πει «ένα λάθος είναι ανεκτό, το δεύτερο δεν ανέχεται» .Αλλά
εδώ δεν έχομε ένα δεύτερο αλλά σωρεία
.Σταχυολογώ την ηθική αυτουργία στη
συμφωνία των Πρεσπών και στον πόλεμο
των ομοδόξων και ομοεθνών στην ουσία
Ρώσων και Ουκρανών.
Την κατακλείδα την παραχωρώ στον
αδιάψευστο προφητικό λόγο: «…οι ποιμένες μου διέφθειραν τον αμπελώνα
μου( την Εκκλησία εννοεί) εμόλυναν
την μερίδα μου την επιθυμητή (….)».
( Ησαίας Κεφ.ΙΑ 18-23 ΙΒ 1-5 , 9-11
,14-15)
Μην απογοητεύεστε όμως, φίλοι μου,
για τον απλό και μόνο λόγο ότι ευτυχώς
αυτοί αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον
κανόνα .Κατά κανόνα η πλειοψηφία των
κληρικών αποτελείται από μαχόμενους
μαχητές και αγωνιστές, συνεπείς στον
όρκο της Ιεροσύνης τους, οι οποίοι δίνουν καθημερινό πολύπλευρο αμείλικτο
αγώνα από τις επάλξεις του καθήκοντος
που αυτή τους ορίζει, και τους οποίους
δεν προβάλει το σύστημα σαν πρότυπα,
γιατί τους φοβάται . Αυτούς αναζητείσθε
τους, εντοπίσθε τους και ακούστε τους. Θα
κερδίσετε, δε θα χάσετε.
Παπα-Γιώργης Προμονάς
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φαινόμενο έχει να συμβεί αιώνες και
μάλιστα σε τόσο μικρό διάστημα. Επίσης
θα ζήσει η Ορθόδοξη Εκκλησία τους 9
από τους 12 νέους οσιομάρτυρες αλλά
και τους 3 τελευταίους (Κωνσταντίνο,
Νικόδημο, Θεολόγο) που πιστεύουμε ότι
θα τους κατατάξουν στη χορεία των Ιερομαρτύρων, διότι τα μαρτύρια που υπέστησαν, δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην
εκκλησιαστική ιστορία. Τους καταδίκαζαν,
τους ξανακαταδίκαζαν δίχως ποτέ να τους
δικάσουν, κάθε φορά έμπαινε σε λειτουργία
ο ίδιος μηχανισμός, ήταν μια πράξη ντροπής,
όλα δούλευαν βάση εντολής που δίνονταν
από το διευθυντήριο, η εκτροπή είχε πάρει
διαστάσεις θεομηνίας, η θύελλα της ασυδοσίας όλα τα είχε σαρώσει, η σφαγή των Ιερών
Κανόνων και των Νόμων πραγματοποιούνταν “εν ψυχρώ”, οι διαδικασίες αποτελούσαν
εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
όλες οι αποφάσεις ήταν αυθαίρετες, διότι οι
ανακρίσεις κρίνονταν περιττές, δεν υπήρχε
φάκελος κατηγορίας, δεν κάλεσαν ποτέ μάρτυρες κατηγορίας ή υπεράσπισης, τους “υπόδικους” επισκόπους δεν τους είδαν σχεδόν
ποτέ, δεν τους κάλεσαν ποτέ σε απολογία και
ούτε μάθαιναν πότε δικάζονταν. Με εντολή
του προέδρου αρχιεπισκόπου Σεραφείμ η
καταδίκη ψηφίζονταν (τέτοιες υπάρχουν ένα
μάτσο) με οχλοβοή και αμέσως καταγράφονταν στα πρακτικά και δίνονταν, αυτόματα
“είδηση” στα Μέσα Ενημέρωσης, για να το
μάθουν οι “καταδικασμένοι” επίσκοποι!
Και τώρα έφθασε η ώρα της δικαίωσης, διότι ανοίγοντας τους τάφους τους – ανακομιδή
λειψάνων – βρεθήκαμε μπροστά σε μεγάλες
εκπλήξεις – δεν τα λέμε θαύματα – να ευωδιάζουν τα οστά τους και σε αρκετές περιπτώσεις
να ευωδιάζει και η γύρω περιοχή. Ήδη έχουμε
την αγιοκατάταξη (Καλλινίκου Εδέσσης) αλλά
υπάρχουν προτάσεις και για άλλους (Χρυσόστομο Χίου, Νικόλαο Χαλκίδος, Αυγουστίνο
Φλωρίνης, Θεολόγο Λαρίσης, Τρίκκης Διονύσιο…) που θα μας ξαφνιάσουν.
Τα σκοτεινά – μασονικά κέντρα θορυβήθηκαν “… και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων συμβούλων τε λαβόντες” αποφάσισαν
την παραπληροφόρηση ως λιπαντικό της
δόλιας σκοπιμότητας και έβαλαν μπρος το
μηχανισμό να βρουν “καλοπροαίρετους” να
γράψουν πράγματα που να μην έχουν μια
σχέση με τα πραγματικά γεγονότα και ούτε
να σέβονται την αλήθεια, παρουσιάζοντας
ψεύδη καμουφλαρισμένα με το μανδύα της
αληθοφάνειας, έτσι ώστε να γίνουν με το
τέχνασμα αυτό πειστικοί στους ανθρώπους
που δεν επεξεργάζονται την πληροφόρηση
και να την καταπίνουν αμάσητη.
Βέβαια η ατιμία και η αδικία αμείβουν και
αμείβονται με παροχές τίτλων και αξιωμάτων.
Τους έδωσαν “βραβεία” οι παράγοντες του
σκότους, για να πνίξουν και να εξαφανίσουν τη “Χρυσή εποχή της Εκκλησίας”, τους
πρόσφεραν χαρτιά με τίτλους για να νομιμοποιήσουν την παραπληροφόρηση και να
εξαπατήσουν τον άδοξο λαό του Θεού. “Τα
γαρ δώρα εκτυφλοί οφθαλμούς σοφών και
εξαίρει λόγους δικαίων” (Δευτερ. 16, 19), (τα
δώρα σκοτίζουν και τυφλώνουν τα μάτια
των σοφών και αδυνατίζουν τα λόγια και
τις αποφάσεις των δικαίων).
Αυτός είναι ο λόγος που απαντούμε, όσο
πιο συνοπτικά γίνεται και σε συνέχειες στο
“καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο”, «ΤΟ
ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”».

ΜΙΑ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
στο καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο
«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»
(3η συνέχεια)
Οι “τριβές στις σχέσεις της Εκκλησίας με την
Πολιτεία που ταλάνισε σχεδόν επί μία 30ετία
– δε δημιουργήθηκε – συγκεκριμένα από το
1967”, αλλά πριν 200 χρόνια περίπου, όπως
εν μέρει και συνοπτικά ανέφερα, κ. πολυ…
γράμματε Ανδρεόπουλε.
3ο ψέμα: («με το διορισμό από τη δικτατορία – και σε αντικατάσταση της κανονικής 56μελούς Ιεραρχίας – της λεγομένης
8μελούς “Αριστίνδην” Συνόδου εκ της
οποίας εξελέγησαν ο νέος Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος Κοτσώνης και 29 νέοι Μητροπολίτες) μέχρι το 1996».
Πρώτον, δεν ήταν 56μελής η Ιεραρχία,
ήταν 65μελής συν 2 νέες μητροπόλεις (Νίκαιας και Λαγκαδά) που δημιουργήθηκαν
με το Ν.Δ. 4589/1966 έφτασαν τα 67 μέλη.
Από αυτούς συμμετείχαν στις εργασίες της
Ιεραρχίας (16/11/1965) μετά από έγκριση
149194/9.11.1965 του υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων «περί τρόπου πληρώσεως
κενών μητροπολιτικών εδρών…», μόνον οι 38,
λίγο παραπάνω από τους μισούς. Αν αυτή είναι
η κανονική Ιεραρχία! Δεύτερο, όλοι σχεδόν οι
μητροπολίτες ή έχουν εκλεγεί, ή έχουν χειροτονηθεί από την απελευθέρωση της χώρας
1823 και μέχρι και σήμερα ακόμα έχουν ρίζες
από “Αριστίνδην Συνόδους”, είτε απευθείας
είτε από μητροπολίτες εκλεγμένους ή χειροτονημένους από τέτοιους Συνόδους.
Ο μεγάλος πολέμιος του Ιερωνύμου, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος “εις εαυτόν δε
ελθών” είπε∙ “εις την Πολυμελή Σύνοδον στις
12 Ιανουαρίου 1974”.
«Σεβασμιώτατοι Άγιοι Σύνεδροι.
… Σας ερωτώ άγιοι Αδελφοί: Είμεθα όντως
και απολύτως κανονικοί ημείς; Έχομεν άσπιλον
κανονικότητα; Απαντώ στεντορείως: ΟΧΙ, ΟΧΙ,
ΟΧΙ! Είμεθα και ημείς αντικανονικοί, πρώτον,
διότι, ως και εις πρόσφατα τηλεγραφήματά μου
ετόνισα, όλοι φέρομεν εν εαυτοίς προπατορικόν
αμάρτημα αντικανονικότητος, ως προελθόντες,
αμέσως ή εμμέσως, εκ της Ιεραρχίας, την
οποίαν εδημιούργησεν η αντικανονική πενταμελής Αριστίνδην Σύνοδος του 1922, η οποία
ανέδειξεν Αρχιεπίσκοπον τον Χρυσόστομον
Παπαδόπουλον και μάλιστα δια τριών μόνων
ψήφων. Υπό της αυτής Συνόδου εξελέγησαν και
οι Μητροπολίται Χαλκίδος Γρηγόριος, Κορινθίας και είτα Αθηνών Δαμασκηνός, Ακαρνανίας
Κωνσταντίνος, Ηλείας, Αντώνιος, Κυθήρων και
είτα Λαρίσης και Αθηνών Δωρόθεος, Κερκύρας
και είτα Αμερικής και Κωνσταντινουπόλεως
Αθηναγόρας και τέλος Καρυστίας και είτα
Χίου Παντελεήμων, οίτινες εχειροτόνησαν
άλλους, εκείνοι άλλους κ.ο.κ. Όλοι, λοιπόν,
λόγω προελεύσεως, έχομεν εν εαυτοίς το προπατορικόν αμάρτημα της αντικανονικότητος.
“Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω”
κατά των άλλων.
Είμεθα και ημείς αντικανονικοί, δεύτερον,
διότι εις την παρούσαν Σύνοδον παρακάθηνται
Ιεράρχαι, εκλεγέντες υπό την Αριστίνδην Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού.
Είμεθα και ημείς αντικανονικοί, τρίτον,
διότι οι ημίσεις περίπου εκ των Συνέδρων της
παρούσης Συνόδου είναι συναυτουργοί των
μετά το 1967 γενομένων. Προηγείται, βεβαίως, η εκλογή και έπεται η χειροτονία, αλλ’ η
εκλογή είναι το έλασσον, η δε χειροτονία το

μείζον, διότι άνευ αυτής η εκλογή καθίσταται
νεκρός και ανενέργητος τύπος. Πώς, λοιπόν, θα
αποκλεισθούν της Εκτάκτου Συνόδου οι ψηφίσαντες και θα μετάσχουν οι χειροτονήσαντες
τους ψηφισθέντας; Δεν είναι και οι μεν και οι
δε ακεραίως και απολύτως συναυτουργοί των
γενομένων; Από κοινού δεν συνετέλεσαν εις
την πλήρωσιν των Μητροπόλεων δια των νέων
Ιεραρχών; Επί τη βάσει ποίας λογικής, άγιοι
Αδελφοί, ποίας ηθικής, ποίου δικαίου, ποίου
Κανόνος της Εκκλησίας, οι μεν ψηφίσαντες,
καθώς και οι ψηφισθέντες, κηρύσσονται απόβλητοι και μεμολυσμένοι, ενώ οι χειροτονήσαντες τους ψηφισθέντας θεωρούνται παραδεκτοί
και αμόλυντοι; Άγιοι Αδελφοί, αιρέτω η ηθική
ασυνέπεια, αιρέτω η άνισος μεταχείρισις, αιρέτω η αδικία, αιρέτω ο παραλογισμός, αιρέτω
η υποκρισία. Μετέχουν οι χειροτονήσαντες
και δεν μετέχουν οι χειροτονηθέντες! Αλλ’ οι
δεύτεροι είναι καρποί των πρώτων. Οι πρώτοι είναι τα δένδρα. Πώς, λοιπόν, τα δένδρα
είναι κανονικά και οι καρποί αντικανονικοί;
Ή αμφότερα είναι Κανονικά ή αμφότερα είναι
αντικανονικά. “Ού δύναται δένδρον αγαθόν
καρπούς πονηρούς ποιείν, ουδέ δένδρον
σαπρόν καρπούς καλούς ποιείν”, κατά τους
λόγους του Κυρίου. Τους τρεις δε τελευταίους
Μητροπολίτας, ήτοι τους Γόρτυνος Θεόφιλον,
Τρίκκης Σεραφείμ και Σπάρτης Ιερόθεον, εξέλεξεν όχι η πρώτη Αριστίνδην Σύνοδος, αλλ’ η
Δευτέρα τοιαύτη της περιόδου 1969-1972, εις
την οποίαν μετείχον (μητροπολίτες εκλεγμένοι
πριν την δικτατορία 1967), οι Σεβ. Μητροπολίται Καλαβρύτων Γεώργιος, Μυτιλήνης Ιάκωβος,
Ιωαννίνων Σεραφείμ, Κοζάνης Διονύσιος και
Κίτρους Βαρνάβας. Πώς λοιπόν οι πέντε αυτοί
Μητροπολίται καλούνται να μετάσχουν εις την
παρούσαν Σύνοδον και οι υπό της Συνόδου
των εκλεγέντες τρεις δεν καλούνται; Είναι αυτό
κανονικόν και δίκαιον;
Είμεθα και ημείς, αντικανονικοί, τέταρτον,
διότι το σύνολον των μελών της παρούσης
Συνόδου, ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότης, έλαβον χειροτονίαν Διακόνου ή Πρεσβυτέρου ή και αμφοτέρας εις ηλικίαν κατωτέραν
της υπό των ιερών Κανόνων οριζομένης, και
κινδυνεύουν, αν εφαρμοσθή η απόλυτος κανονική ακρίβεια, την οποίαν εν τούτοις ζητούμεν
μετά λυσσώδους επιμονής προκειμένου περί
της εκλογής των μετά το 1967 Ιεραρχών, κινδυνεύουν, αν εφαρμοσθή η απόλυτος κανονική
ακρίβεια, όχι μόνον να αποκλεισθούν εκ της
παρούσης Συνόδου, όχι μόνον να χάσουν την
Επισκοπήν των, αλλά να καθαιρεθούν τελείως
από πάσης ιερατικής εξουσίας, δεδομένου
ότι ποινήν καθαιρέσεως επιβάλλουν οι ιεροί
Κανόνες δια την τοιαύτην παράβασιν.
Επαναλαμβάνω τους λόγους των τηλεγραφημάτων μου: “Εν τη Εκκλησία της Ελλάδος
ουδείς Ιεράρχης ευρεθήσεται καθαρός
από ρύπου αντικανονικότητος”. Και:
“Εάν αντικανονικότητας παρατηρήσης
εν ημίν, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσεται…”.
Προσφυέστατα εγράφη προχθές εις ημερησίαν
Εφημερίδα των Αθηνών, ότι αν θέλη η Πολιτεία
να εύρη Επισκόπους ανεπιλήπτου κανονικότητος, ίνα αυτοί και μόνοι αναδείξουν τον νέον
Αρχιεπίσκοπον, μίαν λύσιν έχει: Να ζητήση
“παρά του Θεού, όπως στείλη και πάλιν
εις την γην τους 12 Αποστόλους…”.
Και για την επέμβαση της πολιτείας στα της
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Εκκλησίας, τα οποία ο πολύ…γράμματος δεν τα
είδε, παρ’ ότι αυτά έγιναν μετά την αποχώρηση
του Ιερώνυμου: «Δυστυχώς και η σύγκλησις
της παρούσης Συνόδου, εις την οποίαν ανατίθεται κοσμογονικόν έργον με αδήλους συνεπείας,
έγινεν ερήμην της Ιεραρχίας και είναι έργον
αποκλειστικόν της Πολιτείας. Συνεχίζομεν
ούτω να είμεθα δέσμιοι εις το άρμα της Πολιτείας και να έχωμεν την Εκκλησίαν ταπεινήν
θεραπαινίδα της. Έργον της Πολιτείας ήτο και
η Αριστίνδην Σύνοδος του 1967, της οποίας τα
έργα εκλήθημεν σήμερον ημείς να ανατρέψωμεν. Αύριον θα κληθούν άλλοι να ανατρέψουν
τα ιδικά μας έργα. Και ούτω θα συνεχίζεται
εσαεί το φρικτόν αυτό “μαγγανοπήγαδο”. Άγιοι
Αδελφοί, αρκούν πλέον αι επεμβάσεις της Πολιτείας. Αρκούν οι Νόμοι και τα Διατάγματα και
αι Συντακτικαί Πράξεις. Έχομεν το Ευαγγέλιον
και Ιερούς Κανόνας, των οποίων ωρκίσθημεν
την φύλαξιν. Επαρκούν απολύτως αυτά, ίνα το
σκάφος της Εκκλησίας ευπλοήση…».
ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΞΕΠΕΣΑΝ;
Και συνεχίζει το ψευδοκατεβατό ο κ. Ανδρεόπουλος: «οπότε το ανώτατο διοικητικό
δικαστήριο (γράφει) της Χώρας απέρριψε τις
προσφυγές των λεγομένων “ιερωνυμικών”
Μητροπολιτών εκείνων που διεκδικούσαν
την επάνοδό τους στις έδρες, απ’ τις οποίες
εξέπεσαν το 1974…».
Η λέξη «εξέπεσαν», από πού εξέπεσαν κ.
Ανδρεόπουλε; Με τρόμαξε, με άφησε με το
στόμα ανοιχτό, την καρδιά θαμμένη στη θλίψη και στο μυαλό μου να περιφέρεται η λέξη
«εξέπεσαν» να έχει σφηνωθεί ως φλόγιστρο
σε καυστήρα. Έτρεξα στα λεξικά, να βρω από
πού προέρχεται και τόσο με τρόμαξε; Ακόμα
πιο πολύ με άφησε άφωνο που προσπαθεί
ο κύριος αυτός να φτιάξει ένα σκιερό φως
κάποιας παραπλανητικής νεολογίας.
Ή δεν καταλαβαίνει τι γράφει! Ή δε γνωρίζει γράμματα παρά τα βραβεία! Ή αυτοί που
τα έδωσαν, τον υποχρέωσαν! Ή αυτοί που
εξέτασαν το “συγγραφικό του έργο” και το
βράβευσαν με “άριστα”, δεν το κατάλαβαν τι
έγραφε ή δεν το μελέτησαν!
Για τη λέξη “εξέπεσαν” το λεξικό Τεγόπουλου- Φυτράκη γράφει: «υποτίμηση, υλική
ή ηθική παρακμή». Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης “το ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη”: «η
αφηρημένη έννοια του ξεπέφτω υλική και
ηθική κατάπτωση και παρακμή…». Το Πάπυρος
Larousse: «ηθική κατάπτωση, χάνω την αξία,
το κύρος μου, υποβαθμίζομαι. Χάνω την υπόληψή μου, ταπεινώνομαι με αυτά που κάνει».
Τον Γ. Μπαμπινιώτη: «κατάπτωση, παρακμή,
κατάντια. Πέφτω σε χαμηλό (ηθικό και πνευματικό) επίπεδο. Ξεπεσμένος, παρακμάζω,
εξαθλιώνομαι».
Κύριε πολυ…γράμματε, η αλήθεια και το δίκαιο που προσπαθείς να το ξεπεράσεις με δόλιο
τρόπο, δεν υποστυλώνονται με παραποιημένες
λέξεις. Σας καίει η λέξη διωγμός! Σας καίει
η λέξη εξόντωση! Σας καίει η λέξη δολοφονία! Το ψέμα και η αδικία πληρώνουν και
πληρώνονται ακριβά (βραβεία, διπλωματικές
εργασίες, διδακτορικά), για να υποστυλωθούν και να σταθούν στα ψεύτικα πόδια της,
γίνονται αντικείμενα ρυπαρής συναλλαγής,
δίνουν και παίρνουν τίτλους, πουλιούνται
και αγοράζονται στα μασονικά παρασκήνια. Η
ιστορία είναι σκληρός και αδυσώπητος μάρτυσυνεχίζεται στη σελ. 8
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συνέχεια από την 7η σελίδα

ρας, έχει καταχωρήσει περιστατικά συναλλαγής
τραγικά, έχει αποτυπώσει εξαγορές συνειδήσεων, έχει αποθηκέψει γεγονότα που ξεπερνούν
τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας, προδοσίες
με ανταλλάγματα, απάτες σχεδιασμένες και
πληρωμένες, παραπληροφόρηση, αγορασμένη
με βαρύ τίμημα.
ΠΙΣΩ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Η ΜΑΣΟΝΙΑ
Αξεπέραστο γεγονός, σφραγίδα της έσχατης διαφθοράς είναι ο διωγμός των 12 αγίων
“ιερωνυμικών” μητροπολιτών, γιατί τάχθησαν
με υπόμνημα και σθεναρότητα στην καταδίκη της μασονίας το Νοέμβριο του 1972 και
για να φιμώσουν την αλήθεια και τη σωστή
πληροφόρηση, δούλεψε η υλική παροχή στα
δημοσιογραφικά σοκάκια, σαν λιπαντικό στο
μηχανισμό της δόλιας σκοπιμότητας, το εισέπρατταν προδίδοντας την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (Δηλώνω
δημοσιογράφος “Αυτόπτης μάρτυς”, σελ. 56-63).
«Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο – που
επικαλείσαι – απέρριψε τις προσφυγές των
λεγομένων “ιερωνυμικών” Μητροπολιτών…». Το περιστατικό αυτό το γνωρίζεις ότι
δεν έχει καμία σχέση με την αληθεία, είναι ένα
πειστικό τέχνασμα για τους ευκολόπιστους γι’
αυτούς που δεν επεξεργάζονται την είδηση και
την καταπίνουν αμάσητη.
Διότι πρώτον την εποχή εκείνη, ασκούσατε
το επάγγελμα του δημοσιογράφου με αποκλειστικό αντικείμενο το Εκκλησιαστικό ρεπορτάζ.
Δεύτερο, το αρχείο σου, όπως και το δικό μας,
δείχνει τα πραγματικά γεγονότα και όχι την
παραπλανητική προσπάθεια, για να κρυφτεί η
αλήθεια και τρίτο, η εφημερίδα “ΑΓΩΝΑΣ” κατ’
επανάληψη έχει ασχοληθεί με τις προσφυγές
στο ΣτΕ, τις έχετε διαβάσει και υπάρχουν στην
αρχειοθήκη σας.
Σκύβοντας στον πολύπλοκο ιστορικό χάρτη
θα προσπαθήσω να μεταφέρω, όσο πιο συνοπτικά γίνεται τα “δημοκρατικά Σεραφειμικά”
γεγονότα, ξέρω πως θα λυπήσω κάποιους, αλλά
δεν έχω δικαίωμα να καλύπτω με φούμαρα την
αλήθεια, ούτε να ψαλιδίσω τα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας, το κάνω μετά από προτροπή
εκατοντάδων χιλιάδων αναγνωστών, ώστε να
θυμηθούν οι παλαιοί που τα έζησαν, να αναθεωρήσουν, όσοι πίστεψαν στις δημοσιογραφικές
γραφίδες, που δούλευαν “επ’ αμοιβή” παραποιώντας τα γεγονότα και να τα μάθουν οι νεότεροι,
ώστε ο ιστορικός του μέλλοντος να συλλέξει την
επιχειρηματολογία, για να επιχειρήσει σωστή
ταξινόμηση και αξιολόγηση δίδοντας ακέραιη
την ιστορική αλήθεια.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Μέχρι το 1967 υπήρχε ένα ηγετικό σώμα
Αρχιερέων αξιοθρήνητο, δίχως ήθος και πνεύμα,
δίχως προσόντα στην πλειοψηφία και δίχως
ζωή και λόγο πατερικό, γεμάτο σκάνδαλα,
δίχως καπετάνιο να πλοηγήσει το σκάφος,
δίχως οραματισμό, δίχως πρόγραμμα, δίχως
αγάπη και πόνο για το πλήρωμα της Εκκλησίας, έκαναν αδέξιες κινήσεις και έσπρωχναν
την ιερή Κιβωτό στο αδιέξοδο και από εκεί στο
χάος, επαναλαμβάνοντας τη διαπίστωση του
προφήτου Ιερεμίου: «Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου» (Ιερ. 12, 10).
Αυτή τη κατάσταση βρήκε η δικτατορία της 21ης
Απριλίου. Με έναν αρχιεπίσκοπο (Χρυσόστομο
Χατζησταύρου) στα 88 χρόνια που μετατέθηκε
έξι φορές από μητρόπολη σε μητρόπολη παρ’
ότι το απαγορεύουν οι Ιεροί Κανόνες, έκανε
πραξικοπήματα σαν “Κανονικός” μητροπολίτης1, έγινε παράνομα αρχιεπίσκοπος, όρκισε τη
δικτατορική κυβέρνηση Κόλλια – Παπαδόπουλου. Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος γράφει: «Την
1 Εγκατέλειψε το ποίμνιό του στις μαύρες ημέρες και από τις
πρώτες ώρες την κατάληψη από τους Γερμανοβούλγαρους.
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στο καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο
«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»

ορκωμοσία ετέλεσε ο Χρυσόστομος που,
όμως, λόγω γήρατος αλλά και βαρηκοΐας,
ούτε είχε καταλάβει τι πραγματικά είχε
συμβεί. Έτσι, μετά το πέρας της τελετής μοίραζε σε όλους συγχαρητήρια»2. Την επομένη
22/4/1967 η “Αγία Ιερά Σύνοδος” με υπογραφή
Αρχιεπισκόπου και ομόφωνη απόφαση έστειλε
συγχαρητήριο – ευχετήριο τηλεγράφημα στη
δικτατορική Κυβέρνηση “για μακροημέρευση
για παν έργον αγαθόν”.
Η δικτατορία επιβλήθηκε στις 21 Απριλίου
1967 και η “κανονική” Ιερά Σύνοδος λειτουργούσε για 20 περίπου ημέρες μέχρι στις 10
Μαΐου 1967, με νομοθετική απόφαση οι Συνταγματάρχες στις 11 του μηνός αναστέλλουν
κάθε λειτουργία,
υιοθετούν το Ν.Δ.
4589/1966 της
Κυβέρνησης Στ.
Στεφανόπουλου
για το όριο ηλικίας των Αρχιερέων
για έξοδο τους στα
80 τους έτη. Διορίζει την επομένη
“Αριστίνδην Σύνοδον” που δεν
ήταν κάτι άγνωστο, διότι από το
1823 έως το 1945
έχουμε ένδεκα, αν
υπολογίσουμε και
τους αντιπροέδρους και μετά αρχιεπισκόπου
Χρυσοστόμου φθάνουμε στις δώδεκα (12) σε
μια περίοδο 130 χρόνων.
Σε καμία δεν αμφισβητήθηκε η κανονικότητα
και αυτό το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα
ο πολυ…γράμματος Ανδρεόπουλος, διότι όλες
σχεδόν έγιναν, για να τακτοποιήσουν ΜΑΣΟΝΟΥΣ ή φιλομασόνους και διαβλητούς
στην εκκλησιαστική πυραμίδα, ενώ αντίθετα
η “Αριστίνδην Σύνοδος” των ημερών Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη). Όλοι
σχεδόν οι εκλεγμένοι είκοσι οκτώ (28) από
τους εικοσιεννιά (29) μητροπολίτες και πέντε
βοηθοί επίσκοποι ήταν σφόδρα πολέμιοι της
μασονίας και της ανηθικότητας. Οι δώδεκα που
διώχθηκαν (όχι εξέπεσαν) από το Σεραφείμ και
το μικρό υποτακτικό κονκλάβιό του ήταν αυτοί
που ζητούσαν από την Ιεραρχία την καταδίκη
της μασονίας, όπως και έγινε στις 20/1/1970.
ΔΕΚΑ-ΔΩΔΕΚΑ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΣΥΝΟΔΟΙ
Ο βραβευμένος πολυ…γράμματος κ. Ανδρεόπουλος αποφεύγει τελείως να κάνει αναφορά
στις δέκα και πλέον “Αριστίνδην Συνόδους”
της Εκκλησίας της Ελλάδος που έχουμε από
τη σύσταση του κράτους και για αιώνες έτσι
διοικούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τσιμουδιά στο βραβευμένο αυτό σύγγραμμα: «ΤΟ
ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”». Για το Βατερλώ που
έπαθε με το πολυβραβευμένο πόνημά του «Η
Εκκλησία κατά τα χρόνια της δικτατορίας
1967-1974» με τα παραποιημένα και κομμένα
στα μέτρα του γεγονότα να μην τον στενοχωρήσουν του χάρισαν το Βραβείο του δόκτορα
της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τον έκαναν μέλος
της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού
Δικαίου, τον διόρισαν ως Συντονιστή του Εκπ/
κού Έργου κλ. ΠΕ01-Θεολόγων (Στ. Ελλάδος),
τον εντάξανε στο Μητρώο Επιμορφωτών του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.
2 Βασιλιάς Κωνσταντίνος, τόμος β΄, σελ. 255-6.

– πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) με έδρα τη Λαμία.
Το “πόνημα” αυτό που, όποιος το διαβάσει και
αντιπαραβάλει τα γραφόμενα με τις παραπομπές
που αναφέρει, μπορεί να εξοργισθεί ή να τρελαθεί με τα κομμένα, ραμμένα και μπαλωμένα
στοιχεία που παρουσιάζει.
Για τους οκτώ (8) επιλεγέντες να συγκροτήσουν την “Αριστίνδην Σύνοδον” α) στη σελίδα
82 μας παραπέμπει στην υποσημείωση 48 και
στο βιβλίο “Ιερώνυμος Κοτσώνης” του Μητρ.
Αττικής Νικοδήμου Γκατζιρούλη και στη σελίδα
251, ότι γράφει: «χαρακτηρίζει την κίνηση
εκείνης της Ιεραρχίας να προχωρήσει στη
διενέργεια των εκλογών του Νοεμβρίου

του 65 ενάντια στην κυβερνητική απόφαση
περί αναστολής συγκλήσεως της Ιεραρχίας,
ως “εκκλησιαστικό πραξικόπημα”».
Ανοίγεις το βιβλίο στην αναφερόμενη σελίδα
και διαβάζεις…;«υποχρεώθηκαν να κάνουν
μία κίνηση και η επιλογή τους ήταν τέτοια,
που να ανταποκρίνεται στο αίσθημα και τις
προσδοκίες του ελληνικού λαού. Έκαναν
μια Αριστίνδην Σύνοδο, απ’ αυτούς τους
επισκόπους, που δεν είχαν πάρει μέρος στο
εκκλησιαστικό πραξικόπημα του 1965 κι
ανάθεσαν σ’ αυτό το εκκλησιαστικό όργανο
την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου και τη
ριζική αντιμετώπιση της κρίσης».
Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
β) Αμέσως συνεχίζει ο κ. Ανδρεόπουλος: «Ενώ
ο συνδεόμενος φιλικά με τον Ιερώνυμο
καθηγητής Σάββας Αγουρίδης, θα θεωρήσει
τις επίμαχες αυτές εκλογές ως “επαναστατικές”». Ανοίγεις όμως το βιβλίο “Το εκκλησιαστικό μας πρόβλημα…” και τη σελίδα 108 που
αναφέρεται και ο καθηγητής γράφει:
«Κατά την προ του κ. Σεραφείμ περίοδο τα
γεγονότα, που χαρακτηριστικά σημάδεψαν τη
ζωή της Ελληνικής Εκκλησίας, ήταν, κατά το
εγελιανό σχήμα, σαν η ιστορική θέση, (τα έκτροπα της εκλογής του Ιακώβου Βαβανάτσου ως
Αρχιεπισκόπου Αθηνών), που συνεκλόνισε το
πανελλήνιο και έκανε την Ελλάδα διεθνή περίγελω· αυτήν ως «θέση» συμπλήρωσαν οι επαναστατικές αρχιερατικές εκλογές του 1965 για
την επαναφορά του μεταθετού των επισκόπων,
που είχε η κυβέρνηση προσπαθήσει να απαγορεύσει. Αυτά τα γεγονότα υπήρξαν οι κορυφές
του παγόβουνου της ιστορικής εκκλησιαστικής
«θέσης». Και έχει καμία σχέση τα γραφόμενα
του πολυ…γράμματου Ανδρεόπουλου με τα του
καθηγητή Αγουρίδη;
Για τον καθηγητή Σ. Αγουρίδη που επικαλείται κατ’ επανάληψιν στο πολυβραβευμένο
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πόνημά του ο κ. Ανδρεόπουλος. «Η
Εκκλησία κατά τη δικτατορία
1967-1974», αλλά περί Μασονίας
που αναφέρει ο κ. Αγουρίδης ότι
κρύβοταν πίσω από το σαμποτάρισμα του έργου Ιερωνύμου και τη δίωξη των 12
αγίων μητροπολιτών το ξεχασε ή είχε τα μάτια
κλειστά. Για τα υπόλοιπα ο πολύ…γράμματος κ.
Ανδρεόπουλος εμφανίζεται ως ένας, καθώς πρέπει, αριστοκράτης κόμματος, διότι γνωρίζει αν τα
έγραφε την άλλη ημέρα, θα του έπαιρναν όλα τα
βραβεία, διπλώματα και αξιώματα, γι’ αυτό ούτε
είδε και ούτε άκουσε! Γιαυτό θα του θυμίσουμε
ότι ο κ. καθ. Σ. Αγουρίδης έγραφε:
«Διερωτώνται πολλοί πως μπόρεσε να γίνει από
τη Χούντα μια τόσο απότομη στροφή πολιτικής
ως προς τα εκκλησιαστικά. Εγώ όμως δε νομίζω
πως ήταν τόσο απότομη. Είχα εκ του εγγύς
παρακολουθήσει τα γεγονότα. Προσωπικά,
δέχομαι κι εγώ, προς εξήγηση του ζητήματος,
ότι πρέπει να έπαιξε σημαντικό ρόλο η Στοά.
Η επικύρωση των εκκλησιαστικών αποφάσεων
της δεύτερης Χούντας από τον κ. Καραμανλή,
ως πρωθυπουργό Εθνικής Ενότητος, όπως ονομάστηκε, δεν αφήνει, σ’ εμάς τουλάχιστον, καμία
αμφιβολία περί αυτού.
» Στο τιμόνι της Εκκλησίας έμεινε η “αντικάθαρση”, έμεινε χωρίς αλλαγή. Ο κ. Καραμανλής (ή η Στοά) υπήρξε η επισφράγιση
της εκκλησιαστικής πολιτικής του κ. Ιωαννίδη»
(σελ. 110).
» Φαίνεται ότι εξίσου ισχυρός παράγων υπήρξε
ο γενικότερος που θίξαμε προηγουμένως. Θεωρήθηκε συμφέρουσα η αποκατάσταση της παλαιάς
τάξης μια και το υποστήριζε και η Στοά και
είχε αποδειχθεί ότι απέτυχε να καθάρει την
Εκκλησία ακόμα και ο Ιερώνυμος. Το σύνηθες στις καταστάσεις αυτές είναι τούτο: Όπως
σε ορισμένες χώρες με κάποια πνευματικά και
ηθικά θεμέλια στην παράδοσή τους, σε παρόμοιες
καταστάσεις βρίσκεται κάποιος μέσος δρόμος.
Δεν πέφτουν από τη μια άκρη στην άλλη: από το
Βαβανάτσο στον Ιερώνυμο κι από τον Ιερώνυμο
στο Σεραφείμ! Μπορούσε η κατάσταση να πέσει
μαλακότερα» (σελ. 111).
«… Το ενδιαφέρον είναι ότι την πολιτική εξόντωσης των «καθαρών» Μητροπολιτών συνέχισε
ο κ. Καραμανλής με την κυβέρνησή του της
Εθνικής Ενότητας. Εξαιτίας του κ. Καραμανλή
ειπώθηκε με περισσότερη βεβαιότητα πως πίσω
από τη Δικτατορία Ιωαννίδη και την ίδια πολιτική
του κ. Καραμανλή ήταν μάλλον η γραμμή της
Στοάς ως προς το εκκλησιαστικό θέμα. Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως κι η Στοά παρασύρθηκε
από τα αισθήματα αντεκδίκησης Μητροπολιτών
που διάκεινται φιλικά προς αυτή. Οπωσδήποτε
η πείρα των είκοσι αυτών ετών μας δίδαξε στην
πράξη ότι οι οικονομικές ή ιδεολογικές διαφορές δε δημιουργούν τόσο μεγάλες εντάσεις, όσο
κάποιες άλλες ανθρώπινες καταστάσεις. Τέλος
πάντων, όπως κι αν έχει το πράγμα, αφού οι
«αντι-καθαροί», εδώ στην Ελλάδα, κέρδισαν με
πολλή άνεση τη ρεβάνς, ήθελαν και τα κεφάλια
των αντιπάλων επί πίνακι! Έτσι ο κ. Καραμανλής τους απαγόρευσε διά νόμου το δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας,
ένα δικαίωμα που ανήκει σε όλους τους
πολίτες. Δεν είναι δικαίωμα που ανήκει
σε όλους τους πολίτες; Δεν είναι καθόλου
αστείο πως την ίδια πολιτική εφάρμοσε και
το ΠΑΣΟΚ (σελ. 112).
Γράφει και πολλά άλλα ακόμα ο κ. Αγουρίδης
αλλά ο πολυ…γράμματος δεν τόλμησε να τα
αγγίξει, έκλεισε τα μάτια του και φίμωσε το λόγο
και τον αντίλογο της ψυχής του, μπροστά στην
αλήθεια και έμεινε να πασπατεύει το ψέμα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Έρευνα ιστορική
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ΠΟΙΟΙ και ΠΩΣ µας ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΝ!!!

Η Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσεται
με μεγάλη ταχύτητα επί κυβερνήσεως
στρατηγού Παπάγου και με υπουργό συντονισμού Σπ. Μαρκεζίνη που υποτίμησε
τη δραχμή έναντι του δολαρίου κατά 50%
στις 9 Απριλίου 1953. Η υποτίμηση αυτή
αποδείχτηκε ως την πιο επιτυχημένη
ιστορία της Χώρας, έτσι ξεκίνησε η ανάπτυξη, ψηφίστηκε ο βασικός νόμος προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων (Ν.Δ. 2687/53) και που
ισχύει και μέχρι σήμερα.
Η ανάπτυξη είχε ρυθμούς 8% ετησίως σαν
την Κίνα του 2012 (8,10%). Τότε δημιουργήθηκαν βαριές βιομηχανίες, χαλυβουργίες,
ναυπηγεία, διυλιστήρια, υφαντουργίες και
βιομηχανίες ηλεκτρικών συσκευών, βιοτεχνίες
πάσης φύσεως…
Η αρχή της αποβιομηχάνισης της χώρας
άρχισε με τη μεταπολίτευση. Η γνωστή αριστερή επιχειρηματολογία, διότι ο Καραμανλής
έριξε λόγω ΕΟΚ αβοήθητη τη βιομηχανία
μας στη θάλασσα και την έπνιξε ερχόμενος ο
Παπανδρέου.
Ο Κων. Καραμανλής είχε πει στον τότε πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων
Λεων. Κανελλόπουλο της τσιμεντοβιομηχανίας
ΤΙΤΑΝ «… υπέγραψα τη συμφωνία με την
ΕΟΚ… Σας έριξα εσάς τους βιομηχάνους
στη θάλασσα. Τώρα μάθετε να κολυμπάτε».
Μετά λίγο – 1η Δεκεμβρίου 1975 – γίνεται
διημερίδα “Συνάντηση των Αθηνών” και
ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Δημ. Μαρινόπουλος του
έδωσε την απάντηση: «Λοιπόν, κολυμπάμε
και πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε να
βγούμε στη στεριά της Ευρώπης (κ. Πρόεδρε)».
Οι βιομήχανοι πίστευαν πως θα τα έβγαζαν
πέρα, ώσπου σε μερικές ημέρες πήραν την
πρώτη κρυάδα, όταν έφθασε η είδηση στις εφημερίδες, ότι μετά από εισήγηση δύο υπαλλήλων
της Τράπεζας προς το Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος κ. Ξεν. Ζολώτα, ξεκίνησε το ξήλωμα του πρώτου και μεγαλύτερου ιδιωτικού
ομίλου της χώρας.
Το γεγονός αυτό υπήρξε ένα συνταρακτικό
οικονομικό και πολιτικό θρίλερ της μεταπολίτευσης. Ήταν ένας βίαιος και εν πολλοίς αυθαίρετος τερματισμός μιας ανθούσας οικονομικής
αυτοκρατορίας που έδινε δουλειά και εισόδημα
σε χιλιάδες πολίτες. Ήταν η “καρατόμηση” του
Ανδρεάδη που θύμιζε διαδικασίες εκτάκτου
στρατοδικείου.
Όλη η αυτοκρατορία (Τράπεζες: Εμπορική,
Ιονική-Λαϊκή, Πειραιώς, Επενδύσεων, Αττικής,
το Ξενοδοχείον Hilton, Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, Χυμών και Κονσερβών, Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος
Πειραιά-Κηφισίας και Εταιρίες Μεταφορών…)
κυριεύθηκε “εξ εφόδου εν μια νυκτί” από
την κυβέρνηση Καραμανλή, που τον κήρυξε έκπτωτο από τα πάντα και τους πάντες. Ο όμιλος
Ανδρεάδη είχε 28 μεγάλα συγκροτήματα και
εκτός μικρότερα και 40.000 εργαζόμενους.
Ήταν η απαρχή της σταδιακής απαξίωσης
των κρατικών πια Τραπεζών και επιχειρήσεων, ήταν μια τεράστια δυσφήμιση της χώρας
στο εξωτερικό και η δυσπιστία των Ελλήνων
επιχειρηματιών που προκάλεσε την άπνοια
των επενδύσεων.
Οι δύο υπάλληλοι εισηγητές (Εμ. Κηπουρίδης
και Δ. Καλοδούκας) αναβαθμίστηκαν διορίζοντας επιτρόπους τους διευθυντές της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Στη συνέχεια κρατικοποίησαν την “Ολυμπιακή Αεροπορία”, αποζημιώνοντας τον Ωνάση
με 60.000.000 δολάρια, ενώ υπήρχαν δύο
όμιλοι ενδιαφερόμενοι με περισσότερα χρή-
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εταιρία NAMCO Α.Ε. είχε τη δυνατότητα
να κατασκευάζει 6.000-8.000 αυτοκίνητα
το χρόνο. Ο πρόεδρος της Π. Κοντογούρης δήλωσε: “Κλείσαμε με εντολή των
Καρτέλ” και όταν επανήλθε το 2014,
το υπουργείο δεν τους έδωσε την άδεια
επαναλειτουργίας. Το ίδιο συνάντησε
και το περίφημο συριανό Enﬁelb του
Γουλανδρή.
Η ΠΥΡΚΑΛ ήταν μια βιομηχανία της αυτοκρατορίας που δημιούργησε ο Μποδοσάκης
στην Ελλάδα με παραγωγή πολεμικού υλικού
(πυρομαχικά, νάρκες, τυφέκια, βόμβες, πυροκροτητές, συμπαραγωγή των stinger και
άλλων πυραύλων). Μόνο το συγκρότημα στην
Ελευσίνα κάλυπτε μια έκταση 452 στρέμματα
και είχε το πυροτεχνουργείο 85 κτίρια και το
γομωτήριο 51 κτίρια. Το 1982 εθνικοποιήθηκε
και σταδιακά έκλεισε.
Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στην
Ελλάδα, το σύγχρονο στο κόσμο που εφάρμοσε τα ρομποτάκια για κολλήσεις, που ήταν
άγνωστα στα αντίστοιχα της Ευρώπης, ήταν
η αμαξοποιία “ΒΙΑΜΑΞ” με τεράστιες εξαγωγές λεωφορείων, φορτηγών ψυγείων και
τουριστικών πούλμαν στην Ευρώπη, Αφρική
και Μέση Ανατολή. Η κατάρα ξεκίνησε από το
1976, που θεωρήθηκε ο ιδιοκτήτης (Φωστηρόπουλος) «καπιταλιστής», οι εργαζόμενοι τον
σαμπόταραν με απεργίες και το τελικό χτύπημα
ήταν το 1983, όταν το ελληνικό κράτος αγόρασε
1047 τα Ουγγρικά “Ίκαρος” για την αντικατάσταση των αστικών γραμμών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης. Διότι θεωρούσαν τη ΒΙΑΜΑΞ
“δεξιομάγαζο”.
Ο ιδιοκτήτης αγανακτισμένος πούλησε το
εργοστάσιο στη Τουρκική Otomarsan που το
αγόρασε μετρητοίς και το σήκωσαν σε χρόνο
μηδέν, συμπαρασύροντας εκατοντάδες μικρότερες βιοτεχνίες που εργάζονταν ως προμηθευτές
στην παραγωγική αλυσίδα και πάνω από 400
οικογένειες έμειναν στο δρόμο.
Ε.Β.Ζ. (ζάχαρη) ήταν ένα έγκλημα εκ προμελέτης το κλείσιμο των Εργοστασίων Ζάχαρης
(Επίκαιρα, 17-23/7/2014), το κλείσιμο των
οποίων επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση με κέρδη
και κάλυπτε τη ζήτηση της χώρας με 400.000
στρέμματα καλλιεργήσιμα και 1.320 μόνιμους εργαζόμενους και χιλιάδες εποχιακούς,
κάνοντας εξαγωγές σε όλα τα Βαλκάνια, το
αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για δεκάδες
χιλιάδες οικογένειες και για την εθνική οικονομία. Υποσχέθηκαν ότι θα τα μετατρέψουν
σε εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων, αλλά
αυτό αποδείχτηκε παραμύθι. Τώρα η ελληνική
αγορά καλύπτεται με εισαγωγή από Γερμανία
και Γαλλία!
Η ΛΑΡΚΟ αποτελεί μία από τις πέντε
μεγαλύτερες παραγωγούς σιδηρονικελίου
στον κόσμο και μοναδικός παραγωγός στην
Ευρώπη. Το νικέλιο – κοβάρτιον είναι προϊόν
που χρησιμοποιείται, για να κατασκευάζονται
μπαταρίες και ιδιαίτερα τώρα που μπαίνουν
στη ζωή μας τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και
την οποία δυστυχώς η Ευρώπη δεν την έχει,
εκτός από κάποιες μικρές ποσότητες που παράγει η Φινλανδία.
Για χρόνια “οι πατριώτες” την απαξίωσαν
χωρίς ανανέωση με σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε
να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και να μην
επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας, για να
μπορούν να δικαιολογήσουν το λουκέτο ή το
ξεπούλημα!
Οι παιχνιδοβιομηχανίες της Ελλάδος που
αποτελούσαν το όνειρο των παιδιών και παρήγαγαν τα πιο διάσημα παιχνίδια έως τις
αρχές του ’90. Οι δύο ήταν τα γκεσέμια “El
Greco” και “LYRA” και ακολουθούσαν περί

• Στην Ε.Ο.Κ. θα τρώμε με χρυσά κουτάλια (πολιτικοί)
• «Η Ε.Ο.Κ. θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος».
• « Αν δεν ξυπνήσουμε σε 50 χρόνια και λιγότερα
δε θα υπάρξουν Ορθόδοξοι ΄Ελληνες στην Ελλάδα».
(Αυγ. Καντιώτης)

ματα, να την αγοράσουν, δεν την έδωσαν και
έτσι πλήρωσε ο λαός περί τα 3 δισ. ευρώ και η
“Ολυμπιακή” αργότερα έκλεισε!
Ακολουθούν το 1976 τα διυλιστήρια Νιάρχου
στον Ασπρόπυργο, τα “Ναυπηγεία του λαού”
του Σκαραμαγκά, από τα μεγαλύτερα στον
κόσμο, παρότι υπήρχαν τρεις ενδιαφερόμενοι
εφοπλιστικοί όμιλοι να το αγοράσουν, δεν το
έδωσαν και κατάντησαν ένα ναυπηγικό κουφάρι. Η Ελλάδα με την κορυφαία ναυτιλιακή
δύναμη στον κόσμο (κατέχει το 20,1% του
παγκοσμίου στόλου) να μην είναι σε θέση να
κατασκευάζει εμπορικά
πλοία, με αποτέλεσμα να
χάνονται χιλιάδες θέσεις
εργασίας και απίστευτο
συνάλλαγμα.
Το χορό πήραν τα λιπάσματα, οι θεμελιωτές της
βαριάς βιομηχανίας της
χώρας του Μποδοσάκη
στη Δραπετσώνα και στη
Θεσσαλονίκη και δύο ακόμα μικρότερες που
κάλυπταν την Ελληνική αγορά και έκαναν και
εξαγωγές κλείνοντας για τα καλά τα σύνορά
μας στις εισαγωγές. Στην άνθισή τους απασχολούσαν περί τους 10.000 εργαζόμενους. Την
τελευταία στη Νέα Καρβάλη “πωλήθηκε” στο
δήθεν βιομήχανο Λαυρεντιάδη που κατέληξε
ο ίδιος στη φυλακή και τα εργοστάσια βιομηχανικά παλιοσίδερα.
Σε μια συνάντηση του πρωθυπουργού Καραμανλή και του Γεωρ. Δράκου (ΙΖΟΛΑ) έγινε
ο εξής διάλογος. Καραμανλής: “Πιστεύω ότι
η ελληνική Βιομηχανία δεν έχει επιχειρηματίες ποιότητας που μπορεί να βασιστεί
ο τόπος”.
Δράκος: “Τότε, κύριε Πρόεδρε, βάλτε μας
σε μια βάρκα και ρίξτε μας στη θάλασσα να
πνιγούμε. Δε χάθηκε ο κόσμος. Στο κάτωκάτω 200 άνθρωποι είμαστε όλοι κι όλοι.
Μικρή ζημιά. Αλλά, κύριε Πρόεδρε, μέχρι
να φτιάξετε τους καινούριους, προς Θεού,
να μην την πληρώσει η Βιομηχανία του
τόπου. Η Βιομηχανία πρέπει να μείνει”.
Ο Καραμανλής χαμογέλασε με το γνωστό
αινιγματικό του χαμόγελο…!
Τότε η Ελλάδα ήταν μια ανταγωνιστική βιομηχανική χώρα. Η τσιμεντοβιομηχανία ήταν
μια ισχυρή δύναμη στην κορυφή της Ευρωπαϊκής αγοράς και είχε προκαλέσει τη Γαλλία
και την Αγγλία.
Η Ελληνική χαλυβουργία είχε πρωτιά προκαλώντας την Αγγλία και την Ιταλία, κάποιοι
συνέδεσαν τη δολοφονία του Δημ. Αγγελόπουλου (Χαλυβουργική) από τους οργανωμένους
δολοφόνους με την επιτυχία αυτή.
Τα Ελληνικά Καλώδια συναγωνίστηκαν με
μεγάλη επιτυχία τα Ιταλικά και τα Γαλλικά όχι
μόνο στην Ελληνική αγορά αλλά στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Η Ελληνική Βιομηχανία οικιακών ειδών
(ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ…) όχι μόνο στάθηκαν δυναμικά δίπλα στα εισαγόμενα, αλλά
και έκανα εξαγωγές σ΄όλο το κόσμο. Μόνο η
ΕΣΚΙΜΟ απασχολούσε 1.500 εργαζόμενους
εκτός τους παράπλευρους επαγγελματίες.
Η Ελληνική χαρτοβιομηχανία εξαφάνισε τις
εισαγωγές και με πρωτοστάτες τη ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Ε. & ΑΘΗΝΑΪΚΗ έκαναν τεράστιες

εξαγωγές.
Η φαρμακοβιομηχανία με πρωτοπόρα τη
ΧΡΩΠΕΙ με τα παγκόσμια γνωστά “Αλγκόν
& Καλμόν” εκτόπισαν τη Γερμανική ΄΄Bayer”
από της αγορές, καλύπτοντας το 80% των
αναγκών της χώρας σε φάρμακα.
Τα Ελληνικά είδη υγιεινής και τα κεραμικά
πλακάκια ισοπέδωσαν τα Ιταλικά.
Τα Ελληνικά παπούτσια είχαν καθίσει στο
σβέρκο της Ευρώπης με τις τεράστιες εξαγωγές
μέχρι την Αμερική.
Το Ελληνικό Αλουμίνιο ήταν το υπ’ αριθμόν
ένα προϊόν και στηρίχθηκε για πολλά χρόνια
η Ευρώπη.
Η αυτοκινητοβιομηχανία Nissan που
εγκαταστάθηκε στο Βόλο,
ήρθε να καλύψει την
Ελληνική και όλη την
Ευρωπαϊκή αγορά, την
κυνηγήσαμε για κομματικούς και άλλους… λόγους.
Οι βιομηχανίες ελαστικών Pirelli στην
Πάτρα με τις καταλήψεις του Εργοστασίου και
της πολύμηνες απεργίες, άφησε περί τις 500
οικογένειες χωρίς δουλειά και το 50% της
Ελληνικής αγοράς ακάλυπτη. Η Goodyear
της Θεσσαλονίκης που κάλυπτε μόνη της το
50% της εγχώριας αγοράς και πραγματοποιούσε εξαγωγές περί τα 5 δις. Δραχμές, όποιες
προσπάθειες έγιναν από τον Υπουργό Εργασίας
Α. Κανελλόπουλο μεταξύ συνδικάτου των 400
εργαζομένων και της εργοδοσίας ήταν άκαρπες και έτσι η μεν πρώτη μετανάστευσε στην
Τουρκία, η δε δεύτερη στην Πολωνία.
Οι πλαστικοί σωλήνες και κυρίως του ομίλου
Πετζετάκις, μια βιομηχανία με την παγκόσμια
πατέντα “σωλήνα ruber1” που αποτέλεσαν το
“διαβατήριο” της γιγάντωσης με 11 εργοστάσια στην Ελλάδα, ιδρύοντας παράλληλα και
θυγατρικές σε 22 χώρες, δημιουργώντας ένα
δίκτυο με εξαγωγές σε 70 χώρες του κόσμου.
Το κεντρικό εργοστάσιο στον Ελαιώνα Βοιωτίας κάλυπτε μια έκταση 246 στρέμματα και
βιομηχανικό συγκρότημα 47.779,40 τ.μ. μαζί
με το μηχανολογικό εξοπλισμό.
Στο μεταλλευτικό τομέα (1961-1979) τα
συγκροτήματα (“ΛΑΡΚΟ”, “Βωξίται Διστόμου”, “Μακεδονικοί Λευκόλιθοι”, “Εταιρία Μαγνησίου”, “Νικέλιο Λάρυμνας”,
“Αλουμίνιο”, “Ραδιενεργά Μακεδονίας”…)
που η εξορύξημος παραγωγή το 1967 ήταν
στους 8.123.477 τόνους, το 1976 έφθασαν
29.454.529 τόνοι, αυξήθηκαν κατά 263%.
Οι εξαγωγές το 1964 ήταν 630.016.000 δρχ.
και μετά από 12 χρόνια το 1976 ανέβηκαν
στα 14.544.138.000 δρχ., αύξηση 2.209%. Οι
εργαζόμενοι το 1964 ήταν 10.407 και το 1976
έγιναν 16.413 εργατοϋπάλληλοι.
Το θρυλικό “Μαλκότση” που κελαηδούσε
στις ακροποταμιές μαζί με τα αηδόνια και ξεχνούσε να πάθει βλάβη, όπως και τα τρακτέρ
Μαλκότση που έμοιαζαν με τα Γερμανικά
Hanomag, αλλά ξεχνούσαν να χαλάσουν και
η Γερμανία απαίτησε τη διακοπή.
Το Ελληνικό αυτοκίνητο PONY που κατάκτησε τις καρδιές των Ελλήνων και πούλησε
τη δεκαετία 1970-80, 40.000 αυτοκίνητα, η
1 Ακολούθησαν οι σπειροειδείς εύκαμπτοι PVC και οι σωλήνες
Heli�ex.
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τις 40 μικρότερες και απασχολούσαν περί
τους 1000 εργαζόμενους, με σημαντικές
εξαγωγές που διαφήμιζαν την Ελλάδα στο
εξωτερικό με το προωθούμενο Made in
Greece. Η El Greco στην Άνω Γλυφάδα
είχε την τύχη του Μινιόν του Κατράτζος,
την έκαψαν, η άλλη εξαγοράστηκε από την
πολυεθνική Hasbro το 1990.
Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες (ΕΛΒΟ,
ΕΑΣ, ΕΑΒ, ΠΥΡΚΑΛ) ήταν μια τραγωδία.
«Είχαν πέσει με τα μούτρα στο μεγάλο φαγοπότι… Παχυδερμία, αδράνεια, αφασία…»
(Κων. Φράγκος). Δε θα διατυπώσω τίποτα δικό
μου, αλλά όπως έγραψε ο Τύπος:
«Οι διορισμένοι στις κορυφαίες αμυντικές θέσεις κομματικοί νομενκλατούριοι
από τους έχοντες “υψηλή αντίληψη της ευθύνης” υπουργούς Άμυνας στο διάστημα
1996-2006 είχαν μη γνώση του αντικειμένου, μη εμπειρία και σπουδές ανύπαρκτες.
Ήταν παντελώς άσχετοι και εν πολλοίς
επικίνδυνοι. Όσο για το ήθος μερικών ας
μη μιλήσουμε…».
Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Καθηγητής (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
20/07/1999)
«Στις Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες
διορίζονται ως Πρόεδροι και Διευθύνοντες
Σύμβουλοι κάθε καρυδιάς καρύδι. Π.χ.
στην ΕΛΒΟ ένας εικαστικός, στην ΠΥΡΚΑΛ
ένας τ. Πρόεδρος της Λαχαναγοράς, στην
ΕΑΣ ένας οδοντίατρος, στην ΕΑΒ ένας
συνδικαλιστής του ΟΤΕ και μετά ένας…
φαρμακοποιός.
Στη συνέχεια, στη Γενική Διεύθυνση
Αμυντικής Βιομηχανίας του υΠΕΘΑ ένας
λέκτωρ του Συνταγματικού Δικαίου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αμυντικών Ερευνών
ένας οικοδόμος, Διοικητής της Γενικής
Τράπεζας ένας λογιστής! Επί 10 χρόνια
(1996-2006) οι καταχρεωμένες αμυντικές
βιομηχανίες παραδίδονται, ως βορά, σε
κομματικούς λεγεωνάριους. Τα χρέη τους
τα πληρώνει, φυσικά, ο ελληνικός λαός».
(“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”, 18/02/2006)
«Γίνεται απομύζηση του Ελληνικού
Δημοσίου μέσω σκανδαλωδών υπερκοστολογήσεων. Πέλαγος θυγατρικών εταιρειών απολύτως παθητικών, η διατήρηση
των οποίων αποσκοπεί μόνο στο βόλεμα
«ημέτερων» και τη δυνατότητα συγκάλυψης
αδιάφορων αδιάφανων συναλλαγών».
Γ. ΜΟΣΧΟΠΑΙΔΗΣ, Αποχωρών Πρόεδρος
ΕΑΒ, (“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 14/06/01)
«Αδιαφανείς συμβάσεις προς τους ημετέρους
και το αλόγιστο ξόδεμα τρισεκατομμυρίων
δραχμών “στο όνομα της πατρίδας και της
Εθνικής Άμυνας” είναι το ισχύον σύστημα των
στρατιωτικών προμηθειών».
ΣΥΡΟΣ ΚΟΣΚΟΒΟΛΗΣ, Πρόεδρος ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ (ΕΑΣ),
(“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 31/12/03)
Πώς χάσαμε την αμυντική βιομηχανία μας
«Η Ελλάδα αγόρασε τα τελευταία 30
χρόνια ορισμένα από τα πιο ακριβά και
υπερσύγχρονα εξοπλιστικά συστήματα.
Είναι άκρως εντυπωσιακό και πολύ θλιβερό, το ότι δεν κατάφερε να αποκτήσει μια
στοιχειώδη αμυντική βιομηχανία.
Βρέθηκαν όμως οι “νταβατζήδες” που
λυμαίνονταν το χώρο των στρατιωτικών
προμηθειών και βρήκαν τη φάμπρικα των
αντισταθμιστικών…
Στην πράξη φαγώθηκαν σε «Καγιέν» και
χλιδάτη ζωή για λίγους, καλά διασυνδεδεμένους, επιχειρηματίες και τους προστάτες
τους.
Το δρόμο της παρακμής πήρε όμως και
η κρατική αμυντική βιομηχανία, που μέ-
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δικαιολογημένα κατά κάποιον τρόπο.
Δεν άργησαν όμως να φανούν τα πρώτα
δυσοίωνα αποτελέσματα, τα κοστολόγια
παραγωγής ανέβηκαν ανησυχητικά, οι
τιμές πήραν προς τα πάνω, οι εξαγωγές
άρχισαν να μειώνονται και βιομηχανική παραγωγή εμφάνιζε πτώση και
να πολλαπλασιάζονται τα λειτουργικά
προβλήματα. Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κλάδου επιχείρησαν να συζητήσουν με
την κυβέρνηση για την εφαρμοζόμενη πολιτική
και τις συνεπαγόμενες συνέπειες στην Ελληνική Βιομηχανία-Βιοτεχνία και την εν γένει
Οικονομία της Χώρας.
Η κυβέρνηση δεν “άκουγε” και προχωρούσε
ακάθεκτη στο δικό της σχεδιασμό και προσπαθούσε να πείσει την κοινή γνώμη ότι όλα γίνονται για τον έλεγχο των εθνικών πόρων και την
ισοκατανομή του πλούτου. Στην κάθε επιχείρηση που παρουσίαζε αδυναμία, εφαρμόζονταν
καθεστώς εντατικών διαχειριστικών ελέγχων,
καταγραφή αδύνατων σημείων και ανάληψη
δραστικών πρωτοβουλιών για την εξυγίανσή
της. Το πρόγραμμα αυτό διαφημίστηκε από
ΜΜΕ “ως πολύ αποδοτικό”, η πράξη και η
εφαρμογή απέδειξε το εντελώς αντίθετο.
Μια μεγάλη πληγή ήταν, ότι οι τιμές των
παραγόμενων προϊόντων ήταν καθηλωμένες λόγω της αγορανομικής πολιτικής που
εφάρμοσε η κυβέρνηση και δεν επέτρεπε την
αναπροσαρμογή των τιμών, το δε κόστος των
πρώτων υλών και τα εργατικά ημερομίσθια
είχαν ανέβει στο 50%. Τα τραπεζικά επιτόκια
ανέβηκαν στο 25%, το κόστος του χρήματος
έγινε απαγορευτικό για τις βιομηχανίες και
βιοτεχνίες. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν
μπορούσαν να εκτελέσουν τις παραγγελίες που
είχαν συμφωνήσει και άρχισαν οι δικαστικές
διαμάχες για διαφυγόντα κέρδη, καθυστερήσεις… δημιουργώντας μεγάλες επιπτώσεις στην
αξιοπιστία στο εξαγωγικό δυναμικό της χώρας.
Έτσι δημιουργήθηκε μια μεγάλη φουρνιά
από “προβληματικές”. Οι βιομηχανίες που
χαρακτηρίστηκαν ως “προβληματικές” και
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “εξυγίανση”
του Ο.Α.Ε. από 40 έφθασαν στις 152 και
αντί “εξυγίανση” γέμισαν από διορισμένους,
καλοπληρωμένους, άσχετους “κρατικούς βιομηχάνους” και απολάμβαναν ως μέλη του ΣΕΒ
και αντί για “εκσυγχρονισμό” των επιχειρήσεων
κατασπατάλησαν πάνω από 3 τρισ. δραχμές
του φορολογούμενου Έλληνα και σύντομα τις
έσπρωξαν βίαια στα λουκέτα.
Όλοι σχεδόν αυτοί μετά τα λουκέτα “απορροφήθηκαν” στο δημόσιο με διορισμούς. Γέμισε ο
δημόσιος τομέας με στρατιές υποαπασχολούμενων υπαλλήλων με σχεδόν μηδενική απόδοση
και παραγωγικότητα, και πληρωνόντουσαν με
τα δανεικά του κράτους και έφθασε το κράτος
(εγώ, εσύ, ο λαός) να χρωστάει σε μια οκταετία
(από 0 χρέος το 1974) στα 23 δισ. ευρώ.
Όσες βιομηχανίες δεν μπήκαν στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε., αναγκάστηκαν σιγά-σιγά να
κλείσουν με ψηλά το κεφάλι και να μην παγιδευτούν μέσα στο φαύλο κύκλο δυσλειτουργίας
λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν – απαγόρευσης απολύσεων – συσσώρευσης χρεών
και χρεοκοπίας.
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΩΝ
Η πανδημία του οικονομικού αφελληνισμού
της χώρας δε σταματά. Ήταν 18 Δεκεμβρίου
1980, όταν ταυτόχρονα δύο πυρκαγιές κατέστρεψαν δύο από τα ιστορικότατα πολυκαταστήματα της χώρας, το “ΜΙΝΙΟΝ” και το
“ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ” μέσα στην εβδομάδα
την εορταστική των Χριστουγέννων. Το ίδιο
σκηνικό έγινε μετά από πέντε μήνες (6 Ιου-
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• «Η Ε.Ο.Κ. θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος».
• « Αν δεν ξυπνήσουμε σε 50 χρόνια και λιγότερα
δε θα υπάρξουν Ορθόδοξοι ΄Ελληνες στην Ελλάδα».
(Αυγ. Καντιώτης)

χρι κάποια εποχή στεκόταν και μπορούσε συνδικαλιστές κουμανταδόρους.
Το κεφάλαιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
να διεκδικήσει υπεργολαβίες μεγάλων
εταιριών. Εκεί έμπλεξαν συνδικαλιστές, ο μεγαλύτερος εργοδότης της οικονομίας που
κομματικοί αξιωματούχοι που διόρισε το είχε φθάσει να απασχολεί 1960-1975 πάνω
πολιτικό σύστημα και η συνέχεια είναι από 1.000.000 εργαζόμενους και το δημόγνωστή. Δε φτιάχναμε τίποτα μόνοι μας σιο είχε μόνο 250-300.000, σύντομα έγινε το
και ό,τι προσπαθούσαμε να φτιάξουμε, μας αντίστροφο, το δημόσιο με τις ΔΕΚΟ να απασχολεί περί 1.250.000 έναντι τους 300.000
κόστιζε 3-4 φορές πιο ακριβά…».
(“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, Αλέξης Παπαχελάς, 4 εργαζόμενους στη βιομηχανία και βιοτεχνία.
Είχε πιάσει η σοσιαλμανία του Καραμανλή
Σεπτ.)
Το 2020 η Τουρκία βρέθηκε να είναι στον 1975-1980 και ο σοσιαλισμός – παρωδία του
κατάλογο των κορυφαίων Αμυντικών Βιομη- Παπανδρέου από το 1981 με τους συνδικαλιχανιών, 7 περισσότερες εταιρίες από το Ισραήλ, στές – βιομήχανους των κομμάτων να τους κυτη Ρωσία, τη Σουηδία και την Ιαπωνία και ριεύει μίσος στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα,
καλύπτει το 70% των στρατιωτικών αναγκών φαγώθηκαν να κρατικοποιήσουν, “κοινωνικοτης με την εγχώρια παραγωγή από 300 βιομη- ποιήσουν” τις βιομηχανίες, δημιουργώντας
χανίες οι οποίες ανήκουν οι περισσότερες στο ένα άνευ προηγούμενου καθεστώς.
Όσες βιομηχανίες και βιοτεχνίες πρόλαβαν
ταμείο Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Ελλάδα έχει τέσσερις, είναι όμως σχεδόν και μετανάστευσαν, σώθηκαν, διότι εδώ επιαπαξιωμένες και κάποιους ιδιώτες κατασκευ- κρατούσε τριτοκοσμική σοσιαλιστική ιδεολογία,
αστές πολεμικού υλικού που κάνουν και ξα- τους
ξίνιζε ο Ανδρεάδης, τους ενοχλούσε ο Μπονακάνουν προτάσεις προς τα Υπουργεία χωρίς
κάποια αποτελέσματα, όπως έγινε και με την δοσάκης, τους πείραζε ο Κατσάμπας (που τον
παγκόσμια πρωτοτυπία το drone “Πήγασος” είχαν φορτώσει κόσμο και χρεωκοπημένες
από την δεκαετία του 1980 που η Ελλάδα εταιρίες, πριν τον κάνουν προβληματικό), τους
κοιμόταν και αγόρασε τη τεχνολογία το Ισραήλ! προβλημάτιζε ο Δράκος, ο Αθανασιάδης (τον
Έκλεισαν τα Μεταλλεία του “Σκαλιστήρη”, σκότωσαν), ο Κεφαλάς, ο Λαναράς κ.ά. Τους
της Φωκίδος, και της Χαλκιδικής… Ο “λευκός ρίζωσε η ιδέα να ξηλώσουν την ολιγαρχία
που πίνει το αίμα του
χρυσός” της Ελλάδος,
λαού, για να γλιτώσουόπως οι πετρελαιοπαμε από δαύτους μια και
ραγωγικές χώρες είχαν
καλή.
το δικό τους “μαύρο
Η “αντιβιομηχανική
χρυσό”, έτσι και η Ελεπανάσταση” ξεκίνηλάδα είχε το αντίστοισε με την κατάργηση
χο, το δικό της “λευκό
χρυσό” και αυτό ήταν
Αμυντικές βιομηχανίες του Υπουργείου Βιομηχανίας και ίδρυσαν
το βαμβάκι που αποτετη Γενική Γραμματεία
λούσε την κύρια πηγή
πλούτου, διότι ήταν εξαιρετικής ποιότητας Βιομηχανίας με γραφεία στο Υπουργείο Οικαι γίνονταν μεγάλες εξαγωγές. Είναι γεγονός κονομίας. Δημιούργησαν τον “Οργανισμό
ότι η κλωστοϋφαντουργία στη δεκαετία του Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων” (ΟΑΕ) και
’80 αποτελούσε το “βαρύ πυροβολικό” της έριξαν μέσα περί τις 40 Βιομηχανικές επιχειρήσεις διώχνοντας τα αφεντικά-ιδιοκτήτες τους
εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς.
“Κλωστοϋφαντουργία”: Οι παλαιότεροι διορίζοντας 5.000 “κρατικούς βιομηχάνους”
θυμούνται τις μεγάλες βιομηχανίες Κλωστοϋ- με μετάθεσή τους από την κομματική θέση του
φαντουργίας που μεσουρανούσαν στην Ελλάδα κομματικού παρατρεχάμενου.
Η όλη “Ανασυγκρότηση” έπεσε σε χέρια
και στην Ευρώπη. Η “Πειραϊκή-Πατραϊκή”, η
“Αιγαίον”, η “Barko”, ο “Ρετσίνας” κ.ά. Τα άσχετα και αφέθηκε η λειτουργία τους στον
Κλωστήρια Φιλιατών, Αττικής, Κλωνατέξ, αυτόματο πιλότο, η πρώτη φάση (ΚαραμανTricolan, Ολυμπιακή, ΡΟΚΑ, Κλωστήρια λή – Παπαληγούρα) βολεύτηκαν 8-10.000
Β΄ Ναούσης, Βόμβυξ, Μακεδονικά κλω- παρατρεχάμενοι.
Το 1981 η πολιτική κατάσταση αλλάζει.
στήρια, ΕΤΜΑ, Επίλεκτος, Νηματεμπορική,
«Πρέπει να ελέγξουμε τις παραγωγές, ώστε
Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου…
Με την είσοδό μας στην ΕΟΚ το 1980 άλλα- να καθοδηγείται η ιδιωτική πρωτοβουλία
ξαν τα πάντα και σταδιακά άρχισε η διάβρωση ως προς το τι θα παράγει και που θα το
της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων διαθέτει…» δήλωνε η νέα κυβέρνηση. Ταυτόπροϊόντων στην Κλωστοϋφαντουργία. Η άλλο- χρονα επιβάλει χωρίς καμία προετοιμασία με
τε “Μάντσεστερ των Βαλκανίων” η Νάουσα τους ενδιαφερόμενους την αύξηση των ημεπου εδώ ιδρύθηκε το πρώτο εργοστάσιο στα ρομισθίων περίπου στο 50%, στη μείωση των
Βαλκάνια και έφθασε να απασχολεί περί τους ωρών εργασίας σε 40 ώρες και αυτόματη τιμα2.500 εργαζόμενους, είχε κατορθώσει να γίνει ριθμική αύξηση αποδοχών (ΑΤΑ). Παράλληλα
ένας από τους πρώτους κλωστοϋφαντουργούς παραχώρησε προνόμια στους συνδικαλιστές, να
της Ευρώπης, από το 2004 άρχισε η κατάρρευ- πληρώνονται από τις επιχειρήσεις για το συνση και σύντομα (το 2009) κατέβασε ρολά και δικαλιστικό τους έργο, χωρίς να συμμετέχουν
στην παραγωγική λειτουργία των επιχειρήτώρα αντικρίζεις μια μάζα από ερείπια.
Με τη μεταπολίτευση άρχισε ένας κρυφός σεων, εφάρμοσε μέτρα προστατευτικά για την
πόλεμος στους βιομηχάνους και βιοτέχνες, απεργία και ευνόησε ανεξέλεγκτα τα εργατικά
ήθελαν να εφαρμόσουν τον “τρίτο δρόμο αιτήματα ακόμα και αν ήταν καταχρηστικά.
Αυτό το “πρόγραμμα” χαιρετίστηκε από
προς το Σοσιαλισμό” και ζητούσαν τη “λαϊκή
συμμετοχή” στα εργατικά δρώμενα και τους την εργατική τάξη με πανηγυρισμούς και
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νίου 1981), βάζοντας φωτιά σε δύο
ταυτόχρονα πολυκαταστήματα, στον
“ΚΛΑΟΥΔΑΤΟ” και “ΑΤΕΝΕ” και σε
ένα μήνα (4 Ιουλίου 1981) επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό σε δύο ακόμα,
στο “ΔΡΑΓΩΝΑ” και στου “ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ” στον Πειραιά, κατά παράδοξο τρόπο κανείς δε συνελήφθη (!).
Έχουμε και συνέχεια σε μικρότερα εργοστάσια.
Η προκήρυξη έφθασε στις εφημερίδες και την
ευθύνη την ανέλαβε μια οργάνωση-φάντασμα
“Επαναστατική Οργάνωση Οκτώβρης ’80”.
Οι κουκουλοφόροι και το παρακράτος έκαψαν ό,τι ελληνικό πολυκατάστημα υπήρχε, για
να δώσουν θέση στα ξένα, να αρμέξουν την
Ελληνική Οικονομία.
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ !
Η Δικτατορία έφερε τόσα δεινά στη χώρα (!).
Είχε όμως και μεγάλα σχέδια για την ανάπτυξη
του τόπου. Ήταν η πρώτη φορά που στις 13
Μαρτίου 1969 τόλμησε ελληνική κυβέρνηση
να εκδώσει διάταγμα «περί έρευνας και
εκμετάλλευσης του υποθαλασσίου και
υπολιμνίου ορυκτού πλούτου» (ΦΕΚ 48
ΝΔ 142/69).
Παράγων κυβερνητικός αναφέρει: «Από της
υπογραφής της πρώτης συμβάσεως μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας
“TEXACO”, κατά Μάιον 1968, μέχρι του
Φεβρουαρίου 1974, υπεγράφησαν δέκα
εννέα συμβάσεις. Καθ’ όλον το μήκος και
το πλάτος της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας
του Αιγαίου, επί 6 ολόκληρα έτη διεξήγοντο υπό των ξένων εταιρειών έρευναι, δια
της χρησιμοποιήσεως ειδικών σκαφών και
εξειδικευμένου προσωπικού, χωρίς να εκδηλωθεί η ελάχιστη Τουρκική αντίδρασις
ή οιουδήποτε είδος ενδιαφέρον».
Έχουμε τέσσερες προσπάθειες στο θρακικό
πέλαγος. Η πρώτη σύμβαση έχει ημερομηνία
23/12/1969 με την εταιρία OCEANIC και κορυφώθηκε με το Ν.Δ. 462/70. Χωρίς κάποιο αισιόδοξο αποτέλεσμα. Η δεύτερη γίνεται το 1971
με τη συνεργασία OCEANIC & COLORADO
και ανακάλυψαν τον πρώτο ορίζοντα πετρελαίου, ανατολικά της Θάσου. Η τρίτη το έτος
1973 με τη συνεργασία ακόμα δύο εταιρειών.
OCEANIC & COLORADO, ADA OLI C.O. και
AN CAR OIL C.O., και πραγματοποίησαν δύο
γεωτρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου.
Στην πρώτη (ΚΑΒΑΛΑ Νο 1) βάθος 2.200 μ.
ανακαλύφθηκε η ύπαρξις φυσικών αερίων (10
εκατ. Κυβικά πόδια ημερησίως) και φυσικής
βενζίνης και έδειξε την ύπαρξη κοιτασμάτων
πετρελαίου. Η δεύτερη γεώτρησις (ΚΑΒΑΛΑ
Νο 2), ανακάλυψε καλής ποιότητος πετρέλαιο
(29 A.P.I.) σε βάθος 3.200 μ.
Η προσπάθεια συνεχίζεται, το Φεβρουάριο
του 1974 και οι εν λόγω εταιρίες πραγματοποιούν νέα γεώτρηση σε βάθος 8.500 πόδια
(ΠΡΙΝΟΣ 1) που απέδωσε καλής ποιότητας
πετρέλαιο (27,8 A.P.I.) και ικανοποιητική μέση
παροχή ημερησίως. Η δεύτερη που έγινε 1.000
μέτρα βορειότερα και ονομάστηκε ως “ΠΡΙΝΟΣ 2”, εδώ συνάντησε πετρελαιοφόρο πεδίο
σε βάθος των 8.500 ποδών, σε τρεις ορίζοντες
του πεδίου που, όταν δοκιμάστηκαν, το καθένα
έδωσε περί τα 9.000 βαρέλια ημερησίως. Το
κοίτασμα αυτό στην πλήρη ανάπτυξη θα έδινε
από 30.000 έως 45.000 βαρέλια, ποσότητα που
θα κάλυπτε το 1/4 των αναγκών της χώρας σε
πετρέλαιο.
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επομένη ημέρα έγραψαν: «Πετρελαιοπαραγωγός
χώρα η Ελλάς!». Η συμφωνία που υπέγραψε η
δικτατορική κυβέρνηση (Γ. Παπαδόπουλος) με
τις εταιρίες, προέβλεπε ότι το 60% των εσόδων
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σούς νομούς της χώρας και απασχολούσε
100.000 καλλιεργητές έμμεσα και 200.000
άμεσα εργαζόμενους στις βιομηχανίες
επεξεργασίας και μεταποίησης βαμβακιού,
μειώθηκε κάτω του 50% λόγω ποσόστωσης
της Ε.Ε.
Η επιδοτούμενη διάλυση των αλιευτικών
σκαφών από την Ε.Ε. ξεκλήρισε τους μικρομεσαίους ψαράδες.
Στο γάλα που πριν μερικά χρόνια ήμασταν
πλεονασματικοί και σήμερα είμαστε ελλειμματικοί στο 50% περίπου, η αιτία για τη μείωση της
κτηνοτροφίας δεν ήταν μόνο, επειδή υπήρξε
αύξηση των ζωοτροφών ή μεγάλη φορολογία,
ή ακόμα η έλλειψη στήριξης από την πολιτεία
που ανάγκασε το 63,50% των κτηνοτρόφων
να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, όσο η ποσόστωση που μας επέβαλε η Ε.Ε., ώστε να
αναγκαστούμε να εισάγουμε από Γερμανία
και Ολλανδία.
Σε άρθρο η εφημερίδα “Παρόν” έγραφε:
«Από τη μια, μας ληστεύουν με τα άγρια
μέτρα 1,8 δισ. ευρώ και, από την άλλη…
Δίνουμε 1,8 δισ. το χρόνο, για να εισάγουμε
κρέας, φρούτα και λαχανικά Βρυξελλών…
» Θέλουμε ξύλο ή δε
θέλουμε; Και πρώτα απ’
όλους εκείνοι που είχαν
στα χέρια τους τα κλειδιά της χώρας με τους
τωρινούς να έχουν κι
εκείνοι μερίδιο, αν και
μικρότερο… που αντί
για λαχανικά και άλλα
αγροτικά προϊόντα τους παρότρυναν να
φυτεύουν στα λιβάδια και στα χωράφια…
φωτοβολταϊκά! Και οι υπουργοί Ανάπτυξης
έστελναν στα καφενεία τους παραγωγούς.
Τους τότε μαθητευόμενους μάγους πληρώνει τώρα η χώρα!» (“Παρόν”, 3/7/2016).
Μια συντονισμένη προσπάθεια έγινε, να
πλήξουν και την ποντοπόρο ναυτιλία μας, οι
καραβοκύρηδες όμως το αντιλήφτηκαν και
διαμήνυσαν στο Μαξίμου: “Πρέπει να γνωρίζουν καλά πως τα πλοία έχουν… προπέλες και μπορούν όποια ώρα θέλουν να
κατεβάσουν σημαία και να φύγουν… Δεν
είναι διατεθειμένοι να βιώσουν την «δαιμονοποίησή» τους από τους Γερμανούς αλλά
και Έλληνες λαϊκιστικές… Η ελληνόκτητη
ναυτιλία, ως εθνικό κεφάλαιο, με καθοριστική οικονομική, πολιτική και στρατηγική
σημασία για την πατρίδα, ήταν, είναι και
επιθυμεί να παραμείνει παρούσα στον
τόπο μας… προσφέροντας στην Ελλάδα το
ύψιστο προνόμιο να κατέχει την πρώτη
ναυτιλία διεθνώς”. Και έτσι σταμάτησε και
πάγωσε κάθε σκέψη υπονόμευσης!
Ήταν τα “καλά” δημοκρατικά χρόνια μετά τη
δικτατορία που ο μακαρίτης Καραμανλής
δήλωνε: “Θα σας ρίξω στη θάλασσα της
ΕΟΚ, για να κολυμπήσετε”. Ο μακαρίτης
Παπανδρέου που ήρθε μετά, διακήρυττε: “Θα
γκρεμίσουμε τα κάστρα της ολιγαρχίας, θα
δώσουμε στον λαό την εθνική παραγωγή”.
Το ΠΑΜΕ με τα συνδικάτα, σήκωσαν τη σημαία του βιομηχανικού διωγμού. Ξήλωσαν την
ταμπέλα “Υπουργείο Βιομηχανίας” γιατί
Ελληνική σοβιετία και βιομηχανία με ολιγάρχες
δεν πάνε μαζί… Όσοι ιδιώτες με τα εργοστάσια
πρόλαβαν και έφυγαν και τις μεταφύτεψαν
στην Τουρκία, Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία…
σώθηκαν εδώ δουλεύουν και προοδεύουν.
Η πρώτη παρτίδα (το έτος 2009) οι εκπατρισθέντες βιομήχανοι, βιοτέχνες ξεπερνούσαν
τις 3.500 ακολούθησε η δεύτερη το 2013 και
έγιναν 9.000, συνέχισαν το 2015 φθάνοντας τις
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από τα κοιτάσματα πετρελαίου θα πήγαιναν
στο Ελληνικό Δημόσιο και μάλιστα με νόμισμα
συναλλαγής όχι το δολάριο αλλά την ελληνική
δραχμή.
Η δικτατορική κυβέρνηση Παπαδόπουλου
έπεσε και όλα τα σχέδια ναυάγησαν. Η μεταπολίτευση βρήκε τον ιδιοκτήτη της μεγαλοεταιρείας “ΧΡΩΠΕΙ” με έξι διαφορετικές
επιχειρήσεις (χρώματα, φάρμακα, ελληνικά
όπλα, βαλλιστικούς πυραύλους, τορπιλακάτους, πετρέλαιο Ζακύνθου…) να αντλεί
πετρέλαιο με πρώτη άδεια παραχώρησης-εξόρυξης από τη δικτατορική κυβέρνηση στο Κερί
της Ζακύνθου και από βάθος 18 μέτρων να
αντλεί μέχρι ως και 70 βαρέλια την ημέρα με
ένα υποτυπώδη εργοτάξιο επανδρωμένο με
μηχανικούς και τεχνικούς της ΧΡΩΠΕΙ. Είχε
κατορθώσει να το διαθέτει, χωρίς να περάσει
από διυλιστήριο, μ΄ένα δικό του μυστικό που
δεν το αποκάλυψε. Το πετρέλαιο το πουλούσε
με κανονικό τιμολόγιο της “ΧΡΩΠΕΙ”.
Πριν τη πτώση της δικτατορίας γίνεται συνάντηση στα γραφεία της “ΧΡΩΠΕΙ” με τον
ελληνικής καταγωγής Πρόεδρο Στέρτζ (Στεργίου) της αμερικανικής εταιρίας ANCAR OIL να
κάνουν γεώτρηση στο Κερί για την μεταξύ τους
παραγωγή και εκμετάλλευση του πετρελαίου.
Ερχόμενος να υπογράψει τη Σύμβαση με την
κυβέρνηση, γίνεται το πραξικόπημα στην Κύπρο και τα σχέδια και οι υπογραφές ναυάγησαν.
Με τη μεταπολίτευση ο ιδιοκτήτης της “ΧΡΩΠΕΙ” επισκέπτεται το διευθύνοντα σύμβουλο
της ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου) και
αφού τον άκουσε, του παραχώρησε και δεύτερη
άδεια εργασίας στο Κερί.
Ο τότε πρωθυπουργός κ. Καραμανλής του
ζήτησε να υποβάλει “οικονομικό υπόμνημα”
και παράλληλα ζητάει από τον υπουργό Βιομηχανίας να του δοθεί άδεια εκμετάλλευσης.
Μετά λίγες ημέρες έρχονται ένα πρωινό και
τον συλλαμβάνουν ως παράνομο, επειδή εκμεταλλεύεται Δημόσια περιουσία!
Η δίκη γίνεται το 1979 και αθωώνεται, αλλά
η δικαστική απόφαση όμως αναστέλλει τις δύο
άδειες που είχε ο κ. Σοφιανόπουλος για την
άντληση και διακίνηση πετρελαίου. Η περιοχή
τσιμεντώθηκε από τον υπουργό Έβερτ, αλλά
η μυρωδιά και ο βάλτος σ’ όλη την περιοχή
βουλιάζει από το αναβλύζον πετρέλαιο.
Από τότε πέρασαν κοντά στα 50 χρόνια και
κανείς δεν ασχολήθηκε με τα πετρέλαια της
Ζακύνθου, ως και για τις υπόλοιπες 18 γεωτρήσεις που πραγματοποίησαν οι 18 μεγαλύτερες
αμερικανικές κυρίως εταιρίες για ανεύρεση
πετρελαίου (1968-1974).
Οι περιπτώσεις πολλές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στεριά και θάλασσα, χωρίς
να υπάρχει κάποιο κρατικό ενδιαφέρον. Θα
αναφερθώ “εν συντομία” για την τελευταία
αδιαφορία. Στην Κρήτη πριν μερικά χρόνια
αγρότης στο χωριό Καμάρες Φαιστού στην
προσπάθεια να κάνει γεώτρηση νερού, ξεπετάχτηκε φυσικό αέριο. Οι αρμόδιοι σφράγισαν τη
γεώτρηση. Στην περιοχή Μεσαρά το ίδιο έγινε
με γεώτρηση. Ο καθηγητής Γεωλογίας του Παν.
Πατρών Αβραάμ Ζεληλίδης δήλωσε ότι σε
περιοχές του Δήμου Αρκαλοχωρίου εντόπισε
φυσικό αέριο που μπορούν να καλύψουν ένα
μεγάλο τμήμα του Νησιού. Ο δε Γεωλόγος και
Προϊστάμενος της Περιφερειακής Μονάδας

Κρήτης, Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών Γιάννης Μιχαλάκης έκανε λόγο ότι
πρέπει να διερευνηθεί ο “Κρυμμένος” ενεργειακός πλούτος της Κρήτης. Το ίδιο ακριβώς
έγινε και στο χωριό, Αλώνια της Πιερίας σε
γεώτρηση, αντί νερού, βρήκε αέριο.
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΘΛΙΦΘΗΚΕ
Η ελληνική αγροτιά κατάφερε εδώ και
αιώνες να θρέψει τον ελληνικό πληθυσμό και
μάλιστα σε αντίξοες συνθήκες. Η ένταξη στην
τότε ΕΟΚ (Ιούνιος 1981) με τα μεγάλα “επιτεύγματα” συσσώρευσε τον πλούτο στα χέρια
μερικών ολιγαρχών και κατέστρεψε την εθνική
οικονομία, υποβάθμισε το βιοτικό επίπεδο των
εργαζομένων και σύνθλιψε τη γεωργία, το
ενεργοβόρο κύτταρο της οικονομίας με αποτέλεσμα από το 34% του πληθυσμού που ασχολούνταν με την γεωργία, να κατέβει περίπου
στο 10% και απασχολούσε
το έτος 2017, 528.000
άτομα. Έτσι αφανίστηκαν
εκατοντάδες χιλιάδες φτωχομεσαία αγροτικά νοικοκυριά εγκαταλείποντας την
κύρια αγροτική δραστηριότητα πάνω από 1,8 εκατ.
Αγρότες.
Το Αγροτικό Εμπορικό ισοζύγιο το έτος
1980 ήταν πλεονασματικό συν 6,8 δισ. δρχ.
και το 2009 (πριν της κρίσης-μνημόνιο) έγινε
ελλειμματικό πλην 2,4 δισ. ευρώ. Το αγροτικό
εισόδημα είχε συμμετοχή στον πρωτογενή τομέα του ΑΕΠ της χώρας, το 1973 στο 14,7%, το
1983 στο 17,5%, στο 2009 3,7% και το 2012
στο 2,8%!
Η αγροτική δραστηριότητα εγκαταλείφτηκε
και οι απομείναντες βρίσκονται στο χείλος της
καταστροφής. Όλες οι επιδοτήσεις, ενισχύσεις,
“βοήθειες” που δόθηκαν στον αγροτικό κόσμο
κατά τη δεκαετία του ’80, είχαν ως στόχο να
χρυσώσουν το χάπι της Ε.Ε. και να παρουσιάσουν σαν παράδεισο τη κόλαση. Αυτός ο
“παράδεισος” στοίχισε στο ξεκλήρισμα του
μισού αγροτικού πληθυσμού.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι το 1980 (μια
χρονιά πριν την ένταξη στην ΕΟΚ) το ΑΕΠ
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της χώρας ήταν
5,08 δισ. ευρώ και το δημόσιο χρέος στο 28,4%.
Το 1990 το ΑΕΠ ανέβηκε στα 39,11 δις ευρώ
και το δημόσιο χρέος στα 79,6%. Το 2000 το
ΑΕΠ έφθασε 136,28% και το δημόσιο χρέος
ξεπέρασε τα 103,4%. Το 2010 με τη λεγόμενη
“κρίση χρέους” το ΑΕΠ έφθασε τα 248,66 δισ.
ευρώ ενώ το χρέος ακούμπησε το 120,1% και
τέλος το 2020 ΑΕΠ έκανε το άλμα στα 341,086
δισ. ευρώ και δημόσιο χρέος στο 206,3%.
Στο σιτάρι από το 1957 έως 1984 είχαμε
πλεόνασμα και κάναμε και εξαγωγές και τώρα
εισάγουμε από τη Ρωσία, Γαλλία και Ουκρανία
και μάλιστα αμφίβολης ποιότητας.
Τα όσπρια καλύπτουν μόνο το 39% και
υπόλοιπα τα εισάγουμε κυρίως από Τουρκία.
Για οπωροκηπευτικά το 2021 δώσαμε
308.217.976 ευρώ, από Τουρκία, Αργεντινή…
Η κατάρρευση της κτηνοτροφίας με τις ποσοστώσεις μεγάλωσε τη διατροφική εξάρτηση
του λαού με αμφίβολης ποιότητας προϊόντα
και αύξησε τα ήδη τεράστια ελλείμματα στο
αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο.
Το βαμβάκι που καλλιεργείτο στους μι-

συνεχίζεται στη σελ. 12

12 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 11η σελίδα

13.500 και το 2017 άγγιξαν τις 17.000 και
σήμερα 2022 δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία
που μπορεί να ξεπερνούν τις 20.000! Στην
αλλοδαπή ευημερούν και δίνουν δουλειά
σε χιλιάδες χέρια, στηρίζοντας παράλληλα
και τις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιούνται.
Αφού ξήλωσαν τα ιδιωτικά, άρχισαν να
“χτίζουν” την κρατική βιομηχανία, να κρατικοποιούν τις εναπομείνασες ιδιωτικές, αφού
τις έκαναν προβληματικές, ρίχνοντας χρήματα
από προγράμματα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα), που αντί τα χρήματα
αυτά να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακές
παρεμβάσεις με μοχλό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αυτοί δημιούργησαν ΔΕΚΟ
(Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας) φορτώνοντάς τους ένα σύνολο εργαζομένων πάνω
από 80.000 άτομα στους 161 οργανισμούς και
επιχειρήσεις.
Οι Οργανισμοί αυτοί δεν παρήγαγαν προϊόντα προς πώληση στην αγορά, αλλά εκτελούσαν επικουρικές κοινωνικές ή οικονομικές
υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, με άλλα λόγια
ήταν κρατικές ή μη κρατικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες που σκοπό είχαν, να βολευθούν
κάποιοι!
ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ… ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΟ;
Αφού τις τακτοποίησαν με άσχετους συνδικαλιστάς “βιομήχανους” ή “Διοικητές” στις
ΔΕΚΟ, τους φόρτωσαν με πολλαπλάσιους και
ανειδίκευτους εργαζόμενους, τις έκαναν προβληματικές ή τις χρεοκόπησαν. Τότε δημιούργησαν ένα Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων,
τις έριξαν όλες μέσα, όπως συμφώνησαν και
απαιτούσαν οι… “θεσμοί” (παλαιά Τρόικα),
δηλαδή, τα πάντα από κρατικές επιχειρήσεις
και ακίνητη περιουσία και για να τις ξεφορτωθούν, έβγαλαν τον τελάλη στην πιάτσα και
διαλαλούσε την πραμάτεια.
Μεταφέρω ακριβώς τί έγραφε ο Τύπος:
Πάρε, ό,τι θέλεις… παλιατζή…
Για 4,564 δισ. ευρώ, και αυτά με δόσεις,
όλη η δημόσια περιουσία
Όποιος έχει κάποιες… πενταροδεκάρες και
θέλει να γίνει αφεντικό με έτοιμη δουλειά,
χωρίς να κοπιάσει και με εξασφαλισμένη πελατεία, μπορεί να πάρει, ό,τι γουστάρει από τον
παρακάτω κατάλογο ξεπουλήματος.
Και για όλα αυτά η τιμή που ζητάει η κυβέρνηση είναι, μόλις 4,564 δισ. ευρώ, και αυτά
με δόσεις!
Συγκεκριμένα, έχουν βγει στο σφυρί:
■ ΟΑΣΑ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑ, «Ελ. Βενιζέλος»
(το 25% των μετοχών – το 30% ανήκει
στο ΤΑΙΠΕΔ), «Ελληνικές Αλυκές», ΕΤΒΑ –
ΒΙΠΕ, Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου,
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας,
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, ΔΕΗ (το ποσοστό που δεν κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ), HELEXPO,
Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, ΕΥΑΘ
και ΕΥΔΑΠ (τα ποσοστά που δεν κατέχει το
ΤΑΙΠΕΔ στις δύο εταιρίες), Κτιριακές Υποδομές
ΑΕ, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό και ΔΕΗ.
Επίσης, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπερταμείο
τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των μικρότερων περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας
που δεν έχουν παραχωρηθεί στη γερμανική
Fraport.
Μεταφέρονται ακόμη στο Υπερταμείο (ειδικότερα στο «πλοκάμι» αυτού, την Εταιρεία
Ακινήτων Δημοσίου) τα κατάλληλα για
αξιοποίηση ακίνητα που είναι υπό τον έλεγχο
υπουργείων και άλλων Δημοσίων Οργανισμών
και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ακίνητης
Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
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ΠΟΙΟΙ και ΠΩΣ µας ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΝ!!!

χρόνια και λιγότερο δε θα υπάρξουν
Ορθόδοξοι Έλληνες στην Ελλάδα».
Η προφητεία είναι σε εξέλιξη, ο τάφος
έχει ολοκληρωθεί, όσες φορές έγιναν
προσπάθειες να τον σταματήσουν,
βρήκαν μπροστά τους, τους “φίλους”
ευρωπαίους πρωτεπιστάτες συνεπικουρούμενοι και από γηγενείς.
Α΄ περίπτωση: Παρακολουθήστε πως μας
πάνε στον “τάφο”:
Δύο μήνες πριν υπογράψει ο Γ. Παπανδρέου το
μνημόνιο με την Τρόικα (8/3/2010) μια εμποροοικονομική πολιτική ένωση (Scandec Org) ένα
κονσορτσιούμ εταιριών από Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία,
Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία) έκαναν μια
τρανταχτή πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση. Της πρότειναν δηλαδή μια χρηματική
ενίσχυση 250 δις. ευρώ σε βάθος 10ετίας με
δόσεις, με αντιπαροχή να τους δοθεί η έγκριση
έρευνας και εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται
στον ελληνικό χώρο.
Η αναλογία κέρδους, 20% η Ελλάδα και 80%
το κονσορτσιούμ, προκειμένου να αποπληρωθεί
στη δεκαετία το ποσό των 250 εκατ. που θα
έδιναν στην Ελλάδα.
Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου δεν απάντησε
ποτέ σ’ αυτό το έγγραφο και αντί αυτού υπέγραψε το Μνημόνιο στις 2/5/2010 εκταμιεύοντας
52,9 δισ. ευρώ και έβαλε τις χειροπέδες στην
Ελλάδα.
Ένα μήνα αργότερα (Ιούνιος 2010) το Γαλλικό
Ινστιτούτο Γεωφυσικών Ερευνών δημοσιοποίησε διεθνώς μια έρευνα-μελέτη με τη συνεργασία
με το Πανεπιστημίου Κρήτης, για ένα πλούσιο
κοίτασμα στη Γαύδο, καθαρό μεθάνιο κατά 99% που δε χρειάζεται
καν επεξεργασία. Αυτό αναβλύζει
στη θάλασσα εδώ και εκατομμύρια
χρόνια και όποιος περνάει από το
συγκεκριμένο σημείο το βλέπει με
γυμνό οφθαλμό.
Επιστημονικά, αυτό σημαίνει
πως και αν ακόμα εξαντληθεί όλο
το πετρέλαιο της γης, δε θα λείψει η
ενέργεια, γιατί όλα θα κινούνται με το Μεθάνιο
που υπάρχει εκεί!!!
Η κυβέρνηση αρνήθηκε και επικαλέστηκε
ότι είναι γκρίζες ζώνες, βάζοντας από μόνη
της ουσιαστικά και χωρίς λόγο στο παιχνίδι
τη συνεκμετάλλευση με τους Τούρκους και με
τους Λίβυους.
Τον Ιούλιο η ίδια εταιρία ζήτησε να κάνει
έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην
περιοχή νότια της Πελοποννήσου. Και εδώ
υπάρχει άρνηση.
Η Νορβηγική εταιρία TGF-MOR που έκανε
σεισμικές έρευνες στην περιοχή της Κρήτης,
μιλάει για κοίτασμα 6 δισ. βαρελιών φυσικό
αέριο, όσο δηλαδή τρεις φορές της Αλάσκας.
Επίσης η ως άνω εταιρία γνωστοποίησε τις
έρευνες που έκανε στο Ιόνιο και ανακάλυψε
την ύπαρξη στην περιοχή Κεφαλονιάς 900.000
βαρέλια. Στο Κατάκολο 1.200.000 βαρέλια. Στη
Ζάκυνθο 800.000 βαρέλια και στους Οθωνούς
2.500.000 βαρέλια.
Και με αυτές τις προϋποθέσεις όχι θάπρεπε
να μη χρωστάμε, αλλά να είμαστε μια από τις
πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης.
Όλα αυτά είναι γνωστά στους πρωτοεπιστάτες
της Ε.Ε., στις τράπεζες και πετρελαϊκές εταιρίες.
Μετά τέσσερα χρόνια (14 Μαΐου 2014), εδώ
τώρα έχουμε συμβάσεις με υπογραφές για τους
υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα “για
έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε Πατραϊκό, Κατάκολο, Ιωάννινα”.

• Στην Ε.Ο.Κ. θα τρώμε με χρυσά κουτάλια (πολιτικοί)
• «Η Ε.Ο.Κ. θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος».
• « Αν δεν ξυπνήσουμε σε 50 χρόνια και λιγότερα
δε θα υπάρξουν Ορθόδοξοι ΄Ελληνες στην Ελλάδα».
(Αυγ. Καντιώτης)

Περιουσίας.
Λίγα δίνεις, πολλά παίρνεις…
Ό,τι έχει απομείνει από την περιουσία του
κράτους, ξεπουλιέται όσο-όσο. Έχει μάλιστα…
τοιχοκολληθεί και η σχετική προκήρυξη.
Πρώτο φιλέτο στη σειρά είναι το 66% του
ΔΕΣΦΑ, για να έχει ο αγοραστής την πλειοψηφία και να κάνει ό,τι γουστάρει.
Ακολουθεί το 5% του ΟΤΕ, οι Μαρίνες Αλίμου και Χίου, το 65% της ΔΕΠΑ, το 35% των
ΕΛΠΕ, το 17% της ΔΕΗ, το 11% της ΕΥΔΑΠ,
το 23% της ΕΥΑΘ και το 30% του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (“το ΠΑΡΟΝ”, 11/7/2017).
Επάνω σε αυτό θα αναφερθούμε σε κάποιες
δημοσιευμένες περιπτώσεις που δείχνει το
ξεπούλημα και μάλιστα σε τιμές ευκαιρίας.
■ Το “ΟΠΑΠ” το 2012 είχε μεικτά έσοδα
προ φόρων 1,2 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο
2013 υπογράφηκε η πώληση του 33% του
κερδοφόρου ΟΠΑΠ αντί τιμήματος 622 εκατ.
ευρώ, 30 εκατ. Σε δόσεις βάθος δεκαετίας, συν
μέρισμα χρήσης 2012 70 εκατ., σύνολον 712
εκατ. ευρώ.
■ Η “ΤΡΑΙΝΟΣΕ” πωλήθηκε στην ιταλική
κρατική σιδηροδρομική εταιρία Ferrovie Dello
Stato για κάποιες πενταροδεκάρες. Δηλαδή το
όλο τίμημα είναι 45 εκατ. ευρώ που είναι άγνωστο, πότε θα το καταβάλει. Αλλά τις δώσαμε
προίκα και μάλιστα μετρητά 275 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθηγητής
Φίλιππος Τσαλίδης, ότι τους δίνουμε 75 εκατ.
(25 εκατ. κεφάλαιο κίνησης και 50 εκατ.
Για τις άγονες γραμμές) και αυτά από το
πρώτο έτος λειτουργίας και επιπλέον 200 εκατ.
θα τους δοθούν από το Ελληνικό κράτος ως
επιδότηση των άγονων γραμμών 2017-2020,
σύνολον 275 εκατ. ευρώ. Και οι Ιταλοί θα μας
δώσουν 45 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου!
Ο ίδιος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κων. Καραμανλής, χρησιμοποίησε τις
ακόλουθες εκφράσεις: «Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πουλήθηκε έναντι πινακίου φακής» για τα 45
εκατ. ευρώ.
■ Τα 14 αεροδρόμια παραχωρήθηκαν για
40 χρόνια στη Γερμανική Fraport, σε αυτά τα
40 χρόνια η εταιρία υπολογίζει να εισπράξει
22 δισ. ευρώ και στο κράτος θα αποδώσει 7,89
δισ. ευρώ, από τα οποία στο Δημόσιο Ταμείο θα
μπουν μόνο 4,54 δισ. ευρώ. Ξεφυλλίζοντας τις
295 σελίδες της σύμβασης, ανακαλύπτεις ότι
έγινε μια αποικιοκρατική συμφωνία… Δηλαδή:
Θα μπορεί να μειώνει το μίσθωμα, να επιβάλλει
αύξηση στο εισιτήριο, δε θα πληρώνει ΕΝΦΙΑ
και δημοτικά τέλη, για απεργίες των ελεγκτών
εναέριας κυκλοφορίας, θα την απαξιώνει το
Ελληνικό Δημόσιο, θα παίρνει αποζημίωση για
ζημιές σε μηχανήματα, το κράτος θα πληρώνει
αποζημίωση την εταιρία σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης, σε όσους τυχόν απολυθούν.
Το κράτος θα πληρώνει και για οποιονδήποτε
θάνατο ή ζημιά περιουσίας λόγω πράξεως ή
παραλείψεως κάποιου “μέρους της Σύμβασης”.
Θα μπορεί να πουλάει τα μεταβιβασθέντα
περιουσιακά στοιχεία, δεν, δεσμεύεται ούτε
για τη διατήρηση των υπαλλήλων της ΥΠΑ,
θα της επιτρέπεται να παίρνει δάνεια και να
μας φεσώνει για επενδύσεις και αναβαθμίσεις.
Θα μπορεί να αγοράζει για λογαριασμό της
ΑΕΡΟΝΑυΤΙΛΙΑΣ (δηλαδή του Δημοσίου)
αναβαθμισμένους εξοπλισμούς και εν συνεχεία

να αφαιρεί το κόστος από την οφειλόμενη εισφορά της προς το Δημόσιο, ας αφήσουμε τις
υπερτιμολογήσεις ή αφανείς προμήθειες! Αυτά
και δεκάδες προνόμια ακόμα που “κερδίσαμε”
από την ιδιωτικοποίηση που μας επέβαλαν οι
“θεσμοί” (Ε.Ε.) να κάνουμε για το καλό μας και
την ευημερία μας (!).
■ Το λιμάνι του Πειραιά (ΟΛΠ) παραχωρήθηκε στην κινέζικη COSCO με τη σύμβαση
10/8/2016 που απέκτησε το 51% των μετοχών
με το ποσό των 280,5 εκατ. ευρώ και με τη νέα
σύμβαση 11/8/2021 απέκτησε επιπλέον το
16% καταβάλλοντας μόνο 88 εκατ. ευρώ. Όταν
η αξία μόνο των εγκαταστάσεων του λιμανιού
ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ.
■ Ο ΟΤΕ το 2009, επί κυβερνήσεως κ. Καραμανλή, πωλήθηκε το 30% έναντι 4 δισ. ευρώ,
όταν η χρηματιστηριακή αξία κεφαλαιοποίησης
ήταν 5 δισ. ευρώ, και μετά δύο χρόνια (Ιούλιος
2011 κυβέρνηση Παπανδρέου) πούλησε το 10%
για μόνο 400 εκατ. ευρώ.
Οι περιπτώσεις είναι πολλές δεκάδες και εκατοντάδες τα ταμεία που έγιναν (ΤΑΙΠΕΔ, ΤΧΣ,
ΕΤΑΔ) και για το προσωπικό που απασχολούν
για την αξιοποίηση (ξεπούλημα) της Δημόσιας
Περιουσίας δαπανούνται αστρονομικά ποσά που
κυμαίνονται από 180.000 έως 270.000 ευρώ
το χρόνο (www.protothema.gr, 14/2/2017) για
συμβούλους, διευνθυντές και παρασυμβούλους.
ΒΑΛΘΗΚΑΝ ΝΑ
ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ
Και από όλα
τα παραπάνω
που αναφέραμε, είναι ένα
μικρό κομμάτι,
από όσα παζαρεύονται στο παρασκήνιο, υπάρχουν μεγάλα
σχέδια των “αγαπημένων και φίλων συμμάχων” μας που τα έχουν σχεδιάσει και τα έβαλαν
σε εφαρμογή από χρόνια, δηλαδή, πως θα μας
φτωχοποιήσουν, να μην έχουμε τη δύναμη να
αντιδράσουμε, να μας διαλύσουν σαν άτομα, σαν
οικογένεια, σαν κοινωνία και σαν κράτος, ώστε
να μας τα πάρουν όλα!
Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι κανένας από
τους επικαθήμενους στους θρόνους της κοσμικής
εξουσίας μετά τη δικτατορία, κανένας από τους
σημαιοφόρους των δημοκρατικών και σοσιαλιστικών πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών,
κανένας από τους μελετητές των ιστορικών
και οικονομικών φαινομένων, δε βγήκε και με
θάρρος να ενημερώσει πως η Ελλάδα με τέτοια
βιομηχανία, με τέτοια γεωργία, με τέτοιο ορυκτό
πλούτο, να μη χρωστάει και πως έγινε μέσα σε 50
χρόνια περίπου να αναποδογυρίσουν τα πάντα,
να ισοπεδώσουν τη βιομηχανία, βιοτεχνία, να
απαξιώσουν τον ορυκτό πλούτο και να δημιουργήσουν ως αντίβαρο τις κρατικές ΔΕΚΟ και αυτές
τώρα να τις πουλάμε (σκοτώνουμε) “ελεήστε
τον πεινασμένο” και να είναι φορτωμένος ο
κάθε έλληνας πολίτης ακόμα και αυτό ακόμα
το νεογέννητο με ένα “προπατορικό” χρέος
33.600 ευρώ;
Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης είχε πει πριν
50 χρόνια: «Η ΕΟΚ θα γίνει ο τάφος της
Ελλάδος» και «Αν δεν ξυπνήσουμε, σε 50

συνεχίζεται στη σελ. 13
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συνέχεια από την 12η σελίδα

ΠΟΙΟΙ και ΠΩΣ µας ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΝ!!!

Στην τελετή των τριών συμβάσεων
συμμετείχαν από την κυβέρνηση, ο
Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών Ευαγ. Βενιζέλος (από σύμπτωση απουσιάζει ο πρωθυπουργός
Σαμαράς;), ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιαν.
Μανιάτης κ.ά., και από τις εταιρίες, Ο
Υπουργός Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής της Αγγλίας Edward Davey, οι Πρέσβεις Αγγλίας, Καναδά, Ιρλανδίας και Ιταλίας.
Την Πέμπτη 18 Σεπτ. 2014 η Βουλή κύρωσε
τις τρεις συμβάσεις… Ο κ. Μανιάτης χαρακτήρισε
ιστορική την κύρωση και επανέλαβε ότι τόσο ο
ίδιος, όσο και οι συνεργάτες του που βοήθησαν,
«ότι άσκησαν ύψιστο πατριωτικό καθήκον». Όλα πήγαν καλά! Η υλοποίηση μπήκε
στη βαθιά κατάψυξη.
Β΄ περίπτωση: Η Ελλάδα έχει μυθικό πλούτο
στο υπέδαφός της, σπάνια μέταλλα που πολλά
δεν υπάρχουν στον κόσμο, γι’ αυτό γίνεται και
αυτός ο “κρυφός πόλεμος”. Το γεγονός που
έγινε τον Ιανουάριο 1996 στα Ίμια με την Τουρκία, δεν είναι κάτι το τυχαίο.
Ο στρατηγός ε.α. Γεώργιος Αϋφαντής σε μια
συνέντευξη συγκλονιστική αποκάλυψε για τα
Ίμια: «… Το επεισόδιο στα ίμια έγινε, γιατί
κάτω από τη βραχονησίδα υπάρχει ΟΣΜΙΟ, πολύς ΧΡυΣΟΣ, αλλά και κόκκινος
υΔΡΑΡΓυΡΟΣ, που είναι το δεύτερο κατά
σειρά ακριβότερο μέταλλο. Δηλαδή ένα κιλό
ΟΣΜΙΟ, κοστίζει όσο 8 τόνοι χρυσού και ένα
κιλό κόκκινος υδράργυρος αγοράζεται με 2
τόνους χρυσό. Γι’ αυτό, προσθέτει, τα ίμια
είναι στις γκρίζες ζώνες…».
Το ΟΣΜΙΟ είναι το απόλυτο βιομηχανικό μέταλλο που χρησιμοποιείται μαζί με τον κόκκινο
ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ στη βιομηχανία των πυρηνικών
για τις χημικές ιδιότητές τους.
Γι’ αυτό όλοι οι “φίλοι” συνωστίζονται στο
γαλάζιο μπαλκόνι του Αιγαίου. Γι’ αυτό μας
δάνειζαν οι διεθνείς τραπεζίτες, για να μας δέσουν χειροπόδαρα. Γι’ αυτό δε μας αφήνουν να
αξιοποιήσουμε τον εθνικό ορυκτό πλούτο, για
να δανειζόμαστε αντί να δανείζουμε. Γι’ αυτό
μας οδηγούν στη φτώχεια, για να μπορούν πιο
εύκολα να μας τα πάρουν.
Γ΄ περίπτωση: Το κλείσιμο των λιγνιτικών
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
τους πρώτους μήνες της εκλογής Μητσοτάκη
θεωρήθηκε από ειδικούς ως εθνικό έγκλημα,
διότι σε κάθε δύσκολη περίοδο ήταν αυτές που
κρατούσαν όρθιο το ενεργειακό σύστημα της
πατρίδας.
Η Ελλάδα είναι η έβδομη (7η) χώρα στο κόσμο
και τρίτη (3η) στην Ε.Ε. (πίσω από Γερμανία και
την Πολωνία) στην εξόρυξη λιγνίτη.
Η Ελλάδα όμως έτρεξε πρώτη στην απολιγνιτοποίηση σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. Η
Γερμανία επέλεξε μια αργή, απανθρακοποίηση
μέχρι το 2038. Η Πολωνία την προσπέρασε, θα
το κάνει μέχρι το 2048. Η Αυστρία επαναλειτουργεί τις μονάδες ενέργειες από λιγνίτη και
ακολουθούν…
Ενώ βιώνουμε ενεργειακή κρίση και είμαστε
μέσα σε μια θύελλα των διεθνών εξελίξεων,
εμείς ζούμε στο δικό μας κόσμο, προσπαθούμε
να αντικαταστήσουμε το εισαγώγιμο φυσικό
αέριο που άρχισε να λιγοστεύει μέρα με τη μέρα
και μπορεί με ένα “θερμό” επεισόδιο με την
Τουρκία να σταματήσει εντελώς, διότι από εκεί
περνάει ο αγωγός, με το άρον-άρον να κλείσουμε
τις λιγνιτικές μονάδες, ίσως γρήγορα-γρήγορα,
για να διευκολύνουμε την “πράσινη ανάπτυξη” των Γερμανών, με το να ξεσκαρτάρουν τα
φωτοβολταϊκά πάνελ και τις ανεμογεννήτριες
που ήταν συσσωρευμένα στα εργοστάσιά τους.

• Στην Ε.Ο.Κ. θα τρώμε με χρυσά κουτάλια (πολιτικοί)
• «Η Ε.Ο.Κ. θα γίνει ο τάφος της Ελλάδος».
• « Αν δεν ξυπνήσουμε σε 50 χρόνια και λιγότερα
δε θα υπάρξουν Ορθόδοξοι ΄Ελληνες στην Ελλάδα».
(Αυγ. Καντιώτης)

Δεν είναι μόνο αυτά, αλλά καραδοκούν επι- στις παραγράφους 4 και 5, αναφέρονται τα εξής:
πλέον οι γερμανικές εταιρίες να πάρουν κοψο«4. Στο Ταμείο μεταβιβάζονται και περιχρονιά τον εγκαταλελειμμένο λιγνίτη που είναι έρχονται, χωρίς αντάλλαγμα:
χρυσάφι και να το μετατρέψουν με τη μέθοδο
» α) Κατά πλήρη κυριότητα, κινητές αξίες
Fischer-Tropsch σε… πετρέλαιο. Αυτό είναι εταιρειών από αυτές που περιλαμβάνονται
παλαιό, διότι κάτι
στο Πρόγραμανάλογο έχει κάνει
μα Αποκρατιη Γερμανία στο Β΄
κοποιήσεων
Π.Π., όταν έχασε
του Μεσοτην πετρελαιοφόπρόθεσμου
ρα Ρουμανία και
Πλαισίου Δητον Καύκασο και
μοσιονομικής
τότε όλη η πολεΣτρατηγικής…
μική μηχανή τους
» β) Πελειτουργούσε με
ριουσιακής
το “συνθετικό πεφύσεως διτρέλαιο”. Σημεικαιώματα, διώστε παρακαλώ.
καιώματα διΥπολογίζονται ότι
αχείρισης και
υπάρχουν 3,34 δισ.
εκμετάλλευαπολήψιμοι τόνοι
σης, κεκτημέΕφαρμοστικός νόμος ΦΕΚ 152/1-7-2011
λιγνίτη της ΔΕΗ,
να οικονομικά
αν μετατραπούν σε συνθετικό πετρέλαιο, θα μας συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώδώσουν 420 δισ. λίτρα, με τη σημερινή τιμή λια- ματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλνικής πώλησης 1,40 ευρώ, τα έσοδα να φτάσουν λευσης υποδομών, που περιλαμβάνονται
500 δισ. ευρώ για την εθνική οικονομία!
στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του
Να, γιατί φθάσαμε εδώ, που φθάσαμε, η άπο- Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου…
ψη δεν είναι δική μας αλλά μας τα λένε αυτοί
» γ) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
που μας κυβέρνησαν:
κατοχή, ακίνητα που περιλαμβάνονται
«Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερα στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του
να έχουμε μερικά στρέμματα γης λιγότερα Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου…
από εκείνα που μας ανήκουν και να κοι» 5. Οι κινητές αξίες, τα περιουσιακής
μόμαστε
φύσεως δικαιώματα και τα ακίνητα που
τα βράδια ήσυχοι και ασφαλείς, παρά αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και
να έχουμε, ότι μας ανήκει και να μην γ΄ της προηγούμενης παραγράφου μεταμπορούμε να
κλείσουμε μάτι
από τον κίνδυνο κάποιας
ξαφνικής επίΦίλε ή άφιλε αναγνώστη.
θεσης κακόβουΦύλαξε αυτό το φύλλο που έχεις στα χέρια σου
λων γειτόνων
(είναι βέβαια συνοπτικό), για να το πιάνεις από
εναντίον μας»
(Γ.Α. Παπανδρέκαιρού εις καιρόν, διότι καθρεπτίζει
ου, υπουργός
το παρακμιακό κατάντημά μας…
Εξωτερικών, συΜήπως
κάποια στιγμή και ανανήψουμε ως λαός.
νέντευξη στην
Βορειο-Αμερικανική Επιθεώρηση “Πατρίδες”,
1999).
βιβάζονται και περιέρχονται στο Ταμείο,
Πως ξεπουλήθηκε η Ελλάδα; Δε χρειά- με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
ζεται να σας τα πούμε εμείς. Αλλά μας τα λέει Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων
πεντακάθαρα ο “εφαρμοστικός νόμος” που (ΔΕΑΑ) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν.
ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων (ΦΕΚ αρ. φ. 3049/2002 (Α΄ 212). Με απόφαση της ίδιας
152/1.7.2011) με πρωθυπουργό το Γεώργιο Επιτροπής, μπορεί να μεταβιβάζονται και
Παπανδρέου και υπουργούς Τίνα Μπιρμπίλη να περιέρχονται στο Ταμείο χωρίς αντάλκαι Νικ. Σηφουνάκη και υφυπουργούς το Γ. λαγμα για τους σκοπούς της παραγράφου
Μανιάτη και Β. Μωραΐτη.
1 του προηγούμενου άρθρου, και άλλα
Ο εφαρμοστικός νόμος περιέχει τη δυνατό- περιουσιακά στοιχεία που υπάγονται σε
τητα στην κυβέρνηση να συμπεριλάβει στα προς μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιεκποίηση δημόσια περιουσιακά στοιχεία, όλο τον χείων των περιπτώσεων της προηγούμενης
ορυκτό πλούτο της χώρας, όπως και ο,τιδήποτε παραγράφου. Τα ανωτέρω περιουσιακά
άλλο… και όλα αυτά μέσω της σύστασης «Ταμεί- στοιχεία περιέρχονται στο Ταμείο, κατά
ου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και το
Δημοσίου ΑΕ», και προαναγγέλλει, θα διατίθε- Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός
νται για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. του επί αυτών από τη δημοσίευση της
Ταµείο – «µαύρη τρύπα»
απόφασης της ΔΕΑΑ στην Εφημερίδα της
Στο Κεφάλαιο Α΄, Άρθρο 2, με τίτλο «Κεφά- Κυβερνήσεως».
λαιο – Περιουσία – Έσοδα – Διάθεση Εσόδων»,
… Οι συγκεκριμένες παράγραφοι παρέχουν τη
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δυνατότητα στην κυβέρνηση να συμπεριλάβει
στα προς εκποίηση δημόσια περιουσιακά στοιχεία όλο τον ορυκτό πλούτο της χώρας, όπως
και ο,τιδήποτε άλλο. Και για να μην αφεθεί
περιθώριο σε επόμενη κυβέρνηση να διεκδικήσει αποκατάσταση από τυχόν ετεροβαρείς ή
επιβλαβείς για το ελληνικό κράτος πράξεις, στην
παράγραφο 7 αναφέρεται: «Το πράγμα ή το
δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να
αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο
ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο».
Συνοψίζοντας: Ο,τιδήποτε υπάρχει σήμερα
ως δημόσια περιουσία και οτιδήποτε υπάρξει στο
μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων
πετρελαίου, φυσικού αερίου, χρυσού ή ο,τιδήποτε
άλλου ανακαλυφθεί, μπορεί να εκποιηθεί. Όχι να
διατεθεί προς συνεκμετάλλευση με εταιρίες εξόρυξης στο πλαίσιο ενός συνεταιρισμού κράτουςιδιωτών, όπως γίνεται συνήθως και έχουν, π.χ.
δρομολογήσει το Ισραήλ και η Κύπρος, μεταξύ
άλλων, με την αμερικανική Noble Energy για
τα προσφάτως εντοπισθέντα κοιτάσματα φυσικού
αερίου «Λεβιάθαν» και «Κύπρος Α» αντίστοιχα. Το Ελληνικό Δημόσιο «απεκδύεται κάθε
δικαιώματός του» και ό,τι δώσει δεν μπορεί
να το επαναδιεκδικήσει στο μέλλον, ακόμα κι αν
διαπιστωθεί ότι το κράτος έχει υποστεί ζημία…
Επίσης, στο Κεφάλαιο Α΄, Άρθρο 1, με τίτλο
«Σύσταση – Σκοπός – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια», στις παραγράφους 4 και 6 αναφέρονται
τα εξής:
«2. Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του
δημοσίου χρέους της χώρας, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στην παράγραφο 17…»
Ξεκινά, λοιπόν, διαδικασία εκποίησης του
δημόσιου πλούτου χωρίς ημερομηνία λήξης, η
οποία θα μπορεί να συνεχίζεται αενάως, έως ότου
η Ελλάδα αφεθεί χωρίς περιουσία. Και δίχως,
βέβαια, στο τέλος να έχει ξεχρεώσει. Απλά θα
έχει μείνει με χρέος, αλλά δίχως κρατικά assets
να χρησιμοποιήσει ως αναπτυξιακά εργαλεία. Η
κυβέρνηση, με την πρώτη δανειακή σύμβαση
και τη δεύτερη που επίκειται, μετατρέπει όλο
και μεγαλύτερο μέρος του ομολογιακού χρέους
σε ενυπόθηκο. Έχει ήδη υποθηκεύσει δημόσια
περιουσία στην τρόικα με τη σύμβαση για το
πρώτο δάνειο, παραιτούμενη από την «ασυλία
εθνικής κυριαρχίας», όπως αναφέρεται στο
κείμενο συμφωνίας, και συνεχίζει. Ταυτόχρονα,
βγάζει «στο σφυρί» ό,τι διαθέτει η χώρα και ό,τι
μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον…
Η ένταξη, εν ευθέτω χρόνω, των αναμενόμενων εσόδων από τα κοιτάσματα στο Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων, τα καθιστά, όπως και τις
ΔΕΚΟ, στοιχεία προς εκποίηση προκειμένου να
εξυπηρετηθεί το χρέος και όχι πηγή εσόδων για
το ελληνικό κράτος, με τα οποία θα μπορούσε να
αποπληρώνει το χρέος και παράλληλα να διαθέτει
μέρος τους για ανάπτυξη.
(Λάμπρος Καλαρρύτης, περ. «ΕΠΙΚΑΙΡΑ»,
τεύχος 92/Ιούλιος 2011)
Αυτό να εννοούσε ο υπουργός Εξωτερικών Ν.
Δένδιας, όταν δήλωνε στο τηλεοπτικό κανάλι
Arab News: «Η Ελλάδα… δεν πρόκειται να
αρχίσει να σκάβει το βυθό της Μεσογείου,
για να βρει αέριο και πετρέλαιο… και δε
σχεδιάζει στο άμεσο μέλλον να γίνει χώρα
παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου» (22/4/21).
Τι να σκάψει, αφού δεν έχουμε τίποτα; Τα
πάντα είναι καταπατημένα με ένα χρέος που οι
ίδιοι μας δημιούργησαν !
Τι λέτε, δεν ξεπουλήθηκε η Ελλάδα;
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«Καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον
καθήμενος, ὅμοιος ὁράσει
λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ·
καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ
θρόνου, ὁμοίως ὅρασις
σμαραγδίνων»

(Ἀποκ. 4, 23).

Καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος, ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ·
καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου, ὁμοίως
ὅρασις σμαραγδίνων.» (Ἀποκ. 4, 23).
«Καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος,
ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ· καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου,
ὁμοίως ὅρασις σμαραγδίνων(;;;;;;).»
(Ἀποκ. 4, 23). Καί ἐπάνω εἰς τόν θρόνον
ὑπῆρχε καθήμενος –κάποιος «καθήμενος»–, ὁ ὁποῖος ἦταν ὅμοιος μέ τό νά
βλέπῃς –«ὅμοιος ὁράσει»· ὅμοιος μέ
τό νά βλέπῃς– λίθον ἰάσπιδα –εἶναι
πολύτιμος λίθος· θά σᾶς πῶ πιό κάτω–
«καὶ σαρδίῳ –πολύτιμος λίθος– καὶ
ἶρις», οὐράνιον τόξον, ἶρις, «κυκλόθεν
τοῦ θρόνου», γύρω ἀπό τόν θρόνον,
πού ἔμοιαζε αὐτός ὁ θρόνος μέ χρῶμα
σμαραγδιοῦ.
Ποῖος ἐκάθητο «ἐπὶ τὸν θρόνον»;
Ἐκάθητο ὁ Πατήρ. Ἀλλ’ ὅμως δέν
Τόν ὀνομάζει· δέν λέγει τίποτα ὁ ἅγιος
Ἰωάννης· μόνον λέγει «ὁ καθήμενος».
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας, ὁ ἑρμηνευτής τῆς
Ἀποκαλύψεως, τά ἑξῆς σημειώνει:
«Ἐπειδὴ δὲ τὸν Πατέρα τὸν ὁραθέντα
ἐνταῦθα παρίστησι, σωματικὸν αὐτῷ
χαρακτῆρα οὐ περιτίθησιν, ὥσπερ ἐν
τῇ προτεραίᾳ τοῦ Υἱοῦ ὀπτασία· ἀλλὰ
τιμίοις αὐτὸν λίθοις ἀπεικάζει.» (Ἅγ.
Ἀνδρέας Καισαρείας, Εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου Θεολόγου, J.P.Migne, P.G.,
Τόμ. 106, Λόγος Δ΄, Κεφ. Ι΄, Κέντρον

Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθῆναι 2001,
σελ. 253Β.). Προηγουμένως, λέγει,
περιέγραψε τόν Υἱόν πού τοῦ ὡμίλησε.
«Ἄκουσα φωνή, καί γύρισα καί εἶδα,
καί νά· ὅμοιος μέ ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος
ἦταν ἔτσι κι ἔτσι κι ἔτσι. Στά χέρια Του
κρατοῦσε ἑπτά ἀστέρια, περιπατοῦσε
ἀνάμεσα σέ ἑπτά λυχνίες, φοροῦσε
αὐτά τά ἐνδύματα, ἦταν λευκά, οἱ
τρίχες τῆς κεφαλῆς Του λευκές...» καί
οὕτω καθ’ ἑξῆς. Μᾶς ἔκανε περιγραφή
ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης εἰς τό 1ον κεφάλαιον τῆς
Ἀποκαλύψεως.
Ἐδῶ ἀπουσιάζει ἡ περιγραφή, γιατί
κάθεται ὁ Πατήρ. Τί νά περιγράψῃ ἀπ’
τόν Πατέρα; Ο Υἱός ἔγινε ἄνθρωπος
καί Τόν περιγράφει. Ἀπό τόν Πατέρα τί
νά περιγράψῃ; Ἀντί περιγραφῆς, βάζει
πολυτίμους λίθους καί λέγει ὅτι ἔμοιαζε σάν αὐτόν κι αὐτόν τόν πολύτιμον
λίθον καί οὕτω καθ’ ἑξῆς, γιά νά δείξῃ
μέ τό χρῶμα τῶν πολυτίμων λίθων
κάποιες ἰδιότητες τοῦ «καθημένου
ἐπάνω εἰς τόν θρόνον». Ἔτσι πολύ
ὀρθά ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀποφεύγει νά παραστήσῃ τόν Θεόν, ὅπως
ἀποφεύγουν νά Τόν παραστήσουν καί
οἱ Προφῆται τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, διότι εἶναι ὁ ἀόρατος καί ὁ ἄρρητος Θεός.
Ἀκόμη χαρακτηριστικόν εἶναι ὅτι
ἀποφεύγει νά ἀναφέρῃ καί τό ὄνομα.
Δέν λέγει «ὁ Θεός»· δέν λέγει «ὁ Κύριος»· ἀλλά λέγει «ὁ καθήμενος». Τίποτε
ἄλλο· «ὁ καθήμενος». Καί προτιμᾶ νά
Τόν περιγράψῃ, ὅπως σᾶς εἶπα, συμβολικῶς διά παρομοιώσεων πρός τά
λαμπρότερα ἀντικείμενα πού ὑπῆρχαν
τότε, πού εἶναι οἱ πολύτιμοι λίθοι.
Ὑπό τό χρῶμα τῶν πολυτίμων αὐτῶν
λίθων προφανῶς ὑποκρύπτονται οἱ χαρακτῆρες τοῦ Θεοῦ, τοῦ «καθημένου».
Καί ὑπό τόν «ἴασπιν»... –Πρέπει νά σᾶς
πῶ ὅτι ἡ ὀνομασία τῶν πολυτίμων
λίθων δέν συμπίπτει μέ τά σημερινά

ὀνόματα τῶν πολυτίμων λίθων. Δέν
συμπίπτει. Πιθανώτατα ὁ «ἴασπις»
εἶναι ὁ ἀδάμας· εἶναι τό διαμάντι· καί
μάλιστα ὄχι ὁ κεχρωσμένος, ἀλλά ὁ
ἄχρους· ὁ ἄσπρος δηλαδή, ὁ ἄχρους,
ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ πολυτιμότερος.–
Ἔτσι, ὑπό τόν «ἴασπιν», πού πιθανῶς
εἶναι ὁ ἀδάμας, ἐννοεῖται ἡ ἁγιότης καί
ἡ καθαρότης τοῦ Θεοῦ. Ὑπό τό «σάρδιον», πού ἦτο πολύτιμος λίθος καί
ἐξήγετο εἰς τήν ἐπαρχία τῶν Σάρδεων
καί ἦταν κοκκίνου χρώματος, ἐννοεῖται
ἡ τιμωρητική δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ·
Ἅγιος, ἀλλά καί δίκαιος! Ὑπό δέ τήν
«ἶριν» –ἡ ἶρις εἶναι τό οὐράνιον τόξον–,
ὑποννοεῖται ἡ εὔνοια τοῦ Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ἀνθρώπων, ὅσο κι ἄν ἔχουν
ἁμαρτήσει. Γιατί;
Ὅταν ἔγινε ὁ κατακλυσμός... –βλέπετε δάνεια συμβόλων, γιά νά κατανοήσωμε τόν «καθήμενον ἐπί τοῦ
θρόνου», τόν Θεόν;...– Ὅταν ἔγινε ὁ
κατακλυσμός, εἶπεν ὁ Θεός: «Θά βάλω
τό τόξο μου πάνω ἀπό κάθε βροχή»
(Γέν. 9, 13· 16), δηλαδή τό οὐράνιον
τόξο, «θά εἶναι σημάδι ὅτι πιά δέν θά
ξαναγίνῃ κατακλυσμός.» Καί βέβαια,
ὅποτε βρέχῃ, βγαίνει τό οὐράνιο τόξο.
Δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ διάθλασις
τοῦ φωτός, ὅπως πέφτει ὑπό εἰδικάς
συνθήκας καί γωνίαν καί τά λοιπά
πάνω στίς σταγόνες τῆς βροχῆς. Καί
εἶναι κάτι πάρα πολύ κοινό τό νά δοῦμε
οὐράνιον τόξον. Ἐκεῖ στό Στόμιο, μόλις
βρέξει, οὐράνιο τόξο βλέπομε. «Ὅταν
θά βλέπω τό οὐράνιο τόξο, λέγει ὁ
Θεός, θά ἐνθυμοῦμαι τήν ὑπόσχεσί
μου, ὅτι δέν θά ξανακαταστρέψω τόν
κόσμον μέ κατακλυσμόν, ὅσο καί νά
ἁμαρτήσουν.». Πού σημαίνει ὅτι εἶναι
τό σύμβολον τῆς εὐμενείας τοῦ Θεοῦ.
Ο Θεός εἶναι εὐμενής ἀπέναντι στούς
ἀνθρώπους, ὅ,τι καί νά κάνουν· εἶναι

ἕτοιμος νά τούς συγχωρήσῃ, ἀρκεῖ νά
Τοῦ τό ζητήσουν.
Καί ἀκόμη, ἀξιοσημείωτον εἶναι
ὅτι χαρακτηρίζεται ὁ «καθήμενος»
ὡς «ὅμοιος» μέ πολυτίμους λίθους.
Ὀρθῶς· διότι πῶς νά περιγράψῃ κανείς Ἐκεῖνον, τόν Ὁποῖον δέν βλέπει;...
Σημειώσατε ὅτι οἱ Προφῆται, ὁ Ἰεζεκιήλ
καί ἄλλοι Προφῆται, ὁμιλοῦν διά ὁμοιότητα δόξης Θεοῦ· ὄχι διά ὁμοιότητα
Θεοῦ.
Γιά νά τό καταλάβετε: Ἔχω τόν ἥλιο.
Οἱ ἀκτίνες του φθάνουν στό σπίτι μου.
Δέν ἔχω ὅμως τόν ἥλιο μέσα στό σπίτι·
ἔχω τίς ἀκτίνες του, ἔχω τήν ἐνέργειά
του. Ἐάν τώρα αὐτές οἱ ἀκτίνες δέν
εἶναι πραγματικές ἀλλά φανταστικές,
εἶναι μία εἰκόνα, τότε αὐτό τό ὁποῖο
βλέπω ἔχει καμμιά σχέσι μέ τόν ἥλιο;...
Ἔ, λοιπόν· οἱ Προφῆται μόνον τήν εἰκόνα τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ βλέπουν·
ὄχι αὐτές τίς ἴδιες τίς ἐνέργειες· τήν
εἰκόνα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.
Σωστά λοιπόν ὁ Ἰωάννης βάζει αὐτές
τίς εἰκόνες καί λέγει στήν περιγραφή του «ὅμοιος», «ὅμοιος», «ὅμοιος»· «ὅμοιος μ’ ἐκεῖνο», «ὅμοιος μέ
ἐκεῖνο». Δέν εἶπε: «ἦταν ἔτσι»· ἀλλά:
«ἔμοιαζε σάν κάπως ἔτσι». Κι αὐτό, γιά
νά δείξῃ τήν ἀδυναμία περιγραφῆς τοῦ
Θείου. Δέν περιγράφεται, ἀγαπητοί
μου, τό Θεῖον. Οὔτε κἄν οἱ ἐνέργειες
τοῦ Θεοῦ δέν περιγράφονται.
«Καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι
εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους
τοὺς εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους
καθημένους, περιβεβλημένους ἐν
ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς
αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.» (Ἀποκ.
4, 4) Τί ἐξαίσιο θέαμα! Γύρω ἀπό τόν
θρόνο τοῦ καθημένου εἶδα εἴκοσι τέσσερις θρόνους, –φυσικά ὄχι λαμπρούς
ὅπως ὁ ἕνας ὁ «θρόνος», ὁ κεντρικός–,
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Γ. Το Βασιλικόν Αξίωμα του
Χριστού
Η δική μας πίστη προς τον Αναστημένο Χριστό
3. Η Ανάληψη του Κυρίου Ιησού
Χριστού: Η Ανάληψη του Κυρίου αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων,
«και ταύτα ειπών βλεπόντων αυτόν
επήρθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν
από των οφθαλμών αυτών… ο μεν ουν
Κύριος μετά το λαλήσαι αυτοίς ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθησεν εκ
δεξιών του Θεού» (Πράξ. 1, 9 – Μάρκ.
16, 14-19). Η φράση «εκάθησεν εκ
δεξιών του Θεού» σημαίνει:
α. Ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού
τοποθετήθηκε υπεράνω παντός δεδημιουργημένου πράγματος, και
β. Τη διαρκή μετοχή, ένωση, το «συζείν» εις την δόξαν του Θεού. Αυτό δε

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

είναι και το νόημα της Αναλήψεως του
Κυρίου.
Η Ανάληψη του Κυρίου είναι και
το τελευταίο γεγονός εμφάνισης και
απουσίας του Χριστού. Όχι ότι έφυγε
ο Κύριος από τον κόσμο, αλλά ότι έπαψε
να είναι παρών στους Αποστόλους, όπως
πριν στον επίγειο βίο Του ή στις εμφανίσεις Του. Οι εμφανίσεις του Χριστού μετά
την Ανάστασή Του είναι μοναδικές. Δεν
έχουμε τοπική μεταφορά Αυτού, αλλά
διάφορο τρόπο υπάρξεως και σχέσεως
του Κυρίου μαζί μας. Στον Ενώχ και
τον Ηλία έχουμε τοπική μεταφορά (στη
Μεταμόρφωση του Χριστού). Ο ουρανός
είναι ποιοτική έννοια και όχι ποσοτική,
δηλώνει το υπέροχον του Θεού.
Η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει
τέλειαν αφθαρσίαν, αθανασίαν στην
ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
καί ἐπάνω εἰς τούς θρόνους τούς εἴκοσι
τέσσερις εἶδα τούς εἴκοσι τέσσερις πρεσβυτέρους –ἐνάρθρως: «τούς εἴκοσι
τέσσερις πρεσβυτέρους»–, οἱ ὁποῖοι
ἦσαν καθήμενοι κι αὐτοί, ἦσαν ντυμένοι μέ λευκά ἱμάτια, καί στά κεφάλια
τους ἐπάνω εἶχαν χρυσᾶ στεφάνια.
Πραγματικά ἐξαίσιο θέαμα! Ἐξαίσιο
θέαμα!...
Ἀλλά ἀμέσως θά λέγαμε, στήν εἰκόνα αὐτή τήν ὁποία βλέπει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί μᾶς τήν περιγράφει
κι ἐμᾶς: Ὥστε λοιπόν ὁ Θεός δέν μένει
ἀκοινώνητος μετά τῆς κτίσεώς Του; Δέν
μένει ὁ Θεός στόν ἑαυτόν Του, ἔχοντας
μόνον ἐσωτερικήν κοινωνίαν τῶν τριῶν
Προσώπων;
Ὄχι, ἀγαπητοί μου· ὁ Θεός κοινωνεῖ
μετά τῶν κτισμάτων Του. Ὅταν βλέπωμε ὅτι εἶναι ἐπί τοῦ «θρόνου» καί
γύρω ὑπάρχουν οἱ «εἴκοσι τέσσερις
πρεσβύτεροι» –Τί εἶναι οἱ «πρεσβύτεροι»; Ἄνθρωποι εἶναι· ἄνθρωποι–,
σημαίνει ὅτι ὁ Θεός κοινωνεῖ μετά τῶν
κτισμάτων Του. Αὐτό καί μόνο θά ἦταν
ἱκανό νά προσπορίσῃ μιάν ἄπειρη δόξα
στόν Θεό. Ὁ ἔξω ἀπό τήν δημιουργίαν
Θεός κοινωνεῖ μέ τήν δημιουργίαν Του,
γιατί τήν ἀγαπᾶ!...
Καί ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ «εἴκοσι τέσσερις πρεσβύτεροι»;
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ον

του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

πλέον δεν υποτάσσεται «εις τόπον
και χρόνον». Ανάληψη σημαίνει και
αποτελεί προεικόνισμα της δικιάς μας
αναλήψεως. Για τον Κύριο η Ανάληψη αποτελεί το τέρμα στο έργο και τα
βάσανά Του επί της γης. Για εμάς είναι
αντιστοιχία, όπως και στον Κύριο. Ο
Χριστός έδωσε σε μας τη δυνατότητα
να πάμε κοντά στο Θεό, «και όντας
ημάς νεκρούς τοις παραπτώμασι
συνεζωοποίησε τω Χριστώ, χάριτι
εστε σεσωσμένοι και συνήγειρε και
συνεκάθισε εν τοις επουρανίοις
εν Χριστώ Ιησού, ίνα ενδείξητε εν
τοις αιώσι τους επερχομένοις τον
υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος
αυτού εν χρηστότητι εφ’ ημάς εν
Χριστώ Ιησού» (Εφεσ. 2, 1-10).
4. Πεντηκοστή η Εκκλησία: Μετά
την Ανάληψη του Κυρίου αρχίζει νέα

περίοδος παρουσίας του Χριστού στον
κόσμο. Ο Χριστός τώρα είναι παρών
στην Εκκλησία Του και δια της Εκκλησίας εν Αγίω Πνεύματι.
Το Άγιο Πνεύμα από ά ποψη τάξης
έρχεται τρίτο στον κόσμο. Το έργο του
Πνεύματος είναι να εξατομικεύει (= δίνει ατομικό χαρακτήρα), να εξειδικεύει
και ίδιο-ποιεί το έργο του Χριστού για
κάθε άνθρωπο. Ο Θεός τώρα μας σώζει εν Αγίω Πνεύματι, «αλλ’ εγώ την
αλήθειαν λέγω υμίν, συμφέρει υμίν
ίνα εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη
απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς υμάς, εάν δεν πορευθώ,
πέμψω αυτόν προς υμάς, και ελθών
εκείνος, ελέγξει τον κόσμον περί
αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και
περί κρίσεως» (Ιωάν. 16, 7-8).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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«Ο ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΝΑΟΣ»

(Ως χώρος υποτασσόμενος στο Πνεύμα)
Ένα σοβαρό πρόβλημα στην περίοδο της
«πανδημίας», σοβαρότερο από τον Κορονοϊό, ήταν και η θεωρία περί υγειονομικής
επικινδυνότητας του Ορθοδόξου Ιερού Ναού
· θεωρία που προβλήθηκε ως αίσθησις (δήθεν)
ποιμαντικής μέριμνας από πλευράς διοικούσης
εκκλησίας για το εκκλησιαστικό πλήρωμα.
Πολλές οι επισκοποκεντρικές και πρεσβυτεροκεντρικές τοποθετήσεις γύρω από τις
«Μάσκες» και τη συνέχιση της λειτουργικής
ζωής εν καιρώ «πανδημίας». Απουσίαζε, όμως,
η εκφορά του αληθινού περί Ορθοδόξου Ναού
λόγου, όπως αυτός καταγράφεται στην Αγία
Γραφή και στην Παράδοση της Εκκλησίας·
όπως τον έχει εμπιστευθεί ο Χριστός στη διαχρονική Εκκλησία Του, μέσα στην ιστορική
– θεολογική διαδρομή της ανά τους αιώνας.
Στο κύλισμα των αιώνων πάρα πολλές
είναι οι επινοήσεις του σατανά εναντίον της
Εκκλησίας.
Η εννοιολογία της νεότερης αυτής συκοφαντίας περί υγειονομικής επικινδυνότητας του
Ναού, θεμελιώθηκε επάνω στην οίηση – αμάθεια ειδικών «επιστημόνων» και στη νόθα (οικουμενιστική) πίστη της ποιμαντικής ηγεσίας
του πληρώματος της Εκκλησίας, αγνοώντας
(δυστυχώς) και το πλήρωμα τη δύναμη της
Εκκλησίας, που βρίσκεται στην αντικειμενική
υπόστασή της, εμπιστευόμενο την κοσμική
δύναμη μιας επιστημονικής «ομάδας» στον
υποκειμενικό χαρακτήρα της!
Τονίζουμε, με απόλυτη κατηγορηματικότητα,
ότι η δύναμη της Εκκλησίας έχει καταγραφεί
και στις σελίδες των Ιερών ακολουθιών και
των Ι. παρακλήσεων, που παραμερίστηκαν,
ως συνάξεις στους Ναούς, τον καιρό της «πανδημίας». Σήμερα, δυστυχώς, παρατηρούμε
και τις διολισθήσεις των Ι. Ναών σε χώρους
εξευγενισμένης κοσμικότητας (χορωδίες,
γυναικείες εκδηλώσεις, κ.λ.π.). Οι προσευχές
«εν πνεύματι και αληθεία» εντός του Ναού,
υπερισχύουν κάθε άλλης προσευχής «κατ’
οίκον και κατ’ ιδίαν», σε καιρό Ορθόδοξης
πορείας της Εκκλησίας. Όταν ο Ναός του Θεού
περιφρονείται – βεβηλώνεται με την εισβολή
της αιρέσεως, όπως σήμερα, τότε η χάρις του
Θεού συστέλλεται ή και εκλείπει!
Την ιερότητα του Ναού, ως υποτασσόμενος
στο Άγιο Πνεύμα, υπογραμμίζει ο ίδιος ο Θεός:
«Ηγίακα τον οίκον τούτον, ον ωκοδόμησας
του θέσθαι το όνομά μου εκεί εις τον αιώνα,
και έσονται οι οφθαλμοί μου εκεί και η καρδία
μου πάσας τας ημέρας» (Γ΄ Βασιλ. Θ΄, 3).
Ερμηνεία (Π. Τρεμπέλα)
«Αγίασα, εξεχώρισα τον Ναόν αυτόν, τον
οποίον έκτισες και αφιέρωσες εις εμέ, δια
να δοξάζεται και να λατρεύεται εις αυτόν
αιωνίως το Όνομά μου· εις αυτόν τον Ναόν
θα είναι πάντοτε στραμμένοι οι οφθαλμοί
μου και η καρδιά μου».
Αντίθετα, η αποστασία και η αίρεση ερημώνουν το Ναό (και από τον Άγγελόν του), όπως
σαφώς καταγράφεται στο (Βασίλ. Γ΄, Θ΄, 6 – 9).
Εάν στην Π. Διαθήκη ο Ναός είναι «μέτρο –
ζυγός» πνευματικότητας και θεοσεβείας, πόσο
στ’ αλήθεια είναι έντονος ο θεολογικός και μυστηριακός χαρακτήρας του Ορθοδόξου Ναού;
Ενδιαφερόμενος ο Θεός να υπογραμμίσει
– καλλιεργήσει την πνευματική κοινωνία Του
με τους πιστούς, προβάλλει (ακόμη) και στην
Τέχνη τη φροντίδα του, όπως:
Α) Στο εδάφιο (Εξοδ. 37, 1-2) προσδιορίζεται
ο τόπος, τα οικοδομικά μέτρα, το μήκος, το
πλάτος και το ύψος του Ναού.
Β) Καθορίζει (ο Θεός) και το σχέδιο του
Ναού:
(Εξοδ. Κεφ. 25, 26, 27 και Γ΄ Βασιλ. 8, 9 καθώς

και Ησαΐου 56 , 7).
Γ) Καθορίζει και τα υλικά για την ανέγερση
του Ναού:
(Εξοδ. 25, 12 / Εξοδ. 25, 22 και Εξοδ. 25,
39 – 40).
Δ) Ενδιαφέρεται, επίσης, και για τα ιερατικά
άμφια: (Εξοδ. 28, 1 – 27).
Η ουσιαστική, όμως, προσέγγιση του Ι. Ναού
ευρίσκεται στη στάση – φρόνημα του πιστού.
«Εάν για το κτίσιμο του Ι. Ναού και για τις
στολές των ιερέων ενδιαφέρθηκε και ενδιαφέρεται ο Θεός, ενδιαφέρεται όμως ακόμα
περισσότερο για τον τρόπο, με τον οποίο
πρέπει να εκκλησιαζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τον «οίκο του Θεού» (π. Παντελεήμων
Σιάπκαρης – πρεσβύτερος. Βλέπε Εγκόλπιο του
Χριστιανού, σελ. 15).
Να θυμίσουμε, σχετικά:
Α) «Πως δει εν οίκω Θεού ανατρέφεσθαι»
(Α΄ Τιμ. 3, 15).
Β) «Μη εγγίσης ώδε, λύσαι το υπόδημα εκ
των ποσών σου, ο γαρ τόπος ενώ συ έστηκας,
γη αγία εστί» (Εξοδ. 3, 5).
Γ) Συμεών Θεσσαλονίκης: «Τον ιερόν δε
ναόν δεν μας παραδίδουσιν οι Πατέρες βατόν
τοις πάσιν».
Συνοπτικά, συμπερασματικά, παραθέτω ένα
θαυμάσιο κείμενο εκ του βιβλίου «Το Αρκάδι»,
σελ. 38, το οποίο ορθοτομεί τον λόγο περί
«Ορθοδόξου Ναού» και «Ι. Εικόνων» (Θεοχάρη
Μιχ. Προβατάκη):
«Κατά την τελετή των ιερών ακολουθιών
οι μοναχοί του Αρκαδίου, όπως και όλοι οι
ορθόδοξοι μοναχοί, υποβάλλονται. Οι εικόνες
γι’ αυτούς εκφράζουν τα αόρατα και τα καθιστούν «παρόντα αληθινά και ενεργούντα».
Μια εικόνα, ένας σταυρός δεν είναι απλώς
σχήματα για να προσανατολίζουν τη φαντασία
των μοναχών κατά την ώρα της προσευχής.
Όχι! Είναι υλικά κέντρα, όπου αναπαύεται
μια ενέργεια, μια θεία δύναμη που ενώνεται
με την ανθρώπινη τέχνη. Το σημείο εξ’ άλλου
του σταυρού, οι λόγοι της Γραφής, η ιερά
υμνωδία, τα αντικείμενα της θείας λατρείας,
ο εκκλησιαστικός διάκοσμος του ναού, το
θυμίαμα, το φως των κεριών και άλλα είναι
πραγματικά υλικά σύμβολα της παρουσίας
του πνευματικού κόσμου. Ο λειτουργικός
συμβολισμός απευθύνεται στις αισθήσεις, για
να υπενθυμίσει στους μοναχούς πνευματικές
πραγματικότητες. Η λέξη ανάμνηση σημαίνει
για τους μοναχούς μύηση στο μυστήριο και
συμμετοχή σ’ αυτό. Οι ιεροί ύμνοι, τέλος, στις
πολύωρες ακολουθίες που σιγοψάλλονται από
τους μοναχούς κατανυκτικά, εκφράζουν την
αγαλλίαση που περιβάλλει τις καθαρές ψυχές
που ανυψώνονται στο Θεό».
Σχόλιο
Η υστερία περί υγειονομικής επικινδυνότητας του Ι. Ναού καταλύεται δια της πίστεως
με προσήλωση στους εξής (διαχρονικούς)
πνευματικούς άξονες, που υπογραμμίζει το
παραπάνω κείμενο:
1ος) Οι εικόνες, ο Σταυρός και όλα τα αντικείμενα της Θείας Λατρείας δεν προσανατολίζουν
τη φαντασία των πιστών. Είναι υλικά σύμβολα
της αντικειμενικής παρουσίας του πνευματικού κόσμου εντός του Ι. Ναού.
2ος) Επάνω στην εικόνα, στο Σταυρό «αναπαύεται μια ενέργεια, μια θεία δύναμη, που
ενώνεται με την ανθρώπινη τέχνη».
Χωρίς φόβο, οι πιστοί υποτάσσονται μετά
πίστεως στους δύο αυτούς πνευυματικούς
άξονες, διότι όλος ο χώρος του Ι. Ναού είναι
υποτασσόμενος στο Άγιο Πνεύμα.
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
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Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΑΘΑΝΑΤΟΣ»!
συνέχεια από την 1η σελίδα

χριστιανοί· μέρες των χλιαροτήτων, των σκοπιμοτήτων και των πολλαπλών συμβιβασμών·
μέρες προπάντων των αισχρών προδοσιών
της φιλτάτης πίστεώς μας· μέρες γενικής
αποστασίας από το Θεό· μέσα στην εποχή των
προσώπων και των πραγμάτων της αισχύνης·
μέσα λοιπόν στις μέρες αυτές, έχουμε ανάγκη
μιας θεϊκής ηλεκτροπληξίας, όσοι από εμάς
διατηρούμε ακόμη στα βάθη των ψυχών μας
το σπινθήρα της ευσεβείας. Έχουμε ανάγκη
να στραφούμε στο στερέωμα των αθανάτων.
Αυτών που δεν πέθαναν ποτέ, αλλά κάπου
βρίσκονται κρυμμένοι «ἐν ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς»,
αναπαυόμενοι πρόσκαιρα, προκειμένου να
δώσουν την τελική αιματηρή μάχη. Μάχη
ζωής και θανάτου. Ζωής του πνεύματος και
θανάτου της αμαρτίας.
Καθότι λοιπόν άπαντα τριγύρω μας, πνέουν
τα λοίσθια, καθότι όλοι οι περιώνυμοι ταγοί
τίναξαν τα πέταλα ξάφνου, ας παρηγορηθούμε
και ας λάβουμε θεϊκό αζιμούθιο προς συνέχιση της ευλαβούς πορείας μας, ενθυμούμενοι
το θρύλο των αιώνων. Τον πύρινο Ηλία! Το
γεγονός ότι διέσχισε τον ουρανό μέσα σε
πύρινο άρμα, δεν είναι καθόλου τυχαίο, αλλά
συμβολίζει το πυρ το δικό του, το ιερό, που τον
κατέκαιγε και κατέτρωγε κυριολεκτικά. Συμβολίζει ακόμη ότι κάθε ψυχή που στερείται το
πυρ και το πάθος για το Θεό και το δίκαιον, δεν
έχει το δικαίωμα να ονομάζεται θρησκευτική
ύπαρξη. Προπάντων καθαρόαιμος απόγονος
των αθανάτων. Αυτών των ημιθέων! Ας ενθυμηθούμε όμως άκρως περιληπτικώς, μία
μόνο πλευρά της ζωής του, που χαράσσεται
όμως βαθειά και ανεξίτηλα από τη σμίλη του
ασυμβίβαστου.
Ο προφήτης έδρασε κατά τον 9οπ.χ. αι. στο
βόρειο εβραϊκό βασίλειο επί βασιλείας Αχαάβ
και Οχοζία. Όταν ο περιούσιος λαός του Θεού
βρισκόταν σε πλήρη αποσύνθεση, σε φοβερή
αποστασία, ξέμακρα από την αληθινή θρησκεία. Όταν με λίγα λόγια είχαν πάντες ξεχάσει
το Θεό. Όπως δηλαδή… στις μέρες μας.
Ο Αχαάβ τότε, τελών υπό την επήρεια του
αλλοφύλου γυναίου της Ιεζάβελ, της κατά τα
άλλα συζύγου του, κατέστησε τη θρησκεία του
Βάαλ θρησκεία του κράτους. Όπως δηλαδή
και σήμερα, που επιβάλλουν το σοδομισμό ως
μόνο τρόπο ζωής, θυσιάζοντας τους ανθρώπους στον εν λόγω βωμό του Σατανά. Ποιοι;
Οι συμβιβασμένοι. Οι λακέδες. Οι δωσίλογοι.
Οι καταδικασμένοι όμως πάραυτα σε «θάνατο»
από το θεϊκό δικαστήριο.
Η Ιεζάβελ, λοιπόν τότε, οργίαζε εις βάρος της
λατρείας του αληθινού Θεού. Κατεδίωκε τους
πιστούς, γκρέμιζε τα θυσιαστήρια, φόνευε τους
προφήτες και συντηρούσε εκατοντάδες ψευδοπροφητών των φοινικικών θεοτήτων. Το
μείζον μέρος του λαού είχε παρασυρθεί στην
ειδωλολατρία και η θρησκεία των πατέρων
έδειχνε εκλείπουσα.
Αυτό δε γίνεται στις βλάσφημες μέρες μας
στην πατρίδα μας, από τον περιούσιο λαό
τον ελληνικό και τους περιώνυμους υλιστές
άρχοντες; Δε βλέπουμε ξεκάθαρα, σύγχρονα
γύναια, καβάλα στο καλάμι της εξουσίας, να
γκρεμίζουν απαθώς, μάλλον εμπαθέστατα,
τα θυσιαστήρια εκλεκτών ψυχών και ειδικά
νεανικών υπάρξεων; Να απαγορεύουν τα παιδιά παντί τρόπω να προσεγγίσουν το Χριστό,
την ώρα που προφέρει και πάλι λυπημένος
εκείνος «ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός με»
(Ματ. 19,14); Κι όμως τελούν εν προθυμία
οι νυν Ιεζάβελ, να «καθοδηγήσουν» ανίερα
τα εν λόγω νιάτα, σε ό,τι δυσώδες ξεβράζει ο

βόθρος της διχασμένης προσωπικότητάς τους.
Αν έχουν τελικά προσωπικότητα… Παράλληλα
«σκάζουν μύτη» και τα αχρεία ανδρείκελα που
καταχρηστικά φορούν παντελόνια, τα αγόμενα και φερόμενα από τη δόξα, το χρήμα, την
άρνηση του Θεού και εν τέλει την προδοσία.
Όμως αυτή η συμπεριφορά και η εν λόγω
στάση χαράσσουν τη λεωφόρο την άγουσα στα
σύμφωνα συμβίωσης. Στους ανίερους συμβιβασμούς των ασυμβιβάστων. Στην αφύσικη
έλξη προς κάθε τι ανώμαλο. Στον καρναβαλισμό και κάθε είδους υποκρισία. Ποιών; Των
φτηνών παλιάτσων των φτωχογειτονιών του
αρρωστημένου πνεύματος, που προσπαθούν
να υποδυθούν τον κάθε καραγκιόζη, πάντοτε
ανεπιτυχώς. Αλλά πέρα απ’ όλα αυτά τα τραγικά, τι άλλο μπορεί κανείς να περιμένει θετικό
από αρχηγούς κρατών και μάλιστα χριστιανικών που εκπροσωπούν κιόλας τη χώρα στη διεθνή κοινότητα, όταν κάθονται αναιδώς σταυροπόδι μες την εκκλησία και με τα χέρια στις
τσέπες εν μέσω ιεραρχών, ενώ στην έδρα της
νέας τάξης στην Αμερική στέκουν προσοχή ως
νεοσύλλεκτοι, μη παίρνοντας ανάσα, έμπροσθεν των ψευδοπροφητών της νέας Ιεζάβελ,
που ακούει στο όνομα νέα τάξη πραγμάτων;
Τι μπορεί να ελπίζει κανείς από υποταγμένους
ηγετίσκους, που κήρυξαν ως επίσημη λατρεία
του σατανικού κράτους τους, το σοδομισμό και
επιβάλλουν κατά τον πιο απεχθή τρόπο την
πρωτάκουστη «κατήχηση» μέσα στα ίδια τα
σχολεία; Τη στιγμή που απαγορεύεται από το
σύνταγμα ο οποιοσδήποτε «προσηλυτισμός»;
Τι να πει, κανείς όταν ο πρωθυπουργός της
Ελλάδος πρώτος, προστρέχει να υπεραμυνθεί
το δικαίωμα των αμβλώσεων, «σπάζοντας»
την εντολή «οὐ φονεύσεις», για τις σύγχρονες
γυναίκες (;) που τραβούν «μπροστά»;
Τότε λοιπόν ο προφήτης, μη υποφέρων την
εξουθένωση της πατρώας πίστεως, ανεβαίνει
στα ανάκτορα και πλήρης οργής δίδει ένα
παράξενο τελεσίγραφο στον Αχαάβ. Αλήθεια
τι ανέγραφε; Προμήνυε πολυχρόνια ανομβρία.
Άμεσα ο προφήτης, πάνοπλος με το όπλο της
προσευχής, σφραγίζει τον ουρανό. Ένας άλλος
Ιορδάνης στρέφεται προς τα πίσω, στεγνώνοντας την κοίτη του. Τώρα όμως, όχι ευεργετικά, αλλά τιμωρητικά. Στέγνωσαν τα πάντα
και άρχισαν να πεθαίνουν όλα τα ζωντανά.
Μετά τρία χρόνια ο προφήτης, εμφανίζεται
έμπροσθεν του βασιλιά δεχόμενος βάναυση
επίθεση, ότι αποτελεί το διαστροφέα του Ισραήλ. Πάντοτε εύκολη η κατηγορία ενάντια
στους ανθρώπους του Θεού, προκειμένου
να καλύψουν κάποιοι απατεώνες τις δικές
τους ανομίες, τα άπλυτά τους. Τα δικά τους
σκοτεινά συμφέροντα. «Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι
ἐκταράσσουσιν τήν πόλιν ἡμῶν». (Πραξ.
16,20). Όμως ο προφήτης δεν πτοείται και χτυπάει στο ψαχνό, κατηγορώντας τον Αχαάβ σαν
«τσιράκι» των Βααλίμ. Εμφανέστατα και στις
μέρες μας τα εν λόγω τσιράκια. Ο προφήτης
συνεχίζει επιθετικά, προκαλώντας τη συνάθροιση των ιερέων του Βάαλ πάνω στο όρος
Κάρμηλο, όπου θέτει ενώπιόν τους το ζήτημα.
Ή ο Γιαχβέ ή ο Βάαλ. Ή ο Θεός ή ο Σατανάς.
Εκεί νικά αυτούς εν μέσω θεϊκής κρίσεως και
δια της προσευχής κατεβάζει πυρ εξ’ ουρανού,
σφάζει 450 ιερείς της αισχύνης και ενισχύει
την κλονισθείσα πίστη. Η Ιεζάβελ, το γύναιο,
πληροφορηθείσα τη σφαγή μαίνεται. Πάντοτε
τα γύναια μαίνονται… Πότε; Όταν μένουν «περιφρονημένα» με το ρούχο του θύματός των
στα χέρια τους, ενώ εκείνο απαξιοί τα «κάλλη»
τους και δεν ενδίδει στις πρόστυχες προτάσεις
συνεχίζεται στη σελ 15

16 ΑΓΩΝΑΣ

ΨΑΛΤΙΚΑ

- Ρε συ, είμαστε έτοιμοι να κατασπαράξουμε τα εκπαιδευτήρια «Μ. ΡΑΠΤΟΥ».
- Γιατί;
- Τώρα είναι ευκαιρία που δεν έχουν
«δεσποτική χρηστοήθεια»

(∆ιευκρινίζουμε: Οι γύπες δεν είναι
ούτε το doro, oύτε το fanero αλλά το
Εcdicites)

Τι ήταν ν’ ακούσουµε!
Τρεις παπάδες πήδηξαν από το
αστικό στην πλατεία και τρεχάτοι
σαν να σήμανε οπισθοχώρηση και
κυνηγημένοι τρέχαν να σωθούν.
Τους άφησα να ξεκουμπιστούν
κάπως, για να μη πλατσιάσουμε
και ντογρού στο πρωινό βουλευτήριο της πλατείας των ηλικιωμένων σχολιαστών, οι οποίοι
είχαν ήδη αποχωρήσει, αφού όλα
τα μεγάλα προβλήματα τα είχαν
επιλύσει!
Η συζήτηση μεταξύ τους ήταν
έντονη και στη τρεχάλα και φθάνοντας στο παγκάκι φαίνονταν
πιο έντονη, γιατί μετά κατάλαβα,
που ο Παπαζάχος είχε μάλλον τα
αυτιά του νοικιασμένα.
Τώρα εδώ ήρεμα άκουσα για
τα “άρρητα ρήματα” δανεισμένα
μάλλον από το Μέγα “Ευχ…
(εύριο…)λόγιο” που ακούστηκαν
στα “Ιερά” γραφεία της καθ’ ημάς
μητρόπολης, μεταξύ του διευθύνοντα και του πρωτοπαλίκαρου
του μακαρίτη Ιγνατίου, που το
μόνο που γνώριζε τότε ήταν να
τον προσλάβει…, γιατί είχε δασκαλευτεί στον αη-Νικόλα πώς
να βρίζει τους Αγωνιζόμενους
διανομείς και πώς να πετάει τις

εφημερίδες “ΑΓΩΝΑ” από τα
διάφορα ΣΤΑΝΤ!
- Παπαζάχο! Ήσουν μέσα, όταν
ξέσπασε ο καυγάς;

- Παπακυριάκο, εγώ κάτι άκουγα, αλλά επειδή έχω λίγο πρόβλημα με τα’ αυτιά μου, μια βοή άκουγα και κάτι σαν να “ευλογούνταν”
μεταξύ τους!
- Να στα πω εγώ – παρεμβαίνει
ο παπαρμένης. Εγώ τότε πλησίαζα, όταν ο μελωδικός καυγάς
ακούγονταν μέχρι τον προαύλιο
διάδρομο και είπα, Θεέ μου! Αυτοί
μέσα σκοτώνονται! Και έτρεξα
να βοηθήσω! Μπαίνοντας μέσα
μούρθε “κεραμίδι στο κεφάλι”,
βλέπω καμιά δεκαριά παπάδες,

κάποιους λαϊκούς και το δεσπότη μας… νάναι μαζεμένοι και να
παρακολουθούν το θέαμα.
- Και ο δεσπότης τι έκανε;
- Ο δεσπότης, ο
δεσπότης σαν να
γνώριζε και να ήθελε ξεκαρτάρισμα από
κάποιους. Μου θύμισε
τον κοκοροδαμαστή
σε κοκορομαχίες που
έκανε το σινιάλο στα
κοκόρια, ν’ αρχίσουν
τη μάχη με ειδικό τρόπο… αβαντάριζε… και
όποιος κέρδιζε!
- Τι λες παπά μου, τι
είναι αυτά που λες;
- Αυτά εγώ κατάλαβα, αυτά
μούρθαν, αυτά λέω, γιατί εμένα
μούτυχε κάποιες φορές να ακούω
μελωδήματα δεσποτικά μέχρι
και τη στάση του αστικού, αλλά
τότε ήταν μονόλογοι, τώρα ήταν
διάλογος και με ακροατήριο. Τέτοιο πράμα, τέτοια λόγια, τέτοιες
φωνές δε ματάκουσα! Έχει μεγάλη
συνέχεια η ιστορία αλλά ο παπακυριάκος ήθελε να μάθει τι είναι
αυτή η… δεσποτική “χρηστοήθεια”.
Τους άφησα και έφυγα…

Λαμπαδάριος

Ο π. Ιωάνν. Ρωµανίδης φωνάζει:
«Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι οι Αρχιερείς»
Ὁ Σεβ. Νικαίας καὶ ὁ Βουλευτής
Τὴν 2αν Ὀκτωβρίου ὁ Σεβ. Νικαίας
ἐλειτούργησεν εἰς ἱ. ναὸν τῆς ἐπαρχίας
του. Ἀφοῦ εἰσῆλθεν προσεκύνησεν
εἰκόνα τοῦ «Μνήστορος Ἰωσήφ», εἰς
τὴν ὁποίαν ὁ Δίκαιος Ἰωσὴφ κρατεῖ
τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ὡς ἀκριβῶς καὶ
ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος! Τοιαύτη εἰκὼν
εἶναι λίαν προβληματική, διότι παρουσιάζει τὸν Ἰωσὴφ ὡς Θεοτόκον ἢ ἀληθινὸν σύζυγον τῆς
Παναγίας καὶ φυσικὸν πατέρα τοῦ Χριστοῦ! Τοιαῦται
εἰκόνες, ὡς καὶ ἡ λεγομένη τῆς «Ἁγίας Οἰκογενείας»,
προέρχονται ἀπὸ τὸν παπισμόν.
Δὲν ἦτο μόνον αὐτόν. Εἰς τὴν Μεγάλην Εἴσοδον
ἐμνημόνευσε «τῶν ψηφισάντων καὶ χειροτονησάντων
με»! Διερωτᾶται κανείς: Οἱ ὑπόλοιποι Ἀρχιερεῖς, οἱ
ὁποῖοι δὲν τὸν ἐψήφισαν; Ἀγνοεῖ ἐπίσης ὅτι οἱ ψηφίσαντες ἔπρεπε νὰ εἶναι ὁ λαὸς τῆς Ἐπισκοπῆς;
Ἔπειτα πρὸ τῆς εὐχῆς τοῦ καθαγιασμοῦ εἶπεν
«εὐλογήσας, ἁγιάσας, διαμερίσας ἔδωκεν…». Μὲ ποῖον
δικαίωμα ἀντικατέστησε τὸ «κλάσας» τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου μὲ ἰδικόν του ρῆμα; Δὲν ἀντιλαμβάνεται
καθόλου ὅτι τὸ «κλάσας» παραπέμπει εἰς τὰ λόγια τῶν

ἱ. Εὐαγγελιστῶν, ἐνῷ τὸ «διαμερίσας»
χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν πρᾶξιν τοῦ
κολαφισμοῦ τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ
χιτῶνος;
Ἐξέπληξεν ἐπιπροσθέτως τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὴν ὥραν τοῦ κοινωνικοῦ, ἕνας διάκονος ἐξῆλθεν ἐνώπιον
τῆς ὡραίας πύλης καὶ ἀνέγνωσε
γραπτὸν κήρυγμα ἐπ’ ὀνόματι τοῦ
Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ λειτουργός! Δὲν ὤφειλε
νὰ κηρύξη; Δὲν εἶχεν ἀποστηθίσει τὸ κείμενον; Τὸ εἶχε
γράψει ἄλλος; Δὲν ἔχει τὴν στοιχειώδη ἀντίληψιν ὅτι
τὸ κήρυγμα ὀφείλει νὰ εἶναι προφορικόν; Ὅτι ἡ διδαχὴ
τοῦ ποιμνίου εἶναι κυρία ὑποχρέωσις τοῦ Ἐπισκόπου;
Τὸ «κερασάκι» ἦτο ἡ παρουσία βουλευτοῦ τῆς Νέας
Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος ἐλθὼν καθυστερημένος ἔλαβε
ἄνευ προσκλήσεως θέσιν εἰς τὸν σολέαν… πλησιάζουν
καὶ ἐκλογαί. Εἰς τὸ τέλος ὁ Μητροπολίτης δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφέρη «χαιρόμεθα διὰ τὸν κ. τάδε, ὁ ὁποῖος
ἐκκλησιάσθηκε ἐδῶ»! Ἂς ἔχει στηρίξει ὅλα τὰ ἀνήθικα
νομοσχέδια τῆς Κυβερνήσεως… ἀλλὰ ὡς λέει ὁ λαὸς
«τὸ ἕνα χέρι νίβει τὸ ἄλλο»…
Το κείμενο είναι από τον ordothoxostypos

Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΑΘΑΝΑΤΟΣ»!
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

συνέχεια από την 15η σελίδα

τους. Τότε η γυναίκα του Πετεφρή
μαίνεται, η Ηρωδιάς μαίνεται και
μέσα στη λύσσα τους καταστρώνουν
σατανικά σχέδια. Διώξεις, καταδιώξεις, φυλακίσεις. Κάπως έτσι λοιπόν
ο προφήτης φεύγει στην έρημο και
μετά μακρά πορεία, φθάνει στο όρος
Χωρήβ πλήρης σωματικού και ψυχικού καμάτου. Εκεί αισθάνεται ότι
έχει μείνει μόνος του. Ξεσπάει στο
Θεό λέγοντας· «ὑπολέλειμμαι ἐγώ μονώτατος». Εδώ διαφαίνεται η ύπουλη
νίκη του Σατανά· την ώρα που μας
οδηγεί σε κατάσταση απομόνωσης,
μοναξιάς και μας πολιορκεί άγρια
μέσω της απογοήτευσης.
Αυτό κάνουν και στις μέρες μας οι
λοξοί, οι σκολιοί, οι διεστραμμένοι,
οι βαδίζοντες το δρόμο της ανομίας. Προσπαθούν να επηρεάσουν
τους ίσιους, τους ομαλούς, τους
φυσιολογικούς, πολεμώντας τους
παντοιοτρόπως, ειδικά ψυχολογικά, προκειμένου να εκτραπούν της
ευθείας οδού και να γίνουν όμοιοί
τους. Επειδή οι ανωτέρω είναι αυτοί
που βρίσκονται μέσα στο σκοτεινό
κάτεργο της αμαρτίας τους, στη «στενή» της ανωμαλίας τους, ποθούν συντροφιά αφύσικη, γιατί τέτοιοι είναι
και γιατί, «ὅμοιος ὁμοίω ἀεί πελάζει».
Έτσι λοιπόν ο προφήτης νόμιζε ότι
είχε μείνει μόνος του. Αγνοούσε τους
7.000 που δεν είχαν κλίνει γόνυ στο
Βάαλ. Πέρα από τη μοναξιά του, όλα
τα παραδείγματα της εποχής του
τον καλούσαν σε διαφορετική κατάσταση. Σε οδό που ήταν κρυμμένες
παγίδες, σύμφωνα με τον ψαλμωδό.
Είναι δε γνωστό ότι τα καθολικά παραδείγματα, επηρεάζουν το άβουλο
ανθρώπινο πνεύμα, οπότε και οι
εκλεκτοί κλονίζονται.
Όμως ο Ηλίας είχε και επιπρόσθετη
καταπόνηση και δοκιμασία από τη
λυσσαλέα αντίδραση και πολεμική
ασεβών βασιλέων και διεστραμμένων βασιλισσών, πονηρών γυναίων,
τύπου Μεσσαλίνας Βαλερίας, ιερέων
ανίερων και προφητών της αισχύνης
που διέστρεφαν το λαό. Το λαό που
κολακεύεται εύκολα, σύρεται από τη
μύτη και παρασύρεται, καταντώντας
όχλος. Ένας όχλος ενάντιος στους
απεσταλμένους του Θεού. Στον ίδιο
το Θεό. Κάπως έτσι το ωσσανά, άμεσα, μετατρέπεται σε άρον, άρον. Έτσι
λοιπόν η πίεση πάνω στην ψυχή του
προφήτου αφόρητη.
Ο ψυχικός κάματος από τους
σκληρούς αγώνες και τις ανείπωτες
περιπέτειες αφάνταστος. Όμως ο Ηλίας δεν παρεσύρθη. Δεν εξετράπη της
ευθείας οδού. Δεν πήγε ούτε δεξιά,
ούτε αριστερά. Μέχρι τέλους περπατούσε στην ευθεία οδό με πυξίδα
τον ίδιο το Θεό και δροσιζόταν από
τη λεπτή αύρα του αγίου πνεύματος.
Ειδικά δεν υπεχώρησε ποτέ σε ζητήματα ηθικών αρχών. Δε μετήλθε ποτέ
σκοπιμότητος. Δεν προήλθε ποτέ σε
συμβιβασμούς. Ήλεγξε τους πάντες,
όσο ψηλά και αν «στέκονταν». Τους
δοκούντας εστάναι. Επίσης αυτούς

που έπαιζαν διπλό παιχνίδι και φορούσαν σαν υποδήματα θεατρικούς
κοθόρνους. Αυτούς που κούτσαιναν
και με τα δύο τους τα πόδια. Τους κοινούς κουτσαβάκηδες, που συνθέτουν
τη σύγχρονη «κουνιστή» εξουσία.
Όπως φαίνεται λοιπόν καθαρότατα
και εν μέσω γενικής αποστασίας,
θα υπάρχει πάντοτε ο ασυμβίβαστος. Έστω και ένας. Αλλά φανερός.
Όμως παράλληλα θα υπάρχουν και
οι 7.000, οι κρυπτοχριστιανοί. Όλοι
αυτοί που αντιστέκονται και πολεμούν με τον τρόπο τους το αμαρτωλό
κατεστημένο αιώνες τώρα. Αυτοί
αποτελούν τους ασάλευτους φάρους
που φώτισαν και φωτίζουν την οικουμένη με το παράδειγμά τους μέχρι
σήμερα. Αυτοί που δεν πέθαναν,
αλλά διέσχισαν τους ουρανούς κυριαρχικά και δικαιωματικά. Πάντοτε
δε, θα ηχούν εκείνα τα ελεγκτικά,
«οὐκ ἔξεστί σοι…» του Προδρόμου,
ενάντια στην πόρνη εξουσία, άσχετα
αν ακολουθεί ο αποκεφαλισμός. Πάντοτε θα ανακόπτονται οι αλαζόνες
Μόδεστοι από τους γίγαντες τύπου
Μ. Βασιλείου και θα μένουν άλαλα τα
ασεβή χείλη τους, μπροστά στον ένα,
τον ασυμβίβαστο που ποθεί να φύγει
από τη ζωή μια ώρα αρχύτερα, προκειμένου να συναντηθεί με το νυμφίο
Χριστό και ας μην έχει πατήσει ούτε
τα πενήντα του χρόνια. Πάντοτε θα
υπάρχει ο ένας, ο Μάρκος ο Ευγενικός που θα ωθεί «ευγενικά» τον κάθε
ποντίφικα να σχίζει τα ιμάτιά του και
να πετάει τα οφίκιά του κάτω, λέγοντας, «οὐδέν ἐποιήσαμεν».
Αυτά τα «ΟΧΙ» όμως, δε σταμάτησαν και στα κοντινά μας χρόνια, τα
ηρωικά, που ορθώθηκαν ενάντια σε
γήινους γίγαντες και τους γονάτισαν.
Μικροί και άσημοι Δαυΐδ συνέτριψαν
σιδερόφρακτους Γολιάθ. Αυτοί όμως
έμειναν στην ιστορία, ενώ όλοι οι
άλλοι, οι συμβιβασμένοι, οι αλωμένοι, οι φυγόδικοι, οι εξωμότες, οι
ανυπότακτοι, οι λιποτάκτες, οι δειλοί,
οι αργυρώνητοι, ξεχάστηκαν άμεσα.
Έσβησαν σαν κάρβουνο και δεν άφησαν ούτε στάχτη. Ποιος τους θυμάται;
Κι όμως έμειναν στη μνήμη όλων
ο Καποδίστριας, έστω και αν φονεύθηκε· οι ήρωες του ΄21, έστω και
αν φυλακίσθηκαν· και οι μετέπειτα
Μελάδες, οι Δραγούμηδες και οι
Μεταξάδες. Αυτούς για να τους κηλιδώσουν οι σύγχρονοι χαμάληδες
της ξευτίλας, οι λεκέδες και οι ποταποί λακέδες, τους κατηγόρησαν για
σωβινισμό και δικτατορικό πνεύμα.
Κι όμως εξ’ αιτίας αυτού του «σωβινισμού» έχουν τα βρωμοστόματά
τους ανοιχτά τώρα και ξερνούν,
γλύφοντας όμως στη συνέχεια τα
ξεράματά τους. Ένα πράγμα όμως
τους διαφεύγει. Οι ασυμβίβαστοι πάντοτε θα υπάρχουν και τελικά είναι
πάμπολλοι. Είναι 7.000! Χάριν αυτών
οι θερισμοί της ιστορίας έχουν καρποφορήσει, άσχετα αν επιδιώκουν να
υποκλέψουν τη δόξα οι σύγχρονοι
συμβιβασμένοι «αδιάφθοροι…».
Αρίσταρχος

