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Η ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΤΟΣΟ... ΑΘΩΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Υπουργείο και τράπεζες θα γνωρίζουν ανά πάσα
στιγμή τις κινήσεις των φορολογουμένων
Από τον επόμενο μήνα μπαίνει στη ζωή των Ελλήνων
φορολογουμένων η φοροκάρτα, την οποία το υπουργείο Οικονομικών ονομάζει «κάρτα αποδείξεων». Για το
οικονομικό επιτελείο, η εφαρμογή της φοροκάρτας, γίνεται για να συνδεθεί το αφορολόγητο όριο με την αξία
από την εφημ. των αποδείξεων και να μην απαιτείται η
«Press Time» προσκόμιση μεγάλου όγκου χάρτινων
Κυριακή 15/5/11
αποδείξεων στην Εφορία, ενώ επιμένει
να τονίζει ότι θα είναι ανώνυμη. Είναι,
ώμος, πραγματικά τόσο... αθώα η φοροκάρτα όσο
λένε ή θα αποτελέσει άλλο ένα «φακέλωμα» για όλους
τους φορολογούμενους;
Έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από τις υπηρεσίες του
υπουργείου Οικονομικών, δεν είναι καθόλου «αθώα»
και στόχος του υπουργείου είναι να έχει στους υπολογιστές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων, ανά πάσα στιγμή και όχι στο τέλος του
χρόνου, όλες τις αγορές που κάνουν οι φορολογούμενοι, ενώ την ίδια στιγμή θα μπορούν να παρακολουθούν και οι τράπεζες τις κινήσεις αυτές, γνωρίζοντας
και το υπουργείο και οι τράπεζες ποιος «κρύβεται»
πίσω από την κάρτα. Πώς θα γίνεται αυτό;
Κατ’ αρχήν το υπουργείο υποστηρίζει ότι η φοροκάρτα θα είναι προαιρετική, αλλά ο σχεδιασμοί του
οικονομικού επιτελείου προβλέπει να γίνει υποχρεω-

της Χαριτίνης Ρασιά δημ/φου
Βάσει του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, μνημεία και λοιπά
στοιχεία ενός κράτους, επ’ ουδενί λόγω δεν κατάσχονται. Οι δικοί μας περιέλαβαν στο Μνημόνιο τα
πάντα, ακόμα και τα μνημεία του πολιτισμού μας.
Ακούσθηκαν τρομακτικά πράγματα στην ημερίδα
των πνευματικών μας ανθρώπων στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Ένα-ένα με την σειρά τα όσα άκουσα απ’
τους κ.κ. Κασιμάτη και Μπέη.
Το Σύνταγμα κατελύθη από Έλληνες
Τρεις οι συμβάσεις που υπεγράφησαν, οι
όροι των οποίων παραβιάζουν
υπερκείμενο δίκαιο. Και έχουμε τη Σύμβαση
∆ανεισμού, το
Μνημόνιο Συνεννόησης, και
το Μνημόνιο... στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις
Οικονομικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης. Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνεται
επίσης για κύρωση(!) και «η Συμφωνία μεταξύ των
πιστωτών» με πέντε παραρτήματα. Αυτήν τη Συμφωνία αποδέχεται η Ελλάδα, χωρίς να παρίσταται και
να συμμετέχει στη διαπραγμάτευση και χωρίς να βάλει

- ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΑΓΙ∆ΕΥΟΥΝ

συνέχεια στη σελ. 2

Η ΘΥΕΛΛΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΤΥΦΩΝΑΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗΣ
◙ Αμήχανος και σαστισμένος στέκεται, «στήλη
άλατος», ο κοινός νους, σε όσους διαθέτουν ακόμη
μια τέτοια «αρετή», μπροστά στον τυφώνα της παραφροσύνης που ξεθεμελιώνει ό,τι απέμεινε όρθιο στον
τόπο αυτό από την θύελλα
Γράφει ο θεολογός της τελευταίας μεταπολιτευΣτυλ. Λαγουρος
τικής διακυβερνήσεως έως
σήμερα.
◙ Θα αρκεσθούμε στο σχολιασμό μερικών τελευταίων ειδήσεων και γεγονότων, ενδεικτικών του
σκοτεινού χάους που μας κυκλώνει απειλητικά και
δυστυχώς όχι μόνον από την πολιτική καταισχύνη
αλλά και από την εκκλησιαστική αβελτηρία.
◙ Αν έπρεπε, να χρωματίσουμε την κατάσταση που

του Στρατή Ανδριώτη
Από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ξεκινά μία
άλλη διάσταση της Ελληνικής ιστορίας, της ένδοξης και
πολύπαθης Ρωμηοσύνης της οποίας υπήρξε ο πατέρας
της. Ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας είχε ήδη διαδοθεί
με τον Μέγα Αλέξανδρο στον ανατολικό κόσμο, ενώ με την
ρωμαϊκή κυριαρχία διαδόθηκε και στη ∆ύση...
Ο Μέγας Κωνσταντίνος γεννήθηκε στη Νίσσα της Σερβίας το 274μ.Χ. Πατέρας του ήταν ο Ιλλυριός Κωνστάντιος
και μητέρα του η Ελληνίδα Ελένη από την οποία γαλουχήθηκε την ευσέβεια προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο,
διδασκόμενος τις βασικές αρχές της ελληνικής παιδείας.
Μέσα του ενσταλάχθηκε το άριστο μέτρο του ελληνικού
πνεύματος που τον έκανε ενάρετο, δίκαιο και συνεπή
άνθρωπο. Ο πατέρας του τον εισήγαγε στην στρατιωτική
ζωή, μαθαίνοντας την τέχνη και την πειθαρχία, εξελισσόμενος ως ο πιο μεγαλοφυής στρατιωτικός στον κόσμο,
έχοντας ως ίνδαλμα τον Μέγα στρατηλάτη Αλέξανδρο.
Την εποχή εκείνη ο πραξικοπηματίας ∆ιοκλητιανός χώρισε το αχανές Ρωμαϊκό κράτος σε Ανατολικό με έδρα την
Νικομήδεια, όπου Αύγουστος ήταν ο ίδιος και σε ∆υτικό
τμήμα με έδρα την Ρώμη, τοποθετώντας ως Καίσαρα τον
Κωνστάντιο με τις εκβιαστικές προϋποθέσεις να χωρίσει
την Ελένη, που θλιμμένη έφυγε για τη γενέτειρά της την
∆ρεπάνη Βιθυνίας, και να άφηνε από κοντά του τον γιό του
Κωνσταντίνο που μετά τον αποχωρισμό της μητέρας του
θα απομακρυνόταν και από τον πατέρα του. Ο ∆ιοκλητιανός φοβόταν το θρόνο του και γι’ αυτό διαιρούσε όποια
πρόσωπα ζήλευε, ώστε να βασιλεύει εκείνος και επειδή ο
δαίμονας του Μαντείου ∆ελφών δεν μπορούσε να του δώσει χρησμό γιατί προσεύχονταν οι Χριστιανοί, δαιμονίσθηκε
ξεσπώντας σε έναν άγριο διωγμό εναντίον τους.
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ
συνέχεια στη σελ. 4

συνέχεια στη σελ. 9

∆ιαβάστε
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

σελ 6

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

σελ 7

ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ο

SOS

σελ 2

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

σελ. 8

σελ. 10
σελ. 11

Λαμπαδάριος ΓΡΑΦΕΙ ΨΑΛΤΙΚΑ

συνέχεια στη σελ. 3

σελ 11 -12

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΦΟΥΚΟΣΙΜΑ
Σύμφωνα με επίσημη πλέον δήλωση, έχουμε τήξη
πυρήνα του αντιδραστήρα 1 στην Φουκουσίμα και το
κτίριο του αντιδραστήρα 4 έχει πάρει κλίση. ∆εν χρειάζεται να εξηγηθεί τι είναι τήξη πυρήνα (meltdown),
αρκεί να πούμε ότι είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο
και αυτό που από την αρχή φοβόντουσαν και απεύχονταν όλοι.
Αλλά ενώ η κατάσταση βαίνει συνεχώς προς το
χειρότερο, και ενώ η Φουκουσίμα μπορεί να γίνει ο
σιωπηλός φονιάς της ζωής στην Γη, η υποβάθμιση,
η φίμωση, και το blackout της ενημέρωσης είναι η
πρώτη είδηση.
Είναι φανερό ότι δεν θέλουν να γνωρίζουμε τι
συμβαίνει και τι μας περιμένει από την πιο ανεγκέφαλη και παρανοϊκή επιλογή κάποιων να γεμίσουν
συνέχεια στη σελ. 5

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ…
Είστε Ορθόδοξος;
Στην εγκύκλιο για την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο
Οικουμενικός Πατριάρχης υποτιμά τη νοημοσύνη του
πιστού λαού. Απ’ ό,τι φαίνεται, θεωρεί τους συνεπισκόπους του, τους κληρικούς και τους λαϊκούς της Εκκλησίας μας αφελείς και ανόητους. Αλλιώς δεν εξηγείται
αυτή η παρουσίαση του μαύρου ως άσπρου, του πικρού
ως γλυκού (Ησ. 5:20). Γράφει, ότι κατά τας επαφάς
της με τους μη Ορθοδόξους η Ορθόδοξη Εκκλησία

Ο ΜΕΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(… δεν είµαστε, ούτε αφελείς, ούτε ανόητοι!)

εγκατέλειψε ή αρνήθηκε τα δόγματα των Οικουμενικών
Συνόδων και των πατέρων της Εκκλησίας μας».
Και τον ερωτούμε:
• Πρώτον: Αναγνωρίζοντας Εκκλησιαστική υπόσταση στους Παπικούς, δεν αθετείτε το δόγμα της «Μιας
Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας» του
Συμβούλου της Πίστεως, το οποίο θέσπισε η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος;
Μπορούμε να σας υποδείξουμε πλήθος Αγίων και Συ-

νόδων που απερίφραστα καταδίκασαν τον Παπισμό ως
αίρεση. Εσείς μπορείτε να μας υποδείξετε έστω και ένα
Άγιο ή μία Σύνοδο που να διακήρυξαν τα αντίθετα;
• ∆εύτερον: Αναγνωρίζοντας εκκλησιαστική υπόσταση σε όλες τις (340) αιρετικές ψευδοεκκλησίες του
«Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών» (Π.Σ.Ε.) δεν
αθετήσατε επίσης το ίδιο δόγμα της Εκκλησίας μας;
Μπορείτε να μας πείτε σε ποιά εποχή της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι αιρέσεις αναγνωρίζονται ως «αδελφές
συνέχεια στη σελ. 2

2 ΑΓΩΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Η ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ... ΑΘΩΑ
-ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΑΓΙ∆ΕΥΟΥΝ

συνέχεια από την 1η σελ.

τική από το 2012.
Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να
προμηθευτούν την «κάρτα αποδείξεων» δωρεάν από τις τράπεζες, οι
οποίες θα αναλάβουν ουσιαστικά την
ηλεκτρονική καταγραφή των αποδείξεων για λογαριασμό των κατόχων των
καρτών. Σύμφωνα με το υπουργείο,
στις τράπεζες δεν θα επιτρέπεται η
καταγραφή του ΑΦΜ ή των λοιπών
στοιχείων ταυτοποίησης των φυσικών
προσώπων που λαμβάνουν και χρησιμοποιούν τις κάρτες. Η διευκρίνηση
αυτή είναι παραπλανητική. Και να
γιατί. Για να ενεργοποιηθεί η «κάρτα
αποδείξεων» ο κάτοχός της πρέπει να
γνωστοποιήσει στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω
κινητού με SΜS που θα αποστείλει στον
πενταψήφιο αριθμό 54053, ποιός είναι
ο ΑΦΜ του και ποιος είναι ο 10ψήφιος
αριθμός, που αναγράφεται πάνω στην
κάρτα του. Με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος ως φυσικό πρόσωπο
θα ταυτοποιείται ως ο χρήστης της
συγκεκριμένης κάρτας και στο εξής,
όποια καταγραφή συναλλαγή» γίνεται
μ’ αυτήν θα καταχωρείται από τη ΓΓΠΣ
στο όνομα του (θα περνιέται στον ΑΦΜ
του). Τι σημαίνει αυτό; Ότι το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει καθημερινά τις κινήσει» του φορολογούμενου,
επωνύμω» και όχι ανωνύμου όπως
υποστηρίζει, αφού θα έχει το ΑΦΜ. Το
ίδιο μπορεί να γίνει και με τις τράπεζες
και τους δανειολήπτες. Ορισμένα, συγκεκριμένα στοιχεία των αγορών που
θα πραγματοποιεί ο φορολογούμενος
με τη χρήση της «κάρτας αποδείξεων»
θα καταγράφονται από την τράπεζα
του, θα αποστέλλονται και θα χωρίζονται αυτόματα στα ηλεκτρονικά αρχεία
ΓΓΠΣ. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι οι
τράπεζες δεν θα μπορούν να συλλέγουν στοιχεία για τους καταναλωτές,
επειδή η κάρτα είναι ανώνυμη.
Και σ’ αυτό το σημείο υπάρχει άλλη
μια παγίδα. Οι τράπεζες θα έχουν τον
αριθμό της κάρτα», ο οποίο» αντιστοιχεί
σε έναν αριθμό ΑΦΜ, ο οποίος ανήκει
σε ένα φυσικό πρόσωπο. Κανείς δεν
διασφαλίζει τον φορολογούμενο ότι η
τράπεζα του δεν θα μπορεί να πληροφορηθεί τον ΑΦΜ του από την ΓΓΠΣ και να
ανακαλύψει τον ενδεχομένου ασυνεπή,
για διάφορους λόγους, πελάτη της.

Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τις
επιχειρήσεις. Οι τράπεζες θα ενημερώνονται για τον τζίρο των επιχειρήσεων,
καθώς θα καταγράφουν τους ΑΦΜ των
επιτηδευματιών που πραγματοποιούν
τις πωλήσεις.
Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται
σαφές ότι η φοροκάρτα, όχι μόνο
ανώνυμη δεν είναι, αλλά αποτελεί ίσως
τον ισχυρότερο «μεγάλο αδελφό» της
κυβέρνησης στο κυνήγι των φορολογούμενων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
του Νίκου Χειλαδάκη ∆ημοσιογράφου-Συγγραφέα-Τουρκολόγου, ∆ιευθυντή Σύνταξης ΕΡΩ
Πριν από λίγες μέρες
η γερμανική τηλεόραση
και συγκεκριμένα το πολύ
γνωστό κανάλι για τις ενημερωτικές του εκπομπές,
το ZDF info, (δυστυχώς δεν
υπάρχει κάτι ανάλογο εδώ
στην Ελλάδα αλλά αυτό
είναι άλλο θέμα), μετέδωσε
ένα πολύ ενδιαφέρων ρεπορτάζ για την ηλεκτρονική
κάρτα του πολίτη που η ελληνική κυβέρνηση θέλει την
επιβάλει και στην Ορθόδοξη

∆ιαβάστε το νόµο για την Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση όπως ψηφίστηκε
από την Βουλή στις 24/5/2011
Το νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, μετά την
κατ’άρθρο ψήφισή του, ψηφίστηκε και στο σύνολό του, οπότε τώρα
απομένει να πάρει αριθμό ΦΕΚ για να τεθεί εν ισχύ.
Ουσιαστικά ψηφίστηκε η μισή Κάρτα του Πολίτη και δεν αντέδρασε
κανείς επίσημος φορέας, δεν άνοιξε μύτη, δεν ακούστηκε κιχ, κατά
το κοινώς λεγόμενο. Εκ του αποτελέσματος λοιπόν, η μέθοδος της
“σαλαμοποίησης” - πρώτα Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, μετά Κάρτα του
Πολίτη - αποδεικνύεται άκρως αποτελεσματική για τους κυβερνώντες.
Οι θεσμικοί λοιπόν φορείς, οι καθ’ύλην αρμόδιοι για την προάσπιση
των ελευθεριών των πολιτών, φαίνεται πως κοιμούνται τον “ύπνο του
δικαίου”. ∆υστυχώς δεν δείχνουν να “είναι στις επάλξεις”. Από την άλλη
το “κίνημα των αγανακτισμένων” που βλέπουμε να δημιουργείται, θα
εντάξει στις διεκδικήσεις του και θέματα κοινωνικών και άλλων ελευθεριών προτάσσοντας και το σύνθημα “ΟΧΙ στην Κάρτα του Πολίτη”,
ή θα περιοριστεί σε υλικές μόνο διεκδικήσεις οι οποίες είναι βεβαίως
απαραίτητες, δεν είναι όμως αρκετές για να μιλάμε για Ελεύθερους
Έλληνες;
Από την συζήτηση στη Βουλή την 24/5/
2011:
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε
στην ημερήσια διάταξη της ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νομοσχεδίων
που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου:
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό και
στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε
μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει
ως εξής:
(Να καταχωριστεί το κείμενο του νομοσχεδίου)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ
το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νομοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώμα παρέσχε τη ζητηθείσα
εξουσιοδότηση.
Εισηγητές: Γ. Αρβανίτης και Χρ. Ζώης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ…
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Εκκλησίες».
• Είναι αλήθεια ή ψέματα, Παναγιώτατε, ότι στην τελευταία Συνέλευση του
Π.Σ.Ε., που έγινε το 2006 στη Βραζιλία,
υιοθετήθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ένα «εκκλησιολογικό» κείμενο
στο οποίο απαρνηθήκατε την αλήθεια
ότι η Ορθοδοξία είναι ή «Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» και ότι
αυτό που οριοθετεί την Εκκλησία είναι
η κοινή Ορθή Πίστη, η Παράδοση και η
Αποστολική διαδοχή;
• Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι
δεχθήκατε ότι, εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε υποχρεωμένοι να βρισκόμαστε
σε κοινωνία με όλες τις ομολογίες του
Π.Σ.Ε. προκειμένου να εκπληρώσουμε
την Καθολικότητά μας;
• Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι τις
δογματικές αποκλίσεις τις ονομάσατε
«διαφορετικές διατυπώσεις της ίδιας
Πίστης» και «ποικιλία Χαρισμάτων του
Αγίου Πνεύματος»;
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Αλλά τί να απαντήσετε; ∆υο χρόνια
αργότερα, μιλώντας στην έδρα του
Π.Σ.Ε. στην Ελβετία, επαινέσατε αυτήν
την επαίσχυντη συμφωνία!
Παναγιώτατε, δεν είναι αλήθεια αυτό
που λέτε, ότι οι ορθόδοξοι Χριστιανοί
που διαμαρτύρονται για τη μη Ορθόδοξη στάση σας, ότι είναι δήθεν αντίθετοι
στους διάλογους με τους ετερόδοξους.
Ίσα-ίσα είναι υπέρ των διαλόγων, αλλά
εσείς, εκ προοιμίου, υπονομεύετε τους
διάλογους αυτούς, κάνοντας απαράδεκτες υποχωρήσεις στα της Πίστεως.
Επικαλείσθε επίσης την εξουσιοδότηση που, δήθεν, σας δίνουν οι Σύνοδοι και
οι «πανορθόδοξες αποφάσεις ».
Και ερωτούμε:
• Ποιά Σύνοδος και ποιά «πανορθόδοξη απόφαση», αποφάσισε ότι
επιτρέπονται στο εξής οι συμπροσευχές
με αιρετικούς και δεν συνιστούν πλέον
κανονικό παράπτωμα;
• Ποιά Σύνοδος και ποιά «Πανορθό-

Ελλάδα.
Στο ρεπορτάζ εμφανίστηκε, με καλυμμένο για ευνόητους λόγους το πρόσωπο,
ένας νεαρός Γερμανός Χάκερ που εξιστορούσε το
κατόρθωμα του...Και ποιο
ήταν αυτό
το κατόρθωμα ; Ο
νεαρός
αυτός
χάκερ μέσα σε λίγες ώρες
είχε καταφέρει να σπάσει
όλους τους κωδικούς των
ηλεκτρονικών συστημάτων,
(και μιλάμε για γερμανικούς
κωδικούς με όλες τις προδιαγραφές της ασφάλειας
των γερμανικών ηλεκτρονικών συστημάτων), που
καταχωρούσαν τα δεδομένα
για τις ηλεκτρονικές κάρτες.
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό;
Ο εν λόγω νεαρός χάκερ
είχε την άνεση και την δυνατότητα να αλλάζει όλα τα
δεδομένα μιας προσωπικής
ηλεκτρονικής κάρτας και
έτσι ο π.χ κ Παπαδόπουλος
Νικόλαος που είναι 25 ετών
και έχει αυτό το ιατρικό ιστορικό και διάφορα άλλα, εμφανίζονταν με αλλοιωμένα
στοιχεία να… έχει μια επικίνδυνη μεταδοτική ασθένεια
και με την υπόδειξη ότι είναι
επικίνδυνος για την δημόσια
υγεία. Άλλο παράδειγμα.
Στην ηλεκτρονική κάρτα
κάποιου Νικολαΐδη που έχει
ετήσιο εισόδημα πχ 20.000
ευρώ και ενώ δεν χρωστάει
τίποτα, εμφανίζεται να έχει
μεγάλα χρέη στην εφορία
και κατά συνέπια να έχει
ξαφνικά πρόβλημα στις οικονομικές του συναλλαγές
ενώ χρεώθηκε και με δυο
τρία ανύπαρκτα τραπεζιτικά
δάνεια. Και αυτά τα παραδείγματα δεν είναι τίποτα
σε άλλα πιο σοβαρής παραποίησης στοιχείων. Ένα
ηλεκτρονικό δηλαδή χάος
που μόνο συμφορές επέφερε στους κατόχους των
περίφημων ηλεκτρονικών
καρτών.
Αντιλαμβάνεται κανείς
τις συνέπειες μιας τέτοιας
προοπτικής, δηλαδή της δυνατότητες που δίνει αυτό το

περίφημο ηλεκτρονικό σύστημα στην υποκλοπή των
προσωπικών στοιχείων και
στην εκμετάλλευση αυτών
των στοιχείων από αδίστακτους χάκερ; Εδώ καταφέρνουν να κλέβουν κωδικούς
ηλεκτρονικών
λογαριασμών
και δεν θα
μπορέσουν
να το πετύχουν με τις ηλεκτρονικές
κάρτες; Η προσωπική μας
ζωή θα είναι υποχείριο κάθε
αδίστακτου ηλεκτρονικού
διαρρήκτη των προσωπικών
μας δεδομένων.
Μας «φούσκωσαν» τόσο
καιρό με τις ωφέλειες της
ηλεκτρονικής κάρτας του
πολίτη ότι δήθεν δεν θα
έχουμε φοροδιαφυγή κλπ,
αλλά κανείς δεν μας μίλησε
για τους ηλεκτρονικούς
κινδύνους μέσα σε ένα ηλεκτρονικό κόσμο όπου συχνά
βασιλεύει η ηλεκτρονική
απάτη και το ηλεκτρονικό
έγκλημα.
Βέβαια το πρόβλημα μας
δεν είναι τόσο οι χάκερ
που θα μας κλέψουν τα
ηλεκτρονικά μας στοιχεία,
(χωρίς αυτό να μειώνει τις
συνέπειες αυτής της προοπτικής), αλλά η ελευθερία
της συνειδήσεως μας καθώς αυτή θα μπαίνει σε ένα
«ηλεκτρονικό κλουβί» και θα
γίνεται υποχείριο του κάθε
ανεύθυνου διαχειριστή των
προσωπικών μας δεδομένων. Κανείς δεν μπορεί να
μας εγγυηθεί ότι αυτός ο
διαχειριστής δεν θα έχει
κάποιο «σχέδιο», (για να μην
αναφέρουμε περισσότερα),
σε βάρος της ελευθερίας
μας .
Ο Ορθόδοξος ελεύθερος
χριστιανός, αυτός που απολαμβάνει το μεγαλύτερο
δώρο του Παντοδύναμου,
δηλαδή το αυτεξούσιο, δεν
μπορεί να αποδεχτεί αυτό
το τεράστιο ηλεκτρονικό
φακέλωμα. Και το κυριότερο, περιμένει από την εκκλησία του, από την πνευματική
του ηγεσία, να πάψει να
υπεκφεύγει και να πάρει ξεκάθαρη θέση και όχι να μας
φέρει προ τετελεσμένων.

(… δεν είµαστε, ούτε αφελείς, ούτε ανόητοι!)

δοξη απόφαση» επέτρεψε στους αιρετικούς όχι απλώς να παρίστανται, αλλά
και σχεδόν να έχουν ενεργό συμμετοχή
σε ορθόδοξες Θ. Λειτουργίες;
• Ποιά Σύνοδος και ποιά «Πανορθόδοξη απόφαση» σας επέτρεψε να
αποδεχθείτε το αντίχριστο κείμενο
του Π.Σ.Ε. στη Βραζιλία;
• Ποιά Σύνοδος και ποιά «Πανορθόδοξη απόφαση» σας έδωσε το
δικαίωμα να υποστηρίζετε ότι έχουμε
τον ίδιο Θεό με τους Μουσουλμάνους
και τους Εβραίους; Οι πανθρησκειακές κακοδοξίες σας ετοιμάζουν το
έδαφος για την έλευση του Αντίχριστου!
• Ποιά Σύνοδος και ποιά «πανορθόδοξη απόφαση» σας επέτρεψε
να αποκαλέσετε «ευλογημένη» την
Εβραϊκή Συναγωγή της Ν. Υόρκης και
να γράψετε ότι Συναγωγές είναι «τόποι λατρείας του Θεού»; Πως τολμάτε
και λέτε τέτοια λόγια τη στιγ μή που

ο ίδιος ο Χριστός τις αποκαλεί «Συναγωγές του Σατανά»; (Αποκ. 2:8-9).
Γιατί, Παναγιώτατε, εξευτελίζετε την
Ορθοδοξία λέγοντας ότι το Πατριαρχείο
των Ορθοδόξων αγωνίζεται «για τις ίδιες
αξίες και ιδανικά με τις αιμοσταγείς
Η.Π.Α. επαινώντας τη γιγαντιαία πολυεθνική Coca Cola (που, εκτός των άλλων,
στη Ρωσία προσέβαλε τα θρησκευτικά
σύμβολα) και διορίζοντας κοράνια, τα
οποία εσείς αποκαλέσατε «άγια» και
«σπουδαία»;
• Είστε τυχερός Παναγιώτατε που
δεν ζει ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης που
με τη «μάχαιρα του Πνεύματος» θα σας
είχε... «ξεφλουδίσει». Όμως ο π. Παΐσιος
είπε: «Ο Προφήτης Ηλίας τροχάει κι
ετοιμάζει το μαχαίρι του και θα αρχίσει
πρώτα από τους Πατριάρχες...!
Βασίλειος Κερμενιώτης
εκπαιδευτικός
(από την «Ορθόδοξη Εγρήγορση»
τ. 32)
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επικρατεί στην Εκκλησία και στην
στάση που τηρεί, στα όσα φοβερά
συμβαίνουν στην χώρα μας, θα επέλεγα το πιο μελανό χρώμα.
◙ Κάποιες αφυπνιστικές παρεμβάσεις ολίγων μαχητικών επισκόπων,
δεν αλλάζουν την πραγματικότητα.
Όλοι οι υπόλοιποι, σαν συλλογική
ευθύνη, μας δίνουν την εντύπωση ότι
είναι εκτός τόπου και χρόνου. Γεννήθηκαν εδώ αλλά ζουν αλλού.
◙ Το προδρομικό και αφυπνιστικό
μήνυμα είναι ξένο και ξεχασμένο
γι’ αυτούς. Κι όταν αποφασίζουν
να μιλήσουν, η γλώσσα τους είναι
ξύλινη. Υποτεταγμένη στη θωπεία
των «πολιτικών» ή εις την αγωνιώδη
προσπάθειά τους να υπερασπισθούν
τα πάσης φύσεως προνόμιά τους,
ναρκισσιεδευόμενοι επάνω θρόνων
και στολισμών.
◙ Ή «σιωπή και ο ήπιος» τόνος
θα μπορούσαν να είναι μία μορφή
κατανοητής ανικανότητας και ανεπάρκειας της Εκκλησιαστικής ∆ιοικήσεως, να διαχειρισθεί τις πονηρές
επιθέσεις και τον ανύστακτο διωγμό
της Εκκλησίας, από τους ξενόδουλους ∆ιοκλητιανούς της Πολιτείας.
Αυτή η συμπεριφορά θα είχε μια
μικρή δικαιολογία να ομολογήσουν:
«Είμαστε ανίκανοι, δεν μπορούμε».
∆εν πρόκειται όμως γι’ αυτό. Η
∆ιοίκηση της Εκκλησίας, «σιωπά
ηπίως» με ενσυνείδητη στρατηγική
αμνηστεύσεως, αν μη διευκολύνσεως
όλων των ανομιών της Κυβερνήσεως,
η οποία πλήττει βάναυσα όχι μόνον
οικονομικά, πολιτικά, αλλά προπάντων ηθικά τον ελληνικό Λαό.
◙ Η χλιαρή π.χ. αντίσταση και η συναίνεση στον «εκκλησιαστικό Καλλικράτη» του Ραγκούση, να περιορίσει
τις εφημεριακές θέσεις και συνεπώς
να ερημώσει τις εκκλησίες, ιδιαίτερα
στα χωριά, είναι μία προδοσία του
Λαού του Θεού από τους ίδιους τους
«ποιμένες» του.
◙ Η Εκκλησία έπρεπε να τεθεί προ
πολλού εν συναγερμώ και διωγμώ,
και να καταγγελθούν από την ίδια οι
ανίεροι σχεδιασμοί και το μίσος των
πολιτικών κανίβαλων εναντίον της.
Το ότι αποδέχθηκε π.χ. η ∆ιοίκηση
της Εκκλησίας τα τετελεσμένα του
Ραγκούση και πολλά άλλα, αποτελεί
άμεση αποδοχή της υποτέλειάς της
και απεμπόληση του διακριτού ρόλου
της «συναλληλίας», αποδοχή που θα
την πληρώσουμε ως Εκκλησία μεσοπρόθεσμα πολύ ακριβά...
◙ Στα... παλιά τα χρόνια, ο παπάς
και ο δάσκαλος στα χωριά, κρατούσαν ζωντανή την «αποσταμένη
ελπίδα». Τώρα ούτε παπάς ούτε δάσκαλος. Έρημες οι Εκκλησίες μαζί με
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τα έρημα σχολειά οπότε τα χωριά θα
τα εποικίσουν οι λαθρομουσουλμάνοι
του Καλλικράτη. Πράγματι σατανικό
το σχέδιο...
◙ Και η Εκκλησία που κοιμάται, να
αντιδράσει; Μα αφού δεν αντέδρασε,
όταν της «έκοψαν» τους διορισμούς
παπάδων, για τα σχολειά θα ενδιαφερθεί;
◙ Ευτυχώς που ενδιαφέρεται η
Αρχιεπισκοπή να ενώσει «ειρηνικά»
λαθρομετανάστες μουσουλμάνους
και χριστιανούς Έλληνες στον Άγιο
Παντελεήμονα. Ετοιμάζεται μάλιστα
όπως μαθαίνουμε, νέα βεβήλωση του
Ιερού Ναού με νέα μουσικομπουζουξίδικη εκδήλωση εντός του Ναού. «Το
δις εξαμαρτείν».
◙ Αν η πληροφορία είναι αληθινή
και επιχειρηθεί νέο ανοσιούργημα
τότε, αδελφοί μου, η Αρχιεπισκοπή
Αθηνών δίνει εξαιρετικά ριψοκίνδυνα
δείγματα για τους ορθοδόξους Έλληνες και την Εκκλησία μας. Μακάρι
να μην είναι έτσι...
◙ Ιδού πως «κράζουν» την Αρχιεπισκοπή και προσβάλλουν το
αρχιεπισκοπικό κύρος οι κοσμικοί
κονδυλοφόροι: «Γιατί στην πρόσφατη κηδεία του εκτελεσθέντος
από κακοποιούς αστυνομικού στο
Περιστέρι, δεν παρέστη ο ίδιος ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Λιάπης;
Γιατί πονόψυχε Λιάπη δεν πήγες να
δεις τις οικογένειες των δολοφονημένων αστυνομικών και να τις στηρίξεις, όπως έκανες με την οικογένεια
του αφγανόπουλου που σκοτώθηκε
τυχαία στα Πατήσια από βόμβα των
“Πυρήνων της Φωτιάς”;».
◙ Θέλετε και άλλη μια είδηση
παραλογισμού και πλήρους συγχύσεως που επικρατεί εις την «τροφόν
του Γένους Ελλαδική Εκκλησία»;
«Στα τέλη Φεβρουαρίου η... “Επιτροπή Μεταναστών” της Ιεράς Συνόδου
διοργάνωσε διήμερο Συνέδριο για το
εργασιακό “trafficking” δηλαδή για το
τί τραβάνε οι κακόμοιροι οι λαθροεργαζόμενοι από τους ρατσιστές
Έλληνες. Στο συνέδριο συμμετείχαν
όλοι οι “φιλάνθρωποι” της αριστερής
υποκουλτούρας, που εν συνεχεία
παρήλασαν και στον Ραδιοσταθμό
της Εκκλησίας...». Σημειωτέον ότι
όλη αυτή η αριστερή διανόηση, με
ντοκτορά από το Οξφόρδιον Πανεπιστήμιον των Εξαρχείων, υβρίζει την
Εκκλησία σε καθημερινή βάση.
◙ Είναι ριψοκίνδυνη η Αρχιεπισκοπή για την Εκκλησία ή όχι; Ποιούς
ποιμαίνει λοιπόν, τους μουσουλμάνους ή τους χριστιανούς και με ποιούς εχθρούς της συνεργάζεται για
να περιφρουρηθεί το ποίμνιο; Τους
άθεους εθνομηδενιστές;
◙ Στην εποχή του Πατροκοσμά,
που «όλα τα σκίαζε η φοβέρα και
τα πλάκωνε η σκλαβιά» του Οθωμανού δυνάστη, ο Κοσμάς ο Αιτωλός,
συμβούλευε τους εξαθλιωμένους
ραγιάδες, τους «ξεβράκωτους»
όπως τους χαρακτήρισε ο ευτραφής αμπελουργός κ. Πάγκαλος,
επαναλαμβάνουμε, τους συμβούλευε, να ιδρύσουν σχολεία και να
πληρώνουν οι ίδιοι τους δασκάλους
και ίδρυσε πολλά σχολεία, για να
μάθουν γράμματα ελληνικά και να
ξυπνήσουν τα σκλαβόπαιδα.
◙ Αυτά συνέβαιναν τότε, στα
σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς του
τούρκου. Τώρα, τί συμβαίνει; Τώρα
κλείνουμε τα σχολειά (χίλια πεντα-

κόσια τον αριθμό) γιατί δεν έχουμε
λεφτά, ενώ πριν ένα χρόνο «είχαμε»
αλλά «τα φάγαμε μαζί» με τους φίλους μας του μνημονίου...
◙ Και δεν κλείνουν μόνο στην
Ελλάδα τα σχολεία, οι αθεόφοβοι,
αλλά και σε όλες τις χώρες που
υπάρχουν Έλληνες και Ελληνόπουλα. Χίλια πεντακόσια σχολειά
κλείνουν και συγχωνεύονται.
◙ Η γλώσσα η ελληνική και το
σχολείο το ελληνικό πρέπει να
αφανιστούν και στον ελλαδικό
χώρο και στον ομογενειακό έξω.
Η κα της «διά βίου απομαθήσεως»
τέτοια εντολή έχει από τη Λέσχη
Μπίλντερμπεργκ.
◙ Πιστώσεις δεν υπάρχουν για
παιδεία, υπάρχει όμως πακτωλός για
κυβερνητική λεηλασία όταν μόνον το
τζετ μετακινήσεων στο εξωτερικό
του κ. Τζέφρυ, στοιχίζει 7000� την
ώρα... Το φαντάζεσθε; Και η σουίτα
διανυκτερεύσεως σε ξενοδοχείο
των... Παρισίων άλλα τόσα... Βλάκα, ηλίθιε, μεταλλαγμένε νεοραγιά,
κάτοικε της ελληνικής γης.
◙ Βρε μπας και είχε δίκιο ο Φαλμεράϋρ; Είσαι «Έλληνας» εσύ
σήμερα που κατοικείς αυτή τη γη
την ποτισμένη με αίματα ηρώων και
μαρτύρων;
◙ Οι πολιτικοί εθνοκτόνοι και
ορκισμένοι εκκλησιομάχοι είναι μια
«γροθιά». Είναι όχι μόνον ακροβολισμένοι σε κυβερνητικές ή δημόσιες
θέσεις, αλλά και στις νομοθετικές
υπηρεσίες, έτοιμοι και συντονισμένοι, να αφανίσουν ό,τι έχει απομείνει
όρθιο.
◙ Έχουν διαβρώσει τα πάντα:
Παιδεία, ιστορία, στρατό, σχολεία,
πανεπιστήμια, δημόσιο, δήμους,
συλλόγους, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, νοσοκομεία και ό,τι άλλο
χρήσιμο κρατεί όρθιο το Γένος και
την Πατρίδα.
◙ Και εμείς οι «χριστιανοί» ποιά
«μαρτυρία» ενότητας δίνουμε; Εικόνα διαλυμένης διαδηλώσεως ή
μάλλον στάνης που οι λύκοι μας
διασκόρπισαν, μια και οι «ποιμένες»
βάλθηκαν να επαληθεύσουν την
προφητεία: «ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου».
◙ Στον έντυπο λόγο (εφημερίδες,
περιοδικά, ιστοσελίδες, νομοθεσίες)
και στον προφορικό λόγο (τηλεόραση, «πολιτιστικές» εκδηλώσεις,
σεμινάρια, συνέδρια, πολιτικές
συγκεντρώσεις) κυριαρχεί ο μονόλογος των Εργολάβων της Αλλοτριώσεως. Όποια άλλη αντίθετη φωνή,
καταπνίγεται και της απαγορεύεται
να αρθρώνει λόγο-αντίλογο. Έχει
επιβληθεί ο φασισμός του αποκλεισμού.
◙ Τα Μ.Μ.Ε. είναι χαφιέδες των
νεοπολιτικών απαιτήσεων Κισιγκερικής συνταγής, καταδολιεύσεως
της εθνικής ταυτότητας και αλλοιώσεως της ιστορικής συνέχειας του
ελληνισμού.
◙ Η όλη δομή του πολιτικού συστήματος πνίγει και συμπνίγει κάθε
πρόοδο, κάθε ανάσα πνευματικής
αναγεννήσεως, κάθε υγιά μορφή
αντιστάσεως στον προγραμματισμένο αφανισμό.
◙ Ένας στρατηγός του ελληνικού
στρατού εκφράζει σε ένα εκτεταμένο αποκαλυπτικό και ανατριχιαστικό καταγγελτικό άρθρο του την
οδύνη του για τα 40 χρόνια της
διατεταγμένης ∆υναστείας.

◙ Γράφει, ο στρατηγός που «γνωρίζει πολλά»: «Θλίβομαι! Θλίβομαι
στ’ αλήθεια που ένα Έθνος Ηρώων,
το Έθνος μας, κατάντησε εθνάριο.
Μια ασπόνδυλος κοινωνία που
κυβερνάται επί 50ετία από τρεις
οικογένειες. Που κατήντησαν την
Πατρίδα να σέρνεται, πενόμενη,
καταχρεωμένη, κάτι ανάμεσα σε
προτεκτοράτο και κατεχόμενο...
Θλίβομαι γιατί υπηρέτησα συνειδητά αυτή την Πατρίδα. Με όνειρα, με
ελπίδες... χειμώνες ατέλειωτοι στα
λασπόνερα του Έβρου, λιοπύρια
αυγουστιάτικα στα ξερονήσια του
Αιγαίου μας... Και τώρα η Πατρίδα
διαλύεται...» (Ακολουθεί ένα τεκμηριωμένο άρθρο που σου κόβει την
αναπνοή και είναι αδύνατον λόγω
ελλείψεως χώρου να το αναδημοσιεύσουμε).
◙ Χθες διάβαζα στη City Press
(15.3.11): «Εν τω μεταξύ, σε απεργία πείνας έχουν προχωρήσει ένα
ζευγάρι Ελλήνων με κύριο αίτημα
την ανεύρεση εργασίας. Το ζευγάρι
έχει στήσει μια σκηνή στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, η οποία
ωστόσο, ύστερα από παρέμβαση
του εισαγγελέα και της Αστυνομίας,
απομακρύνθηκε» (!!)
◙ Ενώ αυτά συμβαίνουν στην
Καβάλα, στην κατοχική Αθήνα των
λαθρομουσουλμάνων ισλαμιστών,
μέσα στην καρδιά της, στην οδό Πανεπιστημίου, με δεξιά και αριστερά τα
αριστουργήματα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, έχουν στήσει τα τσαντίρια
τους επί μήνες, ρυπαροί λαθρομετανάστες απαιτώντας «άσυλο» και
μονιμοποίηση...
◙ Γι’ αυτό το απερίγραπτο, άθλιο
θέαμα, όπου το τριτοκοσμικό Μπαγκλαντές έχει μετατρέψει το κέντρο
της Αθήνας σε συνοικία γύφτων, ούτε
εισαγγελέας, ούτε Αστυνομία, ούτε
∆ημοτική αρχή, ούτε το Πανεπιστήμιο ενοχλούνται.
◙ Οι Έλληνες στην Καβάλα διώκονται, οι λαθρομετανάστες στην
Αθήνα θωπεύονται. Θυμάστε άραγε
πριν δυό χρόνια που γράφαμε ότι σε
λίγο καιρό θα είμαστε διωκόμενοι και
ξένοι στον τόπο μας...;
◙ Εδώ και χρόνια γράφουμε ότι
ο ενδοτισμός και η δειλία των κυβερνήσεων στο μεταναστευτικό θα
οδηγήσει τη χώρα σε ανατροπές,
που θα στοιχίσουν στους Έλληνες
να απωλέσουν το σπίτι τους. Το
«φύγε συ - να μπω εγώ» είναι πια
μια φρικιαστική πραγματικότητα: το
σπίτι μας δεν το ορίζουμε. Η ‘Ελλάδα
εποικίστηκε από λαθρομετανάστες
(κυρίως μουσουλμάνους) με άγριες
διαθέσεις...
◙ Τραγική ειρωνεία: την ίδια
στιγμή που η επιχείρηση “εκβιασμός μιας χώρας” πέτυχε, να την
ταπεινώσουν 300 λαθρομετανάστες
με «αλληλέγγυους» παντός είδους
περιθωριακούς, η Κυβέρνηση υποχωρούσε άτακτα, τα νοσοκομεία
γέμισαν «λάθρους» απεργούς της
δήθεν πείνας, όταν οι συνταξιούχοι
του Ι.Κ.Α. Έλληνες, δεν βρίσκουν
κρεβάτι να νοσηλευθούν. Το ανακοίνωσε ο ∆ήμαρχος Καμίνης:
Τρεις... Έλληνες άστεγοι βρέθηκαν
αυτές τις μέρες νεκροί σε χαλάσματα απ’ το κρύο...
◙ Συγχαρητήρια σ’ εσάς που...
«κυβερνάτε» και σ’ εκείνους που σας
ψήφισαν... να κυβερνήσετε (!!)
Περ. “Χρ. Βιβλιογραφία”

4 ΑΓΩΝΑΣ
Ο μεγαλοφυής Κωνσταντίνος αναγορεύθηκε χιλίαρχος του Ρωμαϊκού στρατού
στη Νικομήδεια και αγαπήθηκε όσο κανείς
άλλος από όλους τους αξιωματικούς και
στρατιώτες για την ανδρεία, το ρωμαλέο
παράστημα και το φρόνημά του. Από το
ήθος και τη λεβεντιά των στρατιωτών του
διέκρινε τους Χριστιανούς. Τους αγαπούσε
ιδιαιτέρως γιατί ήταν γενναίοι, υπάκουοι,
τίμιοι, εργατικοί, πειθαρχημένοι και θυσιαζόντουσαν για την πατρίδα. Ακολουθούσε τα
βήματα του πατέρα του που διάλεγε πάντα
τους Χριστιανούς και τους εμπιστευόταν τις
πιο καίριες θέσεις γιατί ήταν οι καλύτεροι.
Μόνο αυτοί υπάκουαν στους νόμους. Εκτίμησε ιδιαίτερα τον Γεώργιο, τον ήδη Άγιο!
Ήταν αναγκασμένος όμως να παρακολουθεί
δυσαρεστημένος και προβληματισμένος
την κακία, την αδικία και τα ακατονόμαστα
φρικτά μαρτύρια που επέβαλαν ο διώκτης
∆ιοκλητιανός και ο αιμοβόρος Καίσαρας
Γαλέριος που συνέχιζαν τους διωγμούς των
αιμοσταγών Νέρωνα, ∆ομετιανού, ∆έκιου,
Τραϊανού κ.α. Σταυρώσεις, φωτιά, ρίξιμο στα
θηρία, πνιγμοί, ξιφισμοί, κρεματόρια, βασανιστήρια κατά των αθώων Χριστιανών.
ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο Κωνσταντίνος διαφωνούσε φανερά για
όλα αυτά τα αποτρόπαια που συνέβαιναν.
Καταλάβαινε ότι κινδύνευαν οι φίλοι του
Χριστιανοί, ακόμα και η μητέρα του που τον
προέτρεπε να σταματήσει τους διωγμούς.
∆εν μπορούσε όμως να αποτρέψει τα μαρτύρια γιατί οι ηγεμόνες ήταν τυφλωμένοι
από το μίσος. Θλιμμένος παρακολουθεί τα
βασανιστήρια και το μαρτύριο του Αγίου
Γεωργίου. Ακόμα και η γυναίκα του ∆ιοκλητιανού έγινε Χριστιανή και αποκεφαλίσθηκε
βλέποντας τον Άγιο καρτερικά να παραμένει
αβλαβής σε όσα του έκαναν! Μόνο για κάτι
που είναι Αλήθεια μπορεί να υπομένουν όλα
αυτά, σκεπτόταν ο Κωνσταντίνος! Από τότε
υπεραγαπούσε τους Μάρτυρες. Μάθαινε ότι
παντού υπήρχαν τέτοιοι Άγιοι. Στη Θεσσαλονίκη ο ∆ημήτριος, στην Αίγυπτο ο Μηνάς,
στην Αντιόχεια ο Προκόπιος κ.α. Ήταν οι
γενναιότεροι και οι επίλεκτοι του ρωμαϊκού
στρατού που η θανάτωσή τους αποδυνάμωνε
τον στρατό. Αλλά και η κοινωνία στερούνταν
πολλούς ενάρετους Χριστιανούς. Αφάνιζαν
τη νεότητα της αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος έσφιγγε την καρδιά του και έκλεινε τα
μάτια του να μην βλέπει την φρίκη. Μα, και
εκείνος κινδύνευσε πολλές φορές από τον
πανούργο Γαλέριο σε πονηρές ενέδρες που
του έστησαν. Όμως οι στρατιώτες που τον
αγαπούσαν και η προστασία του Θεού τον
γλίτωναν. Το 296 ο Κωνσταντίνος βρέθηκε
στα Ιεροσόλυμα. Οι Άγιοι Τόποι είχαν μετατραπεί από τους ειδωλολάτρες σε σκουπιδότοπο! ∆εν διακρινόταν ούτε ο Γολγοθάς,
ούτε ο Σταυρός, ούτε ο τάφος που έγινε η
Ανάσταση. Έφυγε βαθιά στενοχωρημένος
επιθυμώντας να συναντήσει την αγαπημένη
μητέρα του, που την αντάμωσε συγκινημένος
στη γενέτειρά της.
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΩΜΗ
Ο Κωνστάντιος, πατέρας του Κωνσταντίνου, αναγορεύθηκε Αύγουστος στην ∆ύση
μετά την απόσυρση του Μαξιμιανού. Αλλά
ασθένησε και απέθανε στο Εβόρακο. Εκεί
πήγε ο Κωνσταντίνος αναλαμβάνοντας τους
πολέμους στη Γαλατία και τη Βρετανία. Ο
στρατός του αγωνίζεται νικηφόρα εναντίον
Γερμανικών, Γαλατικών και Φραγκικών φύλων. Την εποχή εκείνη παντρεύτηκε την Μινερβίνα, αποκτώντας γιο τον Κρίσπο. Το 306
σε ηλικία 32 ετών ανακηρύχθηκε ομόφωνα
Αύγουστος. Ενθρονίστηκε ως ανεξάρτητος
αυτοκράτορας στη ∆ύση, ταυτόχρονα με τον
Σεβήρο που δεν τον ήθελε ο λαός και εν συνεχεία ηττήθηκε από τον Μαξέντιο. Εν μέσω
δολοπλοκιών, ο Κωνσταντίνος εξαναγκάζεται
να ξαναπαντρευτεί με την ψυχρή Φαύστα με
την οποία έκανε τρία παιδιά. Ήταν αδελφή
του Μαξέντιου, ο οποίος για να κυριαρχήσει
με δολιότητα σ’ όλη τη ∆ύση, κηρύττει πόλεμο με υπερδιπλάσιο στρατό κατά του Κωνσταντίνου ο οποίος πορεύεται άφοβα προς
την Ρώμη. Προσεύχεται ζητώντας τη βοήθεια
του Θεού. Βλέπει σημάδι στον ουρανό τον
τίμιο Σταυρό και σχηματισμένη την επιγραφή
«Εν τούτω νίκα»! Κατάλαβε ότι ο Χριστός
ήταν μαζί του και θα νικούσε. Τον είδε και
σε όραμα. Αμέσως κατασκευάζει λάβαρο με
το Σταυρό που γράφει «Εν τούτω νίκα». Χαράσσει στις ασπίδες και στις περικεφαλαίες
των στρατιωτών το σύμβολο του Σταυρού.
Η τελική μάχη δίνεται στις 28 Οκτωβρίου
312 έξω απ’ την Ρώμη. Οι σχεδιασμοί του
στους πολέμους ήταν αλάνθαστοι, μαχόταν
και εκείνος με ανδρεία επιβάλλοντας τέλεια
πειθαρχία στους στρατιώτες. ∆εν έχασε ποτέ
καμία μάχη! Ο Μαξέντιος ηττάται και ο ίδιος
πνίγεται στον Τίβερη ποταμό. Ο Κωνσταντίνος εισέρχεται θριαμβευτής στην Ρώμη.

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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συνέχεια από την 1η σελ.

Στήνει ανδριάντα του, κρατώντας δόρυ σε
σχήμα σταυρού, γράφοντας ότι με αυτό το
σωτηριώδες σύμβολο απελευθέρωσε την
πόλη και χαράσσει το σημείο του Σταυρού
πάνω σε μνημεία.
Η ρωμαϊκή εξουσία των αυτοκρατόρων
της Ρώμης ήταν έως τότε απάνθρωπη. Στο
Κολοσσαίο εκατομμύρια άνθρωποι είχαν
χάσει τη ζωή τους από τις θηριωδίες των διεφθαρμένων. Ο Κωνσταντίνος αναλαμβάνει
να βελτιώσει την κατάσταση ακολουθώντας
τα χνάρια του πατέρα του. Στόχοι του είναι το
κράτος δικαίου, η προστασία της παιδείας, η
κατοχύρωση της εργασίας για τους πολίτες.
Και το σημαντικότερο γι’ αυτόν ήταν η πίστη
του πως οι Χριστιανοί ήταν το πιο υγιές κομμάτι της αυτοκρατορίας και όχι οι υπόλοιποι
ανήθικοι πολίτες της ακολασίας που υποστήριζαν οι προηγούμενοι ηγεμόνες για να
καλοπερνάνε. Ανασυγκροτεί το κράτος και
πιστεύει ότι ο Χριστιανισμός είναι προϋπόθεση για την ευημερία του κράτους. Καταργεί
τους διωγμούς με το διάταγμα των Μεδιολάνων
και κτίζει χριστιανικούς
ναούς. Επαναφέρει τον
διωγμένο Επίσκοπο Ρώμης Σίλβεστρο και συνδέεται μαζί του πνευματικά.
Επιστράφηκαν τα κτήματα της Εκκλησίας που
είχαν δημευθεί. Μελετά
με ζήλο τις Γραφές. Εξ’
αρχής απέφευγε τις ειδωλολατρικές τελετές στους
θεούς του δωδεκάθεου, σιχαινόταν τις θυσίες
ζώων και ανθρώπων. ∆εν
εμπόδιζε όμως όσους πίστευαν στα είδωλα. Σεβόταν την διαφορετικότητά
τους, κάτι που δεν έκαναν
εκείνοι για τους Χριστιανούς. Εντυπωσιαζόταν από την λαμπρότητα
της αναίμακτης χριστιανικής λατρείας και για
την πίστη στην ζωή πέραν του τάφου.
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΗ ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑ
Το 313, το δυτικό τμήμα του Ρωμαϊκού
κράτους υπό τον Κωνσταντίνο προοδεύει και
αναπτύσσεται αλματωδώς, ενώ το ανατολικό
υπό του Λικινίου υποβαθμίζεται και λησμονώντας την ανεξιθρησκία διώκει πάλι με
μίσος τους Χριστιανούς, σκοτώνοντας κατά
χιλιάδες τους Μάρτυρες. Μ’ αυτό τον τρόπο
επεδίωκε την σύγκρουση με τον Κωνσταντίνο, που όταν έμαθε τα μαρτύρια ειδικά των
Τεσσαράκοντα παλικαριών στην παγωμένη
λίμνη της Σεβάστειας, έδωσε διαταγή στο
στρατό του να ετοιμαστεί για πόλεμο. Το
λάβαρο με τον Σταυρό προπορευόταν. Ο Λικίνιος ηττήθηκε σε Ανδριανούπολη, Βυζάντιο,
Χρυσούπολη Βιθυνίας στη Χαλκηδόνα, στον
Ελλήσποντο από το ναυτικό και τράπηκε σε
φυγή. Ο Κωνσταντίνος το Σεπτέμβρη του
324 μπαίνει θριαμβευτής στη Νικομήδεια,
την αρχαία αποικία των Μεγαρέων και των
Αθηναίων. Του επιφυλάσσεται πάνδημη
υποδοχή. Ο κόσμος μετά από δύο αιώνες
έβλεπε για πρώτη φορά ήμερο άνθρωποηγέτη. Η μάνα του Ελένη τον αγκαλιάζει ως
αυτοκράτορα. Θα έμενε μαζί του στο παλάτι
ως Αυγούστα!
Η κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν
στην Ανατολή είναι τραγική: Αξιωματούχοι
άνεργοι, περιουσίες δημευμένες, εξόριστοι,
πουλημένοι δούλοι, άμισθοι εργάτες, διαλυμένο κράτος. Ξεκινάει η αναδιάρθρωση.
Σύντομα βάζει τάξη, νομοθετεί και γίνεται
σκληρός στους ισχυρούς και φιλάνθρωπος
στους αδύνατους, επηρεασμένος από τον
πολιτισμό και τις αρχαιοελληνικές φιλοσοφικές και φιλάνθρωπες αρετές, κυρίως
όμως από τον Χριστιανισμό. Περιορίζει την
διαφθορά του κρατικού μηχανισμού. Θεσπίζει νόμους ασφάλισης, δίκαιης φορολογίας, κληρονομιάς κ.α. ∆είχνει ενδιαφέρον
για την παιδεία και την υγεία. Καταργεί
νόμους όπως το να ρίχνουν αιχμαλώτους
στα θηρία για να διασκεδάζουν. Καταργεί
την σταύρωση. Απαγορεύει την πώληση
παιδιών. Επισιτίζει απόρους και προστατεύει ορφανά και χήρες. Περιφρουρεί τον
θεσμό της ελληνικής οικογένειας. Οι πολίτες
αισθάνονται ασφάλεια. Τα αντιδραστικά
στοιχεία εξουδετερώθηκαν. Στόχος του
είναι να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες
ειρήνη και ησυχία. Τον ενδιέφερε και η
ενότητα Εκκλησίας-κράτους. Αναγνωρίζεται η Κυριακή ως αργία δίνοντας εκείνος
πρώτος το παράδειγμα, αρχίζουν οι εορτές
του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων.
Πρότεινε να τηρείται νηστεία την ημέρα
της Παρασκευής επειδή Σταυρώθηκε ο
Χριστός, καθώς και την Μεγάλη Εβδομάδα.
Προέτρεψε να εορτάζεται παντού το Πάσχα
την ίδια ημέρα.

Η Α’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα ξεπηδάει από εκεί που δεν το περίμενε. Στην
Αίγυπτο ο Άρειος δίνει διαφορετική ερμηνεία σε χωρία της Αγίας Γραφής λέγοντας
ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αυτό γίνεται
αιτία να διχαστούν φιλονικώντας ακόμα και
κάποιοι Επίσκοποι. Η φοβερή αυτή αίρεση
κλονίζει την Εκκλησία. Ο Κωνσταντίνος
προβληματίζεται γιατί μόνο με την αγάπη
του Χριστιανισμού πίστευε ότι θα ειρήνευε
και θα ενωνόταν ο κόσμος. Αποφασίζει να
συγκαλέσει για την επίλυση του θέματος Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας,
ώστε οι περίπου 318 Επίσκοποι, ως επί το
πλείστον Ελληνικών πόλεων, να ρυθμίσουν
το πρόβλημα με συνοδικό σύστημα. Μορφή
της συνόδου ανεδείχθη ο Μέγας Αθανάσιος.
Υπογράφθηκε ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας,
η ομολογία της Θεότητας και σφραγίσθηκαν
τα πρώτα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως
που απάγγειλε για πρώτη φορά ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος,
«Πιστεύω εις ένα Θεόν...».
Το 326 επιστρέφει στην
ειδωλολάτρισσα Ρώμη
όπου επικρατούσε αναρχία. Αρνείται να θυσιάσει
στο Καπιτώλιο. Σιχαινόταν!
Η ειδωλολατρία θεοποιούσε
τις νοσηρές και ακόλαστες
πράξεις, γι αυτό ήταν αποδεκτή από όσους προτιμούσαν την ανήθικη ζωή.
Μία «ελίτ» ανθρώπων συμπεριφερόντουσαν στους
υπόλοιπους σαν να ήταν
ζώα. Η διοίκηση λειτουργούσε αυθαίρετα. Οι Ρωμαίοι ειδωλολάτρες που είχαν
μάθει να ζουν με βία σαν
απολίτιστοι, δεν τον ήθελαν γιατί προστάτευε τους
Χριστιανούς. ∆εν καταλάβαιναν ότι ο
Κωνσταντίνος προτιμούσε την χριστιανική
ηθική γιατί αυτή τον εξέφραζε επειδή ήταν
φιλάνθρωπη, ειρηνική. Προτιμούσαν τον γιο
του τον Κρίσπο, που θεωρούσαν ότι παραγκωνιζόταν στην Γαλατία. Με τις διαβολές
της γυναικός του Φαύστας, ο Κωνσταντίνος
πείθετε να διατάξει την επιστροφή στη Ρώμη
του πρωτότοκου Κρίσπου που η μητριά
του Φαύστα καραδοκεί για να τον εκδικηθεί. Τον θεωρούσε νόθο. Η ραδιούργα
γυναίκα μηχανεύεται ερωτικό σκάνδαλο
προσπαθώντας να ερωτοτροπήσει με τον
Κρίσπο που αρνείται. Η μητριά του δεν χάνει
ευκαιρία και συκοφαντεί στον Κωνσταντίνο
τον γιο του ως βιαστή, παριστάνοντας την
κακοποιημένη. Πετυχαίνει τον σκοπό της!
Ο αυτοκράτορας θολωμένος, πριν προλάβει να απολογηθεί ο γιος του, έπρεπε να
εφαρμόσει για πρώτη φορά το νόμο για την
μοιχεία που προσφάτως είχε θεσπίσει. Φυλακίζει το γιο του και τον εξορίζει στην Πόλα.
Ο Κρίσπος θανατώνεται, αλλά κανείς δεν
γνωρίζει από ποιον βγήκε το διάταγμα αυτό.
Ο Κωνσταντίνος άρχισε να υποπτεύεται την
γυναίκα του. ∆ιαπιστώνει ότι η Φαύστα είχε
άστατη ζωή πριν βρεθεί νεκρή κάτω από
αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο Κωνσταντίνος
απόμεινε μόνος. ∆εν ήθελε να μείνει πιά
στην Ρώμη. Εκτός των οικογενειακών του
προβλημάτων, διάφοροι άξεστοι Βόρειοι
λαοί εξορμούσαν απειλητικά. Η αγαπημένη
του Ανατολή τον έλκυε. Ο Κωνσταντίνος
παίρνει μόνο τ’ όνομα της Ρώμης και πηγαίνει στην πόλη Βυζάντιο. Εκεί αρχίζει
να κτίζει την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα
Ρώμη! ∆ιάλεξε τον ομορφότερο τόπο στον
Βόσπορο. Τον γοήτευε το μέρος εκείνο,
γιατί ήταν κόμβος Ανατολής και ∆ύσης!
Οικοδομήθηκαν πολυάριθμα κτίρια, πλατείες, ιππόδρομος, λουτρά, παλάτι κ.α. Στο
φόρουμ υψώθηκαν δύο στήλες της Ελένης
και του Κωνσταντίνου, στο μέσον ο Σταυρός
με επιγραφή: «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς
Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, Αμήν». Ο
Κωνσταντίνος ως φορέας του κράτους και
η Ελένη σύμβολο της μητρός αθάνατης
Εκκλησίας.
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Ταυτόχρονα η μητέρα του τον παρακινεί
να της ετοιμάσει Ιερή εκστρατεία στους
Αγίους Τόπους για να βρεί τα προσκυνήματα και να κτίσει ναούς. Ξεκινάει το 326,
φθάνουν στην ερειπωμένη από το 70μ.Χ.
Ιερουσαλήμ. Οι Ιουδαίοι είχαν διασκορπιστεί
στα πέρατα του κόσμου. Η Αυγούστα Ελένη
συντονίζει τις εργασίες. Βρίσκουν τον Γολγοθά και άσηπτο τον Σταυρό του Χριστού!
Θεμελιώνεται ο ναός της Αναστάσεως
που περιλαμβάνει τους ιερούς τόπους των
Παθών και της Ανάστασης και γίνεται το
μεγαλύτερο μνημείο της Χριστιανοσύνης.

Κτίζει ναούς στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ και
στο Όρος των Ελαιών. Βοηθάει εργάτες,
στρατιώτες, φυλακισμένους, εξόριστους,
φτωχούς κατοίκους της Παλαιστίνης, ντύνει
γυμνούς και επιστρέφει στη Νικομήδεια
φέρνοντας μαζί της μέρος του Τιμίου Σταυρού για να το έχουν ως ευλογία στην νέα
πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη.
Ο Κωνσταντίνος συνέλεξε στην Πόλη
εγκαταλελειμμένα αρχαία μνημεία από την
κυρίως Ελλάδα (όσα άφησε τα κατακλέψανε οι ∆υτικοί). Έκτισε ναούς, του Αγίου
Στεφάνου, της Αγίας Ειρήνης και των Αγίων
Αποστόλων και θεμελίωσε την Αγιά Σοφιά.
Στις 11 Μαΐου 330 εγκαινιάστηκε η Κωνσταντινούπολη. Στην Πόλη αυτή κτυπούσε η
καρδιά όλου του κόσμου επί 1128 χρόνια. Το
ρωμαϊκό κράτος το έλεγαν πλέον «Ρωμανία»
και όταν το πήραν οι Τούρκοι το ονόμασαν οι
Φράγκοι «Βυζάντιο» για να νομίζονται εκείνοι
διάδοχοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και
όχι οι Έλληνες! Η Βυζαντινή αυτοκρατορία,
η Ρωμηοσύνη, δημιουργήθηκε υπό την
επίδραση της παιδείας και των αξιών του
Ελληνισμού, καθώς και της πίστεως και
αγάπης του Χριστιανισμού έχοντας ως βάση
το ρωμαϊκό δίκαιο, μεταμορφώνοντας έτσι
την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. ∆εν κατήργησε
την Ρώμη, αλλά άλλαξε τον πολιτικό και
θρησκευτικό προσανατολισμό της. Ελλάδα
και Ρώμη ενώθηκαν άρρηκτα.
Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Κωνσταντίνος ονομάστηκε Ισαπόστολος επειδή βοήθησε και στην εξάπλωση του
Χριστιανισμού. Επεδίωκε να πιστέψει όλος ο
κόσμος στον Χριστό. Όλοι οι λαοί να γίνουν
Χριστιανοί, γιατί έτσι ήταν σίγουρος ότι θα
ζούσαν ενωμένοι, ειρηνικά. Εκχριστιάνισε
Κέλτες, Γαλάτες, Γότθους, Σαμάρτες και
άλλα βάρβαρα φύλα, πιστεύοντας ότι με
τον Χριστιανισμό θα ημερεύσουν. Έστελνε
ιεραποστολές για να διδάξουν την χριστιανική πίστη έως την Ινδία όπως οι ίδιοι το
ζητούσαν. Ομοίως και στην Αιθιοπία, την
Άρκτο και την Περσία όταν οι λαοί αυτοί ζητούσαν από μόνοι τους να συνάψουν φιλία
με την Κωνσταντινούπολη. Στις καλύτερες
περιοχές της Περσίας είχαν ασπασθεί τον
Χριστιανισμό αν και διώκονταν από τύραννο
βασιλιά. Οι Ίβηρες και οι Αρμένιοι ζητούσαν
και αυτοί να διδαχθούν τον Χριστιανισμό
και να συμμαχήσουν. Σεβόντουσαν όλοι
τον αήττητο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και
δεχόντουσαν τον Χριστιανισμό. Μόνο το
όνομά του προκαλούσε δέος! Στα μελανά
σημεία ήταν η εξόριση προσώπων όπως
του Μ. Αθανασίου, λόγω διαβολών και συκοφαντιών που δέχθηκε ο αυτοκράτορας
από ανήθικους που τον περιτριγύριζαν κατά
καιρούς και τον επηρέασαν αρνητικά.
Σε ηλικία 62 ετών κτίζει το Ναό των Αγίων
Αποστόλων στην Πόλη, που επιστατεί ο
ίδιος κανονίζοντας να ετοιμασθεί ακόμα
και ο τάφος του εντός του Ναού. Συντάσσει
λόγους παιδευτικούς για να ωφελήσει τους
υπηκόους του: «…Μην κάνετε κατάχρηση
της εξουσίας. Μην αρπάζετε από τον
φτωχό, μην κλέβετε τον ξένο πλούτο. Μην
αδικείτε τους ταπεινούς. Μη συσσωρεύετε
αγαθά για τον εαυτό σας, στερώντας τα
από κάποιους άλλους». Όταν τον χειροκροτούσαν τους έκανε νεύμα να κοιτάζουν
στον ουρανό, να τιμούν μόνο τον Θεό. Μέσα
στο παλάτι είχε φτιάξει μικρό Ναό όπου
απομονωνόταν για πολύωρη προσευχή.
Με τους αυλικούς μελετούσε καθημερινά
την Αγία Γραφή. Σεβόταν τους ασκητές
και τον μοναχισμό. Αν και αυτοκράτορας,
υποδεχόταν στο παλάτι τους ασκητές με
εδαφιαία μετάνοια και τους ασπαζόταν στα
χέρια και στο πρόσωπο. Πίστευε ακράδαντα
ότι αν ο λαός του είχε το φρόνημα των μοναχών τότε η Βασιλεία του Θεού θα ήταν
το βασίλειό του.
Στη Νικομήδεια βαπτίσθηκε Ορθόδοξος.
Ήταν ο πρώτος Χριστιανός βασιλιάς. ∆εν
ξαναφόρεσε την πορφύρα, αλλά μόνο τον
λευκό χιτώνα της βαπτίσεως! Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του κοινωνούσε
το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, προσευχόμενος. Ασχολείται μόνο με την μετά
θάνατο ζωή. Την ημέρα της Πεντηκοστής
ο Άγιος Κωνσταντίνος έφυγε απ’ αυτό
τον κόσμο για να συναντήσει τον Κύριό
Του. Το σκήνωμά του μεταφέρθηκε στην
Κωνσταντινούπολη από μία λαοθάλασσα
κόσμου που θρηνούσε και κηδεύτηκε στο
ναό των Αγίων Αποστόλων κατ’ επιθυμίαν
του.
Ο Μέγας Άγιος Κωνσταντίνος υπήρξε
ένα παγκόσμ ιο θαύμα και θεωρήθηκε
φαινόμενο της ιστορίας. Ήταν ο δημοφιλέστερος αυτοκράτορας όλων των εποχών.
Εκείνος που εγκαθίδρυσε τον ισχύοντα
μέχρι σήμερα Ελληνορθόδοξο πολιτισμό,
την ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΣΤΗ ΦΟΥΚΟΣΙΜΑ

τον πλανήτη της ζωής με μια «τεχνολογία» του τους όργανο και όργανο προστασίας των κατεθανάτου (πυρηνικά).
στημένων συμφερόντων έδωσε προφανώς την
Για ένα θέμα που αφορά την επιβίωση του Βό- εντολή στα ιδιωτικά, μισθοφορικά καρτέλ της
ρειου ημισφαιρίου του πλανήτη και την ζωή των ειδησεογραφίας που ελέγχει να πνίξουν κάθε
4/6 του παγκόσμιου πληθυσμού, εφαρμόζεται δυσάρεστη πληροφορία για την εξέλιξη της
η συνήθης πρακτική της απόσπασης της προ- κατάστασης στην Φουκουσίμα.
σοχής και της συγκάλυψης. (εδώ υποθέτω πως
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται μάταιο να
ανήκει και η κρεβατοκάμαρα του Στρος Καν...)
διεκδικούμε την αντικειμενικότητα στην ενηΣτην προσπάθεια αυτή πρωτοστατούν τα μέρωση από αυτά τα μέσα, και όπως φαίνεται
μεγαλύτερα μέσα του πλανήτη, τα κυρίαρχα από εδώ και στο εξής οι μόνες ειδήσεις θα είναι
δηλαδή μέσα των ΗΠΑ, κάποια από τα οποία οι φιλτραρισμένες, δημοσιοσχεσίτικες ειδή(τι σύμπτωση;) ανήκουν σε εταιρίες πυρηνικών. σεις του στυλ “όλα βαίνουν καλώς και ότι όλα
Και ο τόσο ευαίσθητος ΟΗΕ (μάλλον στα
είναι ασφαλή”.
κελεύσματα της νέας τάξης - βλέπε «ανθρωΟ λόγος δεν είναι για να
πιστική» επιδρομή στη Λιβύη,
μην ανησυχούν οι πολίτες.
η την κατάσταση συναγερμού
∆εν τους ενδιαφέρει σε καμία
για την «γρίπη» των χοίρων,
περίπτωση η ηρεμία και η μη
κλπ) εδώ δεν βλέπει ανάλογη
ψυχολογική επιβάρυνση του
κατάσταση συναγερμού για την
κόσμου, τον οποίον (χωρίς καν
ανθρωπιστική και περιβαλλοντινα τον ρωτήσουν όταν γέμιζαν
κή καταστροφή που έρχεται;
τον πλανήτη με πυρηνικά)
Επίσης η κατά τα άλλα αυεπιβαρύνουν τώρα με την πιο
στηρή Υπηρεσία Προστασίας
ύπουλη απειλή. Η απειλή της
του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ
ακτινοβολίας είναι ιδιαζόντως
(EPA) αποφάσισε να μετράει
μοναδική επειδή δεν είναι οραανά τρεις μήνες πλέον τα ποσοτή, δεν έχει οσμή, γεύση, δεν
στά ραδιενέργειας, την στιγμή
την ακούς, δεν την αισθάνεσαι
που, κατά ένα ειρωνικό τρόπο,
έως ότου ήδη κάνει την κατατο μεγαλύτερο ποσοστό το δέστροφή και υποστεί κάποιος
χονται οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.
Θύμα της ομίχλης της συτις συνέπειες της.
γκάλυψης είναι και μια από τις
Από εδώ και στο εξής η
πιο αξιόπιστες πηγές πληροολέθρια κληρονομιά του Τσερφοριών, το NILU (Νορβηγικό
νομπίλ πολλαπλασιάζεται εκθεΙνστιτούτο για την Έρευνα του Από την Αποκάλυψη
τικά από την κλιμακούμενη και
Αέρα). Το NILU μάλλον αναγκάαδύνατον να ελεγχθεί και να τερματιστεί άμεσα
στηκε να κλείσει προσωρινά και στην συνέχεια να (θα χρειαστούν μήνες) καταστροφή της Φουκουαλλάξει διεύθυνση domain και να συνεχίσει να σίμα, και όλοι μας θα αντιμετωπίζουμε όλο και
μεταδίδει δεδομένα με έναν πιο συγκαλυμμένο πιο έντονα τις επιπτώσεις ενώ οι υπεύθυνοι της
και δυσπρόσιτο τρόπο. Τα δεδομένα είναι πλέον καταστροφής εάν αφεθούν ανενόχλητοι, θα λειδιαθέσιμα εδώ:http://zardoz.nilu.no/%7Eflexpart/ τουργήσουν και πάλι σε ένα καθεστώς άρνησης
fpinteractive/plots/?C=M;O=D.
των ευθυνών, το οποίο θα αρνείται να καταγράφει
Κατά έναν περίεργα υπαινικτικό τρόπο, το νέο τους θανάτους που σχετίζονται με αυτές, όπως
όνομα domain, “zardoz”, αναφέρεται στην ομώ- έγινε και στο Τσερνομπίλ.
νυμη ταινία του 1974, η οποία έχει ως υπόθεση
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εξίσου τεράστιο
την μελλοντική σχεδόν πλήρη εξαφάνιση των θα ήταν το πλήγμα και σε άλλη μία βιομηχανία
ανθρώπων λόγω της ραδιενέργειας.
του συστήματος της εκμετάλλευσης. Μια επίσης
Η μόνη πηγή ενημέρωσης πλέον είναι τα μικρά, περιττή και άχρηστη βιομηχανία η οποία στήθηκε
ανεξάρτητα, εναλλακτικά μέσα (όπως το http:// σε μια αντίληψη η οποία είναι ύβρις και προσβολή
www.fairewinds.com/) και κάποια μπλογκς (όπως προς το οικοσύστημα το οποίο μας δημιούργησε
το http://blog.alexanderhiggins.com/), τα οποία και μας φιλοξενεί, και η οποία λόγω της ύπαρξής
συνεχίζουν το δύσκολο έργο της αναζήτησης της δημιουργεί την μέγιστη ανωμαλία στον πλατου τι πραγματικά συμβαίνει και το πως θα επη- νήτη και τεράστια ανισορροπία με ανυπολόγιστες
ρεάσει η ραδιενέργεια τον πλανήτη, ιδιαίτερα συνέπειες.
Η μέγιστη ανωμαλία είναι η αντίληψη της
το Βόρειο ημισφαίριο όπου αυτή μεταφέρεται
εκμετάλλευσης
και το συνεπακόλουθο ότι έχει
λόγω των ανέμων.
αξία
η
εφαρμογή
μιας αυθαίρετης παρανοϊκής
Το μόνο σίγουρο είναι ότι μια τέτοια συγκάλυαντίληψης
(κόντρα
στο δίκαιο και στην λογική)
ψη θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη έκθεση,
και
ότι
δεν
έχει
αξία
η
ζωή, είτε των ζώων είτε των
αν και με την ραδιενέργεια καμία δόση δεν είναι
ανθρώπων,
όπως
υποκριτικά
δήθεν προσποιείται
ασφαλής, όσο αμελητέα και να είναι.
ότι
νοιάζεται
.
Μήπως κάποιοι δεν θέλουν να συνδεθούν τα
υψηλά ποσοστά καρκίνου, που θα εμφανιστούν
μαζικά από εδώ και πέρα, με κάποια κατεστημένα
συμφέροντα;
Μήπως κάποιοι προβλέπουν ότι εάν συνεχιστεί
η δημοσίευση κινδυνεύει με κατάρρευση η ίδια
η πυρηνική βιομηχανία. Ήδη το πλήγμα που έχει
υποστεί από την Φουκουσίμα είναι τεράστιο και
κοντεύει να αποβεί μοιραίο και η χαριστική βολή
γι αυτήν.
Μήπως κάποιοι φοβούνται ότι τα συνεχώς πιο
Τελικά η εξίσωση καταλήγει ότι, όσο δηλαδή θα
άσχημα και δυσάρεστα νέα, τα οποία, εάν φτά- καταναλώνουμε την εκμετάλλευση και τον φόνο
σουν στην αντίληψη της μεγάλης πλειοψηφίας άλλων αισθανόμενων όντων συμμετέχοντας και
του κόσμου, θα φέρουν τελικά σε πολύ δύσκολη επιβραβεύοντας το σύστημα της εκμετάλλευσης,
θέση συνολικά το σύστημα της εκμετάλλευσης; τόσο θα καταναγκαζόμαστε να «τρωμε ραδιενέργ
Κάτι που φυσικά θα έπρεπε να έχει γίνει από εια», να εκτιθέμεθα δηλαδή σε ολόκληρο το φάκαιρό πριν οδηγηθούμε στην σημερινή κρίση.
σμα των συνεπειών αυτού του συστήματος.
Είναι βέβαιο ότι κάποιοι ωφελούνται από αυτή
Κι ενώ θα καταδικαζόμαστε να βιώνουμε όλο
την κατάσταση συγκάλυψης εξού και η εντολή και πιο δραματικά την «Αποκάλυψη τώρα!», αυτό
για κάτι τέτοιο.
θα γίνεται κάτω από ένα πέπλο συγκάλυψης,
Η εντολή προφανώς προέρχεται κατευθείαν σύγχυσης και άγνοιας.
από τον ηγετικό μηχανισμό της νέας τάξης, το
∆εν μας αξίζει μια τέτοια προοπτική. ∆εν είμαστε
συλλογικό όργανο προστασίας των πολυεθνικών έρμαια των διαθέσεων αυτού του συστήματος.
και των βιομηχανικών κλάδων του συστήματος
Υπάρχει πάντα η δυνατότητα αποσύνδεσης από
της εκμετάλλευσης.
αυτό και η επιλογή ενός δρόμου ενάντια στην ποΗ νέα τάξη ως το κεντρικό συνδικαλιστικό ρεία του προαναγγελθέντος ολοκαυτώματος.

ΑΓΩΝΑΣ 5
Διώκτη μας
Επανέρχομαι σ’ ένα θέμα που σχολίασα και στο
προηγούμενο σημείωμά μου. Πρόκειται για το μοναστήρι των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
στην Αιγάνη. Κλειστό μεν, αλλά κάτι πάει να γίνει
μετά από το προηγούμενο σχόλιο. Αναζητείται, κατά
πληροφορίες, αδελφότητα από άλλη Μητρόπολη για
να το επανδρώσει.
Τόσοι συνασκηταί – Αγιοραφαηλίτες πατέρες που
«μονάζουν» σε διαμερίσματα της Λάρισας και λαμβάνουν μέρος μόνο σε φιέστες (όπως, να πούμε, κάνουν
οι ξένοι που χρησιμοποιούν τις μαζορέτες) αυτοί δεν
μπορούν να μείνουν στο μοναστήρι; Πώς να δικαιολογήσω την ανοχή σου αυτή; Οι «συνασκητές» του ηγούμενου δεν τον αποδέχθηκαν ακόμη και στο πανηγύρι,
τον άφησαν μόνο� ακούγεται ότι ηγουμενοσύμβουλοι
παραιτήθηκαν ή είναι έτοιμοι για παραίτηση, ενώ ο
ίδιος ανεβαίνει στο μοναστήρι μόνο για να μαζέψει τις
εισπράξεις. Τι συμβαίνει τέλος πάντων με τα οικονομικά της μονής; Ποιος τα διαχειρίζεται; Μήπως από
πείσμα δεν βγήκε στη λιτάνευση του λειψάνου του
Αγίου Αχιλλίου ή το απαίτησαν οι Αγιοραφαηλίτες
ιερομόναχοι; Δεν θάπρεπε να κάνουν υπακοή και να
δείχνουν σεβασμό στο «γέροντά» τους;
Στη φετινή σου εκδρομή, για τη λήξη των κηρυγμάτων σου, σε γυναικεία μονή γειτονικής μητρόπολης, ο
κόσμος ήταν ο μισός από τις άλλες χρονιές, παρ’ όλο
που οι ιερείς των ενοριών, εκλιπαρούσαν, με συνεχείς
ανακοινώσεις, τους ενορίτες να συμμετάσχουν. Η
ανταπόκριση υπήρξε σχετικά μικρή. Θέλουν στην
επόμενη σύναξη ένα καλό έλεγχο γι’ αυτή τους την
ολιγωρία, αν και οι περισσότεροι, να μην πω όλοι,
αμφιβάλλω αν παρακολούθησαν το κήρυγμά σου έστω
και μια φορά ή αν γνώριζαν το θέμα!!!
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την υπ’ όψη επίσκεψη
στο μοναστήρι έλειπε ο πνευματικός γέροντας του
μοναστηρίου και σας υποδέχθηκε ένας εκπρόσωπος
του μητροπολίτη…
Εντύπωση έκανε το κωμικοτραγικό περιστατικό που
οι ιερείς πήραν εντολή να συγκεντρώσουν όλους τους
εκδρομείς (με φωνές) σ’ ένα σημείο, ώστε να φαίνεται
πολύς κόσμος στις φωτογραφίες. «Θύμιζε, μου είπαν οι
παλαιότεροι, τους Γερμανούς στρατιώτες της κατοχής
που συγκέντρωναν τους κατοίκους στις πλατείες των
χωριών…».
Είναι γνωστά τα καμώματα ζωηρής κυρίας, που
κατά καιρούς έρχεται και παραμένει στο Επισκοπείο,
μητέρα ρασοφόρου, που επαναλαμβάνει, σαν παπαγάλος, κι έχει γίνει ανέκδοτο «ακόμη παιδί μου Α….
δεν έγινες δεσπότης;». Όταν ρωτήσεις κάποιον για
την περίπτωση, σπάει πονηρό χαμόγελο και κουνάει
το κεφάλι. Κάποιοι όταν τους γίνεται καμιά υπόδειξη
από τον εν λόγω ιερωμένο του ρίχνουν την μπηχτή:
«εμείς είμαστε από χριστιανική οικογένεια κι όχι του
σχοινιού και του παλουκιού…!!!».
Έψαξα και για την εκδρομή που ετοιμάζεις (ένας
άλλος τρόπος ευρέσεως πόρων για τη μητρόπολη,
φυσικά χωρίς αποδείξεις). Το ΚΤΕΛ πάει Κωνσταντινούπολη με 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (όπως
και σεις) με 220 ευρώ + 2 διανυκτερεύσεις στο πλοίο
131 ευρώ, σύνολο 351, εσύ, γιατί ζητάς 600;
Έψαξα και τα ξενοδοχεία σας. Σ’ ένα ιδιώτη οι τρεις
διανυκτερεύσεις στοιχίζουν 223 ευρώ συν 131 των
πλοίων, σύνολο 354 το άτομο. Τα υπόλοιπα 200 τόσα
ευρώ που πάνε; Υπ’ όψη ότι για κάθε 22-25 άτομα, μια
θέση δίνεται δωρεάν. Να περάσετε καλά και… καλά
κέρδη!!!
Τελειώνω. «Η πενία τέχνας κατεργάζεται». Μετά τις
επιχειρήσεις των βιβλιοπωλείων, του ορφανοτροφείου
(με 2-3 ορφανά), των εκδρομών, πληροφορούμαι ότι
έχεις «στα σκαριά» και κηροπλαστείο της μητρόπολης.
Και πάλι εύχομαι καλά κέρδη!!!

(Υπογράφει την ανωτέρω ανοιχτή επιστολή ο ίδιος «επιφανής»
αγωνιζόμενος χριστιανός που κρατάει ψηλά το λάβαρο
του αγώνα για μια Εκκλησία με καλούς ποιμένες)
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ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΩΝΥΜΟΙ,
ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αξιότιμη κυρία Μαρία
– Ελένη Κοππά.
∆ιαβάσαμε σε εβδομαδιαία
εφημερίδα τις καταγγελίες σας
στην Ευρωβουλή για τον Άγιο
Παντελεήμονα Αθηνών και φρίξαμε. Σας ευχόμαστε ο Θεάνθρωπος και Φιλάνθρωπος
Ιησούς Χριστός, ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης να είναι μαζί
σας, να σας ευλογεί και σύντομα
να αποκαταστήσει τις σαλεμένες ιδέες σας με την αλήθεια.
Πράγματι, ο κόσμος μας αλλάζει
και απαιτείται επείγουσα δράση
για να σώσουμε την Ιερή Ελλάδα μας την χιλιοποτισμένη με
θάλασσες αίματος των προγόνων μας από το ξεπούλημα, τον
διαμελισμό και την καταστροφή.
Γι’ αυτό είναι βαθιά η ανησυχία
των Ελλήνων Πατριωτών, που
είμαστε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού κοντά στο 70%. Οι
Κοσμοκράτορες NATO - ΗΠΑ,
τα φαρμακερά αυτά φίδια, που
συνιστούν την Υπερκυβέρνηση
της Γης, βάλθηκαν σώνει και
καλά να διαλύσουν όλα τα Έθνη
του Πλανήτη μας και να μετατρέψουν με την δήθεν Παγκοσμιοποίηση όλους τους λαούς σε
άμορφες μάζες.
Οι αφελείς Ευρωπαίοι Ηγέτες μαριονέτες του NATO, χασμουριούνται και απαθέστατοι
δέχονται τον αφανισμόν τους.
Προσπαθείτε με ψέματα να πείσετε τους Ευρωπαίους Ευρωβουλευτές, ότι οι Έλληνες είμαστε
ρατσιστές και καταπιέζουμε τους
εισβολείς έποικους λαθρομετανάστες στην πατρίδα μας, τους
οποίους μαζικά κατά χιλιάδες για
τον οριστικό αφανισμό μας, μας
τους στέλνουν οι ΣΕΡΑΣΚΕΡΗ∆ΕΣ της Άγκυρας, εισπράττοντας
κατ’ έτος από τους Κοσμοκράτορες δισεκατομμύρια δολάρια.
Τελικά, ουδείς από τους πρώην
και νυν κυβερνώντες μας λέγει
την αλήθεια, δηλαδή πόσοι είναι
οι έποικοι λαθρομετανάστες, που
κατέκτησαν την χώρα μας χωρίς
πόλεμο.
Μην παρασύρεστε από τον κ.
Ροζάκη, είναι μεν διακεκριμένος
επιστήμων, εργάζεται ανά τας
Ευρώπας και ζει εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Αν ζούσε
στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν θα
ανεχόταν να μυρίζει την απλυσιά
των λαθρομεταναστών, ούτε και
τις αρρώστιες τους που μπορεί
να κουβαλάνε πάνω τους από τις
υπανάπτυκτες χώρες που ήρθαν.
Όχι μόνον θ’ αντιδρούσε, θα είχε
επαναστατήσει.
Ο Φάτος Νάνο, πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, στις
13.8.2004 στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα,
στους Αλβανούς δημοσιογράφους, είπε το εξής αμίμητο: «Σε
πέντε ή δέκα χρόνια, όταν οι
Έλληνες θα έχουν καταστήσει
τους εδώ Αλβανούς υπηκόους
τους, οι οποίοι ξεπερνούν τα
2.000.000, η Αλβανία θα κυβερνά
την Ελλάδα, αφού θα εκλέγει την
κυβέρνησή της». Ο πρέσβης του
Πακιστάν σε ανοιχτή συγκέντρωση των Πακιστανών στην Αθήνα,
είπε στους συμπατριώτες του, ότι
στην Ελλάδα ζουν και εργάζονται
πάνω από 450.000 Πακιστανοί
και σας καλώ να οργανωθείτε
από τώρα και με τη βοήθειά μου

να εκπροσωπηθείτε στη Βουλή
των Ελλήνων. Το Προξενείο της
Τουρκίας στην Κομοτηνή δηλώνει
ότι πλην των «Τούρκων» της Θράκης, στην Ελλάδα ζουν πάνω από
400.000 Τούρκοι. Αν σ’ αυτούς
προστεθούν οι Κούρδοι, οι Ινδοί,
οι Αφγανοί, οι Αφρικανοί κ.λπ.
κατά τον τότε Επίτροπο της Ε.Ε.,
κ. Φραντίνη, οι λαθρομετανάστες
στην Ελλάδα θα πρέπει να ξεπερνούν τα 5.000.000, δηλαδή ποσο-

Έλληνες ρα τσιστές δεν
υπάρχουν, παρά μόνον αγανακτισμένοι Πολίτες, από την
άγρια εγκληματική δράση των
έποικων λαθρομεταναστών.
Κι εσείς, αν δεν είχατε μια
κουστωδία φρουρών και κινδύνευε το κεφάλι σας, οπωσδήποτε θα αντιδρούσατε,
ίσως περισσότερο από τους
φιλήσυχους κάτοικους του
Αγίου Παντελεήμονα.

στό πάνω από 50% των γηγενών
Ελλήνων. Ενώ καμία χώρα της
Ε.Ε. δεν έχει ποσοστό πάνω του
4%, εμείς εδώ με την κατάργηση
των συνόρων μας, σε λίγο θα είναι
πάνω από 10.000.000. Πρόσφατα
ο κ. Μπάρο, Κοινοτικός Επίτροπος της Ε.Ε., κατά την επίσκεψή
του στην Ελλάδα διαπίστωσε ότι
η χώρα μας κινδυνεύει από τη
λαθρομετανάστευση και ζήτησε
από την τότε κυβέρνηση του κ.
Κ. Καραμανλή να ληφθούν μέτρα.
∆υστυχώς, η Κυβέρνηση του κ.
Γ. Παπανδρέου, αντί απέλασης
για ψηφοθηρικούς λόγους, κατά
εκατοντάδες χιλιάδες τους ελληνοποιεί. Καλά, κατά την 4η
Οκτωβρίου ψή φισαν ΠΑΣΟΚ,
ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες
εθνικές εκλογές, που ενωμένες
όλες οι φυλές του Ισραήλ θα
ψηφίσουν το δικό τους κόμμα
και υπό τις ευλογίες των «φίλων»
μας Αμερικανών, Πρωθυπουργός θα είναι ο Τσινάι και Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας ο Χασάν.
Αναμφισβήτητα έρχεται ένα νέο
1453 αφανισμού του Ελληνικού
Έθνους και του Ελληνικού Γένους
και της Ορθοδοξίας μας.
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι την
εποχή του Βυζαντίου, μπήκαν
στον χώρο του Βυζαντίου μερικές
χιλιάδες Μογγόλοι, τους οποίους
κάτω από την πίεση των τότε
Ιεραρχών όπως σήμερα το ίδιο
πράττουν και οι άσχετοι Ιερώνυμοι, τους δέχτηκαν οι Βυζαντινοί,
για προσφορά εργασίας, αλλά
αυτοί δεν έκαναν αμβλώσεις στις
γυναίκες τους και σε κάθε ευκαιρία υπό την κατήχηση των μουφτήδων φύτευαν από έναν γόνο
μέχρι που τελικά απλώθηκαν σαν
τον ιό της γρίπης και φόρεσαν
στους προγόνους μας έναν ζυγό
βάρβαρης σκλαβιάς και δουλείας
κοντά 400 χρόνια.
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι

Ασφαλώς γνωρίζετε, προ του
1990, κοιμόμασταν με ανοιχτές,
ακλείδωτες τις πόρτες. Τα καλοκαίρια στις ακρογιαλιές μόνο με
το σάκο, στο αμπέλι κοιμόμασταν
έξω πάνω στην πλατφόρμα του
τρακτέρ. Τώρα, τα σπίτια μας
είναι σιδερόφρακτα με κάγκελα
σαν φυλακές, οι πόρτες μας διπλοκλειδωμένες και κοιμόμαστε
με την ψυχή στο στόμα, μήπως
βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο
με κάποιον έποικο λαθρομετανάστη, που μπήκε λαθραία στη
ζωή μας, πέρασε τα σύνορα της
χώρας μας παράνομα, πήρε τις
δουλειές των εργαζομένων Ελλήνων, αύξησε την εγκληματικότητα
και επιβάρυνε την οικονομία μας
μέχρι τα πρόθυρα της χρεωκοπίας.
Και το χειρότερο όλων είναι
ότι οι κυβερνήσεις Σημίτη - Καραμανλή με τους νόμους που έχουν
ψηφίσει, μας απαγορεύουν να
υπερασπιστούμε τον εαυτόν μας.
Ο Τουρκαλβανός με το πιστόλι
στο χέρι, σου προτείνει: Τα λεφτά σου ή τη ζωή σου!! Μερικές
φορές και τα δύο, διότι δεν έχει
να φοβηθεί τίποτα. Την επομένη,
η θολοκουλτούρα της Αριστεράς,
οι πάκηδες, οι ∆ραγώνες και οι
Αννούλες θα τον προστατεύσουν.
Σφάζουν τους μεροκαματιάρηδες
οδηγούς ταξί με 10-15 μαχαιριές και ουδείς της Κυβέρνησης
συγκινείται. Αν αντισταθούμε
και τραυματίσουμε τον εισβολέα έποικο λαθρομετανάστη,
μπλέξαμε. Αυτομάτως, γίναμε
κατηγορούμενοι. Αυτή τη λογική,
δεν τη διέθεταν ούτε οι βάρβαροι
Τούρκοι κατακτητές μας, σου
επέτρεπαν να υπερασπιστείς τον
εαυτόν σου με όπλα από ληστές
και κακοποιούς.
Ερίτιμος κυρία Μ. Κοππά,
ποιος Έλληνας αγρότης τολμά μετά τη δύση του ηλίου
να παραμείνει στους αγρούς

του; Ακόμη και τις ντομάτες
που τρώμε, τις εισάγουμε.
Εξ αιτίας των έποικων λαθρομεταναστών, σχεδόν
χρεωκοπήσαμε. Ποιος Έλληνας τολμά κατά τις βραδινές ώρες να κυκλοφορήσει
ελεύθερα; Ποιος Έλληνας
τολμά για λίγο δροσερό αεράκι να ανοίξει το παραθυράκι του σπιτιού του;
Την ίδια ώρα, ο φανατικός
Ισλαμιστής πρώην στρατιωτικός,
αλλά και ανωτάτων στελεχών του
τουρκοσπορικού, μισθοφορικού
και εγκληματικού UCK, θα σαλτάρει και θα τον κατασπαράξει.
Όλοι οι φτωχοί Έλληνες κατά τη
θερινή περίοδο, που δεν διαθέτουν κλιματιστικό, κοντεύουν να
πάθουν θερμοπληξία. Τόσο φόβο
και τρόμο δεν αντιμετωπίζαμε,
ούτε από τα στρατεύματα κατοχής Ιταλογερμανών και Βουλγάρων.
Αυτοί οι λαθρομετανάστες,
που το 1/3 των Ελλήνων πεινάει,
βγάζουν καθημερινά εκατομμύρια ελληνικού χρήματος στις
τράπεζες των χωρών τους. Ως
πλανόδιοι μικροπωλη τές λαθραίων προϊόντων μαζί με τους
Κινέζους διέλυσαν την ελληνική
βιομηχανία και βιοτεχνία. Εξ
αιτίας τους, μόνον για το 2009
έβαλαν λουκέτο 10.000 επιχειρήσεις και πετάχτηκαν στον δρόμο
50.000 εργαζόμενοι Έλληνες. Γι’
αυτό, να σταματήσουν οι Ελληνοποιήσεις και να φύγουν όλοι.
Παράνομα ήλθαν, να φύγουν και
να παραμείνουν ελάχιστοι, 2-3%.
Τόσοι, όσους αντέχει η ελληνική
οικονομία. Με τα εκατομμύρια,
χρεωκοπήσαμε. Τόσοι, όσους
έχουν και οι υπόλοιπες χώρες
της Ε.Ε. Τόσοι, όσους μπορούμε
να τους παρέχουμε ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης, ώστε να
ζούμε ειρηνικά με δαύτους.
Αυτούς τους λαθρομετανάστες,
η Κυβέρνησή μας και οι Ιερώνυμοι
τους χαρίζουν όλα τα δικαιώματα
του Έλληνα, ακόμη και το πιο ιερό
δημοκρατικό της ψήφου, δήθεν
εν ονόματι της «δημοκρατίας»
τους. Και εσείς, με ασύστολα
ψέματα, προσπαθείτε να πείσετε
τους Ευρωπαίους ότι οι Έλληνες
είναι ρατσιστές. Ο Πάπας Βενέδικτος, στο Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, είπε: Η Ανθρωπότητα θα
σωθεί μόνον με την Αλήθεια. Εμείς
θα ενημερώσουμε όλους τους
Ευρωβουλευτές, ότι Έλληνες
ρατσιστές δεν υπάρχουν, παρά
μόνον αγανακτισμένοι Έλληνες
πολίτες, από την εγκληματικότητα
των λαθρομεταναστών.
Εμείς δεν είμαστε ούτε τσιράκια των Σιωνιστών, για ν’ αποσκοπούμε σε πλούτη και εξουσία,
ούτε ριψάσπιδες που χαρίζουμε
στον καθένα υπανάπτυκτο ό,τι
θέλει να μας αρπάξει, ούτε τυχάρπαστα ανδρείκελα που ξεχνάμε
τι σημαίνει να έχεις χρησθεί με
το υπέρτατο προνόμιο από την
Μοίρα να λέγεσαι Έλληνας. Κι
εμείς ως Έλληνες, από το βάρος
και μόνο του ονόματος μας, που
κουβαλάμε χιλιετίες τώρα, είμαστε
Υποχρεωμένοι και ανένδοτοι μόνο
σε ένα πράγμα. Οι ζωές μας είναι
ένα τίποτα, η Ιερή Ελλάδα μας
είναι το ΠΑΝ.
Με τιμή
∆. Μυλωνά
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ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ

ΒΑΡ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
“Ως πότε παλληκάρια θα ζούμε
στα στενά;
μονάχοι σαν λιοντάρια στις
ράχες στα βουνά;
***
Καλλιό ’ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και
φυλακή!”
“Όποιος ελεύθερα συλλογάται,
συλλογάται καλά”.
(Ρήγας Φεραίος)
Ο Ρήγας Φεραίος γεννιέται το 1757 στο
Βελεστίνο (αρχαίες Φερές) της Θεσσαλίας από ευκατάστατους γονείς. Από τον
τόπο της καταγωγής παίρνει το όνομα
“Βελεστινλής” ή “Φεραίος”, ενώ το πραγματικό του είναι Αντώνιος Κυριαζής.
Μαθαίνει τα πρώτα γράμματα στο
Βελεστίνο και τα συνεχίζει στο σχολείο
της Ζαγοράς. Συμπληρώνει δε τις σπουδές του στη σχολή των Αμπελακίων.
Αργότερα υπηρετεί ως δάσκαλος στο
χωριό Κισσός του Πηλίου. Είναι εύσωμος,
εύμορφος, γλυκομίλητος, αγνός και φιλελεύθερος πατριώτης. Μη ανεχόμενος
τη σκλαβιά και τα βασανιστήρια των συμπατριωτών του έρχεται σε προστριβές
με τους Τούρκους και γίνεται κλέφτης
στον Όλυμπο, εντασσόμενος στο σώμα
του θείου του Σταύρου Ζήρα. Καταφεύγει μετέπειτα στο Άγιο Όρος. Εκεί
αναλογίζεται τα δεινά της πατρίδας του,
οραματίζεται το μέλλον της, συλλαμβάνει
την ιδέα του Θούριου και σχεδιάζει το
περιεχόμενό του.
Το 1780 εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη, ως έμπορος αρχικά, όπως
καταφαίνεται από δημοσίευμα της έκδοσης “Ελληνική Νομαρχία”, και αργότερα
ως γραμματέας του άλλοτε ηγεμόνα της
Βλαχίας Αλεξάνδρου Υψηλάντη, παππού
το ομώνυμου ηγέτη της Ελληνικής Επανάστασης στη Μολδοβλαχία, που τον
βοηθεί να επεκτείνει τη μόρφωσή του “…
μεθ’ όλης της πατρικής προνοίας” και να
γνωριστεί με την φαναριώτικη κοινωνία.
Το 1788 βρίσκεται στην ηγεμονία της
Βλαχίας, εποχή της ακμής του πολέμου
των Τούρκων με τους Ρώσους και τους
Αυστριακούς, και γίνεται γραμματέας
του ηγεμόνα της Νικολάου Μαυρογένη,
τον οποίο όμως εγκαταλείπει όταν οι
σύμμαχοι Αυστρορώσοι εισέρχονται στο
Βουκουρέστι. Τον προσλαμβάνει τότε
στην υπηρεσία του ο ελληνικής καταγωγής βαρώνος De Langenfeld, τον οποίο
ο Ρήγας συνοδεύει το 1740 στη Βιέννη.
Στους έξι μήνες της παραμονής του στην
αυστριακή πρωτεύουσα ο Ρήγας τυπώνει
τα δύο πρώτα του βιβλία: “Το Σχολείον
των ντελικάτων εραστών” , συλλογή
διηγημάτων μεταφρασμένων από τα
γαλλικά, και το “φυσικής απάνθισμα”,

εγχειρίδιο αστρονομίας και φυσιογνω- νει μήνυμα στο Βοναπάρτη. Επικοινωνεί
σίας. Προαναγγέλλει και την έκδοση με φίλους και οπαδούς στις ελληνικές
ελληνικής μετάφρασης του περίφημου παροικίες της Αυστρουγγαρίας και της
έργου του Μοντεσκιέ “Το πνεύμα των Ιταλίας. Μεταφράζει το πολύτιμο έργο
νόμων”, με σκοπό την αναθέρμανση του Γάλλου Μπαρτελεμύ “Νέας Ανάρχιτων ανθρώπινων συναισθημάτων, την σις”, περιήγηση στην Αρχαία Ελλάδα τον
εκλαΐκευση βασικών αρχών της γνώσης, τέταρτο αιώνα π.Χ.. Μεταφράζει το βιβλίο
την καταπολέμηση της αμάθειας και την “Ηθικός Τρίπους”, που περιλαμβάνει μεμύηση του γένους στις φιλελεύθερες τάφραση από τα ιταλικά “Τα Ολύμπια”,
ιδέες που κυριαρχούν εκείνη την εποχή τη “Βοσκοπούλα” από τα γαλλικά και τον
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
“πρώτον Ναύτην” από τα γερμανικά.
Το 1791 ο Ρήγας επανέρχεται στη ΒλαΑυτή την εποχή κρίνει ο Ρήγας ως καχία, εγκαθίσταται στο Βουκουρέστι και τάλληλη να σαλπίσει τον “υπέρ πάντων
γίνεται γραμματέας του ηγεμόνα Μιχαήλ αγώνα”. Στην ανθούσα ελληνική παροικία
Σούτσου. Η πενταετής παραμονή του εκεί της Βιέννης και στις φιλικές φιλελεύθεαποτελεί περίοδο
ρες συναθροίσεις
εντατικής προεΠύργος Νεμπόισα γίνεται ο φλογερός
τοιμασίας του διοραματιστής της
αφωτιστικού και
ελληνικής ανεξαρεπαναστατικού
τησίας, ο μεγάλος
του προγράμοργανωτής του
ματος. Μελετά
απελευθερωτικού
τους κλασσικούς
αγώνα και ο πλητου διαφωτιθωρικός αρχηγός
σμού (Βολταίρο,
της εκδήλωσής
του. Ο “Θούριός”
Ρουσσώ, κλπ),
του συγκινεί και
παρακολουθεί
ενθουσιάζει κάθε
τις ειδήσεις και
ελεύθερη ή υπότην αρθογραφία
δουλη ελληνική
του ευρωπαϊκού
ψυχή. Αντιλαμβάτύπου, καλλιερνεται ότι οι συνγεί καλές σχέσεις
θήκες ευνοούν τη
με τους Γάλλους
κήρυξη της επαπράκτορες στις Τόπος μαρτυρίου του Ρήγα Φεραίου
ηγεμονίες και εργάζεται μία περίοδο ως νάστασης για ανάκτηση της ελευθερίας.
διερμηνέας στο γαλλικό προξενείο του Η Τουρκία, χωρίς διοικητική συνοχή
Βουκουρεστίου. Συγχρόνως ετοιμάζει και πολιτιστική παράδοση, δείχνει να
το υλικό των εθνεγερτικών του εντύπων οδηγείται σε αποσύνθεση. Η Ρωσία και
που σχεδιάζει να τυπώσει.
η Αυστρία καιροφυλακτούν να της αποΗ κάθοδος του Ναπολέοντα Βονα- σπάσουν εδάφη. Η Γαλλική Επανάσταση
πάρτη στην Ιταλία την άνοιξη του 1796 και οι “διαφωτιστές” καλλιεργούν την
διακηρύσσοντας “την απελευθέρωση ιδέα του φιλελευθερισμού και ενθαρρύτων λαών από τους τυράννους των” νουν τα απελευθερωτικά κινήματα. Οι
ενθουσιάζει το Ρήγα και του δημιουργεί διάσπαρτες ελληνικές παροικίες ανθούν
την πεποίθηση ότι η μεγάλη στιγμή για οικονομικά και μπορούν να βοηθήσουν
την ελληνική εθνεγερσία πλησιάζει. Γυ- τον αγώνα.
Με βάση τα προαναφερόμενα δεδομέρίζει τον Αύγουστο του 1796 στη Βιέννη
και παραμένει μέχρι το ∆εκέμβριο του να ο Ρήγας τον Οκτώβριο του 1797 τυ1997. Σ’ αυτό το διάστημα αναπτύσσει πώνει κρυφά το επαναστατικό μανιφέστο
μία εκπληκτική εκδοτική, πολιτική και προς τους λαούς “που στενάζουν υπό
συνωμοτική δραστηριότητα. ∆ημοσιεύει την δυσφορότατην τυραννίαν του οθωτην “Νέαν Χάρταν” της Βλαχίας (1797), μανικού βδελυροτάτου δεσποτισμού” και
την “Γενικήν Χάρταν της Μολδοβλαχίας” περιέχει: Τον “Θούριο”, την επαναστατική
και την “Μεγάλην Χάρταν της Ελλάδος”, “προκήρυξη” με 35 άρθρα “περί των
που αποτελείται από 12 μεγάλα φύλλα δικαίων του ανθρώπου και του πολίτου”,
(50x70), καλύπτει τις εκτάσεις όλου του το “Σύνταγμα”, με άρθρα 124 κατά το
άλλοτε ελληνικού χώρου, από τα Καρπά- πρότυπο του Γαλλικού Συντάγματος
θια όρη μέχρι την Κρήτη και από το Ιόνιο του 1793, της “Ελληνικής ∆ημοκρατίας”,
Πέλαγος μέχρι τον Εύξεινο Πόντο, απο- όπως ονομάζει το πολυεθνικό κράτος
τυπώνει τα σπουδαιότερα γεγονότα του που οραματίζεται. Τα επαναστατικά
ελληνισμού για να μάθει το δουλωμένο έντυπα τοποθετούμενα σε κιβώτια στέλΓένος “Τι έχασε, τι έχει, τι του πρέπει”. νονται, ως εμπορεύματα, από τη Βιέννη
Εργάζεται εντατικότατα. Ολοκληρώνει στην Τεργέστη, στον έμπιστο συνεργάτη
τις επαναστατικές προπαρασκευές. Στέλ- Αντώνιο Κορωνιό, υπάλληλο του ∆ημ. Οι-

Η εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη ∆ογματική»
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας

1. ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ο Λόγος του Θεού φέρει σάρκα. Το
ότι ο Θεός Λόγος, ο Λόγος του Θεού,
έλαβε σάρκα (= ενανθρώπησε), τούτο
σημαίνει την παρουσία της Θεότητας
στον κόσμο, ότι δη�λαδή συμβαίνει
κάτι στον κόσμο, το οποίο δεν είναι, δεν
προέρχεται από αυτό εδώ τον κόσμο. Η
Ιστορία της Θεολογίας είναι κυρίως το
ιστορικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού,
και ύστερα το τρίτο πρόσωπο της Τριαδικής Θε�ότητος, το Άγιον Πνεύμα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Έχουμε λοιπόν μία
Θεότητα, η Οποία ενεργεί διαρκώς στον
κόσμο, και στη ζωή μας, και κάτω από τη
βεβαιότητα αυτή θα πρέπει να θέσουμε
την έννοια της Δογματικής. Η ύπαρξη

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

του Θεού παρουσιάζει αυστη�ρή ενότητα, εκεί που δεν παρουσιάζονται τα
προσωπικά ιδιώματα των τριών Θείων
Προσώπων. Στην αποκάλυψη του Θεού
έχουμε τρία χαρακτηριστικά στοιχεία:
α) Ο Αποκαλυπτόμενος είναι Ο
ΘΕΟΣ. Τούτο σημαί�νει, ότι ο Θεός
είναι μαζί μας, αλλά και ότι, όσο κοντά
μας και αν ευρίσκεται, παραμένει Θεός,
Κύριος, διότι, ενώ αποκαλύπτεται, μένει
ακατάληπτος, απρόσιτος, επειδή, αν
αποκάλυπτε την Ουσία Του, θα ταυτιζόταν με τον κόσμο.
β) Αν και είναι Θεός ακατάληπτος
και απρόσιτος, εν τούτοις έρχεται τόσο
κοντά μας, ώστε να είναι παρών ενώπιόν
μας στο Πρόσωπον του Ιησού Χριστού,

κονόμου, με την προοπτική διερχόμενος
και ο ίδιος από εκεί να τα παραλάβει και
να μπαρκάρει για την Ελλάδα (Ήπειρο
ή Μάνη). Τα κιβώτια όμως, λόγω απουσίας του Κορωνιού, παραλαμβάνει ο
Οικονόμου, βλέπει το περιεχόμενο και
ενημερώνει τις Αυστριακές Αρχές που
προβαίνουν στην κατάσχεσή τους. Φθάνοντας ο Ρήγας την 8/19 ∆εκεμβρίου
1797 στην Τεργέστη, χωρίς να γνωρίζει
τα όσα έχουν προηγηθεί, συλλαμβάνεται
από την Αυστριακή Αστυνομία. Ακολουθούν και συλλήψεις πολλών ατόμων ως
“συνενόχων” του. Τελικά κρατούνται
μόνο ο Ρήγας και επτά σύντροφοί του
(Αργέντης Ευστράτιος, Κορωνιός Αντώνιος, Νικολαΐδης ∆ημήτριος, οι αδελφοί
Εμμανουήλ Παναγιώτης και Ιωάννης,
Τορούτζιας Θεοχάρης και Καρατζάς
Ιωάννης). Παραδίδονται, έναντι διπλωματικών και άλλων ανταλλαγμάτων,
στις Τουρκικές Αρχές, φυλακίζονται στο
φρούριο Νεμπόισας του Βελιγραδίου,
βασανίζονται και, κατόπιν σουλτανικού
φιρμανίου, θανατώνονται με στραγγαλισμό από τους φρουρούς την 11/24 ή
12/15 Ιουνίου 1798 και τα σώματά τους
ρίχνονται στο ∆ούναβη. ∆ιαδίδουν όμως
ότι δραπετεύουν και καταδιωκόμενοι
πέφτουν στον ποταμό και πνίγονται. Οι
τελευταίοι λόγοι του εθνομάρτυρα είναι:
“Αρκετόν σπόρον έσπειρα. Τον καρπόν
του θα θερίσει το γένος μου”.
Ο Ρήγας Φεραίος υπήρξε πρόδρομος
και πρωτεργάτης του νεοελληνικού
διαφωτισμού, κήρυκας και οραματιστής
της επανάστασης για αποτίναξη του
ζυγού της τουρκικής δουλείας, κορυφαίος απόστολος της εθνεγερσίας του
1821, πρόδρομος και πρωτομάρτυρας
της ελληνικής ανεξαρτησίας. Η πατρίδα
τιμά την μνήμη του στήνοντας μαρμάρινο
ανδριάντα του έξω από το Πανεπιστήμιο
της Αθήνας με το επίγραμμα: “Σπέρμα
ελευθερίας έσπειρεν ο αοιδός· και ο μεν
ώλετο, φευ· σπέρμα δε μέγα έβλαστε”.
Το φρούριο-πύργος Νεμπόισα του
Βελιγραδίου που μαρτύρησε ο Ρήγας και
οι επτά συμπατριώτες του ανακαινίσθηκε
πρόσφατα και στις 29 του περασμένου
Απριλίου τελέσθηκαν τα εγκαίνια λειτουργίας του ως Μουσείο από τον πρόεδρο
της Ελληνικής ∆ημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια και τον Σέρβο πρόεδρο
κύριο Μπόρις Τάντιτς.
Με την συμπλήρωση 254 χρόνων από
τη γέννησή του και 213 από τον στραγγαλισμό του ιδίου και των επτά προαναφερόμενων συντρόφων του υπό των
Τούρκων ας αποτελέσει και το πτωχικό
μας τούτο σημείωμα θυμίαμα τιμής και
ευγνωμοσύνης στη μνήμη τους και ας
κατευθύνει τη σκέψη και τα βήματα όλων
μας στην οδό του εθνικού χρέους και της
εθνικής τιμής.(Α.Κ.)
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.
γ) Ο δεχόμενος τον Υιό του Θεού
προσλαμβάνεται από το Θεό Πατέρα
με αγάπη, ήτοι: Υπερβάλλει Εαυτόν και
εξέρχεται των ορίων του κόσμου. Τέλος,
ενώ υπάρχει τέλος της Δημιουργίας και
θάνατος, ο Θεός είναι ζών, αθάνατος, δεν
αποθνήσκει.
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Τίθεται το ερώτημα: Μπορούμε να
μιλάμε περί Θεού; Για να μιλάμε περί
του Θεού, πρέπει να Τον γνωρίζουμε.
Γιατί ό,τι δεν γνωρίζω, δεν δύναμαι να
το εκφράσω. Λοι�πόν, αν μπορούμε
πράγματι να μιλάμε περί του Θεού,
τό�τε πώς θα μιλήσουμε; Αλλά αν δεν
μπορούμε να μιλή�σουμε μαζί Του,

τότε τί έννοια έχει, να μιλάμε περί του
Θεού; Θεολογικά είναι γενικώς παραδεκτή η θέση, ότι ο άνθρωπος μόνος
και αφ’ εαυτού δεν μπορεί να γνωρίσει
τον Θεό. Ούτε τα μέσα έχει προς τούτο,
ούτε και δρόμος υπάρχει, ο οποίος να
οδηγεί εκ των κάτω προς τα άνω, για να
γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό. Τα γνωστικά όργα�να του ανθρώπου [Λογική,
Αισθήσεις] τον βοηθούν μόνο να γνωρίσει
την κοσμική πραγματικότητα. Επομένως,
και να θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον
Θεό, δεν έχει προς τούτο τους κατάλληλους δέκτες. Ο Θεός παριστάνει μια
μη κοσμική πραγματικότητα. ΑΡΑ, δεν
μπορεί ο Θεός να γίνει γνωστός από τον
άνθρωπο, από εμάς.
(συνεχίζεται)
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ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ
Απεριφράστως λέγομεν, ότι ο παπισμός είνε
ανατροπή θεμελιωδών
νόμων της Εκκλησίας, του
γνησίου Χριστιανισμού.
Και ιδού διατί.
Κατά τας Γραφάς ρίζα,
κεφαλή, θεμέλιον, επί
του οποίου στηρίζεται
ολόκληρον το χριστιανικόν οικοδόμημα, είνε ο
θεάνθρωπος Λυτρωτής,
ο Κύριος ημών Ιησούς
Χριστός. Αυτός είνε το
Α και το Ω της πίστεως
ημών, της ελπίδος και
της αγάπης. Αυτός είνε ο
Αρχηγός. Η εξ ουρανού
εν Ιορδάνη και εν όρει
Θαβώρ δις ακουσθείσα
φωνή του Πατρός αυτόν
εν τη Εκκλησία ως αρχηγόν αιώνιον εγκαθίδρυεν
«Ούτός εστιν ο Υιός μου
ο αγαπητός, εν ώ ευδόκησα· αυτού ακούετε»
(Ματθ. 3,17· 17,5). Η εις
Χριστόν πίστις, η ενεργός
πίστις, η εκδηλουμένη δι’
απολύτου υπακοής εις
τας εντολάς του, και τας
ελαχίστας ακόμη, είνε
νόμος θεμελιώδης της
Εκκλησίας. Άνευ της πίστεως ταύτης δεν νοείται
Εκκλησία.
Επίσης νόμος θεμελιώδης εν τη Εκκλησία,
την οποίαν ίδρυσεν ο
Θεάνθρω πος
Κύριος, είνε·
οσάκις μεταξύ
των πιστών παρουσιάζονται
σοβαραί διαφωνίαι περί τα
πιστευτέα, τα
πρακτέα, και τα
λατρευτέα, αι
διαφωνίαι αύται δεν θα λύωνται υφ’ ενός
μόνον μέλους
της Εκκλησίας,
οσονδήποτε επίσημον
θέσιν, αγιότητα και σοφίαν και αν κατέχη, άλλα
υπό του συνόλου, υπό της
Εκκλησίας, συνερχομένης
και συσκεπτομένης εν
Πνεύματι αγίω (Ματθ.
18,17). Κατ’ αυτόν τον
τρόπον η την πρώτην, την
αποστολικήν Εκκλησίαν
συνταράξασα εκείνη περί
περιτομής έρις ελύθη
εν Συνόδω, καθ’ ην και
ο Πέτρος και ο Παύλος
και οι λοιποί απόστολοι
και μαθηταί ωμίλησαν και
ανέπτυξαν τας απόψεις
των επί του θέματος, αλλ’
όταν ελήφθη η απόφασις,
οι πάντες υπετάγησαν εις
την φωνήν της Εκκλησίας
(Πραξ. 15,6-29). Ουδείς
εξ αυτών έθεσε το ιδικόν
του κύρος υπεράνω του
κύρους της Εκκλησίας.
Αλάνθαστον κριτήριον
εν τη Εκκλησία, και ότε
ακόμη έζων οι κορυφαίοι
των αποστόλων, ήτο η
Σύνοδος. Αλλ’ αμφότερους τους θεμελιώδεις
αυτούς νόμους, οι οποίοι
αφορούν εις την διοίκησιν
της Εκκλησίας, ανέτρεψεν
ο παπισμός. Εν τη Εκκλησία αρχηγός ο πάπας.

Εν τη Εκκλησία το αλάνθαστον έχει ο πάπας. Εν
τη Εκκλησία ο πάπας το
παν. Υπό του δαιμονίου
εωσφορικής υπερηφάνειας ελαυνόμενος ο πάπας εσφετερίσθη όλας
τας εξουσίας, έστησε
τον θρόνον του υπεράνω
των νεφελών, ήνοιξε το
στόμα του και, ως άλλος
Ναβουχοδονόσορ, είπεν·
Έθνη και λαοί, με βλέπετε;
Πέσατε και προσκυνήσατέ με. Υπεράνω λαϊκών,
μοναχών, διακόνων, ιερέων, επισκόπων, μητροπολιτών, αρχιεπισκόπων,
πατριαρχών, τοπικών και
αυτών ακόμη των οικουμενικών Συνόδων, «θείω
δικαίω» είμαι εγώ. Όταν
ευρίσκωμαι επί της καθέρας μου και ομιλώ, ομιλώ
εν Πνεύματι αγίω και αι
αποφάσεις μου είνε αλάνθαστοι. Είμαι ο μοναδικός
τοποτηρητής του Χριστού
επί της γης. Οι πιστοί εις
εμέ στρατιώται κηρύττουν
εις όλον τον κόσμον το
σύνθημα·
«’Όπως υπάρχει είς
Θεός, είς ήλιος την ημέραν, μια σελήνη την νύκτα,
τοιουτοτρόπως ο Θεός
έδωκεν εις την Εκκλησίαν
μόνον ένα άρχοντα, τον
πάπαν». Αλλ’ εις εμέ όχι

μόνον οι εκκλησιαστικοί,
άλλα και οι πολιτικοί άρχοντες οφείλουν να υπακούουν εν πάσι. Αι εν τω
Ευαγγελίω (Λουκ. 22, 38)
δύο μάχαιραι συμβολίζουν την πνευματικήν και
την κοσμικήν εξουσίαν,
και τας δύο αυτάς μαχαίρας πρέπει να κρατώ και
να διαχειρίζωμαι εγώ. Εξ
εμού πάσα εξουσία. Ουαί
δε εις τον αντιτασσόμενον
εις τας θελήσεις μου...
Ο πάπας, υπό τοιούτων
εμφορούμενος ιδεών,
εγκατέστησεν εν τω κόσμω τυρανίδα, τυρανίδα
εν ονόματι του Εσταυρωμένου, τον οποίον έλεγεν, ότι αυτός και μόνον
αντεπροσώπευεν επί της
γης. Και η τυραννίς αυτή
κατέστη αφόρητος, όταν
ιδίως επί του παπικού
θρόνου εκάθησαν άτομα,
που ουδεμίαν εσωτερικήν σχέσιν είχον με την
χριστιανικήν πίστιν και
ζωήν. Πάπαι κλέπται και
λησταί, κάνοντες ασύδοτον χρήσιν της δυνάμεως,
επέφερον τεραστίαν φθοράν εις τα ποίμνια της ∆ύσεως. Εγόγγυζον οι λαοί.

Αναστέναζαν οι ευσεβείς.
Θαρραλέοι κήρυκες του
θείου λόγου, οι οποίοι
ετόλμησαν να διαμαρτυρηθούν δια την αντίχριστον ζωήν και πολιτείαν
των παπών, συνελήφθησαν και εκάησαν ζώντες,
ως ο περιώνυμος Ιερώνυμος Σαβοναρόλα (1452
- 1498), του οποίου το
άγαλμα στολίζει σήμερον
μίαν από τας πλατείας
της Φλωρεντίας. Η Ρώμη,
με τους διεφθαρμένους
και άπιστους πάπας, που
κατέλυον πάσαν ευαγγελικήν αρετήν, εφαίνετο
πλέον εις τα όμματα των
λαών της ∆ύσεως ως
πόρνη των θαλασσών,
ως η νέα Βαβυλών. Επί
τέλους το ηφαίστειον της
οργής των λαών εξερράγη. Τω 1520 εκηρύχθη
επανάστασις και ήρχισε
σφοδρός αγών κατά των
παπικών. Επί κεφαλής
του αγώνος ο Μαρτίνος
Λούθηρος, περί του οποίου ο ιστορικός Θωμάς
Κάρλαϋλ γράφει, ότι ο
Λούθηρος έλαβε τον πέλεκυν της αληθείας και
με ορμήν ήρωος επετέθη
και συνέτριψε το είδωλον
του παπισμού. Ο αγών
διήρκεσε πολλάς δεκαετίας. Ο εμφύλιος πόλεμος
εμαίνετο. Ανθούσαι πόλεις
μετεβλήθησαν
εις καπνίζοντα
ερείπια. Το αίμα
έρρευσε ποταμηδόν. Και η
αιτία, η σοβαρωτάτη όλων,
της μεγάλης
εκείνης συμφοράς, η οποία
έπληξε την Ευρώπην, υπήρξεν η μωρά, η
αντιχριστιανική αξίωσις
του πάπα, ίνα οι πάντες
πέσουν και ασπασθούν
το άκρον του ποδός του
και αναγνωρίσουν αυτόν
ως τον μόνον επί της γης
αρχηγόν της Εκκλησίας.
Οι πάπαι, εάν είχον ένα
και μόνον κόκκον πραγματικής ευσέβειας, θα
έπρεπε να εντρέπωνται
προβάλλοντες τοιαύτας
μωράς και αντιχριστιανικάς αξιώσεις, και, το χείριστον, αγωνιζόμενοι δια
την επιβολήν αυτών επί
του συνόλου της χριστιανοσύνης. Ο μελετών την
ιστορίαν της περιόδου
αυτής πλειστάκις ενθυμείται τον Ι. Χρυσόστομον, όστις θρηνών δια τα
δεινά των εκκλησιαστικών
διαιρέσεων εκήρυττεν,
ότι η κυριωτέρα αυτών
αιτία είναι η φιλαρχία.
«Ουδέν ούτως Εκκλησίαν δυνήσεται διαιρείν ως
φιλαρχία, ουδέν ούτω παροξύνει τον Θεόν ως το
Εκκλησίαν διαιρεθήναι»
(Η 11η ομιλία εις την προς
Εφεσίους επιστολήν· έγινε το
1956 από τον τότε ιεροκήρυκα π. Αυγουστίνο Καντιώτη).
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 του Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου,
Να ξέρετε ότι ο Οικουμενι- ένας γεωργικός συνεταιρισμός
σμός είναι ο τελευταίος πρόδρο- συλλογής σιταριού και όλοι οι
μος του Αντιχρίστου· διότι όταν παραγωγοί παραδίδουν το σιτάθα γίνη μία ισοπέδωσις θρησκευ- ρι τους σ’ αυτόν. Φαντασθείτε
τική και πολιτική – κυβερνητική, τώρα ο συνεταιρισμός – πέραν
θα υπάρξη ένας μόνον που θα του σκοπού ιδρύσεώς του – ν’
κυβερνήση τον κόσμον, αυτός ο αρχίση να ορίζη για όλους τους
ένας, κατά την Αγίαν Γραφήν και συνεταιριζόμενους έναν κοινό
τους Πατέρες, θα είναι ο Αντίχρι- τρόπο ζωής. Η ενέργεια αυτή δεν
στος. Παράλληλα έρχονται τα θα σας φαίνονταν παράξενη και
πρωτόκολλα των
αδιανόητη; Ασφαλώς ναι, γιατί, ενώ
Σοφών της Σιών,
που είναι προϊόν
άλλα προβλέπει
των Εβραίων και
το καταστατικό,
ανεξάρτητα από
άλλα τους ζητιούτην Αγία Γραφή,
νται στη συνέχεια,
να επιβεβαιώπου αφορούν την
σουν την θέση
προσωπική, οικογενειακή και κοιτων Πατέρων.
Έτσι ο Οικουνωνική ζωή τους,
μενισμός, χωρίς
πράγμα που ούτε
περιστροφές,
ενέκριναν ούτε
χαρακτηρίστηκε
υπέγραψαν.
από τους μεγαΚαι μπορεί ο
γεωργικός συνελύτερους θεολόγους της εποχής
ταιρισμός να μην
μας, όπως από
παρεκκλίνη από
τον μακαρίτην
τους οικονομικούς
πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, Σέρ- προσανατολισμούς, δεν συμβαίβο, αλλά και από άλλους επι- νει όμως το ίδιο με τον οικονοφανείς θεολόγους, αντίχριστον μικό συνεταιρισμό που λέγεται
σύστημα.
Ε.Ο.Κ. Βλέπεις να έρχεται και
Έτσι και ο Ναβουχοδονόσορ να λέει στη Βουλή των Ελλήνων
θέλησε να δημιουργήσει έναν να εισάγη αυτόν τον νόμο, ή
θρησκευτικόν οικουμενισμόν. εκείνον ή τον άλλον… Φερ’ ειΒλέπει δηλαδή κανένας ότι οι πείν: οι Χιλιασταί θα κινούνται
ρίζες των πραγμάτων που επι- έτσι, οι ομοφυλόφιλοι – με το
χειρούνται στην εποχή μας δεν συμπάθειο – έτσι… Γι’ αυτά θα
είναι καινούργιες, είναι παλιές γίνη νόμος και θα αμνηστευθούν
και πολύ βαθειές, ανήκουν μέσα η μοιχεία, οι αμβλώσεις και οι
στην Ιστορία. Αλλά ο Ναβου- εκτρώσεις. Κανένας δεν θα καχοδονόσορ ήθελε να επιτύχη ταδικάζεται (γιατρός, ζευγάρια)
και κάτι άλλο· ήθελε να επιτύχη κι ας συνέπραξαν στο έγκλημα.
μίαν εθνική ενότητα, η οποία θα Και όλα αυτά γιατί; Για να έχωμε
επιτυγχάνονταν αν όλοι οι υπό προσαρμογή με την Ευρώπη από
την κατοχήν του λαοί λάτρευαν νομοθετικής πλευράς, λένε. Γιατον θεόν Μαρδούχ…
τί; Για ποιόν λόγο; Έτσι πρέπει!
Ξέρουμε ότι οι Ρωμαίοι αυ- Αν θέλουμε να ‘χωμε Ενωμένη
τοκράτορες θεοποιούσαν τον Ευρώπη πρέπει να σκεφτόμαστε
εαυτόν τους. Η θεοποίησίς των όλοι το ίδιο!...
3
δεν είχε απλώς θρησκευτικόν
Έτσι, ανοίγουμε διάπλατα
χαρακτήρα, αλλά και πολιτικόν· τις πόρτες και δεχόμεθα τους
διότι μόλις ανακηρύσσετο ένας ανθρώπους όπως είναι. Είμεθα
αυτοκράτωρ, αμέσως έφτιαχναν έτοιμοι να κάνωμε κάθε αβαρία
αγάλματά του σ’ όλη τη ρωμαϊ- – μα κάθε αβαρία! – ακόμη να
κή επικράτεια, και διετάσσοντο αμνηστεύσωμε και την πορνεία
όλοι, οι υπό την κατοχήν λαοί – το ξανατονίζω· να αμνηστεύνα προσκυνούν το άγαλμα του σωμε την πορνεία των ανθρώθεού αυτοκράτορος και να προ- πων διότι δήθεν κατανοούμε
σφέρουν εις αυτό θυσίες. Γιατί; τον κόσμον. – Ακούτε; «καταΧάριν πολιτικής ενότητος. Είναι νοούμε τον κόσμον»! – και ότι
κάτι ανάλογο που σήμερα συμ- θα πρέπει με κάθε τρόπο να
βαίνει με την Ε.Ο.Κ.. Προσέξετε τον βοηθήσουμε, κάνοντας
να ιδήτε.
«στραβά μάτια» σ’ εκείνα τα
Σας είπα ότι αυτά δεν είναι οποία έχει! Έτσι, θα δεχθούμε
καινούργια πράγματα αλλά πολύ σιωπηρά και την έκτρωσι και
πολύ παλιά. Η Ε.Ο.Κ. είναι ένας άλλα πράγματα!...
Μη νομίζετε, αγαπητοί μου,
οικονομικός οργανισμός. Φ αινομενικά είναι κάτι τέτοιο, ενώ στην πως είναι ουτοπιστικά αυτά
πραγματικότητα είναι κάτι πολύ που σας λέγω. Αυτά γίνονται
περισσότερο. Αν ανοίξετε την σήμερα! Αν ξέρατε πώς σκεπαλιά εγκυκλοπαίδεια του Πυρ- φτόμαστε! Αν ξέρατε πώς σκέσού θα βρείτε ένα πολύ μεγάλο φτονται τα μυαλά των κληρικών!
άρθρο – δυο-τρεις σελίδες μεγά- Οι ποιμένες… και δεν ομιλώ για
λες – που αναφέρεται σ’ αυτήν τους ευρωπαίους ποιμένες του
την απόπειρα της Ηνωμένης Ευ- πρωτεσταντικού και του ρωρώπης, ευθύς μετά τον πρώτον μαιοκαθολικού κόσμου. Ω, εκεί
παγκόσμιον πόλεμον. Ξεκινάει υπάρχει… Φρίξον ήλιε! Ομιλώ
με χαρακτήρα οικονομικό αλλά για μας! Για μας!...
2

αποβλέπει τελικά στην δημιουργία μιας πολιτικής ευρωπαϊκής
ενότητας.
Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει

1. Επιφέραμε μικρές αλλαγές για λόγους
συντομίας και αποφυγή επαναλήψεων.
2. Απόσπασμα από ομιλία στην “Αποκάλυψη” (15-11-81)
3. Απόσπασμα από ομιλία στην “Αποκάλυψη (29-3-81)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
συνέχεια από την 1η σελ.

την υπογραφή της.
λαού ο οποίος εξαπατήθηκε ωμά, χωρίς να
Στην πρώτη Σύμβαση, η Ελλάδα παραιτεί- δοθεί καμία εξήγηση.
ται «αμετάκλητα και άνευ όρων» από όλες
Στις 8 Μαΐου 2010, υπεγράφη η Σύμβαση
τις ενστάσεις εθνικής κυριαρχίας και από ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης. Πέντε ημέρες μετά
κάθε άλλη ένσταση ασυλίας. Αυτό σημαίνει τη δημοσίευση του Ν. 3845 και τρεις μέρες
ότι παραιτούμεθα από τις ασυλίες εθνικής μετά την υπογραφή της Βασικής Συμβάσεως
κυριαρχίας και κάθε άλλη ασυλία που έχει δημοσιεύθηκε ο νόμος 3847 11.5.2010 ο οποίτο κράτος. Αν θέλετε να μάθετε, ο δικολάβος ος ορίζει τα εξής: «Τα μνημόνια, οι συμφωνίες
του Λονδίνου που έκαμε
και οι συμβάσεις δανειτο Σχέδιο Ανάν, ασχολήσμού εισάγονται στη
θηκε και με το Μνημόνιο
Βουλή, για συζήτηση και
και τους όρους του. Ειενημέρωση, ισχύουν δε
σέπραξε δε, 400 εκατομκαι εκτελούνται από της
μύρια ευρώ, για τον κόπο
υπογραφής τους». Ένας
της εταιρείας του. Και
απλός νόμος κατάργηαυτός μεν, δεν γνώριζε το
σε το «Σύνταγμα». Οι
∆ιεθνές ∆ίκαιο, αυτοί που
συμβάσεις αυτές ούτε
κυβερνάνε τον τόπο, εφόεπικυρώθηκαν απ’ την
Βουλή αλλά ούτε και
σον δεν τα γνώριζαν, γιατί
συζητήθηκαν βάσει των
δεν ρώταγαν τα δικά μας
άρθρων 36 παρ. 2 και
σαΐνια που παίζουν όλα
28 παρ. 2 του Συντάγτα δίκαια του κόσμου στα
ματος. Η εξουσία που
πέντε δάχτυλά τους;
ασκείται στην Ελλάδα
Εδώ φίλοι μου, όσοι
με βάση τις Συμβάσεις
από μας δεν χάσαμε το
Τα περι ∆ΝΤ (µνηµονίου) και των
μυαλό μας ακόμα, βλέ- συνεπειών εξ αυτού η εφηµερίδα µας ∆ανεισμού είναι εκτός
του Συντάγματος και
πουμε εκτός της άγνοι- σχολίασε εκτεταµένα πριν 1 χρόνο
εκτός
της διεθνούς νομιας ορισμένων, διάφορα - φύλλο 159, Ιούνιος 2010- αλλά όλοι
μότητας.
Ειδικότερα δε,
αδιαφορούσαν
και
µάλιστα
µας
χαραάλλα κόλπα εξωτερικής
ο ειδεχθέστερος όρος
προελεύσεως. Γι’ αυτό κτήριζαν φαντασιόκληπτους
της παραίτησης απ’ τα
ίσως και το υπουργείο της
δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας, ούτε η
διαλύσεως της ελληνικής Οικονομίας, δόθηκε
ομόφωνη απόφαση και των 300 της Βουλής,
σε μη κοινοβουλευτικό άτομο.
αλλά ούτε και δημοψήφισμα μπορούσε να
Κι έρχομαι στην επαίσχυντη παράγραφο η
επικυρώσει την αλλοτρίωση της ελληνικής
οποία δεσμεύει όλη την Ελλάδα και η οποία
κυριαρχίας. Ούτε η δημοκρατία δεσμεύεται,
έχει υπογραφεί από δύο νομικούς συμβούδιότι προστατεύονται για τις επερχόμενες γελους του ελληνικού κράτους και λέει τα εξής:
νιές των Ελλήνων βάσει του Συντάγματος.
«Ούτε ο δανειολήπτης, ούτε τα περιουσιακά
Όλα αυτά είναι εκτός Συντάγματος και η
του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής
Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση
κυριαρχίας». ∆ηλαδή ορίζει υπέρ των δανει- κατοχής. Η θέση ενός προτεκτοράτου είναι
στών μας, την πλήρη δέσμευση ολόκληρης καλύτερη απ’ τη δική μας.
της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου, είτε
Μ’ αυτές τις συμβάσεις που υπέγραψε η
αυτή είναι ακίνητη, κινητή σε χρήμα και κάθε κυβέρνηση χωρίς την έγκριση της Βουλής,
είδους αξιόγραφα και δικαιώματα,
αλλοτρίωσαν την εθνική κυριαρχία και την
ή πηγές του υπογείου, επιγείου, υποθαλασ- εθνική περιουσία υπέρ των δανειστών μας,
σίου και θαλασσίου εθνικού πλούτου.
χωρίς οι τελευταίοι να της εγγυώνται και να
Απαγορεύει δε, τη χορήγηση κάθε μορ- της διασφαλίζουν την ασφάλειά της και τα
φής προτεραιότητας, σε κάθε άλλο πιστωτή σύνορά της.
ή κάτοχο δημοσίου χρέους. Λέω αν π.χ.
Φίλοι αναγνώστες, παραίτηση απ’ την εθνιαγοράσουν την Αγροτική Τράπεζα, άρα κή κυριαρχία δεν γίνεται ούτε
περιέρχονται σ’ αυτούς και τα δάνεια των
με το περίστροφο στον κρόταφο. Μέχρι
αγροτών, τα οποία έχουν ως εγγύηση τα στιγμής τα κόμματα και οι 300 της Βουλής
χωράφια τους! Έτσι κατάλαβα το κόλπο. ευθύνονται για την σοβαροτάτη παραβίαση
Ακόμα και οι απαιτήσεις των εργαζομένων, του Συντάγματος και του δημοκρατικού
των ασφαλισμένων και των εχόντων ομόλογα πολιτεύματος, για την απόκρυψή τους απ’
του δημοσίου, έρχονται δεύτεροι, σύμφωνα τα όργανα του πολιτεύματος και από το
με τον δικολαβικό όρο. Εδώ έχουμε την λαό. Αν λοιπόν η κυβέρνηση δε φροντίσει
πλήρη παραίτηση της κυβερνήσεως απ’ τα να απαλλαγούν οι Συμβάσεις ∆ανεισμού
ιερά και τα όσια που μέσα σ’ αυτά είναι και απ’ τους όρους που αποτελούν ντροπή για
τα χώματα της πατρίδας. Επίσης οι δανειστές την πατρίδα μας αλλά και για την Ευρώπη,
μπορούν να συμφωνήσουν να μεταβιβάσουν τότε ο λαός θα πρέπει να εφαρμόσει το
τα δικαιώματά τους σε τρίτο (οργανισμό ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος που
ή χώρα), δικαίωμα που δεν έχει η Ελλάδα. λέει, στο άρθρο 120 παράγραφος 3 ότι:
Αυτό φωτίζει το στόχο της καθολικής πολι- «Ο σφετερισμός με οποιονδήποτε τρόπο,
τικής υποδούλωσης της χώρας μας. Επίσης της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών
η Ελλάδα χάνει κάθε ελευθερία εξωτερικής που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις
πολιτικής.
αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε
∆εν μπορεί δε, να διαπραγματευθεί με αρχίζει η παραγραφή του εγκλήματος».
κανένα τρίτο κράτος χωρίς την έγκριση Στο άρθρο 4 λέει: «Η τήρηση του Συντάγτων δανειστών της. Η Ελλάδα στερείται την ματος επαφίεται στον πατριωτισμό των
ελευθερία κινήσεων για την επίλυση των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται
εθνικών μας θεμάτων και αυτό ανοίγει εύ- να αντιστέκονται με κάθε μέσον εναντίον
κολο πολιτικό δρόμο για την αμφισβήτηση οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει
από τρίτες χώρες των κυριαρχικών δικαιω- με την βία».
μάτων της πατρίδας μας. ∆εσμεύονται όλες
Φίλοι αναγνώστες, πλησιάζει η ώρα που θα
οι περιοχές της ελληνικής επικράτειας που κληθούμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε να
χρησιμεύουν για την άμυνα της χώρας και για παραδώσουμε την πατρίδα μας στα παιδιά
την αντιμετώπιση παραβίασης κυριαρχικών μας ελεύθερη, όπως μας την παρέδωσαν οι
δικαιωμάτων και ιδίως της εδαφικής ακεραι- πρόγονοί μας.
ότητάς μας! Όπως παραμεθόριες περιοχές
Ένα μεγάλο μπράβο στους πνευματικούς
και παραμεθόρια νησιά και θαλάσσιες ζώνες. μας ανθρώπους που ξεσηκώθηκαν.
∆εσμεύονται ακόμη όλες οι πηγές πλούτου,
Μην κάνουν πίσω απ’ τη λάσπη, που ήδη
για αξιοποίηση υπέρ των δανειστών μας, απ’ άρχισαν οι ανθέλληνες να τους πετάνε.
τους κατακτητές μας και για λογαριασμό Οι Έλληνες καταλάβανε πλέον τί πάθανε,
τους. Ακόμα δε, δεσμεύονται υπέρ των το- αλλά και τί θα πάθουν σε λίγο απ’ αυτά που
κογλύφων, ο ορυκτός και ο υποθαλάσσιος έρχονται προσεχώς, απ’ την Τρόικα και τα
ενεργούμενά της.
πλούτος μας.
Χριστός Ανέστη
Όλα αυτά τα οποία έγιναν εν αγνοία της
και ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
Βουλής και κατ’ επέκταση του ελληνικού

ΑΝΑΠΗΡΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ…
Η ∆ημοκρατία μας είναι ανάπηρη εκ κατασκευής. Έτσι τη
συνέλαβε, υπηρετείται από
τους υπηρέτες-πολιτικούς του
παρασκηνίου (σκοτεινού) και
διαιωνίζεται για τους άνομους
σκοπούς! Ο χαρακτηρισμός ως
ανάπηρης της σημερινής δημοκρατίας οφείλεται στο γεγονός
ότι κανένα από τα τρία στοιχεία
της (ελευθερίας λόγου, παιδείας
και εισοδήματος) δεν δίνεται
ολοκληρωμένα. ∆ίνεται με ποσοστά ανάλογα με τις συνθήκες.
Παράδειγμα φέρνουμε την κατάργηση κι αυτής της κουτσουρεμένης ελευθερίας του λόγου
– του πρώτου και βασικού στοιχείου της δημοκρατίας, το οποίο
καταργείται με τις δικτατορίες
του γνωστού σε εμάς από την
“επανάσταση” – δικτατορία του
’67 δόγματος: «Απεφασίσαμε
και διατάσσομεν».
Στο σκέλος της ελευθερίας
του λόγου, δόγμα της δημοκρατίας είναι όλες οι ιδέες, όταν
λέμε όλες κυριολεκτούμε. Ναι
όλες. Η πάλη των ιδεών στο φως
για να πληροφορηθεί πλήρως το
αφεντικό ο λαός. Όμως κι εδώ
τα πράγματα είναι ανάπηρα. Τα
μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση,
τύπος κ.λ.π.) ελέγχονται από τα
ίδια αφεντικά κι έτσι δεν υπάρχει
πλήρης δημοκρατία λόγου.
Στο στοιχείο της μόρφωσης
– παιδείας τι να πούμε; Το πανεπιστήμιο χαρακτηρίστηκε παλιότερα ως πανσκοτιστήριο! Θα

μας δοθεί η ευκαιρία αργότερα
να παρουσιάσουμε και το θέμα
της παιδείας όπως ταιριάζει
στην ορθόπρακτη ορθόδοξη
παράδοσή μας.
Τι να πει κανείς για το τρίτο
στοιχείο της δημοκρατίας που
είναι η κοινωνική δικαιοσύνη;
Η ιδιοκτησία (μεγάλη) είναι η
θεότητα του συστήματος και
στην υπηρεσία της συστρατεύονται: συντάγματα, νομοθεσίες,
πολιτικοί, δικαιοσύνη, στρατοί,
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και
το βαρύ πυροβολικό που είναι
σήμερα, η παγκοσμιοποίηση και
τα σχέδιά της προωθούνται και
σε εμάς από τους πολιτικούς.
Το ερέθισμα, για την εισαγωγή
αυτή, μας το έδωσε το ποίημα
του σατυρικού Γ. Σουρή που
έπεσε στα χέρια μας τις ημέρες
των εορτών και δημοσιεύουμε
στη συνέχεια, επειδή νομίζουμε
ότι είναι επίκαιρο και κατανέμει
τις ευθύνες για την άσκημη κατάσταση σε όλους μας.
Ο Γ. ΣΟΥΡΗΣ … ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ
Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύη
και πενήντα να μαζεύη;
Να τρέφη όλους τους αργούς,
νάχη επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;.
....
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – Οικονομολόγος

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ
∆ύο περιπτώσεις:
Το 2001 και επί υπουργίας Άκη, είχε ανατεθεί στην
εταιρεία SONAK (σύμβαση 027 Α/01) η προμήθεια του
Στρατού μας με το άκρως απαραίτητο Οπλικό Σύστημα
Ηλεκτρονικού Πολέμου.
Στο τέλος του χρόνου, περίπου δέκα χρόνια από τότε,
το έργο, ακόμη, δεν είχε παραδοθεί αν και η εταιρεία
έλαβε, αυθημερόν, προκαταβολή 34.515.605,09 ευρώ
– δηλ. το 50% του συνολικού κόστους. ∆εδομένου δε
ότι καμία προηγούμενη ηγεσία δεν είχε κινήσει τη διαδικασία ακύρωσης της σύμβασης και δεν είχε ζητήσει
την επιστροφή της προκαταβολής καθώς και τις ποινικές ρήτρες που προέβλεπε η σύμβαση, έρχεται τώρα
η SONAK και ζητάει και «ρέστα»… Προσέφυγε δηλ. στα
δικαστήρια και πέτυχε απόφαση με την οποία το ΥΕΘΑ
καλείται να της καταβάλει και… αποζημίωση!
Το σύστημα δεν το παραλάβαμε, ο Στρατός παραμένει… «τυφλός», πληρώσαμε το 50%, και από πάνω μας
παίρνουν και αποζημίωση! Ε, δεν είμαστε για κλάματα;
* * *
Ο πρώην πρόεδρος της Κόστα Ρίκα, Μίγκες Ανχελ Ροντρίγκες, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για
διαφθορά. Στην απόφαση που ανακοίνωσε την Τετάρτη
δικαστήριο της πρωτεύουσας Σαν Χοσέ αναφέρεται ότι
ο 70χρονος κ. Ροντρίγκες έλαβε μίζες για να προωθήσει στη χώρα του τη γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών
Alcatel. Συγκεκριμένα ο κ. Ροντρίγκες έλαβε το ποσό
των 600 χιλιάδων δολαρίων κατήγγειλε ο γενικός εισαγγελέας.
Κύριοι, της Κόστα Ρίκα, είστε πολύ σκληροί… ελάτε
στην Ελλάδα να δείτε πώς έχουμε εμείς τους πολιτικούς
μας!!
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Η συγκλονιστική ιστορία ενός αγίου παππούλη,
ακαδημαϊκού δασκάλου,
που κλείστηκε στο ψυχιατρείο για να βοηθήσει
τους ασθενείς.
Τον είδα αιφνίδια μέσα στον τεράστιο θάλαμο
με τα 65-70 κρεβάτια μέσα στο πανδαιμόνιο που
κάνουν 70 άνθρωποι όταν μαζευόταν και στριμώχνονταν σε ένα μικρό χώρο. Το φως πολύ. Έμπαινε
από τα μεγάλα παράθυρα με τα σιδερένια κάγκελα.
Ήταν πρωί περίπου 9 ή ώρα, όταν άνοιξε ή βαριά
πόρτα, εξωτερική και ανεβήκαμε η νέα ομάδα
των 1Ο φοιτητών, στο τμήμα αποτοξίνωσης στο
∆αφνί.
Πρόσωπα εκινούντο αέναα μέσα στο φαρδύ
διάδρομο που άφηναν τα κρεβάτια τους. Άνθρωποι από όλα τα μέρη της πατρίδας και από πιο
πέρα ακόμη. Με τις χαρακτηριστικές προφορές
των Λαρισινών ή των Κρητικών και των νησιωτών.
Κοντοί, ψηλοί, μελαχρινοί, άσπροι, αδύνατοι,
παχείς, πάσχοντες, όλος ο κόσμος αναγκασμένος
να συμβιώνει. Και μέσα σε αυτήν την άμπωτη και
πλημμυρίδα των ανθρώπων ένας ψηλός ξανθωπός
με μαύρα ρούχα και περιλαίμιο λευκό με λίγο υποτυπώδες γένι ξανθό άρχοντας, ατάραχος, γαλήνιος
μέσα σ’ αύτη την ταραχή. Κατάλαβα ότι επρόκειτο
για ιερέα. Ευτυχώς, είπα μέσα μου, ένας καθολικός
ιερέας στο τμήμα αποτοξίνωσης. Ευτυχώς που
δεν είναι ορθόδοξος. Να ξεφτιλιζόμαστε στους
γιατρούς και στους συμφοιτητές μας ! Ευτυχώς.
Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, βάλαμε τις ιατρικές μας μπλούζες και με τον υπεύθυνο γιατρό
προχωρήσαμε στο κρεβάτι του πρώτου ασθενούς.
Τον φώναξε ο υπεύθυνος από την παρέα του, ήρθε
ένας μικρός μαγκάκος από την Λάρισα ομιλητικός
αλλά μαγκάκος. ∆εν θυμάμαι τίποτα από το πρώτο
αυτό μάθημα, ούτε γιατί ήταν μέσα ο ασθενής, ούτε
τι φάρμακα έπαιρνε, απλώς στην ρύμη των λόγων
του είπε : «Έχουμε και τον παπά να μας βοηθά και
περνάμε καλά και ενώ έπρεπε να φύγουμε σε τρεις
μήνες επισπεύσαμε το πρόγραμμα χάρις σ’ αυτόν
και θα φύγω σε 1,5 μήνα».
Τότε με τάραξε ο λογισμός μου, ένας καθολικός
παπάς με το κουστουμάκι του βοήθησε αυτόν εδώ;
Αδύνατον, ένας καθολικός παπάς !!
Στην πρώτη μας αύτη συνάντηση ουδέν έπραξα
παρ’ όλο τον φυσικό μου κοινωνικό χαρακτήρα.
Έφυγα όταν τελείωσε ό υποχρεωτικός μου
χρόνος της παρουσίας.
Στη δεύτερη επίσκεψη την επόμενη εβδομάδα
πάλι τα ίδια, άλλος ασθενής και νέα αποκάλυψη:
«ευτυχώς που έχουμε τον παπά και μας βοηθά
ειδικά τα βράδια που μένουμε με τους εαυτούς
μας, μας παρηγορεί, μας εμψυχώνει. Είναι δικός
μας παπάς, ορθόδοξος !»
Ένα κρύο ρεύμα με διαπέρασε, γκρεμίστηκαν
όλα, ο ευσεβισμός μου δεν μπορούσε να δεχτεί
ότι ένας παπάς ορθόδοξος ήταν μέθυσος, είχε
ανάγκη αποτοξίνωσης και βρισκόταν πίσω από
τα σίδερα με άλλους παρανόμους, μέθυσους και
ναρκομανείς. Ούτε καν σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο
αποτοξίνωσης. Η ιδέα που είχα για άσπιλη εκκλησία και οφειλόταν στη νεότητα μου, ξεθώριασε
απότομα. Τον πλησίασα, στεκόταν όρθιος και
συνομιλούσε με έναν άλλο ασθενή που έτρεμαν τα
χέρια του. Συνομιλούσε απλά για το τίποτα, ο άλλος
τον άκουγε, τού έλεγε για τα προβλήματά του, τού
μιλούσε γρήγορα, ο παπάς άκουγε με μία απέραντη
στοργή κοιτάζοντάς τον. Είχε πρόσωπο καθαρό,
μάτια γαλάζια-θάλασσα, ηλικία 55 χρόνων περίπου,
χέρια άσπρα, δάκτυλα μακριά, τέλος πάντων, όλα
πάνω του είχαν κάτι το αρχοντικό. Του απάντησε
σιγά με μια προφορά με αγγλική ηχώ. Ήταν ξένος.
Παπάς ορθόδοξος ξένος.
Μόλις τελείωσε με τον άρρωστο στράφηκε σε
μένα και με ρώτησε: «χάου αρ γιου?». Έμαθα ότι
ήταν ‘Έλληνας που γεννήθηκε στο εξωτερικό,
οι γονείς του είχαν φύγει για την πέρα από τον
Ατλαντικό Αμερική. Τον έστελναν όμως οι γονείς
του στους παππούδες του στην Κατερίνη, έτσι
είχε μάθει καλά ελληνικά και είχε ένα σύνδεσμο με
την παράδοση της χώρας μας. Ένιωθα ήδη άνετα
σαν να τον γνώριζα από χρόνια, είχαν φύγει όλοι
οι ενδοιασμοί μου.
-Τι θέλετε από μένα; με ρώτησε.
- Θέλω να μάθω γιατί βρίσκεστε σε αυτό το χώρο
και θεραπεύεστε, τέλος πάντων να σας γνωρίσω.
- Ελάτε στο δωμάτιό μου.
Ναι, μέσα σε αυτό το χάλι υπήρχε ένα μικρό
δωματιάκι, στενό δωματιάκι με ένα κρεβάτι, παράθυρο βορινό, τοίχοι πανύψηλοι 4 μέτρα, ένα
γραφείο, εικόνες ρωσικές, καντήλι, κομποσκοίνι,
θυμιατήρι, πετραχήλι, φάρμακα πάνω στο γραφείο και βιβλία. Ήταν ένα μικρό καλογερικό κελί
μέσα στη ταραχή 70 τροφίμων του ψυχιατρείου.
Εκεί άρχισε η αποκάλυψη της χάρης του Θεού.
Το όνομα Νικόλαος, ορθόδοξος ιερέας της αρχιεπισκοπής της Αμερικής. Καθηγητής του Χάρβαρντ
στην έδρα των Παλαμικών Σπουδών και Ποιμαντικής Ψυχολογίας. Καθηγητής στο Χάρβαρντ
στο μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της
Αμερικής και τώρα τρόφιμος της ψυχιατρικής
πτέρυγας του ∆αφνίου στο τμήμα αποτοξινώσεως,
η διαφορά είναι ιλιγγιώδης.
-Πάτερ, πώς φτάσατε εδώ;
- Ήμασταν μία παρέα φίλοι που τελειώσαμε
τη σχολή του τιμίου Σταυρού στην Βοστόνη.
Παντρευτήκαμε, κάναμε παιδιά και γίναμε ιερείς.
Ο καλύτερος όλων μας πριν περίπου δέκα χρόνια
πέθανε αιφνίδια. Τον κηδεύσαμε και γυρίσαμε στα
σπίτια μας. Τότε με κατέλαβε ένα πνεύμα λύπης
και από τότε άρχισα να πίνω. Τέλος πάντων σε
λίγο καιρό ήμουν εξαρτημένος από το ποτό, εάν
δεν έπινα έτρεμα. ∆εν μπορούσα να διευθετήσω
τα θέματα μου. Στην αρχή το έκρυβα από την
γυναίκα μου και τα παιδιά μου, δε μεθούσα αλλά
έπινα, ήμουν με ένα ποτήρι στο χέρι. Πειράχτηκε
και το ήπαρ μου.
Όλο το θέμα ήταν μία πρόκληση για την ιατρική
μου γνώση, τίποτα από τα παραπάνω δεν συμβάδι-

ζε με την νηφαλιότητα του ανδρός με την αρχοντιά
του και την έλλειψη νευρικότητας. Είχε έρθει η
ώρα να φύγουμε. Του ζήτησα να του φέρω κάτι
για παρηγοριά του μέσα σε αυτούς τους τοίχους.
- Ένα βιβλίο του Ρωμανίδη μου λέει, τον είχαμε
δάσκαλο τον Ρωμανίδη.
Στη νέα συνάντησή μας την επόμενη εβδομάδα
κρατούσα στο χέρι μου το δεμένο βιβλίο του
Ρωμανίδη «ΡΩΜΑΙΟΙ Ή ΡΩΜΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». Ανέβηκα τρέχοντας τα σκαλιά να
συναντήσω τον Νικόλαό μου, τον άρρωστό μου.
Τον βρήκα στο δωμάτιό του, καθισμένο σε μία μικρή
πολυθρόνα και στο χέρι του ένα μικρό κομποσκοίνι.
Του έδωσα το βιβλίο στα χέρια του. Είχε κόκκινο
σκληρό εξώφυλλο, το γύρισε με αγάπη, διάβασε
τα κεφάλαια. Χάρηκε σαν μικρό παιδί.
- Είμαι εδώ πάνω από τρεις μήνες, βγαίνω σπάνια
δεν έχω που να πάω, δεν μου έχουν φέρει ένα
δώρο. Πόσο χαίρομαι για αυτό που μου έφερες.
Αυτός ο άνθρωπος έφερε αέρα ορθοδοξίας, γκρέμισε το σχολαστικισμό της γερμανικής ιδεολογίας,
έδειξε τον πλούτο μας! Ό,τι μάς έλεγε ο γέρο
Ιωσήφ, αυτός το έβαλε στα πανεπιστήμια.
- Ποιος γέρο Ιωσήφ;
- Ο ησυχαστής, ο παππούς ο σπηλαιώτης. Τον
γνώρισα το 1960 όταν πήγαινα στο Άγιο Όρος, στη
Νέα Σκήτη, με δεχόταν στο κελάκι του. Μου έμαθε
να προσεύχομαι με το κομποσκοίνι ώρες και ώρες,
φωτόμορφος, γλυκύς, αυστηρός. Προσοχή έλεγε,
στο νου, πρώτα προσβολή, μετά
συζήτηση με τον λογισμό, μετά
συγκατάθεση! Συγκατάθεση,
θάνατος, αρχή αμαρτίας, η
αμαρτία δόντι ιοβόλο του θανάτου. Προσοχή όχι συζήτηση
με τον λογισμό, νήψη.
Αυτά που ο γέροντας τα παρέδωσε εμπειρικά, ο Ρωμανίδης
τα κατέγραψε τα στήριξε αγιοπατερικά και τα εξαπέστειλε στα
πέρατα της γης, ώστε να έχουμε
και εμείς χαρά εκεί στην Αμερική. Όταν έγινα ιερέας με τον
πρώτο μου μισθό έστειλα ένα
δώρο στον γέροντα Ιωσήφ, του
έστειλα ράσα καλογερικά όχι
κάτι το ακριβό, τα είχα τυλίξει
και σε ένα γκρι χαρτί, έγραψα
την διεύθυνση και τα έστειλα.
Μετά από πέντε χρόνια τον έπισκέφθηκα στο κελί του. Όπως
καθόταν είδα πίσω του στο
περβάζι το δώρο μου ανέγγιχτο, αμέσως σκούρυνε
το προσωπό μου. Του λέω: «Γέροντα, σου έστειλα
ένα δώρο με τα πρώτα μου χρήματα και εσύ ούτε
που το άγγιξες!» Μου λέγει: «π. Νικόλαε, παιδί
μου, δεν μου λείπει τίποτα, έχω τον Χριστό. ∆εν
μου λείπει τίποτα, το δώρο σου το είδα, έσκισα
μία άκρη και το είδα. Το άφησα εδώ χρόνια να μου
λέγει ο λογισμός άνοιξέ το και να τον ξεχνώ, αλλά
να σε θυμάμαι. Θα μπορούσα να το έχω δωρίσει
σε τόσους που έρχονται εδώ, αλλά το άφησα για
τον παπά Νικόλα... Έλα να βάλουμε τον πλάγιο
του δεύτερου ήχου να παρηγορηθείς».
Μου έμαθε να προσεύχομαι με το κομποσκοίνι
για τον κόσμο, για τις αμαρτίες μου και πάλι έμπονα
για τον κόσμο.
Όλες τις ακολουθίες τις έκανε με το κομποσκοίνι
εκτός της Θείας Λειτουργίας.
- Πάτερ απορώ, πώς εσείς που γνωρίσατε ένα
τόσο άγιο άνθρωπο, πέσατε σ’ αυτό το πάθος της
οινοποσίας. Η προσευχή δεν σας προστάτεψε;
δεν σάς βοήθησε να γλυτώσετε από τον πειρασμό
αυτόν;
- Ευάγγελε μην ξεχνάς το «αρκεί σοι η χάρις
Μου» του Απ. Παύλου.
- Ξέρετε με σκανδάλισε, στην αρχή τουλάχιστον,
το θέμα σας.
- Σε σκανδάλισε ή σε φόβισε για το ευόλισθον
της φύσεώς μας; Είσαι αυτάρκης στην νομιζόμενή
σου καθαρότητα και φοβάσαι μήπως την χάσεις,
μήπως κάνεις κάποιο λάθος και χάσεις την καλή
γνώμη για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Σε
νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Αδελφέ μου και φίλε
μου, η νεότητά σου είναι κακός σύμβουλος όπως
και σε μένα κάποτε. Η πείρα του βίου και η συναντίληψη της χάριτος με έπεισε ότι: όποιος και αν
είμαι, ό,τι και αν κάνω, είμαι δεμένος με τον Χριστό
και φωνάζω «ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με Κύριε
ως οίδας και ως θέλεις, ελέησον με». Και λέω μέσα
μου: όλοι σώζονται εγώ κολάζομαι. Ελπίζω στον
Χριστό και στην Παναγία. Ελπίζω στο έλεος Του
Θεού που χαρίζει τον παράδεισο σ’ αυτούς που
πιστεύουν ότι είναι ανάξιοι του παραδείσου.
Και πάλι ο αδυσώπητος χρόνος τελείωνε.
- Πάτερ, θέλετε να σας φέρω κάτι την επόμενη
συνάντησή μας;
- Ναι θέλω κάτι, επειδή έχω τέσσερα παιδάκια
στην πατρίδα, και τα έχω επιθυμήσει. Φέρε μου
σε παρακαλώ ένα μικρό παιδάκι και φώναξέ με να
βγω στο παράθυρο, από τα κάγκελα να το δω, να
δω τα ματάκια του, να παρηγορηθώ.
Βρήκα τον μικρό μου βαπτιστικό Σωτήριο, τον
πήρα αγκαλιά, πέρασα την πόρτα και σταθήκαμε
κάτω από τα σίδερα.
- π. Νικόλαε, π. Νικόλαε, ήρθαμε !
Πρόβαλε η φιγούρα του πίσω από τα σίδερα,
άπλωσε τα χέρια του από ψηλά, μας κοίταζε, μας
χαμογελούσε, μιλάγαμε από εκεί. Χάρηκε, θυμήθηκε τα δικά του παιδιά, απλώθηκε η νοσταλγία. ∆εν
ήταν πίκρα, ήταν μία νοσταλγία για τον παράδεισό
μας. Mας ευλόγησε και αποχωρήσαμε.
«Ποιος είναι πλούσιος Λωξάνδρα μου; Ο εν τω
ολίγω αναπαυόμενος, τζόγια μου...»
- Πάτερ, η Αμερική φημίζεται για τα αποτοξινωτικά της κέντρα, πώς ήρθατε εδώ, σ’ αυτές τις
άθλιες συνθήκες;
- Ευάγγελε, πριν πολλούς μήνες προκηρύχτηκε
μια θέση στο πανεπιστήμιο της Αθήνας, Παλαμικών

σπουδών. Ήρθα λοιπόν κι εγώ, αφού πήρα την
άδεια από το πανεπιστήμιο μου στο Χάρβαρντ, να
βάλω τα χαρτιά μου γι’ αύτη την έδρα.
Οι μήνες περνούν δεν γινόταν τίποτα. Καθηγητικές ίντριγκες, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων,
τίποτα. Την έδρα μου στο Χάρβαρντ την είχε πριν
από μένα ο Γεώργιος Φλορόφσκι. Αυτός είναι ένας
μεγάλος Θεολόγος και πραγματικός φιλέλληνας
και είναι ο γέροντας μου.
Από έκπληξη σε έκπληξη. - Γέροντάς σας αυτός
ο μέγας;
- Ναι και είναι πραγματικά μεγάλος πνευματικός
Θεολόγος και σημειοφόρος άνθρωπος θυσίας.
Σπουδαγμένος και στην Ποιμαντική Ψυχιατρική
και στην ψυχολογική αντιμετώπιση των εθισμένων
χρηστών σε ουσίες και ποτό. Αλλά όλα αυτά τα
ασκούσε με απέραντη αγάπη και υπομονή. Για να
κατανοήσεις το μέγεθος του ανδρός, θα σου πω
μία ιστορία στην οποία ήμουν μάρτυρας της θαυμαστής θεραπείας ενός εφήβου. Μια οικογένεια έφερε το παιδί της 18 ετών που έπασχε από ηβηφρενία.
Η κατάσταση ήταν δύσκολη, αθεράπευτη σχεδόν,
τον παρακάλεσαν να τον δεχτεί να τον αναλάβει.
Πράγματι τον πήρε σε ένα σπίτι στην εξοχή, που
είχε πολλά στρέμματα με σημύδες, ένα μεγάλο
αγρόκτημα. Μπήκαν μέσα οι δυο τους, το αγρίμι
και ο π. Γεώργιος και έκλεισαν την βαριά πόρτα.
Μετά τρεις μέρες παρέδωσε το παιδί υγιές και
σώφρον στους γονείς. Το παιδί αυτό σπούδασε και
είναι υγιές έκτοτε και μάλιστα
τώρα, είναι και επίσκοπος της
Εκκλησίας μας.
Όταν τον ρώτησα - π. Γεώργιε πώς έγινε αυτό; μου είπε
ότι πήρε το παιδί και του είπε:
«παιδί μου εγώ θα καθίσω σ’
αυτήν την σημύδα. Όλος ο
χώρος είναι δικός σου, κάνε
ό,τι θέλεις και όταν θέλεις έλα
να μιλάμε». Τρεις μέρες και
τρεις νύχτες έκανε ό,τι ήθελε.
Κατέστρεψε το ψυγείο, την
βιβλιοθήκη μου, τα λουλούδια,
και όποτε ήθελε με πλησίαζε
και μιλάγαμε. Εγώ καθόμουν
στης σημύδας τον κορμό και
περίμενα χωρίς να ταράζομαι
για ό,τι γινόταν, τρεις μέρες
εκεί δεν σηκώθηκα, δεν έφαγα, δεν ήπια νερό. Την τρίτη
ήμερα ήρθε το παιδί γαλήνιο,
μου φίλησε το χέρι, με σήκωσε, με βοήθησε να περπατήσω γιατί ήμουν σαν
πεθαμένος, ανοίξαμε την πόρτα και τον παρέδωσα
στους γονείς του. Ιματισμένο και σωφρονούντα.
«Πάτερ Γεώργιε, και τρεις ημέρες πώς κάνατε τις
στοιχειώδεις ανάγκες σας;» «Τα έκανα πάνω μου,
δεν μετακινήθηκα καθόλου, ήθελα να δώσω μία
θυσία γι’ αυτόν στο Θεό, την υπομονή μου, την
κατάργηση των συμβατικών καθημερινών πρακτικών. ∆εν είναι τίποτα, ο Θεός μου χάρισε υγιή τον
άνθρωπο, και δι’ αυτού μου χάρισε και γεύση της
Βασιλείας του». Τέτοιος άνθρωπος ήταν αυτός,
αληθής Θεολόγος, άνθρωπος της Λειτουργίας
αλλά και πέρα απ’ αυτήν.
Πάντα έλεγε: «δίδου ημίν εκτυπώτερον, Σου
μετασχείν, εν τη ανεσπέρω ημέρα της βασιλείας
Σου».
ΣYZHTHΣH ΣTO MΙKΡO ∆ΩMATΙO
ΠΕΡΙ THΣ ZΩHΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ
Από τις συζητήσεις που είχαμε καταθέτω εδώ
μερικά:
- Πρόσεχε ιερεύ, τον εαυτό σου μην ξεχάσεις
να βλέπεις Τον Θεό. Ορκίστηκες να έχεις τον νου
σου στην Σωτηρία τόσο την δική σου όσο και των
άλλων. Κάθε καιρός είναι κατάλληλος για να δώσεις το Βάπτισμα και την Θεία Κοινωνία γιατί κάθε
καιρός είναι κατάλληλος για τον θάνατο.
- Να θυμάσαι ότι ο άνθρωπος μπορεί να πει
όχι στον Θεό, ο Θεός δεν μπορεί να πει όχι στον
άνθρωπο.
Αυτού του Θεού είμαστε ιερείς, που επιτρέπει
στο πλάσμα του να πει όχι να μην γίνει το θέλημά
σου δηλαδή να γεννήσει την κόλαση.
-Στους ανθρώπους μπορείς να πεις ότι: ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη εκεί μας αναμένει όσο
πιο βαθύς είναι ο Άδης σου τόσο βαθύτερα είναι
ο Χριστός.
Η οδύνη είναι το ψωμί που ο Θεός μοιράζεται
με τον άνθρωπο, και που έχει υποχρέωση, ο
δούλος του ο παπάς, να μοιραστεί κι αυτός με τον
σύνολό του.
Στον Σταυρό ο Θεός, ενάντια σε ότι είχαμε
ποτέ φανταστεί για θεό, τάχθηκε με το μέρος του
ανθρώπου.
Ο Θεός έγινε άνθρωπος, δηλώνει την αγάπη
του ζητά την αγάπη μας και μας απαλλάσσει
από κάθε οφειλή. Ο αγώνας μας είναι η προσοχή
στην πνευματική πηγή του κακού, το οποίο δεν
προέρχεται από την φύση αλλά συντελείται μέσα
στο πνεύμα.
Αυτός που είδε την αμαρτία του, είναι πιο μεγάλος από αυτούς που γνώρισαν αγγέλους.
Τότε από την άβυσσο των αμαρτιών μου, επικαλούμαι την άβυσσο της Χάριτος σου.
Πρόοδος στον αγιασμό σου παπά μου, φαίνεται
όταν η καρδιά σου ήσυχη διαστέλλεται και ανθίζει
σε κοσμική ευσπλαχνία, δεν μπορεί να κρίνει κανένα, σηκώνει το κακό όλου του κόσμου, περνά την
Γεθσημανή και καλύπτει τα πάντα με τον μανδύα
της αγάπης.
Η αγάπη είναι ο Θεός που ρίχνει το βέλος, τον
Μονογενή του Υιό, αφού έβρεξε την ακίδα του
βέλους με το ζωοποιό πνεύμα. Η ακίδα είναι η
πίστη που όχι μόνο εισάγει το βέλος αλλά και τον
τοξότη μαζί της.
- Ευάγγελε μου, αν ποτέ γίνεις ιερέας, να θυμά-

σαι ότι αυτό που σκανδαλίζει τους άπιστους, δεν
είναι οι άγιοι αλλά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι
δεν είμαστε όλοι άγιοι. Η κατάσταση του κόσμου
μοιάζει με αυτήν την προ του Μ. Κωνσταντίνου
και χειρότερη... γιατί τότε οι άνθρωποι ήσαν ειδωλολάτρες τώρα είναι άθεοι. Έτσι αντί η εκκλησία
να κρίνει τον κόσμο, η ‘Εκκλησία κρίνεται από τον
κόσμο, γιατί ο κόσμος μπορεί να την κατηγορήσει
ότι μέσα σε τόσους αιώνες έχασε την ικανότητα
της μαγιάς και ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ και
μάλιστα πιστά.
Η εκκλησία από αρραβωνιαστικιά έγινε
θΡΗΣΚΕΥΤIΚΗ κοινωνία. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ εξεγείρει,
ανατρέπει όχι την δομή του κόσμου, αλλά την δομή
του ανθρώπινου πνεύματος.
Ο Χριστός εντός. Απόκτησε την εσωτερική
ειρήνη και πλήθος ανθρώπων θα βρει την ειρήνη
δίπλα σου.
-Παπά μου, το να πλησιάσεις τον σύγχρονο
άνθρωπο είναι τέχνη. Το ουσιώδες είναι να μεταφερθείς στην θέση του, να σβήσεις τον εαυτό σου
και να αφήσεις τον Χριστό να μιλήσει.
Όλη σου η Θεολογία που σε έμαθαν σωριάζονται
σαν θρύψαλα μπροστά σε ένα εγκληματία, ένα
νεκρό, μια μοναξιά.
Όμως η ζωντανή ζεστασιά της παλάμης σου,
μπορεί να κάνει ανθρώπους σβησμένους, λερωμένους κι άσχημους, να ακτινοβολούν ξαφνικά
ακτίνες Φωτός και να ανασύρεις στην επιφάνεια
αυτό που κοιμάται.
Την κοινωνία.
Ο Μυστικός ∆είπνος, η Θεία Κοινωνία που
ετοιμάζεις είναι μυστήριο εν πορεία, γι’ αυτό
στεκόμαστε όρθιοι. Και αν γίνουμε απόβλητοι από
την κοινωνική ζωή πρέπει να ωριμάσουμε σαν μία
γενιά ομολογητών.
-Πάτερ Νικόλαε, είδα ότι είσαι άνθρωπος του
Θεού. Σε παρακαλώ πες μου ποιά είναι Η μυστική
σου εργασία, τι μου κρύβεις;
- Ευάγγελέ μου, ήλθε η ώρα νομίζω να μάθεις όλα τα κατ’ εμέ, σαν μία παρακαταθήκη
∆ιδασκάλου προς μαθητή. ∆εν είμαι άρρωστος,
τουλάχιστον δεν πάσχω από αλκοολισμό ! ! ! Μεταξύ των σπουδών μου είναι και η ψυχολογία του
χρήστη. Αφού ήρθα στην Αθήνα και κατέθεσα τα
χαρτιά μου και ο καιρός περνούσε, με το σήμερα
- αύριο, μίλησα με τον διευθυντή της κλινικής που
είναι φίλος μου από την Αμερική, του είπα για
προγράμματα στην Αμερική όπου ο γιατρός ζει
μαζί με τους αρρώστους για όλο τον χρόνο του
προγράμματός τους με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Έτσι παρακολουθώ το πρόγραμμα, χωρίς κανείς
να το γνωρίζει από τους συναρρώστους μου. Ζω
έγκλειστος τρεις μήνες περίπου, επιταχύνθηκε το
πρόγραμμα, αλλά κυρίως αυτοί που έφυγαν αυτό
το διάστημα, δεν υποτροπίασαν».
- Μα τι μου λέτε, πουλήσατε τον εαυτό σας σαν
δούλο εδώ μέσα, δεν βλέπετε ούτε καν παιδιά,
υποφέρετε την τρέλα του καθενός... !
- Ναι αλλά έχω το δωματιάκι μου, την προσευχή
μου, την πίστη μου, έχω τον καθρέφτη μου όλους
τους αδελφούς τους έγκλειστους. Εκείνο που με
ξεσχίζει τα σπλάχνα ήταν ότι δεν μπορούσα να
λειτουργώ. Τώρα τελευταία, παίρνω κι εγώ όπως
όλοι μία άδεια και πηγαίνω εδώ σε ένα μοναστηράκι
να λειτουργώ και επανέρχομαι.
- Μα δεν τρελαθήκατε εδώ μέσα, φυλακισμένος
αναίτια τόσους μήνες;
- Πιέστηκα, πιέστηκα... ήταν εμπειρία τάφου,
αλλά όμως γνώρισα όλους αυτούς τους φίλους του
Χριστού, τους ελάχιστους. Αυτούς που πιστεύουν
ότι είναι ανάξιοι του παραδείσου, τους συμπαραστάθηκα, τους άκουσα, τους έδωσα λίγο νερό,
λίγη πίστη και κυρίως επλατύνθηκα κι εγώ και πάλι
δούλος αχρείος είμαι. Αναλογίζομαι την ώρα της
εξόδου μου και ελπίζω στο έλεος της εκκλησίας
Του και στο ιδικό Του.
- Πάτερ Νικόλαε, είστε τόσο νέος ούτε 53.
Ήταν Τετάρτη της πρώτης των νηστειών που
κάναμε αύτη την κουβέντα της καρδιάς, που μου
χάραξε την καρδιά.
- Την Παρασκευή θα πάρω άδεια, θα πάω στο
μοναστηράκι που σας είπα για τους Χαιρετισμούς
και για λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Ελάτε κι εσείς να σας δούμε. Πάρτε ένα τηλέφωνο
το Σάββατο να σας πούμε την ώρα της Λειτουργίας
την Κυριακή.
Πράγματι το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων
τηλεφώνησα.
- Ευλογείτε πάτερ...
- Ο Κύριος.
- Σας παρακαλώ, θέλω να μιλήσω στον πατέρα
Νικόλαο.
-∆εν γίνεται, μου είπε.
- Πότε να ξαναπάρω για τον π. Νικόλαο, πότε;
- Μόλις προ ολίγου τελείωσε την Θεία Λειτουργία, κατέλυσε και πέθανε μπροστά στην Αγ. Τράπεζα την ώρα που την ασπαζόταν για να βγει από το
Ιερό. Επειδή αργούσε να βγει μπήκε ο εκκλησάρης
και τον βρήκε γονατιστό αλλά χωρίς πνοή. Έχει
έρθει η αστυνομία, θα τον πάνε για νεκροτομή, θα
τον στείλουν στην Αμερική.
- ∆εν ξέρω τι λέτε, πάτερ, εγώ προχτές του μίλησα, τέλος πάντων ήμασταν μαζί. Ήταν μια χαρά.
∆εν μπορεί, δεν είναι αυτός.
- Όχι αυτός είναι.
Έτσι το ήθελε ο Θεός.
Έτσι ετελειώθη ο Νικόλαος ο άρχων, ο εργάτης
των εντολών του Χριστού, ο κρυφός, ο φίλος μου,
ο ολιγοήμερος, ο γνήσιος ποιμένας που άφησε
τα 99 για το ένα, που πουλήθηκε δούλος σαν κι
αυτόν τον επίσκοπο του γεροντικού, ο ιερέας του
20 αιώνος του απατεώνος, που τα μάτια του δεν
απατήθηκαν αλλά είδε καθαρά την εικόνα του
κόσμου χωρίς φαντασία.
Aς έχουμε την ευχή του.
π.Ευάγγελος Παπανικολάου
Περ. ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
«Να ξαναγραφεί η Ιστορία» είναι το αίτημα που κυριαρχεί
σήμερα σε κύκλους διανοουμένων και πολιτικών που πιστεύουν
ότι προσφέρουν ιδιαίτερα στην εκπαίδευση με μία κολοβωμένη
ιστορία για να πετύχουν πολιτικές σκοπιμότητες.
Σ’ αυτό το κλίμα της αποδόμησης «συνοστίζονται» τα σχολικά
μαθήματα, που είναι η Ιστορία, τα Θρησκευτικά, η Γλώσσα και
σχετίζονται άμεσα με την ταυτότητά μας.
Τα τρία αυτά μαθήματα, το καθένα με τον τρόπο του γίνονται
τα ερμηνευτικά κλειδιά κατανόησης και ερμηνείας του πολιτισμού
μας και συμβάλλουν συγχρόνως στη διατήρηση της ιστορικής
μας συνέχειας και κοινωνικής συνοχής. Τα δύο αυτά μεγέθη, είναι
το «κόκκινο πανί» για τους «εκσυγχρονιστές» όλων των παρατάξεων, που προσπαθούν, με την παρουσία τους στο χώρο της
εκπαίδευσης να τα διαστρέψουν μέχρι να τα καταστρέψουν.
Η πορεία αυτή, οδηγεί σταθερά στη διάλυση του Έθνους μας,
με την επίσης προωθούμενη αντιεθνική ιδέα της Νέας Εποχής,
η οποία ενεργεί εκ των ένδων με αποτελεσματικότητα.
Αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι οι εξωτερικοί εχθροί του
Ελληνισμού, και γι’ αυτό δεν ανησυχούν, αλλά γκρεμίζουν εκ των
έσω την ιστορία και τα θρησκευτικά με μάστορες ντόπιους.
Ο Γερμανός ιστορικός Fallmerayer, αναφέρει σχετικά:
«Απ’ έξω, ας το θυμούνται αυτό στην Ευρώπη, όλες οι επιθέσεις
κατά του ελληνικού έθνους, που είναι ταυτόσημες με το ανατολικό χριστιανικό δόγμα, είναι μάταιη προσπάθεια. Ο κίνδυνος
μπορεί να είναι μόνο εσωτερικός!».
∆εν θέλουν κάποιοι ιστορικοί μας – και ίσως και δεν μπορούν
– να κατανοήσουν, ότι για τις διχοστασίες και διαιρέσεις δεν
φταίνε τα Θρησκευτικά και η Ιστορία (το παρελθόν δηλαδή), αλλά
η πολιτική, οι προκλήσεις και τα ανοσιουργήματα της Υπερδύναμης και των συνεργών της. Οι αλώσεις του 1204 και του 1453, οι
εθνικοί διχασμοί μας ως τον 20ον αιώνα, το δράμα της Κύπρου και
το Σκοπιανό, δεν λύνονται με το ξαναγράψιμο της ιστορίας, αλλά
με την ορθή κατανόηση των μηνυμάτων της. Με την προσπάθεια
όμως για τη διάλυση της εθνικής μας ταυτότητας, μέσα από τη
λοβοτόμηση της εθνικής μνήμης και τη διάσπαση της εθνικής
μας συνέχειας, γίνεται αληθινή «γενοκτονία».
Η απώθηση του κακού στη λήθη μας καταδικάζει να ξαναζήσουμε τις ίδιες συμφορές. Αντίθετα, η πλήρης γνώση του κακού
οδηγεί στην εμπέδωση της γνώσης ως ύλης για τη δημιουργία
ενιαίας συνείδησης.
Η μέθοδος των «εκσυγχρονιστών» της πολιτικής και της ιστορίας θυμίζει έναν προφητικό λόγο, πριν από αρκετά χρόνια, του
μεγάλου φιλοσόφου της γελοιογραφίας κ. Κυριακόπουλο = ΚΥΡ:
«Έλληνες και Τούρκοι έκαναν τσιμπούσι στην Αλαμάνα. Έψησαν
και έφαγαν σουβλάκια. Συμμετείχε και ο Αθανάσιος ∆ιάκος».
Αυτή την κατεδάφιση και «ανοικοδόμηση» με τα υλικά της
Νέας Εποχής επιχειρούν άνθρωποι, που όχι μόνο ενισχύονται,
αλλά είναι τραγικά κατευθυνόμενα θύματα της εκσυγχρονιστικής
πολιτικής και διακονούν τους στόχους της. Είναι δε ορθό αυτό,
που έλεγαν οι βυζαντινορωμηοί πρόγονοί μας: «Όποιος έχει την
Κωνσταντινούπολη είναι αυτοκράτορας»! Όποιος έχει σήμερα
το Υπουργείο Παιδείας, πλάθει γενιές ανθρώπων ως θλιβερά
ρομπότ· χρηστούς, δηλαδή εύχρηστους πολίτες. Χωρίς εθνική
ταυτότητα, ιστορική μνήμη, πολιτιστικές ρίζες και δυνατότητα
αυτοπροσδιορισμού και ελευθερίας· άβουλα άτομα που θα ξέρουν μόνο να καταναλώνουν υλικά αγαθά, να αυξάνουν τα κέρδη
των επιχειρήσεων και να μη αντιδρούν στα γεωπολιτικά σχέδια
της Pax Americana και των συμμάχων της.
Εύστοχα αντέδρασε ο κ. Μ. Θεοδωράκης, στη συγγραφέα κ.
∆ραγώνα για το περιθρύλητο βιβλίο της, με τις φράσεις: «Σκοτώνετε την ψυχή μας, χάρη στην οποία είσθε και σεις σήμερα
ελεύθερη» … «Σπαρμένα τα βουνά από κόκαλα παλληκαριών,
για να έρχονται οι “ελεύθεροι” να τους λένε: «για παραμύθια
θυσιαστήκατε!» … «Συνταγές του καμουφλαρισμένου αφελληνισμού».
Είναι ιστορική αλήθεια και επιβάλλει να τονίσουμε ότι οι ήρωες
αγωνίζονται όχι μόνο για την πατρίδα, για πολιτική ανεξαρτησία,
αλλά «για του Χριστού την πίστη την αγία, και της πατρίδος την
ελευθερία». Σήμερα το στρατηγό Μακρυγιάννη τον χαρακτηρίζουν θρησκόληπτο και τρελό, τον δε πατρο-Κοσμά, δεν του
επιτρέπουν να πει την αλήθεια στα παιδιά και λογοκρίνουν τη
διδασκαλία του.
Το επιχείρημα των συγγραφέων της αποδομημένης ιστορίας
ότι «το μάθημα είναι Ιστορία και όχι Θρησκευτικά» αγνοεί τον
μέχρι σήμερα διφυή χαρακτήρα του Γένους μας, στην ιστορία
του οποίου πολιτική και θεολογία συμπλέκονται ως δύο όψεις
της ίδιας πραγματικότητας, και αυτό που είναι εκτός πραγματικότητας για τη μία πλευρά, είναι και για την άλλη.
Είναι απόλυτη ανάγκη να διατηρηθεί η σύνδεση Ιστορίας,
Θρησκείας και Γλώσσας, γιατί η όποια αποσύνδεσή τους θα προσφέρει μεμονωμένους στόχους, που είναι εύκολο να χτυπηθούν
και να εξουδετερωθούν με τη μέθοδο του σαλαμιού.
Βλαχάκης Ευάγγελος
Συντ/χος Εκπαιδευτικός
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΠΟΥ… ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ

Ένα τέτοιο μήνυμα ήταν κι αυτό που
διαβάστηκε στους ναούς και δημοσιεύθηκε
στον τοπικό τύπο με αφορμή τη συγκέντρωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» (χιλιαστών)
που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας την
Κυριακή των Βαΐων 17 Απριλίου 2011.
∆ιαβάσθηκε (καλώς) αλλά ποιος το άκουσε,
το συγκράτησε και αποφάσισε να δράσει
ατομικά ή συλλογικά, τη στιγμή που δεν έχει
κατηχηθεί, έργω και λόγω, και δεν έχει πρότυπα χρυσοστομικά να μιμηθεί;
Επί χρόνια ακούμε ή διαβάζουμε ότι η
Μητρόπολη πραγματοποιεί στην αίθουσα
«κατακόμβη» (ωραίος ο τίτλος!) φροντιστήριο
στελεχών αντιαιρετικού αγώνα. Και διερωτιέμαστε: Πού είναι, τέλος πάντων, τα στελέχη
αυτά και γιατί δεν εμφανίζονται να συνδιαλεχθούν, διασταυρώνοντας τα πνευματικά τους
ξίφη, με τους αιρετικούς (όρα χιλιαστές…)
όπως γίνονταν παλαιότερα; Τότε, που, με
μπροστάρη τον Επίσκοπό μας ή με την ευλογία του, επισκεπτόμασταν τα χωριά – φωλιές

των χιλιαστών (π.χ. Καλαμάκι, Καρύτσα κ.α.)
και στην πλατεία ή σε κάποιο κοινόχρηστο
χώρο (καφενείο…) γίνονταν δημόσιος διάλογος παρόντων των χωριανών και άλλων
από τη γύρω περιοχή. Ή, όταν τολμούσαν
να πραγματοποιήσουν τις συγκεντρώσεις
τους σε κινηματογραφικές αίθουσες της
πόλης μας (Γαλαξία, Βικτώρια, ∆ιονύσια…)
επεμβαίναμε αποφασιστικά ζητώντας να
συνδιαλεχθούμε, αίτημα που αρχικά αποδέχτηκαν αλλά στη συνέχεια το απέρριψαν
γιατί διαπίστωσαν ότι ο διάλογος τους έκανε
ζημία, διότι, αντί να πάρουν προς το μέρος
και άλλους, τους έφευγαν και οι υπάρχοντες.
Έτσι από διήμερης διάρκειας, τα συνέδριά
τους μεταβλήθηκαν σε ολιγόωρα, ανασφαλή
και αναποτελεσματικά.
∆ιαπιστώνετε, αναγνώστες μας, ότι υπάρχουν μηνύματα που τα παίρνει ο άνεμος και
μηνύματα που μένουν ανεξίτηλα και βαθιά
χαραγμένα στην καρδιά μας. Εσείς θα αποφασίσετε ποιο θα δεχθείτε.

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝ∆Α ΠΑΕΙ… ΣΥΝΝΕΦΟ

Το είδαμε κι αυτό πρόσφατα.
Με τη λήξη των εσπερινών κηρυγμάτων η Μητρόπολη πραγματοποίησε εκδρομή. Όλες οι ενορίες ανακοίνωσαν ότι έχουν ναυλώσει πούλμαν
γι’ αυτό το σκοπό. Η ανακοίνωση δε
της Μητρόπολης την επόμενη της
εκδρομής έλεγε: «Μέσα σε κλίμα
βαθιάς κατανύξεως και προσευχής,
έγινε, με συμμετοχή χιλιάδων Λαρισαίων, την Τρίτη 3 Μαΐου 2011, η
λήξη των εσπερινών κηρυγμάτων
της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης
και Τυρνάβου για το ιεραποστολικό
έτος 2010-11 που πραγματοποιήθηκε στη μεγαλώνυμη Ιερά Μονή
Αγίου Αθανασίου Κολινδρού Κατερίνης…».
Ένα από τα αμαρτήματα είναι και
το ψέμα, το οποίο ευκαίρως-ακαίρως λέγεται όταν, υπερβάλλοντας,
αποκρύπτουμε την αλήθεια προκειμένου να δρέψουμε επαίνους από
την εμφάνιση ενός άλλου προφίλ
ανώτερου, ικανότερου και επιτυχημένου που υπηρετεί τον εγωισμό

και την υπερηφάνεια, την κουφότητα και την κενοδοξία. Αυτό το σύνολο των αμαρτημάτων μπορεί να
προσβάλει τον καθένα μας – γι’ αυτό
και συχνά το εξομολογούμαστε.
∆εν δικαιολογείται όμως όταν αυτό
παρατηρείται σε κληρικούς κάθε
βαθμού καθ’ ότι «χείλη (Αρχ)ιερέων
ου ψεύδονται».
Η παραπάνω φράση της ανακοίνωσης της Μητρόπολης, ότι συμμετείχαν στην εκδρομή «χιλιάδες»
ακροατές των εσπερινών κηρυγμάτων, αλήθεια, πού κολλάει, πώς δικαιολογείται όταν οι εμφανιζόμενοι
στη φωτογραφία δεν φτάνουν τους
600; Κι αν αφαιρέσουμε τους 30
ιερείς, νεωκόρους, επιτρόπους και
άλλους άσχετους επισκέπτες ούτε ο
αριθμός των εξακοσίων καλύπτεται.
Και δεδομένου ότι η Λάρισα αριθμεί
πάνω από 300.000 κατοίκους δεν
εκπροσωπούν οι εκδρομείς ούτε το
1/500 του όλου πληθυσμού της.
Προς τί λοιπόν η καύχηση και η
προβολή;
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ΈΚΠΛΗΚΤΟΙ … ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΕΙΟΥ
Εκατοντάδες Αγωνιζόμενοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των καιρών
και παραβρέθηκαν
την παραμονή της
γιορτής στον εσπερινό του πολιούχου
μας Αγίου Αχιλείου
από τις 5 έως τις 10
το βράδυ. Αλλά και
ανήμερα, από τις 7
το πρωί μέχρι τη 1
το μεσημέρι, μέσα
στο λιοπύρι, να βαστάζουν ανυψωμένα
δύο μεγάλα πανό
(1,70x4,80) που
απεικόνιζαν τις 150

στολές του επιχώριου δεσπότη Ιγνάτιου
και έγραφαν:
1) «Είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Οι στολές του
δεσπότη Λάρισας ξεπερνούν τις 150!!!».
2) «Το κόστος των
στολών με τα «αξεσουάρ» φθάνουν τα
1.500.000 ΕΥΡΩ»,
και
3) «Ουαί υμίν Φαρισαίοι υποκριταί,
τάφοι κεκονιαμένοι,
που εξωτερικά λάμπετε αλλά εσωτερικά είσθε…» (Ματθ.
23, 87).
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Εντύπωση, τέλος, προκάλεσε και
στους μέχρι τώρα
αδιάφορους δεσποτάδες, αρχές, εξουσίες και λαό – ως
γνωστό απληροφόρητους – ο αριθμός
και η αξία της πολύχρωμης γκαρνταρόμπας του «ταπεινού» και «ενδεούς»
δεσπότη, σε βαθμό,
ενώ ακολουθούσαν
την περιφορά της
εικόνας του Αγίου,
αυτοί να διαβάζουν
τα γραφόμενα έκπληκτοι.

«ΧΡΥΣΟΚΕΝΤΗΤΕΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ»
Ο π. Φιλόθεος Φάρος
– ένας ψυχοθεραπευτής
κληρικός – σε συνέντευξη
που παραχώρησε στους
δημοσιογράφους Ν. Παπαχρήστου και Αντ. Τριανταφύλλου υπήρξε χειμαρρώδης και αποκαλυπτικός.
Χωρίς περιστροφές και
μισόλογα, εκφράζοντας
την άποψή του για συμπεριφορές εντός και εκτός
Εκκλησίας, συζητά για τον Θεό, τον Άνθρωπο,
την Εξουσία, την Εκκλησία και για τους λόγους
που αρνήθηκε να εκλεγεί επίσκοπος. Με αφορ-

ΚΑΤΙ ΤΟΝ ΤΣΙΜΠΑΕΙ…
Κατά τακτά χρονικά διαστήματα
κάτι «τσιμπάει» τον πρώην ∆ωδώνης και τώρα Ζακύνθου Χρυσόστομο, γι’ αυτό συχνά παίρνει τον
τηλεβόα και διαλαλεί τόσο τη δική
του «κανονικότητα» όσο και των
άλλων μοιχεπιβατών αδελφών του,
προσπαθώντας να πιστέψει ότι
είναι “Μητροπολίτες εκλεγέντες
ψήφοις κανονικαίς από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος
κατασταθέντες με αναγνωρίσεις
του κράτους…»” (www.Wmen,
18/5/11).
Κρίμα! γιατί, δεν μας λέει πότε
εκλέχθηκε και πώς, αλλά και πότε
αναγνωρίσθηκε από το κράτος ο
ίδιος και η παρέα του (Μπεζενίτης
Παντ. «Αττικής» και τώρα απλός
μοναχός, καθώς και ο Λάππας
Ιγνάτιος…).
Όσον αφορά τα γραφόμενα του
Ζακύνθου για τον κανονικό Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος
Σο Νικόδημο περί «απόνερων…»,
μήπως, εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια;
Μήπως ο ίδιος είναι βυθισμένος
στα «απόνερα» και γι’ αυτό εναγώ-

νια επιζητεί την αναγνώριση της
«κανονικότητας» ώστε, έστω και
στα μάτια των ανθρώπων, να φανεί
ότι δεν ανήκει στην κατηγορία των
μοιχεπιβατών που η εκκλησιαστική ιστορία στιγμάτισε;
Για το αν ο Σος Νικόδημος είναι
«ακοινώνητος» ας αναρωτηθεί ο
κ. Χρυσόστομος, ποια η δική του
κοινωνία με τον Θεό;

ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙ
ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ
Περίμενε το διοριστήριο του Αρχιερατικού
ο δυστυχής, αλλά του
χάλασε τη «σούπα», η
επιστροφή του κατ’
οικονομία «Ηγουμένου» της Ιεράς Μονής αγίων Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης
Πυργετού, ο οποίος
μόλις επανήλθε στον
Τύρναβο πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον νεοεκλεγέντα ∆ήμαρχο της πόλης και συζήτησαν τα θέματα που απασχολούν
την τοπική εκκλησία και την κοινωνία γενικότερα. Φεύγοντας δε ο Αρχιερατικός επίτροπος Τυρνάβου ευχήθηκε
στο ∆ήμαρχο καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του, προσφέροντάς του συγχρόνως και μία εικόνα των νεοφανών
μαρτύρων αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.
Έτσι ο φιλόδοξος «φίλος μας» έμεινε με τα όνειρα!

μή ένα σχόλιό του, πώς δεν
θέλησε να γίνει «ένας κοινός
βλάσφημος απατεώνας», ρωτήθηκε αν υπάρχουν βλάσφημοι και απατεώνες ιεράρχες.
«Όταν είναι κανείς μέλος της
Μαφίας μόνο ένα πράγμα
μπορεί να είναι … μαφιόζος»,
απάντησε, μεταξύ άλλων, ο π.
Φιλόθεος Φάρος και επικρίνει
εκείνους τους Επισκόπους
που θεωρούν πως μέσα από
τις «χρυσοκέντητες ταπετσαρίες», (σ.σ. εννοώντας τα άμφια), εμφανίζεται η δόξα του Θεού»
(www.amen,24/5/11).

ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΤΟ “ΚΡΙΚΚΕΙΟ”
Από την αρχή κατ’
επανάληψη γράψαμε,
ότι η ανέγερση του
ορφανοτροφείου
δεν αποτελούσε αυτοσκοπό.
Αποτελούσε το δόλωμα και
απέβλεπε
στη μεγάλη
ψαριά – το
κληροδότημα Κρίκκη που
περιελάμβανε: πολυκατοικία
στην Αθήνα, παραθεριστικά,
οικόπεδα,
καταθέσεις κ.α.
Τότε δεν
μας άκουσε κανείς,
τα δε «παπαγαλάκια»
έγραψαν για το «μεγάλο» έργο της Μητρόπολης. Εμείς τονίσαμε ότι δεν συνέτρεχαν
λόγοι για την ανέγερσή του, δεδομένου ότι
δεν υπήρχαν υποψήφιοι οικότροφοι, αν
και «εκλιπαρούσαν»
κατά κάποιο τρόπο
μέσω των Μ.Μ.Ε. να
στείλουν παιδιά στο
οικοτροφείο.
Σήμερα λειτουργεί
μετά βίας έχοντας 3
κοριτσάκια, γι’ αυτό
και τα καθημερινά
δημοσιεύματα ότι
υπάρχουν θέσεις και
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τα κορίτσια.
Τρέμουν μην απο-

Λαμπαδάριος

καλυφθεί η πλεκτάνη.
Παρόμοια περίπτωση
ακούστηκε παλαιότερα και για
το Μοναστήρι του
αγ. Ραφαήλ Πυργετού. Κανένας εκ
των ιερομονάχων
της πόλης
δεν επιθυμεί να
μονάσει,
παρ’ όλες
τις εκκλήσεις (και
τις απειλές) του
δεσπότη.
Ο ιερομόναχος
∆…., που
έ κ α ν ε
υπόδειξη στο
δεσπότη
έφυγε από τη Μητρόπολη.
Σήμερα φέρεται να
έχει 18 ιερομονάχους
με ηγούμενο αλλά
κανένας δε μένει σ’
αυτό.
Και για τις δύο
περιπτώσεις (ορφανοτροφείο & Μοναστήρι) δαπανήθηκαν
μεγάλα ποσά ενώ
γνώριζαν ότι δεν θα
εξυπηρετούσαν το
σκοπό για τον οποίο
ανεγέρθηκαν. Τότε
γιατί κτίσθηκαν; Περισσότερους λόγους
αναγράψαμε σε προηγούμενα φύλλα της
εφημερίδας μας. Μήπως είναι καιρός κάποιο ∆.Ν.Τ. να ερευνήσει το θέμα;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ…
- Όταν σε μια Μητρόπολη
οι αυλικοί ορίζουν
και τους παπάδες τιμωρούν
και άλλους εξορίζουν...
λέγε μας, άγιε ασκητή
ετούτα τι θυμίζουν;
- Ανήμπορο επίσκοπο,
που άλλοι εξουσιάζουν
και άλλα αποφασίζουνε
και άλλα διατάζουν...
- Κι όταν, όσοι δεν προσκυνούν,
σε μύρια δικαστήρια
σέρνονται, για να μη μιλούν...
Πες μας τι σου θυμίζουνε
ετούτα τα μυστήρια;
- Θυμίζουνε Μεσαίωνα
και τον Τουρκοεμάδα
και Ιερή εξέταση
στην τωρινή Ελλάδα.
- Και όταν οι αρμόδιοι
τον τύραννο στηρίζουν
λέγε μας, άγιε ασκητή,
τι άλλο σου θυμίζουν;
- Νιώθω να ανασταίνεται
και πάλι, εδώ και τώρα
η αγαπημένη των δουκών
πάπισσα Θεοδώρα.
- Της πλούσιας μητρόπολης
τα έσοδα πού πάνε;
ποιοι τα διαχειρίζονται
και πού τα σπαταλάνε;
- Αυτοί που απ’ το τίποτε
πλουτίζουν και σκορπάνε
σε δίκες και λαδώματα,
για να την τυραννάνε,
αυτοί μπορούνε να σας πουν
τα έσοδα πού πάνε...
- Κι αν θέλετε τη γνώμη μου,
η συμβουλή είναι μία:
Αφήστε αυτά τα πράματα
για να ζωστείτε τ’ άρματα:
Αγάπη χριστιανική
κι ελληνική παιδεία....
Μόνο μ’ αυτά τα φάρμακα
θα βρείτε σωτηρία.!...

Περ. “Υπέρβαση”

