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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 

ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

συνεχίζεται στη  σελ. 7

«Από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος 
ως σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε 
και τραγουδούμε την ίδια γλώσσα»

(Γεωρ. Σεφέρης)

Η ελληνική γλώσσα κατά την Τουρκοκρατία 
κινδύνευσε, αλλά χάριν της Εκκλησίας – που 
σήμερα είναι απούσα – παρέμεινε ζωντανή. Τι 
συμβαίνει όμως σήμερα στην “Ελεύθερη” Ελλά-
δα; Δυστυχώς είναι μια χώρα, ίσως η μόνη στο 
κόσμο, της οποίας το Σύνταγμα δεν προστατεύει 
τη γλώσσα της.

Το Σύνταγμα του 1952 και στο άρθρο 107 προέ-

Νέα πρόταση για 
την ελληνική γλώσσα

συνεχίζεται στη  σελ. 3

ΚΑΤΗΓΟΡΩ.

συνεχίζεται στη σελ. 5

Οι Έλληνες δεν πήραν ούτε ένα ευρώ!!! 
Απόλυτη κατανόηση για την οργή της ελλη-
νικής κοινωνίας εξέφρασε ο Χάνες Άντρος, 
που διετέλεσε υπουργός Οικονομικών της 
Αυστρίας επί των κυβερνήσεων (1970-1983) 
του Καγκελάριου Μπρούνο Κράισκι και ο 
οποίος στη χώρα του θεωρείται … διαχρονική 
αυθεντία στα οικονομικά θέματα.

Μιλώντας στην εφημερίδα της χώρας του 
«Österreich» και εξηγώντας τους λόγους για 

170 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΑΝ 
ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

συνεχίζεται στη  σελ. 7

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΕ 

συνεχίζεται στη  σελ. 7

H ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΑΣ

συνεχίζεται στη  σελ. 2

«Αγάντα, καημένο Μεσολόγγι, αγάντα…»

ΤΟΣΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΠΟΥ ΠΑΝΕ;

συνέχεια στη σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Κ.Κ. Λάρισας

061603

Ο πρόσφατος εορτασμός της κοίμησής του 
(9/11/12) αλλά και της ανακομιδής των λειψάνων 
του (3/9/ ) έφερε στο προσκήνιο και πάλι τον 
διωγμό των αγίων επισκόπων από φθονερούς 
και κακοποιούς Αρχιεπισκόπους και Πατριάρ-
χες. Όπως είναι γνωστό, ο άγιος του αιώνα 
μας, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος 
(1/10/1846 – 8/11/1920), διώχθηκε πριν από 119 
χρόνια από τον ογδοντάχρονο Πατριάρχη Αλε-

Τέτοια φαινόμενα υποδούλωσης αποτελούν 
ντροπή. Ο «Οικουμενικός» Πατριάρχης των Ορθό-
δοξων Χριστιανών να κάνει υπόκλιση στον Σαου-
δάραβα υπουργό εξωτερικών Σαούντ Aλ - Φαιζάλ! 

ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ και άλυτο πρό-
βλημα στην Ελλάδα είναι εσχα-
τολογικό. Πραγματικότητα που 
δεν υποπτεύεται καν, ούτε δύναται να 
το προσεγγίσει η παραφροσύνη των 
εμπλεκομένων ενόχων πολιτικών και 
συνενόχων πολιτών, ου μην αλλά και οι 
αδέσποτοι δεσποτάδες...

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, που 
βιώνει το Έθνος των Ελλήνων 
σήμερα, συμπυκνώνεται στο 

γραφικό «τα οψώνια της αμαρτίας θά-
νατος». Οι Έλληνες αμαρτήσαμε και 
αμαρτάνουμε χωρίς να μετανοούμε. Με 
αυτοκαταστροφική μανία τροχιοδρο-
μούμε με ιλιγγιώδη ταχύτητα μπροστά 

 «Θεέ μου, φύλαξέ με από τους φίλους, γιατί 
τους εχθρούς τους ξέρω»

  Γιατί πατέρες μου; Γιατί αδέλφια μου αγω-
νιστές;

Λέει ένα ρητό: «Θεέ μου, φύλαξέ με από τους 
φίλους, γιατί τους εχθρούς τους ξέρω», ή «γιατί 
το μάτι σου είναι βγαλμένο τόσο βαθειά; Μου 

του  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΛΑΓΟΥΡΟΥ

Ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός 
ακούγοντας από τον λόφο του Στράνη της 
Ζακύνθου τον Μάη του 1825 τους σφοδρούς 
κανονιοβολισμούς του Κιουταχή και του Ομέρ 
Βρυώνη που επιδίωκαν την κατάληψη του 
Μεσολογγίου εκδιώκοντας τους «Ελεύθερους 
Πολιορκημένους», μονολογούσε κι έλεγε:

«Αγάντα, καημένο Μεσολόγγι, αγάντα…».
Μετά από εκατόν ογδόντα επτά χρόνια όλοι 

οι αληθινοί αγωνιζόμενοι χριστιανοί ανησυ-
χούν για την τύχη του Αγώνα μας, διότι γνω-
ρίζουν ότι η πάλη αυτή «δεν είναι προς σάρκα 
και αίμα αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς 

τους κοσμοκράτορας του κόσμου του αιώνος 
τούτου…» (Εφ. 6, 12). Ας μη μας διαφεύγει 
όμως ότι πάνω απ’ όλους και απ’ όλα είναι 
ο Χριστός. Απ’ αυτή την πίστη διακατεχόμε-
νος ο Δ. Σολωμός βροντοφωνάζει: Αγάντα, 
καημένε Μεσολόγγι (αγωνιζόμενε χριστιανέ), 
αγάντα…» (βάστα γερά – μην αποκάμνεις – έχε 
θάρρος…).

Και ο απ. Παύλος και ο άγιος Χρυσόστομος 
και οι μάρτυρες έρχονται να μας ενθαρρύνουν 
λέγοντάς μας: «Συννεφάκι είναι και θα περά-
σει» και μην ξεχνάς ότι «μπορεί ο χειμώνας να 

είναι τραχύς, είναι όμως ο παράδεισος γλυκός».

Κι αλήθεια, μπορεί ο δεσπότης Ιγνάτιος Λάππας να έχει 
μαζί του – κατά παραχώρηση Θεού – την πολιτική, στρατι-
ωτική, αστυνομική και δικαστική εξουσία, δεν έχει όμως το 
δίκαιο και την αλήθεια. Γι’ αυτό δε θ’ αργήσουν να έρθουν 
τα ευχάριστα νέα από τη μεριά της Ευρώπης, αφού «οι 
φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν», οι ισχυριζόμενοι 
ότι είναι σοφοί έχουν μωρανθεί και θεωρούν τα αξιώματά 
τους «ως μη λαβόντα» (Α΄ Κορ. 4, 7). Από εκεί, λοιπόν, που 
η ζυγαριά της δικαστικής συνείδησης και κρίσης βαραίνει 
το ίδιο για όλους, θα δώσει ο Θεός την απάντηση.

Και τότε το αόρατο χέρι του Θεού θα γράψει για τους 
σημερινούς βέβηλους «μετρηθήκατε, ζυγιστήκατε και 
βρεθήκατε λειψοί».

ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ

Ομιλητής σε συγκέντρωση αγωνιζομένων 
μπροστα στην πρωην νομαρχία 
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στην γκρεμισμένη γέφυρα του βα-
ράθρου, που είναι γκρεμός και ρέμα 
(πίσω και μπρός).

ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ εκπληκτική της επι-
καιρότητας από ευφυή δημοσιογρά-
φο: «Το πολιτικό σύστημα ομοιάζει 
με γαβάθα γεμάτη από σάπιο κιμά, 
όπου κυκλοφορούν και σέρνονται 
σκουλήκια βδελυρά, πράσινα, κόκκι-
να, γαλάζια και πρασινοκίτρινα. Ένα 
αηδιαστικό θέαμα που βρωμίζει με 
την δυσωδία του το ανθρώπινο πε-
ριβάλλον...»!!

ΑΞΕΧΑΣΤΗ έχει μείνει, την δεκαετία 
του ’80, η «εξωσπιτωμένη» πρώην 
συμβία του Ανδρέα και πρόεδρος 
του αμερικάνικου «φεμινιστικού 
κινήματος Ελλάδος» με χιλιάδες 
ανόητες Ελληνίδες να παρελαύνουν 
στην Πανεπιστημίου ουρλιάζοντας 
ότι «τους ανήκουν οι... κοιλιές τους».

ΒΛΑΚΩΔΕΣ θέαμα τότε προοιμι-
ακό, του τί θα επακολουθούσε στο 
κατόπιν με στόχο συντονισμένων 
νομοθετημάτων του ΠΑΣΟΚ, να εκ-
πορνευθεί η Ελληνίδα και να διαλυθεί 
η παραδοσιακή οικογένεια της ελλη-
νικής κοινωνίας. Και το κατόρθωσαν.

ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ κάτι παρόμοιο επι-
χειρήθηκε και στη Μόσχα. Κάποιες 
«προοδευτικές» κουκουλοφορούσες 
φεμινίστριες, εισέβαλαν στον καθε-
δρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα 
με το συγκρότημα Pussy Riot (στα 
ελληνικά μεταφράζεται «διαδήλωση 
γεννητικών οργάνων») (!!) καθύβρι-
σαν τον Πούτιν και τη Ρωσική Εκκλη-
σία προσβάλλοντας το θρησκευτικό 
αίσθημα των Ρώσων.

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ότι στην ομόδο-
ξη Ρωσία οι ασεβείς «φεμινίστριες» 
δικάσθηκαν για χουλιγκανισμό και 
τρεις εξ αυτών «έφαγαν» δυό χρόνια 
φυλακή, ενώ εδώ η «Μάργκαρετ» και 
οι συναγωνίστριες χειροκροτούμενες 
παραμένουν... και καθοδηγούν έκτο-
τε επιτυχώς, τον εξολοθρευτή των 
Ελλήνων υιόν της...

ΑΥΤΟ το παλαιόν λόγιον συμπυ-
κνωμένης λαϊκής σοφίας «το πάθημα 
μάθημα», δεν έχει εφαρμογή στις 
χαλεπές και αμετανόητες ημέρες 
μας. Πολιτικοί, διανοούμενοι, παπά-
δες γονείς και όσες άλλες κοινωνικές 
ομάδες, συνεχίζουν απτόητοι να 
επαναλαμβάνουν λάθη και παθήματα 
χωρίς καμιά διάθεση να φρονημα-
τισθούν ή εν πάση περιπτώσει να 
προβληματισθούν για όσα ολέθρια 
ταλανίζουν την κοινωνία μας.

ΣΑΝ «κομμένη κεφαλή» φωνα-
σκούσε στη ΝΕΤ το πρωί της 14ης 
Σεπτεμβρίου (ανήμερα της υψώσεως 
του Τιμίου Σταυρού) η βουλευτής 

του Κ.Κ.Ε. κα Κανέλλη. Η χαρισμα-
τική του λόγου φωνακλού, ούρλιαζε 
ξαναμμένη με αφορμή ένα γκάλοπ 
που ήθελε τα ποσοστά της «Χρυσής 
Αυγής» να... ανεβαίνουν.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ έκπληξη της Δικαιο-
σύνης (συνήθως μας απογοητεύει) 
η γενναία εγκύκλιος του εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, κ. Τέντε, που υπο-
χρεώνει τις αρμόδιες αρχές να «προ-
χωρούν στη σύλληψη βουλευτών 
όταν τελούν αυτόφωρα αδικήματα 
σε βαθμό κακουργήματος».

ΟΙ ΚΑΚΟΥΡΓΙΕΣ εναντίον του 
Λαού των πολιτικών, Παπανδρέου, 
Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλου και 
όλων των άλλων «μνημονιακών» 
σαπρόφυτων εκβλαστημάτων της 
πολιτικής, δεν υπάγονται άραγε στο 
«αυτόφωρο αδίκημα» διαλύοντας εν 
ψυχρώ ένα Έθνος και αφαιρώντας με 
δεσμευτικές συμβάσεις το δικαίωμα 
να επιβιώσουμε;

ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πατριώτες 
δημοσιογράφοι και διανοούμενοι σε 
άρθρα τους, ομιλίες και ιστοσελίδες, 
προσπαθούν να τονώσουν το πεσμέ-
νο ηθικό των Ελλήνων συμπατριωτών 
μας από την κατάθλιψη και την ητ-
τοπάθεια, επιστρατεύοντας πολλά 
ευχολογικά επιχειρήματα...

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κακό αλλά θα ήταν 
αποτελεσματικότερο να επιστρα-
τεύσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για 
να εξολοθρευτούν, να εξαφανιστούν 
από προσώπου της πολιτικής ζωής, 
οι πολιτικοί προδότες και οι χρυσο-
θήρες νταβατζήδες. Όλα αυτά τα 
ασπόνδυλα τρωκτικά που με επιμονή 
θράσους εξακολουθούν παρά την 
εξοντωτική οικονομική κρίση, να 
υπονομεύουν κάθε προσπάθεια για 
εξυγίανση και κάθαρση του διεφθαρ-
μένου πολιτικού κατεστημένου.

ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ που εξακολουθούν να 
έχουν στα χέρια τους θέσεις κλειδιά, 
στην διακυβέρνηση της κατεστραμ-
μένης χώρας. Όσο αυτοί παραμέ-
νουν αμετακίνητοι υπονομευτές και 
διαρρήκτες ληστές (νόμιμοι) του 
δημοσίου κορβανά, η κατάθλιψη, η 
ηττοπάθεια και οι μακάβριες αυτο-
κτονίες θα μας αποδεκατίζουν...

ΘΕΕ ΜΟΥ, ποιό είδος «ανθρώπου» 
αντιπροσωπεύουν οι «Έλληνες» πο-
λιτικοί; Ο αιμοβόρος Σόιμπλε τους 
έφτυσε διεθνώς αλλά αυτοί νομίζουν 
ότι «ψιχαλίζει». Καταφέρνουν να δεί-
χνουν τόσο σοβαροί όσο χίλιοι καρα-
γκιόζηδες και άλλα τόσα κολλητήρια 
για συντροφιά...

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πολιτικοί δεν μπο-
ρούν να κυβερνήσουν την Ελλάδα και 
γι’ αυτό στείλαμε τοποτηρητές», είπε 
ο τοκογλύφος νεοναζί, τραπεζίτης 
της Γερμανίας...(!!) Καλά μας κάνουν, 
με τέτοιους άσχετους και ανίκανους 
γίναμε οι διεθνείς μασκαράδες. Και 
οι ντόπιοι χαχόλοι... εξακολουθούν 
να τους ψηφίζουν (!!)

ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ στρατευμένοι προδό-
τες της πατρίδας από διαφορετικά 
μετερίζια και αλλότριους σκοπούς 
η κάθε μια ομάδα, τρίβουν τα χέρια 
από ικανοποίηση...

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ τους και οι αμαρτωλοί 
σχεδιασμοί παραμένουν στο απυρό-
βλητο. Όπου στοχοποιούνται κατορ-
θώνουν να ξεγλιστρούν, γιατί η νομή 
της εξουσίας, κοντά σαράντα χρόνια, 
και το φαύλο νομοθετικό έργο, τους 
έχει εξασφαλίσει εκτός από μαύρη 
οικονομική ισχύ και ισόβια ατιμω-
ρησία... «νομικά» καταχωρημένη και 
«νόμιμα» αδιαπέραστη....

ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ γινόμαστε έκπληκτοι 
αναγνώστες ποικιλώνυμων σκαν-
δάλων, οικονομικών, πολιτικών, 
κομματικών και θεσμικών, χωρίς 
ποτέ κάποιος από αυτούς όλους, 
που καταγράφονται ως «ήρωες», να 
πηγαίνει φυλακή.

ΤΟ ΑΘΛΙΟ αυτό θέατρο παίζεται 
πίσω από την πλάτη μας στο πα-
ρασκήνιο και κάθε φορά φαντάζει 
καινούργιο σενάριο, με νέα... στοι-
χεία για να ζαλίζει το συγχυσμένο 
πόπολο. Μ’ αυτόν τον «ευφυή» τρόπο 
οι άθλιες αυτές παραστάσεις επιτυγ-
χάνουν να διαιωνίζεται το «σύστημα 
της φαυλότητας και της διαφθοράς, 
χωρίς ντροπή και αισχύνη»(!)

ΟΛΑ ΓΙΝΑΝ βούρκος και μέσα στο 
σαπισμένο νερό τα σαπρόφυτα της 
πολιτικής και οι «νταβατζήδες» της 
αρπαχτής θησαυρίζουν.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ το ένα σκέλος της προ-
δοσίας. Το άλλο είναι χειρότερο, για-
τί υπονομεύει το Έθνος ως οντότητα 
και ιστορική ύπαρξη: Το καρκίνωμα 
του μεταναστευτικού ισλαμισμού. Η 
Παιδεία ως αποτελεσματικό εργαλείο 
εθνομηδενισμού. Το εκρηκτικό και 
μη αναστρέψιμο δημογραφικό ως 
φορέας γενοκτονίας και αφανιστικής 
γηράνσεως του λαού. Το σκοπιανό 
ως λεηλασία της Ιστορίας (ακόμη και 
ο Οθωμανός Ερντογάν διεκδικεί την 
ιστορία της Ολυμπίας και των ολυ-
μπιακών στην... Τουρκία, εσχάτως 
δε και τον Όμηρο βαφτίζοντάς τον 
Τούρκο). Το Θρακικό ως συρρίκνωση 
εδαφικής ακεραιότητας κ.λπ., κ.λπ. 
στοιχειοθετούν μια εικόνα εθνικής 
καταστροφής, την οποία είναι αδύ-
νατον να διαχειρισθεί το υπάρχον 
σάπιο πολιτικό της μεταπολιτεύσεως 
σύστημα.

ΤΟ ΚΑΥΤΟ ερώτημα: Υπάρχουν 
εθνικές εφεδρείες αδιάφθορων για 
να ανακόψουν τη βουτιά στην απο-
χαοποίηση του χάους;

Η ΕΠΙΜΟΝΗ των τροϊκανών να 
αποδυναμώσουν το αξιόμαχο των 
Ενόπλων Δυνάμεων με εγκληματικές 
περικοπές των κονδυλίων εξοπλιστι-
κών προγραμμάτων και η επιδίωξη 
«να ρίξουν το βιοτικό επίπεδο και το 
ηθικό των στελεχών που υπερασπί-
ζονται την εδαφική ακεραιότητα της 
πατρίδας» είναι ύποπτη και άκρως 
επικίνδυνη.

«ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ την εχθρότητα 
των Τούρκων εναντίον μας» και την 
στάση των χιλιάδων φανατικών ισλα-
μιστών που κατέκλυσαν την Ελλάδα 
και βρίσκονται εδώ δήθεν ως «οικο-
νομικοί» μετανάστες, δεν μπορούμε 
να δεχθούμε εκπτώσεις στους τομείς 
Αμύνης και Ασφαλείας. Οι τροϊκανοί 
είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία 
αποσταθεροποίησης της χώρας, γι’ 
αυτό και η άθλια επιμονή τους στην 
απαξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ και οι «ευχαριστίες» προ 
ημερών σε συνέδριο του Υπουργού 
Υγείας, να ευχαριστεί την Τρόικα 
για τη... βοήθεια που προσφέρουν 
οι δάνειες δυνάμεις μόνον ως παρα-
φροσύνη και έσχατος ραγιαδισμός 
ακούστηκε. Με τέτοιους Υπουρ-
γούς Σαμαρά τί τους θέλεις τους 
εχθρούς...;

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Η χρήση της «κου-
κούλας» σε συγκεντρώσεις διαμαρ-
τυρίας χαρακτηρίζεται πλέον ως 
«ιδιώνυμο αδίκημα». Θα τηρηθεί;

ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ των καναλιών, 
ανθέλληνες και προδότες από κού-
νια τους, μας ρίχνουν στο κεφάλι 

τα τούρκικα σήριαλ λες και γίναμε 
επαρχία της Άγκυρας. Καμιά συνετή 
δύναμη δεν είναι ικανή να σταματήσει 
τις τουρκομανείς ελληνομωαμεθανι-
κές ύαινες να προκαλούν το δημόσιο 
αίσθημα και την εθνική μας συνείδη-
ση; Κλείστε τις τηλεοράσεις τουλά-
χιστον και διαμαρτυρηθείτε στους 
ανεγκέφαλους εθνομηδενιστές... 
Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει, 
όταν οι γενοκτόνοι μας απειλούν με 
ό,τι μέσον εχθρικό διαθέτουν.

ΚΑΛΟ!! «Δεν πρέπει να μας πιά-
νει πανικός όταν ένας Τούρκος 
αξιωματούχος έρχεται στη Θράκη, 
είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Και στην 
Κωνσταντινούπολη πάνε Έλληνες 
αξιωματούχοι χωρίς να προκαλείται 
θόρυβος...» Ένσταση: «Οι Τούρκοι 
που έρχονται στη Θράκη επιθεωρούν 
πληθυσμούς, οι Έλληνες που πάνε 
στην Πόλη το μόνο που μπορούν να 
βρουν, να επιθεωρήσουν, είναι τα 
νεκροταφεία των ομογενών μας...» 
κ. Αβραμόπουλε. (Εφ. «Δημοκρατία» 
21.9.12).

ΑΛΛΑ ΚΑΙ κάτι άλλο. Εκμεταλ-
λευόμενοι οι Τούρκοι το κενό που 
δημιουργείται από τα λουκέτα που 
βάζει το Ελληνικό Δημόσιο σε αστυ-
νομικά τμήματα οργανώνουν οι ίδιοι 
αστυνομία. Προ ήμερών άνδρες 
της «τουρκικής πολιτοφυλακής GO-
RELI» εμφανίστηκαν έξω από τάγμα 
Εθνοφυλακής στο χωριό Εχίνος δια-
πράττοντας το αδίκημα αντιποίησης 
αρχής χωρίς κανείς από το αθηναϊκό 
κράτος να... ενοχλείται (!!) Και νάταν 
μόνο αυτό;

Ο ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΟΣ ΑΝΤΕΝΑ στην 
πρωινή ενημέρωση 23.6.12 (όταν η 
Ελλάδα καταρρέει) είχε ολόκληρο... 
ρεπορτάζ για την ιχθυοθεραπεία. 
«Πώς εκατοντάδες ψαράκια φροντί-
ζουν το πεντικιούρ σας και κάνουν 
μασάζ στα πόδια σας». Να πώς απο-
βλακώνουν τις γυναίκες... μόμολα τα 
βλακώδη κανάλια.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ... εσκεμμένη περυσινή 
«ανικανότητα» της κας Μπίντελμπεργκ 
κατά κόσμον Διαμαντοπούλου, αποδι-
άλυσης της σχολικής κοινότητας με 
«φωτοτυπίες» σχολικών βιβλίων, φέ-
τος... διαπιστώθηκαν λάθη στα βιβλία 
του Δημοτικού που βγάζουν μάτι και 
αναγκάζουν την τελευταία στιγμή να 
τα διορθώνουν... Ανίκανοι συγγραφείς, 
τυχάρπαστοι κομματικοί σκιτζήδες, 
αναλαμβάνουν να γράψουν εγχειρίδια, 
για να βγάλουν τα μάτια των παιδιών 
μας και να απεθνοποιήσουν με κάθε 
μέσον και παραχάραξη της ιστορίας 
και της γλώσσας τον μακραίωνο πολι-
τισμό μας. Αποδοκιμάστε τους όπου 
τους συναντήσετε.

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ και αυτό. Μετά τις έκ-
φυλες παρελάσεις της σεξουαλικής 
βαρβαρότητας των γκέι στις πόλεις 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τις 
ευλογίες των υπερφίαλων και πολλά 
δεινά επισωρευσάντων εις τους κα-
τοίκους των Δήμων, κ.κ. Καμίνη και 
Μπουτάρη, άλλο ένα αποκρουστικό 
γεγονός έλαβε χώρα στη Σκιάθο, του 
«Αγίου των Γραμμάτων» Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη, το πρώτο διεθνές 
συνέδριο των γκέι...!! (Ιούλιος 2012).

ΠΕΡΙΧΑΡΕΙΣ οι κάτοικοι, απόγονοι 
του «Χριστού στο Κάστρο», αφού μ’ 
αυτήν την απρόβλεπτη... ευκαιρία 
είχαν «τουριστική επισκεψιμότητα» 
158% σε πληρότητα στους μπεζαχτά-
δες τους. Χρήμα ανήθικον, κατάρα 
και οψώνιον αμαρτίας θανάτου...
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συνέχεια από την 1η σελίδα

βλεπε το εξής: «Επίσημος γλώσσα 
του κράτους είναι εκείνη στην 
οποία συντάσσεται το πολίτευμα 
και της Ελληνικής Νομοθεσίας τα 
κείμενα. Πάσα προς παραφθορά 
αυτής επέμβασης απαγορεύεται». 
Εάν αυτή η διάταξη διετηρείτο και 
στο Σύνταγμα του 1975 θα είχαν 
αποφευχθεί τα σοβαρά πλήγματα 
που υπέστη η Γλώσσα μας και έτσι 
δεν θα φθάναμε στην σημερινή 
κακοποίηση και κατάντια της.

Ο θυμόσοφος λαός λέει: «Τρώ-
γοντας ανοίγει η όρεξη». Αυτό 
πάθαμε με την γλώσσα. Σιγά-σιγά 
εξωστράκισαν τα αρχαία από τα 
σχολεία – η Αγγλία τα καθιέρωσε 
από το 2013 στα σχολεία της. Στη 
συνέχεια κατήργησαν τους τόνους 
και τα πνεύματα από την γραφή 
και τώρα πάνε να αχρηστεύσουν 
και την γραμματική.

Στον «ΑΓΩΝΑ» Νο 182-183 Ιου-
λίου-Αυγούστου δημοσιεύσαμε 
άρθρο με τίτλο «ΤΩΡΑ ΧΤΥΠΟΥΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ», αναφερόμενο 
στη νέα γραμματική της Ε΄ και ΣΤ΄ 
του Δημοτικού Σχολείου και την 
οποία θα διδάσκονταν τα παιδιά 
την νέα σχολική περίοδο. Υπήρξαν 
αντιδράσεις αλλά το υπουργείο 
αδιαφόρησε.

Δεν άργησαν όμως να μας έρ-
θουν τα μαντάτα κι από την μαρ-
τυρική ελληνική Κύπρο, όπου ο 
Κύπριος Ευρωβουλευτής Μάριος 
Ματσάκης – γιατρός, που σπού-
δασε και έζησε πολλά χρόνια στην 
Αγγλία – με εισήγησή του, που 
υπέβαλε στον υπουργό Παιδείας 
της Κύπρου και κοινοποίησε σε 
όλους τους Έλληνες Ευρωβου-
λευτές, προτείνει να συσταθεί 
μια ολιγομελής επιτροπή γλωσ-
σολόγων με σκοπό να δώσει μια 
εμπεριστατωμένη πρόταση για τον 
«εκσυγχρονισμό» και την απλοποί-
ηση της ελληνικής γραφής.

Στην επιστολή του ο κ. Ματσά-
κης κάνει λόγο για κατάργηση 
της ορθογραφίας και πολλών 
γραμμάτων και διφθόγγων του 
αλφαβήτου.

Πιο συγκεκριμένα προτείνει:
1.- Να καταργηθούν τα γράμ-

ματα “η” και “υ” και να αντικατα-
σταθούν από το γράμμα “ι” (π.χ. 
καθεστικίια τάξι).

2.- Να καταργηθεί το γράμμα 
“ω” και να αντικατασταθεί από το 
γράμμα “ο” (π.χ. εγό οργανόνο, 
εγώ πάσχο από κόφοση).

3.- Να καταργηθούν οι εξής 
συνδυασμοί γραμμάτων και να 
αντικατασταθούν ως εξής: “αι” 
σε «ε», “ει” σε «ι», “οι” σε «ι», “υι” 
σε «ι», “αυ” σε «αβ», “ευ” σε «εβ» 
(π.χ. ερετικός, εξέρεσι, εξικίοσι, 
αβγό, εβαρέσκια).

4.- Να καταργηθεί η χρήση του 
“γγ” και να αντικασταθεί από το 
“γκ” (π.χ. αγκούρι, γάγκρενα).

5.- Να καταργηθεί το τελικό 
γράμμα “s” και να αντικατασταθεί 
από το γράμμα “σ” (π.χ. ενιμέρο-
σισ).

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω 
αλλαγών – αναφέρει ο ευρωβου-
λευτής – το Ελληνικό αλφάβητο 
θα έχει μόνο 21 γράμματα (α, β, 
γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, 

σ, τα, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο 
(το “ου”).

Ο κ. Ευρωβο(υ)λευτής υποστη-
ρίζει ότι, «η απλοποίηση της ελλη-
νικής γραφής καθίσταται αναγκαία 
μέσα στα πλαίσια μιας τάσης ενω-
τικής πορείας των γλωσσών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μία 
τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την 
Ελληνική 
γραφή πιο 
απλή και 
πολύ πιο 
εύχρηστη. 
Ιδιαίτερα 
όσον αφο-
ρά τη χρή-
σ η  η λ ε -
κτρονικού 
υπολογι-
σ τ ή  κ α ι 
τη σχέση 
με μεγά-
λο αριθμό 
α τ ό μ ω ν 
που έχουν 
διάφορες 
μ ο ρ φ έ ς 
δυσλεξ ί -
ας».

Δεν μας 
λέει όμως 
αυτός  ο 
κύριος αν στη Γαλλία, την Αγγλία, 
την Ολλανδία, τη Γερμανία κ.λ.π. 
είναι τόσο απλοποιημένες οι γλώσ-
σες τους και μόνο η ελληνική τους 
δυσκολεύει. Ας τολμήσει να προ-
τείνει μια παρόμοια απλοποίηση 
στις άλλες χώρες και θα δούμε τί 
θα γίνει!!!

Μήπως στην πραγματικότητα 
δυσκολεύει μόνον αυτούς που 
μισούν την Ελλάδα και δεν το 
λένε καθαρά: Γιατί, κομπλεξικοί 
όντες, δεν μπορούν ν’ αντέξουν 
στο πολιτισμικό φως που εξέπεμ-
ψε χιλιετίες τώρα (και εκπέμπει) 
αυτή η μικρή χώρα, που, και μόνο 
το όνομά της (ΗΕΛΛΑΣ – Ελλάς 
– σέλας – ΦΩΣ) διασαλπίζει την 
πραγματικότητα. Πραγματικότητα 
που ο λαός της (Έλληνες) ζώντας 
μέσα στο ανέσπερο αυτό φως δη-
μιούργησε την ωραιότερη γλώσσα 
στον κόσμο (πλαστική, εκφρα-
στική, μελωδική, βαθυστόχαστη, 
πλούσια και ικανή να αποδώσει 
και τα λεπτότερα νοήματα και να 
ξεδιπλώσει τις πιο πολύπλοκες μα-
θηματικές και φιλοσοφικές έννοιες 
παίζοντας με τις ασύλληπτες νο-
ητικές και ψυχικές φωτοσκιάσεις) 
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες 
κάθε επιστήμης, αναγκάζοντας 
τους τρωγλοδύτες Ευρωπαίους 
κ.ά. να αναγνωρίσουν το μεγαλείο 
της και να θαυμάσουν τους δημι-
ουργούς της.

Αυτά βέβαια ισχύουν για τους 
καλοπροαίρετους και ευεργετικά 
επηρεασμένους, τους ανεβασμέ-
νους πνευματικά και ψυχικά, αυ-
τούς που δε διστάζουν, με ειλικρί-
νεια να ομολογούν ότι «κατακτή-
θηκαν από το ελληνικό πνεύμα…» 
και με παρρησία, χωρίς ντροπή να 
σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα 
για να μπορούν, αποβάλλοντας τη 
φτώχεια του λεξιλογίου τους, να 
ταξιδεύουν στους ονειρεμένους 

ελληνικούς ορίζοντες και να νιώ-
θουν ευτυχισμένοι.

Δεν ισχύουν όμως αυτά για ‘κεί-
νους, που πίστεψαν ότι ο εαυτός 
τους είναι το παν, γιατί διάφορες 
συγκυρίες και ύποπτες δραστηρι-
ότητες τους έφεραν υλικά πλούτη.

Ο φθόνος φωλιάζει στις καρ-
διές, τόσο αυτών όσο και των γενί-

τσαρων που 
είναι έτοιμοι 
αντί πινακί-
ου φακής να 
προδώσουν 
κάθε τι ιερό, 
εξαφανίζο-
ντας ό,τι πο-
λύτιμο μας 
άφησαν ως 
παρακατα-
θήκη οι πρό-
γονοί μας.

Ο  φ θ ό -
νος, λοιπόν, 
ωθεί γείτο-
νες αλλά και 
μακρινούς, 
« φ ί λ ο υ ς » 
και μη, στην 
κακοήθεια, 
ώστε «εκεί-
νο που δεν 
φτάνουν να 

το κάνουν κρεμαστάρι», αγουρίδα, 
ξινό, τιποτένιο, ασήμαντο.

Ο φθόνος τους οδηγεί σε δό-
λιες ενέργειες όπως αυτή της 
αλλοίωσης της γραμματικής με 
σκοπό τον αφανισμό κι αυτής της 
πατρίδας μας.

Γι’ αυτό και η επίθεση που 
γίνεται στην Πατρίδα μας είναι 
καθολική και σ’ όλα τα επίπεδα.

Αν αφήσουμε να δολοφονηθεί η 
γλώσσα μας, τότε θα έχουμε χάσει 
τα πάντα αλλά κι αυτό το μέλλον 
μας. Επειδή μόνο εχθροί της Ελλά-
δας και γενίτσαροι, ανατραφέντες 
εν τη αλλοδαπή, μπορούν και 
μόνο να κάνουν τέτοιες σκέψεις, 
ας αγρυπνούμε όσο είναι καιρός.

Δείγμα της προτεινόμενης γρα-
φής αποτελεί το παρακάτω κεί-
μενο:

Έχι απόλιτο δίκιο ο κύριοσ 
Ματσάκισ. Ι ελλινικί γλόσα θα ίνε 
πιο έφκολι να τι μάθι κάπιοσ κε το 
κιριότερο ακόμι πιο καλέσθιτι, θα 
χέρετε ο οπιοσδίποτε να μαθένι 
κε να διαβάζι ελλινικά αφού θα ίνε 
τόσο όμορφα. Αφίστε δε, που με 
αφτόν τον τρόπο θα λιθί το πρό-
βλιμα του αναλφαβιτισμού επιδί 
θα ίμαστε όλι, πλέον, αναλφάβητι. 

Σιγχαριτίρια κύριε Ματσάκι για 
τι φαινί (διαλιτικά να βάλουμε 
ι όχι; Δε μας το ξεκαθαρίσατε 
αφτό) ιδέα σας. Κρίμα που αφτί 
ι προοδεφτικί ιδέα σας δεν έγι-
νε αποδεκτί από απαρχεομένα 
μιαλά όπος ίνε αφτά που έχουν 
ο υπουργός πεδίας και Έλλινες 
εβροβουλεφτές, κε συγκνόμι για 
τιχόν ορθογραφικά λάθι…

Κίριε Ματσάκι κε σια.
Αλίθια, τουσ τόνουσ τί λέσ; Να 

τουσ καταργίσουμε κε αφτούσ, 
εντελόσ;

Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Νέα πρόταση για την ελληνική γλώσσα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΕΠΙθΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η επιθετικότητα είναι ορμέμφυτο φαινόμενο, παρατηρείται 
όχι μόνο σε αρκετά παιδιά, μικρά ή μεγάλα, αλλά και βρέφη 
ακόμη και προβληματίζει έντονα τους γονείς τους. Μερικές 
φορές δεν ξέρουν τι να κάνουν και πώς να αντιμετωπίσουν 
την επιθετική τους συμπεριφορά τόσο στους ίδιους όσο και 
στα λοιπά μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Η δυσφορία και η αντίδραση μερικών παιδιών στους διά-
φορους ερεθισμούς εκδηλώνονται με γοερό κλάμα, λίγωμα, 
τσιριχτό, γκρίνιασμα, ξάπλωμα στο δάπεδο, κλωτσιές, σπάσι-
μο αντικειμένων και άρνηση συμμόρφωσης στις συμβουλές. 
Μπροστά σε τέτοιες ενδεχόμενες καταστάσεις αναρωτιούνται 
οι γονείς τι φταίει και αντιδρούν άλλοτε ψύχραιμα και άλλο 
καταφεύγουν στην τιμωρία, χωρίς ωστόσο να επιτύχουν θετικό 
αποτέλεσμα.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά τα ξεσπάσματα κάποιου 

παιδιού συνεχίζονται μέχρι τα δυο του χρόνια και από τα τρία 
σταδιακά ελαττώνονται. Σε αυτή την ηλικία το παιδί παρουσι-
άζει ενίοτε συγκεκριμένη επιθετική διάθεση.

Κτυπά, τραβά τα μαλλιά και δαγκώνει παιδιά της δικής 
του περίπου ηλικίας στο σπίτι, στον παιδικό σταθμό ή και 
στο πάρκο. Με την είσοδό του στο 4ο έτος της ηλικίας του 
εξωτερικεύει την επιθετικότητά του μόνο λεκτικά και χωρίς 
χειρονομίες. Ασχολείται πολύ με τα παιχνίδια του. Υποδύεται 
ρόλους ενηλίκων. Επιζητεί τη σύναψη φιλικών σχέσεων. Και 
αρχίζει να κοινωνικοποιείται. Τα κύρια αίτια που προκαλούν την 
επιθετική αντίδραση στα παιδιά είναι η επιθυμία ικανοποίησης 
βιολογικών και κοινωνικών αναγκών, η διεκδίκηση κάτι που 
θέλουν και δεν δίνεται, η ενόχληση από κάποιον παθολογικό 
ή εξωγενή παράγοντα, το συναίσθημα της στέρησης και της 
«μειονεκτικότητας», η επιθυμία της «κυριαρχίας», η ανάγκη 
υπεράσπισης της θιγόμενης τιμής και αξιοπρέπειας, η τάση της 
ανεξαρτητοποίησης και η διαίσθηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα 
αποκτήσουν ή θα επιτύχουν το ποθούμενο. Την ενισχύουν δε 
οι αυστηροί περιορισμοί και απαγορεύσεις, οι συχνές τιμωρίες, 
η υποτίμηση, η υπερβολική ανεκτικότητα, η μη σταθερή στάση 
των γονέων στις παρεκτροπές τους και το προσωπικό αρνητικό 
παράδειγμα των γονέων. Και ενίοτε στα μεγάλα παιδιά μπορεί 
να μεταλλαχθεί ακόμη και σε εχθρότητα. Για την επιτυχή αντι-
μετώπισή της πρέπει να εξαλειφθούν ή να περιοριστούν όσο 
είναι δυνατόν οι προαναφερόμενοι παράγοντες και τα αίτια 
που την προκαλούν ή την ενισχύουν.

Και επιπρόσθετα πρέπει: Να γίνεται αποδεκτή ως φυσιολο-
γική αντίδραση και να αντιμετωπίζεται με αυτοσυγκράτηση, 
υπομονή και σύνεση. Να αποφεύγεται η σωματική τιμωρία. 
Να επιδιώκεται διάλογος μετά τον κατευνασμό του θυμού. 
Να απομακρύνεται, έστω και προσωρινά, το διεκδικούμενο 
και να γίνεται προσπάθεια μετατόπισης του ενδιαφέροντος 
σε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο και ακίνδυνο. Να επαινείται και να 
ενισχύεται η συνεργατική συμπεριφορά. Να βοηθείται το παιδί 
να συνειδητοποιήσει τα όρια του επιτρεπτού και να αποκτήσει 
τον αυτοέλεγχο. Να γίνεται σεβαστή η προσωπικότητά του. Να 
αποφεύγονται οι ακρότητες και να αντιμετωπίζονται οι δυσά-
ρεστες καταστάσεις με πνεύμα κατανόησης και αγάπης. Και 
σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις να ζητείται η βοήθεια ειδικού 
παιδοψυχολόγου.

Για τα παιδιά αξίζει κάθε κόπος και κάθε θυσία. Αναντικατά-
στατη είναι η ύπαρξη και η αξία τους. Τις συνέπειες της έλλει-
ψής τους επισημαίνει κατά τρόπο εναργέστατο ο Λογκφέλοου 
στο τετράστιχο:

“Αχ! τι θάτανε ο κόσμος,
αν δεν είχαμε παιδιά.
Από πίσω ερημιά
και από εμπρός μας σκοτεινά”.

A.K.
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ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ;;;
Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε αποδέ-

κτες τηλεφωνημάτων μεγάλου αριθμού 
πολιτών, εκκλησιαστικών συμβούλων, 
ιερέων κ.ά. ζητώντας να πληροφορηθούν 
πού πάνε τα τόσα χρήματα που εισπράττει 
η μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου.

17 χρόνια παραμονής του στη Λάρισα 
ο δεσπότης Ιγνάτιος δεν έχει δημοσιεύσει 
κανέναν απολογισμό εσόδων-εξόδων. 
Δεν νομίζουν, εκεί στην μητρόπολη, ότι ο 
πιστός φιλάνθρωπος λαός, που ρίχνει τον 
οβολόν του, θέλει να γνωρίζει πού πάνε τα 
χρήματά του; 

Βλέπουμε την Αρχιεπισκο-
πή και πολλές μητροπόλεις, 
τα τελευταία χρόνια, να 
αναρτούν στο διαδίκτυο ή 
να δημοσιεύουν στα Μ.Μ.Ε., 
καθώς και να κυκλοφορούν 
ενημερωτικά δελτία με όλα 
τα οικονομικά στοιχεία κατά 
κεφάλαιο, κωδικό, αριθμό 
όλων των ταμείων και τρόπο 
κατανομής.

Ο Αρχιεπίσκοπος σε μια 
από τις εξαγγελίες του είχε 
πει: «Τα έσοδα από τη δια-
χείριση της εκκλησιαστικής 
περιουσίας να επιστρέψουν 
στο λαό, ώστε να μη δημι-
ουργείται με κανένα τρόπο η 
αίσθηση ότι έχει μετατραπεί 
ο Οίκος του Θεού σε οίκο εμπορίου». Η δι-
απίστωση αυτή είχε γεμίσει με ελπίδα τους 
πιστούς ότι κάτι μπορεί να γίνει. Δυστυχώς 
τα χρόνια περνούν και μερικοί δεσποτάδες, 
για λόγους που αυτοί γνωρίζουν, αποφεύ-
γουν, σαν το διάβολο το λιβάνι, να γνωστο-
ποιήσουν τα οικονομικά της μητρόπολής 
τους – λες και είναι προσωπικό τους θέμα. 
Δικαιολογημένα πολλοί συνάνθρωποί μας 
έχουν απορίες και αμφιβολίες, αμφιβολίες 
ως προς το αν ο οβολός τους καταλήγει 
στην επούλωση των πραγματικών αναγκών.

Η Κυβέρνηση Σημίτη το 2004 κατάργησε 
(Ν. 3220 αρ. 15) το 35% της προβλεπόμενης 
(Α.Ν. 536/1945 αρ. 2) εισφοράς υπέρ του 
Δημοσίου, την επί των εσόδων των Ι. Ναών 
υπολογιζόμενη. Και αυτό έγινε – κατά δήλω-
ση των κυβερνώντων – για να διευκολύνουν 
τις ενορίες στο φιλανθρωπικό τους έργο.

Παρά ταύτα, οι ενορίες δεν ωφελήθηκαν 
τίποτε από το μέτρο αυτό της πολιτείας. 
Και τούτο διότι, οι τα λογιστικά «κόλπα» 
γνωρίζοντες – με τις … ευλογίες των μη-
τροπολιτών – έκτοτε παρακρατούν αυτό 
(35%) και μάλιστα αυξημένο.

Και όχι μόνον ελήστευσαν – οι διοικού-
ντες τις μητροπόλεις – το ευεργέτημα της 
πολιτείας προς τους ενοριακούς ναούς, 
που τους παρείχε την δυνατότητα επιβίω-
σης αλλά και εκπλήρωσης του κοινωνικού 
τους έργο, αλλά και πέτυχαν την θεσμο-
θέτηση εκ μέρους του κράτους ειδικών 
επιδομάτων όπως: 

1) Μισθό στους Αρχιερείς, ανάλογα με 
τα χρόνια υπηρεσίας και τις μεταπτυχιακές 
σπουδές.

2) Μισθούς για τον οδηγό και για 2-10 
υπαλλήλους (ανάλογα με τις ανάγκες 
της μητρόπολης) συνοδευόμενους με τα 
σχετικά επιδόματα σπουδών, παιδιών, κ.α.

3) Επιχορηγήσεις ιδρυμάτων, μέσω του 
κρατικού λαχείου, 5.000-10.000 ευρώ το 
χρόνο.

4) Συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κονδύλια 
… ανάλογα με το πρόγραμμα.

5) Χρηματοδότηση εκκλησιαστικών 
σχολείων από 15.000-20.000 το χρόνο και 
μισθοδότηση 10-12 καθηγητών, που διδά-
σκουν σ’ αυτά.

6) Ενίσχυση, εκ μέρους του Υπουργείου 
Εξωτερικών, για πρωτοβουλίες όπως την 
παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, από 
1.000-1.000.000 ευρώ, ανάλογα με την 

προσπάθεια.
… Και ενώ αυτά και άλλα δίνει το κρά-

τος για λειτουργικές και άλλες δαπάνες, 
οι μητροπόλεις έχουν θεσμοθετήσει 
κανονιστικές διατάξεις ως προς το τι θα 
εισπράττουν από τους ναούς για έξοδα 
συντήρησης του μεγάρου, λειτουργίας των 
γραφείων της μητρόπολης και διαφόρων 
δραστηριοτήτων.

Και συγκεκριμένα η μητρόπολη Λάρισας 
εισπράττει από ακαθάριστα έσοδα των 
ναών τα εξής ποσοστά και περιπτώσεις: 

Υπέρ Μητροπολιτικού Γραφείου 7%
Υπέρ Μητροπολιτικού Μεγάρου 2%
Υπέρ Τ.Π.Ο.Ε.Π.Ε. (πρώην ΤΑΚΕ) 7%
Υπέρ Λογίας Φ.Α. της Ι.Μ.Λ.
Υπέρ των Κατασκηνώσεων Ι.Μ.Λ. (υπό 

ανέγερση)
Υπέρ πνευματικής δράσεως της Ι.Μ.Λ.
Υπέρ σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ι.Μ.Λ.
Υπέρ τοπικού Ραδ/κού Σταθμού Ι.Μ.Λ.
Υπέρ Συσσιτίων απόρων Ι.Μ.Λ. “Ο ΕΠΙ-

ΟΥΣΙΟΣ”
Υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων Ι.Μ.Λ.
Επίσης οι ναοί πληρώνουν για την Αθήνα: 
Υπέρ Συνοδικού Μεγάρου
Υπέρ Αποστολικής Διακονίας
Υπέρ Ραδ/κου Σταθμού της Εκκλησίας.
Η Μητρόπολη εισπράττει: 
1) από τα προσκυνήματα: Αγίου Ραφαήλ, 

Αγίου Βησσαρίωνος, Αγ. Ελευθερίου, κ.ά. 
Από το προσκύνημα της αγίας Παρασκευής 
Τεμπών και μόνο, εισπράττει – όπως είχε 
κοινοποιηθεί για τελευταία φορά το 2005 
–  το ποσό των 337.000 ευρώ.

2) από ενοίκια κληροδοτημάτων. Μόνο 
από το κληροδότημα «Κρίκκη» - όπως εί-
χαμε γράψει στο φύλλο «ΑΓΩΝΑΣ» 155 τον 
Μάρτιο του 2010 – τα ενοίκια ήταν περίπου 
1.200.000 ευρώ.

3) από πωλήσεις που έγιναν το 2010 με 
πλειοδοτική δημοπρασία, της οποίας ο 
ελάχιστος όρος προσφοράς ξεκινούσε από 
130.000 ευρώ.

4) από 20 και πλέον δισκοφορίες το χρόνο 
στους ναούς για διάφορους σκοπούς.

5) από τον έρανο της «Αγάπης», που το 
2011 συγκέντρωσε 143.521 €.

6) από διάφορες φιλανθρωπικές εκδη-
λώσεις σε κέντρα και στρατιωτικές λέσχες,

7) από δωρεές φορέων, απλών ανθρώ-
πων και άλλων πηγών.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ενώ οι εισπρά-
ξεις της μητρόπολης είναι πολλές, το έργο 
στην δεκαεπτατία είναι μηδαμινό.

ΕΡΓΑ (της μητρόπολης) ΜΕ ΞΕΝΑ 
ΚΟΛΥΒΑ

Α) Το «Κρίκκειον Ορφανοτροφείο θηλέ-
ων» της Μητρόπολης – για το οποίο είχαμε 
γράψει αρκετές φορές – ιδρύθηκε για να 
καρπωθούν την μεγάλη ακίνητη περιουσία 
του Οδ. & Ιωαν. Κρίκκη. Έγινε με χρήματα 
των ναών, του Προσκυνήματος Αγ. Παρα-
σκευής Τεμπών και με δωρεές ιδιωτών – η 

μητρόπολη δεν έβαλε τίποτε – φιλοξενού-
νται 6-8 κοπέλες.

Την φροντίδα της λειτουργίας του την 
έχουν οι ναοί εκ περιτροπής, προσφέρο-
ντας οικονομική βοήθεια και εθελοντική 
εργασία. Ενισχύεται ακόμη από εφάπαξ 
χρηματική ενίσχυση, με δισκοφορίες των 
ναών και με διάφορες δωρεές συμπολιτών. 
Είναι δε μόνο μία η εργαζόμενη με περιορι-
σμένο χρόνο εργασίας.

Β) Γηροκομείο: Βρίσκεται στο χωριό 
Αρμένιο και στεγάζεται στο προσκύνημα 

της «Παναγίας Αρμενιώτισ-
σας». Την κατασκευή του 
χρηματοδότησε ιδιώτης. Σ’ 
αυτό φιλοξενούνται 10-12 
άτομα. Συντηρούνται από τα 
έσοδα του προσκυνήματος, 
από δωρεές συμπολιτών και 
από το προσκύνημα της αγ. 
Παρασκευής με 15% επί των 
εισπράξεων.

Γ) Κατασκηνώσεις: Για 
δέκα επτά (17) χρόνια ανακοι-
νώνεται η κατασκευή τους και 
παραμένει μόνο στα χαρτιά. 
Και με τον χαρακτηρισμό 
«ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ» εισπράτ-
τονται από τους προϋπολο-
γισμούς των ναών ποσά, από 
δε το προσκύνημα της αγ. 
Παρασκευής Τεμπών το 5% 

επί των ακαθαρίστων. Υπολογίζεται ότι τα 
χρήματα που συγκεντρώθηκαν πρέπει να 
ξεπερνούν τα 700.000 €, αλλά κατασκη-
νώσεις δεν έγιναν. Τα χρήματα που είναι; 

Δ) «ΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ». Αυτή ιδρύθηκε για να αντιμετωπίζει 
περιστασιακές ανάγκες συμπολιτών με οι-
κονομικά και άλλα προβλήματα. Γι’ αυτό το 
σκοπό η μητρόπολη εισπράττει α) το 10% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων των ναών, β) 
από το προσκύνημα της Αγ. Παρασκευής 
το 22%, γ) από τακτικές δισκοφορίες στους 
ναούς, δ) από εισιτήρια “φιλανθρωπικών” 
εκδηλώσεων σε κέντρα ή ξενοδοχεία, ε) 
από τον “έρανο της Αγάπης”, στ) από δωρε-
ές συμπολιτών, ζ) από αξιόλογες χορηγίες 
επιχειρήσεων και συλλόγων, η) από την 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας σε τρόφιμα 
(ζυμαρικά, τυρί, ρύζι, λάδι κ.α.), θ) από το 
ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ι) δέματα τροφίμων που ετοιμάζουν 
οι ενορίες όλης της μητρόπολης, ια) από 
την Εκκλησία της Κύπρου (αρκετοί τόνοι 
τροφίμων) κ.α.

Ε) Συσσίτια “Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ”: Ενώ η 
μητρόπολη τα παρουσίασε ως μεγάλο 
επίτευγμα, η ίδια δεν συμμετέχει σχεδόν 
καθόλου, διότι τη λειτουργία τους την 
έχουν αναλάβει υποχρεωτικά οι ενορίες 
της πόλης ανά μια εβδομάδα και οι κω-
μοπόλεις με τα χωριά από 2-3 ημέρες για 
3-4 φορές το χρόνο, καλύπτοντας όλες 
τις ανάγκες σε τρόφιμα και προσωπικό. 
Υπάρχει ακόμη κωδικός (Δ΄/93) στους 
προϋπολογισμούς των ναών υπέρ των 
συσσιτίων.

Ακολουθούν τακτικές δισκοφορίες 
στους ναούς και προσφορές του κόσμου 
όχι ευκαταφρόνητες.

Οι άνθρωποι που σιτίζονται ανέρχο-
νται στους 40-60 εντός του επιουσίου 
και στους κατ’ οίκον άλλοι 190. Παρ’ 
όλα αυτά, συγκρινόμενοι με τους σι-
τιζόμενους άλλων μητροπόλεων, που 
τις δαπάνες καλύπτει αποκλειστικά, το 
μητροπολιτικό ταμείο, ή με ενοριακά 
συσσίτια (αγίων 40 Λάρισας 100 άτομα 
ημερησίως) ωχριούν.

Ας μη βαυκαλίζονται λοιπόν.
ΣΤ) «ΦΙΛΟΠΤΩΧΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 

ΚΥΡΙΩΝ». Αυτή ιδρύθηκε με την έγκρι-
ση της Ιεράς Συνόδου και λειτούργησε 
τρία χρόνια, διοργανώνοντας διάφορες 

εκδηλώσεις για συγκέντρωση χρημάτων. 
Η τελευταία συγκέντρωση έγινε στην Λέσχη 
της Πολεμικής Αεροπορίας, και μετά από 
μερικές ημέρες διαλύθηκε ετσιθελικά από 
το δεσπότη λέγοντας, πως αργότερα θα 
δώσει εξηγήσεις, οι οποίες δεν δόθηκαν 
ποτέ. Αλλά και τα χρήματα που εισπράχθη-
καν δεν περιήλθαν στα χέρια της αρμόδιας 
επιτροπής του ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ.

Ζ) «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ». Η μη-
τρόπολη για τον σκοπό αυτό εισπράττει 
από τους ναούς και από τα προσκυνήματα 
με κωδικό Δ/14. Ποια και πόσα είναι αυτά; 
Ούτε οι Λαρισαίοι τα γνωρίζουν. Τα έσοδα 
αυτά καθώς και άλλα καλύπτει μυστηριώ-
δης ομίχλη.

Για να μπορέσει ο αναγνώστης μας να 
βγάλει συμπέρασμα, όσον αφορά τα έσο-
δα, τη διαχείριση, το επιτελούμενο κοινω-
νικό έργο, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και 
την οφειλόμενη αναγνώριση της όποιας, 
έστω και διαφημιζόμενης, προσπάθειας 
της μητρόπολης Λάρισας, θα πρέπει αυτή 
να συγκριθεί με ισότιμες πληθυσμιακά και 
εισπρακτικά μητροπόλεις. Εμείς όμως θα 
κάνουμε τη σύγκριση, ενδεικτικά, με δύο 
μικρές και ακριτικές μητροπόλεις αλλά 
αξιοθαύμαστες για την τάξη, την οργά-
νωση, το εκκλησιαστικό, πνευματικό και 
κοινωνικό έργο.

Η μητρόπολη Αλεξανδρούπολης: 
(61 πάμπτωχες ενορίες)
Η μητρόπολη Αλεξανδρούπολης συ-

ντηρεί:
1) Ίδρυμα χρόνιων πασχόντων «Άγιος 

Κυπριανός» - τρόφιμοι 120 και προσωπι-
κό περίθαλψης 80 άτομα

2) Γηροκομείον «ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΝ» - τρό-
φιμοι 65, προσωπικό 20 άτομα

3) Ίδρυμα βρεφών και νηπίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» βρεφικά νήπια 100, προσω-
πικό 17 άτομα

4) Νηπιαγωγείο μονοθέσιο, μαθητές 25
5) Κατασκηνώσεις «Ουρανούπολης»
6) Συσσίτιο σε απόρους 200-250 μερί-

δες φαγητό.
7) Κοινωνικό ιατρείο.
8) Κοινωνικό φαρμακείο.
9) Αίθουσα διαλέξεων 400 θέσεων.
10) Εκκλησιαστικό Μουσείο, κ.α.
Η μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πω-

γωνιανής και Κονίτσης. (λειτουργούν 
39 πάμπτωχες ενορίες).

Όλοι οι κάτοικοι αυτής της ακριτικής 
μητρόπολης είναι 12.110 και συντηρεί: 

Γηροκομείο «η Θεοτόκος»
Οικοτροφείο Αρρένων «Άγιος Κοσμάς 

ο Αιτωλός»
Οικοτροφείο θηλέων «η Αγία Μαρίνα»
Εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις
Ρ/Σ «Ράδιο Δρυϊνούπολης» μεγάλης 

εμβέλειας
Πνευματικά κέντρα και στέγες στη Κόνι-

τσα, Δελβινάκιο κ.α.
Μητροπόλεις Πληθυσμός Ενορίες

(εν 
λειτουργία )

Ιερείς

Ι. Μ. Λάρισας 215.000 116 133

Ι. Μ. Αλεξανδρουπό-
λεως

78.800 61 87

Ι. Μ. Κόνιτσας 12.110 39 40

Και ερωτάμε: Θα δώσει απάντηση στους 
συμπολίτες η μητρόπολη που ζητούν να μά-
θουν 17 ολόκληρα χρόνια που βρίσκονται 
τα εκατομμύρια που εισπράττει από τους 
ναούς, τα προσκυνήματα, τους δίσκους, 
τους εράνους, την Αγ. Παρασκευή, τα 
χιλιάδες τιμαλφή, τις επιχορηγήσεις, τις 
φιλανθρωπικές προσφορές πιστών κ.α.;

Τέλος ευχόμαστε να σταματήσει ο 
σκανδαλισμός αυτός και το ενδιαφέρον να 
στραφεί στη σωτηρία των πιστών και όχι 
στη συλλογή αργυρίων.

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟΣΑ
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ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ
το ΄βγαλε ο αδερφός μου!!!»

 Πιάνω την γραφίδα και αφήνω τη μύτη 
της να εκφράσει το παράπονο, την οργή, την 
απέχθεια, που βράζει και κοχλάζει. Οι λογι-
σμοί και οι αμφιβολίες συνωθούνται από την 
επονείδιστη προδοσία.

Μάθαμε, εμπεδώσαμε, βιώσαμε πως στην 
πνευματική ζωή της εκκλησίας μας κεντρικό 
πρόσωπο, είναι ο πνευματικός πατέρας. Σε 
εμπνέει, σε καθοδηγεί, σε πιάνει από το χέρι 
σφιχτά για να σε βγάλει από τα ναρκοπέδια 
της κοσμικής ζωής, από τις παγίδες του πονη-
ρού και ως λήπτης γενναίος να συμπαραστα-
θεί στην παλαίστρα του σταδίου. Είναι η φωνή 
του Θεού. Τον βάζεις καπετάνιο στο σκαρί της 
ψυχής σου. Κι όπως πίσω από ένα σπουδαίο 
άνδρα κρύβεται πάντα μία σπουδαία μάνα, 
έτσι και πίσω από έναν ευλαβή χριστιανό, 
κρύβεται ένας καλός πνευματικός, πίσω από 
ένα μάρτυρα, ένας ομολογητής ορθόδοξος 
πνευματικός. Πίσω από τον μικρό Νέστορα 
στέκει ο Άγιος Δημήτριος. 

 Πρόσφατα βουλευτής από την Κοζάνη δεν 
ενέκρινε με την ψήφο του την αιχμαλωσία του 
λαού και της πατρίδος μας από την τρόικα, 
επικαλούμενος την εντολή του πνευματικού 
του και όλοι τον θαυμάσαμε και τον μακαρί-
σαμε, άσχετα  αν υπέστη την σχετική διαγρα-
φή… που αποτελεί στεφάνι γι’ αυτόν και τον 
πνευματικό του. 

 Δυστυχώς βλέπουμε τελευταία στην το-
πική εκκλησία μας πως κάποια πράγματα 
άλλαξαν. Πατέρες-καθοδηγητές, Θεολόγοι, 
διδάχοι- καθηγητές, ρήτορες- εκφραστές του 
Θελήματος του Θεού, άλλαξαν ρότα κατά 180 
μοίρες. Άλλαξαν οι Ιεροί Κανόνες και η Ιερά 
Παράδοση; Άραγε ο Θεός (ο αυτός εις τους 
αιώνας) άλλαξε το θέλημά του; (άπαγε της 
βλασφημίας) ή μήπως δεν το εκφράζουν και 
οι οδηγίες πηγάζουν από προσωπικά- ανθρώ-
πινα εφήμερα συμφέροντα; 

 Ανταλλάξατε τους πιστούς χριστιανούς, 
τους αγωνιστές που σας ασπάζονταν το χέρι, 
με μια προσοδοφόρα θέση… Και, όπως οι 
Γερμανοί, επί κατοχής στους προδότες πρώτα 
ανέθεταν τις εκτελέσεις για να αποδείξουν την 
υποταγή τους, έτσι και σας, ένας νέος Αρσά-
κειος σας ευτέλισε αναθέτοντας ρόλο Ιούδα 
και στηθήκατε θρασύτατοι, ανερυθρίαστοι 
ψευδομάρτυρες ενώπιον δικαστηρίων κατά 
δεκάδων αδερφών σας. Από πιστοί διάκονοι 
και αγωνιστές για «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ 
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», της κανονικότητας, 
του δίκαιου του μαρτυρικού αγίου Θεολόγου, 
γίνατε ριψάσπιδες, θεραπαινίδες, ζοφεροί 
οπαδοί της εξουσίας . Πώς μπορείτε να αντι-
κρίσετε την εικόνα του πραότατου Θεολόγου, 
που ένας από σας τόλμησε να γράψει αυθαί-
ρετα …την  ακολουθία του (εσπερινό, όρθρο, 
θεία λειτουργία και παράκληση). 

 Πώς να ξεπεράσεις την πρόκληση, όταν 
φλογερός θεολόγος αποπειράθηκε, από την 
μια να βιογραφήσει τον μακαριστό μητροπο-
λίτη Θεολόγο, εκδίδοντας τόμο, και από την 
άλλη να «αγιογραφήσει» και να προσκυνά 
δουλοπρεπώς τον «δολοφόνο»του;;; 

 Το κύρος σας ετρώσατε. Τι και αν μας 
προδώσατε; Και τον Κύριόν μας επρόδωσαν. 
Τίς υμάς αβάσκανεν ;;; 

 Εκεί που σου δείχνουν το Θεϊκό μονοπάτι 
οδηγώντας σε από το χέρι, διαπιστώνεις ξαφ-
νικά πως κοντοστέκονται, απομακρύνονται 
από κοντά σου προς την αντίθετη κατεύθυνση 
και σου φωνάζουν να αλλάξεις πορεία και συ, 
και να τους ακολουθήσεις στο πισωγύρισμα, 
να γυρίσεις την πλάτη σου στην πορεία προς 
την θέωση που οι ίδιοι σου υπέδειξαν…

 Φαντάσου να σε προτρέπει να δώσεις 
θαρραλέα μαρτυρία για τον Χριστό, και να 
ευχαριστείς τον Θεό γι’ αυτό, διότι σου έβα-

λε στο δρόμο σου τον πνευματικό σου με το 
αγωνιστικό φρόνημα. Να είσαι έτοιμος και 
την ζωή σου να δώσεις για τον Χριστό. Να 
μπαίνεις στο Κολοσσαίο της κοσμικής ζωής, 
αισθανόμενος την χλεύη των θεατών, έτοιμος 
στο στίβο να παλέψεις με τα θηρία κι αυτός 
με δρασκελιές να σκαρφαλώνει στις κερκίδες, 
να στρογγυλοκάθεται δίπλα στον διώκτη «αυ-
τοκράτορα» και μάλιστα να …σου γνέφει να 
παραιτήσεις, να συρθείς, και να βγεις από το 
μικρό άνοιγμα της καταπακτής. Να σε προ-
τρέπει να δραπετεύσεις, να πας κοντά του, 
να παρακολουθήσεις το θέαμα, όπως τόσοι 
αδελφοί σου…, αφήνοντας κάποιο άλλο «κο-
ρόιδο, ξεροκέφαλο» να δώσει τον …αγώνα…

 Δεν κοκκινίζει καν…. 
Σε μια σύγκρουση αμαξοστοιχίας με 

αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση, το μόνο 
θύμα ήταν ο μηχανοδηγός που ήταν ο μόνος 
όρθιος, καθώς εγκατέλειψε την υπεύθυνη 
θέση του και έτρεχε προς το πίσω μέρος 

του τραίνου για να σώσει την ζωούλα του, ο 
φουκαράς!!!

 Σαν σύγχρονος Ξέρξης που ανέβηκε στον 
λόφο να παρακολουθήσει την ναυμαχία της 
Σαλαμίνας, σύμφωνα με τις εντολές που ο 
ίδιος έδωσε. Με τη διαφορά ότι εκείνος μετά 
δεν έπεσε στα πόδια των Αθηναίων στρατη-
γών, ούτε βέβαια παρότρυνε τους δικούς του 
να πράξουν το ίδιο. 

 Oι πολιορκημένοι σημάνανε ηρωική ΕΞΟΔΟ 
και εσείς φωνάξατε ΠΙΣΩ, ΠΙΣΩ, !!! και ανοίξα-
τε την κερκόπορτα της προδοσίας!. 

 Σαλπίσατε πόλεμο, θέσατε σε συναγερμό 
οικογένειες , διατάξατε επιθέσεις για τον 
Χριστό και την Εκκλησία και μετά από κάποιο 
καιρό, πήγατε με αυτόν που στοχοποιήσατε 
ως «εχθρό»!!!

 Γιατί;;; Είναι τελικά καλός, ο εχθρός, ο 
μοιχεπιβάτης, ο αντικανονικός, ο ανάξιος, 
έγινε αίφνης άξιος και κανονικός; Απόλυτη 
Πνευματική ανισορροπία…

 « Μα πέθανε, και ο αγώνας ήταν …προσω-
πικά για κείνον… Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν 
σαλπίσατε την υποχώρηση; γιατί δεν κάνατε 
την συνθηκολόγηση ακριβώς μετά την ταφή 
του, αλλά χρειάστηκαν αρκετά χρόνια να συ-
νειδητοποιήσετε την απώλεια του Θεολόγου 
ή του Αθανασίου;;;

 Είναι και η άλλη πρόφαση: … Πολύ κράτησε 
ο αγώνας… Ο καλός χριστιανός δεν πρέπει 
να αγωνίζεται όλη του την ζωή, παρά μόνο 
κάποιες στιγμές, να μην κουράζεται….

 Βρήκαμε και το άλλο: Μένεις στον καναπέ, 
γονατίζεις στο περσικό χαλί, την ώρα που έχει 
διαφημίσεις η τηλεόραση και προσεύχεσαι 

στο Θεό να συνεχίσει Αυτός !!! τον αγώνα,.. 
γιατί εσύ δεν έχεις χρόνο με τα κηρύγματα, 
τις ακολουθίες, τους κύκλους, τις εκδρομές…. 

 Και παρά την σχιζοφρενική και αλλόκοτη 
πορεία, χωρίς ίχνος μεταμέλειας για τις λά-
θος «εκτιμήσεις, και τους σαλτιμπαγκικο΄θς 
ελιγμούς, που οδήγησαν οικογένειες σε δεινή 
κατάσταση, ώστε να σύρονται στα δικαστή-
ρια, και να απειλούνται με οικονομική κατα-
στροφή, αυτοί τον χαβά τους. Και σαν να μη 
συμβαίνει τίποτα, συνεχίζουν τα βαρύγδουπα 
κηρύγματα, τα κατηχητικά και τους λιθοβολι-
σμούς όσων δεν ακολουθούν τις δικές τους 
ανακυβηστήσεις… Μαφιόζικα ανασηκώνουν 
τους ώμους μονολογώντας: «ουκ οίδα τον 
άνθρωπο!!!»

 Πώς το αντέχει η ευαίσθητη συνείδησή σας 
να είναι υπό διωγμό ευσεβείς οικογενειάρχες, 
πολύτεκνοι, φτωχοί γέροντες με τα παιδιά 
τους, πεπαιδευμένοι νοικοκυραίοι επιστήμο-
νες, επειδή παρέμειναν «τοις κείνων ρήμασι 

πειθόμενοι»… Πού ‘ναι το ανδρείο χριστιανικό 
φρόνημα που κατ ‘ιδίαν, αλλά και από καθέ-
δρας στεντορίως υποστηρίζατε;;; 

 Τι ειρωνεία! Συμπαραστέκεσθε στους κα-
ταδίκους φυλακισμένους πληρώνετε για την 
αποφυλάκισή των, κάνετε και Ιεραπόστολή 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, και οι ίδιοι 
αδιαφορείτε για τους πρώην συναγωνιστές 
σας αδελφούς που τους καταδιώκει ο δε-
σπότης σας! Μάλιστα νομίζω τυγχάνει και 
προϊστάμενος της μέριμνας των φυλακών, ο 
πρώην «φύλακας άγγελος» διάκος του Θεο-
λόγου. Εμμέσως ενθαρρύνετε με την σιωπηρή 
στάση το διωκτικό έργο του προστάτη σας. 
Φανταστείτε τον Θεολόγο τι θα έλεγε… «και 
εσύ τέκνον…»! «Ουδείς αχαριστότερος του 
ευεργετηθέντος». 

 Τον διώκτη μας τον βάλατε κήρυκα στους 
άμβωνες των αιθουσών σας, και δεν διστά-
σατε στον συναφιακό μολυσμό σας απ’ τον 
μοιχεπιβάτη. Κατά τα άλλα «απέχετε της 
μοιχείας»…. (της πνευματικής εννοούμε). 
Μερικοί μάλιστα τον υποδεχθήκατε στα σπίτια 
σας, και ευλογηθήκατε, χωρίς να αρθρώσετε 
λόγο προδρομικό «ουκ έξεστί σοι», «κάτω τα 
χέρια σου από τα αδέρφια μας». 

 Σ’ αυτούς τους διωκόμενους αγωνιζόμε-
νους χριστιανούς της Λάρισας και τα ελεήμο-
να αισθήματά των, προσφεύγετε για οικονο-
μική ενίσχυση και συμπαράσταση του έργου 
αλλά και για τους ανώδυνους αγώνες σας.

 Του ψάλλατε μεγαλοπρεπώς, όσο ουδείς 
άλλος, αυτοκρατορική φήμη και Κουκουζέλιον 
πολυχρόνιον και ο λαρυγγάς σας δεν συνε-
στάλη,ενώ πριν τον αποδοκιμάζατε ως Ανάξιο!

 Το θέλημα του Θεού, που θέλετε να εκφρά-
ζετε είναι Ο.Φ.Α. (όπου φυσάει ο άνεμος) του 
γήινου προσωπικού κοντόφθαλμου συμφέρο-
ντος και της ματαιοδοξίας.

 Αναρωτιέμαι από καιρό, ποιο είναι χειρότε-
ρο, το να νιώθεις τα αισθήματα του πατριού, 
ή να βλέπεις την ασυνέπεια του πατέρα σου 
και μερικών πρώην συναγωνιστών σου; Πόσο 
πληγώνεσαι, όταν ανακαλύπτεις ότι το βάθρο 
που ύψωσες τον πατέρα σου είναι χάρτινο, 
και ότι κάτω από την μάσκα της αυθεντίας 
κρύβεται ασημαντότητα. που επιζητεί την 
εύνοια της εξουσίας! 

 Σάπια κλωνάρια που όταν πας να κρατη-
θείς, σπάνε και μένεις μετέωρος!!!.

 Ποιο παράδειγμα δίνεται στους νέους;
 Εφιάλτες υπήρχαν πάντοτε, υπήρξε και ο 

Ιούδας «μεταμεληθείς.»
 Δεν ψελλίσατε ούτε μια συγγνώμη που 

βάλατε σε περιπέτειες οικογένειες, που σκαν-
δαλίσατε πολύ κόσμο με τα καμώματά σας 

και κυρίως τους 
νέους.

 Μην τολμήσετε 
να πείτε πως άλ-
λαξαν οι εποχές, 
γιατί αυτό πιπιλί-
ζουν οι φωστήρες 
της μεταπατερι-
κής Θεολογίας!

 Κάποιος, καθ’ 
όλα σεβαστός και 
ιεραπόστολος με 
συμβούλευσε : 
«πρέπει να μοιά-
σουμε την χελώνα 
που όταν υπάρχει 
ησυχία προχωρά, 
όταν όμως ακού-
σει θόρυβο κλεί-
νεται στο καβούκι 
της μέχρι να πε-
ράσει ο κίνδυνος!!!

 Χελώνα … Τί να 
πεις για τον αετό 
που περιπολεί 

στους αιθέρες αγναντεύοντας τις κορφές!…
 Χελώνα που σέρνεται στη γη, χοϊκοί άνθρω-

ποι που κλείνονται στο καβούκι τους, στον 
εαυτούλη τους, πατούν με σιγουριά, κι επειδή 
σέρνονται, δεν πρόκειται ποτέ να «πέσουν».

 Χελώνα που τρέμει όταν δεν πατά στο χώμα, 
αγκιστρωμένη στα νύχια του αετού, γνωρίζει 
καλά πως το ταξίδι αυτό στα ουράνια γίνεται 
για να βρεθεί ένας βράχος, να απελευθερωθεί 
από τα γαμψά νύχια και να σπάσει το καύκαλο 
του βολέματος, της καλοπέρασης και της ναρ-
κισσευόμενης αδολεσχίας.

 Θεού επιτρέποντος πορευόμαστε, όχι με 
ανακυβιστήσεις, όχι έρποντας, αλλά θηριο-
μαχούντες. Δεν γονατίζουμε σε τυραννίσκους 
παρά μονάχα στον Άγιο τριαδικό Θεό, στους 
Άγίους Του και στους νεκρούς μας!. 

 Πάντως σας ευχαριστούμε για το «κοσκί-
νισμα», για την πνευματική ανάταση που μας 
χαρίσατε, για την αγωνιστικότητα που μας 
εμφυτεύσατε, τον δρόμο του αγώνα που μας 
δείξατε!.

 Σας ευχαριστούμε και για την πικρή γεύση 
της προδοσίας που μας ποτίσατε, γιατί ήταν 
ένα καλό μάθημα στο «μη πεποίθατε … επί 
υιούς ανθρώπων…»!

 Διάγουμε ευελπιστώντας,… χωρίς να 
διαλανθάνει της προσοχής μας η επαμφοτε-
ρίζουσα διπλωματική πορεία των ευέλικτων 
ελιγμών σας. 

 Σκανδαλίσατε πολύ κόσμο και ιδίως νέους. 
Αναρωτιέμαι με ποια παρρησία θα βρεθείτε 
μπρος στο Θεολόγο και τον Αθανάσιο, όταν 
έρθει η ώρα…

 Συγχωρήστε με για το ύφος μου …

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Όπως ανακοινώσαμε στο προηγούμενο φύλλο της 

εφημερίδας μας, η εκδήλωση που αφορούσε την κάρ-
τα του πολίτη πραγματοποιήθηκε την 11η Νοεμβρίου 
ε.έ. και ώρα 18η στην Κεντρική πλατεία της πόλης μας 
(Λάρισα).

Ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου ο κύριος ομιλη-
τής της εκδήλωσης, ηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου 

Αγίου Όρους π. Μεθόδιος, αναφέρθηκε εκτενώς στο 
θέμα, καταφερόμενος κατά του πολιτικού, κυρίως, 
κόσμου ως υπεύθυνου για το μεγαλύτερο μέρος των 
δεινών του λαού αλλά και κατά της Ελλαδικής Εκκλησίας 
η οποία αδιαφόρησε προκλητικά.

Με το τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε πο-
ρεία διαμαρτυρίας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

ΚΑΤΗΓΟΡΩ.

Μεγάλη συγκέντρωση αγωνιζομένων στην πλατείας της πρώην νομαρχίας για την παράνομη 
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος

«O γάρ καιρός εγγύς» 
γιατί ο καιρός είναι κοντά

1. Καί ὡς πρός τήν ἀνάγνωσιν, θά εἶχα 
νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς.

Πρῶτον: Προκειμένου νά ἐννοήσουμε 
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά εἴμεθα 
ἐν Θεῷ, δηλαδή νά εἴμεθα μέσα εἰς τόν 
Θεόν  ἀλλιώτικα δέν εἶναι δυνατόν ποτέ νά 
κατανοήσωμε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ.

Τί σημαίνει αὐτό;
Λέγει ὁ ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς: «Οὐδὲν 

γὰρ πτωχότερον διανοίας ἐκτὸς Θεοῦ φι-
λοσοφούσης τὰ τοῦ Θεοῦ.» . Δέν ὑπάρχει 
πιό μεγάλη φτώχεια ἀπό τό νά μιλᾶς γιά 
τόν Θεό, καί νά εἶσαι ἔξω ἀπό τόν Θεό.

Αὐτό, ἀγαπητοί μου, τό βλέπει κανείς 
πάρα πολύ καθαρά στούς ἀνθρώπους οἱ 
ὁποῖοι δέν ζοῦν πνευματική ζωή, καί μιλοῦν 
γιά πνευματικά θέματα! προδίδονται. Γι’ 
αὐτό ἀκριβῶς βλέπετε νά κάνουν λάθη, 
νά εἶναι ἐκτός πραγματικότητος, νά προ-
σπαθοῦν νά συμπληρώσουν μέ τό μυαλό 
τους μερικά πράγματα. Δέν εἶναι μέσα 
στόν Θεόν, δέν ζοῦν πνευματική ζωή. Ὁ 
ἄνθρωπος πού δέν ζῆ πνευματική ζωή 
δέν μπορεῖ νά ὁμιλῆ γιά τόν Θεό  δέν εἶναι 
δυνατόν. Καί δέν μπορεῖ ποτέ νά καταλάβη 
αὐτό πού γράφει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή 
ἡ κατανόησις τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι 
γραμματική οὔτε συντακτική, μ’ ἄλλα λόγια 
δέν εἶναι φιλολογική  ἡ κατανόησις τοῦ 
λόγου τοῦ Θεοῦ ἔχει μιάν ἄλλη διάστασι.

Δέν θέλω νά πῶ ὅτι ἡ φιλολογική γνῶσις 
εἶναι ἀπορριπτέα. Ὄχι. Βλέπετε ἐδῶ πόσες 
φορές τήν χρησιμοποιοῦμε; Νά, προηγου-
μένως τί σᾶς εἶπα; Σᾶς εἶπα ἐνεστωτικές 
μετοχές. Ἅμα κανείς δέν ξέρη καί λίγο ἄς 
ποῦμε Φιλολογία, ἔ, πῶς θά τό καταλάβη 
αὐτό; Στοιχειώδη πράγματα  ὄχι πολλά. 
Δέν θέλω νά πῶ ὅτι εἶναι ἀπορριπτέο αὐτό 
τό στοιχεῖο  ὄχι  ἀλλά δέν εἶναι ἀρκετό. 
Δέν μπορεῖς νά πῆς «Ἐγώ ἔχω φιλολογικές 
γνώσεις, καί θά καταλάβω.». Δέν θά κα-
ταλάβης τίποτε! Τό πνεῦμα πάντα θά σοῦ 
διαφεύγη  θά σοῦ μένη μόνο τό γράμμα.

Δεύτερον: Πρέπει νά ὑπάρχη πάντοτε 
ἕνα λειτουργικό κλῖμα, μιά λειτουργική 
ἀτμόσφαιρα, προκειμένου νά μελετήσωμε 
καί νά καταλάβωμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Τί 
σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι ἡ μελέτη ἤ ἡ 
ἀκρόασις τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ 
νά εἶναι μία ὑπόθεσις τῶν σαλονιῶν ἤ 
ὑπόθεσις ἀκαδημαϊκή. Νά σᾶς τό ἀναλύσω 
περισσότερο.

Ὑπάρχει μία τάσις στούς ἀνθρώπους 
–ὑπῆρχε πάντοτε  καί στήν ἐποχή μας 
ὑπάρχει– νά κουβεντιάζουν ὑψηλά θε-
ολογικά θέματα, ἀλλά ...στό σαλόνι! μέ 
ὅλα τά γνωστά συμπαρομαρτοῦντα τοῦ 
σαλονιοῦ, ὅπου μποροῦν νά ποῦν καί τ’ 
ἀστεῖα τους, καί δέν ξέρω τί ἄλλο... ὅμως 
ἡ συζήτησις νά εἶναι καθαρῶς ἀκαδημαϊκή. 
Μπορεῖ νά εἶναι ὑψηλή, θεολογική  ἀλλά 
ὅμως, ἀγαπητοί, δέν ἐγγίζη τόν Λόγον –μέ 
λάμδα κεφαλαῖο–, τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ  
μένει εἰς τά σπάργανα, ἐκεῖνα πού φόρεσε 
ὁ Θεός Λόγος ὅταν γεννήθηκε, καί Τοῦ τά 

φόρεσε ἡ Θεοτόκος. Τά ρουχαλάκια! Αὐτά 
ἐγγίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί  ὄχι τό βάθος  
τόν Θεόν Λόγον ποτέ.

Δέν εἶναι λοιπόν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μιά 
ὑπόθεσις πού μπορῶ νά κουβεντιάζω ἔξω 
ἀπό τόν χῶρο τόν λειτουργικό. Γι’ αὐτόν 
τόν λόγο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει πάντα 
νά συνδέεται μέ τόν λειτουργικόν χῶρον. 
Βλέπετε; τό κήρυγμα γίνεται μέσα στόν 
ναό. Ὄχι ὅτι ἀπαγορεύεται νά ἀκουσθῆ κά-
που ἀλλοῦ, οὔτε ἀπαγορεύεται νά εἰπωθῆ 
στόν δρόμο ἤ στό βουνό  ὄχι  ἀλλά πρέπει 
νά συνδέεται μέ τόν λειτουργικόν χῶρον. 
Εἴδατε ὅτι ἔγινε ἕνας Ἑσπερινός  ἄλλοτε 
γίνεται θεία Λειτουργία. Εἶναι σπουδαῖο 
αὐτό. Πάντα ὅταν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συν-
δέεται λειτουργικά, ἐπιδρᾶ διαφορετικά εἰς 
τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.

Τρίτον: Προκειμένου νά καταλάβη 
κανείς τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται 
νά ὑπάρχη μιά ἡσυχία ἐξωτερική καί 
ἐσωτερική.

Λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὅτι 
τό θεῖον σιγῇ βιοῦται. Γιά νά βιώσης τόν 
Θεόν, νά Τόν καταλάβης μέσα σου, νά νοι-
ώσης αὐτό πού διαβάζεις καί νά σκιρτήση 
ἡ καρδιά σου, χρειάζεσαι μία σιγή. Αὐτή ἡ 
σιγή εἶναι καί ἐξωτερική καί, προπαντός, 
ἐσωτερική.

Γιά νά ἔχης σιγή ἐξωτερική, πρέπει νά 
διαλέξης μιάν ὥρα πού νά ὑπάρχη ἡσυχία  
προπαντός ὅμως πρέπει νά ἔχης εἰρήνη 
μέσα στήν καρδιά σου. Δέν θέλω νά πῶ 
ὅτι δέν πρέπει νά διαβάζουμε τόν λόγο 
τοῦ Θεοῦ ὅταν ἔχωμε ταραχή  ὀφείλομε, 
γιά νά γαληνεύωμε  ἀλλ’ ὅμως, γιά νά 
μποῦμε, γιά νά καταδυθοῦμε στά βαθέα 
νοήματα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει 
ὁπωσδήποτε νά ὑπάρχη μέσα μας εἰρήνη 
καί σιγή, ἡσυχία, νά ἔχουν σιγήσει ὅλες οἱ 
ἄλλες ὑποθέσεις μας.

Τέταρτον: Ὅταν μελετοῦμε τόν λόγο 
τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά αἰσθανώμεθα ὅτι εἶναι 
γιά μᾶς  ὄχι γιά τούς ἄλλους. Ποσάκις ἔχει 
εἰπωθῆ αὐτό...

Λέγει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «Ὁ τα-
πεινόφρων καὶ ἔργον ἔχων πνευματικόν, 
ἀναγινώσκων τὰς θείας Γραφάς, πάντα 
εἰς ἑαυτὸν νοήσει καὶ οὐκ εἰς ἕτερον.». 
Ὁ ταπεινός ἄνθρωπος, ὅταν μελετᾶ τή 
Γραφή, ὅ,τι βγάζει ἀπό μέσα καί ὅ,τι κα-
ταλαβαίνει, ποτέ δέν λέγει «Αὐτά εἶναι γιά 
τούς ἄλλους.»  ὄχι! ἀλλά τί; «Αὐτά εἶναι 
γιά μένα! Αὐτά τά λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
γιά μένα!».

Γι’ αὐτό ἀκόμη, ἄν θέλετε, ἀγαπητοί 
μου, κι ἐδῶ πού ἀκούγεται ὁ λόγος τοῦ 
Θεοῦ, πολλές φορές οἱ ἄνθρωποι λένε: 
«Μήπως ξέρει ὁ ὁμιλητής τίποτε ἀπό τή 
ζωή μου, καί ἀναφέρθηκε σ’ αὐτό πού 
ἀπασχολεῖ ἐμένα;».

Δέν ξέρει τίποτα ὁ ὁμιλητής ἀπό τή ζωή 
σου  τόν λόγον τοῦ Θεοῦ τόν κατευθύνει 
ὁ Θεός. Βέβαια ἔχω προετοιμάσει τό τί 
θά σᾶς πῶ  ἀλλά ἐκεῖνο ὅμως πού ἔχει 
προετοιμασθῆ καί πού ἤδη ἐκφέρεται ὡς 
λόγος τοῦ Θεοῦ, αὐτό, στό βάθος, ὁ ἴδιος ὁ 
Θεός τό κατευθύνει, ὥστε ὁ λόγος Του νά 

προσεγγίζη διαφοροτρόπως τίς πολυποίκι-
λες καρδιές. Βλέπετε ὁ λόγος εἶναι ἕνας  κι 
ὅμως γιά τόν καθένα εἶναι διαφορετικός.

Λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων: 
«Τό νερό, πού ποτίζει τά λουλούδια, εἶναι 
τό ἴδιο γιά ὅλα τά λουδούδια. Γιά τοῦτο τό 
λουλούδι τό νερό γίνεται κόκκινο χρῶμα  
γιά ἐκεῖνο γίνεται ἄσπρο χρῶμα  γιά τό 
ἄλλο γίνεται κίτρινο χρῶμα. Καί ὅμως τό 
νερό εἶναι τό ἴδιο!».

Ἔτσι ὁ ὁμιλητής δέν λέγει κάτι πού ἀπα-
σχολεῖ κάποιον  ἁπλῶς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
βρίσκει ἀπήχησι μέσα στήν καρδιά τοῦ 
κάθε ἀκροατοῦ, τοῦ σωστοῦ ἀκροατοῦ. 
Ὑπογραμμίζω: τοῦ σωστοῦ ἀκροατοῦ! 
Ὁπότε ὁ ἀκροατής πού θά ἀκούση, καί 
εἶναι ταπεινός ἄνθρωπος, θά πῆ: «Ὅλα 
αὐτά εἶναι γιά μένα! δέν εἶναι γιά τόν πλαϊνό 
μου, πού κάθεται στήν καρέκλα, καί πού 
μπορεῖ ἐνδεχομένως νά ξέρω τή ζωή του.». 
Νά μήν πῆ: «Χμ!... ὁ ὁμιλητής καλά τά λέει  
ὁ δίπλα ἄς τ’ ἀκούη τώρα!». Νά μήν τό πῆ 
αὐτό  αὐτό εἶναι ὑπερηφάνεια, καί μάλιστα 
λαμπικαρισμένη, γνησία ὑπερηφάνεια! 
ἀλλά νά πῆ: «Αὐτά εἶναι γιά μένα  μόνο γιά 
μένα! καί δέν ἔχω παρά νά διορθωθῶ.».

Καί τέλος, πέμπτον: Νά προσεγγίζωμε 
τήν ἀνάγνωσι μέ προσευχή.

Λέγει πολύ ὡραῖα πάλι ὁ ἅγιος Ἰσαάκ 
ὁ Σύρος: «Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων, 
τῶν ἐν τῇ θείᾳ Γραφῇ, μὴ προσεγγίσῃς 
χωρὶς εὐχῆς», μήν ἀνοίξης τήν Ἁγία σου 
Γραφή, μή διαβάσης λόγον Θεοῦ, ἐάν προ-
ηγουμένως δέν ἔκανες εὐχή, δέν ἔκανες 
προσευχή, «καὶ αἰτήσεως τῆς παρὰ τοῦ 
Θεοῦ βοηθείας», νά ζητᾶς ἀπό τόν Θεόν 
τήν βοήθειά Του, «ἀλλ’ εὐχόμενος, λέγε», 
καί, ὅταν θά προσεύχεσαι, νά λές: «Κύριε, 
δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς 
ἐν αὐταῖς.», δός μου, Κύριε, τήν αἴσθησι νά 
καταλάβω τή δύναμι πού βρίσκεται μέσα 
στά λόγια Σου. «Τὴν γὰρ εὐχὴν λογίζου 
εἶναι κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν 
τῶν ἐν ταῖς θείαις ἠσφαλισμένων Γρα-
φαῖς.». Νά θεωρῆς ὅτι ἡ προσευχή εἶναι 
τό κλειδί γιά νά καταλάβης τό βαθύτερο 
νόημα τῆς Γραφῆς.

2. Ἀλλά καί διά τήν ἀκρόασιν, ἀγαπητοί 
μου, ἄς ποῦμε δυό λόγια  μόνο δυό λόγια.

Πολλοί δέν γνωρίζουν γράμματα. 
Μάλιστα σέ παλαιότερες ἐποχές οἱ μή 
γνωρίζοντες γράμματα ἦταν ἡ πλειονότης. 
Ἐλάχιστοι ἐγνώριζαν γράμματα σέ πολύ 
παλιές ἐποχές. Σήμερα ἐλάχιστοι δέν γνω-
ρίζουν  οἱ πιό πολλοί ξέρουν τοὐλάχιστον 
νά διαβάζουν καί νά γράφουν. Ὁπότε ἡ 
ἀκρόασις ἦτο βασική πηγή γνώσεως ἀλη-
θειῶν τοῦ Θεοῦ. Διότι, ἀφοῦ δέν ἤξεραν νά 
διαβάσουν, πῶς θά μποροῦσαν νά μάθουν; 
Θά μάθαιναν μόνον ἐάν ἤκουαν.

Ἀλλ’ ὅμως ἡ ἀκρόασις, ἀγαπητοί μου, 
εἶναι βασική γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. 
Ὁ λόγος προσφέρεται διά ζώσης γλώσσης, 
ὅπως καί ὁ Λόγος –μέ λάμδα κεφαλαῖο– 
εἶναι ζωντανός  καί συνεπῶς, ὅταν ἀκούε-
ται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διά ζώσης γλώσσης, 
αὐτό ἔχει μίαν ἰδιαίτερη χάρι.

Ἀκόμη συνοδεύεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
μέ προσωπικά βιώματα τοῦ ὁμιλητοῦ, καί 
συνεπῶς, μέ τόν τρόπον αὐτόν, δίδεται 
μία ἐνθάρρυνσις εἰς τούς ἀκροατάς διά τήν 
ἐφαρμογήν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Δέν εἶναι τό ἴδιο τό νά ἀκούσης τόν λόγο 
τοῦ Θεοῦ ἀπό τό ραδιόφωνο ἤ νά τόν δια-
βάσης σ’ ἕνα βιβλίο, μέ τό νά τόν ἀκούσης 
ζωντανά  εἶναι κάτι πολύ διαφορετικό. Γι’ 
αὐτόν τόν λόγο πᾶμε νά ἀκούσωμε λόγον 
Θεοῦ  ὄχι μόνο νά διαβάσουμε. Δηλαδή 
οὔτε ἡ ἀνάγνωσις ἀντικαθιστᾶ τήν ἀκρό-
ασιν, οὔτε ἡ ἀκρόασις ἀντικαθιστᾶ τήν 
ἀνάγνωσιν  εἶναι δυό πράγματα παράλλη-
λα, ἐξ ἴσου σπουδαῖα.

Ἀλλά πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι ἡ ἀκρόασις 
προϋποθέτει καί τήν παρουσία τῶν ἄλλων. 
Βλέπετε πόσοι ἄνθρωποι εἴμεθα ἐδῶ; Τί 
σημαίνει αὐτό; Ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δένε-
ται μέ τήν θεωρία τῶν προσώπων, δηλαδή 
μέ τήν ὅρασι τῶν προσώπων –αὐτό θά πῆ 
θεωρία  τό νά βλέπω–  δηλαδή δένεται 
μέ τήν Ἐκκλησία. Κι αὐτό, τό νά ἀκούεται 
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μέσα στήν Ἐκκλη-
σία, εἶναι πάρα πολύ σπουδαῖο  εἶναι 
πάρα πολύ σημαντικό, μεγίστης ἀξίας! 
ἀλλιώτικα θά μποροῦσα νά κάθωμαι στό 
σπίτι μου νά ἀκούω ἀπό μιά κασέτα, πού 
λέγεται κονσέρβα –ὅπως τήν ὠνόμασε 
ὁ ἅγιος Φλωρίνης– κονσέρβα τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ! Ἀλλά ἡ κονσέρβα δέν ἔχει τήν 
δροσερότητα τοῦ φρέσκου φαγητοῦ. 
Χρήσιμη εἶναι, ἀλλά... ἀλλά κονσέρβα! 
Ὅμως προσέξατε: θά ἀκούσω καί τήν 
κασέτα, θά διαβάσω καί τό βιβλίο, ἀλλά 
θά πρέπει νά πάω νά ἀκούσω ἐκεῖ πού 
εἶναι καί οἱ ἄλλοι πιστοί, γιά νά ἀποτε-
λέσω καί νά ἀναδείξω τήν Ἐκκλησία, ὄχι 
μόνο στόν λειτουργικό της χῶρο, ἀλλά 
καί στήν ἀκρόασι τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

3. Καί τέλος ἄς ποῦμε κάτι ὡς πρός τήν 
ἐφαρμογήν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Αὐτό τό ὁποῖο διατυπώνει ὁ ἱερός 
Εὐαγγελιστής, «καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ 
γεγραμμένα» ὅπως λέγει, ἐκφράζει ὅτι 
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά βιοῦται, νά 
τόν ζοῦμε, ἀλλά καί νά βιοῦται ὁλόκλη-
ρος. Προσέξτε: ὁλόκληρος! Μήν ποῦμε: 
«Αὐτό ναί, κι ἐκεῖνο ὄχι.».

«Ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.»  γιατί ὁ καιρός 
εἶναι κοντά.

Πώ πώ!... Ὅταν ἀκοῦτε αὐτό τό «ὁ 
γὰρ καιρὸς ἐγγύς», αἰσθάνεσθε τίποτε 
μέσα σας; Νά σᾶς πῶ κάτι πού τό εἶχα 
ζήσει κάποτε ἐντελῶς βιωματικά.

Ἦταν Κατοχή, καί γράφαμε ἐξετάσεις 
καθισμένοι στά θρανία τρεῖς-τρεῖς, χωρίς 
νά ἀφήνωμε κενά –ἕνα κενό θρανίο, 
ἕνα γεμᾶτο, ἕνα κενό... καί τά λοιπά. 
Σέ ὅλα τά θρανία καθισμένοι μαθηταί, 
καί στό κάθε θρανίο τρεῖς-τρεῖς –χαρᾶς 
εὐαγγέλια γιά τούς μαθητάς! Λοιπόν. 
Οἱ συμμαθηταί μου δέν εἶχαν διαβάσει. 
Δίναμε δέ ἐξετάσεις μόνον Ἀρχαῖα, Νέα 
καί Μαθηματικά  τίποτε ἄλλο. Αὐτοί 
εἶπαν μεταξύ τους: «Παιδιά, Ἀρχαῖα δέν 
θά διαβάσουμε.»  ἐγώ διάβασα. Κάθισα 
στό προτελευταῖο θρανίο καί βοηθοῦσα 

τούς τρεῖς ἀπό πίσω μου, τούς τρεῖς 
μπροστά καί τούς δύο ἑκατέρωθεν. 
Ἀλλά, μέ τό νά βοηθῶ αὐτούς καί νά 
λέγω «Ἐσύ, τί ἔγραψες;» καί «Ἐσύ, τί 
ἔγραψες;» –ἐπιτήρησις δέν ὑπῆρχε εἰς 
τήν τάξιν–, ἐγώ δέν ἔγραφα  κοιτοῦσα 
οἱ ἄλλοι νά γράψουν. 

Γιά μιά στιγμή μπαίνει ὁ οἰκεῖος καθη-
γητής καί λέγει: «Παιδιά, σέ πέντε λεπτά 
μαζεύω τίς κόλλες.»! Ὅσοι ζήσατε στά 
μαθητικά σας χρόνια τέτοιες καταστάσεις 
μπορεῖτε νά μέ καταλάβετε. Ἔπαθα... 
Δέν μπορῶ νά σᾶς περιγράψω τί ἔπα-
θα. Ἵδρωσα, κοκκίνισα, παρέλυσα! καί 
αὐθορμήτως ἔβγαλα μιά φωνή: «Ὄχι 
ἀκόμα, κύριε καθηγητά!...», γιατί δέν 
εἶχα γράψει τίποτα. Οἱ ἄλλοι ἐσηκώνοντο 
νά παραδώσουν τίς κόλλες τους, κι ἐγώ 
πού εἶχα διαβάσει δέν εἶχα γράψει! Καί 
πήγαινα μετά σάν σκυλάκι στό γραφεῖο 
νά παρακαλῶ τόν καθηγητή νά μέ πε-
ράση...

Αὐτό τό αἴσθημα αἰσθάνεται ὁ ἄνθρω-
πος, ὅταν ἀντιληφθῆ ὅτι ἡ ὥρα ἔφθασε. 
Εἶναι φοβερόν αἴσθημα.

Λέγει ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος ὅτι ἐάν 
δέν ἔχης ζήσει σωστά στή ζωή σου, ὅταν 
ἰδῆς νά ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ θανάτου, θά 
θορυβηθῆς. Ἀλλά καί ὅταν κανείς μέσα 
του ἀληθινά ἔχη βάλει τήν αἴσθησι ὅτι ὁ 
καιρός εἶναι κοντά, ὅταν διαβάζη αὐτήν 
τήν φράσι, «ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς», αἰσθά-
νεται αὐτό τό αἴσθημα πού προηγουμένως 
σᾶς περιέγραψα ὅτι ἔζησα στά μαθητικά 
μου χρόνια.

Ἀλλά ὁ λόγος αὐτός, «ὁ γὰρ καιρὸς 
ἐγγύς», εἶναι τῆς αὐτῆς ἐννοίας μέ ἐκεῖνον 
πού προαναφέραμε τήν περασμένη φορά 
καί τόν εἴχαμε ἀναλύσει –εἶναι λίγο πιό 
πάνω–, ἐκεῖνο τό «ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν 
τάχει», ἐκεῖνα τά ὁποῖα πρέπει νά γίνουν 
γρήγορα.

Χαρακτηριστικόν εἶναι ὅτι γιά μιά ἀκόμη 
φορά ἀναφέρεται αὐτό τό γρήγορο, τό 
«ἐν τάχει», τό «ἐγγύς», ἐκ προοιμίων εἰς 
τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, καί τονίζεται 
τό καλπάζον «τέλος», τό «τέλος» δηλαδή 
πού ἔρχεται μέ καλπασμό.

Ἀλλά σέ τί ὁ καιρός εἶναι «ἐγγύς»; σέ τί 
ὁ καιρός εἶναι πλησίον;

Ὁ καιρός εἶναι «ἐγγύς» εἰς τήν πλήρωσιν 
τῶν λόγων τῆς προφητείας  καί συνεπῶς 
εὐτυχισμένος εἶναι αὐτός πού τηρεῖ 
αὐτούς, γιατί ὁ καιρός δέν θά βραδύνη.

συνεχίζεται

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η θεωρία αυτή της Ιστορικής απόδειξης 
υπάρξεως του Θεού, η οποία στηρίζεται 
στις επιστημονικές αποδείξεις της Φυσι-
κής, είναι απόδειξη καταπέλτης κατά της 
ιδεολογίας των υλιστικών θεωριών (Μαρ-
ξισμού, κλπ.).

Ενώ, λοιπόν, όλες αυτές οι αποδείξεις 
φαίνονται με λογική συνέπεια, εν τούτοις 
είναι αντιφατικές (αναιρούμενες) με άλμα-
τα ή με διακοπές στο λογικό συλλογισμό 
επί του οποίου στηρίζονται. Μπορούμε να 
πούμε, ότι οι αποδείξεις αυτές, γενικά, πε-
ριέχουν μιαν αντικειμενική βεβαιότητα περί 
της υπάρξεως του Θεού πράγμα μη ορθόν, 
γιατί η πίστη στην ύπαρξη του Θεού δεν 
είναι αντικειμενική, αλλά υποκειμενική υπό-
θεση του ατόμου. Ώστε οι αντικειμενικές 

αυτές αποδείξεις περί Θεού είναι τελείως 
άχρηστες, εάν το άτομο (= ο άνθρωπος) δεν 
συναντά το Θεό στη καθημερινή του ζωή.

Η χρησιμότητα των αποδείξεων έγκειται 
(= βρίσκεται) κυρίως στο ότι ο άνθρωπος 
δεν εγκαταλείπεται στο Γνωστικισμό, την 
απαισιοδοξία και τελικά στο Μηδενισμό 
(Nihilismus). Πρέπει, όμως, να έχουμε υπό-
ψη μας ότι σε όλα τα Χριστιανικά δόγματα η 
ύπαρξη του Θεού δεν αποδεικνύεται λογικά, 
αλλά συνειδητοποιείται στη καθημερινή 
ζωή του πιστού.

Η γνώση ακολουθεί, ενώ πάντα προηγεί-
ται η πίστη και η αφοσίωση, η υποταγή και 
η ταπεινοφροσύνη. Όλοι οι μεγάλοι ήταν 
τόσο κοντά στο Θεό και τόσο μακριά από το 
Θεό, συγχρόνως (= την ίδια στιγμή), γιατί ο 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 23ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

Θεός δεν είναι πράγμα του κόσμου τούτου 
για να μπορεί να αποδειχτεί, αλλά είναι 
πράγμα υπερκόσμιο, το οποίο πιστεύει 
και ζη ο άνθρωπος, ο πιστός, «Έρχου και 
ίδε ... Γεύσασθε και ίδετε». Δεν έχουμε 
γνωσιοκρατία στη Θεολογία, αλλά σχέση 
αφοσιώσεως.

Επίσης οι αποδείξεις αυτές έχουν στενο-
τάτη σχέση με τη Θεολογία, γιατί θέτουν 
διαρκώς το ερώτημα περί του Υψίστου 
και εσχάτου ΟΝΤΟΣ η πίστη του οποίου 
πηγάζει από τη φυσική εμπειρία, και απο-
σκοπούν στην επιτυχία του τελείου έναντι 
του ατελούς, της αδικίας, και του θανάτου. 
Είναι δε η έφεση του ανθρώπου προς το 
τέλειον απόρροια της επιθυμίας του, να 

ζήσει και να βρει την ευτυχία, την οποία 
δεν μπορεί να του προσφέρει ο κόσμος.

Γενικά, μπορούμε να πούμε, ότι η Θε-
ολογία δεν αποδεικνύει την ύπαρξη του 
Θεού, αλλά την Παρουσία και την Πρόνοια 
Αυτού στον κόσμο. Στην Θεολογία υπάρ-
χουν διαρκώς προβληματικές, οι οποίες 
προέρχονται από την εμπειρία του κόσμου. 
Η προβληματική χρησιμεύει, γιατί θέτει το 
ερώτημα περί της τελειότητος, την οποίαν 
ζητούν στον παρόντα κόσμο οι ερωτώντες.

Οι άπιστοι βρίσκονται διαρκώς σε αντί-
φαση, διότι ευρίσκονται σε διαρκή αναζή-
τηση του Τελείου σε έναν κόσμο ατελή και 
πεπερασμένον. Τοιούτο ON τέλειον, στον 
παρόντα κόσμο, δεν υπάρχει.

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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ξάνδρειας Σωφρόνιο – άνθρωπο ευκολόπιστο και ευμετάβλητο 
– ο οποίος, ενώ αρχικά περιέβαλε με στοργή και ενδιαφέρον 
τον αξιόλογο και ταλαντούχο Νεκτάριο, αναδεικνύοντάς τον 
Μητροπολίτη Πανταπόλεως, άλλαξε στάση, όταν πολλοί επί-
σκοποι-μνηστήρες του πατριαρχικού θρόνου – ενοχληθέντες 
από τη ραγδαία άνοδο του Αγίου τον συκοφάντησαν με ανόη-
τες και αστήρικτες κατηγορίες. Και πέτυχαν μεν να τον κάνει ο 
Πατριάρχης «έκπτωτο» απομακρύνοντάς τον από την Αίγυπτο, 
δεν πέτυχαν όμως να φράξουν το στόμα του Αγίου που διαμαρ-
τύρονταν συνεχώς για την αδικία, για την άνευ απολογίας και 
άνευ δίκης καταδίκη του.

Για να δούμε όλοι, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και για 
να τιμήσουμε τον άγιο Νεκτάριο, 
τον προστάτη όλων των αδίκως 
διωκομένων κληρικών, παραθέ-
τουμε μικρό απόσπασμα από την 
επιστολή του προς τον Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας Σωφρόνιο.

«Παναγιώτατε! Οποίον εκκλησι-
αστικόν δικαστήριο με εδίκασε και 
με καταδίκασε και απεφάνθη περί 
της ανηθικότητός μου, ώστε οι 
Πατριαρχικοί να λέγωσιν, ότι εδιώ-
χθην ως επαναστάτης και ανήθι-
κος; Παναγιώτατε, πού ευρίσκονται 
τα Πρακτικά της καταδίκης μου; 
Πού οι μάρτυρες; Πού το σώμα 
του εγκλήματος; Πού το έδαφος, 
εφ’ ού εστηρίχθη η κατ’ εμού επίσημος κατηγορία, δι’ ής κατε-
δικαζόμην εις ηθικόν θάνατον; Οποίον μέγα κακόν ειργάσθην 
προς Υμάς, Παναγιώτατε ή και προς τινα των Πατριαρχικών, ίνα 
δολοφονηθώ; Διατί η τοσαύτη υμών κατ’ εμού μήνις;». 

Τα λόγια αυτά του αγίου του παρελθόντος αρμόζουν και στους 
αγίους του παρόντος, στους Δώδεκα αθώους και ενάρετους 
Μητροπολίτες, που ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ 
εκθρόνισε χωρίς απολογία, χωρίς δίκη, χωρίς μάρτυρες, χωρίς 
κατηγορητήριο, χωρίς καμμία απολύτως δικαστική διαδικασία.

Και ρωτούμε: Ποιο εκκλησιαστικό δικαστήριο δίκασε και κατα-
δίκασε τους αγίους των ημερών μας;

Αλλά ας μη το ψάχνουμε, γιατί δεν πρόκειται για «προσωπικές 
αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις» - όπως έγραψαν οι δημοσιο-
γράφοι – αλλά για μάχη ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, στην 
ασέβεια και την ευσέβεια, στην αγριότητα και αγιότητα.

Είναι αλήθεια ότι κανένας δε γνωρίζει τα σχέδια του Θεού, 
γι’ αυτό βλέπουμε άλλους μεν ανθρώπους Του να τους αφήνει 
αδικαίωτους σ’ αυτόν τον κόσμο και άλλους να τους αποκαθι-
στά. Στην προκειμένη περίπτωση ο άγιος Νεκτάριος όχι μόνον 
αποκαταστάθηκε στα μάτια των ανθρώπων αλλά και έγινε σύμ-
βολο ταπείνωσης, ασκητικότητας, αυταπάρνησης, προσφοράς, 
πραότητας και αγωνιστικότητας σε τέτοιο βαθμό, ώστε να κάνει 
τους πολέμιους και συκοφάντες πατριαρχικούς αρχιερείς αλλά 
κι εκείνους που δεν ήθελαν να τα… χαλάσουν με τον Πατριάρχη 
Σωφρόνιο, να «κάμψουν γόνυ» στην αγιότητά του και να προβούν 
το 1960 σε επίσημη δημόσια συγγνώμη και αγιοποίησή του.

Έκτοτε, με την πληθώρα των θαυμάτων, απέδειξε ότι είναι ο 
μόνος κατάλληλος μεσολαβητής μεταξύ του Θεού και των αδι-
κούμενων κληρικών από τις μαφίες που ταλανίζουν την εκκλησία 
του Χριστού.

Β.Γ.

τους οποίους θεωρεί απο-
λύτως δικαιολογημένο τον 
θυμό των ελλήνων πολιτών, 
ο κ. Άντρος σημείωσε μεταξύ 
άλλων τα εξής:

Πρώτον, πως 170 δισεκα-
τομμύρια ευρώ, τα οποία υπο-
τίθεται ότι θα αναζωογονού-
σαν την Ελλάδα, δεν έφθασαν 
ποτέ στα ταμεία της χώρας. 
Κατέληξαν στις γερμανικές 
και γαλλικές τράπεζες.

Δεύτερον, ότι οι Έλληνες 
καλούνται να πληρώσουν για 
κάτι που δεν προκάλεσαν οι 
ίδιοι.

Τρίτον, πως οι Ευρωπαίοι 
και κυρίως οι Γερμανοί πρέ-
πει να αλλάξουν στάση και 
να επιδείξουν πραγματική 
αλληλεγγύη. Το Βερολίνο- 
τόνισε ο κ. Άντρος- πρέπει να 
σκεφθεί πως εάν η Ευρώπη 

είχε συμπεριφερθεί το 1989 
όπως φέρονται οι Γερμανοί 
κατά την τρέχουσα κρίση της 
Ευρωζώνης, τότε δεν θα είχε 
πραγματοποιηθεί η επανένω-
ση της Δυτικής Γερμανίας με 
την Ανατολική. Σύμφωνα με 
τον «γκουρού» της αυστρι-
ακής οικονομίας, οι πάντες 
πλήρωσαν για τη γερμανική 
επανένωση καθώς, όταν η 
ισοτιμία του ανατολικογερ-
μανικού μάρκου με το δυτι-
κογερμανικό έγινε «ένα προς 
ένα», τα επιτόκια ανέβηκαν σε 
ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.

Τέταρτον, ότι η σκληρή λι-
τότητα που επιβάλλεται στην 
Ελλάδα μοιάζει με το φάρμα-
κο το οποίο, παρεχόμενο σε 
υπερβολικές δόσεις, καταλή-
γει δηλητήριο. «Ακόμη κι αν 
ένα φάρμακο είναι καλό, δεν 

μπορούμε να το χορηγούμε 
δέκα φορές την ημέρα» είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Άντρος.

Πέμπτον, πως εάν ένας 
δανειστής διοχετεύει σε μία 
χώρα 372 δισεκατομμύρια 
ευρώ, τότε είναι εξ ίσου υπεύ-
θυνος με το δανειολήπτη για 
την αδυναμία του τελευταίου 
να αποπληρώσει τα δάνεια.

Ο κ. Άντρος εξέφρασε ακό-
μη την άποψη ότι το ευρώ 
δεν πρέπει να παραμείνει 
μόνο μέσο πληρωμών. Υπο-
γράμμισε ότι χρειάζεται ένα 
ενιαίο δημοσιονομικό σχέδιο, 
αλλά και ένα ενιαίο τραπε-
ζικό σύστημα, διότι – όπως 
τόνισε- είναι αδιανόητο για 
τις τράπεζες της Ευρώπης 
να υπάρχουν 17 διαφορετικές 
εποπτείες.

Polispress.gr

Ο πιστός λαός ανησυχεί και 
αναρωτιέται: Που το πάει ο «Πα-
τριάρχης» Βαρθολομαίος; Τι επι-
διώκει με το να συμπροσεύχεται 
με τους  εκθεμελιωτές της πίστης 
μας στην Αλάσκα, μπροστά σε 
μια σφαίρα με ειδωλολάτρες, 
βραχμανιστάς, γκουρού, μου-
σουλμάνους... ή να συμμετέχει σε 
Οικουμενιστικές συναντήσεις και 
μυστικές συσκέψεις στην «μητρό-
πολη» του αντίχριστου «Αστάνα». 
Να τον ορίζουν κύριο ομιλητή με 
θέμα την «Παγκόσμια διακυβέρ-
νηση». Να 
δωρίζει το 
«άγιο» Κο-
ράνι αντί 
της Αγίας 
Γ ρ α φ ή ς 
και  τόσα 
άλλα που 
δεν έχουν 
τελειωμό. 
Τελευταία 
μας προ-
έκυψε και 
το μοντέλο 
Σαουδαρα-
βικού δια-
λόγου.

Σαούδ-
διάλογος! 

Την Δευ-
τέρα,  26 
Νοεμβρί -
ου, εγκαινιάστηκε στην Βιέννη 
το Διεθνές Κέντρο του Βασιλιά 
Αμπντάλλα για τον Διαθρησκει-
ακό και Διαπολιτισμικό Διάλογο. 
Το Κέντρο ιδρύθηκε με μια διεθνή 
συμφωνία που υπογράφηκε από 
την Σαουδική Αραβία, την Ισπανία 
και την Αυστρία. 

Η Αγία Έδρα είναι ιδρυτικός 
παρατηρητής (sic) και στο Δ.Σ. 
συμμετέχει ο Μητροπολίτης 
Γαλλίας κ. Εμμανουήλ! Το Κέ-
ντρο σκοπό έχει να διευκολύνει 

τον διαθρησκειακό και διαπολιτι-
σμικό Διάλογο, και να προωθήσει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
δικαιοσύνη και την ειρήνη, με 
βάση την Οικουμενική Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Είναι εξάλλου γνωστές σε 
όλο τον κόσμο οι λαμπρές 
επιδόσεις του σαουδαραβικού 
καθεστώτος σε όλους αυτούς 
τους τομείς, τόσο στο εσωτερι-
κό της Σαουδικής Αραβίας όσο 
και σε άλλες χώρες, όπως αυτή 
την εποχή στην Συρία! Το κέντρο 

ιδρύθηκε με χρηματοδότηση 
από την Σαουδική Αραβία με την 
πολιτική υποστήριξη των Η.Π.Α. 
κατόπιν … της ενθαρρύνσεως 
του Ισραήλ, όλες χώρες του 
διαλόγου, της ειρήνης και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων!

Για αυτό τον λόγο εξάλλου, στα 
εγκαίνια κύριοι ομιλητές ήταν και 
ο Γ.Γ. των Η.Ε. κ. Μπαν Κι-Μουν, 
αλλά και ο προκαθήμενος της 
Μεγάλης Εκκλησίας εν τη αιχμα-
λωσία, μέγας αιχμάλωτος, ο Οικ. 

Πατριάρχης κκ. Βαρθολομαίος! 
Με κομμένη την ανάσα, η πα-

γκόσμια κοινότητα παρακολουθεί 
την εξάπλωση του σαουδαραβι-
κού μοντέλου διαλόγου (Σαούδ-
διαλόγου), ανεκτικότητας και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο! 

(Αντίβαρο)
ΥΓ.  Πως τέτοιο ενδιαφέρον των 

Σαουδαράβων μουσουλμάνων 
να χρηματοδοτήσουν στη Βιέννη 
Διεθνές Κέντρο «Διαθρησκειακού 
και Διαπολιτισμικού Διαλόγου»; 

Το ενδια-
φέρον απο-
βλέπει στην 
προώθηση  
των ανθρω-
πίνων δ ι -
καιωμάτων, 
την δικαιο-
σύνη, την 
ε ιρήνη. . . ; 
Ασφαλώς 
στη Σαου-
δική Αραβία 
ούτε  καν 
να γίνεται 
λόγος για 
ανθρώπινα 
δικαιώματα, 
δικαιοσύνη 
και  ελευ-
θερία θρη-
σκευτικής 

έκφρασης, αφού ο σταυρός και 
μόνο στο λαιμό αποτελεί αδίκημα. 
Γιατί δεν διαμαρτύρονται προς 
τους «αδελφούς τους» μουσουλ-
μάνους της μέσης Ανατολής και 
αλλού, που σφάζουν τους χρι-
στιανούς σαν ζώα και διαλύουν 
ό,τι είναι χριστιανικό; 

Ο πόνος τους πήρε για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την δι-
καιοσύνη και... στην Ευρώπη; Ή 
έχουν κάτι άλλο στο πρόγραμμα;

Ο Θεός να φυλάξοι...

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Όλοι οι Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί της Λάρισας και της Επαρ-

χίας να είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα 
μας για μια Εκκλησία αγία και άμωμη: 

Α) Την Πρωτοχρονιά (Tρίτη 1-1-2013 το πρωϊ 10.30 μετά 
την Θ. Λειτουργία) στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου 
Αχιλλίου (πλατεία Μητέρας) κατά την επίσημη δοξολογία για 
το Νέο Ετος. 

Β) Τη μέρα των Θεοφανείων (Κυριακή 6-1-2013) κοντά στη 
γέφυρα του Πηνειού και προς την πλευρά του Αλκαζάρ, κατά 
την τελετή της ρίψης του Τιμίου Σταυρού.

Στόχος μας, όπως πάντα, να στείλουμε μήνυμα στις Εκ-
κλησιαστικές και πολιτικές αρχές ότι η σιωπηλή παρουσία 
μας σημαίνει διαμαρτυρία τόσο για τα τεκταινόμενα στο χώρο 
της Εκκλησίας, όσο και για την αδιαφορία και απάθεια που 
επιδεικνύουν οι αρμόδιοι στο χρονίζον τοπικό Εκκλησιαστικό 
πρόβλημα. 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΚΛΙΘΗΚΕ 

170 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΑΝ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

συνέχεια από την 1η σελίδα

συνέχεια από την 1η σελίδα
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ψΑΛΤ
ΙΚΑ

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

τικές εισφορές τους τη μηνιαία έκδοση και δωρεάν διανομή του σ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλά και χαρούμενα 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ευλογημένο από τον Θεό και πλούσιο σε έργα αγάπης και ειρήνης ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013.

Να έρθει η λύτρωση και στην τοπική μας Εκκλησία.

Τί θ’ ακούσουμε ακόμη!
Μέχρι τώρα ξέραμε ότι Ευεργέτες 

αποκαλούνταν αυτοί που δωρίζουν 
περιουσίες ή ενισχύουν με οποιο-
δήποτε τρόπο κράτος, ιδρύματα, 
εκκλησίες κ.α. Μεγάλοι δε ευεργέ-
τες εκείνοι των οποίων η προσφορά 
ξεπερνάει τα συνήθη δεδομένα. 
Γι’ αυτό η ιστορία έχει καταγράψει 
μετρημένα ονόματα ως Μεγάλους 
Ευεργέτες.

Στην Λάρισα δυστυχώς συμβαί-
νουν παράδοξα πράγματα. Ο δεσπό-
της σε σύναξη των επιτρόπων την 
26/11/ε.ε. αποκάλεσε τον νομικό του 
σύμβουλο, τρις, “Μέγα ευεργέτη”. 
Άραγε γιατί; Μήπως για τις νομικές 
του συμβουλές;

Το ωραίο είναι, ότι, μιλώντας ο 
νομικός σύμβουλος στους επιτρό-

πους, τους «χρύσωσε το χάπι», κο-
λακεύοντάς τους και αποκαλώντας 
τους «Κύτταρο της ενορίας». Τους 
ανέβασε δηλαδή το ηθικό και μετά 
τους σερβίρισε το «ρετσινόλαδο». 
Τους υπενθύμισε ότι, βάσει των 
κανονισμών της Ιεράς Συνόδου, 
έχουν ευθύνες τόσο αστικές όσο και 
ποινικές… άσχετα αν είναι άμισθοι.

Δεν γνωρίζουμε αν τους είπε, 
ποιος έχει την ποινική ευθύνη όταν 
κάποιος δεσπότης ζητάει φακελάκι 
για να λειτουργήσει ή όταν από την 
μητρόπολη, επικαλούμενοι διάφο-
ρους λόγους (για γιορτές, τραπέζια, 
δώρα…), τους ζητούν χρήματα 
χωρίς απόδειξη (μαύρα). Ερωτάμε, 
τον Δικηγορικό σύλλογο εάν ισχύει 
ο κώδικας Ν.Δ. 3026/1954 αρ. 38Α, 
και τι προβλέπει όταν κάποιοι φωτο-
γραφίζονται δίπλα σε δεσποτάδες 
– πατριάρχες – εκδότες και μετά 
προβάλλονται μέσα από έντυπα 
μεγάλης κυκλοφορίας, ή όταν σε 
σύναξη 400 επιτρόπων και δεκάδων 
ιερέων ο δεσπότης τον προβάλλει με 
τα λεγόμενά του, εκτός των άλλων 
και ως «Μέγα Ευεργέτη».

«Ποιος μπορεί να σταθεί στους μεγά-
λους Πατέρες μας, για να γράψει Θεία 
Λειτουργία αντάξια της ιδικής των;»

(δεσπότης Λάρισας – Περί μετα-
φράσεων)

Μας πιάσανε τα … κλάματα όταν 
διαβάσαμε το όψιμο αλλά … πονεμένο 
δημοσίευμα του δεσπότη Ιγνάτιου που 
έγραφε:

- Λυπάμαι πάρα πολύ για το 
μεγάλο θέμα που προέκυψε 
εσχάτως…».

Τι κρίμα που ξέχασε ότι το θέμα 
δεν είναι πρόσφατο αλλά αριθμεί 
από το 1999. Από τότε η Ιεραρχία της 
Εκκλησίας συνεδρίασε 12 φόρες και 
εκτάκτως άλλες 7, παρόντος του ιδίου 
ως μέλους, αλλά και άλλες 3 φορές 
υπήρξε συνοδικός, και παρ’ όλα αυτά, 
δεν μίλησε ούτε μία φορά γι’ αυτό το 
«μεγάλο θέμα».

Και συνεχίζει περίλυπος:
- (Λυπάμαι) … γιατί, δεν θάθελα 

να ευρεθώ συμμέτοχος σε μία 
αλλοίωση του αγιοπατερικού και 
υμνολογικού μας πλούτου…».

Τι λέει ο άνθρωπος; Για άσχετους 
και κοιμώμενους τους περνάει τους 
χριστιανούς; Ο ίδιος δε συλλειτούρ-
γησε με το μακαριστό Πρεβέζης, τον 

Δημητριάδος, τον Καισαριανής – ισόβιο 
Πρόεδρο της «Επιτροπής Λειτουργικής 
Αναγέννησης» – και πολλούς άλλους, 
«φίλους» και ένθερμους 
υποστηρικτές της θεωρίας 
αυτής;

- «Κλάψαμε – συνεχίζει – 
και στενάξαμε όταν έγινε 
αυτή η προ ολίγων ετών 
πιλοτική δοκιμή της με-
ταφράσεως των κειμέ-
νων της Θείας Λειτουργί-
ας, των Αποστόλων, του 
ιερού Ευαγγελίου…».

Στένων και βοών κατάφε-
ρε να παρουσιάσει προφίλ 
ακραιφνούς ορθοδόξου ιε-
ράρχου, υπερέχοντος πολ-
λών, ενώ η όλη ιστορία του 
μας βεβαιώνει ότι αν ζούσε ο 
μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδου-
λος – πρωτεργάτης της προσπάθειας 
αυτής – θα χτυπούσε παλαμάκια και 
θα αναφωνούσε ενθουσιασμένος «Χρι-
στόδουλε, σε πάμε!!». «Δρυός πεσού-
σης πας ανήρ ξυλεύεται». Τώρα που 
κοιμήθηκαν και ο Χριστόδουλος και 
ο Πρεβέζης το παίζουμε «υπεράνω».

Συνεχίζοντας με μερικά ακόμη «συ-
γκινητικά» καταλήγει:

- «Κάνω έκκλησι και παρακα-
λώ θερμά όσους Πατέρες και 
Αδελφούς Αρχιερείς και ιερείς 

πίστεψαν ότι δικαιού-
νται αυτή την αλλαγή 
κι όσους την τόλμησαν 
ήδη, να «ανακάμψουν 
πρύμναν».

Καλά, σε ποιους απευθύ-
νεται να το κάνουν; Γιατί δεν 
το έθεσε το θέμα όσο ήταν 
καιρός ή τουλάχιστον γιατί 
δεν το κάνει τώρα, να ζητή-
σει έκτακτη σύγκλιση της 
Ιεραρχίας προτείνοντας την 
κατάργηση της «Επιτροπής 
Λειτουργικής Αναγεννήσε-
ως» (Κανονισμός 139/1999) 
προκειμένου να προλάβει 
την επέκταση του κακού, 

και ασχολείται με ενέργειες εντυπω-
σιασμού και μόνον; Όσον αφορά τον 
μελό επίλογο, ότι «κληθήκαμε νά-
μαστε οι θεματοφύλακες αυτών 
για να μη δεχθούμε πάλι κανένα 
γερό ράπισμα από το πλήρωμα 
της εκκλησίας», καλά θα κάνει να 
μην τον επαναλαμβάνει γιατί «στου 
κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάμε για 
σχοινί». Λίγη τσίπα δε θα έβλαπτε.

Ο δεσπότης της Λάρι-
σας, με συνεχή δημοσιεύ-
ματα στον τοπικό τύπο και 
ανακοινώσεις στους ιερούς 
ναούς κάθε Κυριακή και 
γιορτή το μήνα Οκτώβριο, 
καλούσε τους νέους επιτυ-
χόντες στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. να 
προσέλθουν για μία “ειδική 
εκδήλωση” που διοργάνωνε στις 27-10-2012, ημέρα 
Σάββατο και ώρα 7 το απόγευμα, στην μεγάλη αίθουσα 
του Επισκοπείου. Η προσέλευση ήταν τραγική. Στο νομό 

Λάρισας που οι επιτυχόντες 
ξεπερνούν τις 2.000 αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα 11 
άτομα. Τα υπόλοιπα 14 που 
φαίνονται σε δημοσιευθείσα 
φωτογραφία είναι μόνιμοι 
θαμώνες του Επισκοπείου (ιε-
ροσπουδαστές, αναγνώστες, 
καλογεροπαίδια κ.ά.).

Τι λέτε; Δεν είναι για κλάματα, όταν οι νέοι του 99,50% 
του γύρισαν την πλάτη, διότι δεν εμπιστεύονται τον “ποι-
μενάρχη τους”;

“Γράψτε, γράψτε”, μας τηλεφωνούν και μας γράφουν απ’ όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, «γιατί μπήκαν λύκοι βαρείς στην εκκλησία, και 
προωθούνται για δεσποτοποίηση “άνδρες” «φιλήδονοι, φιλοχρήματοι» 
(αρχ/πος Χριστόδουλος), φιλόδοξοι, ματαιόδοξοι, άτολμοι, αθεολόγητοι, 
σκανδαλοποιοί…».

Τι να πρωτογράψουμε, αδελφοί! Για χρόνια γράφουμε με διάκριση 
και σύνεση, φοβούμενοι μη σκανδαλίσουμε έστω και έναν, πράγμα 
που δεν συμβαίνει το ίδιο και με 
τους δεσποτάδες οι οποίοι με 
την ζωή τους, τις πράξεις τους 
και τα λεγόμενά τους, όχι μόνον 
σκανδαλίζουν, αλλά και οδηγούν 
στο χαμό άπειρες ψυχές.

Δεν τους βλέπετε; Μετακι-
νούνται συνεχώς από πανηγύρι 
σε πανηγύρι, από ονομαστήρια 
σε ονομαστήρια, από πολυαρχιερατικά σε πολυαρχιερατικά… Μόνιμα 
τα μπαγάζια τους – στολές, μανδύες, μίτρες, πατερίτσες – στο πορτ-
μπαγάζ του μητροπολιτικού αυτοκινήτου, για να δείξουν – όπως στα 
καλλιστεία – ποιος έχει την ωραιότερη και ακριβότερη φορεσιά με τα 
πιο πολλά μπιχλιμπίδια.

Να γράψουμε γι’ αυτά τα “κουφά”, που λέγονται ακόμα και σε συ-
νοδικά στέκια από δεσπότη σε δεσπότη, (όπως τα: «Μωρή πάρε την 
μπάρμπη σου να παίξεις παραπέρα») ή για τις «φτωχές» καταθέσεις 
τους, που όταν δημοσιευθεί η λίστα «Λαγκάρντ» με τα 17-18 μητροπο-
λιτικά ονόματα, θα αναστενάξει ο κόσμος;

Τι να πούμε για τις συμμετοχές των “αγίων” σε OFFSHORE εταιρείες; 
Να κλαύσουμε με το κατάντημα της τελευταίας ομόφωνης συντεχνιακής 
συνοδικής απόφασης να αποκαταστήσει τον καταδικασθέντα από τα 
ποινικά δικαστήρια και καθαιρεθέντα από το εκκλησιαστικό Παντελή 
Μπεζενίτη, ενώ τον κανονικό και νόμιμο μητροπολίτη Αττικής και Μεγα-
ρίδος Νικόδημο εξακολουθούν να τον έχουν «Ακοινώνητο»;

Είναι να μην εξοργιζόμαστε όταν βλασφημείται το όνομα του Θεαν-
θρώπου Χριστού, των Αποστόλων… με την αισχρή θεατρική παράστα-
ση Corpus Christi και η Σύνοδος ασχολείται με τα οικονομικά και τον 
Μπεζενίτη; 

Γι’ αυτά και για πολλά άλλα, θα αναφερθούμε προσεχώς, γράφοντας 
και σχολιάζοντας ένα-ένα, ώστε να μάθει ο “ευκολόπιστος” κόσμος, ποιοι 
είναι οι περισσότεροι εκ των δεσποτάδων και ποια συγγένεια έχουν με 
τον Χριστό που συνεχώς επικαλούνται ότι είναι «εις τόπον και τύπον Του».

Σήμερα θα σας μεταφέρουμε έναν “άγιο” διάλογο – όπως δημοσιεύ-
τηκε – μεταξύ δεσποτάδων, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, μέσα 
στο Ιερό Βήμα, με τα μικρόφωνα ανοικτά, και τους εκκλησιαζόμενους 
ν’ ακούν και να σταυροκοπιούνται.

Το περιστατικό έγινε στα ονομαστήρια του δεσπότη της Κηφισιάς 
Κυρίλλου, που αντικανονικά εξελέγη, αφού για πολλοστή φορά σφα-
γίασαν τον νόμιμο και κανονικό μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος 
κ. Νικόδημο. Στο πολυαρχιερατικό αυτό συλλείτουργο έλαβαν μέρος 
εννέα (9) δεσποτάδες.

Το τί έγινε και ακούστηκε… Θαυμάστε το παρακάτω δημοσίευμα:
… Αδελφές και παλληκάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια!!
Και όλα αυτά κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας!!
Ωιμέ!!!
Όλα ξεκίνησαν στα … “Κύριε, Κύριε”… !! (για το ποιος θα το έλεγε)
Και τότε;;; Ποιος είδε τον Καισαριανής Δανιήλ και δεν φοβήθηκε… 

Σε μια πρωτοφανή έκρηξη άρπαξε από τα μούτρα τον εορτάζοντα Μη-
τροπολίτη… Κύριλλο – τον καημένο – και του είπε στεντορεία τη φωνή:

- Άκουσε να σου πω αγαπητέ μου, ή είσαι κυριάρχης και προεξάρ-
χων Μητροπολίτης και θα βάλεις τάξη εδώ μέσα, ή, αν δεν μπορείς να 
ανταποκριθείς, να παραιτηθείς…!!!

Τα πυρά του Καισαριανής Δανιήλ, δεν προορίζονταν ασφαλώς για τον 
εορτάζοντα Κύριλλο, αλλά είχαν συγκεκριμένο στόχο: τον αυθαιρετήσα-
ντα, κυρίως, Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο και δευτερευόντως 
τον Νικαίας Αλέξιο…!!

Επί τω ακούσματι των σφόδρα επιθετικών λόγων του Καισαριανής 
Δανιήλ ο άμεσα θιγόμενος Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος… 
πήρε στροφές από την ανάποδη και άρχισε στο ίδιο ύφος να απαντά 
στον Καισαριανής σε εκφράσεις όπως:

- Και τι είσαι συ ρε, δασκάλα-δάσκαλος της Λειτουργικής; Άι πα-
ράτα μας… Σε πείραξε που παραχωρήσαμε τα “Κύριε, Κύριε” στους 
βοηθούς;;; Σα δε ντρέπεσαι… Εγώ διετέλεσα βοηθός τόσα χρόνια και 
ξέρω τον καημό…

Και τότε έγινε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ εν ώρα θείας λατρεί-
ας… Ξεφόρεσε ο Δανιήλ και έφυγε εν μέσω κραυγών, φωνασκιών και 
αντεγκλήσεων με τον Δωδώνης!!! Θου Κύριε…!

Κι αυτό που έκανε και μάλιστα μετά από την Προσκομιδή και στα 
«ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ», ήταν σαφώς χειρότερο από την αρχική αυθαιρεσία 
του Δωδώνης, που άνοιξε τους ασκούς.

Φήμες λένε, ότι ο Δωδώνης Χρυσόστομος στόλιζε με ειδικά κοσμη-
τικά τον ωρυόμενο και αποχωρούντα Καισαριανής, όπως: “στο καλό 
μωρή γουρούνα, άντε ρε ζηλόφθονε” και άλλα ηχηρά παρόμοια, που 
δεν γράφονται!!!

Και να φανταστείς, αναγνώστη μας, ότι σχεδόν όλοι αυτοί έχουν έλθει 
στη Λάρισα για να στηρίξουν το «φίλο» τους Ιγνάτιο, και να δώσουν την 
εντύπωση στον κόσμο (δικαστικές αρχές κ.α.) ότι πρόκειται για «άγιο» 
άνθρωπο, άσχετα αν η «αγιοσύνη» του απασχόλησε τη δικαιοσύνη με 
σωρεία μηνύσεων και προσωρινών μέτρων κατά του «αγαπημένου» 
του ποιμνίου!

Γι’ αυτό και λέμε: «Φτάνει πια!... Γίνατε...».

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!...ΓΙΝΑΤΕΕΕ.ΜeΓΑΣ ΕΥΕΡΓeΤΗΣ

ΕiΝΑΙ ΓΙΑ ΚΛaΜΑΤΑ

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ ΔΑΚΡΥΑ 

Mια απο τις δεκάδες καταγγελίες για φακελάκια

Από τον εορταστικό εσπερινό


