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συνεχίζεται στη σελ.2

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
συνέχεια από το
προηγούμενο φύλλο

«Δεν υπάρχει λαός
στο κόσμο, ο οποίος να έχει προσφέρει τόσα στην ανθρωπότητα όσο ο
ελληνικός και να
έχει καταπολεμηθεί τόσο πολύ, από τόσους
πολλούς λαούς, οι οποίοι δεν προσέφερεαν
τίποτα σ’ αυτήν.» (F. Nietzsche)
συνεχίζεται στη σελ. 3

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ
νΑ ΓΙΑτΙ ∆Εν ΠΡΕΠΕΙ νΑ ΚΑτΑΡΓΗΘουν;

Τ

ους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει
να καταργηθεί το μάθημα των Θρησκευτικών τούς έχουν εκθέσει ο Αρχιεπίσκοπος
και άλλοι ιεράρχες, επικαλούμενοι και το Σύνταγμα της ελληνικής πολιτείας. Νομίζω ότι
έχουν λεχθεί όσα χρειάζονται να λεχθούν

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»
ΕΚΚΛΗΣΙΑ;;;

!!!
ΖΕΙ

ΝΑ
Ω
Φ

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η «αγία»
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«
αγία»
αγία
» ΙΕΡΑΡΧΙΑ;;;
(Να καγχάσεις ή να θρηνήσεις;
Να καταθέσεις την περιφρόνηση
ή τον βαθύ πόνο;)

σελ 5

συνεχίζεται στη σελ 2

ΕνΑ ΑμΑΡτωΛο νομοΘΕτΗμΑ

«Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορρα θείον, και
πύρ παρά Κυρίου
εξ ουρανού» (Γεν. 19, 24)
Το ξεκίνημα του Σεξουαλικού Απελευθερωτικού
Κινήματος άρχισε από το
1920 στην Αμερική. Αρχικά ήταν μία χαλαρή περιθωριακή οργάνωση. Η “εξάπλωσή” της
σε όλο τον κόσμο έγινε τον Ιούνιο του
1969. Ήταν μια καλολαδωμένη πολιτική μηχανή με συνεντεύξεις Τύπου, οι

Σκληροτράχηλοι και απερίτμητοι τη καρδία και τοις ωσίν...» (Πράξ. 7,51)

σελ. 5,6

«Σύμφωνο Συμβίωσης»
οποίες καλύφθηκαν από
Παγκόσμια Μ.Μ.Ε., όπου
Δημόσια πρόσωπα επέκριναν τις “αδικίες” που
φέρεται ότι υπέστησαν οι
ομοφυλόφιλοι όλα αυτά
τα χρόνια.
Αυτό που είχε παραδοσιακά θεωρηθεί ως ελάττωμα και καταστέλλονταν από τις Κυβερνήσεις, τώρα, γίνονταν αρετή και δικαίωμα των πολιτών να προστατεύονται και
να προάγονται από το κράτος.
συνεχίζεται στη σελ. 4

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

Α) Η κα ΜΕΡΚΕΛ ΟΤΑΝ ΖΟΥΣΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Β) 60.000 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
“ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΑΝ” ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ!
Γ) Η ΕΛΛΑ∆Α 4η ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ!
συνεχίζεται στη σελ.3

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2015) 14ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

συνεχίζεται στη σελ. 8

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ

Συνεχίζουμε να γυρίζουμε σελίδα-σελίδα τα άγνωστα γεγονότα της μαύρης περιόδου τότε που
εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος από
τον δικτάτορα Ιωαννίδη ο Σερα-

φείμ Τίκας.
Έξι χρόνια αγωνίστηκε να καθιερώσει και να βάλει σε τροχιά
το “εκπαιδευτικό εκκλησιαστικό
πρόγραμμα” ο ανύστακτος αρχιερέας Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης),
που τότε θεωρήθηκε εκκλησιαστικός άθλος.
Τα σκοτεινά και καμουφλαρισμέ-

να, πίσω από τον αστοιχείωτο Σεραφείμ Τίκα, κέντρα, δούλευαν με
μεθοδικότητα το έργο της διάλυσής του. Το πέτυχαν αμέσως με την
αναρρίχηση στην αρχιεπισκοπική
καθέδρα του Σεραφείμ – γι’ αυτό
τον ανέβασαν –, και με το κατάπτυστο εκείνο έγγραφο στις 13/3/1974
παρέδωσε την εκκλησιαστική εκ-

παίδευση στο άθεο κατεστημένο.
Το αποτέλεσμα το ζούμε. Αυτοί
που θάπρεπε να είναι το φως, είναι το σκοτάδι (Αρχιερείς, Ιερομόναχοι, Ιερείς καριερίστες) και το
παράδειγμα προς μίμηση έγινε παράδειγμα προς αποφυγήν. Δυστυχώς και τα σχολεία γέμισαν από δασκάλους “Θεολογίας” άπιστους…
συνεχίζεται στη σελ. 7

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ... ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΣΠΟΤΑ∆ΕΣ
συνεχίζεται στη σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
• ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΟΠΗ
• ΚΑΓΚΕΛΟ Ο ΠΑΠΑΣ
σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

«Δυστυχώς και μέσα στην Εκκλησία
μπήκε η μασονία. Διαβάστε παλαιότερες «ΣΠΙΘΕΣ» και θα το δείτε. Εγώ κατήγγειλα επίσημα με στοιχεία ότι και
επίσκοποι και μητροπολίται και πατριάρχαι είναι μασόνοι… Για να γίνεις δεσπότης ή πρέπει να περάσεις από τα
σκαλοπάτια της μασονίας ή άμα δεν περάσεις, -γιατί δεν είναι όλοι οι δεσποτάδες μασόνοι-, όμως είναι γεγονός ότι
υπάρχουν τέτοιοι ύποπτοι στην Εκκλησία. Δεν ανακοινώνουν τα ονόματά τους
όσο ζουν, άμα πεθάνουν τότε τους φανερώνουν. Εμείς όμως τους ξέρουμε και τους

παρακολουθούμε.
Για να γίνεις δεσπότης σήμερα
ή πρέπει να κάνεις τούμπα μέσα
στην στοά των μασόνων και να προσκυνήσεις τον διάβολο- Τι διαβολο-δεσπότης θα γίνεις;- ή θα επιτρέψει η μασονία να γίνεις εάν δεν
την πολεμάς και έχεις ευγένεια απέναντί της. Γι’ αυτό βλέπεις όλοι αυτοί που είναι υποψήφιοι δεσποτάδες
σιωπούν, κανείς τους δεν μιλά, πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων. Ξέρουν πολύ
καλά ότι θα τους φάει το φίδι.
Μωρέ χίλιες φορές διάκονος, χίλιες φορές

καλόγερος και να φωνάζω μέρα νύκτα ότι είστε
σατανάδες, παρά να με δώστε μήτρες και μπαστούνες. Και αν με κάνετε δεσπότη, τί θα γίνει;
Σας τα χαρίζω όλα βρε διαβόλοι...
Προτιμώ να είμαι ένας καλόγερος ασυμβίβαστος με τον κόσμο και με τον διάβολο, παρά
να είμαι επίσκοπος και αρχιεπίσκοπος και πατριάρχης και να συμβιβάζομαι με τον διάβολο.
Χαρίζω σ’ όλους τους κυρίους αυτούς όλα
τα μπαστούνια, όλες τις μήτρες, όλες τις πατερίτσες, όλα τα εγκόλπια και κρατώ ένα και
μόνο. Κρατώ το ρητό της Αγίας Γραφής. «Έως
του θανάτου αγώνισαι υπέρ της αληθείας, και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου» (Σ. ΣΕΙΡ. 4,28)

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1
ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Α´ Ἐκκλησία ναρκίσσων
καί σκανδαλοποιῶν
• ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΕΜΝΟΣ μαχητής καί πολυγραφότατος πρωτοπρεσβύτερος, πολυσέβαστος
πατέρας Διονύσιος Τάτσης στόν «Ὀρθόδοξο
Τῦπο» (4.9.15): «Ἀναγνώριση ἁμαρτωλῶν δικαιωμάτων»; «Ἐντυπωσιάζουν μερικοί ἀρχιερεῖς μέ τίς ἀντιλήψεις τους γιά τό χριστιανικό
ἦθος, τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί τούς ἱερούς κανόνες. Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τά
ἱερά καί τά ὅσια τῆς πίστεώς μας. Θέλουν νά γίνονται ἀρεστοί στούς ἄπιστους καί νά ἀπολαμβάνουν τήν κοσμική δόξα. Ἀδιαφοροῦν ἐάν γίνονται σκανδαλοποιοί, γιατί τούς σκανδαλιζόμενους τούς θεωροῦν περιορισμένης ἀντίληψης καί ἀνόητους
Γράφει
θρησκόληπτους.
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
Ἕνα κροῦσμα (ἀπό
τά πολλά) αὐτῆς
τῆς νοοτροπίας συνέβη πρόσφατα, ὅταν γνωστός καί μέ μεγάλο ὄνομα ἀρχιερέας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰσηγήθηκε στήν εἰδική
ἐπιτροπή, πού προετοιμάζει τή Μεγάλη Σύνοδο
τῶν Ὀρθοδόξων... νά γίνει λόγος γιά “τά δικαιώματα τῶν σεξουαλικῶν μειονοτήτων καί πρέπει νά προστατεύονται ἀπό κάθε εἴδους διάκριση καί ἀπό ἀδίκους διωγμούς. Δέν ἔχουμε
τό δικαίωμα νά τούς ταπεινώνουμε”.
• ΑΡΑΓΕ μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ὑπερασπιστεῖ
τήν ὁμοφυλοφιλία; Μπορεῖ νά δεχτεῖ τούς ὁμοφιλοφίλους (γρ. «ἀρσενοκοῖτες) χωρίς νά τούς
ἐλέγξει γιά τό βδελυρό ἁμάρτημά τους;» ἐρωτᾶ
ὁ π. Διονύσιος!
• ΓΡΑΦΕΙ Η «ΕΝΟΡΙΑ» (Ἀπρίλ. 2015) ὅτι, στίς
«31 Μαρτίου 2015 ἔληξε ἡ προθεσμία γιά τήν
ἀξιολόγηση τῶν ἐφημερίων καί τῶν διακόνων»
ἀλλά δέν μᾶς λέει τίποτα γιά τό πότε λήγει ἡ
προθεσμία γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν... ἐπισκόπων. Ἤ μήπως, αὐτό τό εἶδος τῶν ἀνθρώπων
εἶναι ἔξω καί πάνω ἀπό ὁποιαδήποτε ἀξιολόγηση; Μήπως αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, μόλις φορέσουν τό αὐτοκρατορικό διάδημα αὐτόματα ἀποκτοῦν καί... θεϊκά χαρίσματα πού εἶναι
ὑπεράνω ὅποιας ἀνθρώπινης ἀξιολογήσεως; Μήπως αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μεταλλάσσονται ἀκαριαίως κατά τήν χειροτονία τους σέ...
ἀναμάρτητους καί «κριτές πάσης τῆς οἰκουμένης»...; Ἔ ρέ βούρδουλα πού ἀξίζουμε ἐμεῖς...
οἱ «χριστιανοί»!
• ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ὥρα, οἱ αὐτοκρατορικοί δεσποτάδες, θά ἔπρεπε πρῶτοι νά κηρύξουν στόν ἑαυτό τους Νινευϊτική μετάνοια.
Νά κατέβουν ἀπό τούς θρόνους, νά παύσουν
νά ἐνδύονται χρυσοστόλιστες στολές, νά παύσουν τίς πομπώδεις πολυαρχιερατικές φιέστες, νά ἀνταλλάξουν τίς Μίτρες μέ καλογερικό σκοῦφο, νά γονατίσουν μπροστά στό Ἅγιο
Θυσιαστήριο ταπεινοί λειτουργοί, χωρίς τούς
θυμιατιστές «θαλαμηπόλους», νά ἀδειάσουν
τίς χλιδάτες αἴθουσες τῶν πολυτελῶν μητροπολιτικῶν μεγάρων καί νά μετακομίσουν (μαζί
μέ τά γραφεῖα τους) στά ταπεινά κελιά Μοναστηριῶν τῆς περιφέρειάς τους, γιά νά ἀρχίσουν ἀγρυπνίες, νηστεῖες καί ἐπιτέλους ἄσκηση σωτηρίας τῆς ψυχῆς τους, ἀνύσταχτη προσευχή γιά τή σωτήρια μετάνοια τοῦ ἀπολωλότος ποιμνίου τους καί ὁλόκληρου τοῦ ἀποστατημένου Ἔθνους μας.
• «ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ὥρα δέν θά ἦταν ἄραγε κατάλληλο καί ἐπιβεβλημένο νά καλέσει
ἡ Ἐκκλησία τούς Πιστούς Χριστιανούς σέ μία
πνευματική συστράτευση μέ καθημερινές Παρακλήσεις σέ ὅλους τούς Ναούς, ὥστε ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός νά λυτρώσει τό λαό Της τῶν
σκληρῶν περιστάσεων;»
«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

συνέχεια από τη σελ. 1

Τ

ο κήρυγμα, αγαπητοί μου,
είνε «φως των εν σκότει»
(Ρωμ. 2,20) και «σκιά καθημένων» (Λουκ. 1,79 Ησ. 9,2 =
Ματθ. 4,16), παρηγορία των
τεθλιμμένων. Αλλ’ εκτός από
οικοδομή, διδασκαλία, κατήχησις, ερμηνεία γραφών, είνε
ακόμη και έλεγχος των αμαρτανόντων. Εδώ κάποιοι διαφωνούν.
- Οι λειτουργοί της Εκκλησίας, λένε, να περιοριστούν
στις ιεροτελεστίες στο ναό...
Αν τώρα έξω ο διάβολος ξεθεμελιώνη σχολεία και σπίτια,
αν κηρύττη αθεΐα, αν στην κοινωνία σπέρνη αδικία, αν βάζη
φωτιά στο σύμπαν, οι κληρικοί
δεν χρειάζεται ν’ ανησυχούν ας
αρκεσθούν στις εισπράξεις και
τον κορβανά τους· απαγορεύεται στους κήρυκες να ελέγχουν.
Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, τί
γνώμη έχετε σεις επ’ αυτού. Σ’
ένα έθνος ιστορικό, που με τον
κλήρο του έφτειαξε βασίλειο
και αγωνίστηκε σε όλα τα πεδία, θέλετε τον παπά κλεισμένο
στο καβούκι του και αδιάφορο
για όλα τ’ άλλα; Την απάντησι
πάντως στους κυρίους αυτούς
την δίνει σήμερα όχι ο υποφαινόμενος κήρυκας αλλά ο απόστολος. Τον ακούσατε;
Ας φύγουμε προς στιγμήν
από το παρόν, ας γυρίσουμε
πίσω. Με τα φτερά της φαντασίας ας διασχίσουμε τους αιώνες κι ας σταθούμε στα Ιεροσόλυμα το 33 μ.Χ.. Είνε το έτος
που ο Κύριός μας σταυρώθηκε
έξω από την πόλι, στο Γολγοθά. Τα βράχια του λόφου είνε
ακόμα κόκκινα από το αίμα του
Θεανθρώπου.
Κάπου εκεί κοντά να ένας
σωρός από πέτρες ματωμένες. Φρίκη. Ρωτούμε και μαθαίνουμε, ότι εδώ πριν λίγο έγινε φόνος, εκτελέσθηκε άνθρωπος. -Ποιος ήταν αυτός; -Κάποιος Στέφανος. -Πώς τον θανάτωσαν; -Με πέτρες...
Πρέπει να γνωρίζουμε, ότι
τότε τους καταδίκους εις θάνατον οι μεν Ρωμαίοι τους σταύρωναν με καρφιά πάνω στα
ξύλα, οι Εβραίοι όμως τους θανάτωναν με λιθοβολισμό∙ τους
έβγαζαν δηλαδή έξω απ’ την
πόλι ή το χωριό, τους γύμνωναν, έπαιρναν όλοι από ένα λιθάρι, τό ’ριχναν με ορμή πάνω
στον κατάδικο, κι αυτός ξεψυχούσε κάτω απ’ τις πέτρες.
- Μα τί κακό έκανε άραγε
ο Στέφανος; Διέπραξε κανένα
από τα εγκλήματα εκείνα που
προβλέπει ο μωσαϊκός νόμος
να τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών; Μήπως σκότωσε; μήπως ατίμασε καμμιά γυναίκα, μοίχευσε ή επόρνευσε;
μήπως έβλαψε κάποιον; μήπως
έδωσε ψεύτικο όρκο; ή μήπως

Ο έλεγχος

δεκεμβριοσ 2015

στεφανοσ ο πρωτομαρτυρασ

βλαστήμησε το Θεό, που για κτες τους, εκείνους που κατους Ιουδαίους ήταν το μεγα- τεδίωξαν τους προφήτες και
λύτερο έγκλημα; Τίποτα από άγιους της παλαιάς διαθήκης.
αυτά. Γιατί λοιπόν να θανατω- Ναι· δεν τους κατεδίωξαν ξένοι, οι Εβραίοι τους κατεδίωθή με τέτοιο οικτρό τρόπο;
Θέλετε να μάθετε την αιτία; ξαν. Πόσα υπέφερε ο Αβραάμ
Ήσκησε έλεγχο, είπε την αλή- στη ζωή του, πόσα υπέφερε ο
θεια. Και η αλήθεια του κόστι- Μωυσής από τους αντάρτες
σε τη ζωή· αυτή που και τον και ασεβείς Ισραηλίτες! Πόσα
Σωκράτη πότισε με το κώνειο, υπέφερε ο Δαυίδ από το λαό
αυτή που και άλλους ήρω- του! Πόσο υπέφερε ο Ησαΐας,
ες ωδήγησε στο θάνατο. Για που τον πριόνισαν και τον πέτην αλήθεια καταδικάστηκε ο ταξαν στά ποτάμια. Τί υπέφεΣτέφανος, για τον έλεγχο. Τί ρε ο Ιερεμίας, που τον έφτυσαν στο πρόσωπο, που χέρια
έλεγχο;
Τον ακούσατε τον μακρό φαύλων και αναξίων ιερέων
σημερινό απόστολο, τον προ- τον χαστούκισαν και τον έδεισέξατε; Τί είνε∙ είνε η απο- ραν! Πόσα δεν έκαναν αυτοί
λογία του Στεφάνου. Ενώπι- στους άγιους; Κ’ εσείς τους μιον δικαστηρίου εκατό και πλέ- μείσθε· ό,τι έκαναν αυτοί, κάνεον μελών (γραμματέων, Φα- τε κ’ εσείς.
Εσείς μάλιστα τους ξεπερισαίων, αρχιερέων, ιερέων)
ράσατε∙ φτάσα+
Μητρ.
Φλωρίνης
εκλήθη να απολοτε στα ζενίθ της
Αυγ. Καντιώτου
γηθή. Τους κολάκευκακοηθείας και
σε, όπως κάνουν συτου
εγκλήματος.
Δείξτε τα χένήθως στα δικαστήρια οι καρια
σας·
είνε
βαμμένα
στο αίμα
τηγορούμενοι; προσπάθησε
του
κατ’
εξοχήν
Αθώου.
Εσείς
να προβάλη επιχειρήματα, να
ήσασταν
που
κάτω
απ’
το
πραιελκύση την εύνοια των δικατώριο του Πιλάτου τη Μεγάλη
στών; Όχι. Μίλησε με τη γλώσΠαρασκευή φωνάζατε σαν τα
σα της αληθείας και ειλικρίνεισκυλιά και τα τσακάλια «Σταύας. Όταν πάτε στο σπίτι ανοίξρωσον, σταύρωσον αυτόν»
τε την Καινή Διαθήκη και δια(Λουκ. 23,21). Εσείς καταδικάβάστε μία και δύο φορές το 7ο
σατε τον Ακηλίδωτο, τον Βασι(ζ’) κεφάλαιο από τις Πράξεις
λέα των όλων. Είστε Χριστοτων αποστόλων και αν δεν κλάκτόνοι - Θεοκτόνοι.
ψετε, τότε είστε βράχια, είστε
Αυτά τους είπε. Έ, όταν τ’
κ’ εσείς πέτρες. Τί τούς είπε;
άκουσαν αυτά, τί ήταν εκείνο
Το νόημα με λίγα λόγια είνε
που έγινε! Χλώμιασαν, έφραξαν
το εξής.
τ’ αυτιά τους∙ τα μάτια κοκκίνι- Εσείς, λέει, που ετοιμάζε- σαν, το στόμα άφριζε, η γλώσστε να με δικάσετε, καυχάσθε σα τραύλιζε, τα δόντια έτριότι έχετε πατρίδα ένδοξη, ότι ζαν. Και ενώ την ώρα εκείνη το
είστε λαός περιούσιος, εκλε- πρόσωπο του Στεφάνου έλακτός, ξεχωρισμένος απ’ όλα τα μπε σαν του αγγέλου κ’ έβλεέθνη. Καυχάσθε ότι έχετε εν- πε ανοιγμένους τους ουραδόξους προγόνους τον Αβρα- νούς και το Χριστό στα δεξιά
άμ, τον Ιωσήφ, το Μωυσή, τον του Θεού, αυτοί ώρμησαν πάνω
Ιερεμία, το Δαυίδ. Αλλά τί με του όλοι μαζί, τον άρπαξαν, τον
τούτο; Μπορεί νά ’χετε τα ίδια έβγαλαν έξω από την πόλι κι άρονόματα, να λέγεστε Αβρα- χισαν να τον λιθοβολούν.
άμ Ισαάκ Ιωσήφ· μπορεί να μιΜεταξύ αυτών ποιός ήταν;
λάτε την ίδια γλώσσα που μι- -δεν έχω καιρό, θα χρειαζόταν
λούσαν οι προφήτες· μπορεί ιδιαίτερο κήρυγμα- μεταξύ αυνα κατοικήτε μέσα στα σπίτια τών ήταν ένα παλληκαράκι δεπου κατοικούσαν εκείνοι∙ μπο- καεπτά ετών. Ποιος; Ο Σαύλος,
ρεί να περπατάτε στους ίδιους ο μετέπειτα Παύλος! Φώναζε
δρόμους και πλατείες. Μπορεί κι αυτός «θάνατος στο Στέφανα τά ’χετε όλ’ αυτά, αλλά δεν νο!». Αλλ’ ώ Χριστέ, που ξέρεις
τους μοιάζετε.
να παίρνεις λύκους και να τους
Τί κοινό έχετε σεις με τους κάνης αρνιά! αυτός ο λύκος έγιμεγάλους εκείνους άνδρες της νε αρνί, και όχι μόνο αρνί αλλά
παλαιάς διαθήκης; Ο Αβραάμ και μέγας απόστολος.
ήταν φιλόξενος, εσείς είστε
Και ενώ τα λιθάρια έπεφταν
αφιλόξενοι (τη νύχτα που γεν- βροχή στο άγιο κεφάλι του Στενήθηκε ο Χριστός βρήκε κλει- φάνου, εκείνος είπε∙ «Κύριε Ιηστά όλα τα σπίτια, κ’ η Πανα- σού, δέξαι το πνεύμα μου». Και
γία έμεινε έξω να τουρτουρί- γονατισμένος φώναξε δυνατά·
ζη). Εκείνοι ήταν αγνοί, εσείς «Κύριε, μή στήσης αυτοίς την
είστε φαύλοι. Εκείνοι ήταν πα- αμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. 7,60).
τριώτες, εσείς πουλάτε την πα- Έτσι, μ’ αυτά τα λόγια, μιμήθητρίδα για αργύρια, δέν έχετε κε το Χριστό μας, σφράγισε τη
καμμία πατρίδα. Σε τίποτα δεν ζωή του και έγινε ο πρωτομάρμοιάζετε μ’ εκείνους.
τυς της Εκκλησίας.
Όχι μόνο δεν τους μοιάζεΤο συμπέρασμα, αγαπητοί
τε, αλλ’ αντιθέτως μοιάζετε μου, ποιό είνε; Εάν ο Στέφανος
με κάτι άλλους∙ με τους διώ- μιλούσε άλλη γλώσσα, γλώσσα

διπλωματίας και κολακείας, θα
γλύτωνε τη ζωή του. Θα ζούσε δέκα - είκοσι - τριάντα χρόνια· δεν θα ήταν όμως σήμερα
ο άγιος, που μαζευόμαστε να τιμήσουμε τη μνήμη του.
Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι μέσα στην Εκκλησία. Στην παλαιά διαθήκη, ο
προφήτης Ηλίας ήλεγξε τους
βασιλείς Ιεζάβελ και Αχαάβ. Ο
προφήτης Ιερεμίας ήλεγξε τους
ιερείς. Ο προφήτης Ησαΐας το
ίδιο. Στην καινή διαθήκη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, που θα εορτάσουμε (7 Ιανουάριου), δεν κολάκευσε· ανέβηκε στα ανάκτορα, είπε στον Ηρώδη «Ουκ έξεστί σοι έχειν την γυναίκα του
αδελφού σου» (Μάρκ.6,18),
και πλήρωσε με τη ζωή του τον
έλεγχο. Ο απόστολος Παύλος
ήλεγξε το κακό και είπε· «Τους
αμαρτάνοντας ενώπιον πάντων έλεγχε, ίνα και οι λοιποί
φόβον έχωσι» (Α΄ Τιμ. 5,20). Σε
λίγο θα γιορτάσουμε και τους
Τρεις Ιεράρχας, που ήλεγξαν
βασιλείς και αυτοκράτορες.
Ας τ’ ακούσουν αυτά σήμερα οι ποιμένες, οι ιεροκήρυκες
και προπαντός οι επίσκοποι. Τί
σχέσι έχουμε εμείς σήμερα με
τον Στέφανο; Ώ Εκκλησία του
Χριστού μας, πού είνε η δύναμις και η δόξα σου; Πού καταντήσαμε;
Να σας πω πού καταντήσαμε; Κρατούμε βούρτσα και
βουρτσίζουμε - κολακεύουμε
τους ισχυρούς της ημέρας· δεν
έχουμε το σθένος να ελέγξουμε· δεν είμαστε έτοιμοι να διακινδυνεύσουμε τη ζωή μας για
τη δόξα του Θεού, για την Εκκλησία, για το λαό που υποφέρει.
Αλλά, Χριστέ, συ που έδωσες θάρρος στον Στέφανο, δός
μας κ’ εμάς τους μικρούς!
Παρακαλέστε το Θεό, μέσα
από τη νέα γενεά να βγουν
πάλι νέοι ιερείς, κήρυκες, θεολόγοι, πατέρες της Εκκλησίας, που σαν τον Στέφανο να διδάξουν, αλλά και να ελέγξουν
και να πουν· «Σκληροτράχηλοι
και απερίτμητοι τη καρδία και
τοις ωσίν», ως πότε θ’ «αντιπίπτετε τω Πνεύματι τω άγιω»;
(Πράξ.7,51). Αμήν.
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Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η ελληνική γλώσσα, είναι η τέλεια γλώσσα στον πλανήτη και
από τις παλαιότερες του κόσμου,
όπως μαρτυρούν τα γραπτά τους
μνημεία.
Η ελληνική γραφή και γλώσσα
είναι αυτές που γέννησαν και ανέπτυξαν τις επιστήμες και τις τέχνες. Υπήρξε διεθνής γλώσσα από
τους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου (336-321 π.Χ.) μέχρι την
πτώση της Κωνσταντινούπολης
(1453 μ.Χ.) δηλαδή κάπου 1800
χρόνια. Ελληνικά μιλούσαν και
έγραψαν σε όλον τον αρχαίο γνωστό κόσμο Ρωμαίοι, Εβραίοι, Φοίνικες, Ινδοί, Αφγανοί, Πέρσες, Αιγύπτιοι… Οι περισσότεροι Ρωμαίοι αυτοκράτορες έγραφαν και εκφωνούσαν λόγους στο “Αθήναιον”
της Ρώμης στα ελληνικά.
Οι Απόστολοι του Χριστού
(Παύλος, Λουκάς, Ιωάννης, Ματθαίος…) όπως και πολλοί Εβραίοι ήταν γνώστες της ελληνικής
γλώσσας και είχαν ελληνική μόρφωση, γι’ αυτό η Καινή Διαθήκη
γράφτηκε κατ’ ευθείαν στην ελληνική γλώσσα, ενώ η Παλαιά Διαθήκη έγινε γνωστή σε όλο τον
κόσμο μετά την μετάφραση των
Ο΄ στην ελληνική.
Είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε στον ευλογημένο αυτό
τόπο και ομιλούμε την ελληνική
γλώσσα.
Μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού κάνουν έρευνες για προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών με την αρχαία ελληνική, γιατί, όπως λένε, αυξάνει κατά
πολύ την ισχύ (ταχύτητα) τους.
Πρωταρχικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας είναι η γλώσσα. Όταν αυτή χαθεί ή αλλοιωθεί,
τότε αποκόπτεται κάθε δυνατότητα πρόσβασης στο παρελθόν
και στον πολιτισμό μας: «Πρέπει
να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά αποθέματα των Ελλήνων» έλεγε ο Χενρι Κίσιγκερ. Αυτό γίνεται
συστηματικά τα τελευταία χρόνια.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – σπήλαια
Η Ελλάδα έχει καταγεγραμμένα περί τα 8.500 σπήλαια, και κάθε
χρόνο αποκαλύπτονται και νέα,
τα οποία άλλα είναι αυτόνομα και
άλλα αποτελούν παρακλάδια μεγαλύτερων. Αυτά, παρ’ όλο που
ελάχιστα έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά, δέχονται χιλιάδες τουριστικούς επισκέπτες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι ένα
σπήλαιο δεν είναι μόνο ένα κατασκεύασμα της φύσης, ηλικίας εκατομμυρίων χρόνων με μοναδικής
ομορφιάς στολισμό από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, υπόγειες
λίμνες και ποτάμια, είναι και ένας
κόσμος ζωντανός στο οποίο ζουν
ποικίλοι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί ζωντανοί ή απολιθωμένοι,
που μπορούν να καταστραφούν
ανεπανόρθωτα από μια πρόχειρη και επιπόλαια ανθρώπινη παρέμβαση.
Η Πατρίδα έχει στα έγκατά της
σπάνιους σπηλαιολογικούς θησαυρούς και είναι υποχρέωση
όλων μας να τους διαφυλάξουμε
και να τους προστατέψουμε, αναδείχνοντάς τους ως πολύτιμα φυσικά στοιχεία της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.

ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Η Ελλάδα κατατάσσεται στις
πλουσιότερες χώρες στον κόσμο
από πλευράς φυσικών πηγών. Σε
850 διαφορετικά σημεία σ’ ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται φυσικές θερμές και ιαματικές πηγές
προικισμένες με σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες.
΄Εχοντας ένα από τα καλύτερα
κλίματα στον κόσμο συνοδευόμενο από τη μεσογειακή διατροφική παράδοση, καθίσταται ιδανική
ως τόπος ψυχικής και σωματικής
ξεκούρασης.
Η χρήση των ιαματικών λουτρών ανάγεται στα 1500 π.Χ. Πρώτος παρατηρητής που περιέγραψε
θερμές πηγές και τη χρήση των ιαματικών νερών τους ήταν ο Ηρόδοτος. Ακολούθησε ο Ιπποκράτης ο οποίος ανέπτυξε τη γνώση
γύρω από την Υδροθεραπευτική.
Με το πέρασμα των αιώνων επιβεβαιώθηκαν οι θεραπευτικές ιδιότητες των νερών των ιαματικών πηγών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών και αυτές
στην εξυπηρέτηση όσων προσέτρεχαν για να βρουν ψυχική και
σωματική υγεία.
Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς και φιλόσοφοι εξυμνούσαν το
νερό των ιαματικών πηγών, όπου
οι Νύμφες πρόσφεραν τα θεϊκά
δώρα της υγείας, της ευημερίας,
της ευεξίας, της ρώμης και της
πνευματικής ανάτασης.
Ο Αριστοτέλης έλεγε: «Η ενέργεια του Νου είναι η ουσία της
Ζωής».
Τον 13ο αιώνα τα Ασκληπιεία
χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για
θεραπευτικούς λόγους.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
– ΘΑΛΑΣΣΑ – ΝΗΣΙΑ
Και ποιοι δεν ζηλεύουν τη θάλασσά μας, τα νησιά μας και τις
υπέροχες ακρογιαλιές μας;
Η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει 6.000 νησιά και νησίδες διάσπαρτα στα πελάγη του Αιγαίου
και του Ιονίου, από τα οποία μόνο
227 είναι κατοικημένα. Πρόκειται
για φαινόμενο μοναδικό στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Τα νησιά αποτελούν κύριο μορφολογικό χαρακτηριστικό του ελληνικού χώρου και τμήμα της παράδοσης και του πολιτισμού. Εδώ
αναπτύχθηκαν μερικοί από τους
παλαιότερους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς (Κυκλαδικός, Μινωικός
κ.ά.) γι’ αυτό διαθέτουν μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, ξεχωριστή αρχιτεκτονική κληρονομιά και γοητευτικές τοπικές παραδόσεις ενός πολύχρονου και πολυπρόσωπου πολιτισμού.
Το ελληνικό αρχιπέλαγος έχει
7.500 χλμ ακτές – από τα 16.000
χλμ που διαθέτει συνολικά η χώρα
– που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία. Παραλίες σε μήκος
πολλών χιλιομέτρων, βοτσαλωτές ακτές, παράκτιες σπηλιές με
απόκρημνα βράχια, μικροί κόλποι
και ορμίσκοι, αμμώδεις παραλίες,
υδρότοποι, σκούρα άμμος από
ηφαιστειογενή εδάφη, προσφέρονται για διάφορες δραστηριότητες
(κολύμπι, κατάδυση, εξερεύνηση,
θαλάσσιο σκι, ιστιοπλοΐα κ.ά.). Το
εξαιρετικό κλίμα και οι μικρές αποστάσεις μεταξύ λιμανιών και ακτών
έχει κάνει τα ελληνικά νησιά δημο-
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Α) Η κα ΜΕΡΚΕΛ ΟΤΑΝ ΖΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το γερμανικό περιοδικό «Spiegel» το 1951
(τεύχος αρ. 47) είχε γράψει για την φιλοναζιστική και κατασκοπευτική δράση του ΔροςΡόλφΜέρκελ, που μέχρι το 1940 είχε δράσει
στην Αθήνα ως σταθμάρχης μυστικών υπηρεσιών καλύπτοντας την Ελλάδα και
αραβικές χώρες.
Ο ιστορικός και συγγραφέας Δημοσθένης Κούκουνας, σε μια ανοικτή επιστολή προς την εξοχωτάτη
κα ΆνγκελαΜέρκελ τον Σεπτέμβριο
του 2012 που δημοσιεύτηκε στις
30/9/2012 στην “Κυριακάτικη Δημοκρατία” της υπενθύμισε το παρελθόν
της όταν ζούσε στην Αθήνα προπολεμικά (Δημοσιεύουμε αποσπάσματα της επιστολής).
«Εξοχωτάτη… Ο προκάτοχός σας τότε (Χίτλερ), όπως και σεις σήμερα, δεν πεισθήκατε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να μείνει εθνικά ανεξάρτητη». Εκείνος, όπως και σεις σήμερα, παρά τις κατά καιρούς διατυπούμενες
«συμπάθειες» προς τον Ελληνικό Λαό, είχε
ως στόχο την καθυπόταξή μας… Όπως εκείνος μας είχε στείλει τον τεχνοκράτη ΚάρλΚλόντιους και τον Νοϊμπάχερ, έτσι κι εσείς μας
στείλατε τον Ράιχενμπαχ και τον Φούχτεζ για
να εξαντλήσουν κάθε ικμάδα της οικονομίας
μας, να εφαρμόσουν αποικιοκρατικές επενδύσεις κ.ά….
Ο Χίτλερ αδίκησε καταφανώς την Ελλάδα
τότε, όταν την κατέλαβε με τις σιδερόφρακτες
δυνάμεις του. Στη συνέχεια κατασπάραξε
την τοπική κοινωνία προκαλώντας ανείπωτη
πείνα, δυστυχία, και αμέτρητους θανάτους.

Μετονόμασε τα «έξοδα κατοχής» σε «έξοδα
ανοικοδόμησης»… Όλες αυτές τις αφαιμάξεις τις ονόμασε «αναγκαστικά κατοχικά δάνεια», και με επίσημα έγγραφα η κυβέρνησή του δεσμεύτηκε ότι θα τα επέστρεφε στο
ακέραιο όταν θα έληγε ο πόλεμος…
Εξοχωτάτη, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι όλοι οι Έλληνες βρισκόμαστε εν δικαίω. Ακριβώς όπως και τον
Απρίλιο 1941… Και καλά θα είναι να
γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τις μακραίωνες παραδόσεις μας θα είμαστε υποχρεωμένοι να αμυνθούμε
και να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας.
Αλλά προκύπτει μία απορία…
Προς τί αυτή η αλαζονική συμπεριφορά της
υπό την ηγεσία σας γερμανικής κυβέρνησης
έναντι της μικρής Ελλάδος; Γιατί εσείς προσωπικά θέλετε να μας αδικείτε και να μας
οδηγείτε στη χρεοκοπία και την καταστροφή, οικονομική και συνακόλουθα κοινωνική,
με το να μην αποδέχεσθε την εξόφληση των
κατοχικών δανείων; Κυριαρχείσθε από κάποιου είδους ανθελληνισμού; Έχετε λόγους
γι’ αυτό; Μήπως διακατέχεσθε από προσωπικά συμπλέγματα, ίσως οικογενειακά απωθημένα που τα ενστερνισθήκατε από τα νεανικά σας χρόνια;
Θα μου επιτρέψετε, Εξοχωτάτη, να σας
θέσω τα ακόλουθα ερωτήματα, που προκύπτουν από την ιστορική μου έρευνα:
1-. Η οικογένεια του πρώτου συζύγου σας,
το όνομα του οποίου τόσο υπερηφάνως υιοθετήσατε για να το χρησιμοποιήσετε στην
πολιτική σταδιοδρομία σας, του ΟύλριχΜέρ-

κελ, γνωρίζετε εάν συνδέεται με την Ελλάδα
στις παραμονές και στις αρχές του δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου;
2-. Ποια η συγγενική σχέση του πρώτου
συζύγου σας με τον υπηρετήσαντα μέχρι το
1940 ως διευθυντή της “Τελεφούνκεν” στην
Αθήνα, ο οποίος υποχρεώθηκε εσπευσμένα να εγκαταλείψει τη μεγαλοπρεπή βίλα
του σε αθηναϊκό προάστιο ως εμπλεκόμενος σε κατασκοπευτική δράση εις βάρος της
χώρας μας;
3-. Ποια προσωπική σχέση διατηρούσε η
οικογένεια Μέρκελ με τον περίφημο υπουργό
Προπαγάνδας του Γ΄ Ράιχ Γιόζεφ Γκάιμπελς;
4-. Είναι αληθές ότι, όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε ανεπίσημα την Αθήνα στα τέλη
Μαρτίου 1939, εκτός από ορισμένες ελάχιστες εθιμοτυπικές επισκέψεις που πραγματοποίησε, φιλοξενήθηκε από την οικογένεια
Μέρκελ, όπως προκύπτει από τη φωτογραφία που δίνω στη δημοσιότητα;
Θα μπορούσα να παραθέσω κι άλλα ερωτήματα προς απάντηση, αλλά περιορίζομαι
σ’ αυτά για να θέσω τη βασικότερο: Έχετε
ποτέ αναρωτηθεί αν κατέχεστε από κάποιου
είδους οικογενειακά συμπλέγματα όταν συμπεριφέρεστε με τέτοιον τρόπο την Ελλάδα,
επειδή ίσως ο χερ-Μέρκελ εμφανιζόμενος ως
διευθυντικό στέλεχος της “Τελεφούνκεν” στη
χώρα μας, υποχρεώθηκε από τον κ. Μανιαδάκη (υφυπουργό Δημόσιας Ασφάλειας) το
1940 να εξαφανισθεί κακήν κακώς»;
Να ποια είναι η κα Μέρκελ που μας ρωτούσατε.

Β) 60.000 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “μετανάστευσαν” ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ!
Η Ενωμένη Ευρώπη, η Ευρώπη του πολιτισμού, των
ιδεών και των αξιών που οραματίστηκαν οι «μεγάλοι» ηγέτες για την ίδρυσή της, αποδείχθηκε φρούδα.
Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
Μετά την υποτίμηση της δραχμής από τον Μαρκεζίνη το 1951, άρχισε να αναπτύσσεται η Ελλάδα με ρυθμούς ταχύτητας του 8% ετησίως. Ήταν κάτι σαν την σημερινή Κίνα για την Ευρώπη και μέχρι την πτώση της
δικτατορίας είχαν δημιουργηθεί μεγάλες και βαριές
βιομηχανίες, ναυπηγεία (τα μεγαλύτερα στον κόσμο), χαλυβουργίες, διυλιστήρια, υφαντουργίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, βιομηχανίες ηλεκτρικών συσκευών, χαρτοβιομηχανίες, ζαχαροργεία, κ.α.
Οι “φίλοι μας” εταίροι δεν μας έβλεπαν με καλό μάτι, και άρχισαν σιγά-σιγά να απαιτούν το κλείσιμο των ελληνικών επιχειρήσεων – διότι δεν
ήταν ανταγωνιστικές, μας έλεγαν – βέβαια προς όφελος των ιδικών των
επιχειρήσεων.
Αφού μας τις έκλεισαν όλες, άρχισαν το κόψιμο των μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, αδειών, δώρων κ.α.
Μετά μας ζήτησαν να βάλουμε φόρους αμέτρητους σε κάθε κινητό και
ακίνητο. Στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα οι φορολογίες υπήρξαν
εξοντωτικές, και με τις ποσοστώσεις– νέα φάμπρικα κι αυτή – τα πάντα
βρίσκονται υπό διάλυση.

Τελευταία απαίτησαν να αυξήσουμε το Φ.Π.Α.
στα είδη διατροφής – για να μην τρώμε πολύ –, στον
τουρισμό – τον μόνον εναπομείναντα ζωντανό κλάδο –, στα φροντιστήρια και ιδιωτικές σχολές – για να
μην μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά… Και όλα αυτά
για το «δικό μας καλό» μας λένε, για να έρθει η ανάπτυξη! Για ποια ανάπτυξη μας μιλούν αφού σταμάτησαν κάθε παραγωγική πηγή! Είναι σαν να περιμένουμε να μας πέσει το λαχείο, δίχως να έχουμε αγοράσει ούτε ένα λαχνό!
Το Νοέμβριο ο βουλγαρικός τύπος έγραψε: «Το τελευταίο χρόνο, στην
Βουλγαρία “μετανάστευσαν” 60.000 ελληνικές επιχειρήσεις, διότι η
Βουλγαρία έχει ένα πάρα πολύ ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε σχέση με την Ελλάδα».
Η εφημερίδα “Sega” έγραψε: «Από το 2008 ο φόρος εισοδήματος και ο
εταιρικός φόρος βρίσκεται στο 10%. Στη Βουλγαρία, μία εταιρεία με κέρδος 50.000 ευρώ, πλήρωσε περίπου 10.000 λιγότερους φόρους από ότι
στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα που οδήγησε πολλές επιχειρήσεις να μετακομίσουν στην Βουλγαρία».
Εδώ φαίνεται πλέον καθαρά γιατί οι “φίλοι” μας εταίροι μας επέβαλαν
την οικονομική κρίση. Ο διακαής τους πόθος είναι να ισοπεδώσουν τα πάντα, να εξαφανίσουν ακόμα και τις πέτρες που έχουν σωρευτεί στους δρόμους από τις γκρεμισμένες “επιχειρήσεις”!

Γ) Η ΕΛΛΑΔΑ 4η ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ!
Για δεκαετίες ο Αντ. Φώσκολος,
Πρόεδρος της Καναδικής Εταιρείας Πετρελαίου και μέλος της Καναδικής Ακαδημίας, φωνάζει για
τον υπόγειο ορυκτό πλούτο που
έχουμε.
Το Νοέμβριο του 2007 βγήκε
πλέον επίσημα στα Μ.Μ.Ε. και με
τις δηλώσεις του άφησε εμβρόντητους τους Έλληνες. Αποκάλυψε ότι
μόνο νότια της Κρήτης διαθέτουμε
40 δις βαρέλια πετρέλαιο και νοτιοανατολικά, στη λεκάνη του Ηροδότου, υπάρχουν 9 λασποηφαίστεια που περιέχουν πάνω από 5
τρις κυβικά μέτρα φυσικό αέριο,
αποτιμώμενο περισσότερα από
700 δις ευρώ.
Πέραν τούτων, είχε δηλώσει
ότι, θα δημιουργηθούν 100.000
θέσεις εργασίας στον πρωτογενή
τομέα και 200.000 στο δευτερογενή τομέα. Σε μια δε πενταετία,
από ασφαλιστικές εισφορές και
φόρους στα εισοδήματα των εργαζομένων, το Κράτος θα εξοικονομούσε 60 δις ευρώ. Κανείς όμως
δεν τον άκουσε!
Δεν μίλησε, βέβαια, για το τι

κρύβεται κάτω από το Ιόνιο και το
Αιγαίο, αλλά και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Στη συνέχεια έρχεται η Νορβηγική εταιρεία PGS που με τις επίσημες κρατικές έρευνες που έκανε, βεβαίωσε τα όσα κατά καιρούς
έλεγε ο καθηγητής και Ακαδημαϊκός κ. Αντ. Φώσκολος.
Προ ημερών το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστη-

μών και Φυσικών Πόρων της Γερμανίας, δημοσίευσε έρευνα για τα
αποθέματα φυσικού αερίου παγκόσμια. Μ’ αυτήν επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο τα όσα δήλωσε ο κ. ΦΩΣΚΟΛΟΣ.
Απ’ αυτά που παρουσίασαν – σε
ένα συνοπτικό πίνακα – βλέπουμε
ότι η Ελλάδα είναι 4η χώρα παγκοσμίως σε αποθέματα φυσικού αερίου διαθέτουσα στο υπέδαφός

της 20 τρις κυβικά μέτρα φυσικό αέριο αποτιμώμενο, ούτε λίγο
ούτε πολύ, σε 3 τρις ευρώ.
Και το φοβερό είναι ότι, πριν
από τις εκλογές, το καλοκαίρι
του 2015, όλη η ιδιοκτησία του
Κράτους – είτε αυτή βρίσκεται
πάνω στο έδαφος ή κάτω από
αυτό – μεταφέρθηκε στο ειδικό
ταμείο ΤΑΙΠΕΔ και αποτιμήθηκε
ΜΟΝΟ στα 50 δις ευρώ. Έτσι, με
την υπογραφή των μνημονίων,
μπήκαμε στον έλεγχο της Τρόικας, και από νοικοκυραίοι γίναμε ζητιάνοι αναμένοντες με αγωνία την επόμενη δόση και τα μέτρα που θα μας επιβάλουν για
να σφίξουμε πιο πολύ το ζωνάρι.
Εάν είχαμε υλοποιήσει, έστω μέρος των μεγάλων αποθεμάτων του
φυσικού πλούτου, θα μπορούσε η
ελληνική οικονομία να κινηθεί και
να “ξελασπώσει” από τα οικονομικά δεινά.
Μήπως άρχισε σιγά-σιγά να
υλοποιείται το σκοτεινό σχέδιο του
Κίσσινγκερ για την σταδιακή παράδοση, χωρίς όρους, του ορυκτού
πλούτου της Ελλάδας;
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ΕνΑ ΑμΑΡτωΛο νομοΘΕτΗμΑ

Το ομοφυλοφιλικό Κίνημα έχει καταλήξει να είναι μια ισχυρή δύναμη με τεράστια
επιρροή και εισροή εκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία του παράλληλα με κάθε είδους πόρους.
Πολλά από τα “φιλανθρωπικά” ιδρύματα
στον κόσμο προωθούν όλα τα είδη σεξουαλικής παρεκτροπής για δεκαετίες και ισχυροί παράγοντες κυβερνούν κρυμμένοι στην
αφάνεια.
Αν και οι ομοφυλόφιλοι αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό παγκοσμίως, με την προβολή
και προπαγάνδα εμφανίζονται ν’ αποτελούν
παγκόσμια τον μισό πληθυσμό.
Μερικούς μήνες νωρίτερα, από τον Ιούνιο
του 1969, ο γνωστός Rockefeller δήλωσε δημόσια: «στους ομοφυλοφίλους θα δοθεί η
άδεια να είναι ομοφυλόφιλοι». Ερωτήματα:
Άδεια; Από ποιον; Και γιατί;
Στις 5 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε μια
συνεδρίαση στο Πανεπιστήμιο του Rockefeller και οργανώθηκε από τους WarrenBuffet, BillGates, και DavidRockefellerτο νεότερο. Ανάμεσα στους πολλούς παρευρισκομένους ήταν ο OprahWinfrey, ο TedTurner,
ο GeorgeSotos και αρκετοί της Νέας Τάξης
Πραγμάτων (ΝΤΠ). Η ατζέντα των θεμάτων
προς συζήτηση στη λίστα ήταν: Η ενισχυμένη δέσμευση για τον έλεγχο του πληθυσμού στη γη. Αυτό σήμαινε, την προώθηση,
με κάθε μέσο, του “ομοφυλοφιλικού προϊόντος”, και την πάταξη των δύο φυσικών
εχθρών του ολοκληρωτισμού που είναι η Οικογένεια και η Θρησκεία.
Είχαν σχεδιάσει την υπονόμευση του γάμου - δίδοντας μεγάλη έμφαση στους πολιτικούς γάμους -, το διωγμό της πολύτεκνης οικογένειας, την δια των Μ.Μ.Ε. πληροφόρηση
του εύκολου διαζυγίου, της διάλυσης του γάμου με μια συμβολαιογραφική πράξη και ότι
οι θρησκευτικοί, φυσικοί νόμοι και η παραδοσιακή ηθική είναι ξεπερασμένες αντιλήψεις.
Ο στόχος της Ν.Τ.Π. ήταν και είναι να δημιουργήσει μια γενιά πολύμορφων, απομονωμένων και χωρίς ρίζες ατόμων, εγκλωβισμένων στα δικά τους αντι-γονικά πάθη και
αδύναμων να προβάλουν σοβαρή αντίσταση στους Νέους Κυρίους της Δουλείας της
Νέας Τάξης Πραγμάτων. Έτσι θα πετύχουν
τον πλήρη έλεγχο πάνω σε κάθε πτυχή της
ανθρώπινης ζωής, δηλαδή, έλεγχος του πληθυσμού, που είναι και ο στόχος τους.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ,BarackObama, είχε
ανακηρύξει επίσημα – κανείς δεν το πρόσεξε τότε – τον Ιούνιο του 2009 ως μήνα αφιερωμένο στην τιμή των LGBT! [Η προσφώνηση στα αγγλικά: Lesbian – Gay – Bisexual
– Transgender και στα ελληνικά: Λεσβιακά
– Ομοφυλόφιλα – Αμφισεξουαλικά και Τρανσεξουαλικά άτομα.] Δηλαδή καθιέρωσε επίσημα μια προχωρημένη διαφορά κάθε λογής ποικιλο-φίλων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική ανεβάζουν σε δόγμα πίστης την ομοφυλοφιλία!
Έτσι στην εποχή μας αντί να τιμώνται οι αρετές, τιμώνται οι διαστροφές και οι κακίες.
Τα ομοφυλοφιλικά “ζευγάρια” χαρακτηρίζονται ευάλωτες ομάδες με αποτέλεσμα

συνέχεια
από τη σελ. 3

δεκεμβριοσ 2015

να τυγχάνουν ειδικής δικαστικής προστασί- γνώμης κατά του ομοφυλόφιλου τρόπου
ας και προνομίων, καταπατώντας την νομική ζωής. Όλα αυτά με ποινή φυλακίσεως. Τα
ισότητα που
Μ.Μ.Ε. και τα blogs θα
πρέπει να
τίθενται εκτός νόμου.
απολαμβάΌλα αυτά – η καθιένουν όλοι οι
ρωση του ομοφυλοφιπολίτες.
λικού γάμου… ως φυΣτην Αμεσιολογική συμπεριφορική το ομορά – δεν πρόκειται για
φυλοφιλιπαρωνυχίδα μικροακό κίνημα
στικής ηθικής, αλλά
έχει καταγια θεμελιώδη αλλαγή
φέρει να ειπου αλλοιώνει το βασισβάλει στα
κό κύτταρο της κοινωσχολεία και
νίας. Διότι κάθε θεσπινα επιβάλζόμενο δικαίωμα δημιΤο βιβλίου του λόγιου Αρχιμ. π. Νελει τα δικά
ουργεί μια αντίστοιχη
κταρίου Ζιόμπολα που πρέπει να διατου πρόκοινωνική υποχρέωση,
βαστεί από άντρες και γυναίκες κάθε
τυπα μέσα
και στόχος της νομοθετάξης και ηλικίας, γιατί διαφωτίζει τον
στα σχολισίας είναι να ποινικοποιαναγνώστη, τι είναι ομοφυλοφιλία, επικά εγχειρίηθεί η άρνηση της ομοδια. Έχουν
φυλοφιλίας ως κοινωνιστημονικά και θεολογικά. Λέει τα πράγξεκινήσει
κό πρότυπο και όποιος
ματα με το ονομά τους. Ένα ογκωδένομικές μάτην αρνείται, να διώκεστατο βιβλίο 460 σελίδων και προσφέχες για να
ται ποινικώς.
ρεται σε συμβολική τιμή για να διαβαεπιβληθεί η
Η Αμερική στον τοστεί απ΄όλους. Διατίθεται από την εφηομοφυλοφιμέα
αυτόν πρωτοσταμερίδα μας στο τηλ. 2410 284644 και
λική σχέση
τεί γι’ αυτό το ζήτηαπό τον εκδότη 6977 822412
ως υποχρεμα βρίσκεται σε προωτικό μάθηχωρημένο στάδιο. Το
μα στα σχοStateDepartmentέχει διλεία. Υπάρορίσει ειδικό επαγγελχει απαίτηση
ματία διπλωμάτη, για
να καταργηθούν στα ληξιαρχεία οι χαρακτη- τα δικαιώματα των LGBT, τον RandyBerry, ο
ρισμοί «πατέρας» και «μητέρα» και να χρη- οποίος ταξιδεύει ανά τον κόσμο προκειμένου
σιμοποιούνται οι χαρακτηρισμοί «γονέας Α΄» να πιέσει τις χώρες να νομοθετήσουν υπέρ
και «γονέας Β΄».
LGBT ως κοινωνικό πρότυπο.
Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις LGBT γοΚαι ερωτούμε: Ποιος ο λόγος ώστε οι
νέων που απαιτούν την χορήγηση ορμονών Αμερικανοί να κόπτονται τόσο; Τί δουλειά
σε μικρά παιδιά ηλικίας 7-8 ετών για να αλ- έχει το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμεριλάξουν το φύλλο τους!!!
κής να ασχολείται με ζητήματα ομοφυλοφιΣτην Βραζιλία προωθείται νόμος (PLC 122) λίας κ.λ.π.; Μήπως πρόκειται για ζητήματα
κατά της “ομοφυλο-φοβίας” (homophobia) που άπτονται των διεθνών σχέσεων και δεν
το ξέρουμε;
Ο Αμερικανός δημοσιογράφος ΆλεξΤζόουνς,
Ο Άγιος Νείλος που κοιμήθηκε το 1651 προφήτευσε
που χρόνια με δημοσιεύγια την εποχή μας: «Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι
ματα προσπαθεί να αντικαι πάλιν θέλουν να μετατρέψουν την γνώμην τους εις
σταθεί στην λαίλαπα που
το πονηρόν, εις την απώλειαν, ώστε να μη γνωρίζουν
έρχεται και να αφυπνίσει
τί εστί το στέφανον του γάμου. Θα έχουν μόνο μίαν
τον Αμερικανό λαό, έγρααπώλειαν, και συγκατάβασιν εις την ασωτείαν χειρόφε: «… Στο παρελθόν οι αυτερη από τα Σόδομα και Γόμορρα…
τοκράτορες επιβάλλονταν
Θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη
στρατιωτικά. Τώρα η επιβοτα της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια
λή είναι κυρίως ψυχολογικαι η ανομία.
κή και οικονομική… Είμαστε
Τότε έρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος . Μετασαν τα πειραματόζωα, ζώντας
σχηματίζονται αι μορφαί των ανθρώπων και δεν γνωολόκληρη την ζωή μας χωρίς
ρίζονται οι άνδρες από τας γυναίκας δια της αναισχύνα αμφισβητούμε τα όρια του
ντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής.
κλουβιού μας ή τους επιστήΟι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν
μονες που πειραματίζονται
πάνω μας. Οι “μηχανισμοί”
θηρία από την πλάνην του αντιχρίστου».
της νέας παγκόσμιας τάξης
έχουν υφαρπάξει το ανθρώακόμα και στα σχολεία. Αυτός ο νόμος θα πινο πεπρωμένο. Οι χειριστές τους έχουν μελεαπαγορεύει κάθε είδους διάκριση, “κακιάς τήσει λεπτομερώς την ανθρώπινη συμπεριφορά
κουβέντας”, ειρωνείας, σχολίου, ηθικής, θρη- για πάνω από 100 χρόνια… Έχουν αναπτύξει τα
σκευτικής, φιλοσοφικής, ακόμα και ιατρικής συστήματα ελέγχου του νου σε τέτοιο σημείο που

μπορούν να ελέγχουν το μέσο αδαή άνθρωπο σαν
ένα αυτοκίνητο».
Οι ομοφυλόφιλοι αποτελούν, χωρίς να το
γνωρίζουν, έναν μηχανισμό διάλυσης της
οικογένειας και ένα μηχανισμό διάβρωσης
του κοινωνικού ιστού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «ανατρέφοντας» μη-νοήμονες μελλοντικούς πολίτες.
Όσοι Έλληνες τηρούν μια «προοδευτική» στάση στο συγκεκριμένο ζήτημα, καλά
θα κάνουν να ενημερωθούν για το που βαδίζει η κατάσταση στην Αμερική και γενικά
στη Δύση και ύστερα να παραστήσουν τους
αντιρατσιστές…
Στην Ολλανδία αναγνωρίστηκε επισήμως
από δικαστήριο της Χάγης πολιτικό κόμμα
με τον τίτλο «Κόμμα των Παιδόφιλων» PNVD.
Στο κόμμα δηλαδή «των Ολλανδών διεστραμμένων» – φαντάζει αδιανόητο – άνθρωποι
ανώμαλοι, πολύ επικίνδυνοι για τις αθώες
παιδικές ψυχές όχι μόνο να κυκλοφορούν
ανάμεσα στα παιδιά ελεύθεροι, αλλά και να
εκπροσωπούνται πολιτικά στο Ολλανδικό δημοκρατικό Κοινοβούλιο!
Οι βασικοί στόχοι του συγκεκριμένου κόμματος, όπως αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου, είναι:
«Νομιμοποίηση της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων από 12 ετών. Νομιμοποίηση της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού για προσωπική χρήση. Κατάργηση κάθε νομοθεσίας που απαγορεύει την σεξουαλική επαφή
μεταξύ ανθρώπων και ζώων».
Και δεν ακούστηκε καμιά διαμαρτυρία για
την Ευρώπη που δήθεν την ενδιαφέρουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα! Η απόφαση αυτή είναι προοίμιο για αντίστοιχες αναγνωρίσεις
παρόμοιων κομμάτων ανωμαλίας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και σύντομα και στην
χώρα μας.
Στη Γερμανία έχουν ξαπλωθεί σαν μανιτάρια οι οίκοι ανοχής για κτηνοβάτες με νόμο,
που επιτρέπει το σεξ με ζώο νόμιμο. Το ίδιο
συμβαίνει στην Σουηδία, Ισλανδία, Δανία,
Νορβηγία κ.ά. Έχει κατατεθεί προς ψήφιση
στη Γερμανική Βουλή ο γάμος μεταξύ αδελφών. Τώρα νομιμοποιούν και την αιμομιξία.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ μια σημαντική μερίδα των Ελλήνων αδυνατεί να κατανοήσει τί πραγματικά συμβαίνει γιατί η πνευματική κατάστασή
τους είναι τραγική. «Ω καιροί, ω ήθη!», θα
αναφωνούσε ο Κικέρωνας αν ζούσε.
Οι “πατέρες του έθνους”, που τους εκλέγει ο λαός, αντί να εργάζονται για τη βελτίωση των ηθών και της κοινωνίας αυτοί συμβάλλουν στη σήψη, την εξαχρείωση, την παρακμή και την ανωμαλία, θεωρώντας όλα
αυτά πρόοδο, ελευθερία και εκδημοκρατισμό της κοινωνίας.
«Από τοιαύτην γενεάν και τοιούτους ανθρώπους, μη αναμένωμενπρόοδον και προκοπήν,
αλλά μάλλον την ερχομένηνρομφαίαν και την τελευταίανμεγάληνοργήν, ήτις έρχεται επί τους υιούς της απειθείας» (π. Φιλόθεος Ζερβάκος).
Ξαναζούμε άραγε τα Σόδομα και τα Γόμορρα που ο Θεός κατέστρεψε με φωτιά και
θειάφι αφήνοντας τη Νεκρά Θάλασσα αψευδή μάρτυρα στους αιώνες και θυμίζοντάς
μας ότι ο Θεός «ου μυκτηρίζεται»:

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

φιλή σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες.
Αυτό όμως δεν το βλέπουν με καλό μάτι οι “φίλοι” μας Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα οι Γερμανοί, που
ελέγχουν τα ξενοδοχεία των τουρκικών ακτών των
ευρισκόμενων απέναντι των δικών μας γιατί μας θεωρούν ανταγωνιστές.
Υποχρεώνοντάς μας οι δανειστές σε αύξηση του
ΦΠΑ ανεβαίνουν οι τιμές και τα τουριστικά γραφεία προωθούν τα γκρουπς στις τουρκικές ακτές.
Θέλουν πάση θυσία να διαλύσουν τον τουρισμό στα ελληνικά νησιά – όπως έκαναν για χρόνια με τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες… – Αυτός είναι
ο λόγος που οι Γερμανοί επιμένουν στην αύξηση

του ΦΠΑ στα νησιά, για να εξυπηρετήσουν τα δικά
τους συμφέροντα.
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο ήλιος εκπέμπει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Η Ελλάδα είναι μια ηλιόλουστη χώρα που δέχεται την ηλιακή ενέργεια περίπου 2.700 ώρες το
χρόνο. Η ηλιακή φωτοβολταϊκή αυτή ενέργεια πρόκειται να αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς
παράγοντες του ενεργειακού προφίλ της χώρας.
Υπολογίζεται η δυναμικότητα σε ηλεκτρική ενέργεια να φθάσει μέχρι το 2020 περί τα 2.200 MW.
Κι εδώ φρόντισαν οι Γερμανοί με το πρόγραμμα

«Ήλιος» να μας φρενάρουν. «Θέλουμε να ενισχύσουμε πρώτα την δική μας παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας…», δήλωσε ο υφυπουργός Ενέργειας
Juergen Becker. Έτσι το φιλόδοξο πρόγραμμα που
είχε ανακοινώσει η προηγούμενη Κυβέρνηση για
εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις γειτονικές χώρες και στη Γερμανία, μπήκε στο χρονοντούλαπο.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΑ
Η αιολική ενέργεια δημιουργείται έμμεσα από
την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί η ανομοιόμορφη
θέρμανση της επιφάνειας της γης προκαλεί τη
μετακίνηση μεγάλων μαζών αέρα από τη μια πε-

ριοχή στην άλλη, δημιουργώντας με τον τρόπο
αυτό τους ανέμους. Είναι μια ήπια μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον και πρακτικά
ανεξάντλητη.
Η Ελλάδα το 2009 παρήγαγε 750 MW, και το
πρώτο εξάμηνο του 2015 έφθασε τα 2.081,5 MW.
Η χώρα μας διαθέτει πλούσιο αιολικό δυναμικό
και αξιοποιώντας το σωστά μπορεί να γίνει σημαντικός μοχλός ανάπτυξης.
Στο επόμενο φύλλο θα δούμε πως φθάσαμε
έως εδώ. Πώς από το 1975, βιομηχανίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες έκλεισαν η μία μετά την άλλη.
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ελευταία, εύλογα διερωτάται κάθε Ορθόδοξος χριστιανός: Οι αρχές της Εκκλησίας πού βρίσκονται; Μήπως αργούν ή έχουν
ράψει το στόμα για να μην μιλούν; Επέλεξαν τον
στρουθοκαμηλισμό για να μη βλέπουν τον κίνδυνο που καλπάζει; Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
Η δεσποτική ηγεσία – εκτός ελαχίστων – επικαιροποίησε στην εποχή μας το του Αϊνστάιν «Το
ψεύδος υψώθηκε και έγινε ευγένεια».
Ο Εκκλησιαστικός “Οργανισμός” μοιάζει με
ναυάγιο και με εκτροχιασμένη και διαλυμένη
αμαξοστοιχία. Το ιερό αυτό σκάφος βρίσκεται
ακυβέρνητο διότι από το τιμόνι του απουσιάζουν τα καθαρά και στιβαρά χέρια ενός δυνατού κυβερνήτη με ισχυρή βούληση, ιδέες υπέροχες και καινοτόμες, με ειδικά χαρίσματα και
υψηλές πνευματικές αρχές. Χρειάζεται ένα μεγάλο “Οραματιστή”, έναν υπέροχο, “Πατερικό,
Καινοτόμο” άνδρα, που να ορθοτομεί τον Ορθόδοξο λόγο.
Δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες ο «οργανισμός» Εκκλησία παρουσιάζει το φαινόμενο της
διάλυσης. Νόμοι ψηφίζονται, παραδόσεις χιλιετιών καταργούνται, οικογένειες σκορπίζουν κι ο
“Οικουμενικός” Πατριάρχης (μας) τα έχει παραδώσει… όλα. Η ένωση των Εκκλησιών βρίσκεται
προ των πυλών και ο Οικουμενισμός – το στόμα του Άδη – πάει να καταβροχθίσει την Ορθοδοξία. Καμιά αντίδραση στην πλαστογράφηση
του ιστορικού μας παρελθόντος, στην αποχαύνωση του άκρατου λαϊκισμού, στο βανδαλισμό
της γλώσσας και του πολιτισμού, στη σαπίλα και
την διαφθορά, στην ηθική κατάπτωση, στην “κατάληψη” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από ΑΘΕΟΥΣ και αναιδείς πολιτικούς, στο
αχρηστευμένο σχολείο και Πανεπιστήμιο, στα
ΜΝΗΜΟΝΙΑ της υποταγής, στην παγκοσμιοποίηση και τον Σιωνισμό, στη δικτατορία των Μ.Μ.Ε.,
την παράδοσή μας στην προτεσταντική νοοτροπία της βάρβαρης Δύσης, στο φακέλωμα με την
“κάρτα του πολίτη”, στις νέες ταυτότητες, στη
σύναξη της “8ης Οικουμενικής” που θα γίνει το
καλοκαίρι του 2016… κ.ά.
Για όλα αυτά και για πάρα πολλά ακόμα, που
θα έπρεπε σεις να αποτελείτε το μεγάλο φράγμα, το μέτωπο αντίστασης, βάζοντας τα στήθη
σας ως θώρακα και τις μαγκούρες σας ως ξίφη
προκειμένου να προστατεύσετε το πλήρωμα της
Ορθόδοξης Εκκλησίας από τους εχθρούς και να
αναχαιτίσετε την προέλαση των δυνάμεων του
σκότους… Για όλα αυτά τηρείται «σιγήν ιχθύος»,
ή μάλλον μένετε ικανοποιημένοι με το να αποστείλετε κάποιο ακατανόητο κι από σας, κείμενο, μια και άλλοι σας το γράφουν και το δημοσιεύουν με το όνομά σας και τη φωτογραφία σας.
Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τί αντιπροσωπεύετε σήμερα, το πλήρωμα ή το κενό; Έχετε
πάρει είδηση τί γίνεται γύρω σας; Τί καταλυτικές
δυνάμεις έχουν ξεσπάσει; Πόσοι τυφώνες αφανίζουν ψυχές κι αναστατώνουν τον ελλαδικό χώρο;
Πού είναι η αγάπη σας και πού ο πόνος σας;
Πού είναι η διακονία σας και ο υψωποιός σας
λόγος; Πού είναι το μήνυμά σας και το πατρικό
σας δάκρυ για τις χιλιάδες αυτοκτονίες; Πού είναι η έμπρακτη ανησυχία σας για τους άνεργους,
τους πολύτεκνους, τη νεολαία – που πήρε τα μάτια της και φεύγει στο εξωτερικό –, τις περιουσίες – που θα πάρουν τα ξένα κοράκια (Funds)
–, τους πολιτικούς γάμους – που φθάσαν τα
2/3 του θρησκευτικού – τα αβάπτιστα μωρά και
πάρα πολλά άλλα;
“Άγιοι” της Εκκλησίας, εκεί που παίζεται το
δράμα της ζωής εκατομμυρίων Ελλήνων σεις
απουσιάζεται επιδεικτικά και προκλητικά και
αντί της πληρότητας της παρουσίας σας, χάσκει το κενό.
Είσαστε μια “αρχή”, – ίσως από τις χειρότερες – ανάμεσα στις πολλές συμβατικές “αρχές”
της τυποποιημένης κοινωνίας μας, ενώ σαν εντολοδόχοι της Αλήθειας θα έπρεπε να ξεχωρίζετε
γενόμενοι πρότυπα.
Και σας ερωτούμε:
Πότε υψώσατε φωνή γι’ αυτά που συμβαίνουν;
Πότε αποκαλύψατε τις πολιτικές μηχανορραφίες, την ψευτιά και την εκμετάλλευση;
Πότε τολμήσατε να υποδείξετε τους ενόχους

ΦΩΝΑΖΕΙ !!!

ΥΠΑΡΧΕΙ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ” ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;;;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η “αγία” ΙΕΡΑΡΧΙΑ ;;;
(Να καγχάσεις ή να θρηνήσεις; Να καταθέσεις την περιφρόνηση ή τον βαθύ πόνο;)

μιμούμενοι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, το Χρυσόστομο και άλλους αγίους μας;
Πότε ελέγξατε ονομαστικά και δημόσια τους
εκμαυλίζοντας τους νέους και θυσιάζοντάς τους
στο βωμό της ανηθικότητας και της αμάθειας σε
βάρος της Πατρίδας μας και χάριν του οικονομικού σας κέρδους;
Δεν το κάνατε ποτέ γιατί ο βίος σας είναι βεβαρυμένος με μηχανορραφίες, ψευτιές, χλιδή
και καλοπέραση, στοιχεία που σας καθιστούν
ανίκανους για κάτι τέτοιο.
Έχετε ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ γιατί αφήσατε την
κοινωνία ανατριχιαστικά ακατήχητη παρ’ όλο
τον κηρυγματικό καταιγισμό. Και τούτο διότι προσφέρετε έναν ξύλινο λόγο, χωρίς ζωή, βίωμα και
παράδειγμα, ενώ ο λαός περιμένει να δει στη ζωή
σας το δρόμο που οδηγεί στον Ουρανό. Δε βλέπει όμως κάτι τέτοιο γιατί μοναδική σας μέριμνα
ήταν η, με οποιονδήποτε τρόπο, δεσποτοποίησή
σας, φιλώντας ακόμη και… ποδιές.
Πόρω απέχοντες από τη ζωή του συνειδητοποιημένου θεοφοβούμενου Επισκόπου ζείτε
εγκλωβισμένοι σε χλιδάτα Επισκοπεία και πολυτελείς ενδυμασίες. Αποτελείτε μια “ηγεσία” αποδυναμωμένη, με εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση μεν (αυτοκρατορικές προβιές) αλλά με δύναμη σκιώδη.
Υπάρχετε σαν όγκοι, όχι όμως και σαν ηγέτες.
Εμφανίζεστε όπου υπάρχουν φαντασμαγορικά
“φεστιβάλ”, μα δεν έχετε το θάρρος να παρουσιαστείτε εκεί που μυρίζει μπαρούτι και θυσία.
Για την κατάσταση αυτή στην εκκλησία αρκετοί αποφάνθηκαν: (Καταγράφουμε μερικούς από
τους λόγους που μας οδήγησαν μέχρις εδώ).
α) “Πολλοί επίορκοι κατέκλυσαν την Εκκλησία” (Αρχιεπ. Χριστόδουλο).
β) “Η Εκκλησία μας έχει υποστεί μεγάλη εκκοσμίκευση” (Αρχιεπ. Χριστόδουλο).
γ) “Κατέστη καθεστώς η ανηθικότητα και η φιλοχρηματία” (Αρχιεπ. Χριστόδουλο).
δ) “Μετατρέψατε τις Μητροπόλεις σας σε
«θερμοκήπια αθλιοτήτων” (Αρχιεπ. Χριστόδουλο).
ε) “Η εκκλησιαστική διοίκηση προστατεύει
την επισκοπική ομοφυλοφιλία” (Ι. Κορναράκης
Καθ. Παν. Αθ.).
Λησμονήθηκε το πνεύμα των Πατέρων. Η ταπεινολογία νίκησε την ταπείνωση και η ιδιοτέλεια
την ανιδιοτέλεια.
Πράγματι διαπιστώνουμε ότι για τον επίζηλο
θρόνο του Επισκόπου, οι άξιοι και ενάρετοι παραγκωνίζονται και ανέρχονται άνθρωποι που κινούνται στο παρασκήνιο, άνθρωποι της συναλλαγής, του εκβιασμού και της ίντριγκας, αυτοί που
διαμορφώνουν στρατόπεδα με κλίκες και ομάδες υποστηρικτών, με ηχηρές διασυνδέσεις – ό,τι
αυτό συνεπάγεται – και με τα ιερά «Παγκάρια».
Αποτέλεσμα της επιβεβαιωμένης αυτής κατάστασης τα αλληλοδιαδοχικά ανακύπτοντα οικονομικά σκάνδαλα, που αποτελούν κοινό μυστικό, και πολυχρόνια κληρονομικά και τα οποία το
δημοσιογραφικό κατεστημένο βγάζει στην επιφάνεια όταν του συμφέρει.
Ποιοι δεν θυμούνται τα Εκκλησιαστικά σκάνδαλα της περιόδου 1994-1998, το φοβερό πόρισμα του Μητρ. Καρυστίας και την καταλυτική
έκθεση του μητροπολίτη Φιλίππων, που με βάσει αυτήν, η ποινική δικαιοσύνη καταλόγισε επτά
(7) κακουργηματικές πράξεις και αρκετές πλημμεληματικές σε δεσποτάδες και σε ανθρώπους
της εκκλησιαστικής διοίκησης;
Τι έγινε με την Εκκλησιαστική Οργάνωση “Αλληλεγγύη” που κατηγορήθηκε για τέσσερις κακουργηματικές πράξεις, καθώς και όλη η οικονομική διοίκηση της Εκκλησίας για κακοδιαχείριση εκατομμυρίων ευρώ;
Παρ’ ότι πέρασαν δέκα οκτώ χρόνια μέχρι σήμερα, υπάρχει απόλυτη σιωπή. Ένα σκοτεινό πέπλο συγκάλυψης περιβάλλει τα πάντα. Άλλαξαν
μάλιστα και το όνομα, αντικαθιστώντας το με το

“ΑΠΟΣΤΟΛΗ” για να μην θυμίζει τη λοβιτούρα.
Καμία δίκη δεν έγινε, και όλες οι καυτές υποθέσεις μπήκαν στα αρχεία και στα επτασφράγιστα γραφεία.
Το ηθικό και οικονομικό κλίμα, παρ’ όλο που
είναι δυσώδες, καμιά διαδικασία κάθαρσης δεν
έλαβε χώρα. Μόνο λόγια – σαν τους πολιτικάντηδες – ακούμε: «Η Εκκλησία θα κάνει την αυτοκάθαρσή της» (Αρχ/πος Χριστόδουλος). Ουδείς
εκ των σκανδαλοποιών και επίορκων κληρικών
της ηγεσίας δεν καθαιρέθηκε (πλην του Μπεζενίτη και αυτόν αναγκάστηκαν λόγω της ποινικής
καταδίκης του σε εξαετή φυλάκιση). Μεγαλύτερος κακούργος για τους «αγίους» είναι το αδύναμο παπαδάκι, που για ασήμαντο παράπτωμα,
πέφτουν πάνω του να το κατασπαράξουν θυμίζοντάς μας το μύθο του Αισώπου «ο λύκος, η
αλεπού και ο γάιδαρος» που θέλησαν να φάνε
τον δυστυχή για το αμάρτημα, ότι έφαγε ένα
μαρουλόφυλλο, ενώ αυτοί κατασπάραξαν κοπάδια και κοτέτσια.
Το κατάντημα της σημερινής Εκκλησιαστικής
(δεσποτικής) ηγεσίας είναι ΘΛΙΒΕΡΟ διότι πολλοί εξακολουθούν να ζουν στον κόσμο τους και
δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος των προβλημάτων. Άλλοι τα γνωρίζουν και τα συζητούν,
αλλά, λόγω των κουσουριών τους, δεν μιλούν
γιατί φοβούνται. Άλλοι έχουν συμβιβαστεί με το
εκάστοτε καθεστώς για να μην χάσουν τις πλουσιοπάροχες απολαβές τους και άλλοι, είναι ιανοί,
το παίζουν σε διπλό ταμπλό. Κοιτάζουν δηλ. και
προς τον ευσεβή λαό παραμυθιάζοντάς των και
προς τους διεφθαρμένους εξουσιαστές. ΑΥΤΟ
ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ.
Δεύτερο Αποτέλεσμα. Είναι ότι ανέρχονται στο
επισκοπικό αξίωμα ρασοφόροι ακατάλληλοι, κεκραγμένοι πνευματικά ναυάγια!
Μόλις ανέλαβε αρχιεπίσκοπος ο Σεραφείμ Τίκας (1974), άρχισε να χειροτονεί αδιάκριτα δεσποτάδες. Τότε κάποιος μητροπολίτης, ανήσυχος για το ποιόν των χειροτονηθέντων, ρώτησε
τον Σεραφείμ: «Μακαριώτατε δεν θα κάνουμε
και κανέναν καλό;», για ν’ ακολουθήσει η απάντηση: «Εγώ αγίους δεν θέλω! Θα κάνω αυτούς που έχουν τον πιο χονδρό – με ηθικά και
άλλα – φάκελο!».
Σε μια φιλική συζήτηση είπε ο Σεραφείμ στο
φίλο του Δαμασκηνό Φθιώτιδος:
«Ρε Δαμασκηνέ, δεν κατάλαβες ακόμα, ότι
εγώ κι εσύ φοράμε σώβρακα ενώ όλοι οι άλλοι φοράνε κ….».
Ένα δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας έγραφε το εξής τρομακτικό: Δημοσιογράφος ρώτησε τον Σεραφείμ πού βρίσκονται οι 45 φάκελοι
με τους 45 κίναιδους. Ο Σεραφείμ, χαμογελώντας, του είπε: «Τί να κάνω μωρέ… Αυτοί το
ράσο το κάνανε φουστάνι και μάλιστα γιομάτο βρωμιές… Αν τους βρουν και τους διαβάσουν, πρέπει να μείνουν πολλές Μητροπόλεις
χήρες! Άστα να πάνε στο Διάβολο… Χαμένα
κορμιά που βρήκαν απάγκιο στην Εκκλησία!!!».
Πρέπει να είχε διαταραγμένο ψυχικό κόσμο αυτός ο άνθρωπος, που με τα άρρωστα καπρίτσια
του έφερε σ’ αυτό το κατάντημα την άσπιλη Εκκλησία του Χριστού και κογχάζοντας να το ομολογεί... Θεέ μου - Θεέ μου πως μας ανέχεσαι!
Έτσι φθάσαμε στο σημείο να έχουμε δεσποτάδες – εκτός ελαχίστων – ακατάλληλους και λαοπλάνους ώστε να κοροϊδεύουν το λαό, να μη φοβούνται το Θεό και να εμπαίζουν το Άγιο Πνεύμα.
Γι’ αυτό, το δεσποτικό κατεστημένο, που είναι
χειρότερο από το Ιουδαϊκό της εποχής του Χριστού, ο Κύριός μας είπε: «Επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν…Λέγουσι γαρ, και ου ποιούσι…
Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις…» (Ματθ. 23, 2-5).
Πολλοί διαφωνούσαν για την εκδίωξη του π.
Θεολόγου Λάρισας, π. Νικοδήμου Αττικής και π.
Κωνσταντίνου Θεσσαλιώτιδος αλλ’ όμως οι ίδιοι
ψήφιζαν τους νέους μοιχεπιβάτες, κατατμώντας
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τις μητροπόλεις και δημιουργώντας – αντικανονικά – νέες για να βολέψουν όσο πιο πολλούς
ακατάλληλος αλλά υποχρεωμένους και πρόθυμους ψηφοφόρους των αποφάσεων του Αρχ. Σεραφείμ. Κι επειδή «ενός κακού μύρια έπονται»
παρευρίσκονταν στις χειροτονίες και στις ενθρονίσεις των, τους προσκαλούσαν στις γιορτές και
στα πανηγύρια τους, τους αποδέχονταν και τους
αναγνώριζαν, χωρίς κανένα πρόβλημα, ως “Καλούς Ποιμένες” ποδοπατώντας τους Θείους και
Ιερούς Κανόνες και το Σύνταγμα του Κράτους.
Μέσα απ’ αυτό το δεσποτικό (Σεραφειμικό)
κατάντημα, υπήρξαν διωκόμενοι άγιοι επίσκοποι, τους οποίους, παρ’ ότι πέρασαν χρόνια, σήμερα όλο και πιο πολλοί θυμούνται και τους επικαλούνται ακόμα και στις προσευχές τους. Αυτούς - οι υποχρεωμένοι στο Σεραφείμ δεσποτάδες- , τους φόρεσαν ως μανδύα τη χλεύη της
εξορίας και των διωγμών. Για να τους εξευτελίσουν δε ακόμη περισσότερο τους έδωσαν και
παρατσούκλια. Αλλά, χωρίς να το καταλάβουν,
τους έντυσαν τον ερυθρό βασιλικό χιτώνα της τιμής και της δόξας, και με τις εξορίες, τους ανέδειξαν γνήσιους αποστολικούς εκφραστές ολόκληρης της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Είναι λογικό όμως να αναρωτιέται κανείς γιατί μετά από τόσα χρόνια (42) δεν ξέχασε ο λαός
τους Επισκόπους: Θεολόγο, Νικόδημο και Κωνσταντίνο. Δεν τους ξέχασε γιατί αναγνωρίζει ότι
αυτοί ανήκουν στην καθολική εκκλησία, όπως
και οι πριν από εκατοντάδες χρόνια διωχθέντες
άγιοι πατέρες Αθανάσιος, Χρυσόστομος, Μάξιμος, Νεκτάριος… οι οποίοι:
Διαφύλαξαν γνήσια την Πατερική Παράδοση
και ανόθευτη την Αλήθεια.
Αγωνίσθηκαν για το δίκαιο και την προβολή
ολόκληρης της εκκλησίας.
Πάλεψαν για την ηθική στην Εκκλησία και
μέσα απ’ αυτή για την προσωπική τους ηθική
αποκατάσταση.
• Αγωνίστηκαν για σύμπασα την Εκκλησία και
όχι μόνο για τις Μητροπόλεις τους (Αττικής, Λάρισας, Θεσσαλιώτιδος) που εγκληματικά, ανήθικα και άδικα τους τις αφήρεσαν.
• Μαρτύρησαν ως καλοί ποιμένες Χριστού,
για την προστασία των πιστών από τους λυκοποιμένες, ενισχύοντας το αγωνιστικό τους φρόνημα για χάρη του Χριστού.
• Διώχθηκαν αγωνιζόμενοι για ουράνια και
ύψιστα οράματα, και όχι για μικρά και γήινα
σχήματα.
• Ανάλωσαν εαυτούς για να δώσουν δύναμη
και θάρρος σε όλους αυτούς που αγωνίζονταν
και θα αγωνίζονται για θέματα δογματικά, ηθικά, πνευματικά.
• Αντιστάθηκαν στο «αιρετικό – αντιεκκλησιαστικό καρκίνωμα…, την τερατογέννηση του σεραφειμικού κατεστημένου, που διολίσθησε προς
την αίρεση, για τον εμπαιγμό και την βλασφημία
κατά του Αγ. Πνεύματος» (Κ. Μουρατίδης, “Η
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ”).
• Υπήρξαν μιμητές των Πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι αντιστάθηκαν στη λαίλαπα του Αρειανισμού… Τότε ο Θεός έστειλε τον Μέγα Αθανάσιο να σηκώσει το βάρος του διωγμού – «Αθανάσιος ενάντια στην Οικουμένη» – και όταν κοιμήθηκε η ευθύνη μεταφέρθηκε στην Καππαδοκία
(Μ. Βασίλειο), στην Ναζιανζό (αγ. Γρηγόριο το
Θεολόγο) και μετέπειτα στον Μάξιμο τον Ομολογητή (απλό μοναχό) και αργότερα στο Μάρκο τον Ευγενικό (στύλο της Ορθοδοξίας) και σε
πλείστους άλλους.
Όλοι όσοι συμπορεύτηκαν αποφασιστικά με
αυτούς τους Πατέρες και Επισκόπους και ευθαρσώς στήριξαν την Εκκλησία ενώπιον αρχών και
δικαστηρίων ακολούθησαν την Ορθόδοξη πορεία γενόμενοι σημαιοφόροι Χριστού, «λύχνος
ζων και φως ιλαρόν», πρωτοστάτες πνευματικού πολέμου, ακοίμητοι φύλακες του εκκλησιατικού χώρου και δοχεία της χάριτος του Θεού
εμπεπιστευμένοι την Επιστασία και εποπτεία
της Εκκλησίας.
Ίσως κάποιοι να προβάλλουν την ένσταση:
Καλά, και οι Πατριάρχες, οι Αρχιεπίσκοποι, οι ιεράρχες δεν κάνουν τίποτε;
Ο αετός της Ορθοδοξίας Αγ. Γρηγόριος Θεοσυνεχίζεται στην σελ. 6
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ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 5η συνεχεια από την 11η Ομιλία 18/1/1981
«Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρός συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα... οἱ
ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, καὶ οἱ
χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτω ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ
κόσμου τούτου» (Α΄ Κορ. ζ΄ 29))
Τρίτον: Μέ τήν ἐν Χριστῷ πτωχεία, δημιουργεῖται ἀνά πᾶσα στιγμή ἡ πίστις εἰς τήν ἐξάρτησιν τοῦ Θεοῦ· εἰς τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Μέ
τόν τρόπον αὐτόν, θανατώνεται ἡ αὐτοπεποίθησις καί ἡ αὐτοασφάλισις· ἐκεῖνο τό «Ἔχω
πολλά· τί μέ νοιάζει; Ἐγώ νά ’μαι καλά, τό κελάρι μου καί τό πορτοφόλι μου».
Αὐτή ἡ αὐτοπεποίθησις καί αὐτοασφάλισις,
ἀγαπητοί μου, εἶναι εἰδωλολατρία. Προσέξατέ το! Φυσικά, ὅταν λέμε «αὐτοασφάλισις»,
δέν ἐννοοῦμε τήν ἀσφάλισι στό Ι.Κ.Α., ἤ στά
διάφορα ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Αὐτή ἡ ἀσφάλισι δέν ἔχει καμμία σχέσι μ’ αὐτό πού τώρα
λέμε. Αὐτή θεραπεύει τό πρῶτο εἶδος τῆς
πτωχείας· νά μήν ὑπάρχουν πτωχοί· νά μήν
ὑπάρχουν δυστυχισμένοι. Ὅμως, ὄχι ἐκεῖνο
τό κόλλημα σ’ αὐτά τά πράγματα· «Ἐγώ ἔχω
τά πάντα. Ἔχω τήν ἀσφάλειά μου, ἔχω καταθέσεις, ἔχω ἐπενδύσεις, ἔχω… Τί ἔχω νά
φοβηθῶ;»!
Φοβερό πράγμα, ἀγαπητοί μου, αὐτή ἡ αὐτοασφάλισις! Ἡ ἐξάρτησίς μας νά εἶναι ἀπό τόν
Θεό. Ὁ ἄνθρωπος, πού εἶναι πτωχός θεληματικά, ἀναγκαστικά ἐξαρτᾶ πλέον τόν ἑαυτόν
του ἀπό τόν Θεόν. Ξέρετε τί λέγει, ὅταν βρίσκεται σέ μία δύσκολη στιγμή; «Δέν πέθανε
ὁ Θεός». Ὁ ἄλλος, μέ τήν αὐτοασφάλισι, ξέρετε τί λέγει; «Καί νά πεθάνῃ ὁ Θεός, τί μέ
νοιάζει;»! Γιατί; Στηρίζεται στόν ἑαυτό του.
Τέταρτον: Ἡ ἐλπίς τοῦ πιστοῦ ἐναποτίθεται
εἰς τόν οὐράνιον πλοῦτον.
Ἡ ἐλπίς!… Ἡ ἐλπίδα μου δέν βρίσκεται στά
ἀγαθά αὐτά· βρίσκεται στόν Οὐρανό. Ὅταν
μένω ἔτσι, ἑκουσίως πτωχός, δέν κάνω παρά
μίαν μετάθεσιν τοῦ πλούτου μου στόν Οὐρανό. Ἐνῶ ὁ πλούσιος, πού θέλει νά μένῃ πλούσιος, δέν κάνει ποτέ αὐτήν τήν μετάθεσι.
Θυμηθῆτε τά λόγια του Κυρίου, γιά νά ἰδῆτε
ὅτι αὐτό ἐννοεῖ, κατά πνεῦμα, τό Εὐαγγέλιον:
«Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυρούς ἐπὶ τῆς
γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου
κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι·
»θησαυρίζετε δὲ ὑμῶν θησαυρούς ἐν
οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ
κλέπτουσιν» (21).
Δέν ἐννοεῖ, βεβαίως, νά μήν ἔχῃς μία μικρή
οἰκονομία –θά τό ἰδοῦμε λίγο πιό κάτω, πῶς
τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παύλος–, ἀλλά νά μήν
θησαυρίζετε· μήν ἔχετε τήν ἐλπίδα σας ἐκεῖ,
ὅπου ὁ σκῶρος καί ἡ σαπίλα, ἡ σκουριά ἀφανίζει. «Ὁ θησαυρός σας –λέγει– νά εἶναι εἰς
τόν Οὐρανόν, ὅπου δέν ὑπάρχουν κλέπται
καί διαρρῆκται, οὔτε σκουριά οὔτε σκῶρος.
Τίποτα ἀπ’ αὐτά ἐκεῖ. Δέν λείπει ποτέ ὁ θησαυρός ἀπ’ ἐκεῖ· εἶναι ἀνέκλειπτος». Καί ὄχι

μόνον! Ἔχει καί τόν τόκο του, ἀγαπητοί μου!
Ἡ τράπεζα τοῦ Οὐρανοῦ παρέχει καί τόκο! Ὤ,
τόκο!... Ἄν ξέρατε...
Εἶναι ἐκεῖνο πού εἶπε ὁ Κύριος μέ μίαν ὡραίαν παρομοίωσιν. Λέγει:
«Ποιήσατε ἐαυτοῖς φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ
τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν ἐκλίπητε, δέξωνται
ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς» –Δώσατε ἀπό
τόν πλοῦτον σας, τόν μαμωνᾶν τῆς ἀδικίας,
καί κάνετε φίλους, ὥστε ὅταν φύγετε ἀπό τήν
παροῦσα ζωήν νά σᾶς ὑποδεχθοῦν ἐκεῖ– (22).
Δηλαδή ἐκεῖ, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, θά
πάρω τό κεφάλαιον καί τόν τόκον. Ἔχω
πλοῦτον ἐκεῖ. Αὐτό θέλει νά πῇ.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν ἀποτείνεται πρός
ἐκείνους πού ἔχασαν τά ὑπάρχοντά τους,
ἐπειδή τούς τ’ ἅρπαξαν οἱ διῶκται, λέγει:
(Βρίσκεται στήν πρός Ἑβραίους, στό κεφάλαιον δέκα. Εἶναι ὑπέροχο κεφάλαιον! Διαβάσατέ το στό σπίτι σας.)
«Τὴν ἁρπαγήν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ
χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἐν
ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καί
μένουσαν» (23)
«Ὅταν σᾶς πῆραν τά ὑπάρχοντά σας, αὐτό τό
δεχθήκατε μέ πολλή χαρά –Παράξενο! Ποιός χαίρεται, ὅταν τοῦ ἁρπάξουν τά ὑπάρχοντά του;!–, ἐπειδή γνωρίζατε –νά τό μυστικό!– ὅτι ἔχετε γιά τούς ἑαυτούς σας καλυτέρα περιουσία, πού μένει στόν Οὐρανό! Κι
ἔτσι δέν λυπηθήκατε.».
Βλέπετε λοιπόν πῶς αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει θεληματική καί ἐν Χριστῷ πτωχεία, ὅταν ἔλθῃ μία τέτοια κατάστασις; Ἡ
ἐλπίδα του δέν εἶναι στήν περιουσία του·
εἶναι στόν Θεό.
Πέμπτον: Καθιστᾶ τόν πιστόν ἄνθρωπον
εὐέλικτον καί πρόσφορον εἰς τήν χριστιανικήν ὁμολογίαν, τήν δρᾶσιν καί τό μαρτύριον.
Δέν σκέπτεται περιουσία, ἀγαπητοί μου,
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μπροστά του ἔχει τήν πίστι
γιά τόν Χριστό. Τά δίδει ὅλα γιά ὅλα· ὅλα γιά
ὅλα! Ὅταν ὅμως ἔχῃ περιουσία,… ὅταν σκέπτεται τήν περιουσία του, πῶς νά ὁμολογήσῃ Χριστόν;...
Τό βλέπομε κάθε μέρα αὐτό. Γιά νά μήν ἐλαττωθοῦν νά συμφέροντά μας, τί κάνομε; Λουφάζομε καί δέν μιλοῦμε, μόνο καί μόνο γιά νά
μήν ζημιωθοῦμε! Ὅταν ὅμως δέν ἔχῃς τίποτα νά ζημιωθῇς, τί ἔχεις νά φοβηθῇς; Καί τό
μαρτύριον ἀκόμα δύνασαι νά ὑποστῇς. Πραγματικά, σάν τό πουλάκι θά πετᾶς· σέ κάθε τί.
Θά ἔχῃς μιά εὐλυγισία ἀφάνταστη, ὅταν δέν
ἔχῃς περιουσία.
Ἕκτον: Ἡ πτωχεία –αὐτό προσέξτε– εἶναι
ἄρνησις προσκτήσεως ἑνός πεπαλαιωμένου
κόσμου, ὅπου δέν θά ἀπομείνῃ τίποτε ἀπό
τήν παροῦσα μορφή του, ὅταν θά εἰσέλθωμε
εἰς τόν νέον κόσμον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ·
τίποτε! Οὔτε τό σπίτι μας θά ἀπομείνῃ, οὔτε
τά χωράφια μας οὔτε τά χρήματά μας· ἀπολύτως τίποτε!
Ἀκοῦστε τί λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος:

λόγος πολλοί εύστοχα μας απαντά: «Εδώ πρόκειται για την αλήθεια, την ηθική, τα δόγματα.
Όποιον ο Θεός φωτίσει περισσότερο, αυτόν
πρέπει να ακολουθούμε. Όποιος αγωνίζεται περισσότερο, όποιος υποφέρει περισσότερο για
την αλήθεια, την ηθική, το δίκαιο εκείνος είναι
ο “Πρωτοστάτης”. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα
και για την τάξι, που βέβαια πρέπει να υπάρχη
στην Εκκλησία» (Γρηγόριος Θεολόγος).
Τελευταία, ο… «Οργανισμός» Εκκλησία, βρίσκεται στο ναδίρ. Συνέρχεται σε τακτά διαστήματα να διορίσει κάποιον ακατάλληλο σε
μητρόπολη, εισηγείται κάποια ανούσια θέματα (έπη πτερόεντα) και τίποτα παραπάνω. Το
μόνο φρούτο που έχει πέραση αυτόν τον καιρό είναι τα περιβόητα «Μητροπολιτικά» ΣΥΣΣΙΤΙΑ πραγματοποιούμενα με «ξένα κόλλυβα»
κάτω από το «άγος» ιερέων και εκκλησιαστικών επιτροπών, λες και είναι ο μόνος σκοπός
και αποστολή της Εκκλησίας. Και ρωτάμε, οι
επιχορηγούμενες ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ) τι διαφορετικό κάνουν;
Ο Χριστός περπάτησε στο δρόμο, κήρυξε,
έτρεξε να βρει και να σώσει “το απολωλός”
σε βαθμό να έλθει σε αντίθεση με το Ιουδαϊκό κατεστημένο.

«Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρός συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα... οἱ ἀγοράζοντες
ὡς μὴ κατέχοντες, καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ
τούτω ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ
σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου» (24).
«Τοῦτο σᾶς λέγω, ἀδελφοί· ὅτι ὁ καιρός εἶναι
περιορισμένος, ὥστε στό ἑξῆς ἐκεῖνοι πού
ἀγοράζουν ἄς εἶναι σάν νά μήν κατέχουν –Βεβαίως, μπορεῖς νά ἀγοράσῃς. Ὅμως, μήν λές·
«τά πράγματά μου»!– καί αὐτοί πού κάνουν
χρῆσι τοῦ κόσμου τούτου νά μήν κάνουν κατάχρησι· ἁπλῶς χρῆσι. –Και τό μαγνητόφωνο
θά χρησιμοποιήσῃς, καί τό ρολόγι σου καί τό
λεωφορεῖο καί τό ἠλεκτρικό... Πρόσεξε, ὅμως·
μήν κολλᾶς σ’ αὐτά! ἁπλῶς, χρῆσι θά κάνης·
τίποτε ἄλλο. Γιατί;– Διότι παρέρχεται ἡ μορφή τοῦ κόσμου τούτου».
Ἀφοῦ λοιπόν περνάει, τί νά ἀποκτήσω;
Πρῶταπρῶτα, ὑπάρχει ὁ θάνατος· ὑπάρχει
ὁ θάνατος, ἀγαπητοί! Ἀλλά καί ὁ θάνατος
νά μήν ὑπῆρχε, τί πάω νά ἀποκτήσω; ἕνα
κόσμον πεπαλαιωμένον; ἕνα κόσμον πού θά
ἀλλάξῃ, θά γίνῃ καινούργιος, ὁ ὁποῖος θά ἔχῃ
νέαν μορφήν καί νέες διαστάσεις καί θά ἀποτελέσῃ τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Αὐτά θά χαθοῦν ὅλα! Τί λοιπόν νά ἀποκτήσω;...
Νά γιατί εἶναι θεολογικός ὁ ἄνθρωπος, αὐτός
πού ἔχει ἐκουσία ἐν Χριστῷ πτωχεία: Γιατί
ὅλα αὐτά τά προσμετρᾶ.
Καί τέλος, ἕβδομον: –Μάλιστα, αὐτό τό τελευταῖο καί τό προτελευταῖο θέλω νά προσέξετε.– Ἤ ἑκουσία ἐν Χριστῷ πτωχεία καθιστᾶ
τόν πιστόν ὅμοιον μέ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος ἑκουσίως ἐπτώχευσε· τόν Θεόν!
Πτωχεύει ὁ Θεός, διότι διά τῆς ἁμαρτίας
ἐπτώχευσεν ὁ ἄνθρωπος· καί μιμούμενος ὁ
ἄνθρωπος τόν πτωχεύσαντα διά τῆς ἐνανθρωπήσεως Θεόν, καθίσταται πλούσιος.
Νά πῶς τό λέγει αὐτό, στήν «Β΄ πρός Κορινθίους» Ἐπιστολήν του, ὁ ἀπόστολος Παῦλος:
«Γινώσκετε τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσεν πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (25 ).
«Γνωρίζετε τήν γενναιοδωρίαν τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι γιά χάρι σας, ὄντας
πλούσιος, ἔγινε πτωχός, ὥστε σεῖς νά γίνετε
πλούσιοι μέ τήν πτωχείαν Ἐκείνου».
Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος γίνεται μιμητής τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό τό βλέπομε, πραγματικά, σέ ὁλόκληρη τήν διάστασι τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅλοι οἱ
Ἅγιοι, ἀγαπητοί μου, ἔτσι ἔζησαν. Ἐάν ρίξετε μία ματιά στήν ζωή ὅλων τῶν Ἁγίων, θά
τό ἰδῆτε αὐτό.
Τί εἶναι οἱ Ἅγιοι;
Εἶναι εἰκονογραφημένη ἔκδοσις τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό εἶναι οἱ Ἅγιοι!
Δέν καταλαβαίνεις τό Εὐαγγέλιο;
Διάβασε τή ζωή ἑνός Ἁγίου· ἤ δές εἰκονογραφημένη τή ζωή ἑνός Ἁγίου.
Παλιά, ἁγιογραφοῦσαν ἅγιες παραστάσεις
στόν τοῖχο, στά ξύλα, γιά νά μαθαίνουν οἱ
ἀγράμματοι τή δογματική διδασκαλία τῆς

Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι, ἡ εἰκονογραφημένη
διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου –ὀρθοδόξως!–
εἶναι ἡ ζωή τῶν Ἁγίων.
Πάντως, μία θαυμασία ἔκθεσις περί τῆς πτωχείας, καί τῶν δυό θέσεων αὐτῆς –ὡς κάτι
κακό, πού πρέπει νά θεραπευθῇ, καί ὡς κάτι
ἀγαθόν, πού πρέπει νά ἀναζητηθῇ–, δηλαδή
ἡ θεολογία τῆς ἐν Χριστῷ πτωχείας, εὑρίσκεται στή «Β΄ πρός Κορινθίους» Ἐπιστολή, στά
κεφάλαια 8ον καί 9ον. Ἐάν θέλετε μελετήσατέ τα στό σπίτι σας.
Ἡ ἐποχή μας ὅμως, ἀγαπητοί μου, εἶναι μία
ἐποχή ἀνέσεων καί πνεύματος «σεκουλαριστικοῦ»· δηλαδή, πνεύματος τοῦ «νῦν
αἰῶνος».
«Σήμερα νά περνάω καλά. Αὔριο;... Βασιλεία
Θεοῦ;! Ὤχ, καημένε… Σήμερα! Σήμερα, ἔχεις
νά φᾶς; ἔχεις νά πλουτίσῃς; Αὐτό ἔχει σημασία. Θά εἶσαι βλάκας, ἅμα δέν ἁρπάξῃς τίς
εὐκαιρίες, γιά νά γίνῃς πλούσιος»!…
Ἀλλά γι’ αὐτόν τό λόγο οἱ χριστιανοί τῆς
ἐποχῆς μας, ἐπειδή ἀκριβῶς ζοῦν μ’ αὐτό τό
πνεῦμα, δέν κατανοοῦν τήν ἀξίαν τῆς ἑκουσίου ἐν Χριστῷ πτωχείας. Ἴσως τήν κατανοοῦν,
ἤ θέλουν νά τήν κατανοοῦν, μόνο στόν Κλῆρο.
Ξέρετε, ὁ κόσμος θά ἤθελε τόν κληρικό νά
εἶναι πτωχός καί νά μήν κάνῃ περιουσία. Μόλις ὁ παπάς πάρει αὐτοκίνητο, μόλις ἀγοράσει διαμέρισμα, πολυκατοικία, ἀμέσως: «Ὤ!
εἶδες;...»! Γίνεται βούκινο. Ὁ κόσμος θέλει
πτωχόν τόν ἱερέα· κι ἅμα τόν βλέπει πτωχόν,
τόν τιμᾶ. Βλέπετε τό κριτήριο; τό βλέπετε;!
Ἀλλά, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὤ... Τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας δέν πρέπει νά ἀκολουθῇ τήν ἐν Χριστῷ πτωχείαν!…
Αὐτό εἶναι τό φοβερόν! Ὁ παπάς, ναί· ὁ λαός,
ὄχι. Γιατί; Δέν ὑπάρχει Εὐαγγέλιον ἱερέων καί
Εὐαγγέλιον λαϊκῶν· τό Εὐαγγέλιον εἶναι γιά
ὅλους τό ἴδιο.
Δέν εἶναι ὑπερβολή, ἀγαπητοί μου, ἄν ποῦμε
τοῦτο: Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία, πού δέν κατανοοῦμε τήν ἐν Χριστῷ θεληματική πτωχεία,
πού σήμερα δέν καταλαβαίνομε τόν Χριστιανισμόν. Δέν εἶναι ὑπερβολή· σᾶς τό τονίζω.
Ἄν μέ ρωτήσετε νά σᾶς πῶ γιατί οἱ ἄνθρωποι σήμερα δέν καταλαβαίνουν τόν Χριστιανισμόν, θά σᾶς ἀπαντήσω:
Ἁπλούστατα· ἐπειδή δέν καταλαβαίνουν
αὐτό τό σημεῖον. Καί ἀφοῦ δέν καταλαβαίνουν αὐτό τό σημεῖον, τότε οὔτε τό μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως καταλαβαίνουν
–τούς φαίνεται παράξενο– οὔτε καί τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ. Ὅλα αὐτά μένουν ὄχι
ἁπλῶς μυστήρια, ἀλλά σφραγισμένα μυστήρια. Κι ἐπειδή δέν κατανοοῦν οὔτε τό μυστήριον τῆς Ἐνανθρωπήσεως οὔτε τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ, φθάνουν νά ἀρνηθοῦν καί
τόν Χριστόν καί τόν Σταυρόν Του! Γι’ αὐτό
ἔχομε ἄρνησι.
Βεβαίως, εἶναι ἀκατανόητα πράγματα αὐτά,
ἀλλά ὅμως εἶναι αἰώνια!
Ἐνδέχεται κάποιος νά μοῦ πῆ: «Πάτερ μου,
μέ συγχωρεῖται· ἀλλά νά εἶστε λιγάκι πιό συγ-

ΦΩΝΑΖΕΙ !!!

ΥΠΑΡΧΕΙ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ” ΕΚΚΛΗΣΙΑ ;;;
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η “αγία” ΙΕΡΑΡΧΙΑ ;;;

(να καγχάσεις ή να θρηνήσεις; να καταθέσεις την περιφρόνηση ή τον βαθύ πόνο;)

συνέχεια από τη σελ. 5
Οι Απόστολοι, οι άγιοι Πατέρες και οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, αντιστάθηκαν στον κόσμο και κέρδισαν τον κόσμο.
Εσείς σκύψατε, με ηττοπάθεια, το κεφάλι
μπροστά στον κόσμο και νικηθήκατε. Έχετε
ενταχθεί οριστικά στο σχήμα του κόσμου γιατί είστε ΚΟΣΜΟΣ.
Γιατί τόσο φόβος, άνθρωποι της Εκκλησίας;
Γιατί τόσο τρομαγμένες καρδιές. Γιατί τόσο
σκυμμένα τα κεφάλια;
Τρέμετε στην ιδέα, ότι πρέπει να σαλπίσετε ότι ο Χριστός νίκησε τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό πιστεύω και τρόπο
ζωής. Ότι ο έχων τον «Άρτο» της ζωής έχει
και τα αναγκαία για να ζήσει και συνεπώς δε
σκύβει το κεφάλι στον κόσμο. Είναι γνωστό το
αντί Κοινωνικού ψαλλόμενο «Μη πεπείθατε

επ’ άρχοντοις επί υιούς ανθρώπων οις ουκ
ότι σωτηρία».
Φοβερό λοιπόν ότι από τους εκατό (100) δεσποτάδες, 4-5 κάνατε κάποια δήλωση ή δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα με την φωτογραφία σας, και σε τρεις (3) περιπτώσεις έκαναν
ψήφισμα οι ιερείς της μητρόπολης (καλύπτοντας ο δεσπότης πίσω από αυτό). Μερικοί δε,
μίλησαν σε κάποιο ενοριακό ναό μπροστά σε
καμιά πενηνταριά (50) εκκλησιαζόμενους και
αυτό ήταν όλο.
Μήπως φταίνε οι ιστορίες φρίκης – Σύμφωνο Συμβίωσης – που ακούστηκαν αυτόν
τον καιρό από τα Μ.Μ.Ε. για πολλούς από
εσάς και σκανδάλισε τους πιστούς χρονιάρες μέρες;
“Άγιοι” δεσποτάδες, εάν ήσασταν καθα-

Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
χρονισμένος»!
Ἀγαπητοί μου, τό Εὐαγγέλιον εἶναι συγχρονισμένο. Δέν μποροῦμε νά εἰποῦμε ὅτι αὐτά
εἶναι παλιά πράγματα. Γι’ αὐτό ὑποφέρομε,
ἀγαπητοί μου.
Ἅμα ἔχουμε μία βαρειά ἀρρώστια, τί θά κάνουμε; Θά πρέπῃ να βροῦμε τήν αἰτία, γιά
νά θεραπευτοῦμε. Μποροῦμε νά λέμε ὅτι
αὐτό πού εἶναι ἁπλό φάρμακο εἶναι ἀναχρονισμένο;
Ἔχεις γρίππη; Βάζεις «βεντοῦζες». Ναί, βάζεις
«βεντοῦζες»!... Ὅταν εἶσαι κρυωμένος, βρίσκεις τήν θεραπεία σου μέ τίς «βεντοῦζες»...
Μπορεῖς νά πῇς –ὅσο σπουδαία φάρμακα κι
ἄν βροῦμε– ὅτι οἱ «βεντοῦζες» ἀπηρχαιώθησαν; μπορεῖς νά τό πῇς αὐτό;!
Ἀφοῦ βρίσκεις τήν θεραπεία σου, ὄχι. Οἱ «βεντοῦζες» εἶναι κλασσικό φάρμακο.
Καί τό Εὐαγγέλιον, ἀγαπητοί μου, ἐφ’ ὅσον
θεραπεύει, δέν παλιώνει· αὐτό μόνο θεραπεύει.
Ἔτσι, ἀγαπητοί, γιά νά μήν θορυβηθοῦμε, τό
μέτρον τῆς ἐν Χριστῷ πτωχίας εἶναι αὐτό πού
λέγει θαυμάσια ὁ Ἀπόστολος:
«Ἔστι πορισμός μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ
αὐταρκείας. ...ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» ( 26).
«Πλοῦτος μεγάλος ὑπάρχει, ὅταν συνδυάσῃς τήν εὐσέβεια μέ τήν αὐτάρκειαν· μέ
τήν αὐτάρκειαν! –«Ἔχω αὐτά· δόξα τῷ Θεῷ,
μοῦ φθάνουν»–. Ἐάν ἔχουμε φαγητά νά ζήσωμε καί ροῦχα νά ντυθοῦμε, μ’ αὐτά ἄς
ἀρκεσθοῦμε».
Νά τό ξέρωμε· αὐτό ἰσχύει γιά ὅλους τούς Χριστιανούς. Ἄν κανείς πάλι θέλῃ νά προχωρήσῃ
λίγο πιό πέρα, εἶναι δικαίωμά του. Ἀλλά αὐτό
τό σημεῖο εἶναι τό minimum τῆς προσφορᾶς
καί ὀφείλει ἀπ’ αὐτό νά ξεκινήσῃ.
Αὐτή ἀκριβῶς ἡ πτωχεία, ἡ μετά θλίψεων
καί ἔργων, ἦτο καί ὁ πλοῦτος καί ὁ ἔπαινος
τοῦ ἐπισκόπου τῆς Σμύρνης, παρ’ ὅλον τόν
πλοῦτον τῆς πόλεως αὐτῆς. Ἡ πόλις εἶχε πολύ
ὑλικόν πλοῦτον· ἀλλά ὁ ἐπίσκοπός της ζοῦσε
ἐν Χριστῷ θεληματικά πτωχός.
Αὐτός ἦτο ὁ πλοῦτος του, ὅπως θά εἶναι καί ὁ
δικός μας, ἀγαπητοί μου, πλοῦτος!
Λάρισα, 18 -1- 1981
21. Μάτθ. στ΄ 19-20
22.Λουκᾶ ι στ΄ 9
23. Ἑβρ. ι΄ 34

24. Α΄ Κορ. ζ΄ 29-31
25.Β΄ Κορ. η΄ 9
26.Α΄ Τιμ. στ΄ 6, 8

ροί και είχατε εκλεγεί όπως επιτάσσουν
οι Θείοι και Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας
και όχι διορισμένοι από τους γνωστούς κύκλους, θα είχατε το θάρρος και την τόλμη
να φωνάξετε, να αντισταθείτε ομαδικά ενώπιον της Βουλής και στην έσχατη περίπτωση όλοι σας να παραιτηθείτε. Να ντυθείτε
με μαύρες στολές, αντί τις φρεσκοραμμένες αυτοκρατορικές – ο Αρχιεπίσκοπος παρουσιάστηκε με καινούργια πορφύρα, θυμίζοντας ημέρα θριάμβου της Εκκλησίας – και
να λειτουργήσετε χωρίς φώτα αναμμένα,
παρά μόνο με κεριά, σε έκφραση πένθους,
γιατί αυτά που έρχονται θα είναι τρομακτικά και η ευθύνη σας τεράστια, επαληθεύοντας τον προφήτη λέγοντας: «Φωνή (εν
Ελλάδι) ηκούσθη, θρήνος και κλαυθμός και
οδυρμός πολύς. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήναι, ότι ουκ εισίν» (Ματθ. 8, 18).
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος ΦΩΝΑΖΕΙ: «Μετανόησον και τα πρώτα έργα ποίησαν ει δε μη, έρχομαι σοι ταχύ και κινήσω την
λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσης» (Αποκ. 13, 5).
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

πό την απελευθέρωση της Ελλάδας το 1821
την ευθύνη και τον προγραμματισμό της
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είχε το Κράτος.
Ένα Κράτος με έντονα τα σημάδια της Βαυαροκρατίας. Κράτος μισούμενο ως ελληνικό και
διωκόμενο ως Ορθόδοξο. Γι’ αυτό είχαν ανοίξει τις προπαγανδιστικές πύλες του αθεϊσμού
για να κλονίσουν τα νεαρά βλαστάρια και τους
υποψήφιους προς ιερωσύνη.
Εκατόν πενήντα (150) χρόνια το Υπουργείο
Παιδείας συνέχιζε να εφαρμόζει ένα καταλυτικό
πρόγραμμα στην εκκλησιαστική παιδεία, παρ’
ότι κατά καιρούς εκκλησιαστικοί παράγοντες
ενοχλούσαν για κάποια βελτίωση. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούνταν – εκτός ελαχίστων
περιπτώσεων – από άσχετους, άθεους, ακόμα
και αλλόθρησκους. Ήταν κάτι σαν να διδάσκονταν τα Ελληνόπουλα ιστορία από ΤΟΥΡΚΟΥΣ,
ΑΛΒΑΝΟΥΣ ή ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ. Εδώ χρειάζονταν
νυστέρι για να κάνει βαθειές και σωστικές τομές απομακρύνοντας τους φαύλους και άθεους που μόλυναν το Ορθόδοξο νεανικό αίμα.
Δυστυχώς όμως μέχρι τότε οι ηγέτες της Εκκλησίας περιορίζονταν σε μια τυπική τελετουργική παρουσία στις εορταστικές εκδηλώσεις
των Ιερατικών και Θεολογικών Σχολών.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ:
Το 1967 ανέλαβε το τιμόνι της εκκλησίας ο Ιερώνυμος Κοτσώνης – γνώστης του προβλήματος διότι ο ίδιος ήταν και πανεπιστημιακός δάσκαλος – και ασυμβίβαστος με αυτό που βρήκε, έβαλε το δάκτυλο στις γαγγραινώδες πληγές. Η προσπάθειά του ήταν επίπονη. Δύο ολόκληρα χρόνια κράτησε ο αγώνας. Δυναμικός και
αποφασιστικός όπως ήταν, με σθένος στάθηκε
μπροστά στη δικτατορική εξουσία και απαίτησε την ευθύνη για τον προγραμματισμό και τη
στελέχωση των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων να
την έχει η Εκκλησία.
Η μάχη ήταν σκληρή και η σύγκρουση σφοδρή, διότι η αντίπερα πλευρά των πολιτικών, εκκλησιαστικών κρατούντων και σκοτεινών παραγόντων, που είχαν παντοειδή συμφέροντα για
να διαιωνίζεται η αθλιότητα που επικρατούσε
στις Εκκλησιαστικές Σχολές, κατόρθωναν με
τα ποικίλα μέσα που διέθεταν να προσεταιρίζονται τους αρμόδιους Κυβερνητικούς αξιωματούχους και συνεχώς να αναβάλλεται η δημοσίευση του σχετικού Νομοθετήματος για την μεταβίβαση της επιμορφωτικής ευθύνης στην Εκκλησία. Να πως περιγράφει ο ίδιος την κατάσταση:
«Αι συζητήσεις και αι συνεννοήσεις υπήρξαν μακραί. Εξάκις ανεμορφώθη και εξάκις συνεζητήθη εν
τη Ιερά Συνόδω και μετά των εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας το Σχέδιον του Ν. Διατάγματος. Υπήρξαν μάλιστα τόσαι αι αντιδράσεις και αι προσπάθεια
ανακοπής της διαδικασίας …» (Πηδάλιον Εκκλησίας, σελ. 184).
«Δι’ όλας αυτάς τας καθυστερήσεις είχα πολλάκις διαμαρτυρηθή προς τας αρμοδίας Υπηρεσίας του
Υπουργείου Παιδείας και οχλήσει και Υφυπουργόν και
Υπουργόν και έκανα, και εγώ δεν ενθυμούμαι, πόσας
εντόνους παραστάσεις προς τον Πρωθυπουργόν, μέχρι που του εδήλωσα, ότι θα παραιτηθώ, αν ο Νόμος
δεν εκδοθή αμέσως. Μετά από αυτό εδημοσιεύθη επί
τέλους ο υπ’ αριθ. 876/1971 Νόμος την 15/5/1971.
Εχρειάσθη, δηλαδή να παρέλθουν δύο έτη παρά δέκα
ημέρας αφ’ ότου είχε γίνει η πρώτη μας σύσκεψις …»
(το δράμα ενός Αρχιεπ., σελ. 111).
Το θλιβερό και συγχρόνως κωμικό της υπόθεσης είναι, ότι, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν
είχε μόνο την κοσμική αντίδραση, αλλά και των
Εκκλησιαστικών Σχολών με πρώτη τη ΡΙΖΑΡΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ, που δεν ήθελε να απαγκιστρωθεί από
το Κράτος και να ενταχθεί στον έλεγχο της Εκκλησίας για τη μόρφωση και διαπαιδαγώγηση
των νέων γενεών των Ιερέων.
Γιατί αντιδρούσαν; Ποια άραγε ήταν τα κίνητρα;
Ο μητρ. Ξάνθης Αντώνιος στην εισηγητική
έκθεση προς την Ιεραρχία αναφέρει: «… Κατά

το διάστημα των 125 ετών λειτουργίας της η Σχολή
έδωκεν εις την Εκκλησίαν 45 μόνον κληρικούς, χειροτονηθέντες μετά την λήψιν του πτυχίου αυτών …».
Σ’ αντίθεση η διαθήκη του διαθέτη Μάνθου
και Γεωργίου Ριζάρη καθόριζε στο άρθρο 72
τον σκοπό του Ιδρύματος τονίζοντας ότι: «Σκοπός της Εκκλησιαστικής ταύτης Σχολής είναι να χορηγή εις νέους, έχοντας τας απαιτουμένας προπαιδευτικάς γνώσεις, τοιαύτα διδακτικά μέσα, ώστε εις
διάστημα πέντε ετών να είναι εις θέσιν να ενδυθώσι
το ιερόν σχήμα της Ιερωσύνης, γινόμενοι ιερείς μετά
την αποπεράτωσιν της πενταετούς σπουδής …». Και
στο άρθρο 106 συνεχίζει:
«Αν δεν κάμωσι τούτο… η Σχολή θα αναμένη επί
μίαν τετραετίαν, μετά το πέρας των σπουδών του υποτρόφου, την εκπλήρωσιν της υποσχέσεώς του. Εάν δε
η τετραετία παρέλθη άπρακτος, η Σχολή υποχρεούται να αξιώση παρά του οικοτρόφου της την επιστροφήν των τροφείων του».
Τί γίνονταν όμως; Όλες οι διοικήσεις της Σχολής, δυστυχώς καταστρατηγούσαν τη διαθήκη
και έγινε καθεστώς οι αποφοιτώντες να ακολουθούν άλλη επαγγελματική πορεία και όχι
την ιερωσύνη.
Αποκαλυπτικά είναι τα διάφορα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής: «… Ως είχεν ανακοινωθή εις το συνελθόν Πανελλήνιον Συνέδριον των Θεολόγων, επί εκατόν αποφοίτων της Ριζαρείου, είς μόνον εχειροτονείτο κληρικός, άλλαι δε Σχολαί, λειτουργούσαν ως Ιεροδιδασκαλεία επί δεκαετίας ολοκλήρους
μηδέ ένα κληρικόν είχον δώσει εις την Εκκλησίαν»
(“ΕΘΝΟΣ”, 10-9-60).
Ο Υπουργός Παιδείας… δήλωσε: «Προτιμώ
να κλείσουν αι Σχολαί αύται, εφ’ όσον με τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν επιτυγχάνουν τον σκοπόν των
και δεν προετοιμάζουν νέους δια την ιερωσύνην. Οι
Αρχιερείς, κατέληξεν ο κ. Υπουργός, ας πράξουν εν
προκειμένω το καθήκον των» (“ΕΘΝΟΣ”, 12-9-60).
Διοικήσεις, διδάσκοντες και μαθητές φοβούμενοι ότι ο Αρχιεπ. Ιερώνυμος θα επανέφερε
τις της διαθήκης υποχρεώσεις των άρχισαν να
αντιδρούν έντονα σε βαθμό να προσφύγουν στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου και έχασαν!
Οι σκοτεινοί κύκλοι, με τα ποικίλα μέσα που
διέθεταν, κατόρθωσαν να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις και έξω από τον ελληνικό χώρο, με
αποτέλεσμα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που
από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι
το 1971 δεν ασχολήθηκε ποτέ με τέτοια θέματα γιατί ρύθμιζε αυθαίρετα αυτά (προγράμματα, διδακτικό προσωπικό, μόρφωση των ιερέων και νέων προς ιερωσύνην) το άθεο Κράτος,
να ανησυχήσει (!) μόλις ανέλαβε την ευθύνη και
την εποπτεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
η καθ’ όλα αρμόδια ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία και να στείλει έγγραφο προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Θλίψη βαθύτατη προκάλεσε η ενέργειά του
διότι εκφράζει την πλήρη έκπτωση του εκκλησιαστικού φρονήματος καθόσον ζητούσε να επανέλθει η φροντίδα των νέων κληρικών από την
Εκκλησία στην άθεη πολιτεία.
Συγκεκριμένα γράφει:
«Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Δημήτριος απηύθυνε προς υμάς από 1/2/1973 επιστολήν,
δι’ ής, αναφερόμενος εις τας Εκκλησιαστικάς Σχολάς
Αθωνιάδος, Πάτμου και Κρήτης, εκφράζει θερμήν
παράκλησιν, όπως προέλθωμεν εις την έκδοσιν της
απαιτουμένης πράξεως, προς επαναφοράν των ως
άνω Εκκλησιαστικών Σχολών εις την Διοικητικήν αρμοδιότητα του καθ’ ημάς Υπουργείου …».
Μέσα σ’ αυτή την ατμόσφαιρα των αντιδράσεων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με ένα εκλεκτό επιτελείο αποτελούμενο από κληρικούς,
καθηγητές Πανεπιστημίου, Γεν. Επιθεωρητές
Μ. Εκπαίδευσης, Παιδαγωγούς, ψυχολόγους
και άλλων ειδικοτήτων επιστήμονες – εργαζόμενων αφιλοκερδώς και με ιερό ζήλο – συνέταξαν προγράμματα και συνέγραψαν συγγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των σπουδαστών, γεγονός που για πρώτη φορά στα χρονι-

κά της Εκκλησίας λάμβανε χώρα.
Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Το πρόγραμμα της οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης των εκκλησιαστικών Σχολών άρχισε να
προχωρεί συστηματικά και οι καρποί άρχισαν
να φαίνονται.
Τα πρώτα βήματα αφορούσαν τη στέγαση
των Σχολών σε ευπρεπή και κατάλληλα εκκλησιαστικά οικήματα, πραγματοποιώντας και σχετικές οικονομίες. Έτσι η Ιερατική Σχολή Λαμίας
μεταστεγάσθηκε σε νέον κατάλληλον οίκημα. Η
Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης
μεταφέρθηκε στο κτιριακό συγκρότημα του άλλοτε Ρωσικού Γηροκομείου και συμπληρώθηκε
με νέα κτίρια. Το Ανώτερον Φροντιστήριον Θεσσαλονίκης μετακόμισε στο οίκημα του Οικοτροφείου της Ι.Μ. Αγίας Θεοδώρας, στο οποίο έγιναν και μεγάλες διαρρυθμίσεις. Στην επτατάξιο
Ιερατ. Σχολή Ξάνθης, που στεγάζονταν στα κτίρια της Ι.Μ. Παμμεγ. Ταξιαρχών, προστέθηκαν
νέα οικοδομήματα για κοιτώνες 160 ιεροσπουδαστών, αναγνωστήρια, αίθουσες τελετών κ.ά.
Την Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου ο Αρχιεπ. Ιερώνυμος την έκλεισε μετά τα σκάνδαλα
Μητροπολίτη, Διευθυντή και Σπουδαστών μεταφέροντάς την αναβαθμισμένη στο νησί της
Τήνου. Για το χάλασμα αυτής της διεφθαρμένης σφηκοφωλιάς, ο Κορίνθου και μια ομάδα
της “πρεσβυτέρας” Ιεραρχίας συνεπικορούμενης από σκοτεινά κέντρα και διαπλεκόμενα
μέσα επικοινωνίας, δεν συγχώρησαν ποτέ τον
Αρχιεπ. Ιερώνυμο.
Δεύτερο μέλημα ήταν να γίνει ριζική εκκαθάριση σε όλες τις Εκκλησιαστικές Σχολές και
Φροντιστήρια, με αποπομπή των ανεπίδεκτων
μαθήσεως και ηθικώς παρεκτραπέντων, άσχετων προς την ιερωσύνη.
Τρίτη ενέργεια ήταν να θέσει η Κεντρική υπηρεσία σε εφαρμογή Κανονισμό για την άρτια οργάνωση και λειτουργία όλων των Σχολών (Μέσων, Επτατάξιων, Ανώτερων Ιερατικών, Μέσης Νυκτερινής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσοκόμων κ.α.) ως και γι’ αυτά που σχεδιάστηκαν
να γίνουν.
Αποτέλεσμα της καινούργιας κατάστασης και
της υπεύθυνης εργασίας που έγινε, ήταν να λειτουργήσουν το σχολικό έτος 1971-1972 πέντε
επτατάξιες ιερατικές Σχολές, ως πλήρη Γυμνάσια κλασικής κατεύθυνσης, και με μία επί πλέον τάξη, την Ζ΄, εις την οποία διδάσκονταν κυρίως θεολογικά μαθήματα, αριθμούσες από το
πρώτο έτος 1.123 ιεροσπουδαστές.
Δύο ανώτερα φροντιστήρια (στην Ριζάρειο
και στην Θεσσαλονίκη) με 80 μαθητές το καθένα.
Δύο Ιεροδιδασκαλεία, του Βελλά στα Γιάννενα και άλλο στην Θεσσαλονίκη με 247 ιεροσπουδαστές συνολικά.
Μία τριτάξια επιμορφωτική Σχολή, για να φοιτήσουν οι πτυχιούχοι των επταταξίων ιερατικών
Σχολών, που είχαν αποφασίσει να ιερωθούν, δίδοντάς τους το δικαίωμα να εγγραφούν στην Α΄
μισθολογική κατηγορία, διότι οι σπουδές τους
είχαν διδακτορικό δίπλωμα.
Νυκτερινή ιερατική Σχολή – όντως καινοτόμος προσπάθεια – στην οποία φοιτούσαν 250
περίπου ευσεβείς νέοι το χρόνο, εργαζόμενοι
την ημέρα σε διάφορα επαγγέλματα και σπουδάζοντες τις νυκτερινές ώρες.
Σχολή Κοινωνικής Πρόνοιας διακονισσών με
120 σπουδάστριες.
Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων “Ολυμπιάς” για
την επάνδρωση του Νοσοκομείου Κληρικών
(Ν.Ι.Κ.Ε.) με 60 εθελόντριες.
Κέντρο Ιεραποστολικών Σπουδών με 40 μαθητές, πρωτοπόρο για την εποχή εκείνη.
Σχολή ιεροψαλτών στη Θεσσαλονίκη αναγνωρισμένη από την Εκκλησία με τετραετή κύκλο
σπουδών επί συνόλου 170 μαθητών.
Εκτός των ανωτέρω Σχολών ίδρυσε “φροντιστήριο λειτουργικής επιμόρφωσης των κληρι-
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κών” για τους ιερείς που ανήκαν στην Δ΄, Γ΄ και
Β΄ μισθολογική κατηγορία.
Παράλληλα, ίδρυσε και “Φροντιστήριο Εξομολόγων” για να μελετούν οι ιερείς βαθύτερα
τις διαστάσεις της αποστολής τους.
Κίνησε τον μηχανισμό και πέτυχε την ίδρυση
Ανώτερης Θεολογικής Ακαδημίας.
Μετεγκατέστησε και βελτίωσε το οικοτροφείο, και ξεκίνησε η μελέτη ανέγερσης κτιριακού συγκροτήματος – σε οικοπεδική έκταση 6
½ στρεμμάτων που παραχώρησε η Ιερά Μονή
Πετράκη με εισήγηση του ηγουμένου Επισκόπου Ευρίπου Βασιλείου στο προ της Καισαριανής Μετόχιον – 150 μονόκλινων δωματίων για
τους ιερείς φοιτητές της Θεολογίας.
Από τον Μάιο του 1971, που δημοσιεύθηκε
το Νομοθετικό Διάταγμα 876/71 «Περί υπαγωγής της Δημόσιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος και άλλων
τινών συναφών διατάξεων», μέχρι το 1973 το
τι έγινε είναι αδύνατον να καταγραφεί, διότι ο
ίδιος πρωτοστατούσε και πίεζε προς κάθε κατεύθυνση ακόμα και για το κατάλληλο καθηγητικό προσωπικό που θα επάνδρωνε τις Σχολές
και θα είχε πλήρη ισοτιμία της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας με τους λειτουργούς της Μέσης
Εκπαίδευσης και τη δημιουργία μιας οργανικής
θέσης θεολόγου Επιθεωρητού.
Ρύθμιζε ακόμα με κάθε λεπτομέρεια τη μορφή και τον τρόπο λειτουργίας των Σχολών. Έτσι
για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων την διετία, εκδόθηκαν 41 συγγράμματα – 18 θεολογικά μαθήματα και 23 βοηθήματα – υψηλής μορφωτικής στάθμης.
Εάν θελήσουμε να αναζητήσουμε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο, με τον οποίο αξιοποιήθηκε όλο αυτό το «εκπαιδευτικό πρόγραμμα», θα
βρεθούμε μπροστά σε ένα θαύμα. Το άνοιγμα
της ποιμαντικής πρακτικής και τα επιτεύγματα, που χαράχτηκαν κατά την πεντάχρονη ποιμαντορία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ Κοτσώνη, αποτελούν άθλο.
Με την παραίτηση του Ιερωνύμου ήρθε ο ΛΙΒΑΣ – αφρικάνικος αέρας που απ’ όπου περνάει
ξεραίνει τα πάντα – ο Σεραφείμ Τίκας, στο δεύτερο μήνα της εκκλησιαστικής ηγεσίας ως αρχιεπίσκοπος έστειλε έγγραφο στο φίλο του – εκτελεστή και δήμιο των 12 μητροπολιτών – Υπουργό Παιδείας Π. Χρήστου ζητώντας να αναλάβει
και πάλι το κράτος την ευθύνη της Εκκλησιαστικής Παιδείας.
Δακρύζει κανείς διαβάζοντας την παράδοξη αιτιολόγηση: «Αθήνησι τη 13-3-74 … Συν δ’ επί
τούτοις και από απόψεως εξασφαλίσεως του καταλλήλου διδακτικού προσωπικού (η Εκκλησία) συναντά
δυσχερείας, στερουμένη το γε νυν εκπαιδευτικών στελεχών εμφορουμένων υπό ακραιφνούς εκκλησιαστικού πνεύματος και δυναμένων ως εκ τούτου ίνα μεταλαμπαδεύωσι το γνήσιον τούτον εκκλησιαστικόν
πνεύμα τοις μέλλουσιν ιεράσθαι».
Το έγγραφο αυτό ήταν η επικήδεια ακολουθία της Εκκλησιαστικής Παιδείας, της οποίας
πομπής στο μνήμα προπορεύονταν οι υπογράψαντες 20 μιτροφόροι δεσποτάδες άδοντες το
σεραφειμικό άσμα “δεν θέλω αγίους μέσα στην Εκκλησία”! Τα τραγικά αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα.
Έχουν υποδυθεί σε ανύστακτο αγώνα – αντάξιο του θλιβερού Σεραφείμ Τίκα – να τοποθετήσουν στο Υπουργείο Παιδείας (και Θρησκευμάτων) ό,τι πιο άχρηστο, ακατάλληλο, αντεθνικό,
αντιθρησκευτικό, αντιλαϊκό και ζημιογόνο μπορεί να φαντασθεί αρρωστημένο ανθρώπινο μυαλό, λες και οι κινούντες τα νήματα δεν είναι Έλληνες και χριστιανοί. Έτσι βλέπουμε να διδάσκουν “θεολόγοι” άθεοι, καιροσκόποι, γεννήματα του “Καιρού” και γενικά, εκπαιδευτικοί χριστιανοί αδιάφοροι – αθεόφοβοι, στρουθοκαμηλίζοντες, μη προσδοκώντες ανάστασιν νεκρών.
Συνεχίζεται

8 ΑΓΩΝΑΣ

δεκεμβριοσ 2015

ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

Α
Κ
Ι
Τ
Λ
Α
Ψ
Για χρόνια προσπαθεί να πείσει
τον εαυτό του ο δεσπότης Ιγνάτιος ότι έγινε αποδεκτός από το
χριστεπώνυμο πλήρωμα της μητρόπολης Λάρισας, γι’ αυτό μας
κουβαλάει τακτικά πανηγυρτζήδες – κηδειάδες δεσποτάδες ή
υποψήφιους για δεσποτοποίηση
που τον λιβανίζουν – με το αζημίωτο – παρουσιάζοντάς τον μάλιστα σαν μεγαλομάρτυρα που πα-

ρόμοιον δεν γνώρισε η Εκκλησία!
Ο ίδιος, όπου βρεθεί και όπου
σταθεί, τονίζει ότι έγινε αποδεκτός στη Λάρισα και τους διαμαρτυρόμενους Αγωνιζόμενους
τους κατέβασε από εκατοντάδες
σε 3-4 άτομα!
Νομίζει, ο ταλαίπωρος, ότι,
επειδή ο μοναδικός τοπικός τύπος
τον προβάλει καθημερινά με σχόλια και φωτογραφίες, αποσιωπώ-

ντας τα πραγματικά γεγονότα, και
μερικοί ριψάσπιδες – πρώην θερμοί υμνητές του μακαριστού Θεολόγου – γονυπετώς προσέπεσαν
καταφιλώντες την ιγνατιακή παντόφλα, ζηλώσαντες την κοσμική
προβολή - «καιροσκόπα γάρ»- ,
έγινε και… λαοπρόβλητος – αποδεκτός (μετά από πολυχρόνιους
εκβιασμούς, δικαστικές διώξεις
και εκφοβισμούς).
Θα θυμάται, ασφαλώς, περιπτώσεις που πήγε απρόσκλητος σε μνημόσυνα και ανάγκασε τους οικείους να πάνε
τα κόλλυβα σε άλλο ναό. Και
τις περιπτώσεις που εξεδήλωσε την επιθυμία του να παραστεί – με εισήγηση των ιερέων προς τους οικοδεσπότες – σε γάμους, κηδείες, βαπτίσεις, αγιασμούς… και βρήκε την πόρτα κλειστή.
Επειδή την προφορική άρνηση των οικείων για τη δεσποτική παρουσία την έγραφε στα πα-

λιά του παπούτσια πολλοί αναγκάσθηκαν να του στείλουν γραπτώς την αρνησή τους.
Να τι του έγραψαν σε μία των
περιπτώσεων:
«Προς τον Επίσκοπον Ιγνάτιον Λάππα.
Επειδή εμάθαμε ότι προτίθεσθε
να παρευρεθείτε στην κηδεία του
υιού μου Κωνσταντίνου την…, σας
γνωστοποιούμε ότι δεν σας καλέσαμε να παρευρεθείτε στην τελετή της
κηδείας και απορούμε πώς θα τολμήσετε να το κάνετε αυτό.
Σας ανακοινώνουμε ότι δεν επιθυμούμε να παρευρεθείτε στην τελετή της κηδείας, και αν παρά ταύτα το κάνετε, να γνωρίζετε ότι θα
είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες και
οπωσδήποτε θα μεγαλώστε την θλίψη μας με την αδιακρισία σας.
Επιθυμούμε η ταφή να γίνει απλά
και σεμνά με τον ιερέα της ενορίας
μας και χωρίς καν εκπρόσωπό σας».
Η Μητέρα…., ο Θείος…, η
Θεία.

ΕΥΧΗ & ΠΡΟΤΡΟΠΗ
Για την περιπέτεια της υγείας του “δεσπότη”
Ιγνατίου, οι Αγωνιζόμενοι έδειξαν και εμπράκτως τη συμπάθειά τους στη δοκιμασία του –
εκτός κι αν το κονκλάβιο που τον περιτριγυρίζει
του το απέκρυψε-. Του ευχηθήκαμε ο Παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος της “ζωής και του θανάτου”, να του χαρίσει και πάλι την υγεία του.
Ως άνθρωπο τον Ιγνάτιο – παρά τους διωγμούς που υφιστάμεθα επί 20 χρόνια – τον αγαπούμε όσο κανένας από τους περί αυτόν κόλακες και προσευχόμαστε να μετανοήσει για το
μεγάλο κακό που έκανε στη μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου και κατ’ επέκταση στην Ορθόδοξη Εκκλησία με τις:
α) παρανομίες του – ποδοπάτησε το Ελληνικό Σύνταγμα, περιφρόνησε τις τριάντα (30)
καταδικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, δέχτηκε
την παράνομη εκλογή του, την αιματηρή ενθρόνιση και την προσβλητική εγκατάστασή του
(ενέργειες που αποτελούν πλέον καθεστώς,
ως δεδικασμένο, που τις βρίσκουμε και θα τις
βρίσκουν οι επόμενες γενιές μπροστά τους).

β) αντικανονικές πράξεις, αφού παραβίασε όλους τους Ιερούς Κανόνες: – αντικανονική χειροτονία, εισπήδηση σε μητρόπολη μη
χηρεύουσα, ξυλοδαρμούς των πιστών, βία με
τα κοσμικά μέσα προκειμένου να επιβληθεί,
δικαστήρια με ψευδομάρτυρες, ψεύτικες και
υποκριτικές δηλώσεις του κ.ά. – ενέργειες που
επιβάλλουν την καθαίρεση.
Οι Αγωνιζόμενοι, επειδή τον βλέπουν σαν εικόνα του Θεού πεσμένη και ενδιαφέρονται για
τη σωτηρία του, θα συνεχίζουν να ελέγχουν
και να υπενθυμίζουν τις άτοπες πράξεις του

«έλεγχε σοφόν και σοφώτερος έσεται» (Παρ.
2, 8-9)1 μήπως κάποια στιγμή έλθει εις εαυτόν
και ζητήσει από τον Κύριό μας, την Εκκλησία
και τον λαό του Θεού συγγνώμη για τους διωγμούς και τις πίκρες που τους προξένησε.
Πρέπει να γνωρίζει λοιπόν ότι αυτοί που τον
περιβάλλουν και δείχνουν ότι τον αγαπούν είναι κόλακες και του κάνουν μεγάλο κακό. Ο
βρετανός Πρωθυπουργός Όλιβερ Κρόμβελ
(1599-1658) έλεγε: «Μην εμπιστεύεσαι αυτούς που ζητωκραυγάζουν, γιατί αυτά τα άτομα θα επευφημούσαν το ίδιο, αν εσύ και εγώ
πηγαίναμε στην κρεμάλα».
Και μια προτροπή αγάπης. Επειδή τελευταία δεν γίνονται εκλογές για επίσκοπους
αλλά χρήζονται συνιστούμε να αποφύγει κάτι
τέτοιο γιατί πολλά CD-R κυκλοφορούν στην
πιάτσα, και θα είναι “η εσχάτη πλάνη χείρων
της πρώτης” και μάλιστα χειρότερη από τα
“Ιακωβικά”!
Παραπομπές στην Αγ. Γρ. περί ελέγχου:
Παροιμ. 12,1 – Ιωάν. 7,24 – Ματθ. 18,15 – ΕφεΣ. 5,11 – Α΄ Τιμ.
5,20 – Τίτο 1,13, Πράξ. 7,51 – Αποκάλ. 3,19 κ.ά.

ΚΑΓΚΕΛΟ Ο ΠΑΠΑΣ!
«Είναι καθαρή τρέλα να ζεις με
την επιθυμία να πεθάνεις πλούσιος» (Γιουβενάλης – Ρωμαίος
σατ. Ποιητής).
Ο δεσπότης Ιγνάτιος σε όλες τις
συνάξεις που έκανε, σχεδόν κάθε
φορά – εκτός των
άλλων – για χρήματα μιλούσε
στους ιερείς.
Το 2014 τους
“παρακάλεσε” να
πληρώσουν τις αυξημένες τριμηνίες
αλλά από του χρόνου (2015) - ,
λόγω της οικονομικής κρίσης- , θα
τις μείωνε και θα καταργούσε και
τους δίσκους (ανακοίνωση πρωτοσέλιδο «Δεν είναι εποχή για δίσκους» (17-10-2014).
Ήρθε εποχή τα εκκλησιαστικά
συμβούλια να καταθέσουν τους
προϋπολογισμούς του 2015. Τί

έγινε όμως; Όταν οι ιερείς παρέλαβαν τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, διαπίστωσαν, αντί
για τη μείωση που τους είχε υποσχεθεί το 2014, μεγάλες αυξήσεις.
Όλοι οι κωδικοί
ήταν τσεκαρισμένοι με κόκκινο δεσποτικό στυλό για να
τους βλέπουν
καλύτερα!
Στον κωδικό
9 «Υπέρ Πνευματικής Δράσεως της Ι.Μ.Λ.» η αύξηση έφθανε και μέχρι 50%.
Πολλοί ιερείς, φεύγοντας από
την μητρόπολη με τους προϋπολογισμούς στα χέρια τους, έσκυβαν το κεφάλι και μονολογούσαν
για το κατάντημα. Μερικοί όμως
αντέδρασαν και ζήτησαν να μάθουν, που πήγαν οι δεσποτικές

υποσχέσεις για μειώσεις;
Απάντηση καμία!
Στην εμμονή κάποιου να πληροφορηθεί τους λόγους των αυξήσεων, αφού οι εισπράξεις των
παγκαριών έχουν μειωθεί, τα έσοδα των δίσκων (;) τα παίρνει σχεδόν όλα η μητρόπολη καθώς και
τα μισθώματα των ενοικίων, πήρε
από τη δεσποτική υπηρεσία την
απάντηση:
Πρώτη ψυχρολουσία:
- Δεν ξέρεις πόσο μας κοστίζουν
οι συνάξεις που κάνουμε… Αυτές
ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ!
Κάγκελο ο παπάς!
- Για ποιες συνάξεις… μιλάς;
Μήπως σαν αυτή που με υποχρεώσατε να κάνω στο ναό μου, και
τα πλήρωσε όλα η εκκλησιαστική
επιτροπή;
- Ε…, δεν καταλαβαίνεις! Υπάρχουν και άλλα που… δίνονται και
δεν γράφονται, αλλά και άλλα που

γράφονται και δεν δίνονται. Κατάλαβες; Καλά κατάλαβε ο επιμένων ιερέας!
Δεύτερη ψυχρολουσία:
Για μέρες η γραμματεία της μητρόπολης πίεζε τους ιερείς να καταβάλουν την τελευταία τριμηνία
γιατί είχαν μεγάλη ανάγκη, όπως
δήλωναν.
Πηγαίνοντας να καταθέσουν
τα αναλογούντα από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2015
τελευταια τριμηνιαία , πολλοί παπάδες σοκαρίστηκαν με την ψυχρολουσία που έπαθαν. Είδαν
τον κωδικό υπέρ της “Πνευματικής Δράσης” παραφουσκωμένο
και ρώτησαν να μάθουν το γιατί.
Απάντηση; … “Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου”.
(Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε. Τι είναι αυτή η “Πνευματική Δράση”!)

Λαμπαδάριος

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ
νΑ ΓΙΑτΙ ∆Εν ΠΡΕΠΕΙ νΑ ΚΑτΑΡΓΗΘουν

για τη σημασία της θρησκευτικής παιδείας
ως προς τη στοιχειώδη αυτογνωσία μιας
κοινωνίας που παραμένει στην πλειονότητά της χριστιανική - με κριτήριο ποσοτικό
βεβαίως, αφού οι περισσότερες οικογένειες βαπτίζουν ακόμη τα παιδιά τους.
Ως εκπαιδευτικός όμως που υπηρέτησε
την Παιδεία της χώρας για τριάντα πέντε
χρόνια θεωρώ χρέος μου, λαμβάνοντας
δημοσίως τον λόγο, να τονίσω μια άλλη
πλευρά του ζητήματος που δεν πρέπει να
διαλάθει της προσοχής μας. Τυχόν κατάργηση των Θρησκευτικών συνιστά ένα σοβαρό βήμα για την αποκοπή της Παιδείας
μας από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Χωρίς
τη γνώση της ιστορίας της Παλαιάς και
της Καινής Διαθήκης, της Αγίας Γραφής,
όλος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός του οποίου το υπόστρωμα είναι χριστιανικό καθίσταται ακατανόητος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εικαστικές τέχνες και τη μουσική, των οποίων η έμπνευση και η θεματολογία μέχρις αργά τον δέκατο όγδοο αιώνα προέρχοΆρθρο στο «Βήμα»
νται κυρίως από
του καθηγητή
τη χριστιανική
Πολιτικής Επιστήκληρονομιά
μης Πανεπιστημίου
της Ευρώπης.
Αθηνών Πασχάλη
Ο θρησκευτιΚιτρομηλίδη
κός αναλφαβητισμός θα καταστήσει τα παιδιά μας ανίκανα να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τα επιτεύγματα
του σημαντικότερου πεδίου στο οποίο εκδηλώθηκε η δημιουργικότητα του ευρωπαϊκού κόσμου, του πεδίου της τέχνης. Πολλά ακόμη θα μπορούσαν να λεχθούν για
τις ολέθριες συνέπειες του θρησκευτικού
αναλφαβητισμού. Η εγκυκλοπαιδική γνωριμία με το φαινόμενο της θρησκείας συνιστά αναγκαίο συντελεστή της αυτογνωσίας όχι μόνο της σημερινής χριστιανικής
αλλά και της μελλοντικής πολυπολιτισμικής Ελλάδας. Η θρησκευτική παιδεία δε
αποτελεί παράγοντα αποφασιστικό για την
καλλιέργεια της ηθικής συνείδησης του ανθρώπου. Μέχρι να καταστούμε όλοι καντιανοί φιλόσοφοι με ισχυρή την επίγνωση της
αυτονομίας της ηθικής πράξης βάσει της
κατηγορικής προσταγής, ας φανούμε πιο
ταπεινόφρονες αποδεχόμενοι και το ενδεχόμενο της διαπαιδαγώγησης της κοινωνίας διά της θρησκευτικά ετερόνομης ηθικής
αγωγής. Αν όλα αυτά, με την κατάργηση
των Θρησκευτικών στα σχολεία, αφεθούν
στους φονταμενταλιστές οι οποίοι καραδοκούν, τότε ακριβώς θα μεταβληθούν οι
θρησκείες σε κηρύγματα μίσους και φανατισμού και σε κυψέλες ποικίλων μορφών
τρομοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων που γνωρίζουν πολύ ωραία να μεταμφιέζονται υπό την ευσεβιστική υποκρισία
που δεν απουσιάζει δυστυχώς και από τις
ορθόδοξες Εκκλησίες.
Ας τα σκεφτούν όλα αυτά όσοι θα επιχειρήσουν να συμβάλουν στην περαιτέρω
αποσάθρωση της Παιδείας της χώρας με
νέες μεταρρυθμίσεις και ας απαλλαγούν
από τις «παιδαριώδεις διαταραχές», για τις
οποίες είχε μιλήσει κάποτε και ο Β. Ι. Λένιν.

