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ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΚΛΟΙΟΣ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΗΜΕΡΑ εἶνε ἑορτὴ καὶ πανήγυρις. Εἶνε ἡ
ἑορτὴ τῶν κορυφαίων ἀποστόλων. Δὲν εἶνε
12 οἱ ἀπόστολοι• εἶνε 13. Ἐκτὸς τοῦ Ἰούδα,
ποὺ ἐπρόδωσε τὸν Διδάσκαλο καὶ τὴ θέσι του
κατέλαβε ὁ Ματθίας, ἦλθε κατόπιν καὶ προσετέθη σ᾽ αὐτούς, 13ος, ὁ ἀπόστολος Παῦλος. 13
λοιπὸν ἀπόστολοι, 13 θεμέλιοι λίθοι, 13 ἀστέρια
πνευματικά. Διότι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀστέρια
ποὺ βλέπουμε στὸν
οὐρανό, ὑπάρχουν
του μακαριστού
καὶ τὰ πνευματικὰ
+ π. Αυγουστίνου
ἀστέρια. Κάθε ἅγιος
Καντιώτου
εἶνε ἕνα ἀστέρι. Καὶ
οἱ ἀπόστολοι εἶνε τὰ
μεγάλα ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅπως λοιπὸν «ἀστὴρ ἀστέρος διαφέρει ἐν
δόξῃ», ἀστέρι δηλαδὴ ἀπὸ ἀστέρι διαφέρει στὴ
λάμψι (Α΄ Κορ. 15,41), ἔτσι καὶ στὸν ἀστερισμὸ
τῶν 13 ἀποστόλων διακρίνονται 2. Εἶνε οἱ
κορυφαῖοι ἀπόστολοι, ὁ Πέτρος καὶ ὁ Παῦλος,
ἀστέρες πρώτου μεγέθους, τῶν ὁποίων τὴ μνήμη ἑορτάζει σήμερα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
Νὰ τοὺς ἐγκωμιάσουμε; Ὄχι ἕνα στόμα, δέκα
στόματα καὶ δέκα γλῶσσες νὰ εἴχαμε, δὲν θὰ
μπορούσαμε νὰ ὑμνήσουμε τὸ μεγαλεῖο τους.
Ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ δικά μας ἐγκώμια,
ἀπὸ δικούς μας ὕμνους, ἀπὸ δικές μας ῥητορικὲς
ὁμιλίες. Γι᾽ αὐτοὺς ὑπάρχει ἕνας ἄλλος ἔπαινος,
μία ἄλλη μαρτυρία.
Ἐκεῖνο ποὺ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας γιὰ τὸν
ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, «Μνήμη δικαίου

Η ΚΑΡΤΑ του ΠΟΛΙΤΗ (ΚτΠ) – στην
οποία θα ενσωματωθεί προσεχώς και
η Φοροκάρτα και η οποία θα είναι προαιρετική μόνο για τον πρώτο χρόνο (η
Φοροκάρτα) – αποτελεί αυτή τη στιγμή
το πιο επικίνδυνο όπλο – μέσο της Παγκοσμιοποιήσεως και την αιχμή του δόρατος της Νέας Εποχής, της αντιχρίστου
πραγματικότητος.
Οι άνθρωποι που την προωθούν – εδώ
στην Πατρίδα μας - βιάζονται τόσο πολύ
ώστε έχουν ετοιμάσει από πρίν τα πάντα.
Έχουν αγοράσει όλο το απαιτούμενο
υλικό (το φυλάσσουν στο Αστυνομικό
Κέντρο της Καισαριανής. Βρήκαν τα
λεφτά για την προμήθειά του εν μέσω
κρίσεως!), ιδρύθηκε ειδικό Υπουργείο,
μεταφέρθηκε εκεί το πρωθυπουργικό
γραφείο και τα έχουν όλα προγραμματίσει με κάθε προφύλαξη και κρυψίνοια,
τα πάντα ερήμην του λαού και εν αγνοία
της Ιεράς Συνόδου, δηλαδή χωρίς να
ανοίγουν τα χαρτιά τους σε κανέναν.
∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το
ίδιο πολιτικό σχήμα που επενόησε και
μεθόδευσε με την υπόδειξη – απαίτηση
των Εβραίων την αφαίρεση του θρησκεύματος από τις Αστυνομικές Ταυτότητες,

Αν στην Ιαπωνία,με την πλέον εξελιγμένη
τεχνολογία αλλά κυρίως με τη νοοτροπία ότι
όλα πρέπει να γίνονται τέλεια με γνώμονα
την ασφάλεια,ειδικά εναντίον ισχυρών σεισμικών δονήσεων, υπήρξε πρόβλημα με
τους πυρηνικούς αντιδραστήρες,τότε ποια
από τις πολλές χώρες που χρησιμοποιούν
πυρηνική ενέργεια μπορεί να εγγυηθεί για
την ασφάλεια των αντιδραστήρων της;
Καμμία.
Το χειρότερο για εμάς τους Έλληνες,είναι
ότι η χώρα μας,είναι «περικυκλωμένη» από
πυρηνικά εργοστάσια,πολλά από τα οποία
κάθε άλλο παρά ασφαλή μπορούν να χαρακτηριστούν.
Ο «πυρηνικός χάρτης» της Ευρώπης
ξεκινά από τα βόρεια σύνορά μας:
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Αν και είχε υποσχεθεί
ότι θα έκλεινε το πυρηνικό σταθμό του
Κοζλοντούι,αυτός ακόμη δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί ασφαλής. Η Σόφια όμως
ετοιμάζει νέο σταθμό στο Μπέλενε, με δύο
σταθμούς συνολικής ισχύος 2 γιγαβάτ. Η
γειτονική χώρα καλύπτει το 42% των αναγκών της σε ηλεκτρισμό από την πυρηνική
ενέργεια.
ΤΟΥΡΚΙΑ: Τρία πυρηνικά εργοστάσια,
συνολικής ισχύος 5.000 μεγαβάτ,σχεδιάζει
να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία
η Τουρκία μέχρι το 2023. Οι πιθανότερες
τοποθεσίες είναι το Ακούγιου, απέναντι

συνέχεια στη σελ. 10

συνέχεια στη σελ. 5

συνέχεια στη σελ. 2

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ.

ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ

Οι Ναΐτες Ιππότες
Ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα
«Η ∆ράσις» 28/2/2011 της Ρόδου,
που υπογράφεται από τον παλαίμαχο
δημοσιογράφο Κώστα Λαμπρινό, τάραξε και αφύπνισε πολλούς, διότι όλα
έγιναν κάτω από άκρα μυστικότητα,
ο δε επικεφαλής του Στρατιωτικού
Τάγματος του Ναού της Ιερουσαλήμ
«Ναΐτες Ιππότες» επισκέφθηκε εκτός
των άλλων και τον Μητροπολίτη Ρόδου Κύριλλο.
Η συνάντηση αυτή – όπως διέρ-

και τι είναι...

ρευσε – με τον Ιεράρχη αφορούσε
“την απανένωση όλων των ιπποτικών
ταγμάτων1 σε μια παγκόσμια Ομοσπονδιακή Ένωση με σκοπό τη μόνιμη πια παρουσία τους στη Ρόδο, στα
βήματα των δικών τους «προδρόμων
πατεράδων», όπως αποκαλούν τους
ιππότες του Τάγματος Ιωννιτών που,
ως γνωστών εισέβαλαν το 1306 και
μέχρι το 1309 κατέλαβαν ολόκληρο
το νησί – και από τότε αποκαλούνταν
Ιππότες της Ρόδου –. Παρέμειναν δε

«ΌΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
κής γραμματείας. Καρπός
αυτής της αφοσίωσης είναι
η συγγραφή περισσότερων
από είκοσι βιβλίων από τα
μεγάλα κλασσικά κείμενα,
το αρχαίο θέατρο και τους
τραγικούς, τον Όμηρο και
τους σοφιστές, τα προβλήματα της ελληνικής δημοκρατίας, τον ανθρωπισμό
στην ελληνική σκέψη και
την εξέλιξη του νόμου στα
κλασσικά κείμενα.

όσα δεν γράφουν...

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΤΟ ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΧΙΕΣ
ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ
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Η ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΠΟ∆ΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ
& ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ
“Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ”

Λαμπαδάριος

Ο
ΓΡΑΦΕΙ ΨΑΛΤΙΚΑ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ :

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
σελ 12

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

συνέχεια στη σελ. 4

Σε ηλικία 97 ετών – στις 18
∆εκεμβρίου 2010 – πέθανε
η μεγάλη πρέσβειρα του
Ελληνισμού Ζακλίν ντε Ρομιγύ (Jacqueline de Romilly
1913-2010).
Η Ζακλίν ντε Ρομιγύ ηγήθηκε του κινήματος επαναφοράς της κλασσικής
παιδείας στον κόσμο και
ειδικά στην Ευρώπη. Ανάλωσε όλη τη ζωή της στη
μελέτη της αρχαίας ελληνι-

∆ιαβάστε

Εκεί που νομίζαμε ότι τα
ελληνικά έχουν πεθάνει,
έρχεται η Ζακλίν ντε Ρομιγύ
να μας πει ότι η κρίση των
Ελληνικών, που είναι ταυτόχρονα και μια κρίση των
ανθρωπιστικών σπουδών,
θα είναι σύντομη και θα
παρέλθει γρήγορα. «Όπως
και να ’χει – και για να παραμείνουμε στην εκπληκτική
ιστορία μιας εξελικτικής
πορείας που μας οδηγεί
συνέχεια στη σελ. 10

◙ Η αντίσταση τότε στα χρόνια όλων των βδελυρών ατόμων που
της κατοχής των οργανωμένων απομυζούν τις οικονομίες και θυΕλλήνων εναντίον της φασιστικής σίες του ελληνικού Λαού.
Γερμανίας είναι μία σχετικά κοντινή ◙ Αυτές οι ανατριχιαστικές σπατάεμπειρία, που θα μπορούσε τη- λες του ∆ημοσίου, που έρχονται
ρουμένων των αναλογιών, να γίνει καθημερινά στο φως της δημοσιπρότυπο για να αποτι- Γράφει ο θεολόγος ότητας με την ευθύνη
νάξουμε ειρηνικά αλλά Στυλ. Λαγουρός
των παλαιών και νέων
αποφασιστικά τον φασιπολιτικών, διαχειριστών
στικό «ζυγό» του μνημονίου, των της «νόμιμης» αρπαχτής, δεν είναι
τροϊκανών, των πολιτικών κλεπτών, δυνατόν να αμνηστεύονται με μια
των σπάταλων συνδικαλιστών, και οργίλη χειρονομία ή βρισιά, «στο...
συνέχεια στη σελ. 2

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Επειδή πολλοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό με συνεχή μηνύματα και
επιστολές τους ζητούν να πληροφορηθούν την έκβαση των υποθέσεων σχετικώς με τις
αγωγές, που κατέθεσε ο Δεσπότης Λάρισας κ. Ιγνάτιος, εναντίον των 33 Αγωνιζομένων,
από καθέναν εκ των οποίων αιτείται την επιδίκαση 20.000€, σας καθιστούμε γνωστόν
ότι: Επί της υποθέσεως, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Αρείου Πάγου, παρ’ ότι βαίνουμε
στον 6ο μήνα από της συζητήσεώς της, ακόμη δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση,
γεγονός που μας εμβάλλει σε ποικίλες σκέψεις. Εμείς, όμως, ανεξαρτήτως του πορίσματος της σχετικής αποφάσεως, ήδη με την αφιλοκερδή αρωγή φίλων νομικών από
την Αθήνα και την Λάρισα, είμαστε προετοι-μασμένοι να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο) και να επιδιώξουμε την ηθική και
νομική δικαίωσή μας καθώς και την οικονομική μας αποκατάσταση, όπου με πολυετείς
σκοπιμότητες αποφάσεων και μεθοδευμένων ενεργειών επεδίωξαν να μας φιμώσουν,
ώστε να επιβάλλουν τις αντικανονικές και έκνομες επιδιώξεις τους.

2 ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΚΛΟΙΟΣ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
συνέχεια απο την 1η σελίδα

στη Ρόδο και την Κύπρο,
η Σινώπη και η Ανατολική
Θράκη. Ήδη η τουρκική
κυβέρνηση έχει ανακοινώσει
τη χωροθέτηση του πρώτου εκ των τριών σταθμών
στο Ακούγιου, με στόχο να
τεθεί σε λειτουργία μέχρι
το 2014.
ΑΛΒΑΝΙΑ:Οι Γάλλοι που
διαθέτουν τεχνολογία για τη
κατακευή πυρηνικών εργοστασίων έχουν πείσει τους
Αλαβανούς να κατασκευάσουν πυρηνικό σταθμό στο
∆υρράχιο, σε απόσταση
100χλμ. από τα ελληνικά
σύνορα.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Στη Ρουμανία λειτουργεί ήδη ένα
πυρηνικό εργοστάσιο στην
Τσερναβόδα, με δύο αντιδραστήρες ισχύος 650 μεγαβάτ έκαστος. Σχεδιάζεται
η συμπλήρωσή τους με τρεις
ακόμη αντιδραστήρες των

1.729 μεγαβάτ, που καλύπτουν το 40% σχεδόν
της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της χώρας.
Και στην Ελλάδα υπάρχουν υποστηρικτές της χρήσης πυρηνικής ενέργειας
.Ωστόσο αυτό που συνέβη
στην Ιαπωνία,μάλλον δικαιώνει όσους αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν με
σκεπτικισμό τη χρήση της
πυρηνικής ενέργειας.
ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Τα τουρκικά σχέδια
για τη κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο
Ακούγιου,προβλημάτιζαν
πάντα την Ελλάδα.Πόσο
μάλλον τώρα,μετά απ΄ότι
συνέβη στην Ιαπωνία. Το
χειρότερο είναι ότι πλέον δεν
μιλάμε για σχέδια,που είναι

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

συνέχεια απο την 1η σελίδα

να πάνε οι κλέφτες». ∆εν αρκεί.
◙ Η ιδιωτική οργή δεν αρκεί για να αποθαρρυνθούν όλοι αυτοί που άλλος λίγο
άλλος πολύ, όλοι μαζί, είναι συναυτουργοί
της χρεωκοπίας της χώρας επί τριάντα και
πλέον χρόνια, και της κατοχικής φτώχειας
των συσσιτίων στα ενοριακά και δημοτικά
μαγειρεία. Ντροπή μας.
◙ Αυτά που συμβαίνουν με την αντίσταση
των κατοίκων της Κερατέας που αρνούνται
να δεχθούν χωματερή μέσα στα σπλάγχνα
τους και το κίνημα «∆εν πληρώνω» τον
«κεφαλικό» φόρο, που μας επιβάλλουν οι
μεγαλοεταιρείες σε κάθε χιλιόμετρο δημόσιου δρόμου, είναι οδοδείχτες για να οργανωθούν οι τοπικές κοινωνίες και να αντισταθούμε, ειρηνικά, αλλά αποφασιστικά,
για να παραιτηθούν αυτοί που οδήγησαν
τη χώρα στον έσχατο εξευτελισμό.
◙ Κάιρο ή Λιβύη δεν πρέπει ούτε είναι
δυνατόν να γίνουμε. Μπορούμε όμως
σε ειρηνικές συνεχείς πορείες σε όλη τη
χώρα, να διατρανώσουμε την απαίτησή
μας να φύγουν από τη χώρα οι κακοί διαχειριστές.
◙ Είναι αδιανόητο και ηλίθιο, οι πάσης φύσεως συντεχνίες να μας περισφίγγουν ομήρους, για να διατηρήσουν τα συντεχνιακά
τους προνόμια, όπως π.χ. τα Μ.Μ.Ε., και
εμείς, η συντριπτική πλειοψηφία των δεινοπαθούντων, να περιοριζόμαστε στην
σιωπηλή ηττοπάθειά μας.
◙ Καιρός λίγος απομένει για να ξυπνήσουμε. ∆ιαφορετικά η σημερινή «κατοχή»
θα γίνει σκλαβιά αβάσταχτη και αναπότρεπτη...

1.000 μεγαβάτ.
ΠΓ∆Μ :Σχεδιάζεται η δημιουργία δύο πυρηνικών
αντιδραστήρων κοντά στον
Αξιό.
ΤΣΕΧΙΑ: Στην Τσεχία λειτουργεί σήμερα ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο
Ντιουκοβάνι, με τέσσερις εν
λειτουργία αντιδραστήρες,
συνολικής ισχύος 1.648
μεγαβάτ. Ολοκληρώνεται
επίσης η κατασκευή δύο
νέων αντιδραστήρων ισχύος
1.824 μεγαβάτ.
ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Ένα πυρηνικό
εργοστάσιο με πέντε αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 2.040 μεγαβάτ,λειτουγεί
ήδη ενώ υπό κατασκευή
βρίσκονται άλλοι τρεις αντιδραστήρες, συνολικής ισχύος 1.144 μεγαβάτ.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ :Υπάρχει ένα
πυρηνικό εργοστάσιο στο
Πακς με τέσσερις αντιδραστήρες συνολικής ισχύος

στα λόγια . Η Άγκυρα υπέγαψε το περασμένο Mάϊο συμφωνία για τη κατασκευή του
πρώτου πυρηνικού σταθμού
στο Ακούγιου που θα κοστίσει περίπου 20 δις δολάρια Η
ρωσική εταιρεία ROSATOM
αναμένεται να ξεκινήσει την
κατασκευή του πυρηνικού
εργοστασίου εντός του 2013
και ο πρώτος αντιδραστήρας
αναμένεται να αρχίσει να παράγει ενέργεια το 2018.
Η Ρωσία θα κατασκευάσει
τέσσερις μονάδες, δυναμικότητας 1.200MW στο
Ακούγιου και θα λειτουργεί
τον πυρηνικό σταθμό για 60
χρόνια. Η τουρκική εταιρεία
ηλεκτρισμού έχει δεσμευτεί
για την αγορά συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας,
την πρώτη 15ετία, από το
ξεκίνημα της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού.
ellinikoforum.blogspot.com
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◙ Σε μια από τις βραδυφλεγείς βόμβες που
εξαπολύει σε τακτά χρονικά διαστήματα η
δυναμική του αποκόμματος ΣΥΡΙΖΑ, είναι
και η συμπαράσταση της κατάληψης των
300 λαθρομεταναστών στη Νομική Σχολή
με την σύμπραξη των πάσης φύσεως
αναρχικών ομάδων.
◙ Πίσω απ’ αυτό το αναρχικό σκηνικό
και την αδυναμία μιας Κυβέρνησης,
διαλυμένης, να διαχειριστεί οποιοδήποτε
πρόβλημα αποτελεσματικά, βγήκε και ο
«φιλόσοφος» πρύτανης, που είχε στα χέρια
του ως θεσμικό όργανο την εξουσία να
αποτρέψει τα χειρότερα, και είπε το αμίμητο ότι, «σκοπός μου είναι να υπηρετήσω
το Πανεπιστήμιο και όχι να το εξουσιάσω.
Για μένα η λέξη εξουσιάζω αναλύεται ως
“έξω η εξουσία”»...!!! ∆ηλαδή αμπελοφιλοσοφίες...
◙ Με τέτοιους πρυτάνεις, με τέτοιους
«φιλοσόφους» και με τέτοιους «αντεξουσιαστές» πανεπιστημιακούς των Εξαρχείων, τα Πανεπιστήμιά μας είναι φυσικό να
γίνονται, άσυλα και γιάφκες αναρχικών.
Εύγε, κύριε Πρύτανη, που δεν είχες το
φιλότιμο μετά από τόση ανεπάρκεια, να
παραιτηθείς.
◙ Και εφθάσαμε τώρα απ’ την οργανωμένη
κατάληψη της Νομικής, στην ανεπάρκεια
των πρυτανικών αρχών, στο γνωστό αλαλούμ της Κυβέρνησης· 300 λαθρομετανάστες να εκβιάζουν μια ολόκληρη χώρα.
300 λαθρομετανάστες απ’ το πουθενά, να
ταπεινώνουν την έννομη τάξη και τον πολιτισμό μιας ολόκληρης χώρας, εν ονόματι της
(δήθεν) «φιλανθρωπίας».
◙ Το σημείωμα γράφτηκε πριν τελεσιδικήσει η ανεπάρκεια ή η συντεχνία της
Κυβέρνησης για να ανοιχτούν οι κερκόπορτες και να δημιουργηθεί τετελεσμένο
άλλοθι για μαζική «νομιμοποίηση» των
λαθρομουσουλμάνων. Τα επακολουθήσαντα είναι γνωστά και προκαλούν τον

αποτροπιασμό και τον τρόμο, για ό,τι τα
ξένα κέντρα έχουν στα σχέδια τους με
τους στρατευμένους ξένους μισθοφόρους
εντός των τειχών...
◙ Γιατί δεν εγκαλείτε τον Καστανίδη, για
το πρώτο νομοθέτημα που κατέθεσε, (ν.
3904/2010) με πρόσχημα την αποσυμφόρηση των φυλακών, όπου απελευθέρωσε
3.500 εγκληματίες, σε πρώτη φάση, και
κατήργησε την προφυλάκιση για εγκλήματα που προβλέπουν φυλακή κάτω των
δέκα ετών;
◙ Ο Καστανίδης, δραστηριοποιείται και
σε άλλες «φιλανθρωπίες». Με φασιστικό
νόμο που προωθεί, θα ποινικοποιήσει την
ελευθερία του λόγου των νεοραγιάδων να
μην λένε «κακά» λόγια ή να διαπιστώνουν
γραπτά ή φωναχτά την κριτική τους για
τους λαθρομετανάστες. Βουλώστε το
στόμα σας, είναι ρατσισμός και θα πάτε
φυλακή. Χιτλερικές μέθοδοι από «δημοκρατική» κυβέρνηση και κοινοβούλιο
«γκεσταπιτών»...
◙ Αυτή είναι... κυβέρνηση που ενδιαφέρεται για την ασφάλεια του πολίτη ή
για την προστασία των εγκληματιών και
κακοποιών;
◙ Όλη η «δημοσιογραφική αλητεία» και η
κρατική-θεσμική ατιμωρησία ουρλιάζουν
υποκριτικά για την αυξημένη εγκληματικότητα που αφαιρεί ζωές και καταληστεύει
ανυποψίαστους πολίτες...
◙ Και ποιος φταίει για την αύξηση της
εγκληματικότητας; Γιατί δεν τους κατονομάζετε; Γιατί δεν ανατρέχετε στις τελευταίες
δεκαετίες, αυξανόμενης εγκληματικότητας, για να αποκαλύψετε αυτούς τους
πολιτικούς που διετέλεσαν υπουργοί
∆ημοσίας Τάξεως και ανυπόφορης ανοχής και επιεικείας στους παντός είδους
κακοποιούς;
◙ Γιατί δεν κατονομάζετε τους «δημοσιογράφους» συναδέλφους σας που
αμνηστεύουν κάθε κακοποιό και αναρχικό
αλλά καταλογίζουν ευθύνες μόνο στον
αστυφύλακα;
◙ Γιατί δεν ανατρέχετε στην τρελή ιστορία των δεκάδων αδειών εξόδου καταδικασμένων βαρυποινιτών από τις φυλακές,
οι οποίοι δεν επιστρέφουν, συνεχίζοντας
ανενόχλητοι τις ληστείες και τις δολοφονίες;
◙ Γιατί δεν ξεσηκώνεστε να διαμαρτυρηθείτε που 400 και πλέον βαρυποινίτες,
Αλβανοί το πλείστον, «πήραν άδεια απ’ τις
φυλακές» χωρίς να επιστρέφουν;
◙ Γιατί δεν καταλογίζετε στους πολιτικούς
και δικαστικούς αρμόδιους την ευθύνη γι’
αυτή τη συμφορά, να κυκλοφορούν με
«άδεια» από τις φυλακές ανάμεσά μας
δολοφόνοι και βαρυποινίτες σκοτώνοντας
και στέλνοντας αθώους πολίτες; Γιατί...
Γιατί... Γιατί;
◙ Έντονος προβληματισμός, «στο κόκκινο
η εγκληματικότητα», «οργή της κοινωνίας για το μακελειό του Ρέντη», «σε
απόγνωση οι πολίτες για τις ληστείες και
δολοφονίες», «τρόμος σε κατοίκους των
Αθηνών από τους οργανωμένους μετανάστες που ληστεύουν και απειλούν», κλαυθμυρίζουν στις εκπομπές τους τα κανάλια
που είναι πρόθυμα να υπερασπιστούν
κάθε είδους κακοποιούς και παραβατικούς
δολοφόνους, ρίχνοντας ταυτόχρονα τον
λίθο του αναθέματος όπου η αστυνομία
κάνει το καθήκον της για να υπερασπίσει
τον πολίτη.
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
Περ. “Χριστ. Βιβλιλογραφία”
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Η «ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ» Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΕΠΟΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ “ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ”
«Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ
συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ
κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν
ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν… » (Κολ. β΄
ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».
. Ἐφέτος συμπληρώθηκαν δέκα ἔτη ἀπὸ
τὴν ἵδρυση τῆς «Ἀκαδημίας Θεολογικῶν
Σπουδῶν», ποὺ διατηρεῖ ὑπὸ τὴν σκέπη της
ἡ Ι. Μ. Δημητριάδος. Πολλοὶ ἐκ τῶν πιστῶν
τῆς ἁγιοτόκου ἡμῶν τοπικῆς Ἐκκλησίας ἁπλὰ
γνωρίζουν τὴν ὕπαρξή της, ἄλλοι ἴσως τὴν
ἀγνοοῦν, ὅμως εἶναι βέβαιο πὼς λίγοι γνωρίζουν ἐπακριβῶς τὶς δραστηριότητές της καὶ τί
σκοποὺς ἐξυπηρετεῖ, ἰδιαίτερα στὸν χῶρο τῆς
θεολογίας καὶ εὐρύτερα στὸν ἐκκλησιαστικό.
. Γιὰ παράδειγμα, λίγοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ γνωρίζουν πὼς στὸ συγκεκριμένο «θεολογικὸ
ἐργαστήρι»
προσέρχονται
τακτικὰ
ἐκπρόσωποι αἱρετικῶν «ἐκκλησιῶν», κατὰ
κανόνα τῆς Δύσεως, ὅπου καταθέτουν
ἰσότιμα τὶς δικές τους θεολογικὲς θέσεις,
ἐξυφαίνοντας ἔτσι παρέα μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους
οἰκοδεσπότες, ἕνα συγκρητιστικὸ κατασκεύασμα, ποὺ ἐσκεμμένα καὶ σὲ βάθος χρόνου
ἀποδομεῖ τὶς ἔννοιες «αἵρεση» καὶ «πλάνη»,
καὶ ὁδηγεῖ στὴν θρησκευτικὴ πολυ-πολιτισμικότητα, στοιχεῖο δομικὸ τῆς Νέας Ἐποχῆς
τοῦ Ἀντιχρίστου.
. Ἔχει τονιστεῖ κατ’ ἐπανάληψιν καὶ διαχρονικὰ
τόσο ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ὅσο καὶ
ἀπὸ τοὺς χαρισματούχους γεροντάδες τοῦ
καιροῦ μας, πὼς δὲν εἴμεθα ἀρνητικοὶ στοὺς
διαλόγους μετὰ τῶν ἑτεροδόξων, ἀρκεῖ νὰ
τηροῦνται κάποιες βασικὲς προϋποθέσεις.
Καὶ ποιές εἶναι αὐτὲς οἱ προϋποθέσεις;
. Ἐν πρώτοις, πὼς οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν κάνουμε ποτὲ διάλογο «ἐπὶ ἴσοις ὄροις» μὲ τοὺς
ἑτερόδοξους συνανθρώπους μας, σὰν νὰ
ἐπρόκειτο γιὰ πολιτικὴ ἢ φιλοσοφικὴ συζήτηση, ἀλλὰ πρόσκληση σὲ μαθητεία, κατὰ
τὴν ρητὴ προσταγὴ τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ: «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα
τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…» (Ματθ. κη΄ 19).
. Ὀφείλουμε λοιπὸν οἱ κατέχοντες τὴν σωτηριώδη Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ νὰ τὴν μοιραζόμαστε μὲ τοὺς πεπλανημένους μας
ἀδελφούς, εἰς τρόπον ὥστε νὰ τοὺς «τραβήξουμε» στὸ Φῶς, καὶ ὄχι αὐτὴ τὴν Ἀλήθεια
νὰ τὴν ἀναμιγνύουμε μὲ τὸ Ψεῦδος τοῦ Διαβόλου –κατὰ τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸποὺ ἐκπροσωποῦν οἱ αἱρετικοί, οἱ ἐμμένοντες
στὴν πλάνη καὶ στὸ πνευματικὸ Σκότος.
. Ἐπιπλέον, ἔχουμε χρέος νὰ ἀποκαλύπτουμε
στὸν ἑκάστοτε ἑτερόδοξο ἢ ἐτερόθρησκο
συνομιλητή τὴν «ἀρρωστημένη» κατάσταση
στὴν ὁποία βρίσκεται, ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἰατρὸς
ἀνακοινώνει στὸν ἀσθενῆ ἀπὸ τί πάσχει, καὶ
κατόπιν τοῦ ὑποδεικνύει τὴν θεραπεία ποὺ
πρέπει νὰ ἀκολουθήσει. Ὅμως, δυστυχῶς,
ἡ πρακτικὴ τῆς «Ἀκαδημίας Θεολογικῶν
Σπουδῶν» εἶναι πολὺ διαφορετική.
. Μέσα ἀπὸ τὴν τέλεση πανάκριβων
καὶ πολυτελῶν συμποσίων καὶ συνεδρίων, ὄχι μόνο δὲν γίνεται μετάδοση τῆς
«ὀρθόδοξης μαρτυρίας» στοὺς ἑτεροδόξους
καὶ ἑτεροθρήσκους ἐπισκέπτες της, ὅπως
ψευδῶς διαδίδουν τὰ στελέχη τῆς «Α.Θ.Σ.»,
εἰς τρόπον ὥστε νὰ καθησυχάσουν τὸ
ἀπληροφόρητο στὴν πλειοψηφία του ποίμνιο τῆς ἁγιοτόκου ἡμῶν τοπικῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ ἀντιθέτως ἡ ὀρθόδοξη πλευρὰ ὅλο
καὶ ὑποχωρεῖ σὲ σημαντικὰ θεολογικὰ καὶ
δογματικὰ ζητήματα, μὲ τραγικὴ συνέπεια
τὴν ἐκ τῶν ἔνδον φθορὰ καὶ ἄμβλυνση
τοῦ ὀρθοδόξου κριτηρίου καὶ κυρίως τῆς
ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας.
. Ὅλα τοῦτα δὲν γίνονται εὐδιάκριτα ὑπὸ τῶν
πιστῶν, ἁπλούστατα διότι τὶς τελευταῖες κυρίως δεκαετίες τὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα σταμάτησε μὲ εὐθύνη τῶν ποιμένων νὰ ἀκούει
λόγο κατηχήσεως, κήρυγμα δογματικὸ καὶ
θεολογικό, κάτι ποὺ διευκολύνει ἀφάνταστα
παράτολμα ἐγχειρήματα καὶ θεολογικοὺς
ἀκροβατισμούς, σὰν κι αὐτοὺς ποὺ ἐπιχειρεῖ
ἀνενόχλητη ἡ «Ἀκαδημία».
Ποιές εἶναι ὅμως οἱ συνέπειες ὅλων
αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν;
. Κατὰ βάσιν ἡ ἀποστασία ἀπὸ τὴν ὀρθὴ
Πίστη καὶ τὸν ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς ποὺ
μᾶς παρέδωσαν οἱ Θεοφόροι Ἅγιοι Πατέρες,
αὐτοὶ ποὺ ἀντέγραψαν τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ
πάνω στὴν γῆ. Ὅπως ἀναφέρεται ἄλλωστε
καὶ στὸν «Μικρὸ Εὐεργετινό», «ἔλλειψη κατήχησης, ἀρχὴ ἀποστασίας».
. Γνωρίζουμε ὅμως οἱ εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί, πὼς ἡ ἀποστασία τῶν ἐσχάτων
χρόνων θὰ εἶναι καὶ τὸ «σῆμα κινδύνου»,
πὼς ὁ Ἀντίχριστος πλησιάζει· ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος μᾶς πρετοιμάζει λέγοντάς μας πὼς
ὁ Ἀντίχριστος δὲν θὰ ἔλθει, «ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ

ἀποστασία πρῶτον» (Β´ Θεσ. β´ 3).
τους, οἱ Ἅγιοι δὲν συνεργάστηκαν μὲ τοὺς
. Ἡ «Α.Θ.Σ.» λοιπόν, ἀπὸ τὴν συνείδηση αἱρετικοὺς ἢ μὲ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία καὶ τὸ
ὅλων τῶν ἀγρυπνούντων, συγχρόνων ἁγίων αἱρετικὸ πνεῦμα αὐτῆς, ἄρα εἶναι παραδείγποιμένων ἔχει κριθεῖ, καὶ ὄχι ἄδικα, ὡς ἕνα ματα πρὸς ἀποφυγήν. . Πολὺ μεστὰ τὸ διθρησκευτικὸ «think tank» (=δεξαμενὴ σκέ- ατυπώνει ἕνας ἀξιόλογος νεαρὸς καθηγητὴς
ψης), ποὺ παίζει τὸν δικό της ἰδιαίτερο ρόλο θεολογίας, ὁ Ἰωάννης Τάτσης, ὅταν ρητορικὰ
σ’ αὐτὴ τὴν παγκόσμια καὶ ἐξεσελισσόμενη καὶ ἀπευθυνόμενος στοὺς δοκισήσοφους καἀποστασία, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξαλειφθοῦν θηγητάδες τῆς «Α.Θ.Σ.», ἐρωτᾶ: «Μήπως
σιγὰ-σιγὰ στὰ μάτια τῆς ἀνίδεης κοινῆς γνώ- λησμονοῦν ὅτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόμης οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, καὶ γος ἐγκατέλειψε τὴν καθηγητικὴ ἕδρα τῆς
νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν πολυπόθητη γιὰ τοὺς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν γιὰ νὰ γίνει
παγκοσμιοποιητές, «Πανθρησκεία», ἡ ὁποία μοναχὸς στὸν Πόντο; Μήπως ὁ ἅγιος Γρησύμφωνα καὶ μὲ τὸν ἅγιο τοῦ καιροῦ μας γέ- γόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος
ροντα Παΐσιο, εἶναι τὸ χαλὶ ποὺ στρώνεται Θεολόγος δὲν ἄφησαν τὰ ὑψηλὰ ἀξιώματα
γιὰ νὰ πατήσει θριαμβευτικὰ ὁ Ἀντίχριστος!
γιὰ τὴν ζωὴ τῆς ἐρήμου; Μήπως ὁ Χρυσόστομος δὲν μετέτρεψε τὸ πατριαρχεῖο σὲ
Η «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»
ΕΡΙΞΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΤΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ» ἡσυχαστικὸ κελλὶ καὶ ἐπέλεξε ὄχι μόνο τὴν
. Ἡ Ἐκκλησία, εἰς πεῖσμα ὅσων ὑποστηρίζουν ρήξη ἀλλὰ καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀνομιῶν τῆς
τὸ ἀντίθετο, εἶναι πάντοτε …νέα καὶ καινή, βασίλισσας; Τόσα καὶ τόσα παραδείγμαδιότι ἡ Ἄκτιστη Θεία Χάρις δὲν παλιώνει τα ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ὄχι μόνο
οὔτε γηράσκει, εἶναι ἡ συνέχιση τοῦ πάντοτε δὲν προσδέθηκε στὸ ἅρμα τῆς κοσμικῆς
νέου καὶ ἐπίκαιρου καὶ ζωντανοῦ ἔργου τοῦ ἐξουσίας ἀλλὰ ὑπῆρξε πάντοτε καὶ στὴν
Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, μὲ τὶς ἐνέργειες οὐσία της ἡσυχαστικὴ καὶ ἐντὸς τοῦ κόσμου
τοῦ ὁποίου ἀνανεοῦται καὶ ἀνακαινίζεται ὁ ἀσκητική».
ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ἄνθρωπος κάθε ἐποχῆς.
. Ἑπομένως, τὸ αἴτημα τῆς ἀνανεώσεως ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ
ἰσχύει ὄχι γιὰ τὴν σώζουσα Ἐκκλησία, ἀλλὰ ΤΑ «ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
γιὰ τὴν σωζόμενη ἐποχή, ἡ ὁποία ἀντὶ νὰ ΤΗΣ «Α.Θ.Σ.»
ἑλκύσει τὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν ἀνανεώσει, . Στὸ σημεῖο αὐτό, καὶ πλησιάζοντας πρὸς
πρέπει νὰ ἑλκυσθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ ἐνημερωτικοῦ κειμένου,
νὰ ἀνανεωθεῖ μὲ τὴν πάντοτε δραστικὴ καὶ θὰ παραθέσουμε τὶς γνῶμες φωτισμένων
Ἱεραρχῶν καὶ Κληρικῶν τῆς ἐποχῆς μας,
ἀνακαινίζουσα Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
. Διαφορετικὰ ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῆς εἰς τρόπον ὥστε νὰ καταστεῖ σαφὲς πὼς τὶς
ἐκκοσμικεύσεως, ὅπως συνέβη στὴν Δύση ὅποιες ἀντιδράσεις γιὰ τὴν «Ἀκαδημία» δὲν
καὶ ἄρχισε νὰ συμβαίνει τὶς τελευταῖες δε- τὶς ἐκφράζει μόνο «μία ὁμάδα φανατικῶν καὶ
καετίες καὶ στὴν Ἀνατολή, ἀπὸ φόβο μήπως ζηλωτῶν», ὅπως ἀρέσκεται νὰ κάνει λόγο
ἡ ἐμμονὴ στὴν παράδοση κατηγορηθεῖ ὡς ἡ Μητρόπολη Δημητριάδος, ἀλλὰ ἀξιόλογοι
συντηρητισμὸς καὶ δουλικότητα. Ἡ συμμόρ- καὶ ἀμέμπτου ἤθους ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες,
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Η Ι.Μ. Αγίας Τριάδος Γατζέας - Βόλου ὁποῖος λίγες μόνο
γραφείου»,
πόρρω ἀπέχουν ἀπὸ τὴν πρωτογενῆ καὶ ἡμέρες μετὰ τὴν τέλεση τοῦ συνεδρίου,
πραγματικὴ Ὀρθόδοξη θεολογία «τῆς νήψης, ἀπήντησε στοὺς νεωτεριστὲς θεολόγους
τῆς ἄσκησης καὶ ἐγκράτειας».
μὲ σκληρὴ γλώσσα, ἀποκαλύπτοντας πα. Ὅπως μᾶς ἔχει διδάξει ὁ Χριστός, «οὐκ ράλληλα καὶ τοὺς δόλιους σκοπούς τους,
ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρή- ὅτι δηλ. «προωθεῖται ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς
σεως», μέσα ἀπὸ θεολογικὰ «ἐργαστήρια», Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἀνάπτυξη καὶ προβολὴ
«μικροσκόπια» καὶ «φίλτρα», ἀλλὰ ἀντιθέτως ἰδεῶν δῆθεν θεολογικῆς ἐμβριθείας καὶ
«ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἔστιν» ‘‘ἐπικαιροποιήσεως’’ τῆς ἀληθείας, ποὺ στο(Λουκ. ιζ΄ 20-21). Δὲν ὑπάρχουν στὴν χεύουν στὴν ἀνατροπή, στὴν ἀρνητικὴ
ὀρθόδοξη παράδοση καὶ βιωτὴ καλύτεροι καὶ μετάπλαση, στὸν ἀποσκορακισμὸ τοῦ
πληρέστεροι θεολόγοι ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πα- ἀληθοῦς θεολογικοῦ λόγου καὶ στὴν
τέρες, αὐτοὺς ποὺ ἐφάρμοσαν τὸ Εὐαγγέλιο ἐμπέδωση τῆς πλάνης καὶ στὴν μετατροπὴ
στὴν πράξη.
τοῦ σωτηριώδους ἔργου τῆς Ἐκκλησίας σὲ
. Σύμφωνα μὲ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο
ἐγκοσμιοκρατικὸ σύστημα κοινωνικῶν ἀρχῶν
μόνον οἱ «διαβεβηκότες ἐν θεωρίᾳ καὶ ψυχὴν
καὶ σῶμα κεκαθαρμένοι» ἔχουν τὸ προνόμιο ποὺ θὰ ἐγκολπώνεται ὅλες τὶς ὑποβολιμιαῖες
τῆς θείας ἐμπειρίας καὶ κοινωνίας, βλέπουν ἀντινομίες τῆς μεταπτωτικῆς πραγματικόδηλαδὴ τὸν Θεό. Οἱ ὑπόλοιποι ὀφείλουν νὰ τητος, μία νέα ἄκρως ἐπικίνδυνη διαδικασία
θεολογοῦν σὲ κατώτερα στάδια, κυρίως μὲ ἄρθρωσης δῆθεν νέου θεολογικοῦ λόγου».
τὸ νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς ἀληθεῖς θεολόγους . Στὴν ἴδια γραμμὴ καὶ ὁ Μητροπολίτης Κυκαὶ τὴν ἀποφυγὴ προσωπικῶν στοχασμῶν ἢ θήρων, π. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος σὲ κήρυγμα
φιλοσοφιῶν. Ὅμως οἱ τῆς «Ἀκαδημίας» δὲν πανηγύρεως ἀπὸ τὴν Κόνιτσα κλείνοντας
συμμερίζονται αὐτὴ τὴν θέση καὶ μὲ πνεῦμα τὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὴν σύγχρονη
οἴησης καὶ «ἐπιστημονικῆς περηφάνειας», «μεταπατερικὴ θεολογία» λέγοντας: «στὶς
ζητοῦν νὰ μὴν ἐλέγχονται καὶ νὰ μὴ τοὺς μέρες μας ὑπάρχει πολλὴ σύγχυση. Θέλουν
ἀσκεῖται οὐδεμία κριτικὴ σὲ ὅ,τι κι ἂν λέγουν. νὰ θέσουν τὴν πατερικὴ θεολογία στὸ χρονοΚατά τὴν δική τους γνώμη, οἱ Ἅγιοι μποροῦν ντούλαπο. Καλοὶ ἦταν οἱ Πατέρες, λένε, ἀλλὰ
νὰ ἐλέγχονται, ὄχι ὅμως καὶ ἡ «Ἀκαδημία».
εἶναι περασμένες αὐτὲς οἱ ἐποχές». «Τέτοιες
. Ἕνα ἀπὸ τὰ πορίσματα μάλιστα ποὺ δια- ἀπόψεις ἀποτελοῦν νάρκη στὰ θεμέλια τῆς
τύπωσαν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐπιμάχου ὀρθοδόξου θεολογίας, γιατί χαρακτηρίζονται
συνεδρίου τῆς «μεταπατερικῆς θεολογί- ἀπὸ τὴν αἱρετικὴ ἄποψη περὶ προοδευτικῆς
ας», εἶναι πὼς ὡς θεολόγοι-ἐπιστήμονες ἀποκαλύψεως τῆς Ἀληθείας, διὰ μέσου τῶν
ἔχουν νὰ ἀντιπαρέλθουν τὸν λεγόμενο αἰώνων, καὶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐμβαθύνει μὲ
«πατερικὸ φονταμενταλισμό». Δηλαδὴ τὴν τὴν πάροδο τοῦ χρόνου στὴν Ἀποκάλυψη,
ἐμμονὴ ὁρισμένων πιστῶν στὴν παράδο- ἐνῶ ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία τονίζει ἐμφανῶς
ση τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν χαρακτηρίζουν ὡς ὅτι ἡ “πᾶσα” ἀλήθεια» ἀποκαλύφθηκε ἐφ᾽
…φονταμενταλισμὸ καὶ φανατισμό.
ἅπαξ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς», σπεύδει
. Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ὅμως παρατάσσουν νὰ συμπληρώσει σὲ ἐξαιρετικὴ θεολογική
ἀπέναντι στοὺς εὐσεβεῖς Ὀρθοδόξους ἕναν
του ἐργασία ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου,
ἄλλο δικό τους τύπο φονταμενταλισμοῦ, τὸν
ἀκαδημαϊκό! Ἔτσι λοιπὸν ἐξηγεῖται πασιφα- π. Ἰερόθεος. Ἐπίσης ὁ ἴδιος σὲ ἄλλο ἄρθρο
νέστατα γιατὶ ἐπιδιώκουν «νὰ βγάλουν ἀπὸ τοῦ τονίζει ξεκάθαρα πὼς «ἡ θεολογία τῆς
τὴν μέση» τοὺς Ἁγίους Πατέρες: διότι ἐκεῖνοι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἡ προφητική,
μένοντας ἀταλάντευτοι καὶ ἀμετακίνητοι ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ θεολογία καὶ γι’ αὐτὸ
στὶς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου διδάσκουν τὴν δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθῆ μὲ ἄλλους ὅρους,
ἀντίσταση στὶς αἱρέσεις καὶ τὴν ἀποφυγὴ ὅπως μεταπροφητική, μετααποστολικὴ καὶ
μεταπατερική, οὔτε βέβαια καὶ μὲ τὸν ὄρο
τῶν σχέσεων μὲ τοὺς αἱρετικούς.
. Εἰς ἀντίθεσιν δηλαδὴ μὲ τὴν ἀφεντιά μεταορθόδοξη. Συνήθως, ἄλλα οὑμανιστικὰ

ρεύματα λαμβάνουν τέτοια ὁρολογία, ὅπως
νεωτερικὴ καὶ μετανεωτερικὴ ἐποχή».
. Ἐπιπλέον, ἐπιβάλλεται νὰ ἀναφέρουμε
τὸ καταπληκτικὸ γιὰ τὴν θεολογική του
ἐμβρίθεια καὶ τεκμηρίωση «Ὑπόμνημα
πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος», ποὺ συνέταξε ὁ Μητροπολίτης
Γλυφάδας, π. Παῦλος, μὲ τὸ ὁποῖο ξεσκέπασε
καὶ ἀνέλυσε ὅλες τὶς πλάνες ποὺ διατυπώθηκαν στὸ συνέδριο. Μὲ τὸ ὑπόμνημα ζητοῦσε
νὰ τεθεῖ θέμα γιὰ τὴν ἴδια τὴν «Ἀκαδημία»
στὴν Σύνοδο καὶ γιὰ τὴν ζημιὰ ποὺ αὐτὴ
προξενεῖ στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ξεκάθαρος ὁ Σεβασμιώτατος Γλυφάδας δήλωνε πὼς
«δὲν ἀρνούμεθα τὸν ἐλεύθερο λόγο στὸν
χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, ἀλλὰ δὲν
μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε ὁ ἐλεύθερος λόγος
νὰ καταλήξει σὲ προτεσταντικὸ λόγο».
. Ἀλλὰ καὶ ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος, π.
Ἱερεμίας ἀντέδρασε καὶ μάλιστα πρόσφατα, ἀρκετὰ δυναμικά, ἀφοῦ διετράνωσε σὲ
πύρινο κήρυγμά του πὼς «λέγοντας λοιπὸν
ὅτι σήμερα δὲν ὑπάρχουν ἅγιοι Πατέρες
εἶναι σὰν νὰ λέγουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει σήμερα Ἅγιο Πνεῦμα στὴν Ἐκκλησία. Καὶ ὅποιος
βέβαια πεῖ αὐτό, εἶπε πέρα γιὰ πέρα μία μεγάλη βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Πάντοτε, χριστιανοί μου, σὲ κάθε ἐποχή,
θὰ ὑπάρχουν ἅγιοι Πατέρες, γιατί πάντοτε ὑπάρχει Ἐκκλησία μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα σ᾽
αὐτή».
. Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὅμως συμπέρασμα, προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀνάλυση ποὺ κάνει ὁ διακεκριμένος ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ «Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας»
τοῦ ΑΠΘ, πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος
Ζήσης, ὁ ὁποῖος καὶ καταδεικνύει ὅτι μὲ τὰ
συνεχῆ ἀντιπατερικὰ προγράμματα ποὺ
ἐκτελοῦν οἱ τῆς «Ἀκαδημίας», καθιερώνονται
στὴν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ὡς «πατρομάχοι». Μάχονται δηλαδὴ εὐθέως καὶ μετωπικα τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ μᾶς θυμίζουν
τοὺς «εἰκονομάχους» τοῦ Βυζαντίου. Ὅπως
ἀναφέρει ὁ π. Θεόδωρος, «αὐτὴ ἡ πατρομαχία εἶναι χειρότερη καὶ ἀπὸ τὴν εἰκονομαχία,
διότι τὰ ἴδια τὰ ζῶντα ὄργανα τῆς Χάριτος τοῦ
Θεοῦ, τοὺς Ἁγίους Πατέρες, τοὺς βγάζεις ἀπὸ
τὴν μέση. Χειρότεροι ἀπὸ τοὺς εἰκονομάχους
εἶναι αὐτοὶ οἱ πατρομάχοι…. Καὶ πλήττουν
τὴν Ὀρθόδοξη Θεολογία, διότι ἡ Ὀρθόδοξη
Θεολογία δὲν εἶναι μόνο ἀποστολική, εἶναι
καὶ πατερική. “Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα
καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα” ἡ Ἐκκλησία
φυλάττει. Ἡ ἀποστολικὴ περίοδος συνεχίζεται μὲ τοὺς Πατέρας. Ἑπομένως εἶναι ξεθεμελίωμα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἂν θέσουμε στὴν
ἄκρη τοὺς Πατέρες».
. Συμπερασματικὰ ἑπομένως, ὀφείλουμε νὰ
τονίσουμε πὼς τὰ δέκα χρόνια λειτουργίας
τῆς «Α.Θ.Σ.» ὑπῆρξαν δέκα προβληματικὰ
χρόνια, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ ἀρκετῶν καινοτόμων «θεολογικῶν» προγραμμάτων, ποὺ
ὅμως δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν ὀρθόδοξη
παράδοση καὶ κουλτούρα. . Ἀντιθέτως παρατηρήθηκε ἀθρόα πρόσληψη τοῦ «δυτικῶς
θεολογεῖν», θριάμβευσε κυριολεκτικὰ τὸ
πνεῦμα τοῦ «νέο-βαρλααμισμοῦ», δηλαδὴ
τῆς φιλοσοφικῆς ἀοριστίας καὶ τῆς κενῆς
ἀπάτης, ἀφοῦ ἐκτός τοῦ συνεδρίου τῆς
«μεταπατερικῆς θεολογίας», στὸ ὁποῖο κυρίως ἑστιάσαμε τὴν προσοχή μας, γιατί ἦταν
«ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτήρι», γίναμε
μάρτυρες προγραμμάτων π.χ. «φεμινιστικῆς
θεολογίας» (μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἔνταξη
τῶν γυναικῶν ἀκόμη καὶ στὸν κλῆρο!!),
«λειτουργικῆς ἀνανέωσης» (μεταφράσεις
παράτυπες τῶν λειτουργικῶν κειμένων, ἀλλὰ
καὶ ἰσοπεδωτικὴ ἁπλοποίηση γενικότερα τῆς
λειτουργικῆς ζωῆς), συνέδρια «πολυ-πολιτισμικότητας» καὶ «μετανεωτερικότητας»
(ἐναρμονισμένα πλήρως μὲ τὶς νεοταξίτικες
ἐπιταγές), μέχρι καὶ ἡμερίδες ποὺ εἶχαν ὡς
σκοπὸ νὰ πληγεῖ τὸ «ὁμολογιακὸ» μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μετατραπεῖ σὲ θρησκειολογικὸ
(δηλαδὴ νὰ μὴ κατηχοῦνται τὰ ἑλληνόπουλα
μὲ ὀρθόδοξα νάματα, ἀλλὰ νὰ διδάσκονται τὶς αἱρέσεις τοῦ παπισμοῦ καὶ τοῦ
προτεσταντισμοῦ, μὲ μπόλικο ἰσλάμ, βουδισμό, ἰνδουισμὸ κτλ.).
. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τέλος, πὼς τὸ συνέδριο τῆς «μεταπατερικῆς θεολογίας» χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸ «ἰησουίτικο» Fordham
University ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκη, καθὼς καὶ τὸ
γερμανικὸ πανεπιστήμιο τοῦ Münster. Δηλαδὴ
σὲ ἕνα συνέδριο ὑποτίθεται «ὀρθοδόξου
ἐνδιαφέροντος», βασικοὶ χρηματοδότες του
ὑπῆρξαν δύο πανεπιστημιακὰ ἱδρύματα, ἕνα
παπικὸ καὶ ἕνα προτεσταντικό!
. Κάθε ἐχέφρων πιστὸς λοιπόν, ἂς βγάλει τὰ
συμπεράσματά του!
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Τριάδας Γατζέας-Βόλου

ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
4 ΑΓΩΝΑΣ
ΟΙ ΝΑΪΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ...
μέχρι την άλωση του νησιού από τους
Τούρκους επί δύο και πλέον αιώνες”2.
- Παραθέτουμε ένα μέρος του
δημοσιεύματος –
«Κατά την συνάντηση με τον κ. Κύριλλο, η οποία, κατά τις πληροφορίες,
έγινε παρουσία του νομικού εκπροσώπου των «Ιπποτών» και οικονομικών
παραγόντων, ο επικεφαλής των «Ιπποτών» αποκάλυψε τα φιλόδοξα σχέδιά
του για τη Ρόδο.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι στις
προθέσεις τους, με την ίδρυση της
Παγκόσμιας Ομοσπονδιακής Επανένωσης των Ιπποτών, είναι η δημιουργία ενός ιπποτικού χωριού.
Το χωριό των Ιπποτών έχει επιλεγεί να χτιστεί στην ευρύτερη περιοχή
της Λαχανιάς, όπου η Εκκλησία της
Ρόδου διατηρεί ακόμη μεγάλες
εκτάσεις. Σύμφωνα με τα σχέδια
που παρουσιάστηκαν, προτίθενται
να ανεγείρουν 600 περίπου μονοκατοικίες, συνεδριακό κέντρο, μονάδα νοσοκομειακή για την παροχή
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
περίθαλψης, γηροκομείο και διάφορα άλλα κέντρα κοινωφελούς
σημασίας.
Με δεδομένο ότι δεν έχουν εντοπιστεί σε άλλο μέρος του νησιού
μεγάλες ιδιοκτησίες, ο εκπρόσωπος
των ιπποτών έθεσε ζήτημα παραχώρησης δύο μεγάλων εκκλησιαστικών
ακινήτων στην περιοχή Λαχανιάς,
υπογραμμίζοντας ότι τα κτίσματα θα
είναι στην κυριότητα της Ορθοδόξου
Εκκλησίας.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μητροπολίτης Ρόδου
επιφυλάχθηκε να απαντήσει, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα της παραχώρησης των ακινήτων ξεφεύγει της
αρμοδιότητάς του, με την επισήμανση, ότι «αρμόδιο να αποφασίσει είναι
το Πατριαρχείο».
Σημειώνεται ότι το «Ανώτατο
Στρατιωτικό Τάγμα του Ναού της
Ιερουσαλήμ» έχει έδρα τη Ρώμη και
πολύ στενές σχέσεις με το Βατικανό
και όπως τόνισε ο εκπρόσωπος των
ιπποτών η εδώ παρουσία τους «θα
συμβάλει στην προσέγγιση των δύο
Εκκλησιών», θέμα που βρίσκεται ήδη
σε καλό δρόμο, καθώς ο διάλογος
μεταξύ Βατικανού και Πατριαρχείου
παραμένει ενεργός στα τελευταία
χρόνια με εκατέρωθεν «βήματα καλής θελήσεως».
Συμφωνητικό
Ο επικεφαλής των «Ιπποτών του
Τάγματος της Ιερουσαλήμ» παρουσίασε στον Μητροπολίτη Ρόδου σχέδιο
«Σύμβασις» στο οποίο αναφέρονται
πρωτίστως οι κοινωνικοί, πολιτιστικοί
στόχοι του εγχειρήματος από την
επανένωση των Ιπποτικών Ταγμάτων
σε μία Παγκόσμια Ομοσπονδιακή
Ένωση.
Το συμφωνητικό αυτό μεταξύ της
Ελληνορθοδόξου Ελληνικής Χριστιανικής Εκκλησίας της Ρόδου και
της Supremus Militaris Orolo Templi
Hiezosolymitani (Στρατιωτικό Τάγμα
των Ναϊτών Ιπποτών στη Ρώμη) χαρακτηριστικά αναφέρει: Στην αυγή
της τρίτης χιλιετίας «ένα γκρουπ
σκεπτομένων ανθρώπων για «κοινό
καλό», ένα γκρουπ “Ιπποτών” στην
Ρώμη, πεπεισμένοι ότι ο πολιτισμός,
η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη και
η στήριξη των αδύνατων, είναι κοινή
περιουσία όλου του ανθρώπινου
είδους, ικανή να υπερτερεί και να
διαλύει τις εθνικές, θρησκευτικές
και φυλετικές διαφορές, για τη
διάσωση των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των, μελετούν σε βάθος το πώς να
καταστήσουν πραγματικά και ενεργά
αποτελεσματικές εκείνες τις αξίες και
αρχές στις οποίες πιστεύουν και όσοι
άλλοι πιστεύουν όπως αυτοί…
Στους στόχους ακόμα αναφέρονται και τα ακόλουθα:
Να φροντίσει για την διάσωση του
ανθρωπίνου είδους, προωθώντας
την κοινωνική του ανάπτυξη, πολιτιστική και οικονομική.
Να προωθήσει τη διαθρησκευτική3
και διαπολιτισμική συζήτηση, χωρίς
διακρίσεις.
Να διαδώσει στον κόσμο τις ιδέες
και τις αξίες του ιπποτισμού της
οικουμενικότητας, της
ειρήνης, της
συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης, και
της αδελφότητας ανάμεσα στους
λαούς…
Τι είναι το
Τάγμα Ιπποτών
Τα τελευταία χρόνια
με συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να διαφημιστούν και να κάνουν
αισθητή την παρουσία τους.
Πρώτον, με την αποκατάσταση
των διαταραγμένων σχέσεων του Βατικανού με το Τάγμα Ναϊτών Ιπποτών.
Με εκβιασμούς πέτυχαν «να απενοχοποιήσουν κι αποκαταστήσουν την
τιμή των Ναϊτών» ωθώντας την «Αγία
Έδρα» Πάπα Βενέδικτο στην έκδοση
του πολυτελέστατου και πανάκριβου
βιβλίου «Processus contra Templarios» (η δίκη των Ναϊτών).
∆εύτερον, με την βλάσφημη αντιχριστιανική και δαιμονική κινηματογραφική ταινία «Κώδικας ντα
Βίντσι».
Τρίτον, με το να επανέρχονται
δυναμικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας, με τα ανάλογα δημοσιεύματα των μεγαλυτέρων εφημερίδων
– όπως έγραψε το περιοδικό «Τρίτο
Μάτι» - των Guardian, London
Times, Daily Mirror και ανάλογα
αφιερώματα των ειδησεογραφικών
τηλεοπτικών σταθμών (SKY NEWS,
BBC, …) ότι έγιναν συναντήσεις
με τον υπουργό Οικονομικών των
ΗΠΑ (Απρίλιος 2010) και συνέχεια
με κυβερνητικούς αξιωματούχους
της Μ. Βρετανίας και της Ρωσίας.
Ακόμη ότι η αιτία της συνάντησης
αφορούσε πρόταση του Τάγματος
των Ναϊτών για την εξαγορά μέρους
ή ολοκλήρου του χρέους.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του
περιοδικού, η πρόταση αυτή συζητήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και
στη Βουλή των Λόρδων. Ο Λόρδος
James of Blackheath είναι αυτός που
αποκάλυψε την πρόταση που κατέθεσε η εν λόγω οργάνωση, και τι είπε
στη βουλή των Λόρδων. (Παραθέτουμε απόσπασμα από τα πρακτικά:…:
«Τις τελευταίες 20 εβδομάδες έχω
εμπλακεί σε ένα πολύ παράξενο
διάλογο με τους δύο λόρδους (εννοεί τους αρμόδιους υπουργούς
Οικονομίας) στη διάρκεια του οποίου
προσπάθησα να θέσω υπ’ όψιν τους
την προθυμία και τη διάθεση ενός

περίεργου οργανισμού, ο οποίος
επιθυμεί να διαθέσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να βοηθήσει στην
ανάκαμψη της οικονομίας…
Έχουμε αυτή την ασυνήθιστη αίτηση για βοήθεια σε μία μεγάλη οικονομική αναδιάρθρωση. Μιλάμε για ένα
«Μέγα Πακέτο» αλλά χρειαζόμαστε
τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε
να καταλάβουμε το αν η δουλειά
αυτή είναι νόμιμη… Οι άνθρωποι
αυτοί ισχυρίστηκαν ότι έχουν αποδείξεις πως τον περασμένο χρόνο
τοποθέτησαν πέντε δισεκατομμύρια
λίρες σε βρετανικές Τράπεζες. Παρουσίασαν ημερομηνίες με όλες τις
λεπτομέρειες της
μεταφοράς των
χρημάτων
αυτών…».
Μ ε τ ά
των “αποκαλύψεων” αυτών
οι βρετανικές μυστικές
υπηρεσίες έκαναν
έρευνα και
διαπίστωσαν ότι η εν λόγω οργάνωση είχε
πράγματι στην κατοχή της ράβδους
χρυσού και πολύτιμα μέταλλα αξίας
ενός τετράκις εκατομμυρίων που
πιθανόν να επρόκειτο για τον αμύθητο θησαυρό του Τάγματος των
Ναϊτών! Επίσης στα πρακτικά της
Βουλής γίνεται εκτενής αναφορά
και σε αποθέματα χρυσού της Τράπεζας του Βατικανού. Ο Hopi Sen,
πρώην αξιωματούχος στο κόμμα
των Εργατικών, στο blog, που διατηρεί και είναι πολύ δημοφιλές στη
Μ. Βρετανία, υποστηρίζει ότι πίσω
από την οργάνωση αυτή κρύβεται
ένας περίεργος και αμφιλεγόμενος
οργανισμός που ονομάζεται united
Nation Office of International Treasure Control (Γραφείο ∆ιεθνών
Οικονομικών Ελέγχων Ηνωμένων
Εθνών), ο οποίος ισχυρίζεται ότι
είναι αναγνωρισμένος από τον Ο.Η.Ε.
ως έχων την οντότητα ανεξαρτήτου
κράτους!!!
Οι Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες κάναν την μεγάλη αποκάλυψη. Με αναφορά τους στις 7 Νοεμβρίου 2010
προς τον Ρώσο πρόεδρο, ανέφεραν
χαρακτηριστικά το ποιος κρύβεται
πίσω από αυτή την οργάνωση που
έκανε ανάλογη κρούση σε Μόσχα,
Λονδίνο, Ουάσιγκτον… και ότι έχει να
κάνει με τους Ναΐτες Ιππότες!
Η απροκάλυπτη επανεμφάνιση
του «μυστηριώδους» τάγματος των
Ναϊτών Ιπποτών αποσκοπεί, κατά
την εκτίμηση των περισσοτέρων, σε
λόγους εντυπωσιασμού και φανφαρονισμού της πολιτικής εξουσίας
σε μία προσπάθεια να αναδείξει τον
πρωταγωνιστικό ρόλο στα της οικονομίας. Τα ολιγάριθμα μέλη αυτού,
που εδρεύουν στις ΗΠΑ και αλλού
και προκάλεσαν την παγκόσμια οικονομική κρίση, προσπαθούν τώρα
να καταδείξουν ότι με τον τρόπο
που εργάζονται (σκοτεινός), με τα
χρήματά τους (όπως τουλάχιστον
τα παρουσιάζουν), είναι οι απόλυτοι
ΑΡΧΟΝΤΕΣ της οικουμένης.
Ερωτήματα που δεν γνωρί-
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ζουμε εάν ποτέ απαντηθούν.
◙ Γιατί άραγε έχουν επιλέξει το
νησί της Ρόδου για να κάνουν την
Παγκόσμια Ομοσπονδιακή Επανένωση των Ιπποτών;
◙ Είναι σύμπτωση ότι η χώρα μας
βρίσκεται σε τέτοια οικονομική κατάρρευση ενώ μέχρι το 2009 ήταν
υπολογίσιμη;
◙ Να έχουν καμία σχέση αυτά
που ακούμε κατά καιρούς, από διαφόρους κυβερνητικούς και μη, για
παγκόσμια διακυβέρνηση;
◙ Είναι τυχαίο ότι η οργάνωση ζητάει από την Ορθόδοξη Εκκλησία της
Ρόδου στην συγκεκριμένη περιοχή,
όπου υπάρχουν 4 μοναστήρια και
ένας ναός του ΙΗ’ αιώνος και πολλά
διασπαρτα εξωκκλήσια, για να κτίσουν το ιδιόρρυθμο Βασίλειό τους;
◙ Μήπως και η σιωπή του Πατριαρχείου, μέχρι στιγμής, πρέπει να μας
βάλει σε σκέψεις;
◙ Γιατί άραγε οι Ναΐτες Ιππότες,
ενώ δεν έχουν καμία σχέση με Χριστιανική θρησκεία, ενδιαφέρονται για
τον διαθρησκευτικόν διάλογο και την
ένωση των Εκκλησιών;
◙ Από την Ρόδο ξεκίνησαν οι Πανορθόδοξοι ∆ιασκέψεις (Α΄ 24 Σεπτ.
– 1 Οκτωβ. 1962 – Β΄ 26-29 Σεπτ.,
1963 – Γ΄ 1-15 Νοεμ. 1964) και απ
οφάσισαν την άρση αναθεμάτων,
τις συναντήσεις Πατριάρχου Αθηναγόρα και Πάπα και έβαλαν τα
θεμέλια του Οικουμενισμού. Αυτά
είναι τυχαία;
(Σημειώσεις)
1 Μερικά Ιππ οτικά Τάγματα:
- Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης
- Ιππότες Ιωννίτες
- Ιππότες του Ναού
- Ιππότες της Μάλτας
- Ιππότες των Αδελφών του ξίφους
- Ιππότες της περικνημίδας
- Ιππότες της Αγίας Άννης
- Ιππότες του Τάγματος του Αλκαντάρα
- Ιππότες Τεύτοτες
- Ιππότες Τάγμα του Αγίου Γεωργίου (Ουγγαρία)
2 Μετά την μεγάλη ήττα τους από τον Σουλεϊμάν Β΄ και την συνθήκη παράδοσης, στις 2
Ιανουαρίου 1523 η ναυαρχίδα «Σάντα Μαρία» και
άλλα καράβια του Τάγματος αποχαιρετούν την
ηρωική Ρόδο. Τους ακολουθούν 4-5.000 Ρόδιοι,
και όλοι μαζί καταφεύγουν στην Ιταλία.
3 Γιατί τότε κόπτονται για το διαθρησκευτικό
διάλογο και ισχυρίζονται ότι η παρουσία τους
στο νησί θα συμβάλει στην “προσέγγιση των δύο
Εκκλησιών Βατικανού και Πατριαρχείου”, αφού
οι σκοποί τους, όπως και οι ίδιοι δηλώνουν, είναι
στρατιωτικοί, γι’ αυτό και από την ίδρυση του
Τάγματος (1118) έκτιζαν μόνο κάστρα, φρούρια,
οχυρά, διοικητήρια και «παρεκκλήσια» εντός αυτών, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως θωρακισμένες
τράπεζες και μυστικά θησαυροφυλάκια ή κοιμητήρια επιφανών Ναϊτών. Ο μοναδικός Ναϊτικός
«ναός» που βρίσκεται στο χωριό Ρόσλιν – ένδεκα
χιλιόμετρα έξω από το Εδιμβούργο της Σκωτίας
– κτίσθηκε στα μέσα του 15ου αιώνα (1446) από
τον William Sinclair (Γουίλιαμ Σιγκλαίρ) απόγονο
εξ αίματος των Ναϊτών.
Ο ναός αυτός μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα
κρατούσε επτασφράγιστα τα μυστικά του εσωτερικού του. Από τότε όμως που άνοιξε για το
ευρύ κοινό ως ιστορικό μουσειακό έκθεμα, αποκαλύφθηκε η φοβερή, για Μοναχικό Χριστιανικό
Τάγμα – όπως εμφανίζονταν – κι αμφιλεγόμενη
μέχρι σήμερα, μυστική δοξασία των Ναϊτών,
ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήταν για τους μυημένους Ναΐτες ένας ανάξιος τιμής, μνήμης και
λατρείας, ψευδοπροφήτης και ψευδομεσσίας.
Επίσης ο επισκέπτης εισερχόμενος στο «ναό»
μένει εμβρόντητος βλέποντας τον εσωτερικό
του διάκοσμο! Τίποτα δεν θυμίζει χριστιανικό
ναό. Τίποτα δεν παραπέμπει στην Χριστιανική
Παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας! Και τούτο
διότι σ’ ολόκληρο τον αχανή εσωτερικό χώρο, σε
δεσπόζουσες και περίοπτες θέσεις, υπάρχουν
αγάλματα με τη μορφή του τραγόμορφου «Rex
Mundi» (Θεού του άρχοντα του Κόσμου – Σατανά),
με φιγούρες πεπτωκότων αγγέλων, με φρικώδεις
μορφές δαιμονικών πνευμάτων (!!!) και κάθε λογής παγανιστικά και αποκρυφιστικά σύμβολα…
Αφού αυτά πρεσβεύουν, γιατί ζητούν την
ένωση των Εκκλησιών;;;
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το ίδιο χρησιμοποιείται τώρα με την υπόδειξη
– απαίτηση των μαμμωνιστών για την επιβολή της ΚτΠ. Είναι ο χώρος με τις λιγότερες
θρησκευτικές ευαισθησίες και τις λιγότερες
αντιστάσεις σε τέτοια θέματα.
∆εν στερείται θεμελίωσης ο λόγος σύμφωνα
με τον οποίο δικοί μας και ξένοι οικονομικοί
επιστήμονες και αναλυτές μιλάνε για στημένη
ελληνική οικονομική κρίση προκειμένου να περάσει στον ελληνικό λαό η υπόθεση της ΚτΠ.
Ξεκινάνε πρώτα από τον ελληνικό λαό, διότι
υπήρξε πολλή μεγάλη αντίδραση στο παρελθόν σε θέματα πίστεως και ελληνοορθοδόξου
αυτοσυνειδησίας από την Ορθόδοξη Ελληνική
Εκκλησία. Το δόγμα Κίσσιγκερ σε βάρος μας
τώρα θριαμβεύει.
Επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός που
ο πρωθυπουργός της χώρας έχει μιλήσει
στο παρελθόν και έχει
ζητήσει μια παγκόσμια
κυβέρνηση. Αυτή ξεκινά
από πολύ μακριά – πέραν του Ατλαντικού - και
είναι ο βασικός στόχος
των μεγάλων τραπεζών,
των πολυεθνικών εταιρειών και κυρίως των
σιωνιστών που διοικούν
υπογείως αυτή τη στιγμή
τις ΗΠΑ. ∆υστυχώς εκ
των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι αυτή την
παγκόσμια κυβέρνηση. υπηρετεί ουσιαστικά
και το κατέχον την εξουσία καθεστώς μέσω
των διασυνδέσεών του και των συμβούλων
του από το εξωτερικό.
Το κυβερνητικό πολιτικό σύστημα τρέφει
μεγάλο μίσος προς την Ορθόδοξη Εκκλησία,
το οποίο όμως με τέχνη επικαλύπτει, αλλά και
προς κάθε τι το ελληνικό και παραδοσιακό,
λόγω των προσωπικών πεποιθήσεων των
μελών του, της ενυπάρχουσας και εκπεφρασμένης αθεϊας τους, των αντανακλαστικών του
παρελθόντος και των διασυνδέσεων με σκοτεινές δυνάμεις και κρυφές παγκόσμιες οργανώσεις (Χιλιασμός, Λέσχη Μπίλτεμπεργκ…)
΄Ηδη η οργάνωση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι απόλυτα έτοιμη, σήμερα,
εδώ στον τόπο μας. Μάλιστα έχει στηθεί τόσο
ύπουλα και με θρασεία παραβίαση κάθε έννομης διαδικασίας (Ανύπαρκτα Νομοσχέδια,
Παράκαμψη Αρχής Προστασίας Προσωπικών
∆εδομένων, Παραίτηση Προέδρου Αρχής
Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων, Παραπλάνηση Ι. Συνόδου, παραίτηση μελών
Συνοδικής Επιτροπής, μελλοντικό δημοψήφισμα… - δήθεν δημοκρατικές διαδικασίες -)
ώστε κανένας πλέον να μπορεί να απορρίψει
το ενδεχόμενο ότι κάτι πολύ κακό ετοιμάζεται.
Όλοι πλέον το έχουν καταλάβει.
Το σκεπτικό της σχετικής κρατικής νομικής
στήριξης για την ΚτΠ απηχεί το δαιμονικό
πνεύμα του αντιχρίστου, ακόμη και στην
ορολογία του, όπως περιγράφεται στην Ιερή
Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, περί των συνθηκών διαβιώσεως των
χριστιανών εκείνη την εποχή, που δεν αφήνει
καμμιά αμφιβολία ότι περί αυτού πρόκειται και
εκείνο που λείπει αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο
βέβηλος αριθμός του θηρίου (εξηγείται, διότι
δεν έχει παρουσιασθεί ακόμη προσωπικά ο
υπέρτατος σατανικός αρχηγός), θα μπεί όμως
εκ των υστέρων, διότι το σύστημα της ΚτΠ
επαναπρογραμματίζεται και «φορτώνεται»
από μακριά.
Η Εκκλησιαστική αντίδραση – αντίσταση
έχει καθυστερήσει πολύ. Η σχετική με το θέμα
συσταθείσα Ιεροσυνοδική Επιτροπή εδώ και
μήνες έχει μείνει άκαρπη για συγκεκριμένους λόγους (παραίτηση του βασικότερου
επιστημονικού μέλους της). Η απόφαση του
Αγ. Όρους περί μη λήψης της ΚτΠ είναι κάτι
το σημαντικό, αλλά δε φτάνει από μόνο του.
Η δράση των Αδελφοτήτων και Συλλόγων
συνιστά θετική συμβολή στο όλο θέμα, αλλά
εύκολα θα υποβαθμισθεί από τους κύκλους
της ανωμαλίας, διότι έχουν συκοφαντηθεί
στο παρελθόν οι εκκλησιαστικοί αυτοί θεσμοί
– δυστυχώς - ακόμη και από εκκλησιαστικούς
φορείς. Οι παλαιοημερολογίτες χαρακτηρίζονται φανατικοί και γραφικοί. ∆υστυχώς και
μέσα στην Ι. Σύνοδο και τους θεολογικούς

φορείς δεν υπάρχει ενιαία άποψη. Επείγει
λοιπόν ενιαία τοποθέτηση όλης της Ιεραρχίας άμεσα. Αυτό θα βοηθήσει το λαό μας να
αγωνισθεί μέχρι τέλους.
Η Εκκλησία έχει τώρα μπροστά της μια
χρυσή ευκαιρία να αντιδράσει στην ΚτΠ, να
ξεπλύνει τη ντροπή του χαμένου αγώνα των
ταυτοτήτων, να ενημερώσει σχετικά τον κόσμο και να δώσει ένα ωραίο αγώνα υπέρ της
ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου και
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικών
δεδομένων. Αυτό θα την υψώσει πολύ στα
μάτια του λαού. Ακόμη κι αν η ΚτΠ δεν έχει
προς το παρόν το 666 η Εκκλησία οφείλει να
εκφράσει την έντονη επιφύλαξη και αντίθεσή της, να κινητοποιήσει το λαό στη σωστή
κατεύθυνση, ώστε να αρνηθεί να παραλάβει
την ΚτΠ, να καταργηθεί το νομοσχέδιο, όπως
στην Αγγλία ή έστω να
γίνει προαιρετική, όπως
στη Ρωσία. Να απαιτήσει
η Εκκλησία αυτό να θεσπισθεί νομοθετικά.
Τα πράγματα δεν είναι
απλά: το σύστημα είναι
πολύ καλά οργανωμένο
για αυτή την ημέρα και
ώρα του γενικού φακελλώματος. ∆εν ξέρουμε αν
έχει έλθει ο Αντίχριστος,
ξέρουμε όμως ότι το αντίχριστο πνεύμα
της πλάνης κυριαρχεί και θέλει να πλανήσει
ακόμη και τους εκλεκτούς. Ένα σύμπτωμα
αυτής της εμφιλοχωρήσεως του πονηρού
πνεύματος – είναι όντως σημείο των καιρών
– είναι και η ασυμφωνία των πνευματικών πατέρων. Χρειάζεται όντως σοφία και σύνεση,
σχολαστική ανάλυση των δεδομένων, βαθιά
γνώση του θείου λόγου, πολλή προσευχή,
διότι η σύγχυση και η εξ αυτής προερχομένη
διάσπαση των εκκλησιαστικών δυνάμεων θα
έχει ως αποτέλεσμα την ακινησία και αδράνεια
της Εκκλησίας.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι θα είναι τόσο
μεγάλη η πλάνη περί του προσώπου του
Αντιχρίστου - αυτή που ξεκινά από τώρα
- ώστε θα χρειασθεί τότε η αποστολή των
δύο προφητών τον Ηλία και τον Ενώχ, για να
«ξεμπερδέψουν» τον κόσμο, όπως απεστάλη
ο ∆ανιήλ στην περίπτωση της Αγ. Σωσάννης
και όπως απεστάλη ο άγιος Θεόδωρος ο
Τήρωνας, να προφυλάξει τη συνείδηση των
Χριστιανών της Κων/λεως, που ανυποψίαστοι
θα έτρωγαν μολυσμένα από τις ειδωλολατρικές θυσίες προϊόντα. Χρειαζόμαστε λοιπόν
πολλή προσοχή και φωτισμό Θεού.
Οπωσδήποτε πρέπει να βγει ξεκάθαρη και
γρήγορη απόφαση της Εκκλησίας, διότι αν
το επικείμενο δημοψήφισμα του Φθινοπώρου
γίνει στο διλημματικό σκεπτικό: «ΝΑΙ ή ΟΧΙ
στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση», ακριβώς
για να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, που μας
έφερε σ΄ αυτά τα χάλια όλα τα προηγούμενα
χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι πολύ λίγοι θα
πούνε ΟΧΙ. Όσοι δε δεν πάρουν την ΚτΠ θα
θεωρηθούν ότι ευνοούν τη φοροδιαφυγή και
ότι είναι εχθροί του λαού σε μια δύσκολη
μάλιστα οικονομική κατάσταση της χώρας.
Θα μας αναγκάσουν με πολύ πονηρό τρόπο
να υποδουλωθούμε από μόνοι μας στην ηλεκτρονική δικτατορία!
Κανένας λόγος όμως δεν συντρέχει και
οπωσδήποτε δεν επιβάλλει να πάρουμε την
ΚτΠ. (Υπάρχουν και άλλοι τρόποι). Οπωσδήποτε πρέπει να κινητοποιηθεί ο λαός ώστε να
μη πάρει - ούτε προαιρετικά - καμμιά κάρτα.
Το λαϊκό αίσθημα στην πλειοψηφεία του είναι
αρνητικό. Θα είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι
μετά στα σκοτεινά και ύπουλα σχέδια των
παγκοσμιοποιητών, αν δεν κάνουμε κάτι κι αν
δεν πούμε τίποτε. Και το μόνο που μπορούμε
να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι το ΟΧΙ στην
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
Ελπίζουμε ότι ο Θεός της Αληθείας και της
Αγάπης δεν θα αφήσει τα παιδιά Του που
Τον αγαπούν, να πλανηθούν, αλλά από ψηλά
θα φωτίσει το σκοτάδι και την άγνοιά μας.
Ας Τον παρακαλέσουμε «να υψώση κέρας
Χριστιανών Ορθοδόξων» προς δόξαν του Αγ.
Ονόματός Του.
Χριστιανική Εστία Λαμίας

Διώκτη μας
Για τελευταία φορά θα ασχοληθώ
με το σκάνδαλο του μοναστηριού
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης του
Πυργετού, που φαίνεται να είναι
μεγαλύτερο ή ισάξιο εκείνου της
Αγίας Παρασκευής Τεμπών, ώστε
να διορθωθούν κάποια πράγματα
από τώρα και να μην ισχυριστείς
ότι δεν τα γνώριζες…
Αυτά θάθελαν να στα πουν
πολλοί ιερωμένοι, αλλά βλέπεις,
το εμπάργκο στην επικοινωνία και
η ελεγχόμενη πληροφόρησή σου
τους απογοητεύουν καθημερινά.
Εξελέγη ο ηγούμενος παρά τα
δημοσιεύματα των εφημερίδων
της εποχής εκείνης του άλλου
σκανδάλου της Αγ. Παρασκευής,
που δεν ήταν καθόλου κολακευτικά γι’ αυτόν (“Τύπος της Κυριακής”
περί “σεξ σκίζουμε”, για “κλειστόκλειστό κύκλωμα” και άλλα πολλά,
όπως και Ημερ. Κήρυκας 14/11/97,
για κάποιο λογαριασμό ΟΤΕ του
προσκυνήματος 2.400.000 δρχ. για
ροζ τηλεφωνήματα και γκεϊλαϊνς
ιερωμένων, όπως επίσης και ο
«Ελεύθερος» που γράφει για την
καταγγελία του παπα-Λάμπρου,
ονομαστικά για τον μετέπειτα
ηγούμενο, περί ροζ συνδιαλέξεων
που γινότανε από το τηλέφωνο
του προσκυνήματος της Αγ. Παρασκευής). Ή εκείνη την περίφημη
μίζα των 50 εκατομ. δρχ. από την
κατασκευαστική εταιρία του μοναστηριού του Αγ. Ραφαήλ; Θα μου
πεις πέρασαν τόσα χρόνια… Τώρα
όμως; Τί τον κρατάς; Πώς ανέχεσαι
τόσες έκνομες ενέργειές του που
με περισσή θρασύτητα προκαλεί
και σε εκθέτει;
Δεν είναι απάτη και δεν σε
εκθέτει όταν στην ιστοσελίδα της
μητροπόλεως γράφετε ότι τάχα το
μοναστήρι είναι «υπό ανέγερσιν»
ακόμη και «στείλτε χρήματα στο
λογαριασμό τάδε για να θεωρηθείτε κτήτορες…»; Τελικά, το μόνο
που λείπει από το μοναστήρι είναι
ο ηγούμενος (!!!) και η παρουσία
των «Αγιοραφαηλιτών πατέρων».
Δεν γνωρίζετε ότι ούτε ζωγραφιστό
δεν θέλουν να δουν τον «γέροντά
τους»; Δεν προβληματίστηκες ότι
στην πανήγυρη μόνο ένας ιερομόναχος συλλειτούργησε μαζί του; Γι’
αυτόν θα πούμε παρακάτω.
Δεν είναι παραπληροφόρηση
και δεν σας εκθέτει το κείμενο
που δημοσιεύτηκε στην 28 σελ.
του «Τάλαντου» για κοσμοσυρροή
στην πανήγυρη, αφού και συ ο
ίδιος, όταν έφτασες, βρήκες μόνο 7
άτομα. Στην αρχή δε της ακολουθίας δεν ξεπερνούσαν τους 15 με 20
προσκυνητές; Ποιος ιερομόναχος
της μονής ήταν, πως καλωσόριζε
ο ηγούμενος τους πολυπληθείς
προσκυνητές, αφού ήταν ο μοναδικός ψάλτης (!) στον εσπερινό
και «συνέψαλλε» με τον χορό των
ιεροψαλτών, που την ημέρα της
πανήγυρης ήταν μόνο ένας;
Όσον αφορά το ψύχος, αυτό
μόνο στην καρδιά του υπήρχε,
αφού, να σκεφτεί κανείς, ότι την
ημέρα της γιορτής (πρωτοφανές!)
δεν πρόσφερε ούτε ένα λουκούμι
για κέρασμα στους «αναρίθμητους
ευλαβείς προσκυνητές!!!...».
Δεν σας πείραξαν τόσα ψέματα,
δεν σας πείραξαν οι φωτογραφίες
που είναι παρελθόντων ετών…;
Τα βιβλία τα οικονομικά, την
σφραγίδα, το ταμείο που τάχει
στο σπίτι του, στη Λάρισα, όχι
στο μοναστήρι; Τα πρακτικά καταμέτρησης των χρημάτων του
παγκαριού από ποιους υπογράφονται; Ποια η κίνηση του τραπεζικού
λογαριασμού; Γιατί παραιτήθηκαν
οι ηγουμενοσύμβουλοι; Τι εξήγηση
έδωσαν; Ισχυρίζεται πως έχει τη
στήριξη «του γνωστού κύκλου»
που τον υπερασπίζεται, αλλά γιατί
ένας απ’ αυτούς, πρωτοκλασάτος,
παραιτήθηκε από ηγουμενοσύμβουλος, όπως πληροφορούμαι;
Αν εσένα σε εκθέτει, αυτόν τον
φέρελπι νέο, που θέλει ν’ ανεβεί
τον βοηθούν, αυτές οι παρέες. Δεν
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γνωρίζει, πως στον πόλεμο της
δεσποτοποίησης, αυτές οι «φιλίες»
είναι τα «βαρίδια», η αχίλλειος
πτέρνα, που θα τον πλήξουν οι
συνυποψήφιοί του;
Όσον αφορά τον ιερομόναχο,
που συλλειτουργήσατε στην πανήγυρη, είναι αυτός που εκδιώχθηκε
από την Ανωτέρα Εκκλησιαστική
Σχολή Θεσσαλονίκης, μαζί με
άλλους, για διακίνηση, διωκόμενου ποινικώς, πορνογραφικού
υλικού; Είναι αλήθεια ότι οι άλλοι
αποσχηματίστηκαν ενώ ο εδώ, ο
τοπικός, αφού αρχικά ελέγχθηκε
με δύο μεταθέσεις για λίγο καιρό σε
κωμόπολη και χωριό, ξαναγύρισε
στη Λάρισα, έγινε δε και ηγουμενοσύμβουλος.
Ο ένας με τα ροζ τηλέφωνα, ο
άλλος με κατηγορία διακίνησης
πορνογραφικού υλικού, τί μοναστήρι θα διοικήσουν;
Ας τα σκεφτεί καλά αυτός που
υποστήριξε τον τελευταίο και
τον έσωσε από σοβαρότερη ποινή, λόγω φιλίας. Η φιλία αυτή
βοηθάει στη σταδιοδρομία για
δεσποτοποίηση ή δίνει όπλα
στους «αντιπάλους» για να τον
πολεμήσουν; Φαντάζομαι πως ο
εισαγγελέας που θα επέμβει θα
ζητήσει ευθύνες όχι μόνο από τους
νυν αλλά και τους προηγούμενους
ηγεμονοσύμβουλους, ως επίσης
και από τον «δυνατό» κοντινό
σου που τους υποστηρίζει. Και
σ’ αυτή την περίπτωση δεν θα
υπάρξουν λαϊκοί, όπως στα Τέμπη,
για να φορτωθούν τις ευθύνες, με
τη γνωστή τότε «φαγούρα» στον
κόρφο (!!!).
Ένας μόνο λαϊκός υπάρχει,
όπως λέγεται, που έχει τιμολόγιο
πληρωμένο απ’ τον ίδιο στα χέρια
του, και περιμένει εδώ κι ένα χρόνο
για να πληρωθεί, πριν καταφύγει
στα δικαστήρια.
Θυμηδία βέβαια προκαλεί το γεγονός ότι για οικονομική «ατασθαλία» έστειλες ιερομόναχο απ’ τον
Τύρναβο, που είχε «προϋπηρεσία»
και μάστερ (στα οικονομικά) (!)
Και η σύγκρουση με τον ηγούμενο
ήταν συναρπαστική… Μου μετέφεραν τη στάση του ηγουμένου, να
κτυπάει τα πόδια, σε έξαλλη κατάσταση, και ζήτησε να τον εκδιώξεις
από κει, γιατί τάχα του δημιουργεί
οικονομικά (!!) προβλήματα και
έγινε το θέλημά του.
Το οργίλο του χαρακτήρα του
ηγουμένου είναι γνωστό από παλαιότερη θητεία σε κεντρικό ναό
της πόλης από όπου εκδιώχθηκε.
Είχαμε γράψει παλαιότερα πως η
αγιογράφηση του Παντοκράτορα
στοίχισε όσο η κατασκευή ενός
καμπαναριού 30 μέτρων στον
Τύρναβο.
Ξέχασα να ρωτήσω παραπάνω,
αν αληθεύει, ότι ο κατηγορηθείς
για διακίνηση πορνογραφικού
υλικού, διορίστηκε μέλος του
επισκοπικού δικαστηρίου…; (αλλοίμονο μας)…
Τελειώνοντας με τον ηγούμενο
θα αναφερθώ και στο εξής περιστατικό: σε πρόσφατη παρουσία
του στο μοναστήρι, υποχρέωσε τον
ιερομόναχο και τον ιεροδιάκονο να
στέκονται έξω στο σολέα όρθιοι
κατά την ώρα του κηρύγματος
σαν να ήταν ο Πατριάρχης… Κάποιοι δεν μπήκαν καν στο ναό, οι
περισσότεροι έφυγαν μετά τη Θ.
Λειτουργία κι όταν αργότερα βγήκε για τον καφέ με τους μοναχούς
δεν κάθισε κανείς να τον κάνει
παρέα, να συζητήσουν!!!
Ο αριθμός των πνευματικών
του παιδιών (που πιθανόν και να
μην υπάρχουν) άραγε ποιος είναι;
Αρκετά για σήμερα και τέλος μ’
αυτό το θέμα.

(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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ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ
Τα τελευταία προδροµικά σχήµατα της ελεύσεως του Αντιχρίστου
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του γέροντος + π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Όταν η χάρις του Χριστού φύγει από το
μέσον, τότε θα εμφανισθεί ο Άνομος (=ο
Αντίχριστος). Ο Χριστός δεν αφήνει ακόμη
τον Αντίχριστον να φανεί. Τον εμποδίζει.
Θάρθει όμως κάποια στιγμή, ένεκα της
αμετανοησίας των ανθρώπων, όταν θα
έχει πληθυνθεί η αμαρτία εις υπερθετικόν
βαθμόν, που πια θα είμεθα Σόδομα και
Γόμορρα, τότε θα αρθεί η προστασία του
Χριστού και τότε ευθύς θα εμφανισθεί ο
Αντίχριστος.
Επάνω σ’ αυτό στηρίζεται φαίνεται και ο
άγιος Ιερώνυμος ο οποίος λέγει τα εξής…
«Όταν η ομοφυλοφιλία που υπήρχε στα
Σόδομα πληθυνθεί καθ’ υπερβολήν και
ξεχυθεί εις τους δρόμους, χωρίς ντροπή,
όπως τότε εις τα Σόδομα…, τότε θα γίνει η
∆ευτέρα του Χριστού Παρουσία… Θα έρθει
ο Αντίχριστός…, το «θηρίον»· …και λέγεται
«θηρίον» για την αιμοβορίαν του.
Αν ρωτήσετε, όμως, σε τί θα μας χρησίμευε αυτή η γνώση, η περιγραφή του
Αντιχρίστου; Θα ήταν πάρα πολύ σπουδαίον. … Πρέπει να ξέρουμε μετ’ ακριβείας
τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, ώστε
–όταν θα εμφανισθεί– να μη μας πλανήσει…
Ο Αντίχριστος θα εμφανισθεί άγιος, άκακος,
φιλάνθρωπος· όταν αναλάβει την εξουσίαν
θα πει: να δώσουμε ψωμί στους φτωχούς, να
μην υπάρχει φτωχός στον κόσμο. Θα κάνει
θαύματα, θα θεραπεύει τους αρρώστους.
Ε, θάλεγε κανένας: τι άλλο υπολείπεται
επιτέλους; αυτός είναι ο Μεσσίας. Και θα
προσκυνήσουν το θηρίον, τον απατεώνα,
τον ολετήρα των ψυχών (τον Αντίχριστον).
Γι’ αυτό λοιπόν, η Αγία Γραφή, πρώτα, και
οι Πατέρες εφρόντισαν να επισημάνουν και
αναλύσουν τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε.
Είναι μεγάλο πράγμα. Θα μου επιτρέψετε να
πω και θα ευχόμουν όσοι ακούτε τον λόγον
του Θεού, να έχετε αυτήν την δυνατότητα,
ότι μόνον των πιστών και αγίων προνόμιον
είναι να ξεχωρίσουν εις το πρόσωπον του
Αντιχρίστου το Θηρίον. Μόνον αυτών είναι
προνόμιον, οι άλλοι θα πλανηθούν. ∆εν θα
θέλατε λοιπόν πραγματικά να μπορούμε να
γνωρίζουμε; Είναι αναγκαιότατον.
Κι αν λάβετε μάλιστα υπ’ όψιν, ότι με τα
ίδια χαρακτηριστικά έρχονται και οι πρόδρομοί του. Θα δούμε παρακάτω, ότι υπάρχει
και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος δεν είναι
παρά, σαν τρόπον τινα, ο πρόδρομος που
κηρύσσει τον Μεσσίαν. Και μην ξεχνάτε, σας
ξαναλέγω άλλη μία φορά, πρόσωπο κι αυτός
θα είναι. Αλλά προ του ψευδοπροφήτου
υπάρχουν ήδη καταστάσεις, όχι πρόσωπα,
καταστάσεις που έρχονται με αυτά τα σχήματα της παγκοσμίου κοινωνικής δικαιοσύνης, φιλανθρωπίας, αγάπης, και όλα αυτά
υπηρετούν τον Αντίχριστον.
∆εν θάθελα παρά να μείνω μόνον στον
χώρον τον εκκλησιαστικόν… Πάρτε την
περίπτωσιν του Οικουμενισμού, αυτός που
χαλκεύτηκε στο Π.Σ.Ε. Τι νομίζετε ότι είναι
αυτό αγαπητοί μου. Ένας δούρειος ίππος. Ο
Οικουμενισμός είναι ένας δούρειος ίππος, ο

οποίος κουβαλά τον Αντίχριστον. Και όμως,
το σύνθημα του Οικουμενισμού είναι: Αγάπη, αγάπη! Και υπηρέτησαν αυτό το σχήμα
του Οικουμενισμού –και το υπηρετούν αυτήν
την στιγμήν- και ορθόδοξοι κληρικοί, ανωτάτων μάλιστα βαθμών. ∆υστύχημα.
Έλεγε ο π. Ιουστίνος Πόποβιτς ότι ο Οικουμενισμός δεν είναι μια αίρεσις, αλλά είναι
παναίρεσις. Έχει μέσα όλες τις αιρέσεις και
είναι μία κατάργησις του Χριστιανισμού στην
πραγματικότητα. Και όμως, εν ονόματι της
αγάπης εμφανίζεται ο Οικουμενισμός. Και
όταν πει κανείς και στραφεί εναντίον του Οικουμενισμού του λέγουν:
στρέφεσαι εναντίον της
αγάπης, είσαι ο κήρυξ του
μίσους. Ώστε κήρυξ του
μίσους, έ;
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει
να ξεχωρίζουμε κάτω από
αυτούς τους δουρείους
ίππους, να ξεχωρίζουμε, αγαπητοί μου, τον
Αντίχριστο. Είναι ανάγκη,
είναι ανάγκη. Προσέξατέ
το. ∆ιότι, μπορεί να μη
ζήσουμε εμείς τις ημέρες
του Αντιχρίστου… Μπορεί
νάναι σε 100, 500 χρόνια,
δεν ξέρουμε. Μπορεί να
είναι όμως και μέσα στην
προσεχή τριακονταετία.
Κανείς δεν ξέρει τίποτα.
Τα σημάδια μόνο άρχισαν να γίνονται πολλά.
∆εν έχει σημασία αν αλωθούμε από τον
Αντίχριστο ή τους προδρόμους του. Εάν
σήμερα χαθούμε από τους προδρόμους
του Αντιχρίστου, είναι ως εάν να χαθήκαμε
από τον Αντίχριστο. Είναι το ίδιο. ∆ηλαδή,
σωτηρία δεν έχουμε.
Το «Θηρίον (Αντίχριστος) ανήλθεν από
της αβύσσου». Τι είναι η άβυσσος; Λέγει ο
Αρέθας: άβυσσος είναι ο κόσμος που άγεται
και φέρεται από τους δαίμονες. Μέσα από
αυτή την άβυσσον του αστατούντος και
εμπνεομένου από τον δαίμονες κόσμου,
θα βγει ο Αντίχριστος. Ακόμα χαρακτηριστικότατα γράφει ο Άνθιμος Ιεροσολύμων:
«άβυσσον νοητέον τον παρόντα κόσμον, εν
σκότει όντα της αγνωσίας βεβυθισμένον
(που είναι βυθισμένος μέσα στο σκοτάδι της
αγνωσίας του Θεού), ρευστόν τε αλίπικρον
(=αρμυρός και πικρός) και ολισθηρόν και
καταρρώδεις ορέξεσιν υποβρύχιον (που
είναι γεμάτος από επιθυμίες κατώτερες)
και κύμασι μεριμνών υπεραντλούμενον τε
και κλυδωνιζόμενον (που κατέχεται και κλυδωνίζεται από τα κύματα των μεριμνών)…
Εκ ταύτης ουν της αβύσσου αναβήσεται
ο αντίχριστος, …θηρίον δε ου τω είδει (όχι
στην μορφή θηρίον), αλλά τω τρόπω και
τη διαθέσει, αγριωπώς τε και θηριωδώς
κινούμενον κατά των αγίων»…
Μήπως εμείς σαν σύνολο, που είμαστε
μεσ’ στον κόσμο συνιστούμε την άβυσσον;
Να αποτελέσουμε το υλικόν αυτού που

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

Δυό δρόμοι υπάρχουν για να γνωρίσουμε το Θεό: 1. Ο φυσικός κόσμος
μαρτυρεί όχι μόνον την παρουσία του
Θεού, αλλά και την απουσία Αυτού, ή
μάλλον την παρουσία του φυσικού κακού. Έτσι κατ’ αυτό τον τρόπο, δια του
φυσικού κόσμου, άλλοι εκ των φιλοσόφων
ανήχθησαν στο Θεό, (Πλάτων, Αριστοτέλης, κ.ά.), και άλλοι κατέληξαν στην αθεΐα.
Ο κόσμος ως έννοια είναι διφορούμενη.
Υπάρχω βεβαίως, η φυσική αποκάλυψη,
αλλά η αποκάλυψη αυτή είναι μερική.
2. Ο άλλος δρόμος γνώσεως του Θεού
είναι η ιστορία και η συνείδησή μας. Αλλά
και ο δρόμος αυτός είναι επισφαλής, γιατί
η συνείδηση δεν αποτελεί βέβαια και αληθή γνώση του Θεού, επειδή δεν μαρτυρεί
πάντοτε την αλήθεια αντικειμενικά, αλλά

λέγεται άβυσσος απ΄ όπου θα βγει ο Αντίχριστος. Μήπως;
Για τον Αντίχριστον μίλησε και ο ∆ανιήλ,
κεφ. 7, 25, και προφητεύει για τον Αντίχριστον: «και λόγους προς τον Ύψιστον
λαλήσει και τους αγίους Υψίστου παλαιώσει
(=θα τους αχρηστεύσει) και υπονοήσει του
αλλοιώσαι καιρούς και νόμον». ∆εν λέγει
αλλάξει, αλλά λέγει «αλλοιώσει»… Εδώ, λοιπόν, δεν πρόκειται περί αλλαγής άλλα περί
αλλοιώσεως, αλλαγής βάθους... Θα έχει
σκεφθεί δηλαδή να αλλοιώσει τί; «καιρούς
και νόμον». Οι καιροί ξέρετε τί είναι; Εδώ
είναι η φύσις. Να αλλοιώσει την φύσιν. Τώρα, τί
είναι αυτή η αλλοίωσις της
φύσεως; Πόσα θα είχαμε
να πούμε!
Αλλά και η αλλοίωση
του νόμου… Όταν το
παρά φύσιν, διαποτισμένο
πια μέσα στο κύτταρο των
ανθρώπων, εμφανίζεται
ως φύσις. Κι όταν ο νόμος
του Θεού (διότι δια τον
νόμον του Θεού ομιλεί
εδώ), όταν αυτός ο νόμος
θάχει διαστραφεί. Πάρτε
παράδειγμα την αποποινικοποίηση της μοιχείας
(γιατί νόμος είναι, νόμος
του Θεού), που σημαίνει·
όχι απλώς αλλάζουμε το
θέμα να μη τιμωρείται η
μοιχεία· αλλά να πούμε:
το να μην αισθάνονται οι μοιχοί άσχημα,
για μια ρετσινιά που θα μπορούσε να τους
πουν οι άλλοι άνθρωποι απ’ έξω. Αυτό πια
δεν είναι αλλαγή του νόμου, είναι αλλοίωσις,
…χάνουμε το μέτρο, χάνουμε το κριτήριο·
γιατί αν περάσουν μερικά χρόνια και πείτε
σε αυτόν, ο οποίος απατά την γυναίκα του…,
ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία, θα γελάσει
και θα πει: τι αμαρτία; κουτός είσαι. Άμα
περάσουνε λίγα χρόνια θα επέλθει η αλλοίωσις. Θα «υπονοήσει» λοιπόν ο Αντίχριστος
να αλλοιώσει την «φύσιν και τον νόμον».
Και πώς θα τους νικήσει ο Αντίχριστος
τους Χριστιανούς; «∆υνάμει κοσμική»,
κατά τον Άνθιμον Ιεροσολύμων· με δύναμη
κοσμική... Αυτό σημαίνει ότι ο Αντίχριστος
θα κρατάει στα χέρια του όλη την κοσμική
δύναμη. Όλη την κοσμική δύναμη· αρχές
και εξουσίες στα χέρια του θα είναι. Ο δικαστικός κόσμος, οι Τράπεζες, οι άρχοντες,
οι στρατιωτικοί, οι πάντες στα χέρια του
θα είναι…
Αλλά αυτό ήδη το βλέπουμε να γίνεται και
να πραγματώνεται. Έχετε προσέξει ότι …
στις ημέρες μας γίνεται μια προσπάθεια να
περιέλθει στα χέρια ολίγων πάσα εξουσία;
Οικονομική στην αρχή εξουσία, νάχουμε το
χρήμα, και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε και
τις άλλες εξουσίες. Και δεν είναι κρυφό -και
εις αυτόν τον Ο.Η.Ε. ακόμα διεκηρύχθη- ότι
αυτά τα χέρια που μαζεύουν τις εξουσίες
άπασες, όλων των λαών της γης είναι ο

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

υποκειμενικά. Ήταν, λοιπόν, επόμενο να
απομείνει ως μόνη ελπίδα για τη γνώση
του Θεού η εκ των άνω προς τα κάτω
βοήθεια, για να γνωρίσει ο άνθρωπος
το Θεό.
Η Θεολογία κατά βάση κινείται: α)
Επί τη βάσει της Αποκαλύψεως, και β)
Επί της βασικής θέσης, ότι η ύπαρξη του
Θεού είναι πίστη αποδεικνυόμενη, και όχι
επιβαλλομένη καταναγκαστικά. Πρέπει
να θέλει ο άλλος για να πιστέψει στην
ύπαρξη του Θεού. Η καταναγκαστική
απόδειξη δεν υπάρχει στο Θεό, γιατί εάν
υπήρχε δεν θα ήταν ΘΕΟΣ.
Ο άνθρωπος ως μόνη ελπίδα γνώσεως
του Θεού έχει το εάν ο Θεός κατέλθει
προς αυτόν, αλλά η ζωή του κινείται στο
σκοτάδι. Ο Θεός βρίσκει το δρόμο, και να

Σιωνισμός. Αυτοί μαζεύουν πάσαν εξουσίαν,
σιγά-σιγά, με υπομονή, με μακροπρόθεσμα
σχέδια. ∆εν βιάζονται. Κινούνται κατά ένα
καταπληκτικό τρόπο. Το θέμα είναι ότι ο
Σιωνισμός είναι ο κατ’ εξοχήν πρόδρομος
του Αντιχρίστου. Θα λέγαμε ότι, εν ευρεία
εννοία, είναι ο ψευδοπροφήτης (της Αποκαλύψεως). Λέγω εν ευρεία εννοία, διότι
ο ψευδοπροφήτης –όπως σας είπα προηγουμένως– είναι συγκεκριμένο πρόσωπο.
Ο Σιωνισμός θα φέρει τον Αντίχριστον. Ναι,
διότι Εβραίος θα είναι ο Αντίχριστος.
Εδώ όμως προβάλλεται ένας πειρασμός.
Ένας πειρασμός φοβερός, δια τους Χριστιανούς, είναι ο εξής: Γιατί, εμείς οι Χριστιανοί,
να αφήνουμε στα χέρια των αντιθέων αυτήν
την κοσμική εξουσία και να μην την αναλάβουμε εμείς; Αυτός είναι ο πειρασμός…
Όταν δηλαδή επιστρατευθεί η Εκκλησία,
οι δυνάμεις οι χριστιανικές, να αναλάβουν
πάσαν κοσμικήν εξουσίαν.
…Ο χριστιανισμός δεν μπορεί να είναι
μία κοσμική εξουσία. Αλλά ο χριστιανισμός
έρχεται να αποσπάσει από τον διαβολοκρατούμενο κόσμο ανθρώπινες ψυχές, για να
τους σώσει, να τους κάνει αγίους. Τίποτε
άλλο. Το Ευαγγέλιο ήδη εχάραξε την πορεία
της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία: ότι η Εκκλησία θα είναι πάντοτε διωκομένη.
Σας είπα είναι πειρασμός να θέλουμε ως
χριστιανοί να αναλάβουμε την παγκοσμίαν
εξουσίαν, για να εξουδετερώσουμε τον Αντίχριστο. Είναι σα να θέλουμε να στραφούμε
εναντίον …του πνεύματος του Ευαγγελίου
–που είναι σταυρικό– και εναντίον των
προφητειών, που δείχνουν ότι τελικά ο Αντίχριστος θα αναλάβει πάσαν την κοσμικήν
εξουσία με την οποίαν θα πολεμήσει τους
πιστούς. Τι πάμε λοιπόν να κάνουμε; Μια ματαιοπονία; Κι όχι μόνο μια ματαιοπονία, αλλά
νομίζω ότι θα αμαρτάναμε κιόλας, εφόσον
θα στρεφόμεθα εναντίον του πνεύματος του
Ευαγγελίου, το οποίον είναι σταυρικόν: …
«πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ
διωχθήσονται». Θέλεις να ζήσεις ζωήν ευσεβείας; Πάρτο απόφαση: θα διωχθείς. Την
στιγμή που αναλαμβάνω το μεγάλο έργο να
γίνω Χριστιανός και να πολεμήσω εναντίον
του διαβόλου, τότε τι μιλάω για κοσμική
εξουσία; Για να καταργήσω την μωρίαν του
Σταυρού; …Αν λοιπόν πούμε, ότι εμείς θα
τα φτιάξουμε τόσο ωραία, δεν θα κάνουμε
τίποτα αδελφοί μου…
Ο Κύριος ακόμη μας είπε: «Τότε παραδώσουσιν υμάς εις θλίψιν και αποκτενούσιν
υμάς, και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων
των εθνών διά το όνομά μου» (Ματθ. 24,
9). Σαν να λέμε τώρα εις τον Κύριον: Κύριε,
θα σε διαψεύσουμε ή θα σε ξεπεράσουμε
Θα πέσουμε χωρίς να το καταλάβουμε στα
κοσμικά σχήματα. Κι αυτό είναι μία απάτη
του διαβόλου.
Αποσπασμα ομιλίας στην Αποκάλυψη
Κεφ. ια’ που έγινε το 1982
Απομαγνητοφώνηση: «Φιλορθόδοξη
Ένωση “Κοσμάς Φλαμιάτος”»
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

μας φανερωθεί, και να μας ανοίξει τα μάτια
για να Τον γνωρίσουμε. Αφού δεν μπορούμε εμείς να ανέλθουμε προς τον Θεό, ο
ίδιος ο Θεός ενανθρωπεί, λαμβάνει σάρκα
και έρχεται κοντά μας, «ο Λόγος σαρξ
εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν», (Ιωάν. 1,
1-5). Ο Θεός δεν είναι όπως ο Ήλιος που
μας φωτίζει. Ο Θεός έρχεται κοντά μας και
μας ανοίγει τα μάτια.
Τί σημαίνει γνώση: Γνώση σημαίνει
δύναμη επί του γινωσκομένου και κατάκτηση αυτού. Κατά βάση, ό,τι γνωρίζουμε
το πλησιάζουμε πολύ, το κατέχουμε, και
το θέτουμε ανάλογα της αξίας του την
οποίαν τούτο έχει, στην υπηρεσία μας και
μας υπηρετεί.
ΤΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ο κόσμος και η γνώση αυτού έχει

σχετική σημασία για τον άνθρωπο και
δίνει σ’ αυτόν σχετική βοήθεια εν όσω ζει,
περισσότερο δεν βοηθά, γιατί ο κόσμος
είναι αδύνατος και πεπερασμένος (έχει
όρια τέλους).
Εκείνο όμως, που απασχολεί τον άνθρωπο είναι το θέμα της ζωής. Ο άνθρωπος ζει αυτή τη στιγμή και θέλει να ζήσει
και στο μέλλον. Έρχεται όμως, ο θάνατος
και καταστρέφει τη ζωή του. Έτσι ο θάνατος είναι το τέλος του, ο μοναδικός
εχθρός του, ο οποίος του συντρίβει τη
ζωή. Ο άνθρωπος βρίσκεται αδύναμος και
ανίσχυρος προ του θανάτου. Το βαθύτερο
λοιπόν ερώτημα του άνθρωπου είναι το
πώς θα ζήσει, και αν υπάρχει αυτή η ζωή.
Ποιός είναι εκείνος, ο όποιος μπορεί να
του δώσει ζωή;
(συνεχίζεται)
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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ταφόπλακα στα όνειρα των Σκοπιανών ότι είναι και της Ορθοδοξίας ανήκει στην Ελλάδα. Με τους
Μακεδόνες, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανωτέρω δύο χάρτες και με την επί δεκαετηρίδες
αποτελούν δύο βιβλία, ένα Ντοκιμαντέρ και άλλες προπαγάνδα ενός Μονοκομματικού καθεστώτος
μαρτυρίες
(του Κομμουνιστικού) παραπλανήθηκαν γενεές
Η μετονομασία από τους Τίτο και Στάλιν τον Σκοπιανών ότι είναι Μακεδόνες απόγονοι του ΜεΑύγουστο του 1944 της Γιουγκοσλαβικής περι- γάλου Αλεξάνδρου.
φερείας ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ σε ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, οδήγησε
Επίσης σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες,
στην φαντασίωση των σημερινών κατοίκων της όπως σε πολλά κείμενα μου αναλύω, αναγνώρισαν
ΠΓ∆Μ, ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες και κυρίως ότι την Μακεδονία Ελληνική και τους Μακεδόνες Έλείναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως ο ληνες, όπως π.χ.:
Χίτλερ για να εδραιώσει το Ναζισμό διακήρυσσε
- Ο Stettinious, Υπουργός Εξωτερικών της Κυβερότι οι Γερμανοί ανήκαν στην Αρία φυλή, έτσι και ο νήσεως Ρούζβελτ.
Τίτο, προς έλεγχο του Αιγαίου και για να στηρίξει
- Ο Κίσσιγκερ, Υπουργός Εξωτερικών των Κυβερτα επεκτατικά σχέδια της Σοβιετικής Ενώσεως, με- νήσεων Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φορντ.
τονόμασε την ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ σε Μακεδονία, προς
- Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τρούμαν.
απόσπαση της Μακεδονίας από την Ελλάδα.
- Ο διάσημος Αμερικανός ∆ημοσιογράφος ΣούλΤο Αγγλικό περιοδικό ECONOMIST στο τεύχος τσμπεργκερ.
της 28ης Αυγούστου 2010 έχει φωτογραφία προ- Ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά Μιττεράν .
κλητικού όχι μόνο γιά τους Έλληνες, αλλά και
- Το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων της
κάθε σοβαρό άνθρωπο, Αγάλματος του Μεγάλου Σουηδίας και το Πανεπιστήμιο Lund με υπογραφή
Αλεξάνδρου, ύψους οκταορόφου πολυκατοικίας, του διακεκριμένου συγγραφέως Staffan Stolpe το
όπως εγράφη, το οποίο θα τοποθετηθεί σε κε- 1995.
ντρική πλατεία των Σκοπίων και ήδη ετοιμάζεται η
- Οι Υπουργοί Πολιτισμού Καναδά και Αυστραβάση του. Στο περιοδικό αναφέρεται ότι Σκοπιανοί λίας
διερωτώνται και μάλλον ειρωνεύονται τα μεγαλεΟ Ζέλεφ, ως Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας της
πήβολα σχέδια του Πρωθυπουργού
Βουλγαρίας, σε επίσημη επίσκεψη
τους.
στη Σουηδία, απάντησε σε ερώτηση
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΤΗ
Τα δύο βιβλία στα οποία Αξιωματούδημοσιογράφου για το λεγόμενο «ΜαΠρώην Υπουργού
χοι των Σκοπίων δηλώνουν ότι οι κάτοικεδονικό Έθνος»: «Είναι δημιούργημα
μεταπολεμικό της Κομιντέρν και έγκληκοι της ΠΓ∆Μ δεν είναι Μακεδόνες ούτε
μα του Τιτοϊσμού και Σταλινισμού».
απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
Το 1980 ήρθαν 5 Πρεσβευτές της ΟΥΝΕΣΚΟ από
αλλά Σλάβοι, είναι: α) Το βιβλίο «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ»
του πρώτου Προέδρου της ΠΓ∆Μ κ. Κίρο Γκλιγκό- το Βελιγράδι που είχε το Συνέδριο για να επισκερωφ, β) Το βιβλίο «Η ΕΠΤΑΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ» του φτούν τη Βεργίνα. Μετά την επίσκεψη ο συνοδεύων
ε.τ. Πρέσβυ κ. Ευάγγελου Κωφού και του Καθη- τους Πρεσβευτές εκπρόσωπος του Υπουργείου
γητή Βλασίδη. Σ’ αυτά προστίθεται το πρόσφατο Μακεδονίας – Θράκης τους παρέθεσε γεύμα στη
ντοκιμαντέρ του κ. Φώτη Κωνσταντινίδη, που τεκ- Βέροια. Κατά τη διάρκεια του γεύματος οι τέσσερις
μηριώνει την Ελληνικότητα των Μακεδόνων, με τίτ- Πρεσβευτές αναφέρονταν στα χρυσά που είδαν
λο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ στη Βεργίνα. Ο Ολλανδός Πρέσβης, που ήταν στην
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑ». Στο ντοκιμαντέρ αυτό, ιστορικοί ΟΥΝΕΣΚΟ 15 χρόνια, τους είπε: «Καλά αυτά που
διεθνώς αναγνωρισμένοι και αρχαιολόγοι οι οποίοι λέτε. Αλλά εγώ είδα επιγραφές στην Ελληνική και
ξεκαθάρισα το θέμα της Μακεδονίας».
έκαναν ανασκαφές στις χώρες που κατέκτησε ο
Η Μακεδονία ως Ελληνική και οι Μακεδόνες ως
Μέγας Αλέξανδρος και διέδωσε τον Ελληνικό ποΈλληνες ιστορικά υπάρχουν από τον 8ο αιώνα
λιτισμό, εμφανίζουν μνημεία, Ελληνικές επιγραφές
π.Χ., γι’ αυτό όταν το 1912 απελευθερώθηκε η
και νομίσματα με Ελληνικά γράμματα.
Μακεδονία μετά από 5 αιώνες Τουρκικής σκλαβιάς,
Ο κ. Κίρο Γκλιγκόρωφ που είχε δηλώσει πολλές δημιουργήθηκε η «Γενική ∆ιοίκηση Μακεδονίας» και
φορές: «∆εν διεκδικούμε τον Μέγα Αλέξανδρο», ουδείς έφερε αντίρρηση. Είναι δυνατόν επίσης εκστο βιβλίο του «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ» (σελ. 259) αναφέ- πρόσωποι της ΠΓ∆Μ να προβάλλουν ότι ο σερβικός
ρει, ότι στην δεξίωση που έγινε στη Νέα Υόρκη στρατός κατέλαβε τμήμα της Βορείου Μακεδονίας.
την επομένη της αναγνωρίσεως ως ανεξαρτήτου Αλλά δεν υπάρχει προηγούμενο όταν στρατός
Κράτους της ΠΓ∆Μ, μια ομάδα νέων από την Αυ- καταλάβει τμήμα άλλης χώρας, να πάρει το όνομα
στραλία του είπαν: «Εσείς μιλήσατε, αλλά δεν είπα- της χώρας αυτής. Οι Τούρκοι το 1922 κατέλαβαν
τε το σημαντικότερο. ∆εν είπατε ότι εμείς είμαστε την Ιωνία. Το κράτος τους δεν το ονόμασαν Ιωνία,
απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό μπορεί ούτε τους Τούρκους Ίωνες.
να ερμηνευτεί ότι αρνηθήκαμε την καταγωγή μας,
Ο αείμνηστος Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ημοκρατους προγόνους μας». «∆υσκολεύτηκα να βρω τίας, ο Μακεδών Κων/νος Καραμανλής, σε επιστολή
απάντηση αμέσως (συνεχίζει ο Γκλιγκόρωφ στο του ανέφερε ότι: «Ούτε ιστορικά ούτε εθνολογικά
βιβλίο του) και τελικά τους είπα: «Ξέρετε, σέβομαι δικαιούται να ονομάζεται Μακεδονία». Με δεδομένο
τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις σας. Είναι δικαίωμα συνεπώς ότι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες και οι
σας. Αλλά σύμφωνα με την ιστοριογραφία στον κάτοικοι της ΠΓ∆Μ είναι Σλάβοι, είναι αδιανόητη
Μακεδονικό λαό επικρατεί η γνώμη ότι είμαστε σύνθετη ονομασία του κράτους αυτού να περιέχει
Σλάβοι. Έχουμε έλθει στα Βαλκάνια τον 6ο και 7ο τη λέξη «Μακεδονία», όπως αποφάσισε και το Συμαιώνα έχουμε εγκατασταθεί στα εδάφη που ονο- βούλιο Κορυφής της Λισσαβώνας.
μάζονται Μακεδονία. ∆εν γνωρίζω το κατά πόσο
Οι Κυβερνήσεις που αναγνώρισαν την ΠΓ∆Μ ως
στις φλέβες μας συνεχίζει να ρέει κάποια σταγόνα Μακεδονία και τους κατοίκους της ως Μακεδόνες,
αίματος των αρχαίων Μακεδόνων!». Ο κ. Κίρο ας ρωτήσουν τους ιστορικούς για να πληροφορηΓκλιγκόρωφ σε συνέντευξη του σε δημοσιογράφο θούν ότι:
της Θεσσαλονίκης είπε: «Σοβαροί ιστορικοί γελούν
- Ο Γεωγράφος της Αρχαιότητας Στράβων γράμε όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μου. ∆ιερωτώμαι: φει: «Ελλάς ούν εστί η Μακεδονία».
Οι ιστορικοί τι θα λέγουν για τους κατοίκους της
- Η Παλαιά ∆ιαθήκη αναφέρει ότι: «Ο Έλλην ΒαΠΓ∆Μ, οι οποίοι ως Σλάβοι ήλθαν στη Βαλκανική σιλεύς θα νικήσει τον Πέρση Βασιλέα».
τον 6ο αιώνα μ.Χ. Θα λένε ότι είναι Μακεδόνες,
- Οι Μακκαβαίοι αρχίζουν: «Ο Αλέξανδρος ο Μααπόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου;».
κεδών ο υιός του Φιλίππου ενίκησε τον ∆αρείο».
Στο βιβλίο «Η ΕΠΤΑΧΡΟΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ του ε.τ.
- Ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε τις πόλεις
Πρέσβυ κ. Ευάγγελου Κωφού και του Καθηγητή της Μακεδονίας Φιλίππους, Θεσσαλονίκη και Βέροια
Βλασίδη (σελ. 300, υποσημείωση 201) αναφέρεται που είχαν προ Χριστού τα αυτά Ελληνικά ονόματα.
ότι ο πρώην ∆ήμαρχος των Σκοπίων, ο Υπουργός Μίλησε στα Ελληνικά και έγραψε επιστολές προς
Παιδείας της ΠΓ∆Μ κ. Αλιζάνη (κακώς ανεγράφη Θεσσαλονικείς και Φιλιππησίους στην Ελληνική.
- 340 Καθηγητές Αμερικανικών και άλλων ΠαΥπουργός Εξωτερικών) και ο Αρχισυντάκτης εφημενεπιστημίων
έγραψαν γράμμα προς τον Πρόεδρο
ρίδας των Σκοπίων δήλωσαν ότι: «Κάνουμε αγώνα
των
ΗΠΑ
Ομπάμα
και του ζητούν να ανακαλέσει
να πείσουμε τα παιδιά μας, ότι δεν έχουν καμία
σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες, αλλά δεν μας την απόφαση του Μπους, που ονόμασε την ΠΓ∆Μ
ως «Μακεδονία», αγνοώντας την πάγια πολιτική
πιστεύουν διότι αυτά διδάχτηκαν»
των ΗΠΑ και τα ιστορικά στοιχεία για το θέμα
Στα σχολικά βιβλία της FYROM περιλαμβάνονται
αυτό. ∆υστυχώς ανιστόρητοι, αφελείς και ύποδύο χάρτες α) χάρτης της Μακεδονίας με υπότιτλο πτοι σύμβουλοι τον παρέσυραν και εκθέτουν τον
ότι «∆εν υπήρξε παρουσία Ελλήνων στη Μακεδο- Αμερικανικό λαό1.
νία», πράγμα που διαψεύδεται από τον Απόστολο Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν με αδιάψευστο
Παύλο ο οποίος συνάντησε στη Θεσσαλονίκη και τρόπο την Ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας και
Βέροια Έλληνες και πλήθος Ελληνίδων που πί- των Μακεδόνων και καθιστούν κάθε απόπειρα ιστοστεψαν και β) χάρτη με σύνορα της Ελλάδος τον ρικής διαστρεβλώσεως μάταιη, αν όχι φαιδρή.
Όλυμπο, που διαψεύδεται από το γεγονός ότι το
1. Η εφημερίδα μας είχε γράψει για την επιστολή αυτή τον
Άγιον Όρος, ο υπερχιλιετής φάρος του Ελληνισμού Σεπτέμβριο του 2009
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ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ο πρώην Πρωθυπουργός των Σκοπίων Λιούμπκο Γκεοργκέφσκι σε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Μιλένκο
Νεντελκόφσκι του Σκοπιανού “Kanals” ξεσκεπάζει και
διαλύει τις ανιστόρητες ανοησίες των συμπατριωτών του
Σκοπιανών.
Παρατηρείστε προσεκτικά τι λέει:
ΓΚΕΟΡΓΚΕΦΣΚΙ: … Εάν αποδείξουμε ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες, τότε αυτόματα ισχυριζόμαστε
ότι εμείς είμαστε αυτοί οι αρχαίοι Μακεδόνες.
Πρώτα από όλα, ακόμα και αν ίσχυε ότι οι αρχαίοι
Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες, δεν σημαίνει ότι είναι οι
σημερινοί Σκοπιανοί (απόγονοί τους), γιατί η ιστορία
της περιόδου γνωρίζει μόνο 3 πολιτισμούς σε αυτήν την
περιοχή των Βαλκανίων… τους Έλληνες, τους Ιλλυριούς
και τους Θράκες.
Οι Μακεδόνες δεν υπήρξαν ως άλλος πολιτισμός.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όποιον και αν συμβουλεύτηκα λέει
το ακριβώς αντίθετο από εσάς…
ΓΚΕΟΡΓΚΕΦΣΚΙ: ∆εν ισχύει κάτι τέτοιο, σας διαβεβαιώ!!
Τώρα το δεύτερο σημείο είναι ότι εάν υπάρχει βάση για
εμάς να αποδείξουμε ότι οι αρχαίοι μακεδόνες είναι διαφορετικοί από τους αρχαίους Έλληνες, το συμπέρασμά μας
θα είναι, ότι ήταν κάτι διαφορετικό από τους σημερινούς
Σκοπιανούς.
Στο μεταξύ είναι και κάτι άλλο. ∆εν ξέρω αν είναι γενετικά οι ίδιοι, αλλά ξέρω ότι 120-130 χρόνια πριν τον Μέγα
Αλέξανδρο, ο προ-προ-προ… παππούς του Αλέξανδρος
Α΄ (ο επονομαζόμενος Φιλέλλην) λαμβάνει μέρος στους
Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα και αποδεικνύει την
Ελληνική του καταγωγή από την Πελοπόννησο.
Από τότε και μέχρι την Γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Μακεδονία είναι μέρος του Ελληνικού Κόσμου
και παίρνει μέρος σε όλους τους αγώνες, σε όλα τα συμβούλια, σε όλες τις μάχες και σε όλα τα πολιτιστικά και
πνευματικά γεγονότα.
…
ΓΚΕΟΡΓΚΕΦΣΚΙ: Το πιο σημαντικό πράγματα είναι το
ακόλουθο… Ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος είχαν σκοπό να
ενώσουν τον ελληνικό κόσμο…
… Είχαν σκοπό να νικήσουν τον μεγάλο εχθρό του Ελληνικού κόσμου, την Περσία… και τελικά ο Φίλιππος και
ο Αλέξανδρος, ή καλύτερα ο Αλέξανδρος σε αυτήν την
περίπτωση … όπου και αν κέρδισε, κέρδισε με το Ελληνικό
όνομα… οπουδήποτε άφησε ένα ίχνος της παρουσίας του,
είναι της Ελληνικής του καταγωγής και έχουμε εκατοντάδες μνημεία όπου αρχίζει με τις λέξεις. Εγώ ο Έλλην/Του
Έλληνος Αλεξάνδρου.
Έτσι μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου, ο κόσμος που
αφήνει πίσω, είναι ένας Ελληνικός κόσμος και ονομάζεται
«Ελληνοποίηση της Μεσογείου». Ο Αλέξανδρος κάνει το
μεγάλο μπαμ του Ελληνικού ονόματος… και πρόσφατα
δεν ανακήρυξαν (σ.σ. Έλληνες) τον Μ. Αλέξανδρο ως
τον Μεγαλύτερο Έλληνα όλων των εποχών για το τίποτα,
γιατί έφτασε τον Ελληνικό πολιτισμό να φτάσει το ύψιστο
σημείο…
Κοίτα… δεν θέλω εμείς να έχουμε ψεύτικες παραισθήσεις… Ο κόσμος που ο Μέγας Αλέξανδρος έχτισε είναι
ένας Ελληνικός κόσμος… Ο κόσμος που ο Μέγας Αλέξανδρος αφήνει πίσω του είναι ένας Ελληνικός κόσμος.
… Και μέχρι σήμερα, βλέπουμε όλα τα μνημεία που έχουν
μείνει από αυτήν την περίοδο, να έχουν αυτό το όνομα και
επώνυμο… Γιατί δεν θέλουμε να το καταλάβουμε;;;
…
ΓΚΕΟΡΓΚΕΦΣΚΙ: Μιλένκο, κοίτα… ολόκληρη η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν Ελληνική και ως
σήμερα η λέξη είναι Ελληνική… Μπορούμε να λέμε μεταξύ
μας όσα λέμε για παρηγοριά, αλλά αυτά είναι τα ιστορικά
γεγονότα!!! Μέχρι να αποδείξουμε επιστημονικά ότι αυτά
τα γεγονότα δεν είναι αληθινά… εντάξει.
Αυτά είπε μεταξύ των άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός
των Σκοπίων.

Εμείς όμως στην Ελλάδα τι κάνουμε;

Ιδού:
Οι Σκοπιανοί στήνουν το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου
στην καρδιά των Σκοπίων, ονομάζουν αεροδρόμια, πλατείες κ.α. με το όνομά του και η Ελλάδα, εκτός των πολλών
άλλων, τελευταία υποστήριξε και βοήθησε την εκτύπωση
του πρώτου «Μακεδονο – Ελληνικού» λεξικού, και το οποίο
φέρνουμε στο φως σήμερα.
«Η Αθήνα αναγνωρίζει εμμέσως την ύπαρξη της “μακεδονικής” γλώσσας αφού υποστήριξε και βοήθησε στην
εκτύπωση του πρώτου «Μακεδονο – Ελληνικού» λεξικού.
Το Λεξικό έχει προωθηθεί από τις Βρυξέλλες και τυπωθεί
στη Θεσσαλονίκη, με χρηματοδότηση του Centar Makrits
Coppieters, Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας,
της οποίας μέλη είναι Έλληνες Ευρωβουλευτές (αυτά
ισχυρίζονται οι σκοπιανοί).
Η Γιάννα Μπάτσενα συντονιστής του τμήματος νεολαίας
της Ε.Ε.Σ. μας λέει:
«Το λεξικό είναι ο πρώτος τόμος της ελληνικής επανέκσυνέχεια στη σελ 8
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ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

∆ιωγµοί λαϊκών
από… µοναχές στην ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Γνωρίζαμε ότι η Μητρόπολη Λάρισας υπήρξε η πρώτη διδάξασα τη μέθοδο δίωξης των πιστών χριστιανών δια μηνύσεων και δικαστικών αγωγών
διότι τόλμησαν να ελέγξουν την ακεραιότητα των εκκλησιαστικών δρώμενων
στο χώρο της εκκλησίας (εκλογές, ηθική, νομιμότητα, Κανονικότητα…) και
καλοπροαίρετα να θέσουν προ των ευθυνών τους Ιεραρχία και Πολιτεία. ∆εν
γνωρίζαμε όμως ότι το πάθος του εγωισμού, που ιδιαίτερα γεννά η αναρρίχηση σε αξιώματα, θα οδηγούσε τους λαγνολάτρες των θρόνων και προπαντός
των εκκλησιαστικών, στη δημιουργία της πεποίθησης του αλάνθαστου, του
αναμάρτητου, της αυθεντίας, του αυταρχισμού και της απαξίωσης των αρχόμενων, ως κατώτερων όντων, υποχρεούμενων μόνον να υπακούν αδιάκριτα, να
σιωπούν, να προσφέρουν λιβανωτόν και χρήμα στους σατραπίσκους, μιμητές
των Παπών της ∆ύσης. ∆εν γνωρίζαμε ότι το εωσφορικό τους πάθος θα τους
μετέβαλλε σε αρνητές του Χριστού και της διδασκαλίας του, δεδομένου ότι,
ο Κύριος τους παραχώρησε το αξίωμα για να διακονούν το ποίμνιο και όχι
να διακονούνται απ’ αυτό.
Είναι γνωστό ότι οι άγαμοι κληρικοί είναι μοναχοί (όπως και οι μοναχές)
και κακώς βρίσκονται στον κόσμο. Έγιναν μοναχοί (-ες) αισθανόμενοι την
αναξιότητά τους, την αμαρτωλότητά τους, τη μηδαμινότητά τους. Επέλεξαν
το στάδιο του μοναχισμού ως παλαίστρα απαιτήσεων, που αποσκοπεί στον
πρωταθλητισμό κι όχι απλώς στην ταπείνωση αλλά στη συντριβή της καρδιάς,
στην εκκοπή του ιδίου θελήματος. Συνεπώς η επιτυχία της αφιέρωσης θα
εξαρτηθεί απ’ το πόσο θα βοηθήσουν τους λαϊκούς πιστούς να τους μιμηθούν, διότι, όπως είναι γνωστό, «φως των μοναχών οι άγγελοι και φως των
ανθρώπων οι μοναχοί».
Πρόσφατο γεγονός στα δικαστήρια της Λάρισας μας άφησε άφωνους δεδομένου ότι μοναχές εγκατεστημένες σε μοναστήρι της Καρδίτσας άσκησαν
αγωγή κατά του ∆.Σ. της Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής Καρδίτσας,
γνωστής ανά το Πανελλήνιο και το εξωτερικό για το σοβαρό και αξιοζήλευτο
ιεραποστολικό έργο το επιτελούμενο επί 28 έτη, αρχής γενομένης από τον
ιδρυτή και αδίκως εκθρονισθέντα αείμνηστο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδας
και Φαναριοφερσάλων κυρό Κωνσταντίνο, τον καθαρό και τίμιο, τον πολέμιο
κάθε αδικίας και συμβιβασμού. Το ∆.Σ. του Συλλόγου, γνήσιο γέννημα του
Μακαριστού, διακρινόμενο για την πνευματική Ορθόδοξη ευαισθησία, εξέστη
και με άρθρα και ανακοινώσεις στηλίτευσε το γεγονός, όταν σε ημερολόγιο
τοίχου, που εξέδωσε η γυναικεία Μοναστική αδελφότητα της Ι.Μ. αγίου
Γεωργίου Καραϊσκάκη (Καρδίτσας) είδε ν’ απεικονίζεται φωτογραφία που
παρουσίαζε τον αιρεσιάρχη Πάπα περικυκλωμένο περιχαρώς από τη Μοναχή ∆ιοδώρα, Προηγουμένη της Ι.Μ. Τιμίου Σταυρού Θηβών κ.α. μοναστικές
αδελφότητες, φερτές από τη Θήβα και εγκατεστημένες στη Μ. Καρδίτσας
επί πρώην Μ. Θεοκλήτου.
Το γεγονός και μόνο ότι ο παπισμός είναι αίρεση και ο οικουμενισμός παναίρεση, θα έπρεπε να βρει τις παραπάνω μοναχές στο πλευρό το ∆.Σ. και όχι
αντιμέτωπες μ’ αυτό, καθ’ ότι δεν έπραξε τίποτε διαφορετικό απ’ ό,τι έπραξαν
οι Άγιοι Πατέρες της Ορθ. Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας του Χριστού.
Οι πληροφορίες ότι οι εν λόγω μοναχές, κατά τη διάρκεια της δίκης, υπήρξαν
σκληρές και αμετανόητες, παρ’ όλες τις προτροπές του Προέδρου για ανάκληση της αγωγής, μας θλίβει βαθύτατα, διότι η στάση τους μας παρουσιάζει
ένα άλλο είδος μοναχισμού, άσχετο προς τον Ορθόδοξο Μοναχισμό που μας
κληροδότησε η Εκκλησία μας.
∆εν γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση. Αν δεν έληξε κατά
Θεόν, να σπεύσουν και με ταπείνωση να ομολογήσουν το λάθος τους και με
συντριμμένη καρδιά, αποφεύγοντας τους «λύκους», να συνεργαστούν με το
καθ’ όλα άψογο ∆.Σ. Εξωτ. Ιεραποστολής, προς δόξαν του Θεού και καταισχύνη του «μισόκαλου».
Γένοιτο!
Β.Γ.
Υ.Γ. Λίγο πριν εκτυπωθεί η εφημερίδα πληροφορηθήκαμε ότι η παραπάνω υπόθεση
είχε το κατά Θεόν τέλος που ευχόμασταν ολόψυχα.
Ανακλήθηκε η μήνυση των μοναχών, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα οι μεν Μοναχές
να αφοσιωθούν στο καθεαυτό πνευματικό τους έργο ο δε Ιεραποστολικός Σύλλογος
να συνεχίσει απρόσκοπτα την επί ετών επιτελούμενη φιλανθρωπική ιεραποστολική
δράση
(Για το μεγάλο Ιεραποστολικό έργο του συλλόγου θα ασχοληθούμε προσεχώς).

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
συνέχεια απο την σελ 7

δοσης “Μακεδονικό Λεξικό” που είχε
κυκλοφορήσει πριν από δύο χρόνια.
Η προώθησή του, τότε, σταμάτησε
στην Αθήνα μετά την εισβολή των
Νεοναζί στην αίθουσα παρουσίασης
του βιβλίου.
Για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών οι εμπνευστές του λεξιλογίου:
το Σπίτι του Μακεδονικού Πολιτισμού
της Φλώρινας, σε συνεργασία με το
μακεδονικό κόμμα «Ουράνιο Τόξο»
πρόκειται να το παρουσιάσουν στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.
Κάλεσαν επίσης τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τους Έλληνες ευρωβουλευτές να παραβρεθούν στην
εκδήλωση των Βρυξελλών.
Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση
και για το ζήτημα των μειονοτήτων και
θα κληθεί ακόμη μια φορά η Ελλάδα

να σεβαστεί τα δικαιώματα των μειονοτήτων.
Τι άλλο θα ακούσουμε και θα δούμε
ακόμα; Οι Έλληνες ευρωβουλευτές
τι κάνουν, δεν πήραν χαμπάρι ότι η
εκδήλωση γίνεται και μάλιστα μέσα στο
Ευρωκοινοβούλιο όπου συμμετέχουν
εκτός από τον Παύλο Βοσκόπουλο,
ο πράσινος ευρωβουλευτής Francois
ALFONSI, ο Πρόεδρος του European
Free Alliance ο Gunther DAUWEN ή
Anna Politkovskaya…
Εάν η παρουσίαση γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο και παραβρεθούν και
κάποιοι “Έλληνες” τι θα λέμε αύριο
ότι δεν υπάρχει Μακεδονική γλώσσα;
Τότε θα μας δείχνουν το «Μακεδονο
– Ελληνικό» λεξικό, την έκδοση που
υποστηρίξαμε και η εκτύπωση μάλιστα
έγινε και στην Θεσσαλονίκη!!
Αυτά είναι τα λάθη μας.
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ:
«ΤΟ ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΧΙΕΣ»
Τα βασανιστήρια ως σωματική κάκωση
και άσκηση βίας απαγορεύονται στα δημοκρατικά καθεστώτα, όπως τουλάχιστον
«γράφουν τα χαρτιά» και οι διακηρύξεις,
όμως δεν έχουν εκλείψει. Απλώς αναπροσαρμόστηκαν, εκσυγχρονίστηκαν οι μέθοδοι βασανισμού. Την παραδοσιακή τεχνική
των σωματικών πόνων διαδέχτηκε η τεχνολογία που λιανίζει το μυαλό, συντρίβει τη
σκέψη και, κυρίως, ελέγχει τη συνείδηση.
Οι σημερινοί βασανιστές δεν είναι τα παγερά καθάρματα του παρελθόντος, επαγγελματίες σαδιστές, κτηνάνθρωποι που
ποδοπατούσαν και κατακρεουργούσαν
κορμιά, αλλά «υπερειδικοί» που εξουθενώνουν και υποτάσσουν ψυχές. Τα σατανικά
εργαλεία και μέσα
των βασανιστηρίων δεν είναι πια τα
μαστίγια, τα κνούτα
και τα ηλεκτρόδια,
αλλά η τηλεοπτική
εικόνα, το καθημερινό βασανιστήριο
κατατρομοκράτησης των πολιτών για
αλλαγή ή προσαρμογή της συμπεριφοράς τους, για την
πειθήνια υπακοή σε
μνημόνια, για την αποκοίμηση έως αναισθησίας των αντανακλαστικών τους, για
την δολοφονία των ιδεών, για το αλυσόδεμα, εντέλει, της σκέψης και την κατάλυση
της διαφωνίας και τους αντίλογου. Μια
συναφής παραπομπή. Στο εξαιρετικό ο
«Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος» του
Άλντους Χάξλεϋ, στον πρόλογο, διαβάζουμε μια προφητική σύγκριση μεταξύ
του έργου του Χάξλεϋ και του περίφημου
«1984» του Όργουελ.
«…Ο Όργουελ προειδοποιούσε ότι
κάποια στιγμή θα επιβληθεί ένας έξωθεν
αυταρχισμός. Αντιθέτως για τον Χάξλεϋ,
δεν χρειάζεται Μεγάλος Αδερφός για να
στερηθεί ο άνθρωπος την αυτονομία, την
ωριμότητα και την ιστορική του μνήμη.
Εκείνος πίστευε ότι σιγά σιγά οι άνθρωποι
θα καταλήξουν να αγαπούν την καταπίεσή
τους, να λατρεύουν την τεχνολογία και να
αποδομήσουν την ικανότητά τους για σκέψη. Τον Όργουελ τον φόβιζαν οι άνθρωποι
που θα απαγόρευαν τα βιβλία. Τον Χάξλεϋ
τον φόβιζε το γεγονός ότι δεν θα υπήρχε
λόγος να απαγορευτεί ένα βιβλίο γιατί δεν
θα βρισκόταν άνθρωπος πρόθυμος να
διαβάσει. Ο Όργουελ φοβόταν εκείνους
που θα μας στερούσαν την πληροφόρηση. Ο Χάξλεϋ φοβόταν εκείνους που θα
μας υπερπληροφορούσαν τόσο ώστε να
καταντήσουμε πλάσματα παθητικά και
εγωιστικά. Ο Όργουελ φοβόταν ότι η αλήθεια θα φυλασσόταν μυστική. Ο Χάξλεϋ
φοβόταν ότι η αλήθεια θα πνιγόταν σε
έναν ωκεανό σύγχυσης… Με λίγα λόγια,
ο Όργουελ φοβόταν ότι θα μας καταστρέψουν αυτά που μισούμε. Ο Χάξλεϋ ότι θα
μας καταστρέψουν αυτά που αγαπάμε.
(…ου γαρ ό θέλω ποιώ αγαθόν, αλλ’ ο ου
θέλω κακόν τούτο πράσσω», έχουν ειπωθεί
προ αιώνων αυτά, στην προς Ρωμαίους, ζ,
19). Την τηλεόραση την αγαπάμε, είμαστε
εθισμένοι, εισπνέουμε χαιρέκακα τις αναθυμιάσεις της, νομίζοντας πως μένουμε
απρόσβλητοι. Από μικρές δόσεις όμως
αρχίζει ο καταστροφικός εθισμός και η
ψυχοκτόνος εξάρτηση.
Αυτή, λοιπόν, η αγαπημένη συσκευή
είναι το ακατανίκητο όπλο των βασανιστών
μας. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νυχθημερόν
ενσταλάσσονται οι δηλητηριώδεις δόσεις,
ώστε να παραιτηθούν να αφοπλιστούν,
να αποδεχτούν μοιρολατρικά τα θύματά
της - οι πάλαι ποτέ σκεπτόμενοι πολίτεςτα υποδουλωτικά μηνύματα. Όλα τα
λεγόμενα δελτία ειδήσεων - εκπομπές
ιδεολογικής αποστράγγισης, εξαπάτησης
και χειραγώγησης του λαού – αφιερώνουν
το ήμισυ και πλέον του χρόνου τους περιγράφοντας τα δεινά μας, παρόντα και
επερχόμενα. Μαυρίζει η ψυχή σου. Βασανιστές που τρομοκρατούν τον κόσμο. Το

μήνυμα σαφές. Τα «μέτρα» θα περάσουν,
το κακό θα σας βρει, σκύψτε, υπακούστε,
βουλώστε το, κλειστείτε στα σπίτια σας,
όλα για το καλό σας γίνονται, «μαζί τα
φάγαμε», είστε ανεπρόκοποι, υποταχθείτε στα κελεύσματα της Τρόϊκας και των
γελωτοποιών που τους εκπροσωπούν εν
Ελλάδι. Στα «παραδοσιακά» βασανιστήρια,
οι βασανιζόμενοι, τα θύματα, εξαναγκάζονταν για να αποφύγουν τα μαρτύρια, να
ομολογήσουν και να αποδεχθούν ό,τι τους
ζητούσε ο δήμιος.. «Νομίζω το ξέρετε και
εσείς πως οι βασανιζόμενοι επηρεάζονται
και λένε ό,τι ευχαριστεί τους βασανιστές
τους – ό,τι αν εκείνοις μέλλωσι χαριείσθαι»,
γράφει ο ρήτορας Αντιφών στο «περί του
Ηρώδου φόνου».
(ν, 32).
Ίδια τακτική χρησιμοποιούν οι τηλεβασανιστές μας.
Με την καθημερινή,
δόλια «διδασκαλία»
ξεθωριάζουν την
μνήμη μας, αποστεώνουν την ζωογόνο
συλλογικότητα, ενσπείρουν τον φόβο
και εγκολπώνονται
οι πολίτες την «διδαχή» της πορωμένης και ξεπουλημένης
εξουσίας, που συμπυκνώνεται στη φράση: καθένας για τον εαυτό του, ας τους
άλλους να πνιγούν. Γι’ αυτό τα μέτρα
περνούν αντουφέκιστα. Υποκύπτουμε για
να γλιτώσουμε το καθημερινό βάσανο.
Παρένθεση. Ακόμη και αυτή η ιταμή
και χυδαία επίθεση κατά της εθνικής μας
ιστορίας και μνήμης – μέσω εκπομπών,
βιβλίων, περιοδικών και λοιπών αηδιών
– στην παρούσα συγκυρία υποστυλώνει
το βρόμικο σχέδιο για την πνευματική
υποδούλωση και την υποταγή του λαού
μας. Το ’21, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, το
Έπος του ’40, ο αγώνας της ΕΟΚΑ, παραπέμπουν στο ηρωικό, αντιστασιακό ήθος,
στο αδούλωτο φρόνημα, στο αίσθημα του
χρέους και της θυσίας, στην παλικαριά,
πράγματα επικίνδυνα για Μνημόνια και
ξεπουλήματα της εμπερίστατης πατρίδας.
Γι’ αυτό και λύσσαξαν οι εθνομάχοι. Τον
«Μπραΐμη» τον προσκύνησαν οι δειλοί, οι
κιοτήδες, οι σαπιοκοιλιές. Οι απροσκύνητοι πολέμαρχοι, οι Κολοκοτρωναίοι και οι
Μακρυγιάννηδες, πολεμούσαν γιατί είχαν
ενώπιόν τους «πίστιν και πατρίδα», τα τιμιότερα του ανθρώπου, του Έλληνα.
Τα ύπουλα, διαβρωτικά όμως βασανιστήρια δεν περιορίζονται μόνο στην κατατρομοκράτηση του λαού. Τον ίδιο στόχο
έχει και η αποβλακωτική «ψυχαγωγία»
που παρέχουν τα ίδια μέσα. Τα απανωτά
κοπροθεάματα, όπου επώνυμοι «γυμνοσάλιαγκες» και λοιπά παρδαλοειδή, αιχμαλωτίζουν την σκέψη με τα αήθη και σιχαμερά
«σκάνδαλα» διαφθείρουν, αγελοποιούν.
Είναι κι αυτά ένα είδος βασανιστηρίου, το
κέλυφός τους είναι ελκυστικό, αλλά είναι
«πανέρι με οχιές». Πολλοί αναρωτιούνται
τι κάνουμε; Γιατί δεν αντιδρά ο λαός, η
πατρίδα καταστρέφεται, «τι πάθηκαν, τι
γίνηκαν, του κόσμου οι αντρειωμένοι»;
Απάντηση. Βλέπουν τηλεόραση, διασκεδάζουν, ηρεμούν, αποτραβιούνται εις τα
ίδια, ιδιωτεύουν. Αυτοί είναι οι ιδανικοί
πολίτες για τους καταστροφείς του τόπου.
Για να γλυτώσουν από τους βασανιστές,
απαθείς και αδρανείς, απελπισμένοι, συναινούν. Ό,τι πει η τηλεόραση, το κεντρικό
δελτίο ειδήσεων, οι γνωμηγήτορες – τύπου
Πρετεντέρη- που το δορυφορούν.
Έρχονται νέα φρικιαστικά μέτρα, ένας
υπουργός αντιδρά – στα βασανιστήρια
πάντα υπάρχει «ένας που το παίζει καλός» -και ο λαός προετοιμάζεται, αγωνιά,
περιμένει την στιγμή….που η τηλεοπτική
εικόνα θα δείξει τα είδωλά του: τον Μέσι
και τον Ρονάλντο.
Αυτοκτονούμε εν θριάμβω, μας καταστρέφει αυτό που αγαπάμε.
Νατσιός ∆ημήτρης,
δάσκαλος-Κιλκίς
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Επίκαιρος ο Προφήτης

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΚΛΕΠΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΙΣ
σε τιµή….

Αλήθεια, τι δουλειά έχουν
Αν, οι σημερινοί πολιτικοί δεν
Το γενικό πωλητήριο έχει ήδη αναρτηθεί.
προσποριζόταν οφέλη από το οι πολιτικοί στα σαλόνια της
Το «ανεξάρτητο Ταμείο» κατ’ απαίτηση των
“επάγγελμα” του πολιτικού δεν πλουτοκρατίας; Εκεί δεν
Τροϊκανών και με τη συμμετοχή δικών τους
θα ενδιαφερότανε για τα κοινά! υπάρχει αγάπη και Θεός. Εκεί
επιτηρητών έχει προχωρήσει.
Στο σύνολό τους, ιδιαίτερα των υπάρχει διαφθορά, κλοπή και
∆υστυχώς, οι συνθήκες που έχουν διαμοραστικών λεγομένων κομμάτων, σκληρότητα. ∆εν διαβάσατε
φωθεί σήμερα και οι διαδικασίες που υιοθεοι ατομικές εξαιρέσεις είναι Ιερό Χρυσόστομο που λέει:
τήθηκαν από την Κυβέρνηση επιβάλλουν την
ελάχιστες, δεν θα ασχολού- «Ο πλούσιος ή αυτός είναι
εκποίηση εθνικού πλούτου που θα φθάνει
νταν με την πολιτική. Είναι αλή- άδικος ή κληρονόμησε κάποιο
ίσως έως και τα 150 δις προκειμένου να ειθεια ότι υπάρχουν γερά μυαλά, άδικο». Βέβαια, αυτά έπρεπε
σπραχθούν τα 50 δις ευρώ. Και το χειρότερο,
με γνώσεις, και
να τ’ ακούμε από
τα ποσά που θα εισπραχθούν μέχρι το 2015
προσόντα κατά
την πνευματική
δεν θα φτάσουν ούτε για την πληρωμή των
Γράφει:
κόσμον. Γιατί
– εκκλησιαστική
τόκων που θα δημιουργηθούν κατά το ίδιο
Χαράλ. Γρ. Κοντός
λοιπόν αυτά τα
αυτό διάστημα, διότι οι αξίες των μετοχών
ηγεσία αλλά το
τ. καθ. ΤΕΙ
μυαλά δεν γίνοεταιρειών και επιχειρήσεων του ∆ημοσίου
κατεστημένο τη
νται επιχειρημα– Οικονομολόγος
είναι
χαμηλότερες, σε ποσοστό που φθάνει
θέλει κλεισμένη
τίες για νάχουν
∆ικηγόρος
ακόμα
και το 70% σε σχέση με κείνες του
στους τέσσεπολύ περισσό2008.
ρις τοίχους του
τερα από ένα
Παράδειγμα:
ναού
και αυτό
μισθό – βουλευτική αποζημίωΟΤΕ.Η μετοχή του Οργανισμού το 2008
ση; Ο λόγος είναι προφανής. να αλωνίζει παντού. ∆υστυήταν
πάνω
από 25 ευρώ ενώ σήμερα κυμαίΥπάρχουν πολλοί τρόποι σή- χώς, εν πολλοίς, το πίστεψε
νεται
γύρω
στα 7 ευρώ.
μερα ώστε ένας υπουργός να κι’ αυτή (∆ιοικούσα Εκκλησία).
Τον Ιούνιο του 2007 η τότε Κυβέρνηση πού“αποκτά” εισοδήματα από την Όμως, στην περίπτωση των
λησε το 10,7% έναντι 1,1 δις ευρώ. Σήμερα
πολιτική! Σύντροφους κλεπτών γονιών που δεν φροντίζουν τα
για το 16% μπορεί να εισπράξει περί τα 520
τους ονομάζει ο προφήτης παιδιά τους αυτά τους αποκηεκατ. ευρώ.
Ησαΐας τους άρχοντες και ρύσσουν και με το δίκιο τους.
ΟΠΑΠ.- Η τιμή της μετοχής του οργανισμού
απευθυνόμενος στο λαό κα- Μήπως σεβασμιότατοι αυτός
το 2008 ήταν στα 26 ευρώ, ενώ σήμερα είναι
ταγγέλλει: «Οι άρχοντές σου είναι ο λόγος που άδειασαν
κάτω από το μισό, στα 12 ευρώ. Τα κέρδη
είναι απειθείς και σύντροφοι οι εκκλησίες; Ίσως, το αφητου 2008 έφταναν στα 728 εκατ. ευρώ ενώ
κλεπτών. Πάντες αγαπώσι νιασμένο κακό μας δώσει την
το 2010 στα 575 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει
δώρα και κυνηγούσιν αντιπλη- αφορμή να ξυπνήσουμε γιατί
ότι η πώληση του Οργανισμού σήμερα θα
ρωμάς» (Ησ. α΄ 23). Αλήθεια τι χρειάζεται, είναι ανάγκη να
συγκεντρώσει λιγότερα από τα κέρδη δύουπηρετούν οι σημερινοί άρχο- γρηγορήσουμε!
τριών χρόνων.
ντες στο σύνολό τους; Οι λίγες
εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν
τον κανόνα! Σε τίνος τα χέρια
βρίσκεται η οικονομία της
χώρας; Ποιον εξυπηρετεί το
Χρηματιστήριο, οι Τράπεζες,
οι μεταφορές, η νομοθεσία,
Τη στιγμή που πετσοκόβονται μισθοί και συντάξεις για να εξοικονομήσει το Κράτος 700 εκατ. ευρώ και ο Έλληνας πολίτης δίνει
ο ποινικός νόμος; Τους άνερκαθημερινά μάχη για να επιβιώσει, η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια
γους, τους φτωχούς ή τους
Ευρώπης στις καταδίκες για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεκατέχοντες; Στη δημοκρατία
σίας.
την ολοκληρωμένη (πνευματιΣύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν τα πρόστιμα που επιβάλλοκή, πολιτική και οικονομική) ο
νται στην Ελλάδα ξεπερνούν το εξωφρενικό των δύο δις ευρώ το
λαός είναι το αφεντικό και οι
χρόνο.
βουλευτές υπηρέτες, διάκονοι
◙ Πρόστιμα για τις χωματερές.
στην εκκλησιαστική γλώσσα.
Η
αρχή έγινε το 2001 όταν πληρώσαμε 1.760.000 ευρώ. Σύμφωνα
Υπάρχει αυτή η συνείδηση
με τους πρώτους απολογισμούς εάν οι 250 χωματερές παραμείνουν
στους μεν και στους δε; ∆υστυανοικτές όλο το 2011 το ετήσιο πρόστιμο που θα πληρώσουμε θα
χώς όχι. Η δημοκρατία “μας”
φτάσει τα 2,7 δις ευρώ.
είναι ανάποδη. Ο λαός από
◙ Οι παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
αφεντικό, που πρέπει να είναι,
Το σύνολο των προστίμων είναι 343,7 εκατ. Ευρώ και αφορούν παγίνεται δούλος και οι πολιτικοί
ράτυπες επιδοτήσεις σταφίδας, καπνού και αιγοπροβάτων κ.α. και
“σύντροφοι κλεπτών” ομολογεί
οφείλονται σε κακή εφαρμογή της κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνη◙ Για προμήθειες στα νοσοκομεία.
σης “ότι μαζί τα φάγαμε” και
Η χώρα μας εδώ και είκοσι μήνες αρνείται να εφαρμόσει απόφαση
δεν συλλαμβάνεται… Κάπου
του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις σκανδαδιάβαζα για τους πολιτικούς
λώδεις διαδικασίες προμηθειών σε πολλά ελληνικά νοσοκομεία.
που υπηρετούν την οικονομιΗ Κομισιόν μας παραπέμπει για δεύτερη φορά στο ∆ικαστήριο
κή ολιγαρχία: «Έχετε γίνει οι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας να επιβληθεί στη χώρα μας
σωλήνες της πλουτοκρατίας
πρόστιμο ύψους 7.173 ευρώ την ημέρα, και να ξεκινά από τις 19
για να αδειάζετε τη δεξαμενή
Μαρτίου του 2009. Επίσης η Κομισιόν ζητάει επίσης την καταβοτου λαού!». Ναι. Αυτή είναι η
λή 43.724 ευρώ για κάθε ημέρα που θα περάσει από την δεύτερη
πικρή αλήθεια.
καταδίκη της Ελλάδας μέχρι τη συμμόρφωσή της.
Πέρασε ενάμισης χρόνος
◙ Και τα φρουτάκια.
που έγινε επίσημα η διαπίστωΧρυσά πληρώνουμε και τα φρουτάκια. Η χώρα μας πληρώνει
ση ότι: «βρισκόμαστε στην
πρόστιμο, κατ’ αποκοπή, 3 εκατ. Και 31.536 ευρώ ημερησίως στο
λογαριασμό «Ιδίοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας» διότι δεν
εντατική…» και οι “πατριώτες”
συμμορφώθηκε με την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού
επιχειρηματίες αντί να βοη∆ικαστηρίου της 26ης Οκτωβρίου 2006 και μας κοστίζει πάνω από
θήσουν να ξεπεράσουμε την
11 εκατ. το χρόνο.
κρίση φυγαδεύουν τον νόμιμο
◙ Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια σε καταδίκες της κοινοτικής
και παράνομο πλούτο “τους”
νομοθεσίας, οι «καμπάνες» πέφτουν βροχή. Θα πληρώσουμε 13
που είναι καρπός εκμετάλεκατ. πρόστιμο επειδή ξέχασαν να τοποθετήσουν πινακίδες για
λευσης, στο εξωτερικό, δηλ.
την
κοινοτική συγχρηματοδότηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος
στις ξένες τράπεζες κι αυτές
Βενιζέλος».
με επαχθείς όρους να μας
◙ 320 φορές έχουμε καταδικαστεί για καθυστερήσεις στην αποδανείζουν! ∆εν είναι κι αυτοί οι
νομή της ∆ικαιοσύνης.
“Έλληνες” σύντροφοι κλεπτών
◙ 15 φορές για ανυπαρξία καταλλήλων εγκαταστάσεων επεξερκατά τον προφήτη Ησαΐα;
γασίας
και διάθεσης αποβλήτων.
Μεγάλη η ευθύνη όλων,
◙ Το ∆εκέμβριο του 2006, η Κομισιόν επέβαλε συνολικό ποσό
αρχόντων και αρχομένων. Όχι
263,5 εκατ. ευρώ σε οκτώ κράτη-μέλη, και από αυτό η Ελλάδα κλήθηόμως ίση. Όχι τα “φάγαμε
κε να πληρώσει τα 235,64 εκατ. ευρώ για ελέγχους που έκαναν.
όλοι”. Ο λαός συνειδητά αφηΗ Ελλάδα είναι μόνιμα στο εδώλιο του κατηγορουμένου κατέχομένος στην πείνα, την αμάθεια
ντας «τιμητική πρωτιά».
και στο νοθευμένο κήρυγμα,
δεν καταλαβαίνει το παιχνίδι
που παίζεται σε βάρος του.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ…

∆ΕΗ.- Η μετοχή της εταιρείας σήμερα
κυμαίνεται στα 10 ευρώ, ενώ το 2008 ξεπερνούσε τα 35 ευρώ. Σήμερα το ∆ημόσιο
για το 17% θα αντλήσει 390 εκατ. ευρώ. Για
το ίδιο ποσοστό το 2008 θα συγκέντρωνε 1
δις ευρώ.
ΟΛΠ (Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς).- Ενώ
η προηγούμενη κυβέρνηση νοίκιασε μία
προβλήματα του λιμανιού του Πειραιά στη
Κινέζικη εταιρεία COSCO για τριάντα πέντε
χρόνια εισπράττοντας 518 εκατ. ευρώ, σήμερα η αξία του 75% που διαθέτει το κράτος
στον ΟΛΠ αποτιμάται μόλις στα 281 εκατ.
ευρώ.
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.- Τον Ιούλιο
του 2007, η τότε κυβέρνηση διέθεσε το 20%
έναντι 510 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα με το ίδιο
ποσοστό θα αντλήσει περίπου 85 εκατ. ευρώ
διότι η μετοχή από 18 ευρώ έχει κατρακυλήσει στα 2,90 ευρώ.
ΟΛΘ (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης).- Εάν το δημόσιο διαθέσει σήμερα το
75% μπορεί να αντλήσει 100 εκατ. ευρώ, ενώ
το 2008 με το ίδιο ποσοστό, θα αντλούσε τα
230 εκατ. ευρώ.
Μεσοπρόθεσμο
Ο υπουργός των Οικονομικών (Γ. Παπακωνσταντίνου) κατέθεσε στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Στην αιτιολογική
έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου (για την
ακρίβεια: στις σελίδες 54-55) αναφέρεται
ότι: «Η Κυβέρνηση προχωράει αμέσως στη
δημιουργία Οργανισμού Αποκρατικοποιήσεων (Ταμείο ∆ημόσιας Περιουσίας) για την
προώθηση της ταχείας, αποτελεσματικής
και διαφανούς υλοποίησης του 5ετούς προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων του ∆ημοσίου (…). Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της
Ευρωζώνης μπορούν να ορίσουν δύο παρατηρητές που δεν θα μετέχουν στη διοίκηση
του Ταμείου».
Πριν από μέρες είχε κατατεθεί στη Βουλή
το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα το οποίο
και στην Ελλάδα ήταν σχεδόν άγνωστο.
Το Reuters έχει αναφέρει επί λέξει τα εξής
(μετάφραση από τα αγγλικά π΄): «Η Ελληνική
Κυβέρνηση είναι μία από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τα πλουσιότερα χαρτοφυλάκια
περιουσιακών στοιχείων (…). Εξ όλων αυτών
η ουσία είναι μία:
Η διαχείριση της περιουσίας του ∆ημοσίου
περνά σε ένα Ταμείο που δεν θα ελέγχεται
από την κυβέρνηση (θα είναι ανεξάρτητο
διοικητικά και θα στέλνει μόνο στη Βουλή
σε τακτά διαστήματα ένα ενημερωτικό για
την πρόοδο των εργασιών του). Στη διοίκησή του θα μετέχουν ως μη όφειλαν σε ένα
ανεξάρτητο, ευρωπαϊκό κράτος, δύο εκπρόσωποι ξένων κυβερνήσεων και οργανισμών
(Κομισιόν).
Αυτό σημαίνει στην πράξη, ότι κάθε φορά
που θα πωλείται ένα περιουσιακό στοιχείο
του ∆ημοσίου, η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν
θα έχει το δικαίωνα βέτο στη συναλλαγή, αν
κρίνει ότι το τίμημα που προσφέρεται από
τον πλειοδότη είναι εξευτελιστικά χαμηλό και
ζημιώνεται το ∆ημόσιο. Οι τεχνοκράτες της
ανεξάρτητης Αρχής θα έχουν στα χέρια τους
ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμευτικούς
στόχους εισπράξεων (π.χ. 5 δις ευρώ μέσα
στο β΄ εξάμηνο του 2011 από 24 πράξεις
ιδιωτικοποιήσεων). Θα προχωρούν στην
εκποίηση, αδιαφορώντας για τα προσφερόμενα τιμήματα, ενώ αν υπάρξει οποιαδήποτε
καθυστέρηση ή άλλη «δυσλειτουργία», οι
άνθρωποι των ξένων κυβερνήσεων και της
Κομισιόν θα αναφέρουν στην «Τρόικα» το
πρόβλημα, ώστε να «ανακαλείται στην τάξη
η κυβέρνηση» με την απειλή διακοπής της
εκταμίευσης των δόσεων… (π).
Εν ολίγοις, η «Τρόικα» παίρνει το σφυρί
των ιδιωτικοποιήσεων από την κυβέρνηση
και η πώληση της περιουσίας του ∆ημοσίου
θα γίνει με το πιστόλι της χρεωκοπίας στον
κρόταφο!

10 ΑΓΩΝΑΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ.
ΟΙ ∆ΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

συνέχεια από την 1η σελ.

μετ᾽ ἐγκωμίων, σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία
τοῦ Κυρίου, Πρόδρομε», φτάνει δηλαδὴ γιὰ
σένα ἅγιε Ἰωάννη Πρόδρομε ἡ μαρτυρία
τοῦ Κυρίου (ὅτι «μεταξὺ ὅσων γέννησαν
γυναῖκες δὲν ὑπάρχει ἀνώτερος ἀπὸ τὸν
Βαπτιστή» Ματθ.11,11.Λουκ.7,28), ἰσχύει
καὶ ἐδῶ. Καὶ γιὰ τοὺς δύο κορυφαίους
εἶνε ἀρκετὰ αὐτοὺς τὰ λόγια ποὺ εἶπε γι᾽ ὁ
Χριστός. Διότι καὶ γιὰ τοὺς δύο ἔχει μιλήσει
τιμητικῶς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Τί θὰ πῇ ὁ κόσμος γιὰ μᾶς δὲν ἔχει καμμιά ἀξία, τί θὰ πῇ
ὁ Κύριος μᾶς ἐνδιαφέρει.
Ἂς δοῦμε λοιπὸν τί λόγια εἶπε ὁ Χριστὸς
γιὰ τὸν ἀπόστολο Πέτρο καὶ τί λόγια εἶπε γιὰ
τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Ποιά ἡ μαρτυρία τοῦ
γιὰ τοὺς δύο κορυφαίους;
Καὶ πρῶτα γιὰ τὸν ἀπόστολο Πέτρο. Ὁ
Χριστὸς πῆρε κάποτε τοὺς μαθητάς του,
βγῆκε ἔξω σὲ ἐρημικὸ μέρος, κ᾽ ἐκεῖ τοὺς
ὑπέβαλε ἕνα ἐρώτημα•―«Τίνα με λέγουσιν
οἱ ἄνθρωποι εἶναι;», τί ἰδέα ἔχει γιὰ μένα ὁ
κόσμος - ὁ λαός; Δὲ ρωτάει τί ἰδέα ἔχουν
οἱ ἄρχοντες, οἱ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι, ὁ
Ἄννας κι ὁ Καϊάφας• αὐτοὶ
εἶχαν κακία καὶ φθόνο, καὶ
ὠνόμαζαν τὸ φῶς σκοτάδι
καὶ τὸ σκοτάδι φῶς. Ἐρωτᾷ
τί ἰδέα ἔχει ὁ ἁπλὸς καὶ
ἀπονήρευτος λαός.
Οἱ μαθηταὶ ἀπαντοῦν•
―Σὲ θεωροῦν ἕνα μεγάλο
ἄνθρωπο, ἕνα μεγάλο προφήτη• ἄλλοι λένε ὅτι εἶσαι ὁ
Ἰωάννης ὁ βαπτιστής, ἄλλοι
ὁ Ἠλίας, ἄλλοι ὁ Ἰερεμίας ἢ
ἕνας ἀπὸ τοὺς προφῆτες.
Κατόπιν ὁ Χριστὸς τοὺς κάνει δεύτερη ἐρώτησι. Ζητάει
νὰ τοῦ ποῦν τί γνώμη ἔχουν
ὄχι ὁ κόσμος ἀλλὰ αὐτοί•
―«Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε
εἶναι;», σεῖς οἱ ἴδιοι τί ἰδέα ἔχετε γιὰ μένα;
Ἐδῶ οἱ ἄλλοι μαθηταὶ σταμάτησαν. Ἀλλὰ ὁ
Πέτρος, ποὺ ἦταν τὸ στόμα τῶν ἀποστόλων,
λαμβάνει τὸν λόγο καὶ ἀπαντᾷ• «Σὺ εἶ ὁ
Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος», ἐσὺ
δηλαδὴ εἶσαι πολὺ πιὸ ψηλὰ ἀπὸ ὅλους τοὺς
προφῆτες, πιὸ ψηλὰ ἀπὸ κάθε ἄλλο μεγάλο
ἄνθρωπο ποὺ παρουσιάστηκε στὸν κόσμο•
ἐσὺ ἀγγίζεις τὰ ἄστρα, εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ,
ὁ Θεός. Καὶ ὁ Κύριος, ποὺ ἄκουσε ἀπὸ τὸ
στόμα τοῦ Πέτρου αὐτὴ τὴν ὁμολογία, τοῦ
λέει• ―«Μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι
σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾽ ὁ
πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. κἀγὼ δέ
σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ
τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν,
καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς,
ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν
λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς
οὐρανοῖς» (Ματθ. 16,17-19).
Νά τὸ ἐγκώμιο. Προσέξατε τί λόγια εἶπε ὁ
Χριστὸς γιὰ τὸν Πέτρο; Τὸν ἐπαίνεσε. Εἶσαι
«μακάριος», εὐτυχής, τοῦ εἶπε. Γιατί;Ὄχι
γιὰ τὰ χρήματά σου ἢ γιὰ τὴ σοφία σου ἢ
γιὰ τὴνκαταγωγή σου, ἀλλὰ γιατὶ σ᾽ ἐσένα
φανερώθηκε μιὰ ἀλήθεια, ποὺ δὲν εἶνε
ἀποτέλεσμα γνώσεως, ἀλλὰ εἶνε ἀλήθεια ἐξ
ἀποκαλύψεως• σ᾽ ἐσένα φανέρωσε ὁ Πατήρ, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ• καὶ αὐτὴ
ἡ ὁμολογία εἶνε «πέτρα», βράχος δηλαδή,
ἐπάνω στὸν ὁποῖο εἶνε κτισμένη ἡ Ἐκκλησία.
Ὅσοι πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε Θεός,
αὐτοὶ ἔχουν θεμέλιο. Ἔτσι εἶνε ἡ πίστι στὸ
Χριστό, εἶνε κάτι θεμελιῶδες, ἀπαραίτητο.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κλονισθῇ ἡ
Ἐκκλησία, διότι στηρίζεται σ᾽ αὐτὸ τὸ βράχο.
Κι ἂν ἀκόμη ὁ διάβολος ἐπιστρατεύσῃ ὅλες
τὶς δυνάμεις του, δὲν μπορεῖ νὰ κλονίσῃ
τὴν Ἐκκλησία, διότι αὐτὴ ἔχει θεμέλιο τὸ
Χριστό. Οἱ μωαμεθανοὶ ἱδρυτὴ τῆς θρησκείας τους ἔχουν ἕναν ἄνθρωπο• ἐμεῖς
ἔχουμε θρησκεία ποὺ τὴ θεμελίωσε ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ. Κ᾽ ἐσύ, Πέτρε, θὰ ἔχῃς ἐξουσία
ποὺ δὲν τὴν ἔχει οὔτε ὁ βασιλιᾶς• θὰ ἔχῃς
τὴν ἐξουσία νὰ συγχωρῇς ἁμαρτίες! Τὴν
ἐξουσία αὐτὴ ἔχει ὄχι μόνο ὁ Πέτρος, ὅπως
ἰσχυρίζονται οἱ φράγκοι - οἱ παπικοί, ἀλλὰ
καὶ ὅλοι οἱ ἀπόστολοι. Βλέπετε, ἀγαπητοί
μου, τὸ ἐγκώμιο τοῦ Πέτρου;
Ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου τιμητικὸ ἐγκώμιο ἔχει πλέξει
ὁ Χριστὸς καὶ γιὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο. Τί

εἶπε γιὰ τὸν Παῦλο; Ὅπως γνωρίζουμε, ὁ
Σαῦλος (ἔτσι λεγόταν πρῶτα) ἦταν διώκτης τῆς Ἐκκλησίας. Βαδίζοντας ὅμως γιὰ
τὴ Δαμασκὸ ἄστραψε μπροστά του φῶς
ποὺ τὸν τύφλωσε. Ἔπεσε κάτω κι ἄκουσε
φωνὴ―«Σαοὺλ Σαούλ, τί μὲ διώκεις;». Στὴν
ἀπορία του ―«Ποιός εἶσαι, κύριε;» ἔλαβε
τὴν ἀπάντησι• ―«Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ
διώκεις». Τὸν ὡδήγησαν ἐν συνεχείᾳ σὲ
κάποιο σπίτι κ᾽ ἔμεινε ἐκεῖ τρεῖς μέρες μετανοώντας νηστεύοντας καὶ προσευχόμενος.
Τότε ὁ Κύριος ἐμφανίζεται σὲ ἕνα Χριστιανό,
τὸν Ἀνανία, καὶ τοῦ λέει•―Πήγαινε στὸ τάδε
σπίτι νὰ συναντήσῃς τὸν Σαῦλο.
―Μὰ αὐτὸν νὰ συναντήσω, Κύριε; λέει ὁ
Ἀνανίας μὲ ἀπορία• χειρότερος βλάστημος
καὶ διώκτης τῶν παιδιῶν σου δὲν ὑπάρχει.
―Νὰ πᾷς νὰ τὸν βαπτίσῃς• διότι αὐτὸς
ὁ βλάσφημος καὶ διώκτης εἶνε γιὰ μένα
«σκεῦος ἐκλογῆς… τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά
μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν τε
Ἰσραήλ» (Πράξ. 9,5-15).
Τί θὰ πῇ «σκεῦος ἐκλογῆς»;Ὅπως
μέσα σ᾽ ἕνα σπίτι ἢ σ᾽
ἕνα ἀνάκτορο ὑπάρχουν
ἐκλεκτὰ σκεύη γιὰ ὑψηλὲς
ὑπηρεσίες, ἔτσι καὶ μέσα
στὸ ἀνάκτορο τοῦ Θεοῦ,
τὴν Ἐκκλησία, ὁ Σαῦλος
θὰ γινόταν τὸ κατάλληλο
ὄργανο γιὰ νὰ κηρυχθῇ
τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.
Καὶ πράγματι ὁ ἀπόστολος
Παῦλος ἔγινε ἡ ῥομφαία,
τὸ σπαθὶ τοῦ Χριστοῦ,
ποὺ πολέμησε τὴν πλάνη
καὶ τὴν ἁμαρτία• ἔγινε ἡ
σάλπιγγα, ποὺ ἡ φωνή
της ἀκούστηκε στὰ πέρατα
τῆς γῆς• ἔγινε ἡ λύρα καὶ
ἡ κιθάρα, ποὺ ἔψαλε τὸ
ᾆσμα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ σκόρπισε
ἀγγελικὴ ἁρμονία στὸν κόσμο. Αὐτὸς ἔγινε
ὁ σημαιοφόρος ποὺ κράτησε τὴ σημαία
τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ μετέφερε σὲ κάθε
μέρος•στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὴ Μακεδονία,
στὴν Πελοπόννησο, μέχρι τὴ ῾Ρώμη καὶ τὴν
Ἱσπανία, παντοῦ. Καὶ γύρω ἀπὸ τὴ σημαία
τοῦ Χριστοῦ, ἐπὶ 35 χρόνια, ἔδωσε κραταιὲς
μάχες καὶ νίκησε.
Τὸ συμπέρασμα, ἀδελφοί μου, εἶνε ὅτι οἱ
δύο αὐτοὶ ἀπόστολοι εἶνε ἀστέρια πρώτου
μεγέθους, ποὺ σελαγίζουν καὶ μαρμαίρουν
στὸν οὐρανό της άγίας μας Ἐκκληοίας. Δικαίως και πρεπόντος ονομάζονται κορυφαίοι
και πρωτόθρονοι.
Διακρίθηκαν ἀπὸ ὅλου ς τοὺς ἀποστόλους
γιὰ τὶς ἀρετές τους. Ποιές ἀρετὲς εἶχαν; Εἶχαν
μιὰ πίστι βράχο, ποὺ δὲν κλονιζόταν καθόλου
ἀπὸ τοὺς πειρασμούς. Εἶχαν ἀγάπη• ἀγάπη
πρὸς τὸν Θεό, ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους,
ἀγάπη πρὸς τοὺς μετανοοῦντας, ἀγάπη πρὸς
ὅλο τὸν κόσμο. Εἶχαν προθυμία•λὲς καὶ εἶχαν
φτερά, πετοῦσαν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ ὣς τὴ
δύσι, γιὰ νὰ μεταφέρουν τὸ εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ.
Καὶ ποιό ἦταν τὸ κήρυγμά τους, τί
ἐδίδασκαν ὁ ἀπόστολος Πέτρος καὶ ὁ
ἀπόστολος Παῦλος; Δίδασκαν, ὅτι κάτω ἀπὸ
τὸν οὐρανὸ δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα ποὺ
μπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ. Ἂν ἀνοίξω τὴν καρδιά σας,
ποιό εἶνε γιὰ σᾶς τὸ γλυκύτερο ὄνομα; τῆς
γυναίκας σας, τοῦ ἀντρός σας, τοῦ παιδιοῦ
σας, τοῦ μνηστῆρος σας; Πέστε μου, γιὰ
νὰ σᾶς πῶ πόσο ζυγίζετε. Δὲν λέω νὰ μὴν
ἀγαπᾶτε τὰ πρόσωπα αὐτά. Ἀλλὰ πάνω ἀπὸ
τὰ ὀνόματα τῶν οἰκείων σας, τῶν φίλων σας,
τῶν εὐεργετῶν σας, ὑπάρχει ἕνα ὄνομα.
Ὅλα τὰ ὀνόματα μιὰ μέρα θὰ σβήσουν•
τὰ πάντα παρέρχονται. Ἕνα ὄνομα δὲν
θὰ σβήσῃ ποτέ, ἀλλὰ θὰ μένῃ γραμμένο
παντοῦ• τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστού.
.Ὤ τὸ ὄνομα αὐτό, τί γλυκὸ εἶνε, τί φωτιὰ
ἀνάβει στὴν καρδιά! Ὅποιος δὲν ἀγάπησε τὸ
Χριστό, δὲν ἀξίζει νὰ ζῇ• δὲν ὑπάρχει ζωὴ
χωρὶς τὸ Χριστό• ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Η ὁμιλία αυτή ἔγινε στὸν Ι.Ν.
Ἁγ. Ἰωάννου ὁδ. Βουλιαγμένης
29-6-1960.
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«ΌΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
συνέχεια από την 1η σελ.

από τον 15ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 216 – το αυτές οι λέξεις είναι Ελληνικές».
σίγουρο είναι πως σαστίζει κανείς μπροστά
◙ Ζακ Λακαρριέρ (Γάλλος συγγραφέας).
στη δύναμη με την οποία διαδόθηκε η ελ«Στην Ελληνική υπάρχει ένας ίλιγγος λέξεληνική γλώσσα μέσα από τόσες κρίσεις και ων, διότι μόνο αυτή εξερεύνησε, κατέγραψε
αναγεννήσεις» έγραφε.
και ανέλυσε τις ενδότατες διαδικασίες της
Επειδή πίστευε ότι όλα τα μεγάλα έργα ομιλίας και της γλώσσης, όσο… καμία άλλη
των αναζητήσεων έχουν για μοναδικό κί- γλώσσα».
νητρο την επιθυμία να εισχωρήσουν στο
◙ Μαριάννα Μακ Ντόναλντ (καθηγήτρια
βάθος του ανθρώπου… γι’ αυτό η ζωή της του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και
ήταν μια αδιάκοπη σειρά συγγραφής και επικεφαλής του TLG είχε δηλώσει).
διδασκαλίας.1 Ήταν ομότιμος καθηγήτρια
«Η γνώση της Ελληνικής είναι απαραίτητο
στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και επί θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργεισειρά ετών, δίδαξε στο College de France. ας».
Το επιστέγασμα όλων η εκλογή της, το
◙ Χάμφρεϋ Κίττο (Άγγλος καθηγητής στο
1988, στη Γαλλική Ακαδημία. Υπήρξε μέλος Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, 1968).
των Ακαδημιών της Βιέννης, των Αθηνών,
«Είναι στη φύση της Ελληνικής γλώσσας
της Νάπολης, του Τορίνου και των Κάτω να είναι, ακριβής και περίπλοκη. Η ασάφεια
Χωρών, της Αμερικάνικης Ακαδημίας Τεχνών και η έλλειψη άμεσης ενοράσεως που χακαι Επιστημών κ.α. Είναι δόκτωρ honoris ρακτηρίζει μερικές φορές τα Αγγλικά και
Causa των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης, τα Γερμανικά, είναι εντελώς ξένες προς την
των Αθηνών, του ∆ουβλίνου, του Μόντρεαλ Ελληνική γλώσσα».
◙ Theodore F. Brunner (ιδρυτής του TLG
και του Γέιλ.
Για την μεγάλη αυτή προσφορά της και διευθυντής του μέχρι το 1997).
προς την Ελλάδα η πολιτεία την
«Σε όποιον απορεί γιατί ξοδεύτηκαν τόσα εκατομμύρια
τίμησε με το βραβείο Ωνάση, και
στην αρχή Σεπτεμβρίου 1996 με
δολάρια για την αποθησαύριση
Προεδρικό ∆ιάταγμα πολιτογρατων λέξεων της Ελληνικής, απαφήθηκε Ελληνίδα, και το 2001
ντούμε: Μα πρόκειται για την
ανακηρύχτηκε Πρέσβειρα του
γλώσσα των προγόνων μας και
Ελληνισμού.
η επαφή με αυτούς θα βελτιώσει
Η εφημερίδα μας αφιέρωσε το
τον πολιτισμό μας».
◙ R.H.Robins (Άγγλος γλωσμικρό αυτό ιστορικό, ευγνωμονώντας την για το μεγάλο καλό
σολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου).
που έκανε στην πατρίδα, στην
Jacqueline de Romilly
γλώσσα και την ιστορία.
«Φυσικά δεν είναι μόνο στη
Αλλά ας δούμε και ποιοι άλλοι Μεγάλοι γλωσσολογία όπου οι Έλληνες υπήρξαν
και ∆ιάσημοι εκφράστηκαν και πώς για την πρωτοπόροι για την Ευρώπη. Στο σύνολό
της η πνευματική ζωή της Ευρώπης ανάγεται
ελληνική γλώσσα.
◙ Gilbert Murray (καθηγητής του Πανεπι- στο έργο των Ελλήνων στοχαστών. Ακόμα
στημίου της Οξφόρδης).
και σήμερα επιστρέφουμε αδιάκοπα στην
«Η ελληνική είναι η τελειότερη γλώσσα. Ελληνική κληρονομία για να βρούμε ερεθίΣυχνά διαπιστώνει κανείς ότι μία σκέψη μπο- σματα και ενθάρρυνση».
ρεί να διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην
◙ David Grystal (Άγγλος καθηγητής,
ελληνική, ενώ γίνεται δύσκολη και βαρεία συγγραφέας της εγκυκλοπαίδειας του Camστη Λατινική, Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. bridge για την Αγγλική).
Είναι η τελειότερη γλώσσα επειδή εκφράζει
«Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πόσο στηριζόμαστε ακόμα στην Ελληνική, για να
τις σκέψεις τελειότερων ανθρώπων».
◙ Φραγκίσκος Λιγκόρα (Ιταλός καθηγητής μιλήσουμε για οντότητες και γεγονότα που
Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της ∆ιεθνούς βρίσκονται στην καρδιά της σύγχρονης
ζωής».
Ακαδημίας προς διάδοσιν του πολιτισμού).
◙ Max Von Laye (Βραβείον Νόμπελ Φυ«Έλληνες να είστε περήφανοι που μιλάτε
την ελληνική γλώσσα ζωντανή και μητέρα σικής).
«Οφείλω χάριτας στην θεία πρόνοια, διότι
όλων των άλλων γλωσσών. Μην την παραμελείτε διότι αυτή είναι ένα από τα λίγα ευδόκησε να διδαχθώ τα αρχαία Ελληνικά,
αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτό- που με βοήθησαν να διεισδύσω βαθύτερα
χρονα το διαβατήριό σας για το παγκόσμιο στο νόημα των θετικών επιστημών».
◙ Juan Jose Puhana Arza (Βάσκος πολιπολιτισμό».
◙ Luis Sose Navarro (Αντιπρόεδρος στο τικός και Ελληνιστής).
«Οφείλουμε να διακηρύξουμε ότι δεν έχει
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ευροκλάσσικο
υπάρξει στον κόσμο μια γλώσσα η οποία
της Ε.Ε.).
«Η ελληνική γλώσσα για μένα είναι σαν κο- να δύναται να συγκριθεί με την κλασσική
Ελληνική».
σμογονία. ∆εν είναι απλώς μία γλώσσα…».
◙ Γκαίτε (ένας διάλογος με τους μαθητές
◙ Ιμπν Χαλντούν (ο μεγαλύτερος Άραβας
του).
ιστορικός).
- ∆άσκαλε τι θα διαβάσουμε για να γίνουμε
«Που είναι η γραμματεία των Ασσυρίων,
σοφοί όπως εσύ;
των Χαλδαίων, των Αιγυπτίων; Όλη η ανθρω- Τους Έλληνες κλασσικούς.
πότητα έχει κληρονομήσει την γραμματεία
- Και όταν τελειώσουμε τους Έλληνες
των Ελλήνων μόνον».
κλασσικούς τι να διαβάσουμε;
◙ Φρεδερίκος Σαγκρέδο (Βάσκος κα- Πάλι τους Έλληνες κλασσικούς.
θηγητής γλωσσολογίας – Πρόεδρος της
◙ Ιρίνα Κοβάλεβα (Ρωσίδα καθηγήτρια
Ακαδημίας της Βασκωνίας).
στο Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ, 1995).
«Η αρχαία Ελληνική γλώσσα πρέπει να
«Η Ελληνική γλώσσα είναι όμορφη σαν τον
γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων των Ευρωπαί- ουρανό με τα άστρα».
ων, ειδικά των καλλιεργημένων ατόμων». «Η
◙ Ερρίκος Σλήμαν (∆ιάσημος αρχαιολόΕλληνική γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή». «Η γος 1822-1890 – μίλαγε άψογα 18 γλώσσες.
Ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονο- Για 2 χρόνια δεν έκανε τίποτε από το να
μιά που έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος μελετάει τα έπη του Ομήρου).
«Επιθυμούσα πάντα με πάθος να μάθω
για την ανέλιξη του εγκεφάλου του. Απέναντι
στην Ελληνική όλες, και επιμένω, όλες οι Ελληνικά. ∆εν το είχα κάνει γιατί φοβόμουν
πως η βαθειά γοητεία αυτής της υπέροχης
γλώσσες είναι ανεπαρκείς».
◙ Will Durant (Αμερικανός ιστορικός και γλώσσας θα με απορροφούσε τόσο πολύ
φιλόσοφος, καθηγητής του Πανεπιστημίου που θα με απομάκρυνε από τις άλλες μου
δραστηριότητες».
της Columbia).
Έχουμε καταγράψει πάνω από 100 προ«Το αλφάβητο μας προήλθε εξ Ελλάδος σωπικότητες των γραμμάτων… που έχουν
δια της Κύμης και της Ρώμης. Η γλώσσα πει ή γράψει για την Ελληνική γλώσσα, αλλά
μας βρίθει ελληνικών λέξεων. Η επιστήμη λόγω έλλειψης χώρου και για να μην κουράμας εσφυρηλάτησε μίαν διεθνή γλώσσα σουμε τους αναγνώστες μας περιορισθήκαδια των Ελληνικών όρων. Η γραμματική με ενδεικτικά στους παραπάνω ξένους διακεμας και η ρητορική μας, ακόμη και η στίξης κριμένους ανθρώπους του πνεύματος για να
και η διαίρεσης εις παραγράφους… είναι μη θεωρηθεί ότι αυτοθαυμαζόμαστε.
Ελληνικές εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά μας
(Σημείωση)
1
είδη είναι Ελληνικά; – το λυρικόν, η ωδή, το
Ένα μεγάλο μέρος των μελετών της ήταν ο Θουκυειδύλλιον, το μυθιστόρημα, η πραγματεία, δίδης, στον οποίο, εκτός από τη μετάφραση του έργου
η προσφώνησις, η βιογραφία, η ιστορία του, αφιέρωσε πολλές μελέτες, που την ανέδειξαν σε
και προ πάντων το όραμα. Και όλες σχεδόν διεθνές επίπεδο.
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∆ιαβάζοντας το σχετικό άρθρο και
τις πληροφορίες που δημοσίευσε η
εφημερίδα «ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ»
μπαίνουμε σε σκέψεις, προβληματισμούς και επαγρύπνηση. Γράφει δε
εν ολίγοις:
«Στο στόχαστρο ξένων μυστικών
υπηρεσιών, και όχι μόνο, βρίσκονται
το ειδικό καθεστώς της Αγιώνυμης
Πολιτείας του Αγίου Όρους, το «άβατο» αυτής αλλά και η “επαναστατημένη” αδελφότητα της Ιεράς Μονής
Εσφιγμένου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες εδώ και αρκετό καιρό κάποιοι
άνομοι κύκλοι επεξεργάζονται σχέδιο
μερικής ή ολικής κατάργησης του
«άβατου…». Μάλιστα μέσα στο πνεύμα αυτό έχουν γίνει πολλές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ
υπήρξε και κίνημα κατάργησής του
από γυναίκες, και όχι μόνο, μέλη του
Ευρωκοινοβουλίου (Συνέντευξη Αν.
Καραμάνου, πρώην ευρωβουλευτή
του ΠΑΣΟΚ Σ.Ο. 2003).
Εκτός όμως των μέχρι σήμερα δημοσίων τοποθετήσεων, οι Βρυξέλλες
θεωρούν ακατανόητο, καταδικαστέο
και απαράδεκτο μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια της ενωμένης Ευρώπης να ισχύει τέτοιο καθεστώς. ∆εν
νοείται μάλιστα ούτε δικαιολογείται
και η επί σειρά ετών χρηματοδότηση
με κονδύλια των Ευρωπαίων πολιτών
του ιδιαιτέρου και δίχως ελεύθερης
προσέγγισης αυτού τόπου! Για το
λόγο αυτό ανεπίσημα έχουν ξεκινήσει
συζητήσεις που αποβλέπουν σε μία
προσπάθεια κατάργησης του «αβάτου», ώστε να επιτραπεί αρχικά μία
ελεγχόμενη είσοδος των γυναικών!!!
Στο σχέδιο, που φαίνεται να καταλήγουν, περιλαμβάνεται σε πρώτη φάση
η κατάργησή του σε δύο άμεσα προσβάσιμες από τη θάλασσα μονές του
Αγίου Όρους, μιας εκ της ανατολικής
και μιας εκ της δυτικής πλευράς.
Προς το σκοπό αυτό, οι ίδιες
πηγές πληροφόρησης, τις οποίες
παρουσιάζουμε με κάθε επιφύλαξη,
ισχυρίζονται πως είναι ο όλος σχεδιασμός, εν γνώσει και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι πρώτες
δε ανεπίσημες βολιδοσκοπήσεις σε
Αγιορείτες εκπροσώπους ιερών μο-

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ
νών απέδειξαν ότι το ζήτημα, υπό τη νομία για να επιληφθεί του σοβαρού
μορφή που τίθεται από ΗΠΑ και Ε.Ε., θέματος, το οποίο θα φαίνεται πως
είναι διαπραγματεύσιμο!!!».
έχει ανθρωπιστική χροιά…
Προϋπόθεση αυτού του εγχειρήΟι αστυνομικοί τότε, που θα μεταματος είναι και η άμεση εκδίωξη της βούν… με το πρόσχημα της έρευνας
αδελφότητας της Μονής Εσφιγμέ- στο μοναστήρι για λαθρομετανάστες,
νου, διότι με την εδώ και δεκαετίες να βρουν την κρυμμένη ποσότητα
αντίσταση στα ύπουλα σχέδια της των ναρκωτικών. Εκ των ανακρίσεων
δαιμονικής οικουμενιστικής κίνησης, που εξ ανάγκης θα διεξαχθούν, οι
θα καταστήσει την εν λόγω Ιερά Μονή λαθρομετανάστες ευθαρσώς θα υποβασικό μοχλό της αντίδρασης όλων στηρίξουν πως η μετάβασή τους έγινε
αυτών που θα εναντιώνονται στην κα- κατόπιν συνεννόησης με πρόσωπα
τάργηση του
από την αδελ«αβάτου». Και
φότητα και
μπορεί τότε
έναντι αδράς
να διαταραχρηματικής
αμοιβής.
χθούν οι λεπτές ισορροΝα συνταπίες της ενόχθεί έτσι στη
τητας των Ορσυνέχεια έκθοδόξων και
θεση με την
οι συνέπειες
οποία θα καθα είναι απρότηγορείται
βλεπτες!
η Ιερά Μονή
Σενάριο
πώς διακινεί
ντροπής
ναρκωτικά
«Για το λόγο Ι. Μ. Εσφιγµένου Αγίου Όρους
και λαθρομεαυτό και προκειμένου να αποτραπεί τανάστες. Και με τη βοήθεια κατευένα τέτοιο ενδεχόμενο αναλαμβάνουν θυνόμενης προπαγάνδας από τα
δράση οι αλλοδαπές μυστικές υπη- ΜΜΕ σε Ελλάδα και σε εξωτερικό
ρεσίες, οι οποίες προγραμματίζουν, το όλο ζήτημα να διογκωθεί τόσο
ως λένε οι ίδιες πηγές, μέσα στο πολύ, ώστε η Πολιτεία να φανεί ότι
καλοκαίρι επιχείρηση εκδίωξης της “εξαναγκάστηκε” στην εκδίωξη των
αδελφότητας από την ιστορική Μονή. “παρανόμων” μοναχών όχι για λόγους
Επειδή όμως, όλες οι μέχρι τώρα εκκλησιαστικούς αλλά για λόγους
προσπάθειες, όχι μόνο έχουν πέσει που έχουν να κάνουν αμιγώς με το
στο κενό αλλά επιπλέον αποτέλεσαν ποινικό δίκαιο και υπό την πίεση της
την αιτία προσέγγισης και νέων υπο- διεθνούς πλέον κοινότητας!
στηρικτών της Μονής, στο τραπέζι
∆ια του τρόπου αυτού, το Οικουέπεσε προς εξέταση το απίστευτο μενικό Πατριαρχείο θα παρουσιασθεί
και συνάμα απαράδεκτο σενάριο αμέτοχο και εμμέσως θα αναβαθμιεκδίωξης των μοναχών.
στεί για τη σθεναρή στάση του έναντι
Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, θα της “επαναστατημένης” μοναχής
επιχειρηθεί, μέσω συγκεκριμένων αδελφότητας. Εντέχνως μάλιστα θα
προσώπων που θα παρουσιασθούν φανεί στο χριστεπώνυμο ποίμνιο πως
με την ιδιότητα του προσκυνητή, να οι λόγοι αντίδρασης των μοναχών
περάσουν στο εσωτερικό της Μονής είχαν να κάνουν με την προστασία
μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσι- της δήθεν “παρανομίας” τους και
ών! Επιπλέον θα επιχειρηθεί σκάφος όχι με τον οικουμενισμό, τον οποίο
με λαθρομετανάστες να προσεγγίσει είχαν ως κάλυμμα… Έτσι εμμέσως
σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα καταποντισθεί και κάθε κίνημα
το απομονωμένο μοναστήρι και οι που αντιτίθεται στους οικουμενικούς
λαθρομετανάστες να βρουν καταφύ- διαλόγους και στην ένωση των χριγιο σ’ αυτό. Η παρουσία τους δε εκεί στιανικών ομολογιών ενώ αναμένεται
να συμβάλει ώστε η αδελφότητα να να ευνοηθεί η πρακτική ένωσης που
εξαναγκαστεί να καλέσει την αστυ- ακολουθείται με τον θεολογικό διάλο-
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γο που διεξάγεται με το Βατικανό!
Υπό το καθεστώς μάλιστα της παγκόσμιας κατακραυγής, που θα προκαλέσει το όλο γεγονός, αλλά και με
την πίεση γυναικείων κινημάτων από
όλο τον κόσμο, να πεισθούν, τόσο το
Φανάρι ώστε να συναινέσει, όσο και
οι αδελφότητες των μονών που αντιτίθενται στο άβατο, για να δεχθούν
να συρθούν εξ ανάγκης σε επίσημη
πλέον διαπραγμάτευση της πρότασης
για τη μερική κατάργησή του!
Ο δημοσιογράφος που έκανε το
ρεπορτάζ μεταφέρει όσα άκουσε
– ερεύνησε στο τελευταίο του ταξίδι
το μήνα Ιανουάριο στο περιβόλι της
Παναγίας. ∆ιερωτάται όμως κατά
πόσο έχουν να κάνουν με την αλήθεια…
Εμείς οι αγωνιζόμενοι, επειδή έχουμε ζήσει παρόμοιες – σχεδόν – καταστάσεις, θεωρούμε ότι μπορούν να
συμβούν αυτά και ακόμη χειρότερα.
Και τούτο διότι είδαμε τις ντόπιες και
ξένες δυνάμεις να παρακολουθούν,
να φωτογραφίζουν, να βιντεοσκοπούν κάθε συγκέντρωσή μας και δη
να προσπαθούν με κάθε μέσο (οικονομικό, τοποθετήσεις, προαγωγές,
μεταθέσεις, ξυλοδαρμούς) να μας
εξουδετερώσουν. Συσκέψεις επί συσκέψεων για το πώς θα απαλλαχθούν
από ανεπιθύμητα πρόσωπα. Ως και η
κατηγορία περί ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκε – προσφιλής μέθοδος – για
να μας παγιδεύσουν αλλά απέτυχαν
παταγωδώς γιατί οι αρμόδιοι της
αστυνομίας και των άλλων κέντρων
«τυφλώθηκαν» ερευνώντας αθώους
και αληθινούς χριστιανούς.
Λησμόνησαν, οι δυστυχείς ότι
«μωραίνει Κύριος όν βούλεται απωλέσαι».
Γι’ αυτά που συμβαίνουν στο Άγιον Όρος και στο Μοναστήρι του
Εσφιγμένου, την ευθύνη πρώτα έχει
το Πατριαρχείο και μετά η πολιτεία.
Όπως και γι’ αυτά που συνέβησαν
και συμβαίνουν στη Λάρισα, ακόμη
και σήμερα την ευθύνη την έχει ο
αντικανονικός δεσπότης Λάρισας
Ιγνάτιος Λάππας και μετά η πολιτεία
δια των οργάνων τους.
Αδελφοί, γρηγορείτε!
Ο εχθρός προ των πυλών!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΕΓΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Όπως είναι γνωστό την ερμηνεία
του Συντάγματος την κάνουν τα
δικαστήρια και προκειμένου για υποθέσεις που αναφέρονται στις σχέσεις
των πολιτών με το κράτος αρμόδια
είναι τα διοικητικά δικαστήρια με
ανώτατο το Συμβούλιο της επικρατείας (ΣτΕ).
Και στο παρελθόν (1997), πάλι για
οικονομικούς λόγους, μπήκε πλαφόν
(όριο) στα εισοδήματα των πολύτεκνων οικογενειών για την χορήγηση
των πολυτεκνικών επιδομάτων στη
μητέρα που έχει άγαμα παιδιά μέχρι
23 ετών και ύστερα χορήγηση ισόβιας σύνταξης.
Όμως, διαφορετική γνώμη είχε
το ΣτΕ, στο οποίο προσέφυγαν
οι πολύτεκνοι. Έχουν εκδοθεί και
εκδίδονται ακόμα αποφάσεις από
το 2001 οι οποίες δικαιώνουν τις
πολύτεκνες μητέρες. Για ενημέρωση των πολυτέκνων κι όχι μόνο το
δημογραφικό πρόβλημα της χώρας
μας είναι το υπ αριθμό ΕΝΑ εθνικό
πρόβλημα σε πείσμα της παγκοσμιο-

ποίησης η οποία μισεί θανάσιμα την η εξυπηρέτηση του οποίου συνιστά
έννοια του έθνους καταχωρούμε το και λόγω δημοσίου συμφέροντος, δεν
σκεπτικό των αποφάσεων του ΣτΕ είναι επίσης συνταγματικώς ανεκτές
(2773/1991,2778/1991, 2781/1991), ρυθμίσεις με τις οποίες πολύτεκνες
το οποίο έχει ως εξής:
οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω
Επειδή το άρθρο 21 παρ 2 του Συ- ειδικής κρατικής φροντίδας, αφού
ντάγματος ορίζει ότι «οι πολύτεκνες έτσι αναιρείται ως προς αυτές η
οικογένειες ….∆ικαιούνται της ειδι- αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων
κής φροντίδας του κράτους». Με τη οικογενειών επιβαλλόμενη από το
διάταξη αυτή, η θέσπιση της οποίας
Σύνταγμα ειδική φροντίδα
αποσκοπεί στην αντιμετου κράτους. Η θέσπιση
τώπιση του δημογραφι- Γράφει:
ειδικότερα τέτοιων εξαιρέΧαράλ. Γρ. Κοντός
κού προβλήματος της
σεων με κριτήρια αναγόμενα
τ. καθ. ΤΕΙ
χώρας, παρέχεται μεν – Οικονομολόγος
στο εισόδημα των πολυτέκατ αρχήν υπόδειξη ∆ικηγόρος
κνων οικογενειών δεν είναι
προς το κοινό νομοθέσυνταγματικώς επιτρεπτή,
τη, εξυπακούεται όμως
ενόψει και του ότι ο συνταγταυτόχρονα στοιχειώδης απαγοματικός
νομοθέτης,
θεσπίζοντας την
ρευτικός κανόνας, δεσμευτικός για
υπέρ
αυτών
ειδική
φροντίδα, δεν
τον κοινό νομοθέτη, σύμφωνα με
απέβλεψε
στην
ενίσχυση
αυτών ως
τον οποίο δεν είναι συνταγματικώς
ανεκτός ο περιορισμός ή η υπο- κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή
βάθμιση της παρεχόμενης στους αναξιοπαθούντων προσώπων.….
Να γιατί δικαιώνεται ο τίτλος του
πολύτεκνους ειδικής φροντίδας άνευ
αποχρώντος λόγου. Εν όψει δε της σημειώματος για παραβίαση του Συαδιάστικτης διατύπωσης της εν λόγω ντάγματος. Συνειδητή η ασυνείδητη;
συνταγματικής διάταξης, άλλα και Εμείς πιστεύουμε το πρώτο. Ο κ Α.
του προαναφερθέντος σκοπού της, Λοβέρδος είναι συνταγματολόγος και

δεν συγχωρείται να αγνοεί την αντισυνταγματικότητα των μέτρων που
εισηγείται στο Υπουργικό συμβούλιο
με τους συναρμόδιους υπουργούς
για τα προβλήματα των πολυτέκνων.
Εμείς προτείνουμε σε προσεχή
αναθεώρηση του Συντάγματος, να
θεσπιστεί θεμελιώδες άρθρο, μη
αναθεωρητέο ώστε να προβλέπει τη
λήψη μέτρων υπέρ των γεννήσεων
χωρίς κατάργηση των υφισταμένων
υπέρ των πολυτέκνων. Ο όρκος
που δώσανε για την τήρηση του Συντάγματος είναι χωρίς αντίκρισμα.
Μάλλον οι όρκοι που δίνουν σε ξένα
κέντρα αποφάσεων (Λέσχη Μπίλντερμπεργκ) είναι ισχυρότεροι του
Ελληνικού Συντάγματος! Το κέντρο
αυτό Λέσχη το 2010 έβαλε στόχο τη
μείωση του πληθυσμού του πλανήτη
κατά 2,5 δισεκατομμύρια.
Το λόγο έχουν οι καλά πληροφορημένοι και συνειδητοποιημένοι ορθόδοξοι Έλληνες οι οποίοι θεωρούν
την ενασχόλησή τους με τα κοινά
ως ξένη υπόθεση… και το κένό το
καλύπτει ο υλισμός!
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ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ…
«Ο Θεός να βάλει το χέρι του» - λέει ο θυμόσοφος λαός – και ο Άγιος Αχίλλειος να μεσιτεύει για
την πολυβασανισμένη αυτή πόλη, γιατί αυτά που
ακούστηκαν την ημέρα της εορτής του από τον
απλό κόσμο, που άναβε το κεράκι του στον Άγιο και
έφευγε, μας προβλημάτισε. Μεταφέρουμε τέσσερις περιπτώσεις, από τις 12, που καταγράψαμε.
◙ Συμπολίτης μας, εβρισκόμενος εντός του ναού
την ώρα του εσπερινού και τη στιγμή που έμπαινε
η δεκάδα των δεσποτάδων, άκουσε έναν εκ των
νεοεκλεγέντων ιεραρχών και γνωστόν του (μοιχε-
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πιβάτη) να του λέει: «Τι κάνεις παιδί μου Β…;». Και
η απάντηση ήλθε σαν κεραυνός «Κι εσύ δεσπότης
ρε …;». Όλοι γύρω έμειναν σύξυλοι.
◙ Παπαδάκι ντυμένο, περί τα μέσα της θείας
Λειτουργίας, βγήκε από τη βορινή πόρτα του ιερού τρέχοντος και κάνοντας περίεργες κινήσεις
αναστατωμένος. Σ’ ερώτηση παραβρισκόμενων τι
συμβαίνει απάντησε: «Αυτού μέσα δεν είναι εκκλησία του Χριστού αλλά του δ…».
Άραγε τι συνέβη και ο μιαρός αναστατώθηκε
τόσο ώστε να εκφραστεί με τέτοιο τρόπο;
◙ Υποψήφιος δεσπότης ευρισκόμενος στη βεράντα της πλαϊνής πόρτας του ιερού κατά την ώρα
της θείας Λειτουργίας και μιλώντας αναστατωμένος
στο κινητό ακούστηκε να λέει «πράγματα και θάματα» όπως: «∆εν αντέχω άλλο… Πού βρίσκεται»
κ.ά. κάνοντας τον κόσμο που άκουγε να σταυροκοπιέται.
◙ ∆εσπότης «καλός και ενάρετος» που ρωτήθηκε
από γνωστό του Λαρισαίο, γιατί ήρθε στη γιορτή
του αγίου Αχιλλείου ενώ γνώριζε τα συμβαίνοντα
στην πόλη, απάντησε: «Τα γνωρίζω όλα αλλά εμείς
οι δεσποτάδες έχουμε το… φιλάδελφο και… κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει!!».
Πολύ πετυχημένος ο χαρακτηρισμός των δεσποτάδων με κοράκια διότι σάρκες τρώνε και οι δύο:
τα μεν μικρών ζώων, οι δε των παπάδων και των
εκκλησιαστικών συμβουλίων.
Αυτά για σήμερα.

Ενα µεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Η εφημερίδα μας που εδώ και (14) δεκατέσσερα χρόνια κυκλοφορεί, ξεπερνά σήμερα τα 10.000
φύλλα, νιώθει υποχρέωση να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ τον κόσμο που την διαβάζει, σχολιάζει,
επαινεί και ανυπόμονα περιμένει την έκδοση του
νέου φύλλου. Επίσης αυτούς που την διανέμουν
στους Ιερούς Ναούς στα ειδικά “σταντς” στις
πλατείες στους φίλους μας που μας ζητούν σε
διάφορες πόλεις τριάντα - πενήντα - εκατό φύλλα
και τα διανέμουν χέρι, χέρι και στους συνδρομητάς σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τους ενημερώνουμε ότι στο ίντερνετ από μήνα
σε μήνα υπάρχει μεγάλη αύξηση επισκεψιμότητος. Τον μήνα Ιούνιο έφτασε 7906 όπως δείχνει
ο παρακάτω πίνακας

ΉΡΘΕ ΠΑΛΙ Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Μέχρι που να συνέρθουν οι
παπάδες από το ΣΟΚ με τον
διπλασιασμό (σχεδόν) των τριμηνιαίων εισφορών που τους
επέβαλε από τις αρχές του
χρόνου η Μητρόπολη, ήρθε
νέα καταιγίδα. «Φέρτε λεφτά
– φέρτε λεφτά…» ακούν το
δεσπότη να κραυγάζει.
Ο δυστυχής πάσχοντας από
έλλειψη αναγνώρισης και νιώθοντας τη συνείδηση να τον
ελέγχει καλεί για τη γιορτή
του αγ. Αχιλλείου όποιον επίσκοπο βρει μπροστά του. Και
ασφαλώς αυτό μεταφράζεται
σε μεγάλες δαπάνες τις οποίες
δεν σκοπεύει να αντιμετωπίσει
εξ ιδίων, αν και ο ίδιος προ-

βάλλεται.
Κι αυτό το χαράτσι ο δέσποτας θα το φορτώσει στους
καταδυναστευμένους ναούς.
Έτσι καλούνται να πληρώσουν
από 300 ως 3.000 ευρώ.
Εάν έτσι έχουν τα πράγματα,
όπως μας τα καταγγέλλουν, τα
έσοδα απ’ αυτό το γιουρούσι
θα ξεπερνούν τα 100.000

ευρώ. Και ρωτούμε: Πού πάνε
τόσα χρήματα; Το τραπέζι 10
δεσποτάδων με τις ακολουθίες
τους κατανάλωσαν τα ποσά
αυτά; Κι αν υποθέσουμε ότι
ο ευτραφής “άγιος” Λαγκαδά
έφαγε 10 μερίδες και οι δύο
καλοζωησμένοι “άγιοι” Ιλίου
και Κηφισίας από τρεις, πάλι
μένουν πάρα πολλά. Προς τι
λοιπόν η αφαίμαξη αυτή;
Αχ καημένοι Αγανακτισμένοι! Σας λυπάμαι ειλικρινά.
∆εν έχετε και το σθένος να
υψώσετε το ανάστημά σας,
να προβάλλεται «βέτο», να
βροντοφωνάξετε «δεν έχω, δεν
πληρώνω». Μια ζωή «μουζίκοι»,
χωρίς προσωπικότητα!

ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΞΕ ΤΟ ΒΙΟΛΙ
Το κείμενο αυτό το
αναδημοσιεύυμε από την
εφημερίδα “Το Παρασκήνιο”
“∆εν είμαστε οι μόνοι
που το επισημαίνουμε.
Όμως θεωρούμε πως
πρέπει και εμείς να υψώσουμε τη φωνή μας για
να σταματήσει αυτό το
εν μέσω κρίσεως και
γενικής φτώχειας φαινόμενο της εορτής ονομαστηρίων ή επετείων «αρχιερατικής διακονίας»
διάφορων μητροπολιτών. Θρησκευτικές τελετές, μαζώξεις ιεραρχών
από όλη τη χώρα, βαρύτιμα δώρα, πολυτελή

σε ύμνους. Και αυτή η
ιστορία τραβάει μήνες
τώρα. Μήπως είναι καιρός να σταματήσει αυτό
το εξοργιστικό φαινόμενο και να κοπεί με το
μαχαίρι, ακόμη και με μια
αυστηρή απόφαση της
∆ιαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Λέμε τώρα”…
τραπέζια, φωτογραφίες,
φιλμ, αλληλοευλογίες
στην ημερήσια διάταξη.
Τη μια βδομάδα ο ένας
πάει στη μητρόπολη
του άλλου. Κουβαλάει
μαζί του αρχιερατικούς,
επιτρόπους, διάκους,
σοφέρ, βαρύτιμα εγκόλ-

πια ως δώρα. Την επόμενη βδομάδα ο άλλος
πηγαίνει στη μητρόπολη του πρώτου με την
ίδια συνοδεία και ίδιας
αξίας δώρα. Και βεβαίως
ανταποδίδοντας τους
πνευματικούς λόγους
του πρώτου αναλίσκεται

Επί χρόνια η εφημερίδα
μας στηλίτευσε την κατάσταση αυτή, διότι αυτές
δεν είναι συμπεριφορές
αληθινών ποιμένων, αλλά
κοσμικών αρχόντων άσχετων προς τη διδασκαλία του
Χριστού.

ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ – ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ !!!
Στις πρόσφατες μηνιαίες συνάξεις της Μητρόπολης προς… καταρτισμόν
των ιερέων – πανικός τους
πιάνει στο άκουσμά τους
– ακούστηκαν κάτι μισόλογα για ασανσέρ.
Στην τελευταία όμως,

που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα σοβαρή, ο δεσπότης εκφώνησε λόγον…
πνευματικόν.
- Τι θα γίνει με το ασανσέρ; (αυτό που οδηγεί
στα ιδιαίτερα δώματα).
Χρειάζεται λεφτά. Θα

πέσει και θα μας πλακώσει.
Κι αυθόρμητα, από το
ακροατήριο των ιερέων,
ακούστηκε:
- Αμήν!
Κι εμείς ερωτούμε:
Πόσο κοστίζει μια επι-

σκευή ή πόσο θα στοίχιζε
ένας καινούργιος μηχανισμός; Απ’ ότι γνωρίζουμε
τα έσοδα της Μητρόπολης είναι ανυπολόγιστα.
Ακόμη κι αυτά τα έξοδα
θα τα πληρώνουν οι παπάδες;

Λαμπαδάριος

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
Ευρισκόμενος στα πρόθυρα του θανάτου, ο
Μέγας Αλέξανδρος συγκάλεσε τους στρατηγούς του και τους κοινοποίησε τις τρεις τελευταίες επιθυμίες του?)
1) Να μεταφερθεί το φέρετρό του στους ώμους
από τους καλύτερους γιατρούς της εποχής.
2) Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει ασήμι,
χρυσάφι, πολύτιμους λίθους] να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδρομή μέχρι τον τάφο του.
3) Τα χέρια του να μείνουν να λικνίζονται στον
αέρα, έξω από το φέρετρο, σε θέα όλων.
‘Ενας από τους στρατηγούς, έκπληκτος από
τις ασυνήθιστες επιθυμίες, ρώτησε τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν οι λόγοι.
Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:
1) Θέλω οι πιο διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν
το φέρετρό μου, για να μπορούν να δείξουν με
αυτό τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι δεν έχουν, μπροστά στο θάνατο, τη δύναμη να θεραπεύουν!
2) Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους
θησαυρούς μου, για να μπορούν όλοι να βλέπουν ότι τα αγαθά που αποκτούμε εδώ, εδώ
παραμένουν!
3) Θέλω τα χέρια μου να αιωρούνται στον
αέρα, για να μπορούν ο άνθρωποι να βλέπουν
ότι ερχόμαστε με τα χέρια άδεια και με τα χέρια
άδεια φεύγουμε, όταν τελειώσει για εμάς ο πιο
πολύτιμος θησαυρός που είναι ο χρόνος!

