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Ειρήνη υμίν ήταν ο πρώτος λόγος του Κυρίου στους μαθη-
τές την πρώτη ημέρα της Αναστάσεώς Του και τον ίδιο λόγο 
επαναλαμβάνει μετά από οκτώ ημέρες στο Θωμά. Το ειρήνη 
υμίν δεν είναι απλός χαιρετισμός όπως έλεγαν οι Εβραίοι 
«ειρήνη σοι». Αλλά κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι μία ειρήνη που 
πηγάζει από την πίστη. Την πίστη στο Θεανθρώπινο πρόσωπο 
του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι έκφραση της συμφιλίωσης 
του ανθρώπου με το Θεό. Ο απ. Παύλος στους Εφεσσίους 
αναφέρει «Αυτός γαρ εστί η ειρήνη ημών». Αυτός είναι η 
ειρήνη μας, ανάμεσα στο Θεό Πατέρα και τον άνθρωπο. Ο 
Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη και ανάμεσα στους λαούς, αφού 
έλυσε το μεσότοιχο του φραγμού και επιπλέον μας δέχτηκε 
ως οικείους Του. Γι’ αυτό συνεχίζει ο απ. Παύλος «Άρα ουν 
ουκέτι εστέ ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίτες των αγίων 
και οικείοι του Θεού».

Προ της Σταυρώσεώς Του ο Κύριος είπε «Ειρήνη την εμήν 
δίδωμι υμίν». Τη δική μου ειρήνη δίδω σε σας. Όχι όπως ο 
κόσμος δίδει σε σας την ειρήνη του, αλλά τη δική μου ειρήνη 
σας δίδω. Ο Κύριος ξεχωρίζει την ειρήνη του ματαίου και 
ψευδομένου αυτού κόσμου από τη δική Του ειρήνη, που 
διακρίνεται σε τρεις τομείς. α) Την ειρήνη του ανθρώπου με 
τον εαυτό του. 

Ο άνθρωπος χρειάζεται μία ειρήνη ανάμεσα στις τρεις 
δυνάμεις της ψυχής του, τη νόηση, το συναίσθημα και τη 
βούληση, αλλά και την ψυχή με το σώμα. Γιατί έχει συνεχή 
πόλεμο το σώμα με την ψυχή και ο άνθρωπος χωρίζεται, 
διχάζεται. Η ειρήνη του Θεού έρχεται να συμφιλιώσει την 
ψυχή με το σώμα, το πνεύμα με την ύλη. Και να δημιουργήσει 
ενότητα της προσωπικότητας, των δυνάμεων της ψυχής με 
το σώμα και ο άνθρωπος να εμφανίζεται ειρηνικός και ενιαίος 
και όχι συγκρουόμενος με τον εαυτό του.

β) Την ειρήνη του ανθρώπου με το Θεό. Αυτή η ειρήνη 
είναι «Η πάντα νουν υπερέχουσα». Από αυτήν πηγάζουν οι 
άλλες δύο ειρήνες. Ξεπερνάει κάθε νοητική δυνατότητα. Είναι 
ακατανόητη. Είναι μυστήριο. Το μόνο που κατανοείται είναι ότι 
μας την έδωσε ο Κύριος Ιησούς. Ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος 
έχει αυτήν την ειρήνη με το Θεό, τότε δημιουργείται μια καλώς 
νοουμένη παρρησία απέναντι στο Θεό. Προ του Πάτερ ημών, 
ζητάμε να πούμε μετά παρρησίας το Θεό, Πατέρα.

γ) Η ειρήνη του Θεού επεκτείνεται και στις μεταξύ των αν-
θρώπων σχέσεις. «Ειρήνη διώκετε μετά πάντων» τονίζει ο απ. 
Παύλος. Με όλους τους ανθρώπους, και με τους κακούς και 
με τους ασεβείς, τους άδικους, άρπαγες, τους μετερχομένους 
ποικίλη αμαρτία, ειρήνη επιδιώκετε. ∆εν λέγει συναναστρέφε-

στε με αυτούς. ∆εν τρέχει λόγος να έχω χαλασμένες σχέσεις. 
Ο πιστός που έχει την ειρήνη του Θεού πάντοτε επιζητεί την 
ειρήνη με τους συνανθρώπους του, αλλά και με την άλογη 
κτήση, με το περιβάλλον. Αυτό που λέμε Οικολογία. Φροντί-
ζει να φείδεται και να λυπάται το έργο του Θεού. Ποτέ δε 
σπαταλάει τη ∆ημιουργία. Κάνει σωστή χρήση. ∆ε στέκεται 
εχθρικά απέναντί της. Και εκείνη κατά ένα καταπληκτικό τρό-
πο ανταποκρίνεται όπως τότε στον αρχαίο Παράδεισο, που 
κάποιο κρύο ή κάποια ζέστη δεν πείραζαν το γυμνό σώμα του 
Αδάμ, ούτε τα ζώα στρέφονταν εναντίον του.

Ο Μέγας Αντώνιος είχε ένα περιβολάκι μικρό. Πήγαιναν 
κάποια ζώα και του έτρωγαν τα λαχανικά. Μια μέρα στάθηκε 
και λέει στα ζώα αυτά. Ακούστε να σας πω: Γιατί μου κατα-
στρέφετε τους κόπους μου; Πηγαίνετε στο καλό. Και τα ζώα 
δεν ξαναεμφανίστηκαν στο περιβολάκι του.

Όταν ο άνθρωπος χάνει την ειρήνη με το Θεό, αμέ-
σως χάνει την ειρήνη με τον εαυτό του και την ειρήνη 
με τους άλλους. Ας επιδιώκουμε την ειρήνη με το Θεό 
για να ειρηνεύσει ο καθένας μας προσωπικά και για να 
επικρατήσει στη γη η ειρήνη, δώρο του ενανθρωπήσα-
ντος Λόγου, του οποίου τα Γενέθλια θα γιορτάσουμε 
σε λίγες ημέρες.

Τον ∆εκέμβριο του 1998, οχτώ μήνες 
περίπου πριν από τον μεγάλο και αιματη-
ρό σεισμό της Τουρκίας, η Παναγία των 
Ορθοδόξων με ένα εντυπωσιακό τρόπο 
προειδοποιούσε για την καταστροφή  που 
θα βύθιζε στο πένθος δεκάδες χιλιάδες 
Τούρκους.  Το εκπληκτικό είναι ότι αυτή η 
συγκλονιστική προειδοποίησή της  πέρασε 
στους ίδιους τους  Τούρκους μουσουλμά-

νους, οι οποίοι  ταραχτήκαν από το γεγο-
νός  αυτής της  καταπληκτικής εκδήλωσης 
της Παναγιάς.

Το γεγονός ερμηνεύτηκε σαν ένα εσχα-
τολογικό μήνυμα για κάποιο μεγάλο κακό 
που έρχονταν εξ αιτίας της αποστασίας 
και των ανθρωπίνων αμαρτιών. Η θαυμα-
τουργική αυτή παρουσία της Παναγίας 
σαν ένα σημάδι επικειμένης μεγάλης 

Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο αναστεναγµός της Παναγίας 
και ο µεγάλος σεισµός της Τουρκίας το 1999

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Κοινή είναι η διαπίστωση ότι ως χώρα περνάμε πολύπλευρη κρίση. Συστατικό, 
θεσμικό στοιχείο της κοινωνίας είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρω-
πο και το κυνηγητό του κέρδους, αυτό τα λέει όλα! Τίθεται στην κορυφή των 
αξιών ο οικονομικός παράγοντας και υποβιβάζεται ο άνθρωπος ως αξία και 
μετοχή της αιωνιότητας. Κι ενώ έτσι έχει η κατάσταση, πολύ φοβόμαστε ότι η 
διάγνωση και η θεραπεία δεν είναι αυτή που πρέπει!

Την ευθύνη, για τη σωστή διάγνωση και την αντιμετώπιση της κοινωνικής 
ασθένειας εμείς τη χρεώνουμε στην πνευματική ηγεσία κυρίως με την στενή 
έννοια (∆ιοικούσα Εκκλησία), ολιγότερο στην Ακαδημαϊκή και καθόλου στην 
οικονομική ηγεσία (οικονομικό κατεστημένο) διότι αυτή είναι δύσκολο να πάει 
στη Βασιλεία των ουρανών. Ο Μαμωνάς (θεοποίηση του χρήματος) είναι το 
εμπόδιο και για τούτη και για την άλλη ζωή.

Ύστερα απ’ αυτή τη μικρή εισαγωγή, ερχόμαστε να παρουσιάσουμε και να 

συνέχεια στη σελ. 3
συνέχεια στη σελ. 4

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ 
ΑΛΛΟ ΤΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ…

• ∆ΕΝ ΠΑΕΙ άλλο. ∆εν αντέχουμε πια να δεχόμα-
στε τον καταιγισμό των ατοπημάτων και εκτροπών 
των δεσποτάδων. Έχουν κάμει τις συνειδήσεις μας 
λάστιχο.

• ΠΡΕΠΕΙ να συμβαίνει στους ανθρώπους αυτούς 
κάτι πολύ σοβαρότερο από τα συνηθισμένα λάθη και 
τις αυτονόητες ανθρώπινες αδυναμίες που παρουσι-
άζουμε όλοι μας.

• ΜΗΠΩΣ οι άνθρωποι αυτοί αποδιώχνουν την 
Χάρη του Θεού; Αλλιώς πώς εξηγούνται οι εκκλησιο-
λογικές αποκλίσεις τους και ο ασταμάτητος σκανδα-
λισμός των πιστών με αστοχίες και ατοπήματα;

• ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ με πόνο ψυχής: Μήπως εδώ έχει 
εφαρμογή αυτό που γράφεται στην Αποκάλυψη για 
τον επίσκοπο των Σάρδεων: «οίδα σου τα έργα, ότι 
όνομα έχεις ότι ζής, και νεκρός ει;» (Απ. Γ΄, 1) και για 
τον επίσκοπο Λαοδικείας «...ούτως ότι χλιαρός ει, και 
ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του 
στόματός μου...» (Απ. Γ΄ 16);

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο Μεσσηνίας κ. Σαββάτος να 
ισχυρίζεται ότι, «Η Εκκλησία του Χριστού είναι Μία και 
αδιαίρετη, πριν το σχίσμα, σήμερα είναι διηρημένη» 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ; 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΡΕΣΗ 
Ή ΠΑΝΘΕΪΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ;

Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες αυ-
τών που λέμε και εν συνεχεία ν’ αποφασίζουμε τι 
θα πράξουμε.

Χωρίς το ξεκαθάρισμα για το εννοιολογικό και 
ουσιαστικό της περιεχόμενο, η φράση νέα εποχή 
κατ’ αρχήν μοιάζει με ένα επιτυχημένο τίτλο-σύν-
θημα-κορωνίδα, ας πούμε, προόδου και αλλαγών 
για το αύριο.

Ξεκινάμε καινούργιοι, νέοι, καθαρμένοι, απαλλαγ-
μένοι από την παλιά αποτυχημένη - βεβαρυμένη με 
μύρια όσα λάθη και αμαρτήματα γεγονότα περασμέ-
νη εποχή. Έτσι, η νέα εποχή μας γίνεται λύση για την 
έξοδο από την παλαιά εποχή που βαρεθήκαμε να την 
ακούμε ή να την υφιστάμεθα. Η φράση νέα εποχή 
κολλά στα πολιτικά, δημοτικά, κοινωνικά, προσωπικά 
μας δρώμενα, επενδύει τις προσδοκίες μας και πάνω 
της, πολλοί, ακουμπάμε το όνομά μας, τις δημόσιες 
σχέσεις μας, τέλος πάντων ό,τι πολυτιμότερο έχουμε 
αφού η νέα εποχή αποτελεί - τι άλλο - την ΕΛΠΙ∆Α 
μας για ένα λυτρωτικό μέλλον που θα μπορεί να 
εγγραφεί σε καθαρή Λευκή Βίβλο.

∆ιαβάστε 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ 
ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ σελ. 3

ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΕΙΣ σελ. 5

ΤΟ ΠΟΝΗΡΕΥΜΑ:
Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ... σελ. 7

ΧΑΡΑΤΣΙ – ΗΡΘΕ 
Η ΩΡΑ σελ. 8

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΩΓΜΩΝ ΣΤΟ ... σελ. 8

Η ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ σελ. 6

συνέχεια στη σελ. 3 συνέχεια στη σελ. 2

Της κ. Άννας Συνοδινού, ηθοποιού - βουλευτή  - υπουργό

Γράφει ο Στυλ. Λαγουρός 

Tου Νίκου Χειλαδάκη Δημοσιογράφου – Συγγραφέα – Τουρκολόγου

του Βλαχάκη Ευάγγελου
Συνταξιούχου Εκπαιδευτικού

ΓΙ’ ΑΥΤΟ 
ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ σελ. 3SOS - TA ΙΕΡΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ σελ. 4
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συνέχεια από την 1η σελίδα 

Η Νέα Εποχή, με απασχόλησε 
σοβαρά πριν 4 χρόνια όταν είχα 
την τιμή να συνεργαστώ στον ομώ-
νυμο δημοτικό συνδυασμό του κ. 
Μιλτιάδη Έβερτ και να εκλεγώ ως 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων τον 
Οκτώβριο του 1986.

Από το αξίωμα αυτό παραιτή-
θηκα στις 28 Φεβρουαρίου 1990 
ενημερώνοντας τους αγαπητούς 
και αξιότιμους συνεργάτες μου ότι 
πολλοί λόγοι με οδηγούν στην πα-
ραίτηση αυτή, πρωτεύων δε είναι ο 
τίτλος του δημοτικού συνδυασμού 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ που εικαστικά εκ-
φράζεται με τα τέσσερα χρώματα 
του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ. Αλλά ας 
εκθέσω τα πράγματα με τη σειρά, 
μιας και ανοίγεται μια νέα σελίδα 
πολιτιστικής εκφράσεως με όσα 
θεωρώ πλέον αναγκαίο να πω. 
«Καιρός γαρ του λαλείν, αλλ’ ου 
του σιγάν εστι τω οπωσούν δυνα-
μένω» (Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης, 
Α’ Λόγος Εικ.).

Από το επίσημο δεκαπενθήμερο 
περιοδικό της Αποστολικής ∆ια-
κονίας ΕΚΚΛΗΣΙΑ αντλώ πατερικά 
κείμενα που θεμελίωσαν τον ελλη-
νορθόδοξο πολιτισμό και θαυμάζω 
πόσο τα κείμενα αυτά ευρίσκονται 
ζωντανά και επίκαιρα χαρίζοντάς 
μας πνευματική χάρη και φώτιση 
στην απάνθρωπη εποχή μας, που 
είτε νέα είτε παλαιά διαμορφώνει 
ένα τερατώδες μέλλον, αν ημπορεί 
να υπάρξει τέτοιο μέλλον.

Λοιπόν, ως μέλος του δημοτικού 
συνδυασμού του ∆ήμου Αθηναίων 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, εργάστηκα κατά 
δύναμιν για τα κοινά. Στις 22 Οκτω-
βρίου 1988 παρακολούθησα μια 
διαφωτιστική ημερίδα στον ιερό ναό 
του Τιμίου Σταυρού, στο Χολαργό, 
όπου στην κληρικολαϊκή ∆’ Γενική 
Συνέλευση Ποιμαντικής ∆ιακονίας 
έγινε και η αποκάλυψη του ρόλου 
της νέας εποχής με ομιλίες και συ-
ζήτηση στο θέμα: “Το σύνδρομο της 
Νέας Εποχής και η Καινή Κτίσις”.

Το ιστορικό
Έτσι, πρώτη φορά, πληροφορήθη-

κα πως: Ιστορικά, η ιδέα της Νέας 
Εποχής θεμελιώνεται ως πνευμα-
τική φυσιογνωμία στη μυστηριακή 
θρησκεία της Θεοσοφίας. Η κο-
σμοθεωρία και η ηθική της είναι 
ινδουϊστική και εν μέρει βουδιστική, 
διαμορφώνει δε πανθεϊστικό χαρα-
κτήρα. Η Νέα Εποχή (Ν.Ε.) ως αί-
ρεση ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη από 
κάποια Ρωσίδα Έλενα Μπλαβάτσκυ 
που ήταν “μέντιουμ”. Η Νέα Εποχή 
απορρίπτει την θεότητα του Χριστού 
και όλα τα δόγματα της Χριστιανικής 
πίστεως. Είναι γνωστή διεθνώς ως 
NEW/AGE και ασχολείται με τη 
διεθνή εναρμόνιση των θρησκειών 
στην “επερχόμενη μεταχριστιανική 
εποχή”, εικαστικά δε εκφράζεται με 
τα χρώματα και κυρίως με το σχήμα 
του Ουρανίου Τόξου.

Η “θυγατρική” της θεοσοφίας Νέα 
Εποχή αποδέχεται τον πνευματισμό, 
την μαγεία και τα παρεμφερή των 
ειδωλολατρικών μυστηρίων. Είναι 
γνωστό ότι οι θεοσοφιστές ιδρυταί 
της Μεγάλης Λευκής Στοάς της 
Αδελφότητας των Ιμαλαΐων ή του 
Θιβέτ, θεωρούν τους μύστες του 

Λευκού Αδελφάτου ως μετενσαρ-
κώσεις των μεγάλων Όντων γι’ 
αυτό τους προσφωνούν κυρίους και 
διδασκάλους.

Μια “προφήτις” αγγλίδα, τρίτη 
πρόεδρος της θεοσοφιστικής εται-
ρείας η Αλις Μπαίηλυ θεμελίωσε 
την παναίρεση της Ν.Ε. (1880-1949), 
λέγοντας ότι ερχόταν σε επικοινωνία 
με τον Θιβετιανό Ζβαλ Κουλ. Αυτή, 
κατέστρωσε το “σχέδιο” και το 
καταστατικό της ανερχόμενης Ν.Ε. 
βοηθούμενη από 
την θεοσοφική ομά-
δα “Λούσις Τραστ” 
(loucis Trust) στην 
Καλιφόρνια των 
ΗΠΑ η οποία αρχι-
κώς εμφανίστηκε ως 
Εταιρεία Εκδόσεων 
του Εωσφόρου (LU-
CIFER PUBLISHING 
COMPANY).

Γενέτειρα της 
Νέας Εποχής η Νέα 
Υόρκη και επίσημη 
πατρίδα της η Καλι-
φόρνια όπου από τη 
δεκαετία του 1970 
οι δράσεις της με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα 
εξαπλώνονται σ’ 
όλη την υφήλιο.

Η σατανική πανθρησκεία της 
Νέας Εποχής - την ονομασία της 
οποίας ανύποπτοι άνθρωποι φέρουν 
ως τίτλο και έμβλημα, έχει προχω-
ρήσει και στην Ελλάδα με διάφορες 
γκουρουϊστικές οργανώσεις οι οποί-
ες δρουν και ευδοκιμούν σε όλες τις 
τάξεις και ηλικίες των πολιτών.

Από τις 2.000 οργανώσεις που 
δρουν διεθνώς διαδίδοντας και με 
εκπαιδευτικούς, καλώς πληρωμέ-
νους, αποκρυφιστικές θεωρίες μέσα 
σε νηπιαγωγεία, σχολεία, φροντι-
στήρια, φιλόξενα κέντρα φιλίας κ.α., 
στην Ελλάδα έχουν - για την ώρα 
- δημιουργηθεί περίπου 500 που 
διαδίδουν 67 ποικιλίες αιρέσεων. 
Από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε 
ότι στο ποσοστό των ερωτηθέντων 
το 40% των συμπατριωτών μας 
πιστεύουν στην τηλεπάθεια, το 50% 
στη μαντεία, το 22% στη μετενσάρ-
κωση και κάποιο 25% επικοινωνεί με 
το υπερπέραν!

Επίσημα στοιχεία δίνει μια έκθε-
ση στην Εκκλησία της Ελλάδος, 
ότι στην Αθήνα και άλλες πόλεις, 
πραγματοποιούνται μαύρες τελε-
τουργίες με παιδιά και οι κοπέλες 
σε κατάσταση ναρκώσεως προσφέ-
ρουν την παρθενιά τους στο σατανά. 
Γράφτηκαν στις εφημερίδες τα 
κρούσματα σατανισμού σε σχολεία 
ενώ σε κέντρα νεανικής ψυχαγωγίας 
“βράζει” η προπαγάνδα της Ν.Ε. 
υπό μορφήν προσηλυτισμού στην 
μέλλουσα ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ του Υδρο-
χόου που θα βασιλεύσει αντί του 
Χριστού (Ιχθύος) με την ανατολή 
του 2.000 έτους.

Έχει δηλωθεί και δεν αποτε-
λεί παραδοξότητα ότι οι ομάδες 
εργασίας της NEW AGE σ’ όλον 
τον κόσμο συναλλάσσονται με 
1/2 δισεκατομμύριο “πιστών” που 
ανήκουν σε όλα τα επίπεδα πολιτι-
κής και κοινωνικής απασχολήσεως: 
∆ήμαρχοι, υπουργοί, βουλευταί, 
καθηγηταί, βιομήχανοι, καλλιτέχνες, 
εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, 
εκδότες, ιατρικά κέντρα, κόμματα, 
σωματεία εταιρείες ακόμα και μέσα 
στον Λευκό Οίκο. Η Νέα Εποχή 
χαρακτηρίζεται ως “η ισχυρότερη 
κοινωνική δύναμη στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής” σήμερα, με 
2.500 βιβλιοπωλεία αποκρυφιστι-
κών εκδόσεων κατ’ αποκλειστικό-
τητα και άνω των 3.000 εκδοτικών 
οίκων, διαφημιστικών εταιρειών και 
εφημερίδων. Οι εισπράξεις από τα 
πάσης φύσεως μορφωτικά έντυπα 
της Νέας Εποχής υπολογίζονται 
στις ΗΠΑ σε ένα δισ. δολάρια 
ετησίως.

Στην Ελλάδα, μετρήθηκε ότι 

περισσεύουν οι χαρτομάντεις πλέ-
ον των 200.000 σε συνδυασμό με 
καφεμάντεις, εξορκιστές, νεκρομά-
ντεις, αυγομάντεις επαγγελματίες 
και ερασιτέχνες που κάνουν “τζίρο” 
ετησίως πλέον του 1,1/2 τρισ. δραχ-
μές. Στην Αθήνα, λειτουργούν 30 και 
πλέον σωματεία ή εταιρείες που πι-
στοποιούν ότι διάφορα άτομα ιδίως 
νέας ηλικίας εμαθήτευσαν στο είδος 
των ανωτέρω επαγγελμάτων, (Βλ. 
εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 8.2.1990).

Η Υδροχοϊκή θεολογία
Η Νέα Εποχή διδάσκει ότι δεν 

υπάρχει προσωπικός θεός. Η NEW 
AGE ονομάζεται και εποχή του 
Υδροχόου. Ένας Νεο-εποχικός - 
newager πιστεύει πως τα τελευταία 
χρόνια του 20ου αιώνα προς την 
αυγή του 21ου, ενδείκνυνται για 
μεταφυσική και πνευματική επανά-
σταση διότι τίποτα δεν θα μείνει 
ίδιο σε κανέναν τομέα της ζωής και 
ότι η ραγδαία αλλαγή θα γίνει στη 
συνείδησή μας διότι οι άνθρωποι θα 
καταλάβουν ξαφνικά ότι αποτελούν 
μέρος μιας ολότητας! (Βλ. Γ. Πανό-
πουλος: Τάσεις στον κόσμο περιοδ. 
“Πλαίη Μπόυ”, ΙΑΝ. 1990).

Ο ολισμός (Holism) είναι θεωρία 
του Γιαν Σματς σύμφωνα με την 
οποία το σύμπαν κατασκευάζει 
συνεχώς πολυπλοκότερα σύνολα. 
Η ολιστική αντίληψη βροντοβοά 
“είμεθα ΟΛΟΙ ένα, είμεθα ΟΛΟΙ ο 
ΘΕΟΣ”. Οι υδροχοϊστές νεο-επο-
χικοί απορρίπτουν τα Ευαγγέλια 
του χριστιανισμού και αποδέχο-
νται το γνωστό “ευαγγέλιο του 
όφεως”. Αποθεώνουν τον αρχαίο 
όφι δηλαδή τον διάβολο που υπέ-
δειξε στους πρωτοπλάστους να 
παραβούν τη θεϊκή εντολή. Η ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ προτείνει στους οπαδούς 
της εμμέσως να παραμείνουν στην 
... πτωτική φάση με το κρυφό δόγμα 
“ο άνθρωπος είναι Θεός” που άμε-
σα αποτελεί την εκπληκτικότερη 
απάτη εις βάρος των αφελών αν-
θρώπων της ρομποτοηλεκτρονικής 
εποχής μας, οι οποίοι αφού δηλη-
τηριάσαμε το σύμπαν στρεφόμεθα 
στην εφεύρεση της οικολογίας για 
να σωθούμε!

Ο υδροχοϊκός Χριστός 
ή ο Κύριος Μαιητρέγια 
(Βούδδας)
Ο Μαιητρέγια (Βούδδας) θεωρεί-

ται η προσωπικότητα κλειδί στην 
αίρεση της Νέας Υόρκης και πι-
στεύεται από τους Υδροχοϊστές 
ότι η εποχή αυτή θα εγκαινιαστεί 
επισήμως από εκείνον. Ο Μαιη-
τρέγια είναι μια αντιχριστιανική 
θεότητα που προπαγανδίζουν οι 
νεο-εποχικοί ως υπέρτερο “μύστη” 
από τον Ιησού Χριστό, διότι είναι 
εβδόμου βαθμού (!) και κεφαλή 
στην ιεραρχία των ∆ιδασκάλων. Γι’ 
αυτό “ο Χριστός ηγήθηκε των αφε-
λών πιστών του χριστιανισμού ως 
τώρα” αλλά επειδή αλλάζουν κάθε 
δυο χιλιάδες χρόνια οι αρχηγίες 
στον ζωδιακό κύκλο, κατέρχεται 
ο Ιησούς ιχθύς και αναλαμβάνει ο 
Μαιητρέγια AVATAR Υδροχόος (ο 
ίδιος θεός δηλαδή που ήταν γνω-
στός σε μας ως Χριστός!)

Να μην σας τα πολυλογώ, η Νέα 

Εποχή δεν αστειεύεται. Το 1975 
που δημοσιοποιήθηκε στην ξένη 
σε μια συνεδρίαση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, μάλιστα του ΟΗΕ 
- ο κ. Ρόμπερτ Μίλλερ βοηθός γε-
νικού γραμματέα ως υδροχοϊστής, 
υποστηρίζοντας την κίνηση για 
“μια παγκόσμια θρησκεία” και “μια 
παγκόσμια οικονομική και πολιτική 
τάξη” μέσω του ΟΗΕ για να επιτευ-
χθεί η δημιουργία της Παγκοσμίου 
κυβερνήσεως που θα μας σώσει με 

τον επερχόμενο 
πολιτισμό της 
Νέας Εποχής, 
διάβασε το ακό-
λουθο κείμενο:

... “Οι κρίσεις 
τ η ς  ε π ο χ ή ς 
μας προκαλούν 
τις διάφορες 
θρησκείες να 
εξαπολύσουν 
μια νέα πνευ-
ματική δύναμη 
πέρα από τα 
θρησκευτικά, 
πολιτιστικά και 
εθνικό σύνορα 
προς μια νέα 
συνείδηση της 
ενότητας της 
α ν θ ρ ώ π ι ν η ς 

κοινότητας. Εγγυόμεθα μια νέα 
πνευματικότητα, χωρίς απομο-
νωτικότητα που να κατευθύνεται 
προς μία πλανητική συνείδηση …”. 
Στην Ελλάδα η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ δημο-
σιοποιήθηκε επίσημα το 1985 και 
διαπιστώνουμε για δεύτερη φοrά 
ότι εκτός από τον κ. Ντελόρ της 
ΕΟΚ κι άλλοι φίλοι θέλουν να μας 
αλλάξουν τη συνείδηση, ευρύτερα 
και οικουμενικά.

Αλλά ας δούμε τις “εντολές” 
του Υδροχόου που αποτελούν ήδη 
εφαρμοσμένες “αξίες” της φιλοσο-
φίας της νέας εποχής.

1. Να ισχύσει ένα παγκόσμιο 
σύστημα κάρτας

2. Μια παγκόσμια Αρχή τροφί-
μων

3. Ένα παγκόσμιο οικονομικό 
σύστημα

4. Βίαιος περιορισμός των γεν-
νήσεων (ο δήμαρχος Αθηναίων 
του συνδυασμού ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
είναι κατά τούτο “αιρετικός”, διότι 
προχθές έκανε έκκληση για την 
αντιμετώπιση της εθνικά θανάσιμης 
υπογεννητικότητας κατά παρέκ-
κλισιν των “εντολών” της Νέας 
Εποχής!

5. Το γενετικό έλεγχο. Επέμβαση 
στα γονίδια, στο πρωτόπλασμα 
στο DNA, για ανθρώπους κατά 
παραγγελίαν.

6. Μύηση των μαζών στο πλανητι-
κό σύστημα που ονομάζεται επίσης 
«εοσφορική μύησις».

7. Κυριαρχία της αρίας φυλής 
όπως συνέβη με τον Χίτλερ. Η 
πρόταση αυτή είναι καθαρώς 
αντι-σημιτική. Ο Χίτλερ ήταν και 
αποκρυφιστής, γνώριζε τις μυ-
στικές διδασκαλίες που είναι μέρος 
των θεμελίων της Νέας Εποχής, 
πίστευε δε σε μια νέα εποχή των 
1000 ετών.

8. Να εφαρμοστεί πράξη καθάρ-
σεως για όσους αντιδράσουν στην 
εφαρμογή του σχεδίου της νεοεπο-
χικής κινήσεως. Όσοι αρνηθούν το 
νέο μεσσία - Μαιητρέγια - Χριστό θα 
υποστούν με το “ξίφος της τομής” 
την τιμωρία της ανυπακοής.

9. Στα σχέδια του Υδροχοϊκού 
πολιτισμού περιλαμβάνεται και 
ο σκοπός της καταστροφής του 
χριστιανισμού και ιουδαϊκού πολι-
τισμού. Για να πετύχει το σχέδιο 
χρειάζεται να εξοντωθεί η οικογέ-
νεια και τούτο θα γίνει αν χτυπηθεί 
η ρίζα της οικογένειας, το αγέννητο 
παιδί, με τις εκτρώσεις.

Είναι αδύνατον να επεκταθώ σε 
περισσότερες αυθεντικές και γλα-
φυρές περιγραφές της ιδεολογικής 
της πανθρησκείας Νέα Εποχή. Τα 
στοιχεία που παραθέτω άντλησα 

από δεκάδες βιβλία, έντυπα, δι-
ακηρύξεις, πρακτικά συνεδρίων, 
σημειώσεις από διαλέξεις, εκπομπές 
Ρ/σταθμών και άλλες πηγές ελληνι-
κές και ξένες.

Το εκπληκτικό είναι ότι όταν 
συνειδητοποίησα ποια “ταμπέλλα” 
έχω κολλήσει στο μέτωπο μου με τη 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, παραιτήθηκα από το 
∆ήμο Αθηναίων όπως επίσης αρνή-
θηκα να διαφημιστώ ως υποψήφια 
βουλευτής το 1989 με το σήμα του 
Ουρανίου Τόξου, στις εκλογές της 
“Νέας ∆ημοκρατίας”. Στη Βουλή, τη 
φράση Νέα Εποχή πρωτάκουσα από 
τους κυρίους Ανδρέα και Γεώργιο 
Παπανδρέου ενώ ο κ. Κ. Μητσο-
τάκης σε ομιλίες του αναφερόταν 
απλώς σε καινούργια εποχή.

Παρόλα αυτά, με εντυπωσίασε 
η εκτίμηση του Αρχιεπισκόπου 
Βορείου και Νοτίου Αμερικής κ. Ια-
κώβου, ο οποίος σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 
27ης Μαΐου 1990, με τίτλο: “πρωθυ-
πουργός της νέας εποχής είναι ο κ. 
Κων. Μητσοτάκης”, είπε:... είναι μια 
ευκαιρία, νομίζω, η οποία δίνεται 
πολύ ενωρίς σε ένα καινούργιο πρω-
θυπουργό μιας νέας πολιτικής επο-
χής για την Ελλάδα να ανασυνδέσει 
τις δύο χώρες (ΗΠΑ-ΕΛΛΑ∆Α).

Ασφαλώς ο κ. Ιάκωβος γνωρίζει 
καλύτερα από κάθε άλλο τι είναι 
η νέα εποχή κι ούτε τίθεται θέμα 
αμφισβητήσεως του ορθοδόξου 
χριστιανικού ήθους και της πίστεως 
ουδενός στο κείμενο αυτό.

Νέα εποχή και Ολυμπιάδα
Αλλά, το ξεκαθάρισμα είναι αδήρι-

τα αναγκαίο και επείγον. Τελειώνο-
ντας, δεν πρέπει να παραλείψω μια 
αναφορά για τους φιλάθλους και 
την εκστρατεία που γίνεται για τη 
“χρυσή” Ολυμπιάδα του 1996. Στην 
εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε 
στη Βουλή των Ελλήνων για το 
“Σχέδιο Οργανισμού Υποψηφιότη-
τας Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΘΗΝΑ 
‘96”, υπέγραφαν πέντε υπουργοί την 
ακόλουθη φράση: “Σήμερα που ο 
ελληνισμός στρέφεται προς ανα-
ζήτηση κάποιων νέων οραμάτων, η 
ανάληψη της χρυσής Ολυμπιάδας 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 
το πέρασμα σε μια νέα εποχή, στη 
νέα χιλιετηρίδα που ανατέλλει” (Ο 
καημένος ο Ελληνισμός. Μόνο αυτό 
τού λειπε, η Νέα Εποχή).

Είναι γνωστό ότι στην εθνική 
αντιπροσωπεία δεν ψηφίστηκε 
ομόφωνα ο νόμος - όπως ψευδώς 
βεβαιώνεται και από υπουργούς σε 
κάθε περίπτωση - , διότι μειοψηφίσα-
με όλη η παράταξη της Αριστεράς 
και η υπογράφουσα.

Κατόπιν αυτών ας προσέξουν οι 
“αρμόδιοι” που επιστρατεύουν και 
για ποιό σκοπό τους χιλιάδες εθε-
λοντές νέα παιδιά για τους Ο.Αγώ-
νες. Οι Υδροχοϊκοί καθοδηγητές 
έχουν δίκιο να πανηγυρίζουν όταν 
υπολογίζουν πως επικοινωνούν με 
εκατοντάδες εκατομμύρια “πιστούς” 
οι οποίοι όμως αγνοούν από έλλειψη 
ορθής πληροφόρησης και πνευμα-
τικού λήθαργου τις τρεις φάσεις 
του προσυλητισμού των: ∆ιαφήμιση, 
διείσδυση και τελική απάτη!

Η Νέα Εποχή δεν αγαπά τη 
σύγκρουση αλλά τη συναίνεση. Το 
υπόδειγμα συμπεριφοράς είναι: 
Be soft and sweet, “Νάσαι απαλός 
και γλυκής, όχι οξύτητες και εντά-
σεις...”.

Ο παγκόσμιος πνευματικός αυνανι-
σμός αποτελεί και το εσχατολογικό 
σημείο των υδροχοϊστών για να επι-
βληθούν στους χριστιανούς και τους 
πιστούς άλλων ομολογιών... με το 
μαλακό. Οι υδροχοϊκοί, μάλιστα, δεν 
αποτρέπουν τους οπαδούς των να 
απέχουν από τα θρησκευτικά τους 
καθήκοντα. Αντίθετα τους συνιστούν 
να εκκλησιάζονται αλλά να εργάζο-
νται για αλλαγές εκ των ένδον ώστε 
οι “κοσμικοί (cosmic) χριστιανοί” θα 
ευρεθούν ομαδικά ώριμοι για μία δυ-
ναμική τροποποίηση του ήθους και 
της πίστεως ώστε μόνο χριστιανοί 
να μην είμαστε!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ; 
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ΑΓΩΝΑΣ

Στη ζωή μας συχνά παρατηρούμε ορισμένα συμ-
βάντα να έχουν διαχρονική αξία και ενώ είναι παλαιά 
να θεωρούνται πιο νέα από τα σημερινά. 

Το ίδιο συμβαίνει με το παρόν άρθρο το οποίο 
γράφτηκε στις 28/5/1990 στο περιοδικό «ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ» και απεικονίζει τα σημερινά γεγονότα 
με καταπληκτική ακρίβεια. Επειδή ο όρος «ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ» και σήμερα χρησιμοποιείται ευρύτατα είτε 
εν γνώσει είτε εν αγνοία, καλά είναι να γνωρίζουμε 
τη σημασία του, η οποία συγκλόνισε την κ. Άννα  
Συνοδινού τόσο, ώστε να παραιτηθεί από δημοτική 
σύμβουλος του συνδιασμού του κ. Μιλτ. Έβερτ και 
να δώσει τη συνέντευξη για το εν λόγω θέμα 

Ο εκδότης 
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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της 

Λάρισας και Επαρχίας να είμαστε παρό-
ντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα 
μας για μια Εκκλησία αγία και άμωμη τη 
μέρα της Εθνικής μας γιορτής (Πέμπτη 25 

του Βλαχάκη Ευάγγελου
Συντ/χου Εκπαιδευτικού

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΡΙΣΗ

και με ένα τέτοιου είδους σοβαρό εκκλησιολογικό ατό-
πημα να «κουκουλώνεται»;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο ίδιος επίσκοπος με συνεντεύξεις 
του να παίρνει θέσεις υπέρ της αποξηλώσεως των ιερών 
συμβόλων από δημόσιες υπηρεσίες, να δίδει συγχωρο-
χάρτια στους λαθρομετανάστες και να σκανδαλίζει με την 
εκκοσμικευμένη αντίληψή του το πλήρωμα της Εκκλησίας, 
που προΐσταται, και όχι μόνον;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο ∆ημητριάδος κ. Ιγνάτιος να προ-
καλεί με την «Ακαδημία» του, προσκαλώντας σε σεμινάρια 
στελέχη προτεσταντικών σεχτών, για να αμφισβητήσουν, 
από το «εργαστήριο θεολογίας του Βόλου», την ορθόδοξη 
πατερική θεολογία με «συναφειακές» και «μεταπατερικές» 
αρλούμπες, σοβαρές δηλαδή αποκλίσεις από την παρά-
δοση και την πίστη της Εκκλησίας, και ο κύριος αυτός να 
κυκλοφορεί άνετος, προκλητικός;

•ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος να 
δέχεται πρόσκληση για την παρουσία του στο υπουργικό 
συμβούλιο, που συζητήθηκε η βραδυφλεγής βόμβα εθνο-
κάθαρσης στο νομοσχέδιο της ιθαγένειας, χωρίς καμιά 
αντίδραση εκ μέρους του για το εθνοκτόνο έγκλημα;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο καλός Αλεξανδρουπόλεως κ. 
Άνθιμος να προΐσταται με άμφια σε τελετή που παραπέ-
μπει σε δωδεκαθεϊστικές τελετουργίες και να επιμένει κι 
από πάνω ότι έπραξε καλώς και θα συνεχίσει να πράττει 
το ίδιο κάθε χρονιά, χωρίς ίχνος υποχωρήσεως και να 
σκανδαλίζει εκ δευτέρου το λαό του Θεού;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο ίδιος επίσκοπος εις την επιστολή 
του προς τον Παροναξίας κ. Καλλίνικο (21.9.2010) να 
γράφει επί λέξει ότι, «επιμένω και θα επιμένω, ακόμη κι αν 
μείνω μόνος στη γη ότι στις Φέρρες, εφέτος, οι αγώνες 
των Special Olympics προσανατολίσθηκαν στη φυσική 
τους κοιτίδα»; Τόση αυτοπεποίθηση λοιπόν ότι δεν έκανε 
λάθος, και ότι όλοι αυτοί που παριστάνουν τους «φρυκτω-
ρούς της λατρευτικής μας γλώσσας» και τους «μαντρό-
σκυλους του ορθού δόγματος» «σκοπεύουν σε σπίλωση 
και σκύλευση των αρχιερατικών προσωπικοτήτων»;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ένας συρίζων «θεολόγος», Κατσιά-
ρας ονόματι, χαϊδεμένο παιδί του Αρχιεπισκόπου, να έχει 
μετατρέψει τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας σε 
«οίκον ελευθέρας πτώσεως» κοσμικών ενδιαφερόντων 
και η Ιερά Σύνοδος να κωφεύει;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο Πρεβέζης κ. Μελέτιος να αλλοιώ-
νει την λειτουργική γλώσσα της Λατρείας σε βαρβαρική 
μετάφραση «του κλότσου και του μπάτσου» προκαλώντας 
τους γέλωτες και να επιμένει στην εκτροπή του;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο Σύρου κ. ∆ωρόθεος να εκδίδει 
«κοινά ανακοινωθέντα» με τον επίσκοπο των Ρωμαιοκα-
θολικών περί «Κοινού Ποτηρίου», να παρίσταται στους 
ναούς των ρωμαιοκαθολικών, να καλεί αντίστοιχα στον 
Ναό της Μεγαλόχαρης Τήνου τον ρωμαιοκαθολικό επί-
σκοπο δίδοντάς του να απαγγείλει λειτουργικά κείμενα, 
και να μένει στο... απυρόβλητο;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο Γουμενίσσης κ. ∆ημήτριος να 
επιτρέπει στον ναό της Αξιουπόλεως του Νομού Κιλκίς 
«Παναγίας Άξιόν Εστι», αγιογραφίες, στην κόγχη του 
Ιερού θυσιαστηρίου με σύμβολα και εικόνες της παι-
δεραστίας και να σφυρίζει αδιάφορα;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ως πρώτη είδηση-ανακοίνωση, 
στην Πρώτη Συνεδρία της Ιεραρχίας, να ανακοινώνεται 
η «ομόφωνη απόφαση εκτός ημερησίας διατάξεως, ... η 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου στην Εθνική Τράπεζα»; 
Έστω και αν είναι επωφελής μία τέτοια απόφαση, είναι 
συνετή ενέργεια να δίνεται τόσο επίσημη προτεραιότητα, 
όταν ο λαός πεινά και περνά δύσκολες ώρες;

• ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ να σέρνεται επί μήνες υπόθεση 
οικονομικής φύσεως με την πώληση μεγάλης αξίας οι-
κοπέδων στη Βουλιαγμένη, με αδιαφανείς όρους, όπως 
εγράφη στον ημερήσιο Τύπο, ακολούθως να επεμβαίνει 
αυτεπαγγέλτως η ∆ικαιοσύνη και αντί αυτών να επιχειρού-
νται με φίμωση «σιωπητηρίου» οι αντιδράσεις επισκόπων 
και ευαίσθητων λαϊκών;

•  ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ο Λαρίσης κ. Ιγνάτιος να παρακά-
μπτει την ∆ικαιοσύνη του Θεού και να επιζητεί την δικαι-
οσύνη των ανθρώπων, καταμηνύοντας τους χριστιανούς 
του ποιμνίου, με εκατοντάδα(!!) και πλέον μηνύσεων, 
επειδή αυτοί τον καταγγέλλουν ως «αντικανονικόν»;

ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ «Χρ. Βιβλιογραφία»

θίξουμε, κατά την ταπεινή μας γνώμη, τα χαρακτη-
ριστικά της σημερινής κρίσης που είναι:

α) Το συναίσθημα μειονεκτικότητας που νοι-
ώθουμε μπροστά στους μεγάλους.

Θεωρούμε τους άλλους (κράτη), που πληθυσμιακά 
υπερέχουν από εμάς και έχουν ακόμα μορφωτική 
και τεχνολογική ανάπτυξη υψηλότερη, καλύτερούς 
μας και ό,τι μας σερβίρουν το θεωρούμε καλό και το 
δεχόμαστε άκριτα. Νοιώθουμε κομπλεξικοί σ’ αυτούς 
και υποχωρούμε ηθικά. Συμβαίνει δε, και μάλιστα 
σε θέματα εθνικά, ενώ έχουμε δίκιο να καταπίνουμε 
τη γλώσσα μας. Τα παραδείγματα είναι πολλά και 
διαχρονικά. Λέχτηκε και πρόσφατα από τον πρωθυ-
πουργό της χώρας, λόγω της οικονομικής κρίσης, ότι 
«μπορούμε να πιεστούμε και στα εθνικά μας θέμα-
τα...». Ενώ δεν έχουμε τη δύναμη να πούμε π.χ. στη 
Γερμανία να μας καταβάλλει τις αποζημιώσεις από 
τον πόλεμο. ∆εν γίνεται λόγος για την επιστροφή της 
υπεραξίας της εργασίας που άφησαν π.χ. οι Έλληνες 
μετανάστες στη Γερμανία. Αν θέσουμε τέτοιο θέμα 
θα’ χουμε Γ’ παγκόσμιο πόλεμο.

Αν γνωρίζαμε τι σημαίνει πολιτισμός, διαφορετική 
θα ήταν η στάση μας απέναντι στους μεγάλους.

«Μεγάλος» δεν είναι αυτός που κατασκευάζει τα 
τελειότερα (σύγχρονα πολεμικά μέσα) για να δικαι-
ούται εκτίμηση. Αυτούς, τους «μεγάλους» μπορεί 
να τους φοβούνται οι μικροί μα όχι και να τους 
αγαπούν. Πολιτισμός δεν είναι να εκμεταλλεύεσαι 
δούλους για να κατασκευάζεις π.χ. πυραύλους! Πο-
λιτισμός είναι να μην υπάρχουν δούλοι για να 
χρειάζονται βόμβες και πύραυλοι. Να μην ταπει-
νώνεται ο άνθρωπος ούτε οι λαοί (βλ. Μνημόνιο!) για 
να ανεβαίνει το επιτόκιο των δανείων και να επιμη-
κύνεται ο χρόνος της εξόφλησης του χρέους, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι γονείς να «κληρονομούν» στα 
παιδιά τους και στα εγγόνια τους τα «χρέη» των διε-
θνών τοκογλύφων! Έτσι γίνεται όταν το «Κεφάλαιο», 
στην «ελεύθερη 
οικονομία», θε-
ωρείται το αγα-
θό των αγαθών, 
σε πείσμα της 
χριστ ιαν ικής 
βάσης (αρχής) 
ότι ο μοναδι-
κός παράγο-
ντας-συντελε-
στής της παρα-
γωγής είναι η 
ΕΡΓΑΣΙΑ. Μόνο 
η εργασία πα-
ράγει και μόνο 
ο εργαζόμενος 
χρειάζεται, ει-
σόδημα διότι 
αυτός  μόνος 
έχει ανάγκες να 
ικανοποιήσει. Τα 
μέσα παραγω-
γής (κεφάλαιο) 
μοιάζουν με τα 
πολεμικά αε-
ροπλάνα, που 
ενώ χειριστές 
τους είναι παι-
διά του λαού με 
1.500,00 ευρώ 
μισθό, αυτά (αε-
ροπλάνα) ανή-
κουν στο κράτος 
(σύνολο). Για-
τί, π.χ. οι τρα-
πεζίτες, για να 
«προσφέρουν» 
τις υπηρεσίες 
τους πρέπει να 
έχουν δις εκατ. 
και να δανείζουν 
τα φτωχά κρά-
τη; Αν αυτό δεν 
είναι, καθεστώς 
αντίχριστο, ερωτάται, τι είναι!

β) Ο πιθηκισμός
∆υστυχώς κι’ εδώ είμαστε αντιγραφείς. ∆εν δη-

μιουργούμε. Αντιγράφουμε τους άλλους (ξένους 
και περασμένες γενεές). Αφήνουμε το πνεύμα και 
κρατάμε τους τύπους. ∆εν καλλιεργείται η κριτική 
σκέψη. Αυτή είναι επικίνδυνη!

γ) Ο αρχοντοχωριατισμός
Μόλις ανεβούμε κάπως (κοινωνικά, οικονομικά 

κ.λ.π.) αμέσως νομίζουμε πως πρέπει να περι-

φρονήσουμε το φτωχικό πατρικό μας σπίτι. Ο 
αρχοντοχωριατισμός κατέστρεψε και καταστρέφει 
τα ωραία Ελληνικά και Χριστιανικά ήθη και έθιμα, 
την ευγένεια, την ευσέβεια, τη λεβεντιά και την 
αρετή.

δ) Οικονομική υποτέλεια και μετανάστευση
Η ελληνική οικονομία, δυστυχώς είναι υποδου-

λωμένη στο ξένο κεφάλαιο από παλιά. Αντί να 
σταματά η υποδούλωση, αυτή μεγαλώνει. Τώρα 
μάλιστα η «Τρόικα» έγινε τακτικός, σχεδόν μόνιμος 
τρόφιμος της χώρας. Οι οικονομικές αλυσίδες (δό-
σεις δανείου) μπαίνουν στο σώμα του ελληνικού 
λαού με επιμέλεια! Έτσι, το εισόδημα φεύγει από 
την Ελλάδα και πηγαίνει στο εξωτερικό. Ακόμα και 
όταν οι ξένοι επενδύουν στη χώρα μας με δικούς 
μας «συνεταίρους» τα κέρδη φεύγουν έξω. Τι μένει 
σε εμάς; Η φτώχεια.

Για ένα κομμάτι ψωμί, στη δεκαετία του 1960-
1970 φύγανε στο εξωτερικό ως μετανάστες 
800.000 άτομα. Μόνο το 1960 φύγανε περίπου 
100.000. Το συνάλλαγμα που έρχεται είναι πολύ 
μικρό. Η υπεραξία της εργασίας των Ελλήνων 
μεταναστών βοηθάει την ξένη οικονομία και όχι 
την Ελλάδα που μεγάλωσε τα παιδιά της για να 
τα διώξουν οι πολιτικοί «μας» στους φίλους τους 
συνεταίρους στην ξένη. Μπορεί ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλος να μας πει πόση 
υπεραξία αφήνουν στη Γερμανία οι Έλληνες με-
τανάστες; Ως «σοσιαλιστής» πρέπει να μιλήσει. 
Γνωρίζει μόνο να πετάει κορώνες όπως: ότι οι 
ένοπλες δυνάμεις είναι αντιπαραγωγικές... Αλήθεια 
πόσοι αστυνομικοί τον φυλάγουν; ∆υστυχώς, λόγω 
της σημερνής κρίσης το φαινόμενο μετανάστευ-
σης επαναλήφθηκε. Και μάλιστα τώρα διώχνουμε 
νέους επιστήμονες κι όχι όπως παλιότερα που οι 
περισσότεροι Έλληνες μετανάστες ήταν ανειδί-
κευτοι εργάτες.

ε) Τα κατάλοι-
πα του εμφύλιου

Το ντόπιο κα-
τεστημένο «ύψω-
σε» τη σημαία 
τ η ς  κ ο ύ φ ι α ς 
εθνικοφροσύνης 
και έκανε χρυσές 
δουλειές! Που-
λούσε «ιδανικά» 
και μάζευε λεφτά. 
Ό,τι υπηρετούσε 
το άνομο συμφέ-
ρον βαπτιζότανε 
«εθνικό» και ό,τι 
θύμιζε δικαιοσύ-
νη χαρακτηρίζο-
νταν «αντεθνικό». 
Κάτω απ’ αυτή 
την «ομπρέλα» 
«ανατράφηκε» 
και το δεσποτι-
κό κατεστημένο. 
Ο στείρος αντι-
κουμμουνισμός 
ήταν το πρώτο 
«προσόν» να γί-
νεις δεσπότης! 
Σήμερα βέβαια, 
πουλάει  ο οι-
κουμενισμός για 
υψηλό Ιερατικό 
αξίωμα. Η ταύ-
τιση πολιτικού, 
οικονομικού και 
θρησκευτικού 
(όχι ορθόδοξου) 
κατεστημένου 
απόλυτη! Όπως 
τα θέλει ο Αντί-
χρ ιστος.  Όλα 
δικά του.

στ) Όμως υπάρ-
χει και ΕΚΕΙΝΟΣ

Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν κενά. Ούτε για 
την εδώ ζωή, ούτε για την άλλη. Η πίστη στην άλλη - 
μεταθανάτια ζωή κάνει την εδώ ευτυχισμένη. Χωρίς 
την άλλη ζωή η εδώ είναι δυστυχισμένη.

Χρέος των πιστών (κληρικών και λαϊκών) είναι να 
μαρτυρήσουν την Αλήθεια. Αυτό είναι το χρέος μας. 
Ο θερισμός πολύς...

Λάρισα 30/11/2010
Χαράλαμπος Γρ. Κοντός

τ. Καθηγητής ΤΕΙ – ∆ικηγόρος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ; 
συνέχεια από την 1η σελίδα ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ…
Σκευάσματα 180 ευρώ 
τα χρέωναν 2.943 ευρώ

«Μαϊμού» θεραπείες, υπερτιμολογήσεις ιατρικών υλικών, 
τριγωνικές συναλλαγές, εικονικές συνταγογραφήσεις είναι 
ορισμένες από τις μεθόδους διαφθοράς και φοροδιαφυγής 
που κυριαρχούν στην υγεία.

Ο ειδικός γραμματέας του Σ∆ΟΕ Γιάννης Καπελέρης, 
προτείνοντας, η απόκρυψη στο πόθεν έσχες, να αποτελέσει 
ξεχωριστό ποινικό αδίκημα, κατέγραψε 5 περιπτώσεις εκτετα-
μένης διαφθοράς και φοροδιαφυγής στο χώρο της δημόσιας 
και ιδιωτικής υγείας που ζημιώνει με εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ το Ελληνικό ∆ημόσιο και οι οποίες ερευνώνται:

1) Σκεύασμα που κοστίζει μόνο 180 ευρώ, πωλείται 2.943 
ευρώ στον ΟΠΑ∆ (υπερτιμολόγηση 1600%). Με την μέθοδο 
δηλαδή των υπερτιμολογήσεων, ζημίωσαν το ∆ημόσιο με 1,5 
εκατ. Ευρώ.

2) Εικονικά παραστατικά εμφάνιζαν ασφαλισμένους να έχουν 
υποβληθεί σε θεραπείες τις οποίες ουδέποτε είχαν κάνει. Οι 
«μαϊμού» θεραπείες κόστισαν στο ΟΠΑ∆ 4 εκατ. ευρώ.

3) Γιατροί και νοσοκομεία συνεργάζονται για εισαγωγές εμ-
φυτευμάτων ζημιώνοντας το ∆ημόσιο κατά 37 εκατ. ευρώ.

4) Τριγωνικές συναλλαγές στην υπηρεσία της υγείας, όταν 
έχουμε διαφορετική χώρα αποστολής και τιμολόγησης… Αυτού 
του είδους οι συναλλαγές, υιοθετήθηκαν για την προμήθεια 
βηματοδοτών που με υπερτιμολογήσεις οδήγησαν σε ζημία 
25 εκατ. ευρώ το ∆ημόσιο.

5) Οι εικονικές συνταγογραφήσεις των γιατρών του ΙΚΑ ανα-
μένεται να αποκαλύψουν ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα 
των τελευταίων ετών.

Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος (εκτός φοροδιαφυγής) 
ανέρχονταν στο 2% του ΑΕΠ ή 5 δις ευρώ το 2008, σύμφωνα 
με στοιχεία της FATF (διεθνής Χρηματοοικονομική Ομάδα 
∆ράσης).

Η διαφθορά στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 5 δις ευρώ και 
τούτο αποδίδεται, κατά τον Επιθεωρητήν Ενιαίου Σώματος 
∆ημόσιας ∆ιοίκησης Γεώργιο Ζορμπά, στην κρατική αδράνεια 
και την απαθή θέση των δημοσίων υπαλλήλων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19/10/10

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ 
ΑΛΛΟ ΤΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ…

συνέχεια από την 1η σελίδα 
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Ανάστατος είναι όλος ο μοναχικός κό-
σμος και ιδιαίτερα τα Ιερά Ησυχαστήρια 
της Ελλάδος, μετά από μυστικές ενέργει-
ες της Ιεράς Συνόδου να αναθέσει στην 
Επιτροπή Μοναχικού Βίου, να φτιάξει 
σχέδιο νόμου περί «Γενικού Κανονισμού 
των Ιερών Ησυχαστηρίων», που καταργεί 
το αυτοδιοίκητο και την αυτοτέλεια, όλων 
των Ιερών ησυχαστηρίων της Ελλάδος 
που λειτουργούν υποδειγματικά από την 
πρωτοχριστιανική εποχή.

Η Συνοδική Επιτροπή Βίου συνεδρίασε 
δύο φορές εν αγνοία των Αδελφοτήτων, 
και εισάγει προς έγκριση στην ∆ιαρκή 
Ιερά Σύνοδο – που θα συνεδριάσει αρχάς 
∆εκεμβρίου – ώστε στην συνέχεια να 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και θα ισχύει πλέον 
για όλα ανεξαιρέτως τα Ησυχαστήρια που 
μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί και για όσα εις 
το μέλλον θα ιδρυθούν.

Ο Έγκριτος ∆ικηγόρος της Πάτρας κ. 
Ιωάννης Κανελλόπουλος έστειλε επιστο-
λή διαμαρτυρίας προς τον Αρχιεπίσκοπο 
και προς όλους τους Μητροπολίτες, για 
την παντελή άγνοια που είχαν οι άμεσα 
ενδιαφερόμενος Αδελφότητες και γι’ αυτό 
καθ’ αυτό το γεγονός, ως και για το πε-
ριεχόμενο του σχεδίου 
που κατατέθηκε και την 
διαδικασία σύνταξής 
τους.

Ο έγκριτος νομικός 
ρωτά:

1ον. Αυτές τις ημέρες 
η Εκκλησία ζητά από 
τους κοσμικούς (και 
ίσως αθέους) ηγέτες 
πριν να προβούν στην 
θέσπιση νόμου για την 
«Κάρτα του Πολίτη», να 
δώσουν το νομοθέτημα 
στην Εκκλησία να το δει, 
να ενημερωθεί και στην 
συνέχεια να ζητάτε να 
υπάρξει διαβούλευση 
ώστε να καταθέσετε 
προτάσεις, ενστάσεις κ.λ.π. και αυτό 
πράγματι επιβάλει ένα υγιές δημοκρατικό 
πνεύμα.

Ενώ όμως εσείς ζητάτε αυτό από τους 
κοσμικούς, επιμελώς και εν πλήρη μεθο-
δεύσει κατασκευάζετε Κανονισμούς για 
Ησυχαστήρια και κάνετε και προσπάθεια 
να μην διαρρεύσει μέχρι να ψηφίσετε, 
ώστε να μην λάβουν γνώση οι Αδελφότη-
τες των Ησυχαστηρίων.

Ερωτώ, λοιπόν, ταπεινά: Ποιος είναι ο 
λόγος αυτής της μυστικότητας; Γιατί, εφ’ 
όσον ως Πατέρες της Εκκλησίας απο-
φασίζετε να εφαρμόσετε ένα «ΣΧΕ∆ΙΟ» 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ για τη Ησυχαστήρια, δεν 
ενημερώσατε προηγουμένως τους άμεσα 
ενδιαφερομένους;

Γιατί δεν αποστείλατε το σχέδιο, που 
καταρτίσατε, στα Ησυχαστήρια ώστε να 
το δουν, να ενημερωθούν και να καταθέ-
σουν εν Ελευθερία τις όποιες ενστάσεις 
τους, προτάσεις τους, διαφοροποιήσεις, 
συμπληρώσεις κ.λ.π.;

Γιατί την ώρα που Εσείς ζητάτε από τους 
κοσμικούς ηγέτες ενημέρωση και διαβού-
λευση, Εσείς οι εκκλησιαστικοί ηγέτες την 
αποφεύγετε από τα ίδια τα παιδιά Σας και 
τα πιστά μέλη της Εκκλησίας; Είναι αυτό 
δείγμα σεβασμού προς τα Νομικά Πρόσω-
πα τα οποία Εσείς οι ίδιοι έχετε εγκρίνει; 
Ή προς τα πιστά, αφιερωμένα μέλη της 
Εκκλησίας; …».

2ον. … Εσείς ενεργείτε αυτόνομα, εξου-
σιαστικά, καταφρονητικά προς τα Ησυ-
χαστήρια με τις παραπάνω πράξεις, και 
ορισμένοι Μητροπολίτες κάνουν θέμα 
το γεγονός ότι κάποια Ησυχαστήρια λει-
τουργούν αυτόνομα και δεν ενημερώνουν 
δήθεν τον Μητροπολίτη τους; Εσείς δεν 
δίνετε πρώτοι αυτό το παράδειγμα της 
καταφρόνησής τους;

Πώς ζητάτε από τους άλλους στην συνέ-
χεια να μην καταφρονούν τον Μητροπολίτη 
τους και την ∆ιοίκηση της Εκκλησίας; Ή 
μήπως ο Χριστός έχει δώσει σε Εσάς το δι-
καίωμα να ενεργείτε καταφρονητικά προς 
τους άλλους και στερεί μόνο από τους άλ-
λους το δικαίωμα να σας συμπεριφερθούν 
ομοίως; ∆εν ισχύει για Εσάς το: «όσα αν 
θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι ποιείτε 
και υμείς αυτοίς ομοίως»;

Το Σχέδιο του Κανονισμού τίθεται προς 
έγκριση στην ∆.Ι.Σ. Γιατί Μακαριώτατε, 
για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά 
το σύνολο των Μητροπολιτών, να λάβει 
την απόφαση η ∆.Ι.Σ. και όχι η Ιεραρχία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος; Γιατί ο κάθε 
Μητροπολίτης που έχει στην Μητρόπο-
λή του Ησυχαστήριο, να μην μπορεί να 
αποφασίσει εν ελευθερία για τα δικά του 
Ησυχαστήρια;

(Μερικά άρθρα που καταργεί το αυ-
τοδιοίκητο και την αυτοτέλεια των Ιερών 
Ησυχαστηρίων).

Άρθρο 6: «ο Μητροπολίτης δίδει την 
έγκρισιν της «κουράς των μοναχών».

Είναι όντως πονηρά μεθοδευμένη και εν 
ασαφεία η διατύπωση, ώστε να δίνει στον 

Μητροπολίτη την δυνα-
τότητα και την εξουσία 
να επιβάλει την θέλησή 
Του και να κρατά «ομή-
ρους» τα Ησυχαστήρια, 
αφού εάν δεν εγκρίνει 
τις μοναχικές κουρές 
δύναται να τα ερημώσει 
και να τα κλείσει…

Επίσης στο ίδιο άρθρο 
6 ορίζεται πλέον ότι: 
«Ο Μητροπολίτης ασκεί 
επί των Ησυχαστηρίων 
της επαρχίας αυτού τον 
έλεγχον της νομιμότη-
τας της οικονομικής δι-
αχειρίσεως αυτού».

Επιχειρείται πλέον η 
κατάργηση της οικονο-

μικής ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας των 
Ησυχαστηρίων.

… Όπως είναι γνωστό, τα Ησυχαστήρια 
ως Ν.Π.Ι.∆. δεν χρηματοδοτούνται από 
το κράτος, δεν εισρέει σε αυτά δημόσιο 
χρήμα ώστε να ελεγχθεί η διαχείρισή του 
κ.λ.π.

Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι: «Την κου-
ράν των μοναζουσών τελεί ο επιχώριος 
Μητροπολίτης ώστε να διασφαλίζεται ο 
επιχώριος Μητροπολίτης ότι θα τελεί την 
κουρά και ούτως θα έχει την δυνατότητα 
προσωπικού ελέγχου επί της τηρήσεως 
των μοναχικών υποσχέσεων»!!!

∆εν κάνω ουδέν σχόλιο γι’ αυτό και δεν 
θα επεκταθώ σε πλήθος άλλων παρατη-
ρήσεων.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω έκ-
κληση στην Υμετέρα Μακαριότητα και 
στους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, ώστε: 
Να μην συζητηθεί το θέμα στην προσεχή 
Συνεδρία της ∆.Ι.Σ., αλλά να αποσταλεί 
το εν λόγω σχέδιο Κανονισμού σε όλους 
τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, ώστε εκείνοι να το κοινοποιή-
σουν στα Ησυχαστήρια που ανήκουν στην 
δικαιοδοσία τους, με αίτημα να λάβουν 
γνώση και να καταθέσουν τις προτάσεις, 
ενστάσεις κ.λ.π. ….

Και καταλήγει: Εάν, Άγιοι Αρχιερείς, 
δείξετε αγάπη στα Ησυχαστήρια, σεβασμό 
στους Μοναχούς, θα εισπράξετε ως αντί-
τιμο την αγάπη τους και το σεβασμό τους. 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα εισπράξετε 
ό,τι δώσετε».

Εμείς απευθύνουμε προς κάθε κατεύ-
θυνση SOS.

Τα Ησυχαστήρια κινδυνεύουν. Εάν 
μπουν κάτω από την δεσποτική αυταρχι-
κότητα θα μαραζώσουν και σιγά-σιγά θα 
αφανιστούν

συμφοράς, διαδραματίστηκε σε ένα 
ελληνορθόδοξο ναό από τους λίγους 
που απομείνανε να λειτουργούν έστω 
και με ελάχιστους πιστούς στην ση-
μερινή μουσουλμανική Τουρκία, ένα 
στοιχείο που προκαλεί ακόμα και 
τύψεις στους σημερινούς ιδιοκτήτες 
της περιοχής.

Η όλη ιστορία πήρε ιδιαίτερες 
διαστάσεις και από το γεγονός ότι 
η θεία  αυτή παρέμβαση   της Πανα-
γίας προκάλεσε το ενδιαφέρον και 
κάποιων τουρκικών ΜΜΕ που παρου-
σίασαν το γεγονός με τον εντυπωσια-
κό τίτλο, «Το Θαύμα της Παναγίας», 
πράγματι εντυπωσιακός τίτλος για μια 
μουσουλμανική χώρα.

Αρχές ∆εκεμβρίου  του 1998. Λίγο 
πριν από τα Χριστούγεννα και λίγους 
μήνες πριν από τον μεγάλο και κα-
ταστρεπτικό σεισμό της Τουρκίας, 
τον Αύγουστο του 1999, με 16.000 
νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες τραυ-
ματίες και πολλούς μέχρι σήμερα 
αγνοουμένους.

Τις ημέρες εκείνες το νησί των 
Πρηγκηποννήσων, Μπουργάζ, η γνω-
στή Αντιγόνη στα ελληνικά, παλαιό 
θέρετρο για τους Ρωμιούς της Πόλης, 
είχε συγκλονιστεί από μια ιστορία που 
δείχνει για άλλη μια φορά τους δε-
σμούς του ορθόδοξου χριστιανισμού 
με τους σημερινούς κατοίκους αλλά 
και την προφητική και θαυματουργή 
εκδήλωση της Παναγίας για τον μεγά-
λο και καταστρεπτικό σεισμό. Το νησί 
αυτό ήταν κάποτε καθαρά ελληνικό. 
Σήμερα στο νησί υπάρχουν  ελάχιστοι 
Έλληνες και Τούρκοι που ήρθαν τις 
τελευταίες δεκαετίες από διάφορες 
περιοχές της Τουρκίας, κυρίως από 
τον Πόντο. Οι Τούρκοι αυτοί είναι 
κυρίως Σουνίτες, αλλά υπάρχουν 
και Αλεβίτες, οι οποίοι έχουν και δικό 
τους θρησκευτικό κέντρο στο νησί. Το 
νησί έχει μια ορθόδοξη εκκλησία, τον 
Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που δεσπό-
ζει μπροστά σου καθώς πλησιάζεις 
στο νησί από την θάλασσα, με τον 
μεγαλοπρεπή της τρούλο που θύμιζε 
τις εκκλησίες στα ελληνικά νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου

Την περίοδο εκείνη, κάθε βράδυ 
έξω από την εκκλησία και σε όλη την 
γύρω περιοχή, ακούγονταν έντονα 
ένας βαθύς αναστεναγμός, μια ανα-
πνοή αγωνίας η οποία φούσκωνε και 
ξεφούσκωνε σαν να αναστέναζε. Ο 
αναστεναγμός αυτός ήταν αντιλη-
πτός σε όλη την περιοχή προκαλώ-
ντας μεγάλο δέος αλλά και το φόβο 
σε πολλούς μουσουλμάνους κατοί-
κους του νησιού.  Ήταν πράγματι 
ένας  συγκλονιστικός αναστεναγμός. 
Οι Τούρκοι κάτοικοι της περιοχής, 
στην αρχή είχαν ανησυχήσει αλλά 
δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το 
φαινόμενο. Έγιναν πολλές συζητή-
σεις αλλά κανείς δεν ήταν σε θέση 
να ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο 
που τους είχε θορυβήσει σε μεγάλο 
βαθμό, κυρίως γιατί συνέβαινε έξω 
από την ελληνορθόδοξη εκκλησιά 
του νησιού. Κάποιοι μάλιστα έφτα-
σαν στο σημείο να πάρουν ιατρικά 
ακουστικά και αφού πλησίαζαν τους 
εξωτερικούς τοίχους της εκκλησίας, 
προσπαθούσαν να αποκαλύψουν την 
πηγή των ηχηρών αυτών αναστεναγ-
μών, που τους είχαν αναστατώσει.

Η φημολογία είχε οργιάσει στο νησί 
και το νέα είχε φτάσει μέχρι την Κων-
σταντινούπολη. Τότε κάποιοι άρχισαν 
να μιλούν  ότι είδαν οράματα με την 
εικόνα της Παναγίας των ελληνορθό-
δοξων και  για την φωνή της Πανα-
γιάς, της Αννέ Μαριάμ στα τουρκικά, 

που ήθελε να προειδοποιήσει για  μια 
μεγάλη και επικειμένη συμφορά. 
Ήταν θείο σημάδι, όπως το δήλωναν 
και οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι κάτοικοι, 
που έδειχνε την μεγάλη αγωνία της 
Παναγίας, εικόνες της οποίας πα-
ρουσιάστηκαν στα τουρκικά κανάλια, 
για τον μεγάλο και αιματηρό σεισμό 
που θα ακολουθούσε λίγους μήνες 
αργότερα. Όλοι  αναφέρονταν πια 
φανερά  στο θαύμα της εκδήλωσης 
της Παναγίας.

Το νέο πηρέ έκταση στην Κωνστα-
ντινούπολη και τότε ένας γνωστός 
Τούρκος δημοσιογράφος, (ο Σαντε-
τίν Τέκσοϊ), από το τουρκικό κανάλι 
STAR, αποφάσισε να πάει στο νησί 
να ερευνήσει την υπόθεση. Αφού 
έφτασε εκεί πλησίαζε τους κατοίκους 
και άρχισε να συνομιλεί μαζί τους 
για αυτό το φαινόμενο παρουσία 
της τουρκικής κάμερας, χωρίς όμως 
ο ίδιος να μπορεί να βγάλει κάποιο 
συμπέρασμα. Πολλοί Τούρκοι μι-
λούσαν για εμφάνιση της Παναγίας 
στο νησί με εσχατολογικό νόημα 
προειδοποιώντας για τις αμαρτίες 
των ανθρώπων και για μια μεγάλη 
συμφορά που πλησίαζε. Ένας από 
αυτούς, Αλεβίτης, (θρησκευτική αί-
ρεση με πολλά στοιχεία Ορθοδοξίας), 
ανέφερε μπροστά στην κάμερα ότι 
εδώ και πολλά χρόνια στο Μπουργάζ 
ζούσαν πολλοί Έλληνες και το νησί 
ήταν καθαρά ορθόδοξο χριστιανικό 
και ότι αυτός ο αναστεναγμός ήταν 
θειο σημάδι για την παρουσία της Πα-
ναγίας. Ο Τούρκος δημοσιογράφος 
αφού άκουσε πολλούς να μιλάνε για 
το θαύμα της Παναγίας, αποφάσισε 
και πήγε στην εκκλησία την ώρα που 
ο ελληνορθόδοξος ιερέας τελούσε 
σχεδόν μόνος του με κάποιο γηραλέο 
ψάλτη τη θεία λειτουργία. Ο Τούρκος 
δημοσιογράφος κάθισε σε ένα στασί-
δι και αφού περίμενε να τελειώσει η 
τελετή, πλησίασε   τον παπά και τον 
ρώτησε απ’ ευθείας επικαλούμενος 
την ιεροσύνη του τι νομίζει πως 
συμβαίνει. Ο ιερέας απάντησε πως 
πραγματικά ακούγεται κάθε βράδυ 
ένας ηχηρός αναστεναγμός και 
πρόσθεσε  ότι δεν ήταν σε θέση να 
εξηγήσει την πραγματική αιτία, ενώ 
από το ύφος του έδειχνε πως δεν θα 
ήθελε να εμπλακεί σε πιθανή πρό-
κληση προς το θρησκευτικό αίσθημα 
των μουσουλμάνων Τούρκων. Να μην 
ξεχνάμε πως βρισκόμασταν σε μια 
περίοδο όπου οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις βρίσκονταν σε πολύ κακό 
επίπεδο και η απειλή του πολέμου 
επικρέμονταν πάνω από το Αιγαίο. 
Ο δημοσιογράφος όμως επέμενε 
στην έρευνα του και αποφάσισε να 
στήσει κάμερες και ακουστικά έξω 
από τον ναό ολόκληρη την νύχτα. Τε-
λικά  κατάφερε να μαγνητοφωνήσει 
το αναστεναγμό, που τον πρόβαλε 
στη συνέχεια αποδεικνύοντας το 
γεγονός. Είναι εντυπωσιακό πως και 
ο ίδιος πείστηκε στο τέλος μετά από 
τις δηλώσεις των μουσουλμάνων 
κατοίκων πως ο αναστεναγμός αυτό 
ήταν της Παναγίας και προερμήνευε 
ότι κάποιο μεγάλο κακό θα συμβεί

«Τώρα, ίσως η Παναγία των χριστια-
νών ήρθε ξανά στο νησί. Πιθανώς να 
θέλει να κάνει μια παρέμβαση, για 
να δείξει την αγωνία της πως κάποιο 
μεγάλο κακό θα συμβεί». Και πράγ-
ματι, εφτάμιση μήνες μετά, η Τουρκία 
συγκλονίζονταν από τον σεισμό της 
16ης Αυγούστου του 1999 με χιλιάδες 
νεκρούς.

Ο αναστεναγµός της Παναγίας 
και ο µεγάλος σεισµός της Τουρκίας το 1999SOS - ΤΑ ΙΕΡΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ

συνέχεια από την 1η σελίδα 
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Διώκτη μας
Άβολα και προβληματισμένος 

παίρνω πάλι τη γραφίδα για να 
γράψω. Τι να γράψω; Τι να πώς σε 
κάποιον που έχει κλειστά τα μάτια 
του και βουλωμένα τ’ αυτιά του;

Μπορεί να επικοινωνήσει ο οιοσ-
δήποτε με ένα αντιδραστικό παιδί; 
Άλλο τόσο δεν μπορεί να αντιμε-
τωπίσει κάποιον διπρόσωπο, τον 
δήθεν! Κάθισα και σκέφτηκα όμως 
ότι η απογοήτευση είναι λογισμός 
του μισόκαλου και είπα μέσα μου, 
ότι πρέπει να γράψω. Μπορεί κάποια 
πρόταση, μια σειρά έστω, να φέρει 
κάποτε, κάποιο αποτέλεσμα� ίσως 
έρθεις “εις εαυτόν”…

Μίλησες στην ιερατική σύναξη της 
23/11 και έδωσες τις πνευματικές 
κατευθύνσεις προς τους κληρικούς: 
«να ζουν Αγιοπνευματικά, να επιτε-
λούν με φόβο Θεού το ύψιστο έργο 
τους, αγκαλιάζοντας ολόκληρο το 
ποίμνιο» (εφημερ. “Κόσμος”).

Άραγε τι θα σκεφτότανε οι ιερείς 
που σε άκουγαν όταν έλεγες τα 
παραπάνω λόγια; Φαντάζομαι πόση 
προσπάθεια θα κατέβαλαν για να 
πνίξουν την ερώτηση που φυσιολο-
γικά ήρθε στο μυαλό τους: «Εσύ τα 
πράττεις αυτά;». Πώς θα εμπνεύσει, 
θα οδηγήσει στο σωστό δρόμο ένας 
αρχηγός, ένας καθοδηγητής, ένας 
οδηγός, όταν ο ίδιος ακολουθεί άλλο 
δρόμο απ’ αυτόν που δείχνει;

Στην αρχή του έτους εκδικάζεται 
στον Άρειο Πάγο μια από τις περίφη-
μες αγωγές σου κατά δέκα πέντε (15) 
πιστών χριστιανών Λαρισαίων που 
ζητάς χιλιάδες ευρώ απ’ τον καθένα 
με την κοινοποίηση μάλιστα και εγ-
γράφου σε ωρισμένους απ’ αυτούς για 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. 
Τα χρήματα, κατά δήλωσή σου, θα 
τα διαθέσεις για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς!!!
Αλήθεια, η άλλη υπόθεση με τα 

κλεμμένα εκατομμύρια από το πα-
γκάρι των Τεμπών τί έγινε; Εκεί γιατί 
δεν διεκδίκησες τα δικαιώματα της 
Μητρόπολης, ως πρόεδρος της Επι-
τροπής του Προσκυνήματος;

Δύο επίτροποι, αν θυμάμαι καλά, 
καταδικάστηκαν τελεσίδικα και 
αμετάκλητα για την κλοπή. Γιατί 
δεν ζήτησες να επιστραφούν τα 
κλεμένα, ώστε να ικανοποιηθούν τα 
φιλανθρωπικά σου αισθήματα; Είναι 
ένα μεγάλο ερώτημα που δυστυχώς 
ακόμη παραμένει αναπάντητο … «το 
γιατί»!!!

Ο π. Διονύσιος Τάτσης στον «Ορ-
θόδοξο Τύπο» της 21-12-07 έγραφε 
για τους δικομανείς Μητροπολίτες: 
«Να φανταστούμε ένα Μητροπολί-
τη, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα 
αμυντικό τείχος με καταδικαστικές 
αποφάσεις εις βάρος αντιφρονού-
ντων, για να μπορεί να ποιμάνει το 
λαό του Θεού, χωρίς αναταραχές 
και κλυδωνισμούς. Αλήθεια, πόση 
πνευματική καρποφορία μπορεί να 
έχει; … Πιστεύω ότι η αποτυχία του 
είναι δεδομένη».

Ξύπνα, διώκτη μας, σύνελθε για 
το καλό το δικό σου πρωτίστως και 
μετά για το καλό του ποιμνίου της 
ταλαίπωρης Μητρόπολης. Αυτά 
τα λίγα για αυτό το μήνα για να μη 
χαλάσουμε τις καρδιές μας μια και 
πλησιάζουν οι άγιες μέρες των Χρι-
στουγέννων.

(Υπογράφει την ανωτέρω 
ανοιχτή επιστολή ο ίδιος «επιφανής» 

αγωνιζόμενος χριστιανός που κρατάει ψηλά 
το λάβαρο του αγώνα για μια Εκκλησία 

με καλούς ποιμένες)

ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΕΙΣ

Ιερά προσκυνήματα (Εικόνες, Ιερά Λείψανα) μεταφέρονται, κατά 
πάγια συνήθεια, από Μοναστήρια και Ναούς μίας Μητρόπολης 
σε Ναούς άλλης, κατόπιν έγκρισης των επιχώριων επισκόπων, για 
τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος των πιστών. Κάτω όμως 
από τον προφανή αυτό σκοπό υποκρύπτεται δυστυχώς και άλλος, 
αν όχι σπουδαιότερος εξίσου “κύριος”. Και είναι ο χρηματικός, ο 
εισπρακτικός, που κάθε άλλο παρά ιδιαίτερη τιμή περιποιεί στους 
οργανωτές αυτού του χρηματοφόρου εγχειρήματος. Ωστόσο 
οι έντονα θρησκευόμενοι προσέρχονται στις προσκυνηματικές 
αυτές εκδηλώσεις, που κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου πυ-
κνώνουν, προκειμένου να καλυφθεί η χρηματική δυσπραγία του 
καλοκαιριού εξαιτίας της αραίωσης του εκκλησιάσματος λόγω 
των διακοπών.

Εδώ και μερικά χρόνια συγκεντρώθηκε υπερβολικά υψηλό 
χρηματικό ποσό κατά την προσκύνηση της σεπτής εικόνας της 
Παναγίας της Ιεροσολυμιώτισσας στους Μητροπολιτικούς Να-
ούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. ∆ιατυπώθηκαν τότε από 
άτομα και φορείς κρίσεις και επικρίσεις που ανάγκασαν τη ∆ιοι-
κούσα Εκκλησία να εκδώσει εγκύκλιο απαγόρευσης μεταφοράς 
προσκυνημάτων χωρίς την έγκρισή της. Και να σημειωθεί ότι το 
ποσό “ήταν για το Επιτραχήλιο του τέως Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Ειρηναίου”, όπως ομολόγησε ο ίδιος (!!!). Η προαναφερόμενη 
εγκύκλιος, κατά τα φαινόμενα, ατόνισε και καταστρατηγείται.

Ο πιστός λαός του Θεού οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η 
Παναγία είναι μία και μόνη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθε Άγιο. 
Ούτε είναι σωστό οι εικόνες και τα ιερά λείψανα να μεταφέρονται 
“εν είδει γυρολόγου” από Ναό σε Ναό και δίπλα τους να τοπο-
θετείται το κυτίο είσπραξης του οβολού των προσκυνητών για 
κάποιο ενδεχόμενο παρόμοιο Ειρηναίο.

Οι προσερχόμενοι πιστοί, κατά πάγια συνήθεια, ανάβουν το 
κεράκι τους, κάνουν το σταυρό τους, ασπάζονται το προσκύνημα 
και ρίχνουν στο κυτίο την προτιθέμενη χρηματική τους προσφο-
ρά, κάτω από το άγρυπνο μάτι κάποιου ιερέα ή εκκλησιαστικού 
επιτρόπου που προωθεί στο κυτίο τα εκτός αυτού νομίσματα. 
Υπάρχουν ωστόσο και πιστοί που αντιπαρέρχονται τον προκλητικό 
σκανδαλισμό, μένουν αδιάφοροι στη στημένη εισπρακτική στό-
χευση και για ικανοποίηση της ψυχικής τους ανάγκης αρκούνται 
στην εκδήλωση της τιμής προς το προσκύνημα και στην επίκληση 
της Θείας Χάριτος.

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός καθόρισε εξάλλου τον τρόπον της 
λατρείας λέγοντας στη Σαμαρείτισσα: “Αλλ’ έρχεται ώρα, και 
νυν έστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι το πατρί 
εν πνεύματι και αληθεία και γαρ ο πατήρ τοιούτους ζητεί τους 
προσκυνούντας αυτόν” (Ιω. 4, 23).

Η Θεία Χάρη δεν πουλιέται και ούτε αγοράζεται. Είναι δωρεά 
του Αγίου πνεύματος. “∆ωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε” (Ματθ. 
10, 8). Και η “σιμωνία” (εκμετάλλευση της θρησκευτικής πίστης 
για οικονομικά οφέλη) αποδοκιμάσθηκε στους πρώτους χριστια-
νικούς χρόνους από τους Αποστόλους και πρέπει να εκλείψει 
(Πράξεις 8, 9-25).

Είναι επιτέλους καιρός να εκλείψουν οριστικά και αμετάκλητα 
τα προαναφερόμενα θλιβερά φαινόμενα. Είναι καιρός να τερμα-
τισθεί η εκμετάλλευση των φιλόθρησκων αισθημάτων του λαού 
και του πόνου του κάτω από όποια προσχήματα.

Στους Ναούς υπάρχουν τα παγκάρια για να ρίχνουν οι πιστοί 
ό,τι προαιρούνται για το κερί και τις ανάγκες του Ναού. Τα τυ-
χόν μεγαλύτερα ποσά πρέπει να τα παραδίνουν στον ταμία του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και να ζητούν τη διάτρητη απόδειξη 
είσπραξης.

Κάθε άλλος τρόπος χρηματικής είσπραξης ή συναλλαγής 
στους Ιερούς Ναούς συνιστά βεβήλωση του Αγίου Πνεύματος, 
της μνήμης της Παναγίας, των Αγίων και του ιερού τους χώρου. 
∆εν επιτρέπεται με τη συνδρομή ή την ανοχή των πιστών να 
ανθεί η “χριστεμπορία”. Απεναντίας μάλιστα έχουν χρέος να 
αντιστέκονται συνειδητά, έμπρακτα και υπεύθυνα στις όποιες 
μεθοδεύσεις εξυφαίνονται για την πραγματοποίησή της. Μόνον 
έτσι θα επανέλθει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας στην αυθεντική Της 
αποστολή, θα διαφυλαχθεί το κύρος Της, θα συνετισθούν ή θα 
αποχωρίζουν οι όποιοι επίορκοι ανώτεροι κληρικοί εισήλθαν στην 
ιεροσύνη για να φορούν βαρύτιμες στολές, να κυκλοφορούν με 
πολυτελή αυτοκίνητα, να αποκτούν βίλες για τα ανίψια, τις εικο-
νόμους, τις συνείσακτες και να αποταμιεύουν χρήματα για τα 
γεράματά τους. Και ας μην διαφεύγει της προσοχής τους ότι ο 
Θεός, κατά την αντίληψη του θρησκευόμενου λαού μας, “βλέπει, 
ακούει, μπορεί να αργεί αλλά δεν λησμονεί”. Και η κρίση Του είναι 
αναπόφευκτη για όλους μας.

(Α.Κ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και Επαρχίας 
να είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα 
μας για μια Εκκλησία αγία και άμωμη:
1. Την Πρωτοχρονιά (Σάββατο 1-1-2011) στις 10 με 10:15 το 
πρωί (μετά τη Θ. Λειτουργία) στον Ι.Ν. του Αγίου Αχιλλίου 
(πλατεία Μητέρας) κατά την επίσημη δοξολογία για το Νέο 
Έτος.
2. Τη μέρα των Θεοφανείων (Πέμπτη 6-1-2011) κοντά στη 
γέφυρα του Πηνειού και προς την πλευρά του περιπτέρου, 
κατά την τελετή της ρίψης του Τιμίου Σταυρού.
Στόχος μας, όπως πάντα, να στείλουμε μήνυμα στις 
εκκλησιαστικές, τις δικαστικές και πολιτικές Αρχές ότι η 
σιωπηλή παρουσία μας σημαίνει διαμαρτυρία τόσο για τα 
τεκταινόμενα στο χώρο της Εκκλησίας, όσο και για την 
αδιαφορία και απάθεια που επιδεικνύουν οι αρμόδιοι στο 
χρονίζον τοπικό Εκκλησιαστικό πρόβλημα.
Μη λείψει κανένας από το προσκλητήριο αυτό του αγώνα. Ας 
μείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι, αδελφοί!
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Γραφή και Παράδοση είναι ένα και 
το αυτό. Μία Παράδοση αληθείας. 
Είναι ο αυτός δια των αιώνων υπό της 
Εκκλησίας παραδιδόμενος Χριστός και 
προσοικειούμενος από τους πιστούς για 
τη σωτηρία τους. Η μεν Γραφή παριστά 
την σταθερή και αναλλοίωτη μορφή της 
αλήθειας και στο πνεύμα και στο γράμμα. 
Η δε Παράδοση παριστά τη δυναμική 
μορφή αυτής της αλήθειας. Στηρίζεται 
μόνον στο πνεύμα, το γράμμα μεταβάλ-
λεται. Ο Χριστός είναι η ζωντανή μορφή 
αυτής της αλήθειας. Είναι ζωή. Είναι η 
δυναμική παρουσία του Θεού μέσα στη 
ζωή των πιστών, «εγώ ειμι η οδός ή ζωή 
και η αλήθεια» [Ιωάν. 14,6]. Οι Πηγές 
είναι οι ορθές μαρτυρίες ανθρώπων περί 
του Θεού. Όλες οι παραδόσεις στην 
Εκκλησία δεν είναι αλάθητες. Γενικώς, 
πρέπει να βρίσκουμε μαρτυρίες περί της 
αποκαλύψεως του Θεού, και που τούτο 

μαρτυρείται.
Τρίτη προϋπόθεση της Δογματικής 

είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία παρέχει 
την εγγύηση ορθής, αληθινής και αναλ-
λοίωτης διαιώνισης της αλήθειας στη 
ζωή της υπό του Πατρός δια του Υιού 
εν Αγίω Πνεύματι. Λέγοντες Εκκλησία 
εννοούμε ασφαλώς την Ορθόδοξη Κα-
θολική Ανατολική Εκκλησία, η οποία 
μόνη διεκράτησε δια των αιώνων την 
περί Θεού αλήθεια ανόθευτη και την 
Πίστη απαραχάρακτη.

Ο Θεός ενεργεί στο κόσμο το έργον 
του δι’ ωρισμένων προσώπων, τα οποία 
αποτελούν γέφυρα προσβάσεως του 
Θεού προς τον κόσμο και έτσι ζη ο άν-
θρωπος. Με τη κάθοδο και την σάρκωση 
του Λόγου του Θεού δημιουργείται η 
διαρκής δυνατότητα του Θεού να κα-
τέρχεται στον κόσμο ο Θεός, και να τον 
αναβιβάζει στο Θεό. Ποιος είναι, όμως, 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες και στην ίδια σελίδα 
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη ∆ογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

Παρατηρείται – ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια – το ανησυχητικό και θλιβερό 
φαινόμενο, να διαγράφουμε από τα σχο-
λικά μας βιβλία ιστορικά γεγονότα της 
φυλής μας – που κατέγραψε μάλιστα η 
παγκόσμια ιστορία – ακολουθώντας μια 
περίεργη μονομερή αλτρουιστική τακτική, 
για να «τάχουμε καλά» με τους γείτονές 
μας, αδιαφορώντας αν η στάση μας αυτή 
αποβαίνει σε βάρος τους Έθνους μας. 
Εν ολίγοις προκειμένου να μας πουν 
ανώτερους ανθρώπους και πολιτισμένους 
παραιτούμαστε οικειοθελώς από δικαιώ-
ματα που μας κληρονόμησαν οι πρόγονοί 
μας χύνοντας ποταμούς αιμάτων και 
υψώνοντας εκατόμβες με τα γενναία τους 
σώματα.

Σ’ αντίθεση με μας, οι γείτονές μας 
– Αλβανοί, Σκοπιανοί, Τούρκοι κ.α. – υπε-
ραμείνονται με πάθος των «κυριαρχικών 
τους δικαιωμάτων» και ασκώντας βρώμικη 
και ανήθικη πολιτική δε διστάζουν να 
αλλοιώνουν την ιστορία σε βάρος τους 
έθνους μας. ∆εν φείδονται χρημάτων 
προκειμένου να πείσουν Ευρωπαίους, 
Αμερικανούς, Ασιάτες κ.ά. ότι η αλήθεια 
βρίσκεται με το μέρος τους· ότι είναι οι 
αδικημένοι ενώ οι Έλληνες αποτελούν 
την χειρότερη φάρα, που άρπαξε «τα 
εδάφη τους» και τα οποία… υποχρεούται 
να επιστρέψει.

Αυτή την τακτική της διαστρέβλωσης 
συνεχίζουν και στα σχολικά εγχειρίδιά 
τους διδάσκοντας τους μικρούς μαθη-
τές το μίσος για την Ελλάδα και τους 
Έλληνες.

Για του λόγου το αληθές παρουσιάζου-
με μέρος του περιεχομένου των σχολικών 
τους εγχειριδίων για να γίνει αντιληπτή 
η εμπάθεια και η κακότητα που τους 
διακρίνει.

ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:
Στη Γεωγραφία της Γ’ Λυκείου οι μαθη-

τές δεν μαθαίνουν μόνο για τα σημερινά 
όρια του αλβανικού κράτους, αλλά, και 
για τις περιοχές που «αδίκως» – όπως 
λέει αρκετές φορές στο βιβλίο – το Συμ-
βούλιο των Πρεσβευτών το 1913 άφησε 
εκτός των ορίων του αλβανικού κράτους, 
όπως όλο το Κόσσοβο, τρεις νομούς του 
Μαυροβουνίου, το μεγαλύτερο μέρος 
του κράτους των Σκοπίων, τρεις περιοχές 
της Σερβίας, αλλά και οκτώ (8) νομούς 
της Ελλάδας (!!!). Το βιβλίο αυτό έχει 
εξώφυλλο χάρτη της μεγάλης Αλβανίας 
με όλες της προαναφερθείσες περιοχές. 
Το δυστύχημα είναι ότι το ίδιο βιβλίο διδά-
σκονται και τα Ελληνόπουλα της Βορείου 
Ηπείρου.

Στην εισαγωγή του με τίτλο «Σύνθεση 
και θέση των αλβανικών περιοχών» σελ. 
198 αναφέρει: “Είναι αλβανικές περιοχές 

που αδίκως προσαρτήθηκαν στο Ελληνικό 
κράτος το 1913 από το Συμβούλιο των 
Πρεσβευτών. Οι ιστορικές εξελίξεις, οι 
μαγικές βίαιες μετακινήσεις των αυτοχθό-
νων αλβανικών πληθυσμών και η έλλειψη 
επίσημων στοιχείων, δυσκολεύουν τον 
προσδιορισμό των αλβανικών περιοχών 
στην Ελλάδα…”.

Επίσης στα ιστορικά εγχειρίδια κυριαρ-
χεί το θέμα των Τσάμηδων. Τα γεγονότα 
αυτά παρουσιάζονται τελείως αντίθετα 
από την πραγματικότητα. Εκείνα δηλαδή 
που έκαναν οι Τσάμηδες στους Έλληνες 
πολίτες παρουσιάζονται ως εγκλήματα 
των Ελλήνων σε βάρος των Τσάμηδων… 
Συγκεκριμένα στο βιβλίο της ∆’ τάξης του 
∆ημοτικού Σχολείου, που συντάχθηκε το 
2002, στην σελίδα 126, γράφει: «Στην 
περίοδο 1944, οι ελληνικές φασιστικές 
δυνάμεις διέπραξαν μεγάλες βαρβαρό-
τητες. Βασάνισαν και μετά σκότωσαν 
και έσφαξαν πάνω από 2.000 άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά Τσάμηδων. Για να 
γλιτώσει από το μακελειό, ο τσάμικος 
πληθυσμός απομακρύνθηκε με κατεύ-
θυνση την Αλβανία. Πάνω από 10.000 
άτομα τοποθετήθηκαν στην Κονίσπολη, 
στο ∆έλβινο, στους Αγίους Σαράντα, το 
Φίερι και στη Λούσκια».

Η αλήθεια όμως είναι άλλη. ∆εν κιν-
δύνευαν από κανένα «μακελειό» οι 
Τσάμηδες. Έφυγαν με τη θέλησή τους 
για να μην υποστούν τις συνέπειες της 
Απόφασης του Ειδικού ∆ικαστηρίου 
∆οσιλόγων Ιωαννίνων (αριθ. Απόφασης 
344/23-5-1945). Εκεί αναφέρονται τα 
πάσης φύσεως εγκλήματα, τα οποία 
διέπραξαν οι Τσάμηδες στο χώρο της 
Θεσπρωτίας. ∆ολοφόνησαν ακόμη και 
τον Νομάρχη της.

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ:
Η εθνικιστική έξαρση αποτυπώνεται στα 

βιβλία που διδάσκονται στα σχολεία όλης 
της χώρας. Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως 
υπεύθυνη για το «διαμελισμό της Μακε-
δονίας», για τη μη αναγνώριση των δικαι-
ωμάτων της αλύτρωτης «Μακεδονίας του 
Αιγαίου», την ύπαρξη μιας καταπιεσμένης 
«μακεδονικής μειονότητας» κ.ά..

Στο βιβλίο ιστορίας της Η’ τάξης (σελ. 
112-113) αναφέρεται: «η σκληρότητα των 
ελληνικών Αρχών, οι φυλακίσεις, η εκδίκη-
ση, καθώς και οι διώξεις των Μακεδόνων, 
συντάραξαν σύσσωμη την κοινή γνώμη. 
Για την απάνθρωπη συμπεριφορά (των 
Ελλήνων) απέναντι στους Μακεδόνες 
ενδιαφέρθηκε η Κοινωνία των Εθνών».

Ιδιαίτερα γλαφυρό είναι αυτό που διδά-
σκονται οι Σκοπιανοί μαθητές που φοιτούν 
στην Ζ’ τάξη του ∆ημοτικού Σχολείου. 
Γράφουν: «η Πατρίδα μας έχει μακρά και 
πλούσια ιστορία. Στην αρχαιότητα ήταν 

πολύ ισχυρό κράτος. Την εποχή του Φιλίπ-
που Β’ (4ος αιώνας π.Χ.) η Μακεδονία ήταν 
το ισχυρότερο κράτος της Βαλκανικής 
Χερσονήσου, ενώ στην εποχή του υιού 
του Αλεξάνδρου του Μακεδόνα απλω-
νόταν σε τρεις ηπείρους και αποτελούσε 
παγκόσμιο κράτος».

Και αλλού: «κατά την εγκατάσταση 
των Σλάβων στην Μακεδονία (τον 7ο αι-
ώνα μ.Χ.) αυτοί (οι Σλάβοι) συνάντησαν 
τους αρχαίους Μακεδόνες. Στην αρχή οι 
σχέσεις τους ήταν άσχημες, αλλά στην 
πορεία βελτιώθηκαν. Οι Μακεδόνες ήταν 
Χριστιανοί και με ανώτερο πολιτισμό. Στα-
διακά άρχισαν να συνεργάζονται μεταξύ 
τους. Οι Σλάβοι, για τη νέα τους πατρίδα, 
αποδέχτηκαν το όνομα Μακεδονία και 
άρχισαν να ονομάζονται Μακεδόνες. Οι 
γηγενείς Μακεδόνες αποδέχτηκαν τη 
σλαβική γλώσσα, αργότερα και τη σλα-
βική γραφή».

∆ηλαδή, η διαστρέβλωση της Ιστορίας 
σε όλο της το μεγαλείο!.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:
Στα βουλγαρικά σχολικά βιβλία οι 

αναφορές στους Έλληνες είναι σχετικά 
λίγες.

Ο ανθελληνισμός των Βουλγάρων ήταν 
εντονότατος από τις αρχές του 20ου αιώνα 
μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέ-
μου (1900 – 1950). Η αλλαγή του πολιτικού 
κλίματος κατά την δεκαετία του 1990 είχε 
ως αποτέλεσμα οι αναφορές στα σχολικά 
βιβλία για τους Έλληνες να είναι ως επί 
το πλείστον ουδέτερες. Οι υπάρχουσες 
(λίγες) αρνητικές, έχουν σχέση κυρίως 
με προσπάθειες «απεθνικοποίησης» του 
βουλγαρικού πληθυσμού στα εδάφη που 
τους παραχωρήθηκαν μετά τον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.

Στο βιβλίο της Η’ τάξης αναφέρεται: 
«Η Ελληνική Κυβέρνηση απεθνικοποιεί 
τον τοπικό πληθυσμό της ∆υτικής Θρά-
κης. Κλείνουν τα σχολεία, εκκλησίες και 
μοναστήρια».

Στο δε βιβλίο της Μητρικής Γλώσσας 
Η’ τάξης (σελ. 82) σε απόσπασμα ποι-
ήματος διαπιστώνεται ένα παράδειγμα 
επεκτατισμού απέναντι στην Ελλάδα. 
«Η Μακεδονία, θαυμαστή χώρα, δεν θα 
γίνει ελληνική, φωνάζει το δάσος και τα 
βουνά».

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ:
Στα τουρκικά βιβλία συνήθως ο Έλλη-

νας παρουσιάζεται ως εχθρός, γεμάτος 
ωμότητα και πολύ συχνά απάνθρωπος, 
ενώ η Ελλάδα ως μία ιμπεριαλιστική χώρα 
που επιβουλεύεται συνεχώς τα «τουρκικά» 
εδάφη και διαρκώς ηττάται…

Οι τούρκοι μαθητές διδάσκονται για 
την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ότι 
πρόκειται για μια από τις εξεγέρσεις στο 

χώρο των Βαλκανίων και αντιμετωπίζεται 
ως «εκδήλωση αγνωμοσύνης προς τους 
Οθωμανούς, οι οποίοι κυβερνούσαν με 
δικαιοσύνη και ανοχή…».

Σε παλαιότερο σχολικό βιβλίο ιστορίας 
της δεκαετίας 1970 έγραφε: «οι Έλληνες 
(στην επανάσταση) κρεμούν τους Τούρ-
κους αιχμαλώτους σε δένδρα και κατόπιν 
βάζουν φωτιά κάτω από τα πόδια τους 
να σιγοψηθούν, αφού προηγουμένως 
χαράξουν με μαχαίρια σταυρούς στα στή-
θη τους. Τέλος, πριν ξεψυχήσουν, τους 
κάνουν στόχους για σκοποβολή».

Στο βιβλίο της ιστορίας της Ε’ τάξης 
(σχετικά με το 1922) αναφέρεται (σελ. 18): 
«Αν αυτοί που έρχονται είναι εχθροί (δηλ. 
Έλληνες) εμείς είμαστε Τούρκοι». Και πιο 
κάτω, στην σελ. 46, παρουσιάζουν τον 
ελληνικό στρατό να επιτίθεται κατά των 
αμάχων Τούρκων. «Ο τουρκικός στρατός, 
ο οποίος διατάχθηκε από τον αρχιστρά-
τηγο (Μουσταφά Κεμάλ), αφηνίασε. Ξε-
χύθηκε σαν χείμαρρος προς την Σμύρνη. 
Ο ελληνικός στρατός ήταν αδύνατο να 
μπορέσει να ανακόψει τον τουρκικό στρα-
τό. Οι Έλληνες, οι οποίοι κατάλαβαν ότι 
δεν μπορούσαν να δουν καθόλου πια την 
Ανατολία, κατέστρεφαν ολοσχερώς τους 
τόπους από τους οποίους περνούσαν και 
σκότωναν, πριν προλάβουν να μιλήσουν, 
αμάχους, γυναίκες, παιδιά, γέρους».

«Στις 9-9-1992 στη Σμύρνη, οι Έλληνες 
ρίχθηκαν στη θάλασσα», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας στο 
σημείο αυτό το «δικό μας» βιβλίο που είχε 
γράψει η κ. Ρεπούση, όπου, ως γνωστό, 
έκανε αναφορά για «συνωστισμό προσφύ-
γων» στη προβλήτα της Σμύρνης, προτού, 
βεβαίως, αποσυρθεί η φράση, «μετά την 
γενική κατακραυγή».

Η ιστορία Η’ τάξης (σελ. 65) παρουσιά-
ζει τους Έλληνες ως ωμούς κατακτητές 
και δολοφόνους: «Οι Έλληνες αντάρτες 
στην Σαμψούντα και στα περίχωρά της 
κυρίευαν τα χωριά και δολοφονούσαν 
τους Τούρκους».

Ενδιαφέρον έχουν και οι αναφορές για 
την απόβαση του «Αττίλα» στην Κύπρο. 
Στο τουρκικό σχολείο οι μαθητές μα-
θαίνουν ότι ο τουρκικός στρατός έκανε 
«απόβαση ειρήνης» στο νησί «για να 
αποτραπούν επεισόδια εις βάρος των 
Τουρκοκυπρίων παρόμοια με εκείνα που 
έγιναν μετά το 1960».

Για να δικαιολογήσουν την επιθετικό-
τητα που δείχνουν στο Αιγαίο, οι Τούρκοι 
μαθητές μαθαίνουν από το βιβλίο της Στ’ 
∆ημοτικού (σελ. 19) ότι: «Τα νησιά του 
Αιγαίου βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή», 
(σελ. 21) «Η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη 
να διατηρήσει στο Αιγαίο την ειρήνη»(!), 
σελ. 65) «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και 

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

εν προκειμένω ο ρόλος της Εκκλησίας; Η 
Εκκλησία είναι η δυνατότητα συνάντησης 
με το Χριστό. Το Χριστό τον συναντάμε 
στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος 
συνάντησης με το Θεό. Είναι μια έννοια 
της κοινωνίας, δια της συμμετοχής των 
πιστών στο σώμα του Χριστού. Εδώ, στην 
Εκκλησία, συναντάμε το Χριστό και το 
Θεό, διότι ο ίδιος κατοικεί σε Αυτή, και 
δι’ Αυτής ενεργεί την σωτηρία των αν-
θρώπων. Είναι μια ζύμη η Εκκλησία δια 
της οποίας ανανεούται ο κόσμος. Στην 
Εκκλησία, (σε σχέση με το Δόγμα), ασκεί-
ται η Δογματική, διότι στην Εκκλησία 
υπάρχει αποκεκαλυμμένη η αλήθεια και 
δια της Εκκλησίας, ως υψίστης αυθεντίας, 
διακρατεί ορθώς την περί Θεού αλήθεια 
και, επομένως, απαραχάρακτο το Δόγμα. 
ΑΡΑ, για να συναντήσει ο Θεολόγος την 
αποκάλυψη πρέπει να προσέλθει στην 
Εκκλησία.

ΣΥΝΟΨΗ: Προϋπόθεση για να Θεολο-
γήσει κανείς, είναι: α) Η αποκάλυψη του 
Θεού. Δηλαδή, ο Θεός κατά ένα τρόπο, 
εμμέσως ή αμέσως, αποκαλύπτεται, για να 
τον γνωρίσει ο άνθρωπος. β) Ότι κάπου 
υπάρχει η μαρτυρία της Αποκάλυψης 
του Θεού. Πηγές της Αποκάλυψης είναι 
η Αγία Γραφή και η Ιερή Παράδοση. Δεν 
έχουμε άλλες μαρτυρίες πίστεως. Μόνον 
ό,τι γράφεται στις δύο αυτές πηγές περί 
Θεού και ανθρώπου προσπαθεί να μετα-
δώσει η Παράδοση της Εκκλησίας. γ) Η 
Εκκλησία. Η ίδια η Εκκλησία παραδίδει 
και παραδίδεται. Είναι ζωή. Είναι φορέας 
και διαιωνιτής της Αποκαλύψεως. Είναι 
ο αλάθητος φύλακας της Αληθείας. 
Όπου δεν υπάρχει η Εκκλησία και η 
πίστη Της, δεν υπάρχει ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. 
Την Πίστη Της η Εκκλησία την εκφράζει 
διδάσκουσα.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

συνέχεια στη σελ.7

ΠΩΣ «ΓΡΑΦΟΥΝ» ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ!
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η ασφάλεια στην Ασία είναι δυνατόν 
να διατηρηθούν με την επιστροφή 
αυτών των νησιών στην Τουρκία», 
(σελ. 110) Η Τουρκία καθόρισε τα 
χωρικά της ύδατα στα 6 ναυτικά 
μίλια το 1930. Έτσι, η Χίος, η 
Μυτιλήνη και η Σάμος βρίσκονται 
μέσα στα χωρικά ύδατα της Τουρ-
κίας. Το δικαίωμα κυριαρχίας 
μιας χώρας στα δικά της χωρικά 
ύδατα της επιτρέπει να ασκεί τα 
ίδια δικαιώματα στα νησιά που 
βρίσκονται σε αυτά τα ύδατα».

Σε ένα άλλο εγχειρίδιο, που 
διδάσκεται στις ακαδημίες ιστο-
ρίας και τις στρατιωτικές σχολές 
της Τουρκίας, και τιτλοφορείται: 
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ 
ΑΙΓΑΙΟ (Ege Denizinde Turk 
Klari), κυκλοφόρησε δε για πρώτη 
φορά το 1955 με την υπογραφή 
του Τούρκου καθηγητή Ιστορίας 
Μεχμέτ Σακιά και προπαγανδίζε-
ται παράλληλα ως απαραίτητο 
ανάγνωσμα για τις μεγαλύτερες 
ηλικίες, εμπεριέχει απίστευτες 
ανιστόρητες θεωρίες.

Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές 
«Όλοι οι πολιτισμοί του Αιγαίου 
– μεταξύ αυτών και ο ελληνικός 
– ήταν τουρκικής προέλευσης! 
Φθάνουν μάλιστα στον παρα-
λογισμό να θεωρούν Μινωΐτες, 
Μυκηναίους, Ίωνες, Τρώες και 
Πελασγούς προτουρκικές φυλές 
που κατοικούσαν στο Αιγαίο. 
Σύμφωνα με αυτές τις απίστευτες 
θεωρίες, οι Έλληνες δεν ήταν 
παρά ένα μικρό παρακλάδι του 
μεγάλου τουρκικού λαού, του 
μοναδικού που είχε τη δύναμη 
να δημιουργεί μεγάλα κράτη και 
πολιτισμούς»…

Μεταφέροντας μέρος από τα 
όσα γράφουν τα σχολικά βιβλία 
των γειτόνων μας διαπιστώνουμε 
ότι καταβάλλουν κάθε προσπά-
θεια προκειμένου να εδραιώσουν 
στις ψυχές των παιδιών τους το 
μίσος και την εχθρότητα προς τη 
χώρα μας. Μας παρουσιάζουν 
«αχάριστους, φαντασμένους, 
άγριους, άδικους και φιλοπόλε-
μους», ιδιότητες, ασφαλώς, εξ 
ιδίων λαμβανόμενες. Γνωρίσματα, 
μόνο βαρβάρων λαών, «που όσο 
κι αν τους πλένεις το σαπούνι σου 
χαλάς». Ή συμπεριφορές, από 
σκοτεινά κέντρα υποβαλλόμενες, 
γιατί δεν μπόρεσαν ακόμη να δε-
χθούν το μεγαλείο της ελληνικής 
φυλής, το οποίο, ασπαζόμενο τον 
ορθόδοξο χριστιανισμό, εξακο-
λουθεί να μεγαλουργεί. Βλέπετε 
«ο δίκαιος είναι βαρύς και βλεπό-
μενος» (Σ.Σ. 2, 14).

Και αυτοί έτσι ενεργούν, καθώς 
τίποτε καλό δεν θέλουν να κά-
νουν, οικειοποιούμενοι μάλιστα 
κάθε πολιτισμό που προηγήθηκε 
της δικής τους παρουσίας στον 
κόσμο.

Εμείς όμως τί κάνουμε; ∆ι-
αστρεβλώνουμε την ιστορία 
μας για να μη στενοχωρήσουμε 
τους εμπαθείς γειτόνους μας; 
Φθάσαμε στο κατάντημα, εν 
ονόματι μιας ψεύτικης φιλίας, να 
προδίδουμε τα ιερά και τα όσια; 
Να διαγράψουμε την ιστορία χι-
λιάδων ετών και να δίνουμε στους 
εχθρούς μας ψευδή στοιχεία για 
να στηρίζουν τις ανυπόστατες 
θεωρίες τους; 

Φτάνει πια ο ραγιαδισμός.

«Ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύ-
ριος και εξαποστελώ λιμόν επι την 
γην, ου λιμόν άρτου, ουδέ δίψαν 
ύδατος, αλλά λιμόν του ακούσαι τον 
λόγον Κυρίου» 

(Αμώς Η΄ 11). 
« ...;.Και ποιεί πάντας, τους μι-

κρούς και τους μεγάλους, και τους 
πλουσίους και τους πτωχούς, και 
τους ελευθέρους και τους δούλους, 
ίνα δώσουσιν αυτοίς χάραγμα επί 
της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί 
των μετώπων αυτών και ίνα μη τις 
δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι ει μη 
ο έχων το χάραγμα». (Αποκάλυψις 
Ιωάννου, ΙΓ΄ 16-17). 

Και αναγκάζει όλους, λέει ο ευαγ-
γελιστής Ιωάννης, τους μικρούς και 
τους μεγάλους, τους πλουσίους και 
τους φτωχούς, τους ελευθέρους και 
τους δούλους, να προσκυνήσουν το 
είδωλο και να υποταχθούν στο θηρίο 
και να δώσουν υποταγή στο θηρίο με 
τρόπο ανεξάλειπτο, με χαραγμένη 
σφραγίδα στο δεξί τους χέρι ή στο 
μέτωπό τους. Και θα οργανώσει έτσι 
τα πράγματα ο ψευδοπροφήτης, 
ώστε να μη μπορεί κανείς ν’ αγορά-
σει ή να πωλήσει, εκτός εκείνων, οι 
οποίοι θα έχουν το χάραγμα και την 
σφραγίδα του θηρίου ...;». (αρχιμ. 
Χαρ. Βασιλόπουλου», «Η Αποκάλυ-
ψη Εξηγημένη», τομ. 4ος, σελ. 10. 
Είναι γνωστό ότι η Αποκάλυψις είναι 
το δυσκολότερο βιβλίο της Αγίας 
Γραφής, γι’ αυτό και ελάχιστοι είναι 
οι ερμηνευτές Πατέρες του βιβλίου 
αυτού. ∆εν παύει όμως να είναι «χρυ-
σωρυχείο», που «σκοπός του είναι, 
όχι να ικανοποιήσει την περιέργεια 
των περιέργων, αλλά να τονώσει 
τους πιστούς των διαφόρων γενεών, 
για να τους προετοιμάσει στην δοκι-
μασία κατά των επερχομένων διωγ-
μών, ώστε να μην ολιγοπιστήσουν, να 
μην λυγίσουν, αλλά να νικήσουν και 
να θριαμβεύσουν», όπως σημειώνει 
στην εισαγωγή του προαναφερόμε-
νου βιβλίου ο μακαριστός αρχιμαν-
δρίτης Χ. Βασιλόπουλος. 

Τω καιρώ ετούτω, τω πονηρώ και 
ακαταστάτω, που η κωμική και γι’ 
αυτό λίαν επικίνδυνη σκιώδης κυβέρ-
νηση των γονατισμένων στις τρόϊκες, 
«διαβουλεύεται» για την λεγόμενη 
«κάρτα του πολίτη», το προλογικώς 
τιθέν χωρίον IΓ’ 16-17 επιβεβαιώνει 
«τους λόγους της προφητείας». Με 
συνοπτικές διαδικασίες και με σπουδή 
αναιτιολόγητη (μέχρι στις 12 ∆εκ η 
προσχηματικώς λεγόμενη διαβούλευ-
ση) εντέλλονται οι Έλληνες πολίτες 
να παραλάβουν το πονήρευμα. Το 
κέλυφος βέβαια «της κάρτας» είναι 
...;.ευυπόληπτον, όλα για το καλό 
μας. Ποιος τους εμπιστεύεται; Είναι 
λαμπρή ευκαιρία να επιβάλλουν τα 
ανομήματά τους. Ευάλωτοι, ξεθεωμέ-
νοι (κυριολεκτικά), πανικοβλημένοι οι 
πολίτες από την «μνημονική» λαίλαπα, 
θα αποδεχθούν, «αντιστάσεως μη 
ούσης», τον ηλεκτρονικό ολοκληρω-
τισμό, την αμείλικτη λεηλασία της 
προσωπικής ζωής. 

Πρώτα έπρεπε να εξοβελιστεί από 
την ταυτότητα αυτό που απεχθάνεται 
το «θηρίο»: η Ορθοδοξία. Πώς θα 
μπορούσε εξ άλλου να συνυπάρχουν 
ο Χριστός, το Φως με το σκότος; «Τις 
δε συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαλ; 
Ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου; Τις 
δε συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά 
ειδώλων;». (Β΄ Κορ. Στ΄ 15). 

Βρέθηκαν οι λακέδες της πα-

γκοσμιοποίησης του κακού και 
πειθαναγκαστικά διέγραψαν την 
πολύ ενοχλητική καταγραφή. Το 
πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε. Οι 
υπογραφές αντίστασης του λαού 
- πρωτοφανής συλλογική αντίδραση 
- ενταφιάστηκαν. Τώρα, νυν καιρός 
εστί, εγκαινιάζεται το δεύτερο βήμα: 
η δυσώνυμος «κάρτα του πολίτη». 
Στην Αγγλία απορρίφθηκε το ίδιο και 
στη Γερμανία. Η Ευρώπη, η Εδέμ των 
προοδομανών, με τον ρηχό και αιρε-
τικό Χριστιανισμό της, αρνείται τις 
βλέψεις των κακεργατών, εδώ «ήδη 
βλάπτεται κάλαμος αποφάσεως, 
παρά κριτών και αδίκων». (∆οξαστικό 
Μ. Παρασκευής). 

Το ερώτημα πλανάται. Γιατί; Γιατί 
το πάλαι ποτέ ένδο-
ξο τούτο αλωνάκι, το 
κάστρο της Ορθο-
δοξίας «κεντά» την 
μήνιν, το φρύαγμα 
(=μανιώδης οργή) 
των χριστιανομάχων; 
Παρένθεση. «Μην πε-
ριμένετε ορισμένες 
χρονολογίες. Όσοι 
θέλησαν να καθορί-
σουν χρονολογίες, 
έπεσαν έξω και γελοιοποιήθηκαν. 
Παράδειγμα οι Χιλιασταί, που πολ-
λές φορές όρισαν χρονολογίες και 
κάθε φορά εγελοιοποιούντο. Άλλω-
στε δεν μας παρέχει χρονολογίες η 
Αποκάλυψις. Εάν ήσαν αναγκαίες 
θα τις έγραφε. Μόνον γεγονότα που 
θα γίνουν αναφέρει. Αλλά το πότε 
το αποσιωπά. Ούτε μπορούσε άλ-
λωστε να καθορίσει τον χρόνο της 
∆ευτέρας Παρουσίας, αφού ο ίδιος 
ο Κύριος είπε στους μαθητές, όταν 
τον ρώτησαν: «Ουχ υμών εστί γνώναι 
χρόνους ή καιρούς ους ο Πατήρ έθε-
το εν τη ιδία εξουσία». (Πραξ. Α΄ 7). 
Αντιγράφω τα λόγια του μακαριστού 
π. Χαράλαμπου Βασιλόπουλου για 
αποφυγή παρεξηγήσεων. Η «Απο-
κάλυψη» πλανάται υπεράνω χρόνου 
και τόπου, όλα όσα όμως περιγράφει 
θα εκπληρωθούν (ή εκπληρώθηκαν) 
κατά γράμμα στον καιρό τους. 

Επανερχόμενος στο θέμα. Μόνον 
τυφλοί δεν βλέπουν και δεν κατανοούν 
την επίθεση που δέχεται η Εκκλησία 
του Χριστού τους τελευταίους χρό-
νους. Ύπουλες πλαγιοκοπήσεις μέσω 
της Παιδείας - μαθήματα Γλώσσας, 
Ιστορίας και Θρησκευτικών - ειδικά 
αυτά τα τρία, με τα οποία μπορείς 
να μορφώσεις εθνική συνείδηση, να 
καλλιεργήσεις την πάτριο γλώσσα, 
να διδάξεις «ψυχή και Χριστό». Στα 
...;υπαρκτά ή ανύπαρκτα σκάνδαλα 
της Εκκλησίας, που ωχριούν μπροστά 
στις πομπές των πολιτικάντηδων, κρε-
μούν κουδούνια τα αντερείσματα των 
πολεμίων, τα Μ.Μ.Εξαπάτησης. Τώρα 
έρχεται η κάρτα. ∆ιατυμπανίζουν ότι 
θα προστατευτούν τα προσωπικά 
δεδομένα 

Υπάρχει νουνεχής πολίτης που 
τους πιστεύει; Αν δεν την παραλά-
βουμε, μας αναμένει διωγμός και 
πείνα. (∆εν αποτάχθηκε ήδη αστυ-
νομικός γι’ αυτόν τον λόγο. ∆εν πάει 
ο νους μας σ’ αυτήν την περίπτωση 
στο της «Αποκάλυψης» « ...;.ίνα μη 
τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι»; 
Ο οσιακής μνήμης γέροντας Παΐσιος 
ο Αγιορείτης, στο περίφημο κείμενο 
του «σημεία των καιρών», που το 
διαβάζουμε όλοι φωτοτυπωμένο εκ 
του αρχικού χειρόγραφου -για να μην 

παραποιηθεί - έγραφε: «Μετά λοιπόν 
από την κάρτα και την ταυτότητα, 
το φακέλωμα, για να προχωρήσουν 
πονηρά στο σφράγισμα, θα λένε 
συνέχεια στην τηλεόραση, ότι πήρε 
κάποιος την κάρτα του δείνα και του 
σήκωσε τα χρήματα από την τράπεζα 
...;». Και έτσι θα φτάσουμε, για το 
καλό μας πάντοτε, στο χάραγμα ...; 

(Υπόθεση ...;εργασίας. Η κάρτα του 
πολίτη επιβάλλεται. Κάποιοι, χιλιάδες 
Έλληνες πολίτες, Χριστιανοί Ορθό-
δοξοι, αρνούνται να την παραλάβουν. 
Συνέπεια; Η απόλυση από την εργα-
σία και ουσιαστικά ο εκμηδενισμός 
τους. Θα είναι ανύπαρκτοι για το 
κράτος, μη πολίτες. ∆εδιωγμένοι 
ένεκεν του Ευαγγελίου. Το κράτος 

- ανθρώπινη 
χαβούζα όπως 
κ α τ ά ν τ η σ ε , 
ν ο μ ι μ ο π ο ι -
ε ί  χ ι λ ι ά δ ε ς 
λαθρομετα-
νάστες, μου-
σουλμάνους 
ή αδιάφορους 
περί την πίστη. 
Οπότε αντι-
καθιστά τους 

ονειδισμένους και δεδιωγμένους 
πρώην πολίτες του, με τους «νέους» 
πειθήνιους και υπάκουους πολίτες, 
οι οποίοι θα είναι και οι «νέοι» ψηφο-
φόροι, που θα χρειάζεται το σάπιο 
σύστημα για «δημοκρατική» νομι-
μοποίηση. Εφιαλτικό σενάριο, ίσως 
και αφελές. Επαναλαμβάνω: Ποιος 
εμπιστεύεται τα ημεδαπά τσιράκια 
της Νέας Τάξης. 

Τέλος πάντων. Το θέμα είναι πολύ 
λεπτό και δύσκολο. Προϋποθέτει 
αγιότητα για απλανή ερμηνεία. Έρ-
χονται θλίψεις, ήδη τις βιώνουμε. 
Γράφει το Ευαγγέλιο: «Ιδού έστηκα 
επί την θύραν και κρούω» λέει ο Κύ-
ριος. Πώς κρούει ο Κύριος; Σημειώνει 
ο αγωνιστής της Ορθοδοξίας, μακα-
ριστός γέροντας Χαράλαμπος Βα-
σιλόπουλος. (Εκοιμήθη εν Κυρίω το 
1982. Είναι ο συγγραφέας του πολύ 
επίκαιρου βιβλίου «ο Οικουμενισμός 
χωρίς μάσκα». Ακριβώς όπως το λέει 
ο τίτλος. Αλωνίζουν σήμερα οι μα-
σκαράδες του Οικουμενισμού). «Με 
τις ευεργεσίες». Όλα τα καλά του 
Θεού τα είχαμε τα προηγούμενα χρό-
νια και περίσσεψε η ανομία. «Κρούει 
όμως την θύραν και με τις θλίψεις. 
Με τας θλίψεις, κρούει, προσπαθεί να 
μας φέρει στον δρόμο του. Χτυπάς 
μια πόρτα να ειδοποιήσεις ότι άναψε 
πυρκαϊά. ∆εν ακούει ο ένοικος, διότι 
είναι βαρήκοος ή κοιμάται βαριά. Τι 
θα κάμεις; Θα σταματήσεις; Κάθε 
άλλο. Θα χτυπήσεις δυνατότερα το 
κουδούνι, θα πάρεις και ράβδον. Το 
ίδιο κάνει και ο Χριστός. ∆εν ακούς με 
το καλό και βούλωσε τ’ αυτιά σου η 
αμαρτία; Θα χρησιμοποιήσει θλίψεις 
και βάσανα. Ο χοίρος κοιτάζει πά-
ντοτε προς τα κάτω. Για να κοιτάξει 
όμως τον ουρανό, θα τον αναποδο-
γυρίσεις και θα του βάλεις την ράχη 
κάτω. Και τον άνθρωπο, που κοιτάζει 
μόνο κάτω, τα γήϊνα, τον ξαπλώνει ο 
Θεός στο κρεβάτι του πόνου και τότε 
κοιτάζει ψηλά τον Ουρανό. «Παιδεία 
Κυρίου ανοίγει μου τα ώτα» λέγει ο 
Προφήτης». 

Νατσιός ∆ημήτρης 
δάσκαλος-θεολόγος Κιλκίς

ΤΟ ΠΟΝΗΡΕΥΜΑ: Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ...
Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

συνέχεια από σελ. 6

ΠΩΣ «ΓΡΑΦΟΥΝ» ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ!
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Λαμπαδάριος

“ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟ∆ΟΞΕΙΝ 
Η ΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;”

Αντιγραφή διωγµών στο 
πρόσωπο του Σέρβου 

Μητροπολίτου κ. Αρτεµίου;
Του θεολόγου κ. Ιωάννη Ρεντζίδη

“Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη 
πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων� οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν” (Ματθ. ε’ 20).
Τον ξένο κήπο πότιζε, ν’ ανθίσει κι’ ο δικός σου!
Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού θα καεί και το δικό 
σου!
Α. Τα προβλήματα της Εκκλησίας
Ο λόγος μας είναι περί ∆ικαίου και Ιερών Κανόνων και 
παραπέμπουμε στις δίκες τού Κυρίου μας. Αυτός πέρασε 
από πέντε  δικαστήρια , για να οδηγηθεί τελικώς στον 
διά Σταυρού θάνατο.
Πρώτο, το νυκτερινό δικαστήριο του Άννα με προειλημ-
μένη καταδικαστική απόφαση.

∆εύτερο, το νυκτερινό δικαστήριο 
του Καϊάφα με την αυτή πρόθεση 
και ίδιο το αποτέλεσμα.
Τρίτον, το πρωϊνό δικαστήριο 
στο Συνέδριο των παρανόμων 
Ιουδαίων με επικύρωση των δύο 
προηγουμένων εγκληματικών 
αποφάσεων.
Τέταρτον, το δικαστήριο του 
Ηρώδου, το οποίο έλαβε απόφα-

ση εξευτελισμού του Κυρίου δια της βασιλικής ερυθράς 
χλαμύδος.
Πέμπτον τέλος, το επικυρωτικό δικαστήριο του Πιλάτου 
με απόφαση εκβιασθείσα από τους ανόμους Ιουδαί-
ους.
Κατά συνέπεια, στην Εκκλησία που είναι ο Κύριος παρα-
τεινόμενος εις τους αιώνες, δεν επιτρέπεται να συγκρο-
τούνται άνομα και παράνομα δικαστήρια. Αποτελεί κα-
τάπτωση και άρνηση του εαυτού μας η άδικος καταδίκη 
κληρικών χωρίς Ιεροκανονικές και νόμιμες διαδικασίες, 
χωρίς συγρότησι αντικειμενικών δικαστικών πλαισίων.
Τα τελευταία χρόνια ανακύπτουν “αταξίες” σε διάφορες 
Ορθόδοξες Εκκλησίες και δρομολογούνται διαδικασίες 
που αμφισβητείται εάν και κατά πόσον είναι Κανονικές.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις νομίζουμε ότι γίνεται αντιγραφή 
και επανάληψη αναλόγων ολισθημάτων που διέπραξε 

η Ελλαδική Εκκλησία. Είναι 
γνωστό βέβαια ότι, η Ελλαδική 
Εκκλησία είναι η πιο ελεύθερη 
και καλά οργανωμένη Εκκλησία, 
με παράδοση δύο περίπου χιλιε-
τιών. Οφείλει λοιπόν να αποτελεί 
πρότυπο συμπεριφοράς και 
κανονικότητος. ∆υστυχώς όμως 
η πνευματική ευθύνη της είναι τε-

ραστία, αφού πριν από τριάντα έξη  χρόνια  εξεδίωξε 
δώδεκα  Μητροπολίτες  χωρίς δίκη και κανονική δια-
δικασία. Και έκτοτε συνεχίζει την αντικανονική πρακτική 
χωρίς ίχνος μετανοίας και αυτοελέγχου.
Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες κατακερματίσθηκε έτι 
περαιτέρω η Ιερά Μητρόπολις Αττικής και Μεγαρίδος. 
Έτσι από δύο οι μοιχεπιβάτες αυξήθηκαν και έγιναν 
τέσσερις στη θέση του Κανονικού Μητροπολίτου κ. Νικο-
δήμου (δηλ. παλαιοί μεν, ο Μητροπολίτης Βαρθολομαίος 
στη Σαλαμίνα και ο Μητροπολίτης Νικόλαος στα Μεσό-
γαια, νέοι δε, ο Μητροπολίτης Κύριλλος στην Κηφισιά 
και ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας στο Ίλιο).
∆υστυχώς οι διοικήσεις Ομοδόξων Εκκλησιών, που είναι 
νεώτερες σχετικώς Εκκλησίες, αντιγράφουν μερικά στρα-
βά της Ελλαδικής Εκκλησίας. Προφανώς, σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις συντελείται όχι όσμωση  πνευματικότητος, 
αλλά αντιγραφή παρανομίας . 
Β. Ανοικτή η καταδίκη των αντικανονικοτήτων
Στον κόσμο λειτουργεί ο πνευματικός νόμος που πρέπει 
να εξικνείται και μέχρι τα διοικητικά όργανα της Εκκλη-
σίας.
Η άδικος εκδίωξη του Ιερού Χρυσοστόμου έλαβε κάποτε 
τέλος και ο Ιερός Χρυσόρειθρος ποταμός τής σοφίας 
εδικαιώθη .
Η άδικος καταδίωξη του Αγίου Νεκταρίου έλαβε την 
απάντηση με την διά θαυμάτων εκ τού Θεού αγιοποίησή 
του.
Ως αίτημα δικαίου προβάλλει η ανάγκη όπως οι διώκτες 
των αθώων, ανακληθούν στην Ιεροκανονική τάξη εάν 
δεν μετανοήσουν. 
Όσον αφορά δε εις τους αδικηθέντας, είτε δικαιωθούν 
είτε όχι, οπωσδήποτε θα στεφανωθούν από τον ∆ικαιο-
κρίτη Κύριο. Επί του παρόντος, “ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω 
ἔτι� καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι� καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην 
ποιησάτω ἔτι� καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι” (Αποκ. κβ’ 
11).

Υποσχεθήκαμε στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδος 
μας, να ασχοληθούμε με την 
Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη που 
έγινε στην πόλη μας και για τις 

υπόλοιπες ημέρες των εργασι-
ών, συγκεντρώνοντας και άλλα 
στοιχεία.

Ίσως δεν χρειάζεται εμείς 
να γράψουμε τίποτε, διότι οι 

φωτογραφίες και το ανακοι-
νωθέν τα λένε όλα. Η πρώτη 
φωτογραφία τραβήχτηκε σ’ 
ανάμνηση της έναρξης του 
Συνεδρίου και δόθηκε σε όλα 
τα μέσα ενημέρωσης. Η δεύ-
τερη παρουσιάζει μερικούς 
από τους παραβρισκόμενους, 
Αρχές της πόλης, δεσποτά-
δες και ελάχιστους ιερείς. Και 
να φανταστεί κανείς ότι τρα-
βήχτηκε την πρώτη μέρα και 
στην καλύτερη ώρα γιατί το 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
η αίθουσα ήταν αδειανή.

Και ρωτάμε: Γιατί άραγε συ-
γκεντρώθηκαν να μιλήσουν 
για τον «Αποκρυφισμό…» ενώ 
τόσες άλλες αιρέσεις μας απει-
λούν άμεσα και βρίσκουν τους 
περισσότερους κληρικούς και 
λαϊκούς ανίσχυρους να τις 
αντιμετωπίσουν; Μόνο η Θε-
οσοφία και ο αποκρυφισμός 
είναι αιρέσεις και δεν είναι ο 
Πρωτεσταντισμός, ο Παπισμός, 
η Παναίρεση του Οικουμενι-
σμού; Γι’ αυτές κανείς δεν μί-
λησε. Όταν το λύκο τον έχουμε 
μπροστά μας δεν ψάχνουμε για 
τα ίχνη του.

ΕΝΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ … ΚΛΑΜΑΤΑ

Ιερείς και επίτροποι αγανακτι-
σμένοι μας ρωτούν: Είναι καλά 
αυτοί εκεί στην Σύνοδο; Άλλοι να 
προγραμματίζουν συνέδρια και άλ-
λοι να πληρώνουν τη «λυπητερή;». 
Μακαριώτατε σας είχαμε προειδο-
ποιήσει αλλά εσείς κωφεύσατε. 
Και τώρα που τους ήρθε η ταρίφα 
πώς να συμπεριφερθούν όταν αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα;

Είναι να μην αγανακτούν όταν το χαράτσι αρχί-
ζει από 100 ευρώ για τα χωριουδάκια και φτάνει 

τα 2.000 ευρώ για τους μεγάλους 
ναούς της πόλης;

Κατ’ υπολογισμόν δε τα έσο-
δα αυτής της προσπάθειας 
πρόκειται να ξεπεράσουν τις 
50.000 ευρώ. Πόσο να στοίχισε 
αυτό το τριήμερο συνέδριο;

Μακαριώτατε, για οποιαδή-
ποτε αδιαφορία κληρικών που ήθελε παρου-
σιαστεί στην όλη πνευματική εργασία, να 
ξέρετε ότι την ευθύνη θα την έχετε ακέραια 
εσείς.

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ!
Προ τριών ετών 

διαβάσαμε στο 
τοπικό τύπο – όρα 
φωτογραφία – ότι 
έγινε «Σύναξη των 
Ιεροκηρύκων της 
Μητρόπολης». 
Από τότε και μέ-
χρι σήμερα δεν 
ακούσαμε σχεδόν 
πουθενά ομιλία 
Ιεροκήρυκος. Μερικοί ιερείς διαβάζουν 
κάποιο γραπτό της μητρόπολης. Πού είναι 
οι 45 που εμφανίζονται στη φωτογραφία; 
Μήπως κι αυτό αποτελεί ένα από τα πολλά 
τρικ; Γιατί πράγματι δημοσιευόμενη στον 
τύπο και στην ιστοσελίδα, εντυπωσιάζει 
εκείνον που δεν γνωρίζει απ’ αυτά και σχη-
ματίζει την εντύπωση ότι ο δεσπότης κάνει 
τεράστιο πνευματικό έργο!

Η προπαγάνδα όπως βλέπετε πάει 

σύννεφο· θα τη 
ζήλευε και ο Κέ-
μπελς.

Όσον αφορά 
τον ομιλητή της 
παραπάνω Σύ-
ναξης δεσπότη 
Έδεσσας κ. Ιωήλ 
θα ασχοληθούμε 
προσεχώς. Και 
πρέπει διότι η 

συνεργασία του με τον επιχώριο δεσπότη 
θυμίζει την παροιμία «όμοιος ομοίω…». 
Αλλά ας κάνουμε υπομονή και θα πλη-
ροφορηθούμε τί μας είπε ο μακαριστός 
γέροντας π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. 
Υπενθυμίζουμε μόνο την παρακαταθήκη 
του: Κανείς από τα πνευματικά μου παιδιά 
– εκ των οποίων ένας είναι και ο δεσπότης 
Ιωήλ – να μην έχει σχέσεις με μοιχεπιβάτες 
δεσποτάδες.

ΧΑΡΑΤΣΙ – ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ

ΨΑΛΤ
ΙΚΑ 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Ο «ΑΓΩΝΑΣ» εύχεται στους αγαπητούς αναγνώστες και φίλους του, οι οποίοι στηρίζουν ηθικά και οικονομικά με τις προαιρετικές 

εισφορές τους τη μηνιαία έκδοση και δωρεάν διανομή του σ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλά και χαρούμενα 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ευλογημένο από τον Θεό και πλούσιο σε έργα αγάπης και ειρήνης ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2011.

Να έρθει η λύτρωση και στην τοπική μας Εκκλησία.


