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γΕΩΡγιοσ ΠΑΠΑΖΕΤησ

ο Δάσκαλος, καθηγητής & γυμνασιάρχης
ΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟ ΟΡΟΣΗΜΟ
ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Επίσκεψη στο νοσοκομείο στον π. Θεολόγο

Μεγάλη ημέρα για την Αγία μας Εκκλησία
η 25η Ιανουαρίου. Εορτάζει τη μνήμη του αγίου Γρηγορίου, που η Εκκλησία τίμησε απονέμοντάς του το τίτλο του Θεολόγου. Τίτλος
τον οποίον επεφύλαξε για τρεις μόνον αγί-
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μιΑ μΑνΑ ΦΩνΑΖΕι:

συνεχίζεται στη σελ. 5

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ...
ΜΗΝ Ο∆ΗΓΕΙΤΕ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΑ!

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ:

Προστατεύστε
τα παιδιά...

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ:

Απαράδεκτη
η εγκύκλιος µύησης
συνεχίζεται στη σελ.2

ΕΠΑνηλΘΕ ο ΔιΩγμοσ ΤοΥ 1276;

Εσφιγμενίτες μοναχοί

(Κοιτάξτε τους καλά (!) πως τραβολογούν τους ρακένδυτους καλογήρους για να
μην μπούνε στο μοναστήρι και πάνε τροφή
στους πεινασμένους).
συνεχίζεται στη σελ. 7

Σφαιρική αναφορα
οι ΜΕΓαΛΕΜΠοροι ΤΩν ΕΘνΩν
Το κείμενο,
που στη συνέχεια θα διαβάσετε αγαπητοί
αναγνώστες,
το αποδίδει
απόλυτα ο τίτλος του σημειώματος και είναι του μοναχού π. Λουκά Φισυνεχίζεται στη σελ. 5

ΨΑΛτικΑ
• εΠεΣε εΠΙδΗΜΙΑ
•Η ΑΥΘεΝΤΙΚΗ ΟρΘΟδΟξΗ φΩΝΗ
• Ο ΚερΚΥρΑΣ ΝεΚΤΑρΙΟΣ
• ΝΑΤΟΣ ΠΑΛΙ Ο εδεΣΣΗΣ ΙΩΗΛ
• ΤΟ ΠΟρΙΣΜΑ, ΤΟ ΠΟρΙΣΜΑ...
σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΘΑ ΓίΝει διΩΓμοΣ
κΑι ΘΑ δειτε

συνεχεια στη σελ. 4

ΣΕΛ. 2

συνεχίζεται στη σελ 5

γιΑΤι μισοΥν οι… ΤοΥσ ΕλληνΕσ
• ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΦΥΛΛΟ

Το ταξίδι στην ιστορία του αρχαίου ελληνικού χώρου, και της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας είναι εντυπωσιακό. Η τεχνολογία και η
επιστήμη, όποτε συνδέονταν, παρήγαγαν
εκπληκτικά αποτελέσματα. Δημιουργούσαν ένα τεχνολογικό κόσμο με ασύλληπτες
εφευρέσεις. Περισσότερες από 350 είναι

Ἐκεῖ πᾶμε. Θὰ
ἐπανέλθουμε στοὺς
ἀποστολικοὺς χρόνους. Αὐτὸ θὰ γίνῃ ἢ
μέσα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἢ ἀπ᾿ ἔξω μὲ
ἐξωτερικὸ διωγμό. Ὅπως στὴ Ῥωσία ἦταν ἑκατομμύρια ψευτοχριστιανοί. Μετὰ ἦρθε τὸ με-

σήμερα γνωστές – οι
άγνωστες είναι άπειρες – και όλες τους σε
κάνουν να ξύνεις το κεφάλι σου, λες και ξεπήδησαν από σελίδες επιστημονικής φαντασίας.
Οι αρχαίοι τεχνολόγοι πάτησαν πάνω
στους πρωτοπόρους μαθηματικούς, γεωγράφους, αστρονόμους, φιλοσόφους…
και δημιούργησαν εφευρέσεις που έμελλε
ν’ αποτελέσουν τις σημερινές τεχνολογίες.

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

Α) ΜΑΛΚΟΤΣΗ
Β) ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ...
ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ;
Γ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ...
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΜΑΣ...
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ...

συνεχίζεται στη σελ.3

συνεχίζεται στη σελ. 4

Η ΣφΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤρΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2016) 25ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥρεΣ ΣεΛΙδεΣ ΤΗΣ εΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟρΙΑΣ
Ψάχνοντας σε βάθος 200-300 χρόνων και σε εύρος χώρου δεν βρήκαμε
αρχι-επισκοπικές προσωπικότητες που
να σκιάζουν το μεγαλείο του Ιερωνύμου
Α’ Κοτσώνη.
Υπήρξε ένας γνήσιος φίλος του Θεού
- παρά τις ανθρώπινες αδυναμίες - προσευχόταν και πορεύονταν, με την αγία
ζωή του, με τον λόγο στα χείλη και με

την πέννα στο χέρι αφήνοντας πάνω
από 100 συγγραφικά έργα και εκατοντάδες δημοσιογραφικά άρθρα, και ένα
τέτοιο έργο σε όλους τους τομείς της
αρχιεπισκοπικής του διαδρομής (πεντέμισι χρόνια) ασύλληπτο.
Δεν υπήρξε μέχρι τότε, ούτε έγινε
μετά, αλλά και ούτε φαίνεται στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον.
συνεχίζεται στη σελ. 7

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Α) Ο Χένρι Κίσινγκερ σε συνέντευξη στο CNN και στην εκπομπή του Φαρίντ Ζαχαρία, δήλωσε για τον νεοεκλεγέντα Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
«Αν δεν ακολουθήσει το πρόγραμμα της Νέας Τάξης Πραγμάτων (ΝΤΠ) και παραμείνει
σταθερός στις υποσχέσεις που
έδωσε στην προεκλογική εκστρατεία, δεν αποκλείεται να
‘‘διαλύσουν την ανίκανη κυβέρνηση του’’».

ΒΟΜΒΑ

Β) Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι
FOX (καταγράφει τεράστια ποσοστά τηλεθέασης) και στο δημοσιογράφο Μπιλ Ο Ράιλι, σε
ερώτησή του απάντησε:
«Σέβεστε τον Πούτιν;»
Ο Τραμπ, απαντά: «Ναι τον
σέβομαι. Σέβομαι πολύ κόσμο.
Είναι ο ηγέτης της χώρας του.
Λέω πως είναι προτιμότερο να
τα πάμε καλά με την Ρωσία, κι
αν η Ρωσία μας βοηθήσει στην

μάχη κατά της ISIS και την ισλαμική τρομοκρατία διεθνώς,
αυτό θα είναι καλό».
«Θα τα πάω καλά μαζί του;
Δεν έχω ιδέα, είναι πιθανό, αλλά
δεν έχω ιδέα».
Δημ.: «Ο Πούτιν είναι δολοφόνος
Ο Τραμπ σκέφτεται και απαντά:»Υπάρχουν πολλοί δολοφόνοι, έχουμε αρκετούς και στις
ΗΠΑ. Τι; Πιστεύετε ότι η χώρα
μας είναι τόσο αθώα;»

2 ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια
από τη σελ. 1

ΜΙΑ ΜΑΝΑ φΩΝΑΖεΙ:

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ... ΜΗΝ Ο∆ΗΓΕΙΤΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΛΑ!

‘‘Κύριοι’’, κάτω τα χέρια από την αθωότητα των παιδιών
Σκοτώσατε την εθνική συνείδηση μέσα
στα παιδιά της Ελλάδος, ώστε να μην αναγνωρίζουν πατρίδα. Καταργήσατε τις εθνικές γιορτές στα σχολεία -τύποις υπάρχουν,
όπου υπάρχουν.
Κατεβάσατε τις φωτογραφίες των ηρώων
του ‘21 που κοσμούσαν τους τοίχους σε όλα
τα σχολεία και όλα τα αρχαία ρητά “Αιέν αριστεύειν”, “Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι
περί πάτρης” και τόσα άλλα.
Ξαναγράψατε την πρόσφατη Ιστορία των
Ελλήνων κατά τα κελεύσματα των αφεντάδων
σας. Τώρα προσπερνάτε διδακτικά επί τροχάδην και την ευκλεά αρχαία Ιστορία μας, μέχρις
ότου την καταργήσετε και αυτήν.
Εξαϋλώσατε τον “Επιτάφιο” και την “Αντιγόνη”, τα πήρατε όλα σβάρνα και δεν αφήσατε τίποτα όρθιο.
Θάψατε τη γλωσσική συνείδηση των παιδιών μας, ώστε ο Έλληνας να
μην μπορεί να σκέφτεται, αφού
γλώσσα και σκέψη είναι αδέρφια δίδυμα.
Διαστρέψατε την ελληνική
γλώσσα, μέχρι να γίνει αγνώριστη, (όπως αυτήν που ακούμε
από τις τηλεοπτικές περσόνες).
Καταργήσατε την πολυτονία,
τη γραμματική, το συντακτικό,
πετάξατε τα διαμάντια της δημοτικής μας ποίησης από τα σχολεία και αξιόλογα κείμενα Ελλήνων συγγραφέων. Αντ’ αυτών,
τα παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση
και “κατανόηση”, διαβάζοντας
δαιμονικά σκουπίδια: “Ο ΑηΒασίλης που απλώνει τα εσώρουχά του να στεγνώσουν...”
Αυτό και τα παρόμοια κείμενα στα σχολικά βιβλία αναδεικνύουν όλη τη γελοιότητά και το
μίσος εναντίον του σύνολου Ελληνισμού. Ο Μέγας Άγιος Βασίλειος απλώνει τα εσώρουχά του!
Αλλά θέλετε να ταυτίσετε μέσα
στη συνείδηση των παιδιών τον
Μέγα αυτόν με μια γενειοφόρο, ασπροκόκκινη καρικατούρα.
Σκοτώνετε τη θρησκευτική
συνείδηση στα παιδιά μας. Σας
ενοχλεί ακόμα και να ξεκινήσουν
τη μέρα τους με Θεό και καταργήσατε την πρωινή προσευχή.
Αλλά αν η μέρα δεν ξεκινάει με
Θεό, αν η ζωή δεν ξεκινάει με
Θεό, τότε ξεκινάει με δαίμονες σαν την αφεντιά σας, στους οποίους προσπαθείτε να παραδώσετε όλη την ελληνική κοινωνία.
Τώρα προσπαθείτε να σκοτώσετε την αθωότητα μέσα στα παιδιά, την αυθόρμητη και
υγιή ψυχικά ταύτιση με το εκ γενετής φύλο
τους, επιχειρώντας να τα διδάξετε την “ελευθερία” επιλογής του φύλου τους, γιατί εκεί
τελικά το πάτε, εγκληματείτε κατά της ανθρωπότητας και των Ελλήνων.
Έχοντας σκοτώσει όλες τις ταυτότητες
που σταθεροποιούν την προσωπικότητα του
παιδιού (του μελλοντικού ανθρώπου), τώρα
επιτίθεστε στην τελευταία που του έχει απομείνει: την ισχυρή, την πηγαία, την αυθεντική ταυτότητα του φύλου του.
Και δεν κινδυνεύουν μόνον να γίνουν οι αυριανοί κίναιδοι και αρσενοκοίτες, όπως τους
χαρακτηρίζουν οι Απόστολοι του Χριστού ή
αμφίφυλα “παρδαλά” υβριδικά “μη-όντα”, κινδυνεύουν να διαταραχθεί ολόκληρη η προσωπικότητά τους. Όχι απλά κινδυνεύουν, αλλά
είναι σίγουρο ότι θα διαταραχθεί.
Επειδή το παιδί για να αναπτύξει σωστά την
προσωπικότητά του έχει ανάγκη από “στηρίγματα”, από ισχυρές ταυτότητες.
Από την ταυτότητα που του δίνει η οικο-

γένειά του, το “επώνυμό” του, οι πρόγονοί
του και η ιστορία τους. Όσο πιο “καθαρή”
και δυνατή είναι αυτή η ταυτότητα και κάθε
άλλη, τόσο καλύτερα για το παιδί. Η “θολούρα” το βλάπτει!
Από την ταυτότητα που του προσφέρει η
σχέση του με το Θεό, όπως του την δίνει η οικογένεια, το περιβάλλον (ως ομόθρησκη συνάθροιση/συλλογικότητα), το σχολείο, έστω
και...λειψά. Αν υπάρχει ρίζα, μπορεί ως ενήλικας ν’ αναζητήσει την ολοκλήρωση ή και την
απόρριψη αυτής της ταυτότητας, είναι δικό
του θέμα. Ο “άρριζος” όμως ούτε αυτό δεν
μπορεί να κάνει, αφού του είναι εντελώς ξένες οι έννοιες του Θείου και του Ιερού.
Από την ταυτότητα που του δίνει η πατρίδα
του με όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
θετικά ή αρνητικά, δεν κρίνουμε την ποιότητα
αλλά την ισχυρή εθνική ταυτότητα ως τέτοια.
Αυτή γεννάει και την αγάπη προς την Πατρίδα και συνεπώς την έφεση προς ολοκλήρωση

του εθνικού προτύπου, απαλείφοντας τα αρνητικά στοιχεία. Γι’ αυτό και τα παιδιά έχουν
ανάγκη από τα μεγάλα εθνικά Πρότυπα.
Από την ταυτότητα, όσο κι αν ακούγεται
παράξενο, της γλώσσας. Όσες γλώσσες και
αν μιλήσει ο άνθρωπος, με μία είναι ταυτισμένος εσωτερικά, με τη μητρική του γλώσσα. Κι όσοι δεν έχουν ισχυρή αυτήν την ταυτότητα, δεν μπορούν να πάνε “πολύ μακριά”
στη ζωή, για το λόγο ότι και η σκέψη τους είναι αδύναμη. Δεν μπορούν να ανέβουν στις
κορυφές κυρίως του Στοχασμού και της Τέχνης ή και της επιστήμης.
Νεοταξίτικα ανθρωπάρια, αφού τσακίσατε μέσα στο παιδί όλες αυτές τις ταυτότητες,
έρχεσθε τώρα να μπείτε στο πιο άδυτο οχυρό της προσωπικότητάς του: στην ταυτότητα του φύλου του. Κι αν μπορέσετε να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας, το παιδί θα αιωρείται χωρίς “βεβαιωμένη” ταυτότητα φύλου
και θ’ αναρωτιέται: τι είμαι; είμαι αγόρι, είμαι
κορίτσι, είμαι και τα δύο;
Είναι ο ασφαλέστερος δρόμος να οδηγήσετε τα παιδιά στην τρέλα. Κι αν όχι στην τρέλα, οπωσδήποτε σε αστάθεια προσωπικότητας, με όλες τις ψυχο-σωματικές διαταραχές
που αυτό συνεπάγεται.

‘‘Κύριοι’’, κάτω τα χέρια από την αθωότητα
και την ψυχική υγεία των παιδιών των Ελλήνων. Αρκετά... Κι αν εσείς είστε παιδιά της νύχτας και του σκοταδιού, υπάρχουν και παιδιά
της ημέρας και του φωτός σ’ αυτή τη χώρα
και ώρα είναι να σας σταματήσουμε.
Καλούνται , ως εκ τούτων, να λάβουν θέση
επί του θέματος:
Α. Ο Αρχιεπίσκοπος, η Ιερά Σύνοδος και
οι επίσκοποι ένας προς έναν, ώστε να γνωρίζει το ποίμνιό τους ποια θέση πήραν -ή δεν
πήραν!
Σεβαστοί πατέρες (συγγνώμη, αλλά το
“άγιος” το κρατώ μόνον για τον Θεό και
τους κεκοιμημένους αγίους Του), δεν είναι
μόνον το μάθημα των θρησκευτικών “Θρησκεία”. Θρησκεία για το παιδί είναι τα πάντα:
πώς αναπτύσσεται, τι μαθαίνει, πώς στεριώνει μέσα στη Θεία Χάρη και μέσα στην κοινωνία. Μπορείτε να μην διδάξετε ούτε μια αράδα “θρησκευτικών μαθημάτων” κι όμως να
εκμαιεύσετε μέσα στο παιδί την πηγαία
θρησκευτικότητα και την έφεση προς το
αγνό και το άγιο, που από την παιδική
φύση του έχει.
Ο Ιησούς Χριστός έστησε ένα παιδί στη
μέση και είπε: “Αν δε γίνετε σαν αυτό,
δεν μπορείτε να μπείτε στην βασιλεία
των Ουρανών”.
Τώρα μερικοί επιχειρούν το αντίστροφο:
να βάλουν το παιδί μέσα στην κόλαση
μέσα στην οποία οι ίδιοι ζουν και την οποία
προορίζουν για όλη την ανθρωπότητα.
Δεν θα αντιδράσετε σε αυτό; Αν όχι, τα
αποτελέσματα δεν θα είναι ευχάριστα για
κανέναν και θα τα υφιστάμεθα “ες αεί”...
Έχετε την εντύπωση ότι αν τους επιτρέψουμε να αρχίσουν, θα σταματήσουν
πριν εκφυλίσουν (βγάλουν από το φύλο
τους) αμετάκλητα τα Ελληνόπαιδα; Και τι
ποίμνιο θα έχετε τότε καλοί ποιμένες; Το
μεν εκφυλισμένο, το δε με τέτοια μομφή
προς εσάς ώστε να διαρρηγνύεται η αμοιβαία σχέση εμ-πιστ(η/ο)-σύνης, που ήδη
παραπαίει, ιδίως στους νέους ανθρώπους.
Β. Όλοι οι θεολόγοι της Ελλάδος, είτε
διδάσκουν είτε όχι.
Γ. Όλοι οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι της
πατρίδος μας.
Δ. Όλοι οι σύλλογοι γονέων.
Ε. Οι σύλλογοι εισαγγελέων και δικαστών και οι νομικοί σύλλογοι,
επειδή αυτό που επιχειρείται από
τον υπουργό Γαβρ-όγλου (“αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης” ) είναι αντισυνταγματικό και ως τέτοιο πρέπει να
αντιμετωπιστεί. (Και ο κ. Γαβρ-όγλου δεν
είναι βουλευτής!).
Ζ. Καλείται τέλος κάθε άνθρωπος, που
κρατάει μέσα του ζωντανή έστω λίγη από
την Ελλάδα που μας παρέδωσαν οι γονείς
και οι προ-γονείς μας, να χρησιμοποιήσει
ή να διαδώσει αυτό το κείμενο με όποιον
τρόπο επιθυμεί.
Η. Θα πρόσθετα τους βουλευτές, αλλά
τι να περιμένει κανείς από “αμοιβόμενες
ψυχές”; (και να πεις ότι ζήτησαν κάποιο
σπουδαίο τίμημα, ένα μισθούλη των 6χιλ.
Ευρώ, άντε 20 μαζί με τα τυχερά). Τίποτα
δεν μπορεί να περιμένει το καλό, το υψηλό , το ευγενές, το ωραίο... Σκύβαλα, κοπριά μόνον!
“Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα”... αλλά η σωτηρία της ψυχής των παιδιών μας -η ψυχική τους υγεία
εν προκειμένω- ακόμα μεγαλύτερο! Ας δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα για χάρη τους.
Υ.Γ. Επειδή πιο σημαντική από όλες θεωρώ την αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των δικαστών-εισαγγελέων, θα
στείλω αυτό το κείμενο προς τον Αρχιεπίσκοπο, την Ιερά Σύνοδο και τους συλλόγους δικαστών και εισαγγελέων.
Μια Ελληνίδα μητέρα
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Πειραιώς Σεραφείμ:
Προστατεύστε τα παιδιά...

Άμεση και σφοδρή ήταν η αντίδραση του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος έστειλε τη δική του εγκύκλιο για
να αναγνωσθεί στους Ιερούς Ναούς τής Μητροπολιτικής του
Περιφερείας την ερχόμενη Κυριακή. Με αυτήν, καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών Γυμνασίου να υποβάλουν
δηλώσεις απαλλαγής των παιδιών τους (είναι δίπλα μπορείς
να την φωτοτυπήσεις μεγεθύνοντάς την, και συμπληρώνονατς τα στοιχεία, να την υποβάλλλεις στο γυμνάσιο των παιδιών σου) από την ΘΕΜαΤική ΕΒΔοΜαΔα για την «αποδόμηση τών εμφύλων στερεοτύπων».
Διαβάστε παρακάτω μέρος της εγκυκλίου
ήμερα ὁ Σατανᾶς σηκώνει πάλι μὲ αὐθάδεια τὸ κεφάλι
καὶ ἀπειλεῖ νὰ καταστρέψει ὅ,τι ὡραῖο, ὑψηλό, ἠθικό,
πνευματικό, χριστιανικό, εὐαγγελικό, ἀποστολικό καί πατερικό, ἔχει κατορθωθεῖ κατὰ τὸ δισχιλιετὲς διάστημα τῆς ζωῆς
καὶ δράσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Προσπαθεῖ νά ἐκτροχιάσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν σκοπὸ τῆς
δημιουργίας του πού εἶναι ἡ ὑποταγὴ τῆς σάρκας στὸ πνεῦμα,
ἡ πνευματοποίηση καὶ ἡ κατά χάριν θέωση τοῦ ἀνθρώπου,
καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο, ἡ σαρκοποίηση, ἡ ὑποταγὴ τοῦ πνεύματος στὴ σάρκα. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀνατροπὴ τοῦ σχεδίου τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Η Ορθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, εἶναι τό ἰατρεῖο
τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν παθῶν καί ἡ χώρα τῶν μεταποιουμένων ἁμαρτωλῶν, καί ὄχι τῶν σατανικῶς καί ἀμετανοήτως ἐμμενόντων στήν διαστροφή τῆς ἀληθείας καί τῆς
ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καί ὀντολογίας...
Η Ορθόδοξη Ἐκκλησία σέβεται τήν προσωπική καί ἰδιωτική ζωή κάθε προσώπου, ὡς ὑπεύθυνη ἐλεύθερη ἐπιλογή. Δέν
ἔχει πρόθεση οὔτε νά ἐπέμβει ρατσιστικά οὔτε νά ἀναστείλει
δικαιώματα καί ἐλευθερίες.
Ἡ ἀπενοχοποίηση, ὅμως, τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἀνατροπῆς
τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας, μέ τήν θεσμική
ἀναγνώριση τῶν αἰσχίστων παθῶν τῆς ὁμοφυλοφιλίας σήμερα, τῆς παιδοφιλίας αὔριο (βλ. Ὀλλανδία) καί τῆς κτηνοβασίας μεθαύριο (βλ. Γερμανία), ἀποτελεῖ ἀσύγγνωστο καί
τερατῶδες κακούργημα εἰς βάρος τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καί τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου, τό ὁποῖο ἐξισώνεται πλήρως μέ τήν
ὕβρη τῶν Σοδόμων καί Γομμόρων.
Ἡ ἀθώωση, ὑποστήριξη καί παρουσίαση τῶν αἰσχρῶν καί
ἀτίμων παθῶν ὡς φυσιολογικῆς καταστάσεως καί ὡς ἁπλῆς
διαφορετικότητος προσκρούει στήν πανανθρώπινη συνείδηση, ἡ ὁποία ἀνά τούς αἰῶνες γνωρίζει ὡς φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά τίς σχέσεις ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί τήν
γυναίκα, στό ἄρσεν καί τό θῆλυ.
Γιά τό σύνολο τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τό
πιό σιχαμερό καί ἀκάθαρτο ἁμάρτημα καί ἀποτελεῖ μεγάλη
ἀσέβεια πρός τόν Θεό – Δημιουργό τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄρσεν
καί θῆλυ καί βλάσφημη κατάργηση τοῦ Εὐαγγελίου.
Ο Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς προσθέτει καὶ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν
Σοδομιτῶν, ὅμοιο πρὸς τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ : «Καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως
ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· ἤσθιον,
ἔπινον ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ
ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας.
Ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· ᾗ δὲ ἡμέρᾳ
ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας».

“Σ

Νίκος Νικολόπουλος:
Απαράδεκτη η εγκύκλιος μύησης
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος απέστειλε καυστική ερώτηση προς τον Υπουργό Κώστα Γαβρόγλου.
«...Μένω εμβρόντητος από την εγκύκλιο που έστειλε ο
Υπουργός στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
καθώς επιχειρεί να ξεθεμελιώσει ό,τι υγιές έχει απομείνει σ’
αυτό τον τόπο. Ο κ. Γαβρόγλου νομίζει ότι μπορεί να «αποφασίζει και να διατάζει» παρά τις συνεχιζόμενες έντονες αντιδράσεις γονέων, κηδεμόνων, Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών
καθώς επίσης της εκκλησίας αλλά και της ΟΛΜΕ που επιμένουν στην άρση της υποχρεωτικότητας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το μάθημα των θρησκευτικών. Ο υπουργός δήλωσε: «Θα γίνει σε όλα τα γυμνάσια... Θα είναι μια εβδομάδα που θα μας πάει όλους ένα βήμα μπροστά».

Σφαιρική αναφορά
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

συνέχεια από τη σελ. 1
συνέχεια από τη σελ. 1

λεθεΐτου από τα επιλεγμένα θέμα- κολούθουν τω καιρώ εκείνω τις μετα, δανεισμένα από το εξαίρετο πό- γάλες στρατιές εις τις εκστρατείνημά του: ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – Οικουμε- ες των, ως οι γυπαετοί εις την έρηνισμός και Κόσμος, Εκδόσεις «ΟΡ- μον παρακολουθούν τις συνοδείες
ΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», Θεσσαλονί- των καραβανίων από σταθμούς εις
κη 2017.
σταθμόν. Και εμοιράζοντο την λείΕμείς, πιστεύουμε και οι ανα- αν των συμφορών: οι δουλέμποροι
γνώστες, δεν έχουμε να προσθέ- τους ζωντανούς οι γυπαετοί τους
σουμε τίποτε άλλο στα όσα εν- αποθαμένους.
διαφέροντα γράφονται στις σελ.
Τώρα οι όροι έχουν αντιστρα21-24. Ευχόμαστε ο Άγιος Τριαδι- φή: Δεν ακολουθούν οι δουλέμποκός Θεός να δίνη δύναμη στο μο- ροι τις στρατιές, αλλ’ ως μεγαλέναχό-συγγραφέα και σ’αυτό του μποροι, ως άλλου είδους γυπαετο διακόνημα. Στις Εκδόσεις Κυψέ- τοί με σιδερένια φτερά, προηγούλη» δε, μόνο ευχαριστίες οφείλο- νται και κατευθύνουν αυτοί πλένται για τη συλλογή των… ανθέων! ον τις στρατιές, προετοιμάζοντες
Οι μεγαλέμποροι των Εθνών
από μήνες-έτη ενωρίτερα, εν ψυΟι πονηροί και ιταμοί άνθρωποι χρώ, τις επεμβάσεις!
της Νέας Εποχής, οι μεγαλέμποΚαι προκύπτει το φαινόμενον
ροι των Εθνών, οι σταυρωταί των του άγριου κυματισμού της κοσμολαών, προάγουν συνεχώς και αδι- πλημμύρας έκτης ανά τας ηπείστάκτως την σχεδιασθείσαν διά της ρους βιαίας μετακινήσεως δεινοαχρειώσεως του κόσμου παγκο- παθούντων λαών φαινόμενον υπεσμιοποίησιν. Παρά τας ενστάσεις ραλγεινόν.
Ιδού· κατά χειμαρρώδη τρόπον,
πολλών απανταχού της γης υγιώς
αντιφρονούντων, αυτοί επιμένουν οι αστατούντες ειδωλολατρικοί
πληθυσμοί της Αφριεις την υλοποίησιν των
κής και της Ασίας εκκατ αστροφικών των Γράφει ο Χαραλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Α.Τ.Ε.Ι. δικηγόρος
βάλλουν-εισβάλλουν
σχεδίων· προς εφηεις την Ευρώπην, την
συχασμόν δε και παΚύριος
οίδε,
τί επισήμως πλέον πιραπλάνησιν της διεθνούς κοινής
γνώμης εισηγούνται εις τους περί στεύουσαν Ευρώπην, ενώ αποβάλλουν από τα εδάφη των απανθρώτην πίστιν και ηθικήν ετεροζυγούπως τον Χριστιανισμόν.
ντας και διψύχους την αλλεπάλληΚαι θεωρείται αυτό υπό των μελον διοργάνωσιν διαχριστιανικών, γάλων, αν μη τί άλλο, ανεκτόν!
διαθρησκειακών, οικολογικών, οι- Ένας διεθνής φαρισαϊσμός!
κονομικοπολιτικών και άλλων πα- Αβάλε τη ανθρωπότητι! θα ανερεμφερών Συνεδρίων, εξυπηρετού- φώνουν οι αρχαίοι μας, τους αδυντων θαυμασίως τους καταχθονί- νάτους οικτείροντες, κατά των δυους, ανομολογήτους σκοπούς των. ναστών μένεα πνέοντες. Αλλ’ αυΕίναι αυτοί οι ίδιοι παραγωγοί τών των τελευταίων φαίνεται, εξ
και έμποροι των ανθρωπίνων συμ- αναισθησίας, «το αυτί να μην
φορών τις προκαλούν ανά τα έθνη ιδρώνη».
Ημείς, λέγουν αυτοί οι αθεόφοκαι τις διακινούν ανά τας ηπείρους.
Προηγμένη επιστήμη καταστρο- βοι, οι ανάλγητοι και αδίστακτοι,
ημείς θα προχωρούμεν εις το πρόφής.
Η δημιουργία προσφύγων, λό- γραμμά μας. Θα προάγωμεν ασυγου χάριν, έχει ηυξημένην δυνα- στόλως την διαφθοράν, την τροτότητα να πλήττη, να καταστρέφη μοκρατίαν, τον πόλεμον, τον όλεκαι τους ακτύπητους υπό πυρών θρον. Θα βομβαρδίζωμεν, θα ρυπολέμου, εμπρησμών και άλλων παίνωμεν διά μικροβίων τον αέρα·
βιαιοτήτων λαούς της Γης, κτυπώ- θα καίωμεν τα δάση και τα σπαρτά, το σιτάρι, το ρύζι, τις πρώτες
ντας τους εις την πατρίδα των με
ύλες, προκαλούντες πείναν και δίτα παράγωγα του πολέμου και των
ψαν, επιδημίες. Θα ρημάζωμεν τα
συμφορών: διά του ευτελισμού της πάντα, όπου και όπως και όταν το
εργασίας, επιτάσεως της πτωχεί- κρίνωμεν σκόπιμον. Ενώ σεις, πει
ας, πολλαπλασιασμού των ασθε- θήνιοι κατά πάντα, θα διοργανώνενειών, της ανασφάλειας, της αγω- τε συνέδρια πάσης φύσεως ανούνίας, του άγχους και του τρόμου σια, ομιλούντες περί ειρήνης και οικαι άλλων θρησκευτικοκοινωνικο- κολογίας και προόδου· εξαγγέλλοπολιτικών δυσμενών επιπλοκών και ντες ανώδυνα και ανεύθυνα πορίεπιπτώσεων, ένεκεν συρροής κατά σματα και ψηφίσματα, και κυρίως
τόπους πολλών ανέργων-θυμάτων καταδικάζοντες τους «τρομοκράπολέμου και άλλων ανά τον κόσμον τας», δηλαδή όσους ημείς κατά καιβιαιοπραγιών.
ρούς έχομεν εις τον στόχον μας.
Διηγούνται οι ιστορικοί, ότι οι
Ταύτα είπον εν εαυτοίς όλοι αυδουλέμποροι της Ανατολής παρη- τοί, οι εκτός εαυτών, λογισάμενοι ουκ ορθώς. Και τους ελέγχει
η θεία Γραφή· «Ταύτα ελογίσαντο και επλανήθησαν· απετύφλωσε γάρ αυτούς η κακία αυτών και
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ουκ έγνωσαν μυστήρια Θεού... Και
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 236 ΚΩΔ. ΥΠ. 061603
έσονται μετά ταύτα εις πτώσιν άτιιανουαριοσ 2017
μον». Εις αιώνιον εμπαιγμόν εαυΙδιοκτήτης Εκδότης Διευθυντής
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
τών και αλλήλων θα καταλήξουν
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
όλοι αυτοί, όσοι αυτεξουσίως εξέΓραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
λεξαν να κάμουν τα έργα του σκόΤ.Κ. 41221 Λάρισα
Τηλ.: 2410 284644
τους και να παραμείνουν πεισμαΦαξ: 2410 551113
τικώς εις αυτό διαπαντός, παρ’
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ότι τους εδόθη η δυνατότης να
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
μετακινηθούν, να έλθουν, διά μεwww.agonas.org
τάνοιας, χάριτι Χριστού, προς το
info@agonas.org
Φως.

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

ΑΓΩΝΑΣ 3

Α) ΜΑΛΚΟΤΣΗ
Υπήρχε μία ελληνική εταιρεία που με
τις μηχανές που κατασκεύαζε κινούσε
τρακτέρ, καΐκια και ποτιστικά σε όλη
την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ήταν μία καθαρά ελληνική βιομηχανία της οποίας οι μηχανές που παρήγαγε ήταν πολύ ανθεκτικές. Ήταν μηχανές που δεν χάλαγαν σχεδόν ποτέ.
Έτσι βγήκε η φήμη ότι χρεοκόπησε και
σταμάτησε να πουλά.
Είναι εντυπωσιακό το ότι και σήμερα, παρά τον μισό αιώνα που πέρασε από το κλείσιμο
του εργοστασίου, πωλούνται ακόμα μηχανές Μαλκότση
μέσω διαδικτύου.
Η αιτία της κατάρρευσης είναι τελείως διαφορετική
απ’ αυτήν που διοχέτευσαν οι “φίλοι” της εταιρείας, καθόσον πίσω της υπάρχει αρκετό παρασκήνιο και μεγάλη διαπλοκή.
Ο Σ. Μαλκότσης έπεσε θύμα – όπως και αρκετοί μετέπειτα – του ελληνικού ανάλγητου κράτους, των μεγάλων κυκλωμάτων και ξένων συμφερόντων.
Η επιθυμία του να μπει στην παραγωγή ΤΡΑΚΤΕΡ, πάτησε άγρια τον κάλο κάποιων ξένων και ντόπιων κύκλων
– οι οποίοι ήταν του δόγματος: “Η Ελλάδα χωρίς βιομηχανία” – και του έστησαν «κομπίνα» ολκής, ώστε να
συμμορφωθούν όσοι δεν είναι υπάκουοι γιατί θα έχουν
την ίδια τύχη.
Λέγεται ότι τον Μαλκότση τον έκλεισε ο Καραμανλής
ο πρεσβύτερος. Πώς;
Έβαλαν τον στρατό να παραγγείλει 1001 μηχανές για

τα στρατιωτικά οχήματα που κατασκεύαζε η ΕΛΒΟ. Τα χρήματα ήταν
πολλά. Η παραγγελία θα ήταν ανεφάρμοστη χωρίς δάνειο από την τότε
Εθνική Τράπεζα.
Το δάνειο δόθηκε και οι μηχανές
έγιναν και παραδόθηκαν, αλλά το
κράτος ξέχασε να δώσει τα χρωστούμενα στην επιχείρηση. Η Εθνική Τράπεζα όμως απαιτούσε τα δανειακά της ενώ το κράτος δεν δεχότανε ούτε καν συμψηφισμό.
Έτσι η Εθνική Τράπεζα έκανε κατάσχεση. Η φάμπρικα του Σ. Μαλκότση – απασχολούσε 3.000 άτομα προσωπικό, εκτός τα παράπλευρα επαγγέλματα – βρέθηκε
στο δρόμο, βάζοντας λουκέτο. Τέρμα πλέον οι αθάνατες ελληνικές ντιζελομηχανές.
Αλλά ας δούμε πώς στήθηκε η «κομπίνα».
Η ΕΛΒΟ ήταν κρατική βιομηχανία καθώς και η Εθνική.
Από τη μια το κράτος, μέσω της Εθνικής Τράπεζας, ζητούσε τα χρήματα που είχε πάρει ο Μαλκότσης για να
φτιάξει την παραγγελία.
Από την άλλη πάλι το κράτος μέσω της ΕΛΒΟ αρνούνταν να πληρώσει τον Μαλκότση για τις μηχανές που παρήγγειλε και παρέλαβε.
Έτσι σε μια μέρα το ίδιο το κράτος έβαζε μπουρλότο
στην ελληνική ακμάζουσα βιομηχανία Μαλκότση και στην
νέα μονάδα παραγωγής ελληνικών τρακτέρ.
Κατά παρόμοιο τρόπο έκλεισαν οι βιομηχανίες στη
χώρα μας. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε το «γιατί»

Β) ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ … ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ;
Φωτιές μας άναψαν οι
φωτογραφίες που παρουσίαζαν νεοσύλλεκτους
στον ελληνικό στρατό αλβανικής καταγωγής να
σχηματίζουν με τα χέρια
τους τον «αλβανικό αετό»,
στο Μεσολόγγι (κέντρον
νεοσυλλέκτων Μεσολογγίου) και στην Κύπρο (ΕΛΔΥΚ). Τα αλβανικά Μ.Μ.Ε.
ως και ο Αλβανός δημοσιογράφος Roberi Goro, κατά
την διάρκεια της εκπομπής
«γνώμη» του τηλεοπτικού σταθμού «Κλαν» μας
“ενημέρωσαν” ότι σήμερα
υπηρετούν στον ελληνικό
στρατό 12.000 στρατιώτες αλβανικής καταγωγής!
Στα πρωτοσέλιδά τους
οι αλβανικές εφημερίδες

και σε ειδικά αφιερώματα
των τηλεοπτικών σταθμών
ανέφεραν ακόμα ότι: «Τα
οκτώ αγόρια που ήταν στη
φωτογραφία,
προβλέπονταν να αποτελέσουν μέρος της Εθνικής Φρουράς
φορώντας την
παραδοσιακή
φουστανέλα
μπροστά από το κοινοβούλιο». Και επιπλέον, ότι:
«Από τους 86.000 στρατιώτες που διαθέτουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις,
υπηρετούν περίπου 12 χιλιάδες αλβανικής καταγωγής νεοσύλλεκτοι στις τάξεις του Ελληνικού Στρα-

τού».
«Έτσι στους επτά στρατιώτες ο ένας είναι Αλβανός». Άραγε από λάθος

μας χτύπησαν το εθνικό
καμπανάκι; Είναι ένας εν
δυνάμει πολύ πιο σοβαρός κίνδυνος – γράφει η
“Κυριακάτικη Δημοκρατία” για την χώρα και τις
Ένοπλες Δυνάμεις. «Βόμβα για την εθνική άμυνα
και ασφάλεια…». Και συ-

νεχίζει: «Τα ερωτήματα
που μπαίνουν, λοιπόν,
είναι: τί θα συμβεί εάν
υπάρξει μεγάλος αριθμός στρατιωτικών, μη Ελλήνων στο γένος (μουσουλμάνων ή άλλων θρησκειών) στις Ένοπλες Δυνάμεις και η χώρα βρεθεί σε μια ελληνοτουρκική κρίση ή σε αντιπαράθεση με την προκλητική Αλβανία που λειτουργεί ως δορυφόρος της
Τουρκίας και προβάλλει
αξιώσεις»;
Γι’ αυτό πρέπει οι αρμόδιες αρχές να δράσουν
άμεσα, διότι ανά πάσα
στιγμή, πολλά μπορούν
να συμβούν, και ο κίνδυνος παραμονεύει.

Γ) Για το καλο μας…
Για την συνειδηση μας… Ενδιαφερονται…
Ο διάδοχος του Φίλη στο
Πατρίδα σου;
Ο υπ. Παιδείας καμαρώνει
υπουργείο Παιδείας και ΘρηΜας μπερδεύσατε έτσι, και με
με το Κοράνι στα χέρια του
σκευμάτων Κ. Γαβρόγλου, για
τα θρησκευτικά, κύριε Γαβρότο καλό μας ίσως, πολύ μας τα
γλου. Και εδώ πάλι περί συνείμπερδεύει. Όχι μόνο με το μάδησης ο λόγος. Προαγγείλατε
θημα των Θρησκευτικών αλλά
ότι: «Χρειάζεται να εκσυγχρονικαι με της Ιστορίας. «Θα πρέστεί ο τρόπος διδασκαλίας των
πει να μετατρέψουμε την Ιστοθρησκευτικών, να μετατραπούν
ρία από ένα μάθημα που στόαπό μάθημα κατήχησις σε ένα
χο έχει να καλλιεργήσει απομάθημα που θα καλλιεργεί την
κλειστικά την εθνική συνείδηηθική συνείδηση των μαθητών!».
ση σε ένα μάθημα που καλλιεργεί την ιστορική συνεί- Δηλαδή οι Έλληνες μαθητές δεν έχουν ηθική συνείδηδηση»! Καλά, τόσο ενοχλεί η καλλιέργεια της εθνικής ση; Και δεν κατανοούν τι πρεσβεύει η κάθε θρησκεία,
συνείδησης; Για ποιον λόγο; Τι ζημιά έχει κάνει στη και έρχεστε σεις να τους την μάθετε; Ασφαλώς για το
χώρα η Εθνική συνείδηση; Αποκλείει η Εθνική συνεί- “καλό τους”.
δηση την ιστορική συνείδηση, κύριε υπουργέ; Αν δεν
Σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε για την
έχεις εθνική συνείδηση, ποιος θα υπερασπισθεί την τόσο “μεγάλη προσπάθειά” σας.

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

Πριν από 2.500 χρόνια, οι αρχαίοι Έλληνες
ανακάλυψαν τον τηλέγραφο, κατασκεύασαν
πτητικές μηχανές, υπολογιστές, τσιμέντο, διόπτρες, αλφάδια, παντογράφους, γωνιόμετρα, ανεμολόγια, εσωτερικούς σπειροτόμους,
αστρονομικά ρολόγια, ποδοκίνητους τόρνους,
ελαιοτριβεία, μύλους, πρέσες λαδιού, άροτρα,
γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, βαρούλκα, αλυσιδωτές αντλίες, πυροσβεστικές αντλίες, υδραυλικούς τροχούς και τόσα ακόμα, που
αποδεικνύουν ένα αρχαίο ελληνικό κόσμο γεμάτο τεχνολογικά επιτεύγματα που και σήμερα οι επιστήμονες τα μελετούν και στέκονται
με θαυμασμό και δέος!
Κατασκεύασαν επίσης υδραγωγεία, διάνοιξαν
σήραγγες και διώρυγες με τις οποίες άλλαξαν
τη ροή των ποταμών, αποξήραναν λίμνες, κατασκεύασαν φράγματα.
Τα απίστευτα επιτεύγματα των προγόνων
μας, άφησαν στην παγκόσμια κληρονομιά ένα
πρωτόγνωρο θαύμα που όμοιό του δεν υπήρξε επί αιώνες και χιλιετίες.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το πρώτο Πανεπιστήμιο στο κόσμο ιδρύθηκε
γύρω στο 600 π.Χ. στη μικρασιατική Μίλητο, με
καθηγητή τον Θαλή τον Μιλήσιο, ο οποίος δίδασκε μερικές δεκάδες φοιτητών. Ο Θαλής είναι ο πρώτος μετεωρολόγος του κόσμου και ο
πρώτος φυσικός, αφού αυτός ανακάλυψε τον
μαγνητισμό και τον ηλεκτρισμό. Έχει παραμείνει μνημειώδης η πρόβλεψή του, πολλούς μήνες νωρίτερα, που αφορούσε την έκλειψη του
Ηλίου την 28η Μαΐου 585 π.Χ.
Ακολούθησαν τρεις ακόμα αιτίες που συνέβαλαν στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αυτές ήταν η Ακαδημία του Πλάτωνα (387 π.Χ.), το Λύκειο του Αριστοτέλη (335
π.Χ.) – λειτουργούσαν ως οικονομικά ανεξάρτητα πανεπιστήμια με κύριο εστιασμό την επιστήμη – και το μουσείο με τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (300 π.Χ.) – λειτουργούσαν ως ερευνητικά εργαστήρια. Διευθυντής της περίφημης
Ανώτατης Τεχνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας
(το πρώτο πολυτεχνείο στην ιστορία) διετέλεσε
ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, η συμβολή του οποίου
υπήρξε σημαντικότατη.
Είναι γνωστή στους μηχανικούς η “γεωδαιτική διόπτρα”, ένα αξιόλογο αρχιτεκτονικό και
τοπογραφικό φορητό εργαλείο σκόπευσης και
καθορισμού των συντεταγμένων, που επέτρεπε
ακριβείς γεωδαιτικές μετρήσεις στην επιφάνεια
της γης. Μετρούσε ύψη, μήκη, καθώς και γωνιακές αποστάσεις.
Ο Ήρων εστίασε τις έρευνές του στους μηχανισμούς και στην τεχνολογική καινοτομία.
Εφεύρε την πρώτη ατμομηχανή στον κόσμο,
καθώς και πολλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς
ανάβρασης που λειτουργούσαν με νερό, φωτία, ή συμπιεσμένο αέρα. Κατασκεύασε τον
πρώτο προγραμματιζόμενο αναλογικό υπολογιστή και πάρα πολλά άλλα.
Έγραψε αρκετά βιβλία επιστημονικού και τεχνολογικού περιεχομένου – διασώθηκε ένα μέρος – τα οποία και σήμερα μελετώνται και χρησιμοποιούν οι σημερινοί επιστήμονες ως εφαλτήριο για τις περαιτέρω έρευνες τους.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Στα μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ., όταν οι ευρωπαίοι ζούσαν σε σπηλιές και δάση, οι Έλληνες
ζούσαν την περίοδο της μεγάλης ακμής. Με
τις ανασκαφές που έγιναν στην Κρήτη, στην
Θήρα και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου
διαπιστώθηκε ότι, οι πόλεις είχαν οργανωμένη και πυκνή δόμηση σε οικοδομικά τετράγω-

γιατι μισουν οι... τουσ ελληνεσ
να, με δρόμους και πλατείες, σπίτια διώροφα
και τριώροφα, και με επίπεδες στέγες, παρ’
ότι η περιοχή ανέκαθεν υπήρξε σεισμογενής.
Βρέθηκαν αποχετευτικά δίκτυα, που εξυπηρετούσαν κυρίως τα νερά της βροχής, αλλά
και τα λύματα από διάφορες άλλες, καθημερινής υγιεινής, δραστηριότητες (τουαλέτες,
μπανιέρες, οικοτεχνίες…).
Στο Ακρωτήρι της Θήρας σώζεται σε άριστη κατάσταση στον πρώτο όροφο εσωτερι-

κοίτη του Κηφισού στο Χαλάνδρι και έφθανε στην περιοχή του νέου Βασιλικού κήπου.
Έχουμε το Ευπαλίνειο όρυγμα της Σάμου το
520 π.Χ. που κατασκεύασε ο Μεγαρέας μηχανικός Ευπαλίνος και το χρηματοδότησε ο τύραννος των Μεγάρων Πολυκράτης.
Τέτοια συστήματα ύδρευσης, βρέθηκαν σε
αρκετές πόλεις της αρχαίας Ελλάδος, όπως
στη Στρύμη της Θράκης (4ος π.Χ. αι.) στην
Όλυνθο (420-400 π.Χ.), στην Περαχώρα Κορίν-

να γιατι μασ μισουν!
ΙταλΙδα πολιτικΟς εξηγεΙ:

(Η Ιταλίδα, πρώην υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Λέτα, είχε μια ενδιαφέρουσα
αφήγηση για το μίσος αυτο των Ευρωπαίων και γενικότερα των ξένων κατά των Ελλήνων.
Αναφέρει περίπτωση μιας Ελβετίδος. Να τι περιγράφει!)
«Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει με εμάς τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες. Αν υπάρχει
μια φυλή στον κόσμο που κυριολεκτικά τη μισώ αφόρητα, αυτή η φυλή είναι οι Έλληνες.» Και
τεκμηριώνει την άποψή της λέγοντας ότι στα γυμνασιακά της χρόνια ένιωθε “ψυχικά καταπιεσμένη” γιατί «οι Σοφοί μας Δάσκαλοι δεν μας δίδαξαν τίποτα που να μην το είχαν ήδη Ανακαλύψει, Εξηγήσει, να μην το είχαν Τεκμηριώσει, να μην το είχαν Τελειοποιήσει οι Αρχαίοι Έλληνες.
Κι αν κάποτε ανέφεραν κανέναν άλλο συγγενή της Γνώσης και της Σοφίας που δεν ήταν Έλληνας, στο τέλος πάντα κατέληγαν ότι η Γνώση του και η Σοφία του ήταν βασισμένες επάνω
στη Σοφία κάποιου Έλληνα Φιλοσόφου. Σιγά σιγά ένιωθα πως οι Γνώσεις μου, οι Σκέψεις μου,
τα Αισθήματά μου, η Προσωπικότητά μου, ο Κόσμος μου, η Ύπαρξή μου ως το πιο έσχατο
κύτταρό μου ήταν όλα επηρεασμένα, ήταν ταγμένα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε “Η Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων.”»
Αυτά όλα καταστάλαζαν στα βάθη της ψυχής της Ελβετίδας «ένα φλογερό μίσος για καθετί το ελληνικό».
Και η συνέχεια: «Αργότερα στο πανεπιστήμιο η κατάσταση έγινε δραματική. Ο Ασκληπιός
από τη μια, ο Ιπποκράτης απ’ την άλλη!
Ο Γαληνός τη μια μέρα, ο Ορειβάσιος την επομένη! Αέτιος το πρωί, Αλέξανδρος Τραλλιανός τ’ απόγευμα! Παύλος ο Αιγινίτης από ‘δω, Στέφανος ο Αθηναίος από ‘κει. Δεν μπορούσα
ν’ανοίξω βιβλίο χωρίς να βρω μπροστά μου την ελληνική παρουσία.
Δεν τολμούσα να πιάσω στα χέρια μου λεξικό για να βρω μια δύσκολη, σπάνια, μια χρήσιμη,
μια έξυπνη, μια όμορφη, μια μεστωμένη λέξη. Όλες ελληνικές! Και άλλες αμέτρητες σαν την
άμμο των θαλασσών και των ποταμών, ελληνικής και αυτές προέλευσης!»
«Πρόκειται για φαινόμενο ομαδικό. Έτσι αισθανόμαστε λίγο πολύ όλοι μας απέναντι στους
Έλληνες. Τους μισούμε, όπως τα ζώα τους θηριοδαμαστές. Και μόλις μας δίνεται η ευκαιρία,
χυμάμε, τους δαγκώνουμε και τους κατασπαράζουμε. Γιατί στο βάθος ξέρουμε ότι κάποτε
ήμασταν ζώα με όλη τη σημασία της λέξης και είναι αυτοί, οι Έλληνες, πάλι οι Έλληνες, πάντα οι Έλληνες, που μας εξώσανε από τη ζωώδικη υπόσταση και μας ανεβάσανε στην ίδια με
τους εαυτούς τους ανθρώπινη βαθμίδα.
Δεν αγαπάμε κάτι που θαυμάζουμε.
Ρίξε μια ματιά στην ιστορία και θα διαπιστώσεις ότι όλοι οι Ευρωπαίοι, με αρχηγούς τους
Λατίνους και το Βατικανό, λυσσάξαμε να τους εξαφανίσουμε τους Έλληνες από το πρόσωπο της γης.
Δεν θα βρεις και δεν θα φανταστείς συνδυασμό εγκλήματος, πλεκτάνης και παγίδας που δεν
το σκαρφιστήκαμε και δεν το πραγματώσαμε για να τους εξολοθρεύσουμε.
Σύμφωνα με το armynews η ιστορία με το μίσος κατά των Ελλήνων δεν ξέφτισε. Ο σύγχρονος πολιτισμένος άνθρωπος είναι ο ίδιος και χειρότερος. Δεν θα επιτρέψει ποτέ το Βατικανό
να επιβιώσει στην αυλόπορτα της Ευρώπης, στα πλευρά της Ασίας και στο κατώφλι της Αφρικής ο Ελληνισμός, γιατί θεωρούν ότι τους αφαιρεί Σεβασμό και Κύρος.
Για αυτό, παρόλο που τους μισώ, γιατί δεν προέρχομαι από τη φυλή τους, δεν μπορώ να μη
τους θαυμάζω και να μη τους σέβομαι και θα συνεχίσω να Μελετάω τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη και τον Περικλή όσο θα ζω, διδάσκοντας στα παιδιά μου τη Δύναμη της Σοφίας τους και
την επιρροή της στη Ζωή μας και στην Ευτυχία μας.»

κό αποχωρητήριο, που δείχνει λεπτομερώς τον
τρόπο κατασκευής, την σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο και την ιδέα της οσμοπαγίδας.
Στο μεσαίωνα οι ευρωπαίοι βασιλείς τις ανάγκες τους τις έκαναν σε καθίκια – τέτοια ωραία
πορσελάνινα καθίκια υπάρχουν στο μουσείο
των Αψβούργων της Βιέννης – ενώ 1500 χρόνια προ Χριστού στην Σαντορίνη, την Κνωσό,
την Φαιστό βρέθηκαν σε αρχοντόσπιτα λουτρά
με ζεστό νερό και δημόσιες κρήνες…
Σε πόλεις και περιοχές που δεν υπήρχαν
φυσικές πηγές ή ποτάμια μετέφεραν το νερό
μέσω τούνελ-αγωγών. Ο Τύραννος των Αθηνών Πεισίστρατος το 528 π.Χ. κατασκεύασε
υπόγειο αγωγό νερού που ξεκινούσε από την

θου (300 π.Χ.), στην Αίγινα, Σκύρο, στα Άβδυρα της Θράκης κ.α.. Αξιόλογο είναι ότι το μεγαλύτερο σε συνολικό μήκος τούνελ-αγωγός,
είναι αυτό του Χορτιάτη Θεσ/νίκης (20 χλμ. περίπου) του οποίου η παροχή νερού έφθανε μέχρι 80 κ.μ. την ώρα.
Ο Δαρείος Ι΄ για να υδροδοτήσει την Kharga
της Αιγύπτου ανέθεσε το έργο στον Έλληνα
γεωγράφο, ιστορικό και εξερευνητή Σκύλακα.
Ο Δαίδαλος είναι μια παράξενη προσωπικότητα που κινείται στα όρια μεταξύ ιστορίας και μυθολογίας. Ήταν αρχιτέκτονας, γλύπτης και εφευρέτης. Αυτός σχεδίασε το παλάτι της Κνωσού και τον Λαβύρινθο που ζούσε ο Μινώταυρος. Ο Όμηρος και ο Πλάτωνας
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αναφέρουν ότι ο Δαίδαλος είχε κατασκευάσει
κινητά αγάλματα (ρομπότ;) που κινούνταν με
υδράργυρο (όπως και ο Τάλως) για να φρουρούν τον λαβύρινθο.
Όταν κάποιος επιχειρήσει να αναφερθεί σε
μεγάλα έργα και κατασκευές των αρχαίων Ελλήνων, δυσκολεύεται να αποφασίσει από πού
να αρχίσει και πού να τελειώσει. Είναι τόσα
πολλά και μεγάλης σημασίας έργα στον τομέα της οικοδομής, της ναοδομίας, της οδοποιίας, της κατασκευής λιμένων, οχυρώσεων,
υδραυλικής κ.α. που σταματά ο νους του ανθρώπου. Έργα όπως ο Ναός της Αθηνάς στην
Ακρόπολη των Αθηνών (Παρθενώνας), ο Ναός
της Ήρας στη Σάμο, ο Δίολκος της Κορίνθου,
το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία, ο Ναός
της Αρτέμιδος στην Έφεσο... προκαλούν ακόμα και σήμερα δέος στο ευρύ κοινό αλλά και
κυρίως στους μηχανικούς.
ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
Ο Αρχύτας (440-360 π.Χ.) ήταν μαθηματικός από τον Τάραντα – μαθητής του Πυθαγόρα – που ασχολήθηκε μεταξύ πολλών άλλων
και με τις πτήσεις. Ήταν ο ενδόμυχος πόθος
του ανθρώπου να πετάει (Ίκαρος).
Γύρω στα 420 π.Χ. είχαμε την ιπτάμενη περιστέρα του που αποτελεί την πρώτη αυτοπροωθούμενη ιπτάμενη μηχανή σε όλο τον κόσμο.
Οι αρχαίοι Έλληνες με τους χάρτες που είχανε φτιάξει, αποδεικνύουν ότι, γνώριζαν όλο τον
τότε κόσμο. Από την ανακάλυψη των χαρτών
του Piri Reis αποδείχθηκε ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας γνώριζαν όλη την υφήλιο. Ένας Ισπανός, που μετείχε στα 3 ταξίδια του Κολόμβου
αναφέρει ότι, οδηγός στις εξερευνήσεις του
ήταν οι χάρτες των αρχαίων Ελλήνων που είχαν σχεδιαστεί την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου.
Ο πρώτος χαρτογράφος ήταν ο Αναξίμανδρος ο Μιλήσεις (6ος π.Χ.). Και ακολουθεί ο Δικαίαρχος (350-290 π.Χ.) – μαθητής του Αριστοτέλη στο Λύκειο – που φτιάχνει τον πρώτο χάρτη της γης λαμβάνοντας υπόψη την σφαιρικότητά της. Ο Ίππαρχος (190-124 π.Χ.), ο Μαρίνος ο Τύριος (100 μ.Χ.) και αργότερα ο Κλαύδιος ο Πτολεμαίος (100-168 μ.Χ.) συμπλήρωσε και βελτίωσε το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.
Στους χάρτες αυτούς, φαίνονται καθαρά τα
δυτικά παράλια της Ευρώπης και της Αφρικής, καθώς και τα ανατολικά της Νότιας Αμερικής με την παραλιακή γραμμή της Ανταρκτικής. Οι αποστάσεις δε που αναφέρονται μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Αμερικής έχουν μεγάλη ακρίβεια.
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το παλιότερο γραπτό κείμενο που βρέθηκε
στη γη της Ευρώπης χρονολογείται πριν από
7.254 χρόνια από σήμερα και αποκαλύφθηκε
στον οικισμό Δισπηλιό της Καστοριάς.
Τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά έργα παγκοσμίως γράφτηκαν στην αρχαιότητα. Είναι γραπτά
έντεχνα μνημεία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας.
ΜΟΥΣΙΚΗ
Η μουσική στην Αρχαία Ελλάδα ήταν συνυφασμένη με την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Κατ’ εξοχήν δε χρησιμοποιούνταν σε
διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις. Στην Αθήνα την συναντάμε στις δύο μεγάλες γιορτές της
πόλης, τα Μεγάλα Παναθήναια, και τα μεγάλα
Διονύσια, όπου γίνονταν μεγάλοι διαγωνισμοί.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πέθανε από την πείνα, ετών 16, στην Πλατεία Αμερικής
Παρασκευή 22.11.2013. Πλατεία Αμερικής, παράδρομος Σκαλιστήρη, φούρνος γειτονιάς: ενα
παληκάρι 16 χρονών (όπως αποδείχθηκε αργότερα) μπαίνει μέσα και ευγενικά ζητάει από τον
φούρναρη κάτι να φάει γιατί έχει μέρες. Ο φούρναρης σπεύδει να του δώσει τις δύο τελευταίες
τυρόπιτες. Το παιδί κάθεται στο κατώφλι και με βουλιμία τρώει και τις δύο. Δευτερόλεπτα μετά αφήνει εκεί στο κατώφλι του

φούρνου την τελευταία του πνοή. Είχε πολλές μέρες τελικά να φάει και ο εξασθενημένος του οργανισμός δεν άντεξε.
Συγνώμη, αν σας χαλάω το Σαββατοκύριακο,
αλλά ο νεκρός 16άχρονος από την πείνα δεν θα
μάθει ποτέ τι σημαίνει το πρωτογενές πλεόνασμα
του τεχνοκράτη. Αλλά και δεν θα βρείτε την ιστορία του σε κανένα ΜΜΕ. Όπως και δεν διαβάζουμε τις τραγικές ιστορίες εκα-

τοντάδων χιλιάδων Ελλήνων.
Αυτό όμως είναι το πραγματικό success story της ελληνικής
κοινωνίας. Όσο κανένας δεν παραδέχεται ότι η Ελλάδα – όπως
το αναγνωρίζει επακριβώς η Unicef στην τελευταία έκθεσή της
– βιώνει μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση, η οποία μάλιστα είναι η
χειρότερη σε δυτικό κράτος μετσπολεμικά, οι έλληνες σιωπηρά θα οδηγούνται στον κοινωνικό και στη συνέχεια στον αληθινό αφανισμό… Πηγή: status
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΕΤΗΣ

Ο Δάσκαλος, καθηγητής & Γυμνασιάρχης

ΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

ους στους χιλιάδες που έχει στο αγιολόγιό
της. Στην υμνογραφία τον εξυμνεί ως «Των
θεολόγων ο νους ο ακρότατος».
Αυτή την ημέρα, με συναισθήματα χαρμολύπης, ένα μνημείο κενό άνοιξε την πύλη
του για να φιλοξενήσει τον ακάματο εργάτη, μελετητή και μεταφορέα των ευαγγελικών μηνυμάτων, αγωνιστή της πρώτης γραμμής, γνήσιο δάσκαλο και καθηγητή των αγίων Γραφών και της εκπαίδευσης, τον αδελφό μας θεολόγο Γεώργιο Παπαζέτη.
Υπήρξε ένας δυναμικός άνθρωπος, ακούραστος που ποτέ δεν δυσανασχέτησε,
δεν δίστασε, ούτε υποχώρησε σε αντιξοότητες και στις πιο δύσκολες στιγμές της
ζωής του. Ο ευθύς, ειλικρινής, βαθυστόχαστος και πεπαρρησιαμένος λόγος του
παράλληλα με τη ρητορική του ικανότητα
έχουν αφήσει εποχή. Πάντα καυστικός εκεί
που έπρεπε. Άστραφτε και βρόνταγε όταν
ήλεγχε τη διαφθορά και την ανηθικότητα
μέσα στην Εκκλησία. Πραγματικό πνευματικοπαίδι του φλογερού ιεροκήρυκα π. Αυγουστίνου Καντιώτη – μετέπειτα μητροπολίτη Φλώρινας.
Ευχαριστούσες πάντοτε τον Θεό, που σε
οδήγησε να γνωρίσεις παιδιόθεν τον φλογερό εργάτη του Ευαγγελίου π. Αυγουστίνο, ο οποίος – όπως έγραφες – σε πυρπόλησε, σε αφύπνισε, σε προβλημάτισε ως έφηβο – μαθητής τότε της Δ΄ Γυμνασίου – και σε
έστρεψε την αντένα της νεανικής σου ψυχής
στο Χριστό! Την επόμενη χρονιά, πήρες την
οριστική και αμετάκλητη απόφαση να σπουδάσεις θεολογία. Έκτοτε ο π. Αυγουστίνος
ήταν ο πνευματικός σου οδηγός.
Να πως περιγράφει ο ίδιος τη γνωριμία
του με τον π. Αυγουστίνο: «Ο π. Αυγουστίνος
ήρθε στη Λάρισα ως στρατιωτικός ιεροκήρυκας το Νοέμβριο του 1947. Την πρώτη κιόλας Κυριακή, μετά την άφιξη του στη Λάρισα, άρχισε φλογερό το κήρυγμά του σε Ναό
της πόλης μας με την άδεια, που του έδωσε
ο τότε Μητροπολίτης Λάρισας και μετέπειτα
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δωρόθεος. Μιλούσε
κάθε Κυριακή στους Ναούς της πόλης. Ήδη
στα μέσα Δεκεμβρίου του 1947 η φήμη του
διέτρεξε την πόλη. Οι Ναοί γέμιζαν ασφυκτικά από κόσμο. Αν αργούσες να πας στο Ναό,
έμενες έξω στο νάρθηκα ή στο προαύλιο.
Το Κήρυγμά του ήταν μεστό, δυνατό και
ελεγκτικό του πολυμόρφου κακού. Πυρπολούσε συνειδήσεις…
Στις αρχές, περίπου, του 1948 άρχισε να
λειτουργεί το Κέντρον Εκπαιδεύσεως Θεολόγων (Κ.Ε.Θ.). Ήταν μια προσωπική προσπάθεια χωρίς καμιά υποστήριξη, πολιτική εκκλησιαστική ή και οικονομική. Ο π. Αυγουστίνος το στελέχωσε προσεκτικά με δεκαπέντε στρατευμένους θεολόγους. Όλο
αυτό το επίλεκτο επιτελείο έγραφε, επιμελείτο και εξέδιδε το περιοδικό «Χριστιανός
Στρατιώτης», το οποίο έφθανε με το στρατιωτικό ταχυδρομείο σ’ όλες σχεδόν τις μονάδες του στρατού. Στις σελίδες του συμπλέκονταν αρμονικά Χριστός και Ελλάδα… Από
το Κ.Ε.Θ. της Λάρισας, πέρασαν τότε αξιόλογοι θεολόγοι, τους οποίους εμείς οι μαθητές
Γυμνασίου θαυμάζουμε. Μερικοί απ’ αυτούς,
όταν απολύθηκαν από τις τάξεις του στρατού, εξελίχθησαν και έγιναν καθηγητές Πανεπιστημίου, όπως ο Γεωρ. Γρατσέας, Μιχ.
Μακράκης, Ιωαν. Κορναράκης, ίσως και κάποιοι άλλοι…
Ο π. Αυγουστίνος κάθε Κυριακή βράδυ
μιλούσε από τον ραδιοφωνικό σταθμό του
Στρατοπέδου. Τότε συγκεντρωνόμασταν σε
φιλικά χριστιανικά σπίτια, που είχαν ραδιό-

φωνο, για ν’ ακούσουμε την ομιλία του. Θεέ
μου, τι ομιλίες ήταν αυτές! Αληθινά αριστουργήματα: Σε συγκλόνιζαν εσωτερικά.
Δημιουργούσαν μια ανεξήγητη συγκίνηση.
Τις άκουγες με ιδιαίτερη προσοχή κι έφευγες κατενθουσιασμένος, γεμάτος ελπίδα
και πίστη στον Θεό…
Κοντά στις άλλες δραστηριότητες, ο π.
Αυγουστίνος δημιούργησε γύρω του όμιλο
είκοσι νέων, που εκεί στο κτίριο του Κ.Ε.Θ.
μας έκανε ειδικά μαθήματα από τους ψαλμούς και μας υποχρέωνε να τους μαθαίνου-

είχε την δυνατότητα να είναι πάλι κοντά στον
πνευματικό του πατέρα π. Αυγουστίνο τον διωχθέντα και χειρί Θεού επανακάμψαντα στην
Πρωτεύουσα ως Ιεροκήρυκας.
Για χρόνια ήσουν βοηθός του καθηγητή
Σάββα Αγουρίδη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι καθηγητές σου τότε σε πρότειναν
να διεκδικήσεις μια έδρα στο Πανεπιστήμιο,
που όμως δεν την δέχθηκες τη θέση, γιατί
προτίμησες του απλού δασκάλου-καθηγητή
στο Γυμνάσιο.
Άψογος κάτοχος και χειριστής του ελληνικού λόγου, συγκινούσες συνήρπαξες και ενθουσίαζες τους μαθητές
σου. Ήσουν πράγματι σοφός θεολόγος, άκαμπτος και ανυποχώρητος σε θέματα Πίστεως, μιμούμενος
τον Γέροντά σου πατέρα Αυγουστίνο. Πάντοτε η σκέψη σου ήταν κρυστάλλινη, ορθόδοξη χωρίς αστερίσκους και διπλωματικές διατυπώσεις. Δεν υπήρχαν για σένα προοδευτικοί ή συντηρητικοί, αλλά μόνο
άνθρωποι που αγαπούσαν φλογερά
τον Χριστό και την Εκκλησία. ΣτάθηΟμιλεί στην κατάμεστη αίθουσα του «Βικτώρια»
κες δίπλα στον διωκόμενο, από το
και γεμάτοι οι γύρω δρόμοι Λάμπρου Κατσώνη - Κούμα
κακούργο δεσποτικό κατεστημένο, μακαριστό δεσπότη μας π. Θεμε απ’ έξω… Σήμερα πολλά απ’ αυτά τα παι- ολόγο από την πρώτη στιγμή μέχρι της τεδιά αγωνίζονται πλάι στους Αγωνιζόμενους λευταίας αναπνοής, γενναίος και όρθιος
Λαρισαίους χριστιανούς (Αυτά γράφτηκαν με εφ’ όπλου την λόγχην.
το 2007. Απ’ αυτούς μεγάλη μερίδα έγιναν
Ήλεγξες με παρρησία τους παραβάτες
ριψάσπιδες, έτρεξαν και προσκύνησαν τους των Ιερών Κανόνων, τις αντικανονικές και
φθονερούς και αναίσχυντους δεσποτάδες παράνομες πράξεις και κακοδοξίες των εκτης διεστραμμένης εποχής μας). Διατήρη- κλησιαστικών ταγών, που τους αποκαλούσαν το αγωνιστικό πνεύμα, που μας μετέδω- σες ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΑΚΗΔΕΣ και ΚΑΡΙΕΡΗΣσε ο φλογερός ιεροκήρυκας. Έμειναν «κού- ΤΕΣ. Κατ’ επανάληψη μας υπενθύμιζες τα
τσουρα αναμμένα» και δεν λαμπάδιασαν κι λόγια του π. Αυγουστίνου: «Με τέτοια επιέσβησαν στη στιγμή ως «φρύγαλα» (θα τους σκοπίδια πώς θα πάει μπροστά η Εκκληβλέπεις από την δόξα του Θεού π. Αυγου- σία ώστε να δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός;».
Αλλά και το «παιδιά μου, με ψόφια σκυλιά
στίνε και θα κλαις για το κατάντημά τους).
Εμείς ως πατέρα Αυγουστίνο τον γνωρί- κυνήγι δεν γίνεται».
Τα τελευταία χρόνια της ζωής σου, αδελσαμε και έτσι τον προσφωνούμε και σήμερα
και γεμίζει το στόμα μας. Να ζήσει κι άλλα φέ Γεώργιε, δοκιμάσθηκες με πολλές ασθέχρόνια για να μας εμπνέει και να μας καθο- νειες, που σε πολιόρκησαν για να κάμψουν
δηγεί με το παράδειγμά του. Να μας θυμί- το φρόνημα και την αγωνιστικότητά σου
ζει τον ρηξικέλευθο αγωνιστή και υπερα- για την Ορθοδοξία και την κανονικότητα
σπιστή των δικαίων του Θεού, τον λιτό τρό- στην Εκκλησία. Υπέμενες όμως τον σταυπο της ζωής του (το τριμμένο ράσο του, τα ρόν – που σου έδωσε ο Κύριός μας – με Ιώάρβυλα στα πόδια του, το ξερακιανό Προ- βειο υπομονή διότι γνώριζες αυτά που λέδρομικό σώμα του, και τις απένταρες τσέπες γει ο άγιος Διάδοχος Φωτικής: «Ο υπομείτου), την προσεγμένη αγνή ζωή του, απο- νας χρονίαν ασθένειαν αγογγύστως, ως
φεύγοντας ακόμη να δώσει το χέρι του για μάρτυς παραληφθήσεται», ότι μέσα από
φίλημα, και περισσότερο να μας ευλογεί. Η τη δοκιμασία θα εξέλθεις, σαν από χωνευευλογία του μας είναι αναγκαία, για να συ- τήρι, χρυσός καθαρός για την επουράνια
νεχίσουμε τον τίμιο αγώνα μας. Να μείνου- Βασιλεία.
Είναι περίλυπες οι ψυχές όλων των Αγωμε «κούτσουρα αναμμένα» όπως μας ήθελε
νιζόμενων
αδελφών σου για τον προσωριτους Λαρισαίους».
νόν
αυτόν
αποχωρισμόν.
Ο αδελφός Γεώργιος, διακρίθηκε ως μαΥποσχόμαστε όμως ότι θα συνεχίσουμε
θητής στο Δημοτικό Σχολείο της Ελάφου
τους αγώνες, που μαζί ξεκινήσαμε, για Μίαν,
(Βουλγαρινής) Αγιάς. Στο Γυμνάσιο της ΛάΑγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Ορθόδορισας ξεχώρισε από τους συμμαθητές του
ξον Εκκλησίαν, κι ας ταράττωνται και μαίγια την μόρφωσή του, την ευφυΐα του αλλά
νωνται οι διάφοροι Ηρώδες και Ηρωδιάδες.
και για την ταπεινότητα, τη σεμνότητα και
Με πολύ σεβασμό και θερμή αγάπη σε
την απλότητά του. Τελείωσε με άριστα. Η
ασπαζόμαστε, ευχόμενοι ο Κύριος δια πρεεπιθυμία του εκπληρώθηκε και εισήχθη στο
σβειών του π. Θεολόγου, π. Αυγουστίνου, π.
Πανεπιστήμιο, στην επιστήμη των επιστη- Νικοδήμου, να σε οδηγήσουν προς την κοιμών την Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. νή ανάσταση της Εκκλησιαστικής μας οικοΕκεί βρέθηκε στο οικοτροφείο της Αδελφό- γένειας καθότι: «τον αγώνα τον καλόν ηγώτητας “ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ” – δημιούργημα του νισαι, τον δρόμον τετέλεκας, την πίστιν τεπ. Αυγουστίνου – με Διευθυντή τον επίσης τήρηκας∙ λοιπόν απόκειταί σοι ο της δικαιαδελφό θεολόγο Στέργιο Σάκκο – μετέπει- οσύνης στέφανος» (Β΄ Τιμ. 4, 7).
τα καθηγητή πανεπιστημίου.
Εις την αδελφή μας και σύζυγό σου ΑθηΓια αρκετό χρονικό διάστημα ανέλαβε νά και στα παιδιά σου ευχόμαστε επίσης
και ο ίδιος διευθυντής του οικοτροφείου, την εξ ύψους παρηγορία.
πριν υπηρετήσει την στρατιωτική του θηΚαλή αντάμωση στην άνω Ιερουσαλήμ,
τεία. Ως στρατιώτης βρέθηκε στην Αθήνα, αδελφέ Γεώργιε.
στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και έτσι
«Χριστός Ανέστη».
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γάλο κόσκινο καὶ κοσκινίστηκαν οἱ Χριστιανοί. Τώρα ὑπάρχουν λίγοι, ἀλλὰ πραγματικοὶ Χριστιανοί. Ζήτημα μέσα στὴ Μόσχα, ποὺ εἶνε 8 ἑκατομμύρια, νὰ ὑπάρχουν
100 – 200 Χριστιανοί. Ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἔχουν
μέσα τους δύναμι. Ὁ βίος τους, τὸ παράδειγμά τους, ἡ αὐτοθυσία τους τὸ δείχνει.
Ἐδῶ ἐμεῖς εἴμαστε ὅλοι χριστιανοὶ τοῦ γλυκοῦ νεροῦ. Ἂν πιστεύαμε στὸ Θεό, θὰ εἴχαμε
ἐγκαταλείψει κάθε ἄλλη κοσμικὴ ἀσχολία.
Τί νὰ τὰ κάνῃς τ᾿ ἄλλα· τὸ Εὐαγγέλιο ποιός
ἐφαρμόζει.
του + π. Αυγουστίνου
Ἀλλὰ καὶ πάΚαντιώτη
ντοτε τὰ πτωχαδάκια διώκονται, καὶ μένουν κοντὰ στὸ Χριστό. Οἱ ἄλλοι, ποὺ ἔχουν ἀξιώματα, ὡς ἐπὶ
τὸ πλεῖστον πολεμοῦν τὸ Χριστό.
Θὰ γίνῃ διωγμός. Θὰ τὰ δῆτε ἐσεῖς ποὺ θὰ
ζήσετε, ἐγὼ γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Θὰ γίνῃ
διωγμός, καὶ θὰ δῆτε ὅλους τοὺς δασκαλάκους νὰ προσκυνᾶνε τὸ κόκκινο θηρίο. Τριάντα χιλιάδες εἶνε ὅλοι οἱ δάσκαλοι· ζήτημα νὰ μείνουν ἑκατὸ ποὺ νὰ ποῦν· Προτιμοῦμε νὰ γίνουμε λοῦστροι στὴν πλατεῖα
τῆς πόλεως, παρὰ νὰ κηρύττουμε ἀθεΐα.
Ὅλοι οἱ ἄλλοι, μὲ ὅση εὐκολία χειροκροτοῦσαν τὸν Παπαδόπουλο, μὲ ὅση εὐκολία χειροκροτοῦσαν τὸν Καραμανλῆ, μὲ
τὴν ἴδια εὐκολία θὰ χειροκροτοῦνε καὶ τὸν
ἀντίχριστο. Θὰ τὰ δῆτε αὐτά. Συμφέρον καὶ
μόνο συμφέρον εἶνε σήμερα οἱ ἄνθρωποι,
καὶ τίποτε περισσότερο. Τέτοιοι εἶνε καὶ
οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ καθηγηταὶ καὶ οἱ ἀξιωματικοί, γιατί ὄχι καὶ οἱ παπᾶδες καὶ οἱ
δεσποτάδες – δὲν κάνω καμμία διάκρισι.
Δὲν ἦρθε ἀκόμη ἡ ὥρα τοῦ ἀντιχρίστου·
ὅταν θὰ ἔρθῃ, θὰ τὸ δοῦμε. Μιλάει παρακάτω ὁ ἀπόστολος γιὰ τὴν ὥρα τοῦ ἀντιχρίστου.
Διαμάντια ἄθραυστα εἶνε οἱ πραγματικοὶ
Χριστιανοί. Στὴν Ἀμερικὴ κοπίασαν πάρα
πολὺ γιὰ νὰ κόψουν ἕνα διαμάντι, νὰ τὸ χωρίσουν στὰ δύο. Δὲν σπάει εὔκολα τὸ διαμάντι. Σπάει τὸ σφυρὶ ποὺ τὸ κτυπᾷ, ἀλλὰ
τὸ διαμάντι δὲν σπάει. Ἔτσι εἶνε καὶ ὁ ἀληθινὸς Χριστιανός. «Ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς».
Ὄχι ν᾿ ἀντέξουμε σὲ ἕναν μόνο διωγμὸ
ἢ σὲ δύο, ἀλλὰ σὲ ὅλους τοὺς διωγμούς.
Ἐὰν ὑποθέσουμε, ὅτι ξεκαθαρίζουν τὰ πράγματα καὶ μένουν ἐδῶ στὴν πόλι 200 μὲ 300
Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι θὰ ποῦν «Θέλουμε νὰ
ζήσουμε χριστιανικά», δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Οἱ ἄλλοι, ὅ,τι θέλουν ἂς κάνουν. Καὶ χαύρα καὶ τζαμὶ νὰ κτίσουν, δὲν
θὰ ἔχουμε καμμιὰ εὐθύνη. Δὲ βλέπεις τὶς
γιορτὲς ποῦ τὶς περνᾷ ὁ πρωθυπουργὸς τῆς
χώρας ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι; Στὰ ρεβεγιόν, ὄχι
στὴν ἐκκλησία!
Λίγοι, λοιπόν, ἦταν οἱ Χριστιανοὶ τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ ζωντανοί. Ἔχει ἀξία ὄχι τὸ ποσὸν ἀλλὰ τὸ
ποιόν. Πότε θ᾿ ἀποκτήσῃ ἡ Ἐκκλησία
μας τέτοιους ζωντανοὺς Χριστιανούς;
Ἔτσι ἦταν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί. Ὑπέφεραν
ἀπὸ διωγμούς, ἀλλὰ δὲν λύγιζαν. Γι᾿ αὐτὸ
τοὺς ἐπαινεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

6 ΑΓΩΝΑΣ

ΑΠοκΑΛΥΨΗ τοΥ ιΩΑΝΝοΥ

ιανουαριοσ 2017

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 3η συνέχεια από την 14η Ομιλία 15/2/1981

οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας
τὴν διδαχὴν τῶν νικολαϊτῶν
ὁμοίως (Αποκ. Β’ 15)
Τόν ἀνέβασε σ’ ἕνα ψηλό ἐκεῖ βουνό
καί τοῦ λέγει: «Τούς βλέπεις στρατοπεδευμένους; Αὐτούς, θέλω νά μοῦ
τούς καταρασθῆς. Θέλω νά ἀποδεκατισθοῦν· θέλω νά ἐξαφανισθοῦν ἀπό
τά μάτια μου».
«Καλά –τοῦ λέγει ὁ Βαλαάμ–. Φέρε
μου ἑπτά βόδια καί ἑπτά πρόβατα, κατασκεύασε ἑπτά βωμούς καί θυσίασέ τα. Καί πρόσεξε! Αὐτό πού θά μοῦ
βάλῃ στό στόμα μου ὁ Θεός, αὐτό θά
σοῦ ἀπαντήσω. Πρόσεξε τί σοῦ εἶπα!
Αὐτό πού θά μοῦ ὑπαγορεύσῃ ὁ Θεός,
αὐτό θά σοῦ ἀπαντήσω».
Πράγματι, ἔγινε ἡ θυσία ἐκεῖ, καί μετά
ὁ Βαλαάμ ἄρχισε νά ἐκφέρῃ ἔπαινον
ὑπέρ τῶν Ἰσραηλιτῶν!
Τρόμαξε ὁ Βαλάκ καί τοῦ λέγει: «Ἐγώ
σέ ἔφερα γιά νά καταρασθῇς τόν λαόν
αὐτόν, κι ἐσύ μοῦ τόν ἐπαινεῖς;!».
«Δέν σοῦ εἶπα, ὅτι ὅ,τι βάλει στό στόμα μου ὁ Θεός, αὐτό καί θά σοῦ πῶ;»
τοῦ ἁπαντᾶ ἐκεῖνος.
Τόν παίρνει ἀπό ἐκεῖ ὁ Βαλάκ καί τόν
πάει σέ ἄλλη τοποθεσία, ἀπ’ ὅπου δέν
φαινόταν ὅλο τό στρατόπεδο, ἀλλά
μόνον ἕνα τμῆμα του.
Τοῦ λέγει: «Βλέπεις τούς Ἰσραηλίτας;
Θέλω νά μοῦ τούς καταρασθῇς».
«Καλά» λέγει ὁ Βαλαάμ.
Πάλι ἑπτά βωμούς, μέ τά ἀντίστοιχα ζῶα, καί πάλι ἔπαινος ὑπέρ τοῦ
Ἰσραήλ.
Ἄρχισε νά θυμώνῃ ὁ Βαλάκ. Τόν παίρνει ἀπό ἐκεῖ καί τόν πάει σέ τρίτο μέρος.
Ὅταν ἔγινε ἡ θυσία, κατάλαβε πιά ὁ
Βαλαάμ ὅτι ὁ Θεός τοῦ βάζει μέσα
στό στόμα του μίαν προφητείαν, καταπληκτική προφητεία ὑπέρ τῶν Ἰσραηλιτῶν! Αὐτός ὡμίλησε μάλιστα καί
περί τοῦ ἀστέρος πού θά ἀνέτειλλε
ἐκ τοῦ Ἰακώβ. Φαίνεται πώς τό ἀστέρι ἐκεῖνο πού ἐφάνηκε εἰς τήν Γέννη-

σι τοῦ Χριστοῦ, ἦτο τύπος ἐκείνου τοῦ
«ἀστέρος» πού προεφήτευσε ὁ Βαλαάμ, ὁ ἐθνικός, ὁ εἰδωλολάτρης!
Βλέπετε ὅτι ὁ Θεός δέν δεσμεύεται,
καί στό στόμα ἑνός εἰδωλολάτρου δύναται νά βάλῃ τήν ἀλήθειαν! Ὅπως
καί στόν Ναβουχοδονόσορα, ἔδειξε ἐκεῖνο τό θαυμαστόν ὅραμαπροφητεία γιά τήν Ἐκκλησίαν Του (Δαν.
β΄ 3145), ἀλλά καί εἰς τόν Φαραώ, τά
γνωστά ἐκεῖνα ὄνειρα γιά τόν λιμόν
(Γέν. μα΄ 1731).
Ἔτσι, πρίν ἀκόμη τελειώσῃ ἡ θυσία,
ξέροντας τί ὁ Θεός θέλει, ἀρχίζει ἕνα
ἐγκώμιον ὑπέρ τῶν Ἑβραίων ἄνευ
προηγουμένου.
Ὀργίστηκε φοβερά ὁ Βαλάκ καί τοῦ λέγει: «Δέν θά σέ πληρώσω τίποτε. Νά
φύγῃς καί νά μήν σέ βλέπω».
Ἀλλά ὁ Βαλαάμ ἦταν φιλάργυρος·
ἀγαποῦσε τά χρήματα. Παράλληλα
ὅμως ἤξερε ὅτι δέν μποροῦσε νά ἐνεργήσῃ διαφορετικά, ἀφοῦ ὁ Θεός τοῦ
ἔβαζε στό στόμα του αὐτά τά λόγια.
Ἔπρεπε λοιπόν νά βρῇ κάποια λύσι.
Μάλιστα, εἶχε κι ἐκείνη τήν περιπέτεια
στόν δρόμο, μέ τήν γαΐδουρίτσα του
πού δέν προχωροῦσε, κι ὅταν τή χτύπησε δυνατά, γύρισε τό κεφάλι του
τό ὑποζύγιον καί φώναξε μέ ἀνθρωπίνη φωνή: «Τί μέ χτυπᾶς;»! Τρόμαξε ὁ Βαλαάμ, ὅταν ἀνοίχθηκαν τά μάτια του καί εἶδε ἕναν ἄγγελο μπροστά
του, μ’ ἕνα σπαθί. «Ἐγώ –λέγει– ἐμποδίζω τό ζῶο σου, γιά νά σέ ἐμποδίσω,
ἐπειδή ὁ δρόμος σου εἶναι ἀντίθετος
μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου». Ἄς εἶναι.
Τό θέμα εἶναι ὅτι δέν μποροῦσε νά πῇ
κάτι διαφορετικό· ἠσθάνετο φόβον.
Ἀλλά, ὡς εἰδωλολάτρης πού ἦτο, εἶχε
πτωχήν ἀντίληψι περί τοῦ Θεοῦ. Ἴσως
νά νόμιζε ὅτι ὁ Θεός ἐκεῖ ἀκούει, ἀλλά
ἐδῶ δέν ἀκούει. Γι’ αὐτό ὁ Κύριος,
ἅμα ἀπεκάλυψε τό ὄνομά Του εἰς τόν
Μωϋσέα, εἶπε: «Ἐγώ εἶμαι ὁ Κύριος·
ὁ Κύριος τῶν πάντων», πού σημαίνει
ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλος Θεός. Ὅπου καί
νά εἶσαι, ὅπου καί νά βρίσκεσαι, παντοῦ εἶναι ὁ Κύριος. Δέν εἶναι χθεσινός

οὔτε αὐριανός· εἶναι ὁ αἰώνιος Θεός!
Ἔτσι, ἀπό τή μία μεριά, αὐτή ἡ ἐλλιπής
του γνῶσις γιά τόν Θεό, ἀπό τήν ἄλλη
μεριά ἡ φιλαργυρία του, τόν ἀνάγκασε
νά κάνῃ τό ἑξῆς: (Ἐκεῖνο πού συνήθως
γίνεται, ἅμα προβάλλονται τά χρήματα, τό συμφέρον· πᾶμε νά τά χαλάσουμε γιά μία στιγμή καί μετά πέφτουμε
σέ διαπραγματεύσεις.)
Λέγει στόν Βαλάκ: «Ἐγώ δέν μποροῦσα νά σοῦ πῶ τίποτε διαφορετικό ἀπό ἐκεῖνο πού μέ ὑποχρέωνε ὁ
Θεός νά πῶ. Ἀλλά πρόσεξε κάτι πού
θά σοῦ πῶ. Θά σοῦ τό πῶ στό αὐτί
τώρα αὐτό. Θά σοῦ δώσω μία συμβουλή, τί νά κάνῃς, ὥστε νά νικήσῃς
τούς Ἑβραίους. Καί ποιά εἶναι αὐτή ἡ
συμβουλή; Ἄκουσέ με.
»Θά προσπαθήσης νά παρασύρῃς
τούς Ἑβραίους σέ δυό πράγματα: Νά
λατρεύσουν ὄχι τόν Θεό τόν δικό τους,
ἀλλά τόν θεό τόν δικό σου. Καί τότε
ὁ Θεός τους θά ὀργισθῇ. Καί τό δεύτερον, νά πέσουν στήν πορνεία· γιατί ὁ Θεός τους δέν θέλει ὁ λαός Του
νά πέφτῃ στήν πορνεία. Δυό λοιπόν
πράγματα σοῦ συνιστῶ. Φρόντισε νά
παρασυρθοῦν –θά τό λέγαμε τώρα
ἐμεῖς μέ δικά μας λόγια– στήν εἰδωλολατρεία καί στήν πορνεία. Καί τότε
θά ἰδῆς. Θά θυμώσῃ ὁ Θεός, θά πέσῃ
κακό μέσα στόν λαό, θά ἀποδεκατισθῇ
ὁ λαός κι ἐσύ θά γλυτώσης».
Ἡ ἱστορία μᾶς λέγει στή συνέχεια, ὅτι
ὁ Βαλαάμ, ὅταν ἔδωσε τήν συμβουλή
του, δέν ἔφυγε ἀπό τή γῆ Μωάβ· ἔμεινε ἐκεῖ καί τιμωρήθηκε διά σφαγῆς καί
αὐτός· δέν κατάφερε τίποτε νά κερδίσῃ (Ἀριθ. λα΄ 8). Ὡστόσο, ἀκοῦστε.
Ἡ μέθοδος εἶναι φοβερή! Εἶναι τό «καλόπιασμα». Ὅταν δέν μποροῦμε, ξέρετε, νά μποῦμε στά πράγματα διά τῆς
βίας, διά τῶν ὅπλων, μπαίνομε διά τῆς
διεισδύσεως καί διά τῆς εἰσπηδήσεως· καί μέ τά δυό· πρό παντός μέ τήν
διείσδυσι. Καί μέ τό νά προσπαθήσουμε νά φέρουμε τούς ἄλλους στά χνάρια μας, διαδίδοντας ὅ,τι θά διαδώ-

σουμε, εἰσάγοντας δυό πράγματα, τήν
εἰδωλολατρεία καί τήν πορνεία, ἐπετύχαμε αὐτό πού θέλουμε. Ἀκοῦστε
τήν συνέχεια:
Διοργάνωσαν μία γιορτή πρός τιμήν
τοῦ Βεελφεγώρ, δηλαδή τοῦ θεοῦ τοῦ
δικοῦ των, καί ἐκάλεσαν τούς Ἑβραίους νά παραστοῦν εἰς τήν γιορτήν.
«Καὶ κατέλυσεν Ἰσραὴλ ἐν Σαττείν· καὶ
ἐβεβηλώθη ὁ λαὸς ἐκπορνεῦσαι εἰς
τὰς θυγατέρας Μωάβ.
–Βγῆκαν ἐκεῖ οἱ κοπέλες, στολισμένες, ὄμορφες, μακιγιαρισμένες (Τό
μακιγιάρισμα εἶναι πανάρχαιο, ξέρετε· ὅπως καί τό βάψιμο τῶν χειλέων
καί τῶν παρειῶν καί τῶν ματιῶν· πανάρχαια εἶναι αὐτά.) καί ὁ Ἰσραηλιτικός λαός ἐμολύνθη, διότι ἔπεσαν στήν
πορνεία μαζί τους.–
»Καὶ ἐκάλεσαν αὐτοὺς εἰς τὰς θυσίας τῶν εἰδώλων αὐτῶν, καὶ ἔφαγεν
ὁ λαός τῶν θυσιῶν αὐτῶν –δηλαδή
εἰδωλόθυτα– καὶ προσεκύνησαν τοῖς
εἰδώλοις αὐτῶν –καί προσκύνησαν
στά εἴδωλα τῶν Μωαβιτῶν–.
»Καί ἐτελέσθη Ἰσραὴλ τῷ Βεελφεγώρ· –«ἐτελέσθη» θά πῇ ἔκανε τελετή· ἔκανε γιορτή πρός τιμήν τοῦ Βεελφεγώρ– καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριος τῷ Ἰσραήλ –θύμωσε ὁ Κύριος– »
(Ἀριθ. κε΄ 13).
Καί τότε, ἀγαπητοί μου, ἔγινε τό φοβερό κακό. Τότε, ἔδωσε ἐντολή ὁ Μωυσῆς, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, νά
σφαγοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι πού πῆγαν καί
ἐπόρνευσαν καί προσέφεραν θυσίες
εἰς τά εἴδωλα. Μάλιστα, εἶπε ὁ Μωυσῆς: «Μή λυπηθῆτε, ἄν αὐτός εἶναι
ὁ πατέρας σας, ὁ ἀδελφός σας ἤ ὁ γυιός σας!». Κι ἔπεσε σφαγή μέσα εἰς τό
στρατόπεδο, καί ἐφονεύθησαν τήν
ἡμέραν ἐκείνη εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες ἄνθρωποι!
Κι ὁ θυμός τοῦ Θεοῦ μέ τί ἐσταμάτησε;
Ἐσταμάτησε, ὅταν ὁ Φινεές, σέ μιά
προκλητική περίπτωσι, ἐπενέβη δυναμικά.
Δηλαδή ἕνας Ἰσραηλίτης ἄρχοντας,
μέ μία Μωαβίτισσα γυναῖκα, κατά

ΟρΘΟδΟξΗ δΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ενέργειες Του Θεού
3.-) Γινώσκει τελείως και απολύτως τον
άνθρωπο. Γνωρίζει όλες τις σκέψεις, βουλές
και επιθυμίες των ανθρώπων: «… συντελεσθήτω δη πονηρία αμαρτωλών, και κατευθυνείς δίκαιον, ετάζων καρδίαν και νεφρούς ο Θεός…
εγώ ειμί ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και
δώσω υμίν εκάστω κατά τα έργα αυτού» (Ψαλμ.
7, 10 – Αποκ. 2, 23). Ο Θεός γνωρίζει τα εσώτατα βάθη της ψυχής των ανθρώπων. Τίποτε δεν
είναι κρυπτόν εις Αυτόν εκ των ανθρωπίνων έργων, λόγων, σκέψεων, κλπ. Τα πάντα μπροστά
Του είναι «γυμνά και τετραχηλισμένα (= ξεσκεπασμένα) τοις οφθαλμοίς αυτού». (Εβρ. 4, 13).
Τί σημαίνει γνώση Θεού, σωτηριολογικά: Η γνώση ή Σοφία του Θεού δεν είναι θεωρητική γνώση, όπως η γνώση απλού ερευνη-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

τή ή κάποιου θεατή. Γνώση του Θεού σημαίνει συμμετοχή στην ζωή του κόσμου ως Προνοητού. Η Γνώση ή Σοφία του Θεού ταυτίζεται
προς την Αγάπη, την αναγνώριση, την φροντίδα, την Πρόνοια του κόσμου. Γνώση σημαίνει
ταύτιση προς την Αγάπη Του, την αναγνώριση, την φροντίδα… του κόσμου. Η γνώση ή Σοφία του Θεού έχει σχέση προσωπική για εμένα τον άνθρωπο και ότι ευρίσκομαι σε τελείως
αγαθές σχέσεις με τον Θεό και ο Θεός με εμένα.
Ο Θεός δεν είναι αντίθετος με την λογική. Η
ανθρώπινη λογική σχετίζεται με την Θεία Λογική. Όμως, η ανθρώπινη λογική δεν δύναται
να αναγνωρίσει την Σοφία του Θεού αφ’ εαυτής (= από μόνη της), διότι: α΄) Ο άνθρωπος,
ως ολότητα είναι πλάσμα πεπερασμένον (=
που έχει τέλος, όρια). β΄) Λόγω της αμαρτίας
υπάρχει διαστροφή και της ανθρώπινης λογικής. γ΄) Διότι επιδιώκεται δια της λογικής επι-

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
προκλητικόν τρόπον τήν ἔβαλε εἰς τό
στρατόπεδο, ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν
τῶν Ἑβραίων, καί τήν πῆγε εἰς τήν σκηνή του νά ἁμαρτήσῃ. Καί τότε ἄναψε
ἀπό ἱερά ἀγανάκτησι ὁ Φινεές, πῆρε
ἕνα δόρυ, πῆγε μέσα εἰς τό ἀντίσκηνο καί τούς ἐκάρφωσε καί τούς δυό
ἐπάνω στή γῆ! «Καί τότε –λέγει– ἐθεωρήθη ἡ πρᾶξις αὐτή ὡς ἀρετή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καί ἔπαυσε ἡ ὀργή τοῦ
Θεοῦ ἐναντίον τῶν Ἑβραίων (Ἀριθ.
κε΄ 1013).
Εἶχε δίκιο λοιπόν ὁ Βαλαάμ, ὅταν ἔδωσε τήν συμβουλή αὐτή στόν Βαλάκ:
«Βάλ’ τους νά ἁμαρτήσουν, καί θά
ἰδῆς ὅτι ὁ Θεός θά θυμώσῃ μαζί τους».
Λοιπόν· λέγει τώρα ὁ Κύριος –στήν
«Ἀποκάλυψι»· στήν Ἐπιστολή πού
στέλνει στόν ἐπίσκοπον τῆς Περγάμου–:
«Ξέρεις τί ἔκανε τότε ὁ Βαλαάμ, πού
συνεβούλευσε τόν Βαλάκ νά φάγουν
εἰδωλόθυτα, νά προσφέρουν θυσίας στούς Θεούς, τούς ψεύτικους,
στά εἴδωλα, καί νά πορνεύσουν. Τό
ἴδιο πρᾶγμα κάνουν τώρα οἱ Νικολαΐται μέσα στήν Ἐκκλησία σου· τό ἴδιο
πρᾶγμα!» (Ἀποκ. β΄ 14, 15).
Τί δηλαδή ἀκριβῶς.
Τά παλιά ἁμαρτήματα τοῦ Ἰσραήλ
–σᾶς ἐτόνισα– ἦταν ἡ πορνεία καί ἡ
εἰδωλολατρεία. Ἀκριβῶς αὐτά τά δυό
εἶναι ἡ δρᾶσις καί ἡ δολία μέθοδος
τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας· διότι ποτέ
δέν ἔλειψαν οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας,
πού μέ τόν τρόπον αὐτόν προσπαθοῦν
νά προσβάλλουν τούς χριστιανούς.
συνεχίζεται

66ον

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

στημονική ανάλυση του Θεού.
Η ανθρώπινη λογική από μόνη της δεν μπορεί να γνωρίσει την Σοφία του Θεού στον Σταυρό του Χριστού και την θεωρεί «μωρία (= ανοησία)», «… ημείς δε κυρήσσομεν Χριστόν (και
τούτον), εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, Έλλησι δε μωρίαν». Οι άγιοι καταδικάζονται από την ανθρώπινη σοφία ή λογική
«ως μωροί και κακούργοι». Ο καταδικασθείς
από τους Εβραίους Ιησούς Χριστός αποτελεί
και είναι το μέσον της σωτηρίας του κόσμου.
Είναι διάφορος η Σοφία του Θεού από την λογική του ανθρώπου. Την Σοφία του Θεού μαρτυρεί και γνωρίζει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και οι πιστοί Τοι. Είναι ιδιότυπος (= ιδιόμορφος) η Σοφία του Θεού στο Σταυρό του
Ιησού Χριστού.
Η Αγάπη του Θεού. Η Αγάπη του Θεού είναι το κέντρον του Ευαγγελίου και η καρδιά

αυτού. Ο Θεός είναι Αγάπη. Τούτο είναι τελείως, αδιανόητο για τις άλλες θεότητες των
θρησκειών και φιλοσοφιών. Για την Φιλοσοφία
ανάγκη αγάπης έχει το ατελές. Το τέλιον (= ο
Θεός) δεν έχει ανάγκη αγάπης είναι αύταρκες
(= αυτό-εξυπηρετείται), ακίνητον κινούν, έλκων τα άλλα προς Εαυτό.
Ο Πλάτων έλεγε ότι ο έρως είναι κάτι που το
επιθυμείς και δεν το έχεις. Μερικοί Χριστιανοί
επίσης ουμανιστές (= ανθρωπιστές) ισχυρίζονται ότι η αγάπη υπήρχε και στον αρχαίο κλασικό Ελληνισμό. Τούτο είναι ψευδές, γιατί σύμφωνα προς την περί αυταρκείας του θεού πίστη
τους, επρέσβευαν (= εδέχοντο), ότι η αγάπη
είναι έκφραση ένδειας (= φτώχειας), ότι ανάγκη της αγάπης έχει το ατελές, το φτωχό, και
ο έρως κατά τον Πλάτωνα είναι «τέκνον της
πτωχείας, ένα χόμπυ…».
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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Η ΣφΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤρΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974- 2016) 25ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥρεΣ ΣεΛΙδεΣ ΤΗΣ εΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟρΙΑΣ

Και διερωτάται κανείς, τί άλλο περισσότερο
μπορούσε να πει ο άνθρωπος; Όπως βλέπουμε καθαρά, εύχεται για την ένωση, αλλά δεν διστάζει να διακηρύξει ότι θεωρεί τους ετεροδόξους ως απομακρυνθέντες της αληθείας υπό
του Διαβόλου, και βαδίζουν την οδόν της πλάνης και της απωλείας!
Μετά ένα χρόνο περίπου (Μάρτιος 1970) είχαμε μια έντονη διαμαρτυρία προς το Πατριαρχείο για την χορήγηση των Αγίων Μσυτηρίων από την Ρωσική Εκκλησία εις τους αιρετικούς παπικούς! Να πως το περιγράφει ο ίδιος
ο Ιερώνυμος:
«Ατυχώς το Πατριαρχείον Μόσχας, ερειδόμενον δήθεν επί της σχετικής αποφάσεως της
Γ΄ εν Ρόδω Πανορθοδόξου Διασκέψεως (115/11/1964), προέβη εις την μη επαινετήν ενέργειαν της δήθεν κατ’ οικονομίαν – εκεί όπου βεβαίως δεν επιτρέπεται οικονομία – χορηγήσεως
των αγίων Μυστηρίων εις τους καθολικούς. Το
ζήτημα τούτο, θλιβερόν δι’ εμέ, συνεκλόνισε την
Ορθόδοξον Εκκλησίαν από περάτων εώς περάτων. Εκφράζοντες την αντίθεσιν ημών προέβημεν εις έντονον διαμαρτυρίαν. Η γραμμή, την
οποία ακολουθήσαμεν, συνοψίζεται εις το εξής
απόσπασμα του προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Συνοδικού Γράμματος: “Ουκ επιτρέπεται Εκκλησία Τοπική, ει και έστιν αύτη η οιαούν, παρ’ ο παρέλαβε δογματίζειν και όρια
αιώνια μεταίρειν. Τούτο πράξασα και επιμένουσα υπόδικος καθίσταται, αλλ’ ούτε εις διδάσκαλον μεταποιείται. Διδάσκαλος γαρ της
Καθολικής Εκκλησίας ουχ οι κενολόγως εισίν
θεολογούντες, αλλ’ η των Αποστόλων Παράδοσις…”. “… Εμίαναν την Αγίαν Μόσχας Καθέδραν!! Ευρισκόμενοι ενώπιον της θλιβαράς διαπιστώσεως… εκφράζομεν την ζωηράν ημών
ανησυχίαν δια το μέλλον του και δια την ενό-

συνέχεια
από τη σελ. 1

τητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας”.
Ήταν μια εποχή που γίνεται στόχος πυρών ο
Ιερώνυμος. Οι γραφίδες κατευθυνόμενες από
γνωστά κέντρα βάφονταν στην “οργή” και στο
“πείσμα” και τοξεύονταν εναντίον του με την δικαιολογίαν ότι, με τις ενέργειές του υποθάλπει
το κύρος και την οντότητα του Πατριαρχείου!
Απτόητος από τις επιθέσεις, ήρεμος και καλόκαρδος ο ασκητής Αρχιεπίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας, εργάζονταν αθόρυβα, σχεδόν
όλο το 24ωρο χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Βλέποντας το τσουνάμι των αιρέσεων που
έρχονταν οργάνωσε μεθοδικά την “Μόνιμη Συνοδική Επιτροπή Τύπου”, της οποίας, οι αρμοδιότητες και οι τομείς ήταν: α) τύπος, β) οι
εκδόσεις, γ) η αντιμετώπισις της ξένης – αιρετικής – προπαγάνδας, δ) το θέατρον – κινηματογράφος και ε) τα οπτικοακουστικά μέσα. Η
ξένη προπαγάνδα ήταν έργον δυσχερέστατο
και γι’ αυτό δημιούργησε, για υποβοήθηση, και
μία υποεπιτροπή που ανέλαβε την αντιαιρετική
προσπάθεια, και από τον Μάρτιο του 1969 συνεδρίασε 22 φορές.
Αυτή η Επιτροπή και η υποεπιτροπή, υπό την
καθοδήγηση του ιδίου του αρχιεπισκόπου και
της δικηγόρου του ΟΔΔΕΠ Γεωρ. Μπότη – μέλους της Υ/ης – κατήρτισαν ένα σχέδιο δράσης, όπως:
• Δημιούργησαν αρχείο που αφορούσε τις
αιρέσεις που δρούσαν στην Ελλάδα.
• Πέτυχαν να σταματήσουν την δημιουργία
ευκτηρίων οίκων οι αιρετικοί.
• Καταγγέλθηκε ο υπεύθυνος των προτεσταντικών εκδόσεων «Βιβλικές Ιστορίες» διότι δεν
έγραψαν ποιού δόγματος είναι, και γιαυτό ο Εισαγγελέας άσκησε διώξεις. Ενώ αντίθετα, από
την Χριστοδουλική περίοδο έχουμε Ορθόδοξο
δεσπότη Πρόεδρο της «Βιβλικής Εταιρείας»!

• Αρνήθηκαν να δώσουν άδεια κυκλοφορίας της «καινής Διαθήκης» έκδοση Γεδεωνιτών (Προτεσταντική) και έστειλαν παντού, και
ιδιαίτερα στις φυλακές την έκδοση Αποστολικής Διακονίας.
• Δεν επετράπη η εγκατάσταση εκπροσώπου των βραχμανιστών στην Ελλάδα.
• Συνέταξαν εμπεριστατωμένη μελέτη η
οποία εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο. Την
έστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας και εν συνεχεία στο Υπουργικό Συμβούλιο για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των αιρετικών εντύπων.
• Σταμάτησαν την προσηλυτιστική δράση,
κατόπιν συνεννοήσεως με το υπουργείο Παιδείας, του «Ελβετικού Ιδρύματος Χριστιανικής
Βοήθειας», και όρισε όποιες οικονομικές ενισχύσεις προς τους κατοίκους της επαρχίας
να γίνονται πλέον μόνον μέσω Μητροπόλεων.
• Με ενέργειές του το υπουργείο Παιδείας
υποχρέωσε σε κάθε είσοδο κατασκήνωσης να
αναγράφεται το δόγμα και να μην επιτρέπεται
η συμμετοχή των Ορθοδόξων μαθητών σε ετερόδοξες κατασκηνώσεις.
• Εκτυπώθηκαν χιλιάδες φυλλάδια, βιβλία –
κατά του χιλιασμού και των αιρέσεων – και διενεμήθηκαν δωρεάν στην Ελλάδα δια των Ναών
μέσω Μητροπόλεων, και στο εξωτερικό μέσω
Πρεσβειών και Μητροπόλεων.
• Το έργο και η δράση της επιτροπής για
την αντιμετώπιση της αιρετικής προπαγάνδας
δεν έχει τελειωμό. Βλέποντας τα ξένα κέντρα
και οι σκληροπυρηνικοί της διδακτορίας τη ζημία που τους γίνεται, έβαλαν μπρος τον μηχανισμό παραπληροφόρησης. Προσπάθησαν να
περάσουν στο λαό ότι ο Ιερώνυμος ήταν μασόνος. Ποιος; Αυτός που πολέμησε τη μασονία όσο κανείς άλλος, μέχρι τότε, αρχιεπίσκο-

ΕΠΑνηλΘΕ ο ΔιΩγμοσ ΤοΥ 1276

Όταν το 1276 ο Πατριάρχης Κων/πολης Ιωαν.
Βέκκος πήγε στη Ρώμη υπέγραψε την ένωση των εκκλησιών και συλλειτούργησε με τον
Πάπα Γρηγόριον Ι΄ καταπατώντας τους Ιερούς
Κανόνες.
Επιστρέφοντας στην Κων/πολη, οι επίσκοποι
και όλοι οι ιερείς διέκοψαν το μνημόσυνό του
χαρακτηρίζοντάς τον προδότη της Ορθοδοξίας.
Τότε, έχοντας ως εκτελεστικό όργανο τον Αυτοκράτορα, άρχισε σκληρούς διωγμούς, εξορίες, αποσχηματισμούς και φυλακίσεις των αντιφρονούντων. Αφού λοιπόν πήρε την έγκριση
και στρατό από τον Αυτοκράτορα άρχισε τις
συστηματικές εκκαθαρίσεις από τους αντιδρώντας του Αγίου Όρους μοναχούς.
Στο Πρωτάτο και στην Ι.Μ. Βατοπεδίου κρέμασε τους μοναχούς.
Στην Ι.Μ. Ζωγράφου τους έκαψε ζωντανούς
και στην Ι.Μ. Ιβήρων τους έπνιξε στη θάλασσα.
Η μόνη Μονή που απέφυγε την οργή του
«αγίου» ήταν αυτή της Μεγίστης Λαύρας που
υπάκουσε, συλλειτούργησε και τον μνημόνευσε. Ανατριχιαστικό υπήρξε το γεγονός ότι όσοι
συναίνεσαν, κατά την εκταφή τους, βρέθηκαν
ολόσωμοι (αδιάλυτοι), τυμπανιαίοι και με δυσώδη οσμή.
Μήπως όμως ζούμε και σήμερα υπό καθεστώς φόβου, αδυνατώντας να αποτελέσουμε
το λογικό ποίμνιο της εκκλησίας και να ενεργήσουμε κατά τον λόγον του Θεού και την παράδοσή μας;
Είναι τυχαίο ότι ο Πατριάρχης ζήτησε να μην
ενταφιαστεί ο ιεροκήρυκας Ν. Σωτηρόπουλος ενώ αντίθετα εθνικοί, και βάρβαροι ακόμη, έκαναν ανακωχή για να θάπτουν με τιμές
τους νεκρούς;
Ο ίδιος, δε ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο και
την Σύνοδο να τιμωρήσουν τον μητροπολίτη
Πειραιώς γιατί “τόλμησε” να διαβάσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας τα αναθέματα κατά των

αιρετικών όπως αυτά τα θέσπισε η Εκκλησία
εντός των Ιερών βιβλίων της;
Ο Πατριάρχης δεν είπε προς την Ελληνική
πολιτεία: «Άρατε πύλας, εξέλθετε και απέλθετε», αξιώνοντας να βγάλουν πυξ-λαξ τους
αυτοέγκλειστους Εσφιγμενίτες από τη Μονή
ανησυχώντας μην εξαπλωθεί η αγιαίνουσα
διδασκαλία σε κελιά και μοναστήρια και στον
υπόλοιπο κόσμο και αποκαλυφθούν οι αιρετικές-οικουμενιστικές του δοξασίες;
Γι’ αυτό, σαν άλλος ψευτοβοσκός, προσπάθησε να παραπλανήσει τους πιστούς, αποκαλώντας τους γνήσιους αγωνιστές «σχισματική αδελφότητα».
Πολυχρόνιος ο αποκλεισμός της Μονής
από τις αστυνομικές δυνάμεις κατ’ εντολήν
του Βαρθολομαίου. Ο σκοπός τους να συλλαμβάνουν και απομακρύνουν οποιονδήποτε θα εισέρχονταν ή θα εξέρχονταν από τη
Μονή αναγκάζοντας τους έγκλειστους μονα-
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πος και μάλιστα σε μια περίοδο που την δικτατορική κυβέρνηση την εξουσίαζε η Μασονία.
Καθώς επίσης ότι ήταν κρυφοαιρετικός, αυτός
που, όπως είδαμε πιο πάνω και θα διαβάσετε
παρακάτω, έδωσε μάχες για την αντιμετώπιση
της από χρόνια ασκούμενης αιρετικής προπαγάνδας στον ελλαδικό χώρο.
Ο πόλεμος ήταν αμείλικτος. Μια οργανωμένη ομάδα έδινε τα συνθήματα και η υποταγμένη δημοσιογραφία τα επεξεργάζονταν και τα διοχέτευε στην κυκλοφορία. Ο Αρχ. Ιερώνυμος
προσευχόταν και δούλευε ασταμάτητα. Αλλ’
ας δούμε τον ίδιο να μας περιγράφει τον τρόπο άσκησης του έργου του: «Αλλ’ είναι τόσον
πολλά τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του
Προκαθήμενου της Εκκλησίας της Ελλάδος
ώστε… είναι περιττόν να είπω ότι ελάχιστον
χρόνον και σπανιώτατα διαθέτω δι’ εαυτόν.
Έχω λησμονήσει και τον απλούν ακόμη περίπατον, αι δε ώραι της αναπαύσεως και του
ύπνου είναι ελάχισται. Ευτυχώς, ως προς τον
ύπνον, η ηλικία έχει προχωρήσει τόσον, ώστε
να μη έχω ανάγκην παρατεταμένου ύπνου…»
Μ’ αυτόν τον τρόπο εργαζόμενος κατάφερε
να οδηγήσει το άρμα της Εκκλησίας ανάμεσα
σε συμπληγάδες που του είχαν στήσει αδελφοί
συνεπίσκοποι και οι “θεολογικότατοι και ιεροπρεπέστατοι” πληρωμένοι δημοσιογράφοι των
συγκροτημάτων.
Η σιωπή του στα τόσα χτυπήματα, μας θυμίζει την σιωπή του Κυρίου ενώπιον του Πιλάτου, και την κραυγή του Ιησού: «Τί με δέρεις;»
(Ιωάν. 18, 23), προς τους πολεμούντας Αυτόν.
Ο Αρχιεπ. Ιερώνυμος σε μια στιγμή ιερής αγανάκτησης απαντά:
συνεχίζεται

Το άρθρο αυτό ήταν ‘‘προφητικό’’. Είχε δημοσιευθεί
στον «Αγώνα» τον Οκτώβριο του 2014.

χούς να παραδοθούν εξαιτίας έλλειψης τροφών, φαρμάκων, ιατρικής περίθαλψης και λοιπών χρειωδών. Τελευταία οι αστυνομικές δυνάμεις επεξέτειναν τις δραστηριότητές τους
(31/10/14) στη Θεσσαλονίκη σε κονάκι του
μοναστηριού. Εισβάλλοντας εξεδίωξαν τους
μοναχούς που βρέθηκαν εκεί, κατέσχεσαν τα
λίγα περιουσιακά στοιχεία και σφράγισαν το
κονάκι που τόσο τους διευκόλυνε όταν κατέβαιναν στην πόλη.
Η μόνη ελεύθερη έξοδος πλέον είναι του
φερόμενου υπό τεσσάρων για την τελευταία
του κατοικία.
Δραματική και εξωπραγματική η κατάσταση. Παράκρουση κυρίευσε τον Πατριάρχη
όσο και την πολιτεία που τον συντρέχει σε
βαθμό να κατάσχεται οποιοδήποτε εργαλείο
που θα τους βοηθούσε να επιβιώσουν (φορτηγάκι, ψαρόβαρκες, τρακτεράκι...). Μοναχός, μεταφέροντας λίγα τρόφιμα – προσφο-

Ν.Νικολόπουλος: YΠΑρΧΟΥΝ “ΙερεΣ ΚΑΙ ΑΝΙερεΣ” ΜΟΛΟΤΟφ;
Ο Χριστιανοδημοκράτης ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, μετά την δριμύτατη καταγγελία του από το βήμα της Βουλής για τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά»
που χρησιμοποιεί η Ελληνική Δικαιοσύνη, όταν: «αθωώνονται οι αναρχικοί, αντιεξουσιαστές για τις μολότοφ. Αλλά οι μοναχοι της Εσφιγμένου φυλακίζονται με 20 χρόνια χωρίς αναστολή». Η πρωτοφανής σε αυστηρότητα απόφαση της Δικαιοσύνης καθώς και η αντίδραση της κοινή γνώμης σ’ αυτή την παράλογη και περίεργη εξάντληση
των ακρότατων προβλέψεων του νόμου απέναντι σε ζηλωτές της ορθόδοξης πίστης μοναχούς θυμίζει την ιερά εξέταση των παπικών, που ήθελε την φυσική εξόντωση και όχι
τον σωφρονισμό...
Πώς γίνεται στην χώρα μας με τους ίδιους νόμους για το ίδιο αδίκημα άλλοι να αθωώνονται, άλλοι να μην δικάζονται και άλλοι να φυλακίζονται και όλες αυτές οι αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις να είναι σύμφωνες με τις εκείνες διατάξεις και με το κοινό περί
δικαίου αίσθημα»;
Αυτά είπε ο κ. Νικολόπουλος.

ρά ιδιωτών – και επιχειρώντας να αποφύγει
τους αστυνομικούς που τον κυνηγούσαν να
κατάσχουν το τρακτέρ, έπεσε μ’ αυτό σε χαράδρα και σκοτώθηκε.
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς
το μίσος ενός “Πατριάρχη” που μιλάει για
αγάπη, φιλευσπλαχνία… Κι ενώ ενδιαφέρεται
για την κλιματική αλλαγή (φύση, ζώα, πουλιά)
προβάλλοντας μάλιστα το ζήτημα με πολυτελή κρουαζιερόπλοια – που πλήρωσε ο ελληνικός λαός με τις αμαρτωλές Μ.Κ.Ο. έναντι
εκατομμυρίων – στις θάλασσες με συνδετημόνες άθεους πολιτικούς και μεγιστάνες, αδιαφορεί σκανδαλωδώς για την εικόνα του Θεού
επιζητώντας τον αφανισμό μιας αδελφότητας
120 μοναχών που οι περισσότεροι έχουν λευκανθεί από την μοναστική άσκηση επί 60, 70
και 80 χρόνια…
ΓΙΑΤΙ;
Οι λόγοι είναι δύο (2).
Ο ένας είναι γιατί οι Εσφιγμενίτες δεν δέχτηκαν τα δισεκατομμύρια της Ε.Ο.Κ. και του
Πάπα – ενώ τα δέχτηκε ο Βαρθολομαίος με
τα υπόλοιπα 19 μοναστήρια και σκήτες, δυστυχώς –. Αυτή τους η απόφαση τους χάλασε προφανώς την πιάτσα γι’ αυτό και τους εκδικείται.
Ο δεύτερος και σπουδαιότερος είναι ότι διέκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου επειδή (σωστά) πιστεύουν ότι με τις
συμπροσευχές και τα συλλείτουργα με τους
ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ καταπατεί τους Θείους και Ιερούς
Κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τα τελευταία έργα του Πατριάρχη αποδεικνύουν την ποιότητά του. Είναι έργα που καμία σχέση δεν έχουν με το Χριστό και την Εκκλησία Του. Είναι έργα του θηρίου της Αποκαλύψεως, γι’ αυτό – να είμαστε βέβαιοι – ο
καιρός του Βέκου είναι κοντά μας. Τα σημάδαι
δείχνουν ότι επανήλθε ο διωγμός του 1276. Ας
ετοιμαζόμαστε και ο Θεός μαζί μας.

8 ΑΓΩΝΑΣ
ΨΑΛτικΑ

εΠεΣε εΠΙδΗΜΙΑ
Μαθαίνοντας οι παπάδες ότι ο δεσπότης έχει τσόντι – μια ωραία σκυλίτσα – την οποία βγάζει βόλτα να
ξεδώσει και μαζί της να περνά και τις ελεύθερες ώρες,
έπεσε επιδημία. Άρχισαν αρκετοί να ψάχνουν και αυτοί
για κάποιο σκυλάκι, μάρκας, βέβαια για να έχουν και να
τα λένε μεταξύ τους.
Ιερέα που τον ρωτήσαμε, αρχάς φθινοπώρου, εάν
έχει σκυλάκι, πήραμε την απάντηση: Δεν έχω γιατί περιμένω να γεννήσει η δεσποτική τσόντι ώστε να πάρω
από καλή ράτσα!
Έχουμε ακούσει πάρα πολλά παράξενα που συμβαίνουν με τα παπαδόσκυλα. Σας μεταφέρουμε ένα απ’ τα
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πολλά χαριτωμένα.
Παπακαλόγερος σε κωμόπολη αγόρασε ένα νεογέννητο σκυλάκι και άρχισε να το εκπαιδεύει τις ελεύθερες ώρες που δεν είχε τι άλλο να κάνει. Αποδείχθηκε
όμως και άριστος δάσκαλος. Το έμαθε απίθανα κόλπα.
Κάθε φορά που πήγαινε στο ναό να λειτουργήσει το
έπαιρνε μαζί του για να μην πλήττει μόνο του στο σπίτι. Το άφηνε στο προαύλιο, και αυτό καθώς ήταν καλά
εκπαιδευμένο, καθόταν σε κάποια γωνιά του νάρθηκα ήρεμα.
Κάποιοι παρατηρητικοί εκκλησιαζόμενοι αντιλήφθησαν ότι ο σκύλος σε κάποιες στιγμές της λειτουργίας
γάβγιζε και αμέσως σταματούσε. Τότε, δύο εκκλησιαζόμενοι αποφάσισαν να το παρακολουθήσουν. Σε λίγες
ημέρες έγινε το “έλα να δεις”. Όταν ο ιερέας εκφωνούσε τα “ειρηνικά”, στο σημείο: «Υπέρ του πατρός και
αρχιεπισκόπου… εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», ο
σκύλος γάβγιζε και αμέσως με το «Κύριε Ελέησον» του
ψάλτη σταματούσε!
Σιγά-σιγά το έμαθε ο κόσμος και άρχισε να παρακολουθεί αν ο σκύλος είναι καλός μαθητής.
Και το σπουδαίο είναι ότι το χόμπι εξαπλώθηκε με
γρήγορους ρυθμούς σε βαθμό να βλέπεις σε πεζοδρόμια και πλατείες φιλόζωους παπάδες, καθηγητές θεολόγους, Γυμνασιάρχες κ.α., αφού δεν έχουν με τι να
ασχοληθούν ασκούν τις παιδαγωγικές τους ικανότητες
στα σκυλάκια!

ΝΑΤΟΣ ΠΑΛΙ…Ο εδεΣΣΗΣ ΙΩΗΛ

Πού τον χάνεις πού τον βρίσκεις, όλο δες μεταξύ τους.
Στην αρχή τον σκουντούσαν να πάρει
και περνάει από τα μέρη μας να “μορφώμπρος. Σαν άρχισε όμως
ση” τους “αθεολόγηείπε πολύ “ξύπνια” λόγια,
τους” παπάδες της
που ξάφνιασε ακόμα και
Λάρισας. Έχει γραμτους παπάδες, και ανάμένη μια ομιλία και
γκασε τον Ιγνάτιο να αλμ’ αυτή περιφέρεται
λάξει γνώμη που τον κάαπό μητρόπολη σε
λεσε γιατί δεν τον συμφέμητρόπολη, αυτο- Φωτογραφία απο ανακοίνωση
ρουν να λέγονται τέτοια
διαφημιζόμενος ως της μητρόπολής
ελεγκτικά λόγια που χαλόγιος και μεγάλος
πατερικός θεολόγος, βάζοντας μάλιστα λάνε την πιάτσα.
Τι είπε!!!
στο στόμα του τον π. Επιφάνιο Θεοδω«Ο Απόστολος Παύλος… είχε καλή και
ρόπουλο ως πνευματικοπαίδι του. Αυτό
είναι μια συνήθης πρακτική των δεσπο- αγαθή συνεργασία με τους συναποστότάδων για να δείχνουν τις πνευματικές λους και συνεργάτες του… Υπήρξε ένας
τους ρίζες ώστε να διεκδικούν τον σεβα- ευγενικός και αγαθός διδάσκαλος, που
εκήρυττε και εβίωνε την αγάπη γι’ αυτό
σμό και την υπακοή.
Τελικά, μπορούμε να πούμε “μετά λό- και ποτέ δεν καταπίεζε τους συναποστόγου γνώσης” ότι ο “δικός” μας Ιγνάτιος, λους του, αλλά μόνο τους ευεργετούσε…
είναι ο μόνος που είπε την αλήθεια όταν, Δεν ήταν ποτέ σκληρός και άκαμπτος…».
Οι παπάδες ξαφνιάστηκαν. Τέντωσαν
χάνοντας τον πνευματικό του, χτυπούσε
πόρτες να γίνει σε κάποιον πνευματικο- την προσοχή τους γιατί άλλα ήταν συνήπαίδι και δεν του άνοιγαν. Τέλος, βρέθη- θισμένοι ν’ ακούν από τους καλεσμένους
κε στο Αγ. Όρος όπου τον δέχτηκε ο π. ομιλητές (επαίνους, κολακείες…) κι άλλα
Γεώργιος Καράνης. Να πως το περιγρά- άκουγαν. Ευγενικά και έμμεσα στοχοποιούσαν τα λόγια του τον Ιγνάτιο.
φει ο ίδιος ο Ιγνάτιος:
- Ρε συ παπά, αυτός είναι δικός μας.
«Και έτσι απευθυνθήκαμε στον Γέροντα π. Γεώργιο, ο οποίος, παρά το μεγά- Που το ήξερε ότι εάν κάποιος παπάς δεν
λο κόπο, μας ανέλαβε. Και δεν ανέλαβε έχει να πληρώσει τριμηνίες, χαράτσια…
θέλετε μόνο σαν χρηματοδότες
μόνο τη Μονή αλλά κι εμάς, και προ πά- παίρνει τη δεσποτική απάντηση: «Να τα
και κλακαδόρους ώστε να περνάνων εμένα που άλλος μεγάλος και επιφα- βρεις και να τα φέρεις»;
τε σαν μαχαραγιάδες;
- Άκουσες – είπε άλλος – μόνο ευεργενής πνευματικός, όπως αυτός ο άγιος άν7. Είπε τέλος ο ομιλητής: «Να
τούσε
ο Παύλος κι όχι σαν το δικό μας που
θρωπος,
ίσως
με
απέφευγε,
αφού
τότε
συμπορευόμαστε με ενότητα
πολλοί με θεωρούσαν βδέλυγμα, και με- μας φορτώνει το «Τάλαντο» (περιοδικό),
ημερολόγια, κουπόνια, εισιτήρια δεξιώσεων, λαχνούς…
κι επειδή τα περισσότερα
μένουν αδιάθετα, μας καταπιέζει να του πάμε το αντίτιΜερικοί κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, μετά μάλιστα
μο αδιαφορώντας που θα το
από την σύντομη ανακοίνωση της μητρόπολης που αναφέβρούμε. Αυτό το κάνει για το
ρει: «… στο παρελθόν έτος, με αφορμή «ανώνυμη» καταγκαλό μας!
γελία, κακόβουλων ανθρώπων, κατόπιν αποφάσεως των
- Μας αγαπάει αληθινά
δύο σχετικών Υπουργών και Εισαγγελικής παραγγελίας,
όπως ο Απόστολος Παύδέχθηκε έλεγχο από τριμελή επιτροπή δημοσιονομικών
λος – ακούστηκε να λέει ο
υπαλλήλων, ο οποίος διήρκησε πλέον των δύο μηνών
άλλος –. Έχω έξι μήνες που
και απέδειξε ότι η διαχείριση είναι καθ’ όλα άψογη και
προσπαθώ να τον δω για κάδεν ευθύνεται η Ιερά Μητρόπολις για κανένα αδίκημα».
ποιο πρόβλημα και η απάΟι άνθρωποι, που μυγιάζονται και ίσως μπορεί να γνωρίντηση: «Είναι απασχολημέζουν περισσότερα πράγματα που εμείς αγνοούμε, μας ρωνος ο Σεβασμιώτατος»!
τούν και ζητούν να πληροφορηθούν:
Ο Ιγνάτιος, βλέποντας
την αναταραχή, σηκώθηκε
1) Αυτοί οι κακόβουλοι (παλιάνθρωποι) την καταγγελία την έκαναν για πλάκα, χωρίς στοικαι αφού “ευχαρίστησε” τον
χεία; Και αν η καταγγελία ήταν ατεκμηρίωτη πώς δεν την απέρριψαν αμέσως αλλά ασχοομιλητή, εξήγησε “πατρικά”
λήθηκαν πέραν των δύο μηνών ελεγκτικές υπηρεσίες δύο υπουργείων όπως λέτε;
τους ιερείς «Πώς οφείλει να
2) Είναι γνωστό, και ισχύει σχεδόν πάντα, ότι όταν δεν προκύπτει κάτι σοβαρό οι ελεγκτιστέκεται ο ίδιος ο ιερέας δίκές υπηρεσίες βάζουν το πόρισμα οι ίδιοι στο αρχείο. Γιατί εδώ το έστειλαν στην Εισαγγελία;
πλα στους συνεργούς του…
3) Από την Εισαγγελία κλήθηκαν να καταθέσουν μάρτυρες που εμπλέκονταν. Τί έγινε;
αλλά και πώς να αντιμετωπίΠήγαν να καταθέσουν, και πώς;
ζονται τα διάφορα αναφυό4) Από όλη αυτή την ιστορία δεν προέκυψε απολύτως τίποτα; Ή δεν ήταν κολάσιμα τα
μενα προβλήματα…». Ξέχαπαραπτώματα ώστε να κινηθεί η διαδικασία; Μήπως πάλι κάποιοι βαρέθηκαν τον μάταιο
σε ο Ιγνάτιος ότι, ο προ δευτούτο κόσμο και αφήνοντάς τα όλα έφυγαν για πάντα;
τερολέπτων σιγήσας ομιλη5) Αφού λοιπόν δεν “ευθύνεται για κανένα αδίκημα η Ιερά Μητρόπολις” ας δώσει το πότής, μίλησε για συνεργασία
ρισμα των ελεγκτικών αρχών όπως είναι, να το διαβάσει ο κάθε καλοπροαίρετος και να το
Αποστόλου, συναποστόλων
συγκρίνει με αυτά που έχει στα χέρια του ο “κακόβουλος και κακόπιστος”!
και συνεργατών. Εδώ δεν
Ανοιχτά χαρτιά και καθαρές κουβέντες, δέσποτα!
συμφέρει να αναφερθεί η
συνεργασία επισκόπου (διαδόχου των αποστόλων), των
με ποδηγέτες τους επισκόπους
συναποστόλων (ιερέων) και των συνεργαρικοί
με
θεωρούν
ακόμα.
Αυτός
ήταν
ο
που δίνουν την αυθεντική μαρΣταυρός μου. Η απαξίωσι κι η περιφρό- τών (επιτρόπων), διότι δεν γίνεται προώτυρία της πίστεως». Δεν θα είθηση πνευματικού έργου – όπως αναφέρνησι απ’ τους ανθρώπους που δεν θάθεθηκε ο ομιλητής – αλλά οι συνεργάτες έγιχαμε αντίρρηση, αν ποιμένες
λαν να χαλάσει το καλό τους Όνομα» (“ΤΟ
ναν, κατά τον Ιγνάτιο, “Συνεργοί”, να συαγρυπνούν αληθινά για το ποίΤΑΛΑΝΤΟ”, 2014).
γκεντρώνουν χρήματα και οι ιερείς (συμνιο και δεν επιδίδονται σε συλΑυτό το μεγάλο “πνευματικό” ανάστηναπόστολοι) έγιναν μεταφορείς των χρηλείτουργα με οικουμενιστές, παμα – Σος Ιωήλ – ήρθε στη Λάρισα στις 15 μάτων στην μητρόπολη. Για ποιο πνευμαπικούς… και συμπροσευχές με
Νοεμβρίου 2016 όπου στο χωριό Νίκαια τικό έργο και για ποια συνεργασία τόση
πάσης φύσεως αιρετικούς, ειδωμίλησε στους ιερείς.
ώρα μιλούσε ο φιλοξενούμενος δεσπόλολάτρες, μάγους, άθεους. Αλλά
Πριν την έναρξη, και όση ώρα διαρκού- της Εδέσσης, και παρά τρίχα να χαλάεσείς, “άγιοι”, δεν είσθε διατεθεισαν οι διάφορες ανακοινώσεις, προσφώ- σει όλο το χρηματοοικονομικό οικοδόμημένοι να βαδίσετε τη στενή οδό,
νηση, και εισήγηση, ο φιλοξενούμενος μα του Ιγνατίου στη μητρόπολη Λάρισας;
ομιλητής ήταν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου.
ώστε να γίνετε παράδειγμα προς
Αν και φαινομενικά κοιμώμενος και καΑυτός θα μας μιλήσει; Δε βλέπετε ότι θήμενος ο δεσπότης Ιωήλ Εδέσσης μίλημίμηση όπως ο άγιος Ιγνάτιος ο
κοιμάται ο άνθρωπος; Έλεγαν οι παπά- σε ξύπνια και όρθια!
Θεοφόρος.

Η ΑΥΘεΝΤΙΚΗ ΟρΘΟδΟξΗ φΩΝΗ Ο ΚερΚΥρΑΣ ΝεΚΤΑρΙΟΣ
Ανήμερα της γιορτής του δεσπότη Ιγνατίου ανέλαβε να κηρύξει τον θείο λόγο ο Κερκύρας Νεκτάριος, μια και είχε τα πάντα τακτοποιημένα στην μητρόπολή του,
αφού τα 200 δέματα που θα μοίραζε στα φτωχά τέκνα του, τα έχουν
από χρόνια αναλάβει, οι Κερκυραίοι της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, η
Ιερά Μονή Βατοπεδίου και ο Ροταριανός Όμιλος, αν και αποτελείται – όπως δήλωσε ο ίδιος – από
ανθρώπους που δεν ακολουθούν
την Εκκλησία (συμβιβασμένη συνείδηση).
Άλλες δύο Ορθόδοξες υποχρεώσεις που είχε, τις πραγματοποίησε. Την μία στις
αρχές Νοεμβρίου όπου
μετέφερε την ιερά παντόφλα του Αγ. Σπυρίδωνα στην Μονή Βατοπεδίου τακτοποιημένη
σε ασημένια θήκη, και
αφού προηγήθηκε σχετική περιφορά, το απόγευμα της 2/11/16. Μετά
αφίχθηκαν στο Βατοπέδι,
όπου τους υποδέχθηκαν οι 120 πατέρες της Μονής και κάμποσοι λαϊκοί. Το επόμενο πρωινό στο Καθολικό της Μονής τελέσθηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του δεσπότη Κερκύρας,
Νεκταρίου.
Πριν λίγες ημέρες (15-12-16) “ξέκοψαν” (συγχώρα μας Αγ. Σπυρίδωνα) από το ολόσωμο σκήνωμα
το χέρι του αγίου και το έφεραν
στη Λάρισα για “ευλογία” και για
καμιά είσπραξη.
Έτσι, απερίσπαστος πλέον από
προσωπικές υποχρεώσεις, ήρθε
στη Λάρισα να προσφέρει λόγον
οικοδομής, λόγω της μεγάλης θεολογικής του κατάρτισης. Και πραγματικά ο λόγος ήταν “μεστός”. Λόγος, που σκόρπισε πνευματική ευωδία, αφού αναφέρθηκε στη βιοτή
του θεοφόρου αγίου.
Επέλεξε εύστοχα από την ενάρετη ζωή του αγίου στοιχεία τα οποία

τόνισε ιδιαίτερα προς μίμηση.
Χαρακτηριστικά είπε ότι ο άγιος:
1. «Επέδειξε πνεύμα μαθητείας…». Μαθητής του Ιωάννου του
Θεολόγου μιμήθηκε αυτόν κατά
γράμμα, έργω και λόγω μέχρι αυτοθυσίας αποτρέποντας τους χριστιανούς να τον εμποδίσουν από
το μαρτύριο.
2. «Διακρίθηκε για το εκκλησιαστικό φρόνημα».
3. «Μιμήθηκε την απλότητα».
Θα μπορούσαν να ισχυρισθούν
κάτι τέτοιο και οι σημερινοί ποιμένες της εκκλησίας όταν γίνονται
αφορμή σκανδαλισμού των πιστών
άλλοτε με το πλήθος
και τον πλούτο των ενδυμασιών τους και άλλοτε με την άτακτη εκκλησιαστική ζωή τους;
4. «Την αγωνιστικότητα και την πορεία προς
το δρόμο του μαρτυρίου».
Στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλούμε για
σχοινί. Αγωνίζεσθε κι
εσείς αλλ’ όχι για τη σωτηρία των
πιστών. Αγωνιάτε όταν το βαλάντιό σας δεν είναι φουσκωτό. Και
τότε στραγγαλίζετε τους ταλαίπωρους παπάδες οδηγώντας αυτούς και τις οικογένειές τους στην
απελπισία. Για ποιο μαρτύριο μιλάτε όταν ο μόνος σας σκοπός είναι
οι κοινωνικές σας σχέσεις με τους
ισχυρούς;
5. «Τον βίο του τον χαρακτήριζε
η αγάπη και η θυσία».
Όντως ο άγιος το απέδειξε με τη
ζωή του. Πόσοι όμως από σας δεν
οδηγήσατε στα δικαστήρια εκατοντάδες πιστούς βασανίζοντάς
τους μακροχρόνια γιατί προσβλήθηκε ο εγωισμός σας;
6. «Εκκλησία - λέτε- είναι ο ναός·
είναι ο επίσκοπος και ο ιερός κλήρος».
Δηλαδή ο λαός δεν είναι εκκλησία; Διαγράφετε και τη Γραφή και
την Ιστορία που μας δίνουν τον
όρο; Μήπως τους πιστούς τους

ΤΟ ΠΟρΙΣΜΑ, ΤΟ ΠΟρΙΣΜΑ… δεΣΠΟΤΑ !!!

Λαμπαδάριος

