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συνεχίζεται στη σελ 4

συνεχίζεται στη σελ.3

συνεχίζεται στη σελ. 5

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

συνεχίζεται στη σελ.4

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;συνεχίζεται στη σελ. 3

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΔΙ!

• ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ!
•ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ... ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ,

•ΝΑΤΟΣ ΠΑΛΙ... Ο ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ! 
«ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΤΕ...!» ΔΕΝ ΣΑΣ....!

σελ. 8

σελ 2

Η ΕΟΚ ΕΙΝΑΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ (προφητική φωνή 1989)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ

συνεχίζεται στη σελ. 6

συνεχίζεται στη σελ. 7

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ     ΓΕΜΑΤΟ ΨΕΜΑ & ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 
διάφορα επίκαιρα θέματα που οι άλλοι δεν 

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΤΑ ∆ΥΟ (2) ∆ΙΣ ΕΦΤΑΣΑΝ  
ΕΚΑΤΟΝ (100) ∆ΙΣ

Β) ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ…!!!
Γ) ΜΥΣΤΗΡΙΩ∆ΕΙΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
∆) ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ …

Ε) ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

συνεχίζεται στη σελ. 2

Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ἢ ΚΛΙΒΑΝΟΣ;

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

«Η ΚΑΡΤΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΙΠΑΚΙ 
ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ;;;

«Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς 
κακά, τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς»...

(Ἠσ. κς´ 15)

Χριστουγεννιάτικα η Βουλή, καθυστε-
ρημένα όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, 
ψήφισε το νομοσχέδιο για τους ομοφυ-

Ανάμεσα στους 
αιώνες και σε με-
γάλες χρονικές πε-
ριόδους, η Ελλά-
δα βρέθηκε να είναι 
μια φτωχή ρημαγμέ-
νη χώρα. Όμως πά-

ντα είχε ως πρότυπο έναν Ήρωα, έναν Φι-
λόσοφο ή έναν Άγιο, κάτι που έτρεφε και 

(Είναι από το νέο 
βιβλίο του ερευνη-
τή Ιωαν. Ρίζου «Οι 
Ληστές της Θείας 

Διδασκαλίας»

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΙΠΑΚΙ 
ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ;;;
του  Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο 
(Συνεχίζουμε την καταγραφή για 

το πως η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι 
η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, 
αλλά δυστυχώς οι εκάστοτε κυβερ-
νώντες την κατάντησαν ζητιάνα της 

Ευρώπης). 
«Σας έριξα εσάς τους βιομήχανους 

στην θάλασσα. Τώρα μάθετε 
να κολυμπάτε»

 (Κ. Καραμανλής)

Ο δεσπότης Λάρισας μας ξάφνιασε και 
πάλι με το νέο ημερολόγιο τσέπης που 
κυκλοφόρησε για το 2016. Μ’ αυτό επι-
βεβαίωσε όσα κατ’ επανάληψη είπαμε, 
ότι δηλαδή όλα τα μετράει με το… “κέρ-
δος” που πρόκειται να του επιφέρει κάθε 
ενέργειά του.

Το φετινό ημερολόγιο (2016) έφερε στη 
μνήμη μας παλαιές πληγές που δεν θέλα-
με και ούτε ήταν στην πρόθεσή μας, μέχρι 
σήμερα, να τις ξύσουμε. Ο Ιγνάτιος όμως 
αποφάσισε να ρίξει λάδι στη φωτιά αδια-

φορώντας για τα επακόλουθα. Μας πλη-
ροφορεί ότι χρωστάει ευγνωμοσύνη στον 
εκλειπόντα δεσπότη Μεγάρων για την πα-
τερίτσα, ξεστομίζοντας και γράφοντας λό-
για, που απέχουν παρασάγγας από την 
πραγματικότητα.

Θέλουμε να του θυμίσουμε – παρ’ ότι το 
γνωρίζει – ποιος ήταν ο πραγματικός εκλε-
κτός δεσπότης – μοιχεπιβάτης του θρό-
νου – Μεγάρων και Σαλαμίνος Βαρθολο-
μαίος. Τα προς ενημέρωσή σας στοιχεία 
αποτελούν γεγονότα και δημοσιεύματα αν-

θρώπων γνωστών και μη στους εκκλησια-
στικούς κύκλους.

Ο κ. Σ. Τζούμας – επικοινωνιολόγος, δη-
μοσιογράφος, κολλητός του Αρχιεπισκό-
που Χριστοδούλου και γνώστης των πραγ-
μάτων από μέσα κι απ’ έξω – να πως εξι-
στορεί (ψάλλει) τα αναφερόμενα στον μα-
καρίτη Βαρθολομαίο: «Αφού, λέγει, άκου-
σα (από Ιγνάτιο και άλλους) τα επαινετικά 
λόγια που έλεγαν εκ του περισσεύματος 
της καρδιάς αυτών για τον ευγενή, όντως, 
Βαρθολομαίο, αναρωτιόμουν πώς είναι 

“Η συμμετοχὴ τῆς Ἑλλάδος 
εἰς τὴν Ε.Ο.Κ. μόνον ὡς ἐθνικὴ 
αὐτοκτονία θὰ ἠδύνατο νὰ θε-
ωρηθῆ”… 

«…Η Ε.Ο.Κ., ἀποβλέπουσα 
εἰς τὴν δημιουργίαν νέου τρό-
που ζωῆς διʼ ὅλα ἀνεξαιρέτως 
τὰ μέλη – κράτη αὐτῆς, ῥυθμι-
ζομένου ὄχι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν 
ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου, τὰς ὁποί-
ας κηρύττει ἡ Ὀρθοδοξία ἀλλʼ 
ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴν θεωρίαν μιᾶς 

καταναλωτικῆς κοινωνίας, ἐξε-
λίσσεται εἰς ἕνα μεγαθήριον ἐξ 
ἐκείνων, τὰ ὁποῖα εἶδεν ὁ Εὐαγ-
γελιστὴς Ἰωάννης εἰς τὴν Ἀποκά-
λυψίν του ἐν Πάτμω, ἀναδυόμε-
νον ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν ἀνθρω-
πίνων παθῶν, καὶ δὴ ἐκ τῆς φι-
λαργυρίας, ἐκ τῆς λατρείας τοῦ 
μαμμωνᾶ. Οὕτω ἡ Ε.Ο.Κ., ἔχου-
σα ὡς σύμβολόν της τὸ 666, θὰ 
ἐπιβάλη εἰς τοὺς ἀνήκοντας εἰς 
αὐτὴν νὰ ἔχουν μίαν γνώμην, τὴ 

γνώμην τού θηρίου, καὶ θὰ εἶνε ἀδύνατον νὰ 
ζήσουν οὗτοι ἄνευ τῆς συμμορφώσεώς των 
πρὸς τὰς ἐπιταγάς της (βλ. Ἀποκ. 17,13˙ 17).
Η Ε.Ο.Κ., ὡς φοβερὸς ὁδοστρωτήρ, θὰ πα-
ρασύρη περαιτέρω καὶ θὰ ἰσοπεδώσει τὰ 
πάντα, ἤτοι ἐθνικὴν γλῶσσαν, παραδόσεις, 
ἠθικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἰδεώδη καὶ ὅ,τι ἄλλο 
ἐξωραΐζει τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν καὶ δίδει ποι-
ότητα εἰς αὐτήν».

(Απόσπασμα, αγόρευση του Μητρ. 
Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη 
στην Συνεδρίαση της ΔΙΣ 6.10.1989)

Λόγω επικαιρότητας
ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ 

ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΜΑΖΙ

Τοιχογραφία στο νάρθηκα της Ι.Μ. Μεγίστης Λάβρας
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ΑΓΩΝΑΣ

πλούτιζε την δημιουργικότητα και τον αυτοσεβασμό του Έλλη-
να. Έτσι διατηρούνταν πάντα ζωντανός ο σύνδεσμός του με το 
πνεύμα, την γενναιότητα και την ανδρεία των προγόνων του. Με 
άλλα λόγια, έτσι διατηρούσαμε βαθειά ριζωμένη την αυτοσυνει-
δησία μας ως Έλληνες.

Στις πρόσφατες δεκαετίες τα ατομικά πάθη του Έλληνα άρχι-
σαν να γίνονται και συλλογικά, στοιχιζόμενα και υποστηριζόμε-
να από μία ομαδική-εθνική συμφωνία και αποδοχή. Αυτά τα πάθη 
ζητούσαν επιτακτικά να τραφούν και μόνο η «πολιτισμένη» Δύση 
είχε τα κατάλληλα εργοστάσια που παρήγαγαν την κατάλληλη 
τροφή. Για να απολαύσουμε όμως την Ευρωπαϊκή και Αμερικά-
νικη (ζωο)τροφή που έτρεφε τους χοίρους μέσα μας, έπρεπε 
να αρνηθούμε τις ιδέες μας και την πνευματικότητά μας, δηλα-
δή την εθνική μας αυτοσυνειδησία, γιατί αυτή η πνευματικότητα 
απέρριπτε ανυποχώρητα τις νέες μας ορέξεις. Έπρεπε λοιπόν 
να απορρίψουμε το πνευματικό μας υπόβαθρο και να δεχτούμε 
ότι η κουλτούρα της ηδονής πρέπει να γίνει το ατομικό και εθνι-
κό μας πεπρωμένο. Έπρεπε να γίνουμε «προοδευτικοί», «ριζο-
σπαστικοί», και «εξελιγμένοι» έναντί του οδικού ιστορικού μας 
χάρτη. Έπρεπε να αποκτήσουμε «ευρύτητα πνεύματος», να γί-
νουμε επιτέλους Ευρωπαίοι.

Έτσι, βάλαμε νερό στο κρασί των αξιών μας, θέσαμε κατά μέ-
ρος τα ιδανικά μας και υποκλιθήκαμε ενώπιόν της «ανώτερης» 
Δύσης και των «εξελιγμένων» (υπό)προϊόντων της. Σχετικοποιήσα-

με την ηθική μας, εγκαταλεί-
ψαμε την Πίστη μας και προ-
σπαθήσαμε να εξευρωπαϊ-
σθούμε και να πλουτίσουμε 
με… ξυλοκέρατα. Αποδει-
χτήκαμε «ψυχο-διασπάσιμοι 
και ο παγκόσμιος τεχνικός 
της αποσταθεροποίησης 
μας πρόσφερε τα υλικά της 
ζύμωσης που θα επέσπευ-
δαν την σήψη των ιδεολογι-
κών μας πεποιθήσεων».

Η τηλεόραση, το σινεμά, 
η λογοτεχνία και ο τύπος 
εκπαίδευσε τους Έλληνες 
στο όραμα της νέας «γλυ-

κιάς» του ζωής. Τα ατομικά δικαιώματα έγιναν το όχημα μέσω 
του οποίου θα ελευθερώνονταν και θα χόρταιναν τα υποκρυπτό-
μενα πάθη. Η γλώσσα, η Πίστη, η Ιστορία, οι εθνικές αξίες, τα 
σύμβολα και η ουσία τους στα πλαίσια του πανηδονισμού και της 
προοδευτικότητας εκτοπίστηκαν, για να κερδίσουμε την επιδο-
κιμασία των κάθε λογής βαρβάρων (πωλητών). Όσοι αντέδρα-
σαν σε αυτήν την από-εθνικοποίηση απομονώθηκαν ως «δογμα-
τικοί», «σκοταδιστές», «θρησκόληπτοι», «φανατικοί», «μισαλλόδο-
ξοι», «φονταμενταλιστές» και «ταλιμπάν». Αυτοί έχουν δυσκολίες 
στο να γίνουν σωστοί Ευρωπαίοι!

Ο σύγχρονος Έλληνας προσπαθεί να «ζει το τώρα», να περνά 
καλά αυτός και η οικογένειά του και δεν διστάζει να γίνεται υπή-
κοος οιουδήποτε του υπόσχεται ευημερία. Για αυτό και κάποια 
στιγμή θα ψηφίσει για αρχηγό του και τον Αντίχριστο. Επίκεντρο 
της ζωής του είναι ο άνθρωπος και η ευδαιμονία του, όχι οι ιδέες, 
όχι ο Θεός. Δεν ενδιαφέρεται αν «όλες οι θρησκείες είναι ίδιες», 
αν υπάρχει σωστό ή λάθος, αν υπάρχουν όρια και σύνορα στα 
κράτη και στις ψυχές. Αρκεί να περνάει καλά. Αφού αφαιρέθηκε 
από μέσα του ο Ήρωας, ο Φιλόσοφος και ο Άγιος έχει μεταβλη-
θεί σε έναν άνθρωπο άβουλο, παμφάγο, εκφυλισμένο, παρηκ-
μασμένο. Άλλωστε, «Αν ένας λαός βυθιστεί σε μεγάλη πνευμα-
τική σύγχυση αποδέχεται πιο εύκολα την ιδεολογία οποιασδή-
ποτε αντικατάστασης, σε αντίθεση με άλλον λαό, στον οποίον η 
έντονη πίστη και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις αποτελούν έναν 
απόρθητο προμαχώνα».

Σε αυτήν την βυθιότητα των Ελλήνων συμμετέχουν και συμ-
βάλλουν και οι (επι)σκοποί της Πίστης. Άνθρωποι υψηλής νοη-
μοσύνης μια που καταφέρνουν να καταλαμβάνουν τους επισκο-
πικούς θρόνους μέσα από πολύ αντίξοες συνθήκες και χωρίς να 
τους έχει βοηθήσει ο Θεός ή ο λαός. Άνθρωποι ταλαντούχοι, αμ-
φίβολης ή υποτυπώδους πίστης, Τελετάρχες μερικής απασχό-
λησης στη Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της Νέας Τά-
ξης πραγμάτων.(1)

1. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος για την κατάργηση της Κυριακής ως αργίας, (Οκτ. 2013) κά-
ποιος Επίσκοπος επιχείρησε να συλλέξει υπογραφές από την Ιερά Σύνοδο ως μία έγγραφη 
διαμαρτυρία προς την Κυβέρνηση για την κατάργηση μιας από τις Δέκα Εντολές. Από τους 
80 Επισκόπους υπέγραψαν μόνοι οι 16 !

Ήδη μπαίνουμε στην τελική φάση 
όπως προανήγγειλε ο υπουργός 
Εσωτερικών Παν. Κουρουμπλής. 
Μετά από συζητήσεις, αντιδράσεις, 
αναβολές, τελικά φαίνεται ότι η ηλε-
κτρονική κάρτα του Πολίτη γίνεται 
πραγματικότητα εντός του 2016. Το 
υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο, πριν αντικαταστήσει 
τις σημερινές ταυτότητες. Και απ’ 
ό,τι λέγουν, αυτή θ’ αποτελέσει και 
το όχημα για τις όποιες συναλλα-
γές με δημόσιες υπηρεσίες (εφορί-
ες, πολεοδομίες, νοσοκομεία κ.λ.π.).

Όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ η 
εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ” της Κυρια-
κής, η Κάρτα αυτή, με ενσωματωμέ-
νο το ΤΣΙΠ, όπως σ’ όλες τις πιστω-
τικές κάρτες, θα περιλαμβάνει, τον 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τον 
ΑΜΚΑ, τον Αριθμό του Δημοτολογί-
ου και ακολουθεί ο Αριθμός του Δελ-
τίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ο Κώ-
δικας του TAXIS για κάθε φορολο-
γούμενο. Αρχικά υπήρχε προβλημα-
τισμός αν θα περιλάμβανε barcode, 
ή κωδικό (pin) για την ταυτοποίηση 
του κατόχου.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να 
ενσωματώσει όλες τις ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες που έχουν αναπτύ-
ξει τα υπουργεία. Έτσι, θα αποτε-
λέσει η έξυπνη κάρτα του πολίτη 
«ομπρέλα» για ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές πολιτών και επιχειρήσεων με 
το κράτος.

Η κάρτα – σύμφωνα με το δημο-
σίευμα – θα έχει και τη λειτουργία 
προπληρωμένης κάρτας στην οποία 
το κράτος θα «φορτώνει» κάθε μήνα 
ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων 
για όσους βρίσκονται κάτω από τα 
όρια της φτώχειας προκειμένου να 
αγοράζουν τρόφιμα από τα σουπερ 
μάρκετ – είναι το δέλεαρ να πάρουν 
την κάρτα – ή να λαμβάνουν την επι-
δότηση ενοικίου που προβλέπεται 
από τα μέτρα της κυβέρνησης για 
την καταπολέμηση της ανθρωπιστι-
κής κρίσης.

Οι νέες ταυτότητες – ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ – “δεν θα πλαστογραφού-
νται”, μας λένε, (ποτέ μη λες ποτέ), 
και θα έχουν το σχήμα μιας χρεω-
στικής ή πιστωτικής τραπεζιτικής 
κάρτας. Θα γίνεται η ηλεκτρονική 
αναγνώριση του κατόχου στο δια-
δίκτυο σε συνδυασμό με “ηλεκτρο-

νικά κλειδιά” από μέρους των δημο-
σίων υπηρεσιών.

Θα υποχρεωθούν όλοι οι πολίτες 
να την προμηθευτούν, γιατί χωρίς 
αυτήν δεν θα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν σαν πολίτες. Δηλαδή δεν  θα 
μπορούν να κάνουν αγορές και πω-
λήσεις, να έχουν δικαίωμα εργασί-
ας, να δημιουργήσουν επιχείρηση, 
να αποκτήσουν σπίτι, να ψηφίζουν…

Το θέμα της αλλαγής των ταυ-
τοτήτων φέρεται να το έθεσε στον 
κ. Αλέξη Τσίπρα και τα αρμόδια 
μέλη της κυβέρνησης ο Αμερικα-
νός υπουργός Εσωτερικών Τζον 
Κέρι, στην πρόσφατη επίσκεψή του 
στην Αθήνα.

Τι την “κόπτει” την Αμερική για το 
αν οι ταυτότητές μας θα είναι ψηφι-
ακές ή απλές; Και εν πάσει περιπτώ-
σει, γιατί ενδιαφέρονται τόσο πολύ 
οι “φίλοι” μας Ευρωπαίοι για ένα έγ-
γραφο εσωτερικής χρήσης και το 
συμπεριέλαβαν στο πρώτο μνημόνιο 
(Γ. Παπανδρέου 2010), στο δεύτερο 
(Σαμαρά-Βενιζέλου) και ήρθε το τρί-
το (Τσίπρα, Καμμένου) που το βρή-
κε “επικαιροποιημένο” – αφού όλοι 
τα ψήφισαν – ώστε να το εφαρμό-
σει, και μάλιστα σύντομα, με την δι-
καιολογία της καταπολέμησης της 
γραφειοκρατίας και της πάταξης 
της φοροδιαφυγής (sic).

Έτσι μπαίνουμε στην «Νέα Τάξη 
πραγμάτων» όπου τα πάντα θα λει-
τουργούν μέσα από ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το 
οποίο θα φροντίζει για την “ένταξη” 
στο σύστημα ενός πολίτη υπό πλήρη 
έλεγχο. Τα βήματα που ακολουθούν 
σιγά-σιγά είναι μελετημένα, συγκε-
κριμένα και γίνονται με “χειρουργι-
κή ακρίβεια”.

Σταδιακά θα αρχίσει η κατάργη-
ση κάθε λειτουργίας του κράτους, 
δηλαδή κάθε δημόσιας υπηρεσίας. 
Διότι, κάθε έγγραφο, πιστοποιητι-
κό, άδειες οικοδομής, άδειες γάμου, 
νομικές υπηρεσίες κλπ θα γίνονται 
μέσα από ειδικές υπηρεσίες τύπου 
TAXISNET, οπότε δεν θα είναι απα-
ραίτητες οι δημόσιες υπηρεσίες και 
κατά συνέπεια οι υπάλληλοι δεν θα 
χρειάζονται.

Στο φακέλωμα όλων των εισοδη-
μάτων προχωρά μεθοδικά με την 
υποχρεωτική χρήση από φέτος 
(2016) του πλαστικού χρήματος στις 
συναλλαγές. 

Όλες οι μισθοδοσίες, επιχορηγή-
σεις, επιδοτήσεις, πληρωμές, ασφα-
λιστικές εισφορές κ.λ.π. θα γίνονται 
μέσω αυτών. Ακόμα και τα δικαιο-
λογητικά και οι έλεγχοι θα γίνονται 
μέσω τραπεζών. Θα χρεώνονται οι 
παροχές και θα γίνεται αυθαίρετη 
παρακράτηση από λογαριασμούς.

Οι εργαζόμενοι δεν θα παίρνουν 
χρήματα στα χέρια γιατί θα κατα-
τίθενται σε λογαριασμό και δεν θα 
έχουν δικαίωμα ανάληψης γιατί θα 
πληρώνονται πρώτα οι υποχρεώ-
σεις τους.

Έτσι, οι αγορές καταναλωτικών ή 

μη αγαθών, οι πληρωμές για φρο-
ντιστήρια, ενοίκια, ιατρικά έξοδα, 
νοσήλια, ιδιωτικά σχολεία, ξενοδο-
χεία, ταβέρνες, εστιατόρια, βοηθη-
τικό προσωπικό, για αγορά οποιων-
δήποτε κινητών και ακίνητων περιου-
σιακών στοιχείων θα πρέπει να γίνε-
ται με “πλαστικό χρήμα” την κάρτα.

Μάλιστα υποχρεώνουν ακόμα και 
τους συνταξιούχους να βάλουν στη 
ζωή τους τις αγορές μέσω καρτών – 
θα εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι άνω 
των 75 ετών και οι κάτοικοι ακριτι-
κών περιοχών – αφού σε διαφορετι-
κή περίπτωση «απειλούνται» ότι θα 
χάσουν το αφορολόγητο όριο.

Οι… σχεδίασαν την “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ” έτσι, ώστε εμείς οι ίδιοι να 
μεταφέρουμε τις πληροφορίες που 
μας αφορούν και πέρα από το όνο-
μά μας, τον τόπο γέννησης και την 
ομάδα αίματος. Ακόμη είναι δυνα-
τόν να μεταφέρει κάποιος με Tags 
πληροφορίες για μας, όπως, πού 
βρισκόμαστε, τί αγοράζουμε, ποια 
προϊόντα μας ενδιαφέρουν, τί τρώ-
με, τί φοράμε, πόσα χρήματα έχου-
με. Είμαστε συνεπώς έκθετοι σε αδι-
άκριτους κατασκόπους, “χαφιέδες”, 
κρυμμένους πίσω μας ή χιλιόμετρα 
μακριά ακόμα και ωκεανούς πέρα 
από το σπίτι μας, διότι μπορούν να 
μελετούν τα πάντα που αφορούν 
την ζωή μας, και θέλουν να γνωρί-
ζουν τι κάνουμε, τι σκεφτόμαστε ή 
τι πιστεύουμε.

Το γερμανικό δίκτυο Ultimaco συ-
γκεντρώνει και αποθηκεύει 100.000 
δεδομένα το δευτερόλεπτο.

Όλη η ζωή μας θα είναι σε ένα 
τσιπάκι.

Ωστόσο, η “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” 
– εννοείται – δεν θα είναι το χάραγμα 
του Αντιχρίστου, όμως θα είναι ένας 
από τους προάγγελους που θα ακο-
λουθήσουν προς την πορεία για το 
σφράγισμα του Σατανά που θα γίνει.

Είναι προμελετημένο το σχέδιο 
από την Ελίτ, έτσι ώστε πολλές κάρ-
τες του πολίτη με το τσιπάκι RFID 
(Radio Frequency Identication, στα 
ελληνικά Τακτοποίηση Μέσω Ρα-
διοσυχνοτήτων) να παραβιάζονται 
– ας ισχυρίζονται το αντίθετο – ή να 
κλέπτονται από τον οποιονδήποτε. 
Τότε θα μας προτείνουν την έσχα-
τη λύση, το “σφράγισμα” πάνω στο 
δεξί χέρι, στο μέτωπο ή την εμφύ-
τευση με τη μορφή κάψουλας στο 
δέρμα, ώστε να μην μπορεί να κλα-
πεί ή παραποιηθεί.

Έτσι σιγά-σιγά μπαίνουμε στις 
ημέρες της Αποκάλυψης. «Τους 
υποχρέωσε όλους, μικρούς και με-
γάλους, πλούσιους και φτωχούς, 
ελεύθερους και δούλους, να χου-
νε ένα σημάδι χαραγμένο στο δεξί 
τους χέρι ή στο μέτωπό τους, ώστε 
να μη μπορεί κανείς ν’ αγοράσει ή 
να πουλήσει παρά αυτός πούχει το 
χαραγμένο σημάδι, ή το όνομα του 
θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός 
του (Απ. 13, 16-17).

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΙΠΑΚΙ ΟΛΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

ΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ;;;
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ

συνέχεια από τη σελ. 1

Το βιβλίο 
«Οι Ληστές της Θείας 

Διαδασκαλίας» 
δοκίμιο στην Αποτείχιση 

του ερευνητή Ιωάννου Ε. Ρίζου
Β’ Μέρος με 260 σελίδες. 

θα το προμηθευτείτε 
από τον συγγραφέα, 

τηλ.: 6976 78 6356 και από 
το γραφείο της εφημερίδος 

μας τηλ. 2410 284644
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ΑΣ ΜΗΝ ΣΠΕΥΣΟΥΝ ἐδῶ κάποιοι, γνωστοί καί 
ἄγνωστοι, νά κακολογήσουν τόν προφήτη καί νά 
τοῦ προσάψουν «ἐμ πάθεια». Ἡ δεύτερη «ἀγά-
πη» τῶν προοδευτικῶν, πού μεταφράζεται σέ 
ἄλογη ἀνοχή στά εἰδεχθῆ ἐγκλήματα κατά τῆς 
ἀνθρωπότητας τῶν «δημοκρατικῶν» τυράννων 
τῆς Εὐρώπης, δέν καταργεῖ τήν Δικαιοσύνη καί 
τήν ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ γιά νά τήν ἐπιβάλει!

• «ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ τοῦ Θεοῦ κανείς νά τήν 
ἀπομακρύνει δέν μπορεῖ / ἀλλ’ οὔτε καί νά τή 
φέρει πιό κοντά μέ λόγους μεγάλους / κάποτε 
θά σταθεῖ μπροστά στήν πόρτα μας / καί κανείς 
δέν θά Τόν περιμένει. / Μιά μεγάλη βροντή θά 
ἀντηχήσει τότε / κι ἕνας μεγάλος στεναγμός τά 
ἔγκατα τῆς γῆς θέ νά γεμίσει...» (ΑΛΕΞ. ΠΕΡΩΦ, 
Ρῶσος ποιητής)

• ΝΑΙ, ΚΥΡΙΕ, πρόσθεσε στήν τυραννία τῶν 
«ἐνδόξων τῆς γῆς» καί στήν ἀπανθρωπιά τῶν 
πράξεών τους «κακά», μύρια «κακά», γιά νά ἱκα-
νοποιηθεῖ τό αἴσθημα Δικαίου στίς ψυχές τῶν 
ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων θυμάτων, πού βα-
σανίζονται ἀλόγιστα. Αὐτῶν πού ἀποκεφαλίζο-
νται, ἐκδιώκονται ἀπό τίς ἑστίες τους, στραγγα-
λίζονται οἰκονομικά ἀπό ἀπάνθρωπους τραπε-
ζίτες, ἀποκλείονται ἀπό τόν κοινωνικό περίγυ-
ρο, περιθωριοποιοῦνται ἀπό τήν πρόσβαση σέ 
ἀγαθά πού πλούσια ἡ φύση μᾶς παρέχει, ἀπο-
μακρύνονται ἀπό πηγές ἀνθρώπινης διαβιώσε-
ως. Ναί, Κύριε πρόσθεσε στούς ψυ-
χοπαθεῖς ἡγέτες τοῦ κόσμου τούτου 
κακά, μύρια κακά...

•  Ο ΓΑΛΛΟΣ Ρ/ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ἱερέ-
ας, ὁ Herve Benoit, ἐφημέριος τοῦ περίφημου 
Ναοῦ τῆς Fourviere στή Λυών, δημοσίευσε στή 
Riposte catholique (τό Νοέμβρ. 2015) ἕνα εἰλικρι-
νές καί «ὀχληρό» γιά τήν ἀποκοιμισμένη Εὐρώ-
πη ἄρθρο γύρω ἀπό τό μακελειό στό Παρίσι.

• ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΑΥΤΟ ἀπεκάλυψε ἀνατριχιαστι-
κές λεπτομέρειες γιά τό τί τραγουδιόταν στό 
περιβόητο Bataclan ἐκεῖνο τό βράδυ: ΕΠΙΚΛΗ-
ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ! Καί ἀφοῦ ἔκανε μιά σύντο-
μη ἀλλά περιεκτική αὐτοκριτική τοῦ ἄθεου δυτι-
κοῦ τρόπου ζωῆς καί τῆς ὑποκρισίας –πού κλαί-
ει γιά τά 130 θύματα ἐκείνης τῆς ἀποτρόπαιας 
βραδιᾶς– ἀλλά δέν συγκινεῖται καθόλου γιά τά 
600 καθημερινά θύματα τῶν ἐκτρώσεων (μόνο 
στή Γαλλία), κατέληξε μέ τά λόγια τοῦ ἁγ. Γρη-
γορίου Νύσσης, ὁ ὁποῖος, ἐντοπίζει τίς αἰτίες 
τῶν συμφορῶν στήν κακή χρήση τῆς ἀνθρώπι-
νης ἐλευθερίας.

• ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ φανέρωσε ὅτι ἡ Εὐρώπη, 
«ὅπως ἔστρωσε, ἔτσι κοιμᾶται». Καί «φυσικά» 
γιά τό ἄρθρο του αὐτό ἡ προϊσταμένη του ἀρχή 
«ἀποτροπιασμένη», τόν «ἀπέσυρε» μέ τίς γνω-
στές βατικάνειες καρατομήσεις σέ μοναστήρι 
γιά ἀνάπαυση καί προσευχή...! Η Εὐρώπη καί ἡ 
Ἐκκλησία της ἔχουν χάσει τήν εὐκαιρία τῆς ἀλη-
θινῆς αὐτοκριτικῆς. Καί γι’ αὐτό θά ἐξαλειφθεῖ.

• ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ἐκείνη τήν δραματική Παρα-
σκευή στίς 9 μ.μ. καί 13 Νοεμβρίου στό Bataclan. 
1500 ἄνθρωποι ἐκστασιασμένοι, σφιγμένοι καί 
ξαναμμένοι νά ἀκοῦνε τούς ἀετούς τοῦ Death 
Metal νά τραγουδοῦν «Ποιός θά λατρέψει τό Σα-
τανᾶ»; Καί ὁ Σατανᾶς τούς ἀντάμειψε γιά τή... 
λατρεία τους.

• ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ μέρες, τό κολλέγιο τῶν βλακῶν, 
οἱ 28 ἀνόητοι-αὐτοκτονικοί «ἡγέτες» εὐρωπαῖοι, 
μαζί καί ὁ Τσίπρας, ἀποφάσισαν νά χρηματοδο-
τήσουν τήν καταραμένη ἰσλαμική χώρα τῶν γε-
νοκτόνων μέ 3 δισ. γιά νά... συμβάλει στήν ἀντι-
μετώπιση τοῦ «μεταναστευτικοῦ» προβλήμα-
τος. Ὅπως ἐπίσης γιά νά τήν «χαϊδέψουν» πε-
ρισσότερο, ἀποφάσισαν νά «τρέξουν» τίς ἐντα-
ξιακές διαδικασίες γιά νά γίνει, ἡ Τουρκία, ἰσότι-
μο μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Σκέψου 90 

ἑκατομμύρια μουσουλμάνοι-ἰσότιμοι «εὐρω-
παῖοι» (μαζί καί οἱ... Ἀλβανοί), τί θά ἀπομείνει 
ἀπό τήν Εὐρώπη;

• ΠΡΟΣΠΑΘΩ καί προσπαθῶ μέσα ἀπό τό-
σες φαμφάρες, «Χριστούγεννα» νά δῶ. Χρι-
στό νά ἀκούσω, Σωτήρα τοῦ κόσμου, μά τίπο-
τα ἀπ’ αὐτά δέν βλέπω. Τά Διαβολόγεννα πα-
ντοῦ κυριαρχοῦν στόν δυτικό κόσμο καί οἱ τζι-
χαντιστές στόν ἀνατολικό. Ἕνα ἀνίερο δαιμονι-
κό ὄργιο ἀπό λαμπιόνια καί χρυσόσκονη, ἀπο-
κεφαλισμοί καί ἐκπουστισμός τῆς Ἑλλάδας, ἑνός 
κόσμου βρώμικου καί σκοτεινοῦ πού, ξεφαντώ-
νει, ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον στόν πλανήτη, χωρίς τό 
λυτρωτικό μήνυμα τῆς Βηθλεέμ, χωρίς τό ἄστρο 
νά τόν καθοδηγεῖ. Χριστούγεννα δίχως «Χρι-
στό». «Χριστούγεννα» ρεβεγιόν, ὀργίων καί χο-
ροί «ἀνθρώπων» ἀποβράσματα τῆς κολάσεως 
τοῦ ἀντίχριστου...

• «ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΥΤΕ ὅταν σᾶς λέω, ὅτι σέ λίγο 
δέν θά μποροῦμε νά κάνουμε δημόσια οὔτε τόν 
σταυρό μας. Ὅπως θά διαβάσατε στήν “κυρια-
κάτικη δημοκρατία”, ἀποσύρθηκε –μέ δικαστική 
ἀπόφαση– ἡ φάτνη ἀπό τήν πλατεία γαλλικῆς 
πόλεως, ἔπειτα ἀπό προσφυγή κάποιας ἀπό τίς 
γνωστές (καί μυστηριωδῶς χρηματοδοτούμε-
νες) «ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων». 
Στήν Ἀγγλία δέν τολμοῦν πλέον νά ὑψώσουν 
στά σπίτια τους τήν ἀγγλική σημαία μέ τόν με-

γάλο κόκκινο σταυρό, ἐνῶ ἀπο-
φεύγουν νά στολίζουν τά σπίτια 
τους μέ φωτάκια τά Χριστούγεν-
να». (Η ΑΚΙΣ. Ἐφ. «Δημοκρατία» 

22-12-2015)
• ΔΕΝ ΠΡΟΦΘΑΣΕ νά τό ἐπισημάνει ἡ ΑΚΙΣ, 

καί τά «αγαπημένα» παιδιά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, λύσ-
σαξαν γιά νά μήν μπεῖ Σταυρός στή Ροτό-
ντα τῆς Θεσσαλονίκης ἀλλά... νά γίνει τζα-
μί μέ τή βοήθεια τοῦ κομπλεξικοῦ ἐκκλησιο-
μάχου Μπαλτᾶ... Πατρίδα μου Ἑλλάδα, γιατί 
γεννᾶς τοῦτα τά χρόνια τόσα τυφλά καί αὐτι-
στικά κουτάβια; Γιατί Ἑλλάδα μου, γεννᾶς 
τόσα παιδιά γενίτσαρους, σταυρομάχους καί 
χριστομάχους;

• Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Αλεξ. Περώφ πέρασε τά κα-
λύτερά του χρόνια (1947-1967) στά στρατόπε-
δα γκουλάγκ τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης. Στά χρό-
νια αὐτά μεταξύ ἄλλων «προφήτεψε» σέ ποί-
ημά του μέ τίτλο:

«ΕΤΣΙ ΘΑ ’ΡΘΕΙ...»
«Κοίτα τόν κόσμο: γεμάτος στρατό,
οἱ θάλασσες γεμάτες πλοῖα,
οἱ ἔρημοι τῆς Ἀραβίας καπνίζουν
διχόνοια βράζει στίς καλύβες τῶν στρατο-

πέδων.
Ποιός θά μπορέσει νά σταματήσει τήν ἐχθρό-

τητα, 
ποιά Συμβούλια καί ποιές Συνελεύσεις;
Ἡ γῆ καίεται καί γιά τό ζῆν ἤ τό μή ζῆν 
οἱ κορυφαῖοι τῆς γῆς δέν ἀποφασίζουν.
Τά νεκρά σώματά σας σκουλήκια θά τά φᾶνε 
χωρίς κανένα σεβασμό, ὅπως σεῖς μέ τά κορ-

μιά τῶν σκλάβων.
Ἔτσι θά γίνει, κι ὅταν φανεῖ καί πάλι ἡ φλόγα, 
τότε θά περπατήσει ὁ Κύριος ἀπό τή μιά ἄκρη 

ὥς τήν ἄλλη».
Περιοδ. «Ἁγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» 

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ

λόφιλους (ανώμαλους), τους γνωρίζει η κοι-
νή γνώμη! Έτσι «εξισωθήκαμε» με τους ευ-
ρωπαίους συνεταίρους-δανειστές μας! Και 
ακόμα, υπάρχουν περιθώρια για πρόοδο… 
έρχεται η κτηνοβασία (γενετήσια διαστρο-
φή, συνουσία ανθρώπου με ζώο). Δεν πρέ-
πει να φθάσουμε και σ` αυτό τη Γερμανία 
και την Ολλανδία π.χ. για να μη μείνουμε 
πολύ πίσω στην 
…πρόοδο! 

Θ ε ω ρ ο ύ μ ε 
σκόπιμο να ανα-
φέρουμε ορισμέ-
νες παρεμφερείς 
λέξεις και έννοι-
ες γύρω από 
τη λέξη «ομο-
φυλόφιλοι» δι-
ότι πιστεύουμε 
ότι κι εδώ υπάρ-
χει σκοπιμότη-
τα, όπως και στο 
νόμο των εκτρώ-
σεων. Αντί, επι-
τρέπεται η δο-
λοφονία του εμ-
βρύου μέχρι τη 
δωδέκατη (12η) 
εβδομάδα της 
εγκυμοσύνης 
με τη συναίνεση 
της εγκύου, ο νό-
μος Π.Κ. άρθρο 
303 παρ. 4 ομι-
λεί για… (τεχνη-
τή διακοπή της εγκυμοσύνης…) Ο λαός κα-
ταλαβαίνει καλύτερα το «έργο» που κάνει 
ο δολοφόνος στην έκτρωση απ` αυτόν που 
«διακόπτει» τεχνητά την εγκυμοσύνη! «Σύ-
ντροφοι» αριστεροί και συντηρητικοί δεξιοί 
που συναντιέστε στα μεγάλα όπως είναι ο 
άνθρωπος «άμα τη συλλήψει» και «διαφω-
νείτε» στα μικρά, όπως π.χ. στα ποσοστά 
της συμμετοχής του δημοσίου στις ΔΕΚΟ.

Έννοιες – λέξεις γύρω από την ομοφυ-
λοφιλία

α) Ελληνικό Λεξικό (Τεγόπουλος- Φυτρά-
κης) 1993. Σελ. 538 Ομοφυλοφιλία. Επι-
θυμία έρωτα, σεξουαλική ικανοποίηση με 
άτομα του ιδίου φύλου. Σελ. 377 Κίναιδος. 
Άντρας που συνευρίσκεται με άντρα παίζο-
ντας το ρόλο θηλυκού, πούστης. Σελ. 111. 
αρσενικοθήλυκος (αρσενικός+ θηλυκός) 
ο ερμαφρόδιτος. Σελ. 111 αρσενοκοίτης, ο 
συνουσιαζόμενος με άντρες. Σελ. 313 θη-
λυπρέπεια, συμπεριφορά που ταιριάζει σε 
γυναίκα. Συν. γυναικοπρέπεια. Αντιθ. αρρε-
νωπρέπεια (ειδ.) ψυχοπαθολογική κατάστα-
ση κατά την οποία αρσενικά άτομα συμπε-
ριφέρονται σαν γυναίκες. Επειδή στη συγ-
γραφή των Λεξικών συνεργάζονται και επι-
στήμονες γιατροί (ψυχοπαθολόγοι) μήπως 
οι ασθενείς αυτοί (ομοφυλόφιλοι) χρειά-
ζονται θεραπεία και όχι νομιμοποίηση της 
ανωμαλίας; 

β) Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη τόμος 1 σελ. 
146. Αρσενοκοίτης, κίναιδος, ομοφυλόφι-
λος. Σελ. 721. Ομοφυλοφιλία, η σεξουαλι-
κή προτίμηση κάποιου σε πρόσωπα του ιδί-
ου φύλου με το δικό του.

γ) Αγία Γραφή (Κ.Δ.). Η Καινή Διαθή-
κη μετά συντόμου ερμηνείας υπό + Παν. 
Ν. Τρεμπέλα, έκδοσις τριακοστή Πέμπτη, 
Αδελφότης Θεολόγων «Ο Σωτήρ» Αθήναι – 
Μάιος 1993. Σελ. 676 Προς Κορινθ. Α, αρ-
σενοκοίτες κεφ. 6 στιχ. 9 «Αυτό που κάνε-
τε το κάνετε λοιπόν από άγνοια; Δεν γνω-
ρίζετε, ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν 

την βασιλείαν του 
Θεού; Μη πλανά-
σθε· ούτε οι πόρ-
νοι, ούτε οι ειδω-
λολάτραι, ούτε οι 
μοιχοί, ούτε οι εκ-
θηλυμένοι και γυ-
ναικώδεις, ούτε 
οι αρσενοκοίται». 
Όλοι αυτοί μπο-
ρούν να μετανο-
ήσουν. Κάποιος 
πρέπει να τους 
μιλήσει για την 
εκτροπή τους και 
όχι να επιβραβεύ-
ονται με τη νομιμο-
ποίησή τους! Επει-
δή νομιμοποιείται 
η κλοπή της υπε-
ραξίας των εργα-
ζομένων αυτό ση-
μαίνει ότι δεν έχου-
με εκτροπή ηθική; 

Προς Τιμ. Α κεφ. 
1, στ. 10. «…τους 
πόρνους, τους αρ-

σενοκοίτας, δι` εκείνους που πωλούν ως αν-
δράποδα τους ανθρώπους…»

δ) + Νικολάου Ψαρουδάκη «Η Καινή Δια-
θήκη στη γλώσσα του λαού» τρίτη έκδοση 
Αθήνα 1998. Σελ. 409, Προς Κορ. Α` κεφ. 6 
στιχ. 9 «Ή μήπως αγνοείτε πως οι άδικοι δεν 
θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού… 
ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε ομο-
φυλόφιλοι…»

Αφήσαμε τελευταίο το κεφ. 1 της επιστο-
λής Α προς Τιμόθεον του αποστόλου Παύ-
λου για να πούμε, λίγα πράγματα και για το 
άλλο θέμα που είναι κι αυτό επίκαιρο. Πρό-
κειται για τους δουλέμπορους των σημερι-
νών προσφύγων. Στο στίχο 10 διαβάζουμε 
«τους πόρνους, τους ομοφυλόφιλους, τους 
δουλέμπορους…». Τους δουλέμπορους ο 
Απόστολος τους τοποθετεί μετά από τους 
ομοφυλόφιλους, αλλά τους εξισώνει και 
με τους ψεύτες, τους επίορκους, τους ενό-
χους, τους μοιχούς κλπ. Μπορεί να κατηγο-
ρηθεί για ρατσισμό; Δεν υβρίζουν οι λέξεις 
αλλά οι πράξεις! Ο Απόστολος, όπως έλε-
γε και λέει είναι οφειλέτης σε όλους να πει 
την Αλήθεια. Και στους Έλληνες και στους 
βαρβάρους. 

Όταν από το παρασκήνιο, που είναι βου-
τηγμένο στην Ανομία, πλασάρεται το δόγμα 
«έξω η ηθική από την πολιτική και την κοινω-
νία…» Τότε «Ζήτω η ζούγκλα». Αυτά τα «θε-
μέλια» βάλαμε και αυτά τα αποτελέσματα 
έχουμε. Έγκριση και επιβράβευση της δια-
φθοράς. Καιρός Ανάνηψης. 

 Χαράλ. Γρ. Κοντός 
 τ. καθ. ΤΕΙ – Δικηγόρος              

Λόγω επικαιρότητας
ΟΙ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ 

ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΜΑΖΙ

Το βιβλίου του λόγιου Αρχιμ. π. Νε-
κταρίου Ζιόμπολα που πρέπει να δια-
βαστεί από άντρες και γυναίκες κάθε 
τάξης και ηλικίας, γιατί διαφωτίζει τον 
αναγνώστη, τι είναι ομοφυλοφιλία, επι-
στημονικά και θεολογικά. Λέει τα πράγ-
ματα με το ονομά τους. Ένα ογκωδέ-
στατο βιβλίο 460 σελίδων και προσφέ-
ρεται σε συμβολική τιμή για να διαβα-
στεί απ΄όλους. Διατίθεται από την εφη-
μερίδα μας στο τηλ. 2410 284644 και 

από τον εκδότη 6977 822412

Γράφει 
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

συνέχεια από τη σελ. 1

Γίνεται μεγάλη πανελλαδική 
συγκέντρωση κατά της «Κάρτας του 

Πολίτη» στις 7 Φεβρουαρίου του 2016 
και 3 το απόγευμα στα Προπύλαια. 
(Ολοι να βροντοφωνάξουμε να μην 

παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια 
παγκόσμια σκλαβιά). 
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συνέχεια από τη σελ. 1

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ἢ ΚΛΙΒΑΝΟΣ;
Πολύς θόρυβος καί πάλι γιά τό θέμα τῆς καύσεως τῶν 

νεκρῶν. Ὁ θάνατος ἑνός ἠθοποιοῦ ἔγινε ἀφορμή νά 
φωνασκήσουν ἀνόητα κατά τῆς Ἐκκλησίας, πού φυσι-
κά δέν συμφωνεῖ οὔτε μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς τοῦ ἠθο-
ποιοῦ, οὔτε μέ τόν τρόπο τῆς ταφῆς του (ἐπιθυμία του 
ἡ πολιτική κηδεία καί ἡ ἀποτέφρωσις τοῦ σώματός του). 
.  Ἀλλοίμονο, ἄν ἡ Ἐκκλησία προσαρμόζεται κάθε φορά 
στά καπρίτσια ἀνωμάλων καί ἀθέων! Ἐπειδή ὑπάρχει 
κίνδυνος καί χριστιανοί νά ἐπηρεασθοῦν στά περί… 
ἐλεύθερης ἐπιλογῆς καί ἄλλων φλιναφημάτων, ἄς ἀνα-
φέρουμε τά ὅσα πρεσβεύει ἡ Ἐκκλησία γιά τήν ἱερότη-
τα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος:

• Τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἱερό, ὄχι μόνο διότι 
εἶναι ἔργο τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί διότι εἶναι 
ναός τοῦ πνεύματος.

• Τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔγινε ἱερώτερο, ἀφοῦ 
ἀνθρώπινο σῶμα προσέλαβεὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού 
ἔγινε Υἱός τοῦ ἀνθρώπου.

• Τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μέλος τοῦ Θεανθρω-
πίνου Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

• Ὁποιαδήποτε βία στό σῶμα ἀπαγορεύεται. Ἀπα-
γορεύεται, δηλαδή, ἡ φθοράτοῦ σώματος, μέ τά φθο-
ροποιά πάθη, ὅπως τό τσιγάρο, τό ποτό, οἱ αἰσχρές 
σαρκικές πράξεις, ἡ γαστριμαργία κ.λπ. «Εἴ τις τόν 
ναόν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός» (Α´ 
Κορ. γ´ 17).

• Ἀπαγορεύεται καί ὁποιαδήποτε κακοποίησις τοῦ 
σώματος ἀπό ἄλλους.

• Ἀπαγορεύεται ἐπέμβασις τοῦ ἀνθρώπου γιά θα-
νάτωσι τοῦ σώματος, ὅπως εἶναι ἡ λεγομένη εὐθα-
νασία.

• Ἀπαγορεύεται καί μετά τήν κοίμησι τοῦ ἀνθρώ-
που ἡ βία στό σῶμα, ὅπως εἶναι ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν.

• Ἡ ταφή εἶναι ὁ παραδεδομένος δρόμος πορείας 
τῶν νεκρῶν σωμάτων πρός τήν ἀνάστασι. Τό Σῶμα τοῦ 
Κυρίου ἐτάφη. Μετά τήν τριήμερο ταφή ἀνέστη. Τά 
σώματα τῶν κεκοιμημένων, μετά τήν ταφή, θά ἀνα-
στηθοῦν ἀφθαρτοποιημένα (Α´ Κορ. ιε 53). Ὁ ἴδιος ὁ 
Κύριος εἶπε: «Πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται 
τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καί οἱ ἀκούσαντες ζή-
σονται» (Ἰωάν. ε´ 25-28). Δέν εἶπε: «Πάντες οἱ καιόμε-
νοι», ἀλλά «πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις».

Οἱ κεκοιμημένοι δέν στακτοποιοῦνται, ἀλλά τακτο-
ποιοῦνται μέ ὅλο ἐκεῖνο τό σεβασμό, πού βλέπουμε ὄχι 
μόνο πρός τό νεκρό Σῶμα τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί πρός 
κάθε νεκρό ἀνθρώπινο σῶμα (Πράξ. θ´ 37).

• Ὁ γεωργός δέν τόν καίει τό σπόρο. Τόν θάβει. Λει-
ώνει, σαπίζει, ἀλλά τήν ἄνοιξι ἀνασταίνεται. Τό σῶμα 
σπέρνεται (Α´ Κορ. ιε´ 42-44). Θἄρθη ἡ ἄνοιξις, ἡ Ἀνά-
στασις τῶν νεκρῶν.

• Ὁ τάφος ἤ τό ὀστεοφυλάκιο εἶναι ὁ προθάλα-
μος τῆς ἀναστάσεως, πού θά συμβῆ γιά ὅλους, πού 
κατά τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας θά συγκα-
ταλέγωνται ἀνάμεσα στούς νεκρούς (Α´ Κορ. ιε´ 51).

• Τά κοιμητήρια εἶναι τόποι ἱεροί. Γιά τούς πιστούς 
χριστιανούς εἶναι τόποι φιλοσοφίας, μνήμης θανάτου, 
πνευματικοῦ περιπάτου, τιμῆς τῶν ἁγίων.

• Γιά ὅσους θέλησε ὁ Θεός νά πεθάνουν, χωρίς νά 
βρεθῆ τό σῶμα τους, γι᾽ αὐτούς καμμία εὐθύνη δέν 
φέρνουν οἱ συγγενεῖς, πού δέν μπόρεσαν νά τιμήσουν 
τούς νεκρούς τους. Ὅταν θά γίνη ἡ κοινή ἀνάστασις, 
τότε καί ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα (ὁ ὑγρός τάφος) θά δώ-
σουν τούς νεκρούς τους. Στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ 
τίποτε δέν μπορει νά ἀντισταθῆ.

• Σεβασμός, λοιπόν, στό ἀνθρώπινο σῶμα. Γιά τούς 
ἀσεβῶς προκαλοῦντας, κάποια ἄλλη φωτιά ὑπάρχει, 
τό «πῦρ τό αἰώνιον».

Ἡ ἀγάπη στόν ἀδελφό μας, πού ἔφυγε πρίν ἀπό μᾶς, 
ἐπιβάλλει τιμή στό σῶμα του, πού εἶναι γιά τό κοιμητή-
ριο, ὄχι γιά τόν κλίβανο.

Δ) ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ…
Η Ινδία στις 24-9-2014 έστει-

λε δορυφόρο στον… πλανήτη 
Άρη με την πρώτη προσπάθεια 
και απέχοντα από τη γη μας 
650 εκατ. χιλιόμετρα.

Έτσι έγινε η πρώτη ασια-
τική χώρα που κατάφερε να 

στείλει δορυφόρο στον Άρη – αφήνοντας πίσω Κίνα και Ια-
πωνία – και πρώτη παγκοσμίως γιατί κατόρθωσε το εγχείρη-
μα με μια προσπάθεια.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει παγκόσμια 51 απόπειρες αποστο-
λής δορυφόρων στον Άρη από τις οποίες οι μισές, τουλάχι-
στον, έχουν αποτύχει.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΕ στην Ινδία η αποστολή; Μόνο 74 εκατ. δο-
λάρια. Θέλετε να μάθετε πόσο κόστισε η γραμμή του μετρό 
για το Χαϊδάρι (1,5 χιλιόμετρο); 204.843.000 ΕΥΡΩ. 

Δηλαδή πας στον… Άρη τρεις φορές πιο φθηνά απ’ ότι 
στο… Χαϊδάρι!

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ

Α) ΤΑ ΔΥΟ (2) ΔΙΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΕΚΑΤΟ (100) ΔΙΣ
Η Ελλάδα το 1997 ανέλαβε 

την διοργάνωση του παγκό-
σμιου πρωταθλήματος κλασι-
κού αθλητισμού «Αθήνα ‘97». 
Πρόκειται για ένα αθλητικό γε-
γονός, που μπορεί οι πρωτα-
θλητές μας να μην έκαναν πα-
γκόσμια ρεκόρ σ’ αυτούς τους 
αγώνες που έγιναν από 1 μέχρι 
10 Αυγούστου, πέτυχαν όμως οι 
τότε κυβερνώντες παγκόσμιο 
ρεκόρ στο άθλημα της… “αρ-
παχτής”.

Ο έλεγχος που έγινε από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο – και 
τον υπογράφει η επικεφαλής 
της ομάδας Δεσ. Καββαδία-
Κωνσταντάρα – είναι φωτιά για 
όσους διαχειρίστηκαν τα δισε-
κατομμύρια δραχμές, σαν να 
ήταν του… πατέρα τους.

Η Σύμβαση που υπέγρα-
ψε ο ΣΕΓΑΣ με την IAAF (Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία Κλασι-
κού Αθλητισμού) προέβλεπε 
έξοδα 2.150.000.000 δρχ, τα 
οποία όμως σ’ έναν μήνα εκτι-

νάχθηκαν στα 
5.180.427.013 
δρχ. και σύμφω-
να με τον έλεγ-
χο που έγινε 
ανέβηκαν στα 
19.119.427.013, 
ενώ αναζητούν 
δαπάνες που 
πληρώθηκαν χωρίς παραστα-
τικά στοιχεία!

Ο τότε Πρόεδρος του ΣΕ-
ΓΑΣ Στράτος Μολυβάς απο-
κάλυψε στην εκπομπή «Έκτα-
κτο Παράρτημα» στο ΑΡΤ στις 
6 Ιανουαρίου 2015, ότι τελικά 
οι αγώνες στοίχισαν «Πάνω 
από 100 δισ. δραχμές». Ενώ 
ο προϋπολογισμός ήταν 2 δισ. 
δραχμές.

Ο έλεγχος μας δίνει μια γεύ-
ση από την ρεμούλα που έγινε:

- Για τις προσλήψεις κάθε εί-
δους προσωπικού ο προϋπο-
λογισμός ήταν 175 εκ. δρχ. και 
πήγε 15 φορές παραπάνω, συ-
γκεκριμένα 2.268.279.293 δρχ.

- Η τελετή έναρ-
ξης και λήξης των 
αγώνων, που την 
είχε αναλάβει ο 
Βαγγέλης Παπα-
θανασίου,  από 
500.000.000 που 
ήταν ο προϋπολο-
γισμός, στοίχισε 

τελικά 2.235.997.199 δρχ.!
- Διατέθηκαν 392.120.000 

δρχ. σε εισιτήρια χωρίς να 
υπάρχουν τα χρήματα και ακό-
μα τα αναζητούν.

- Αγοράστηκαν 930 έγχρω-
μες τηλεοράσεις και χρησιμο-
ποιήθηκαν ελάχιστες στην δι-
οργάνωση.

- Έγινε προμήθεια ραδιοτηλε-
οπτικού υλικού πάνω από 2 δις 
δρχ. χωρίς διαγωνισμό.

Οι περιπτώσεις κακοδιαχεί-
ρισης που αναφέρει το πόρι-
σμα είναι δεκάδες, δεδομένου 
ότι έγιναν και διπλοπληρωμές 
δαπανών.

Το πόρισμα – έκθεση – 

στάλθηκε για καταλογισμό 
ευθυνών. Τότε μια ομάδα 
βουλευτών απ’ όλα τα κόμ-
ματα (Γεωργιάδης Αδ., Πύρ-
ρος Δήμας, Δημαράς Γιάν-
νης, Καραμανλή Άννα, Σκαν-
δαλίδης Κων., Ξουλίδου Σταυ-
ρούλα) έφερε σχετική τροπο-
λογία προς τον Υπουργό Πο-
λιτισμού κ. Τασούλα και διέ-
γραψαν την ευθύνη του κατα-
λογισμού με διάταξη νόμου.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που συνήλθε αμέ-
σως μετά, έκρινε ότι η διάτα-
ξη αυτή του νόμου είναι αντι-
συνταγματική και επανέφερε 
τον καταλογισμό σε βάρος των 
υπευθύνων για τις παράνομες 
δαπάνες.

Από τότε πέρασαν 19 χρό-
νια, και οι διαχειριστές έπιναν, 
έτρωγαν και πλούτιζαν εις υγεί-
αν των κορόιδων.

Πώς να μη χρεοκοπήσουμε! 
Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην 
Ελλάδα μας!

Β) ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ.
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ…!!!

Η Σουηδική εφη-
μερίδα “Stockholm 
Daily” δημοσίευ-
σε στις 26/10/2010 
άρθρο που κάνει 
λόγο για την ύπαρ-
ξη ΠΛΟΥΣΙΩΝ κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου στην Ελλά-
δα. Εκείνη την εποχή μας 
ήρθανε συγκλονιστικές απο-
καλύψεις για τα κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου στην Ελλάδα από Σου-
ηδικές πηγές με έδρα την 
Στοκχόλμη.

Ο οργανισμός “Scander 
org”, που είναι μια εμπορι-
κή-οικονομική πολιτική ένω-
ση των επτά (7) σκανδιναβι-
κών χωρών (Σουηδίας, Νορ-
βηγίας, Δανίας, Φινλανδί-
ας, Εσθονίας, Λετονίας και 
Λιθουανίας) πρότεινε στην 
Ελλάδα, πριν υπογράψει 
το μνημόνιο, θα μας δώ-
σει 250 δισ. ευρώ, με αντι-

παροχή να τους δο-
θεί η έγκριση έρευ-
νας και εκμετάλλευ-
σης των κοιτασμά-
των πετρελαίου και 
φυσικού αερίου που 

βρίσκονται στον ελληνι-
κό χώρο σε αναλογία κέρ-
δους 80% προς 20% (20% 
στην Ελλάδα, το 80% στον 
διεθνή οργανισμό) προκει-
μένου να αποπληρωθεί σε 
βάθος χρόνου το ποσό των 
250 δις ευρώ που θα έδι-
νε στην Ελλάδα. Παράλλη-
λα δεσμεύονταν για την κά-
λυψη των εργασιακών δρα-
στηριοτήτων της από Έλλη-
νες εργαζόμενους σε ποσο-
στό 90%, και η όποια επεξερ-
γασία του ορυκτού πλούτου 
χρειαζόταν θα γίνονταν απο-
κλειστικά στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση δεν απάντη-
σε ποτέ στο έγγραφο αυτό 
του Οργανισμού.

Γ) ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα που δημιούργησε το 

ρεπορτάζ του Al Jazeera που έκανε λόγο για μυστηριώ-
δεις εξαφανίσεις.

Σύμφωνα με έρευνα που έκανε η οργάνωση «Terre des 
Hommes» και την οποία επικαλείται το Al Jazeera προσφυ-

γόπουλα, που φθάνουν σε χώρες της Ευρώπης ασυνόδευτα και πριν προ-
λάβουν να μπούνε στα κέντρα φιλοξενίας και να καταγραφούν, “εξαφα-
νίζονται”. Και τούτο γιατί αποφασίζουν να φύγουν μόνα τους προς άλ-
λες χώρες. Η οργάνωση «Missing Children Escape» με τα στοιχεία που 
είχε συλλέξει, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 50% των παιδιών που 
φτάνουν ασυνόδευτα στα κέντρα μεταναστών, εξαφανίζονται τις πρώ-
τες 48 ώρες και δεν βρίσκονται ξανά.

Συμπέρασμα: Χρυσές οι δουλειές των «χασάπηδων και εμπόρων 
οργάνων».

Ε) ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!

Ο μεγάλος Γερμανός συγγραφέας Έρχαρτ Κέστνερ 
έκανε την εξής εξομολόγηση:

– «Στα 1952 πήγα για πρώτη φορά μετά το πόλε-
μο, στην Αθήνα. Η γερμανική πρεσβεία, όταν άκουσε 
πως είχα πρόθεση να πάω στη Κρήτη, μου συνέστη-

σε, επειδή ήταν πολύ νωρίς ακόμα και οι πληγές από τη γερμανική κατοχή 
ανεπούλωτες, να λέω πως είμαι Ελβετός. Αλλά εγώ τους ήξερα τους Κρή-
τες. Από την πρώτη στιγμή είπα πως ήμουν Γερμανός και όχι μόνο δεν κα-
κόπαθα, αλλά ξανάζησα παντού όπου πέρασα τη θρυλική κρητική φιλοξενία. 
»Ένα σούρουπο, καθώς ο ήλιος βασίλευε, πλησίασα το γερμανικό νεκροτα-
φείο, έρημο με μόνο σύντροφο τις τελευταίες ηλιαχτίδες. Έκανα όμως λά-
θος. Υπήρχε εκεί και μια ζωντανή ψυχή, ήταν μια μαυροφορεμένη γυναίκα. 
Με μεγάλη μου έκπληξη την είδα ν’ ανάβει κεριά στους τάφους των Γερ-
μανών νεκρών του πολέμου και να πηγαίνει μεθοδικά από μνήμα σε μνήμα.

Την πλησίασα και τη ρώτησα.
Είστε από εδώ;
-Μάλιστα.
-Και τότε γιατί το κάνετε αυτό; Οι άνθρωποι αυτοί σκότωσαν τους Κρη-

τικούς».
Και γράφει ο Κέστνερ: «Η απάντηση, μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να 

δοθεί». Απαντά η γυναίκα:
-«Παιδί μου, από τη προφορά σου φαίνεσαι ξένος και δεν θα γνωρίζεις τι 

συνέβη εδώ στα 41 με 44. Ο άντρας μου σκοτώθηκε στη μάχη της Κρήτης 
κι έμεινα με το μονάκριβο γιο μου. Μου τον πήραν οι Γερμανοί όμηρο στα 
1943 και πέθανε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως, στο Σαξενχάουζεν. Δεν 
ξέρω πού είναι θαμμένο το παιδί μου. Ξέρω όμως πως όλα τούτα ήταν τα 
παιδιά μιας κάποιας μάνας, σαν κι εμένα. Και ανάβω στη μνήμη τους, επειδή 
οι μάνες τους δεν μπορούν να ‘ρθουν εδώ κάτω. Σίγουρα μια άλλη μάνα θα 
ανάβει το καντήλι στη μνήμη του γιού μου»… Σωστά έγραψε ο Γερμανός, ότι 
«Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να δοθεί η απάντηση αυτή». Λέμε εμείς. 
Ναι, στην Ελλάδα την ταλαιπωρημένη και απ’ όλους αδικημένη.
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συνέχεια από τη σελ. 1

Θα θυμίσουμε πράγματα και γεγονότα που άλλοι 
τα έχουν ξεχάσει, άλλοι, για λόγους σκοπιμότητας, 
τα προσπερνάνε, οι δε νεότεροι δεν τα έζησαν και 
ίσως δεν τα γνωρίζουν. Εμείς όμως θα τα υπενθυ-
μίσουμε και ας πονάνε.

Οι Αμερικανοί όταν μας βοήθησαν με το σχέδιο 
Μάρσαλ (1947) δεν περίμεναν ότι η Ελλάδα θα δη-
μιουργούσε βαριά βιομηχανία. Έπεσαν έξω, διότι 
«το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Έλληνα – είχε δη-
λώσει ο Γκαστόν Τορν, πρώτος πρόεδρος της Κομι-
σιόν – δημιουργεί πλούτο, θέσεις εργασίας και ενι-
σχύει το κράτος». 

Γεγονός πάντως είναι ότι η μεταπολεμική εποχή 
στην Ελλάδα σημαδεύτηκε από την ανάπτυξη της 
εγχώριας βιομηχανίας. Αυτό οφείλονταν α) στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία, β) σε συγκεκριμένες ευνο-
ϊκές πολιτικές, όπως το καθεστώς δασμοπροστα-
σίας που αποθάρρυνε τις εισαγωγές και ευνόησε 
την εγχώρια παραγωγή και γ) στο νόμο 2687/53 και 
4171/61 που θέσπιζε «το αφορολόγητο των κερδών 
της βιομηχανίας» όταν τα κέρδη θα επενδύονταν σε 
βιομηχανική δραστηριότητα ή σε άλλες παραγωγι-
κές επενδύσεις.

Ο Κων/νος Καραμανλής μετά την υπογραφή της 
Συνθήκης Σύνδεσης Ελλάδας με την ΕΟΚ είχε πει 
στον τότε Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βι-
ομηχανιών κ. Λεων. Κανελλόπουλο της τσιμεντοβι-
ομηχανίας ΤΙΤΑΝ: «… υπέγραψα την συμφωνία με 
την ΕΟΚ … Σας έριξα εσάς τους βιομηχάνους στη 
θάλασσα. Τώρα μάθετε να κολυμπάτε».

Η ελληνική βιομηχανία σιώπησε αλλά συνέχισε 
το δημιουργικό της έργο. Η απάντηση δόθηκε την 
1η Δεκεμβρίου 1975 στην διημερίδα «Συνάντηση 
των Αθηνών» από τον Πρόεδρο του ΣΕΒ Δημ. Μα-
ρινόπουλο στον Καραμανλή – εκπροσωπούμενου 
από τον Υπουργό Συντονισμού-Προγραμματισμού 
Παν. Παπαληγούρα –: «Λοιπόν, κολυμπούμε και πι-
στεύω πως θα τα καταφέρουμε να βγούμε στην στε-
ριά της Ευρώπης». 

Είναι αλήθεια ότι οι βιομήχανοι πίστευαν ότι μπο-
ρούσαν να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους διότι η βι-
ομηχανία που ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης 
της Ελλάδας, έφθασε να απασχολεί την περίοδο 
1955-1974 πάνω από 1.000.000 εργαζόμενους και 
με την βιοτεχνία ξεπερνούσαν το 1.700.000, την ώρα 
που το δημόσιο απασχολούσε 250-300.000. Οι όροι 
όμως αντιστράφηκαν και έφθασαν το 2010 στο Δη-
μόσιο, μαζί με τις ΔΕΚΟ, να απασχολούνται πάνω 
από 1.000.000 έναντι 300.000 εργαζόμενους στην 
βιομηχανία και βιοτεχνία συνολικά.

Η αρχή της αποβιομηχάνισης άρχισε μετά την 
μεταπολίτευση: 1. Αντί η κυβέρνηση Καραμανλή να 
μηδενίσει τον πληθωρισμό, όπως επιδίωξαν όλες οι 
βιομηχανικές χώρες του κόσμου στην νομισματική 
τους πολιτική προκειμένου να αποφύγουν το κλεί-
σιμο των βιομηχανικών επιχειρήσεων, τον ανέβασε 
πάνω από 20% για 7 χρόνια, και βάζοντας αγορα-
νομική διατίμηση στα προϊόντα, τα τραπεζικά επι-
τόκια αναρριχήθηκαν στο 25% κάνοντας το κόστος 
του χρήματος απλησίαστο για την βιομηχανία και 
βιοτεχνία και απομακρύνοντας κάθε προσαρμογή.

2. Μετά την ένταξη στην ΕΟΚ καταργήθηκε η 
δασμοπροστασία, δεδομένης της πτώσης των οι-
κονομικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
έτσι δεν μπόρεσαν να αντέξουν στον ανταγωνισμό.

3. Η επικράτηση της σοσιαλομανίας του Καρα-
μανλή (1975-1980) που δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι 
ήταν ένας συνεχιστής της πολιτικής της χούντας.

Το πρώτο ξεκίνημα ήταν με την αγορά της “ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ” από τον Ωνάση που πλή-
ρωσε το ελληνικό κράτος 68 εκατ. δολάρια τον Αύ-
γουστο του 1976, ενώ την ζητούσαν δύο όμιλοι και 
μαζί και ο Ανδρεάδης να την αγοράσουν με περισ-
σότερα χρήματα. Αποτέλεσμα μετά από 30 χρόνια 
η “Ολυμπιακή” να φαλιρίσει και όλοι οι Έλληνες να 
πληρώσουμε ζημία κοντά στα 3 δις ευρώ.

Η μεγάλη βόμβα έσκασε στις 5 Δεκεμβρίου 1976 
όταν ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Ξ. Ζολώ-
τας πήρε εντολή να ξεκινήσει το ξήλωμα του πρώ-
του ιδιωτικού ομίλου της Χώρας (με συνοπτικές δι-
αδικασίες που θύμιζαν έκτακτο στρατοδικείο) του 
Στρατή Ανδρεάδη, κρατικοποιώντας 5 τράπεζες, 
ναυπηγεία, ασφαλιστικές εταιρείες, το ΧΙΛΤΟΝ, τα 
λιπάσματα, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, εταιρεί-
ες μεταφορών, διάφορες βιομηχανίες… συνολικά 
28 μεγάλα συγκροτήματα με πάνω από 40.000 ερ-

γαζόμενους.
Γιατί έγιναν, όμως, όλα αυτά; Ο Σ. Ανδρεάδης σε 

συνέντευξή του το 1985 είπε: «Η ενέργεια που έγι-
νε το 1975 είχε κίνητρα προσωπικά. Ας μου επιτρα-
πεί να πω, κίνητρα ταπεινά, των τότε κυβερνώντων».

Οι λαθεμένοι αυτοί χειρισμοί είχαν σαν αποτέλε-
σμα, την δυσφήμιση της χώρας στο εξωτερικό, την 
δυσπιστία των επιχειρηματιών προς τον Καραμαν-
λή, το σταμάτημα επενδύσεων, και απαξίωση των 
κρατικών πια τραπεζών και επιχειρήσεων. Και το χει-
ρότερο, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
αποζημιώθηκαν οι κληρονόμοι Ανδρεάδη με πολ-
λά δις από λεφτά των φορολογούμενων Ελλήνων.

Μετά ένα χρόνο, το 1976, κρατικοποίησε τα διυ-
λιστήρια του Νιάρχου… Σε κάποια στιγμή αγωνίας 
ο Γεώργιος Δράκος (ΙΖΟΛΑ) είπε στον Καραμαν-
λή: «Κύριε Πρόεδρε, προσέξτε την βιομηχανία» και 
πήρε την απάντηση: «Πιστεύω ότι η ελληνική βιομη-
χανία δεν έχει επιχειρηματίες ποιότητας που μπο-
ρεί να βασισθεί ο τόπος». Ο κ. Δράκος: «Τότε, κύριε 
Πρόεδρε, βάλτε μας σε μια βάρκα και ρίξτε μας στη 
θάλασσα να πνιγούμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Στο 
κάτω-κάτω 200 άνθρωποι είμαστε όλοι κι όλοι. Μι-
κρή ζημιά. Αλλά κύριε Πρόεδρε, μέχρι να φτιάξετε 
τους καινούργιους, προς Θεού, να μην την πληρώ-
σει η βιομηχανία του τόπου. Η βιομηχανία πρέπει να 
μείνει». Ο διάλογος σταμάτησε εκεί. Ο Καραμανλής 
χαμογέλασε με το γνωστό αινιγματικό του χαμόγε-
λο και δεν είπε τίποτα (Γ. Κράλογλου).

Η Χούντα το 1974 παρέδωσε στον Καραμανλή ένα 
δημόσιο χρέος 330 εκατ. (αυτο-εξόφλητο λόγω της 
μεγάλης βιομηχανικής και αγροτικής ανάπτυξης) το 
οποίο μετά από επτά (7) χρόνια η κυβέρνηση Καρα-
μανλή το έφτασε στα οκτώ (8) δις.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και στη συνέχεια του ΠΑ-
ΣΟΚ χαϊδεύανε τα αυτιά των συνδικαλιστών και 
υπόσχονταν σταδιακή αλλαγή στα εργασιακά με 
35ωρο, 7ωρο, 5ήμερο πλήρους απασχόλησης, με 
πλήρεις αποδοχές και πλήρη ασφάλιση, την ώρα 
που η Πορτογαλία και η Ισπανία επεδίωκαν το με-
γάλο άλμα της ένταξης στην ΕΟΚ και τον εκβιομη-
χανισμό των χωρών τους.

Άρχισε ο χορός των λουκέτων που τον άνοιξε η 
ΤΕΟΚΑΡ το 1980, σε μια περίοδο που η ΝΙΣΣΑΝ επι-
θυμούσε διακαώς την βιομηχανική παρουσία στην 
Ευρώπη με αντάλλαγμα την εργατική ειρήνη. Το 
αποτέλεσμα ήταν ο ιαπωνικός όμιλος να μεταφερ-
θεί στην Αγγλία στέλνοντας 420 οικογένειες της πε-
ριοχής του Βόλου στην ανεργία.

Το κερασάκι της τούρτας ήταν το 1981 με την 
μεγάλη “αλλαγή” του ΠΑΣΟΚ όπου οι κρατικοποι-
ήσεις έγιναν κοινωνικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις 
και άρχισαν να μιλούν για νέα γενιά επιχειρηματιών. 
Η απελευθέρωσε των τιμών και η παραγωγικότητα 
μπαίνει υπό τον έλεγχο του κράτους, με την δικαιο-
λογία ότι αυτή η τακτική «θα απέβαινε προς όφελος 
της οικονομίας της χώρας…». «Πρέπει να ελέγχου-
με τις παραγωγές ώστε να καθοδηγείται η ιδιωτική 
πρωτοβουλία ως προς το τί παράγει και πού θα το 
διαθέτει…», δήλωναν οι κυβερνώντες.

Η κοινωνική πολιτική που εφάρμοσε επέβαλε αύ-
ξηση ημερομισθίων, μείωση των ωρών εργασίας και 
αυτόματη τιμαριθμική αύξηση αποδοχών (ΑΤΑ), πα-
ράλληλα παραχωρήθηκαν προνόμια στους συνδι-
καλιστές, και, αποφασίστηκε οι συνδικαλιστές να 
πληρώνονται από τις επιχειρήσεις χωρίς να συμ-
μετέχουν στην παραγωγική λειτουργία των επιχει-
ρήσεων. Εφαρμόστηκαν μέτρα προστατευτικά για 
την απεργία, απαγορεύτηκε η ανταπεργία και το 
κλίμα γενικά, ευνόησε ανεξέλεγκτα το εργατικό αί-
τημα ακόμα και αν ήταν καταχρηστική η απεργία.

Κατάργησε το υπουργείο Βιομηχανίας ιδρύοντας 
την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ως υπηρεσιακό 
κλάδο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έτσι πά-
γωσε στην πράξη κάθε βιομηχανική δραστηριότητα.

Η μέχρι τότε ισχυρά Βιομηχανία και Βιοτεχνία της 
Χώρας έκλεινε η μια μετά την άλλη, μη μπορώντας 
να αντέξουν τον διπλασιασμό της μισθοδοσίας και 
των άλλων μέτρων που τους επιβλήθηκαν. Και όσες 
άντεξαν, οι κυβερνώντες με “επιτροπές κατοίκων” 
ή με τα διάφορα “κινήματα” έφτιαξαν νόμους και 
διατάγματα που απαγόρευαν νέες βιομηχανίες ή 
τον εκσυγχρονισμό των παλαιών (Νόμοι 84/84 και 
2965/01). Επίσης έδιναν κίνητρα να φύγουν τα ερ-
γοστάσια μακριά από το βιομηχανικό κέντρο της 
χώρας, μέχρι να μεταφερθούν και στο εξωτερικό.

Τότε κρατικοποιήθηκαν – κοινωνικοποιήθηκαν – 
40 περίπου βιομηχανικές επιχειρήσεις, με το σύν-
θημα να πέσουν τα «κάστρα της ολιγαρχίας» και να 
γλιτώσουμε από δαύτους μια και καλή, διορίζοντας 
όμως 5.000 «κρατικούς βιομήχανους» από το κομ-
ματικό περιβάλλον.

Μέσα σ’ αυτό το ασταθές κλίμα, οι εκπρόσωποι 
του βιομηχανικού κλάδου προσπάθησαν να συζη-
τήσουν με την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ζητώντας εξηγή-
σεις και δεσμεύσεις, ποια θα είναι η πολιτική όπου 
θα εφαρμόσουν για την βιομηχανία και την εν γένει 
οικονομία της χώρας.

Η κυβέρνηση όμως δεν άκουγε τίποτα, και προ-
χωρούσε ακάθεκτη σε ένα πρόγραμμα που το ονό-
μασε «εξυγίανσης των επιχειρήσεων» που συνοδεύ-
ονταν από δραστική παρέμβαση του κράτους και 
συνέστησε τον «Οργανισμό της Ανασυγκρότησης 
Επιχειρήσεων (ΟΑΕ)» βάζοντας σ’ αυτόν ένα μεγά-
λο αριθμό σημαντικών βιομηχανικών μονάδων της 
χώρας (κάπου 150) τις οποίες χαρακτήρισε “προ-
βληματικές”. Με τη μέθοδο αυτή προσπάθησε να 
πείσει την κοινή γνώμη ότι όλα γίνονται για το καλό 
της χώρας, τον έλεγχο των εθνικών πόρων και την 
ισοκατανομή του πλούτου. Αυτό το πρόγραμμα προ-
ωθήθηκε “ως πολύ αποδοτικό”, όμως η πράξη απέ-
δειξε το εντελώς αντίθετο. Οι βιομηχανίες που εντά-
χθηκαν στο ΟΑΕ άρχισαν να υπολειτουργούν γιατί 
οι διαχειριστές – κομματικοί συνδικαλιστές – που εί-
χαν οριστεί με τους παχυλούς μισθούς και τις κρα-
τικές “αμαξάρες”, δεν γνώριζαν καν από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και αυτοσχεδίασαν συνεχώς.

Τα χρέη τους άρχισαν να διογκώνονται και να 
φορτώνονται στους ώμους του Έλληνα πολίτη. Η 
ζημία που προκάλεσε η ένταξη των “προβληματι-
κών” στον ΟΑΕ μέσα στην δεκαετία του ’80 υπολο-
γίζεται κάπου στα 3 τρισεκατομμύρια δρχ.

Αφού ξόδεψαν μερικά τρις στις “προβληματικές” 
μετά τις έκλεισαν και έκαναν τους εργαζόμενους σ’ 
αυτές δημόσιους υπαλλήλους. Καταργήθηκε κάθε 
ιεραρχία, έλεγχος και αξιολόγηση στο δημόσιο το-
μέα και οι συνδικαλιστές έγιναν κουμανταδόροι. Η 
χώρα δεν παρήγαγε σχεδόν τίποτα. Στο ισοζύγιο 
πληρωμών δημιουργήθηκε ένα τεράστιο έλλειμ-
μα, με ανεξέλεγκτο δημόσιο τομέα, με διορισμούς 
στρατιών αργόμισθων καλοπληρωμένων υπαλλή-
λων με δανεικά του κράτους και με μηδενική από-
δοση και παραγωγικότητα. Η χρεωκοπία από τότε 
ήταν προδιαγεγραμμένη.

Το 1984 ήρθε Ιάπωνας ειδικός για να μελετήσει 
τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα προκει-
μένου να κάνουν επενδύσεις. Μετά από εκτεταμένη 
έρευνα που έκανε, έδωσε συνέντευξη – μετά από 
οκτώ μήνες – στον δημοσιογράφο Παπαναδρόπου-
λο λέγοντας: «Έχετε τις χειρότερες εργασιακές συν-
θήκες της Ευρώπης». Έκτοτε κανένας Ιάπωνας δεν 
πάτησε στην Ελλάδα για επενδύσεις. Αλλά και κα-
νενός πολιτικού δεν ίδρωσε το αυτί του!

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι, μέχρι την δε-
καετία του 1980, η Ελλάδα ήταν και βιομηχανική 
χώρα. Και μάλιστα ανταγωνιστική. Είχε από τότε 
ισχυρή τσιμεντοβιομηχανία, που είχε προκαλέσει 
την οργή της Γαλλίας και της Αγγλίας γιατί βρίσκο-
νταν στην κορυφή και οι εξαγωγές της – εκτός της 
Ευρώπης – γίνονταν και σε άλλα μέρη του κόσμου. 
Η ελληνική χαλυβουργία ήταν από τις πρώτες και 
είχε προκαλέσει και την Αγγλία και την Ιταλία. Ορι-
σμένοι μάλιστα συνδέουν τη δολοφονία του Δ. Αγ-
γελόπουλου (Χαλυβουργική) από τους οργανωμέ-
νους δολοφόνους με την επιτυχία αυτή. Η βιομηχα-
νία ηλεκτρικών συσκευών ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ 
κ.ά. που κατασκεύαζαν τα καλύτερα ψυγεία και γε-
νικά λευκές οικιακές συσκευές είχαν κατακλύσει τις 
αγορές της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Οι Γερ-
μανικές Ζίμενς, AEG, η αμερικάνικη Γουέστιν Χάους 
χάνανε τεράστια ποσά από τον ελληνικό ανταγωνι-
σμό και αντέδρασαν με τα γνωστά αποτελέσματα 
της διάλυσής των. Τα δεκάδες ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: 1) ερι-
ουργίας με τα καλύτερα κασμίρια (“3 ΔΕΛΤΑ” “Μι-
ναΐδη-Φωτιάδη”, “Britania”…) που εκτόπιζαν από τις 
αγορές τα εγγλέζικα, 2) βαμβακουργίας (“Πειραϊ-
κή-Πατραϊκή”, “Αιγαίο”, “BARCO” κ.α.) με τα καλύ-
τερα στον κόσμο λευκά είδη – σινδόνια, πετσέτες, 
κρετόν – και τεράστιες εξαγωγές· τα τζιν και τα κοτ-
λέ που είχαν προκαλέσει τη γαλλική και αμερικάνι-
κη βιομηχανία, και συναγωνίζονταν ακόμα και την 
κινέζικη, 3) χαρτοβιομηχανίας (“Αθηναϊκή”, “Λαδό-

πουλος”, “Θεσσαλική” κ.α.) που εξαφάνισαν τις ει-
σαγωγές και έκαναν και εξαγωγές τεράστιες, 4) τε-
ράστιες και ποικίλης παραγωγής της ΧΡΩΠΕΙ σε: 

α) παραγωγή μεγάλης γκάμας φαρμάκων και του 
παυσίπονου ΑΛΓΚΟΝ, που έκανε θραύση σε όλο τον 
κόσμο, πετώντας έξω από τις αγορές την ΑΣΠΙΡΙ-
ΝΗ της ΜΠΑΓΕΡ – όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις 
(δεξιές και αριστερές), την υπονόμευαν, επιτυγχά-
νοντας τέλος τη διάλυσή της. Τακτική που και σή-
μερα εφαρμόζουν προκειμένου να κλείσουν όσες 
από τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες έμειναν κα-
λύπτοντας το 80% των αναγκών, για να μας πουλά-
νε οι “φίλοι” μας Ευρωπαίοι πανάκριβα τα δικά τους 
φάρμακα δημιουργώντας νέες στρατιές ανέργων. 

β) παραγωγή χρωμάτων διεθνώς αναγνωρισμένα.
γ) κατασκευής όπλων.
δ) εξόρυξης πετρελαίου στο Κερί της Ζακύνθου 

που σταμάτησε και σκεπάστηκε με τσιμέντο και όλη 
η γύρω περιοχή με εντολή του υπουργού Έβερτ.

5) Παπουτσιών που είχαν παραγκωνίσει την ιτα-
λική μόδα γενόμενη μπελάς της Ευρώπης, όπως 
και τα έτοιμα ρούχα, με τεράστιες εξαγωγές σ’ Ευ-
ρώπη, Αμερική, Αυστραλία… Τα ελληνικά καλώδια 
συναγωνίσθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα ιταλικά και 
τα γαλλικά στην ελληνική αγορά και στην Ευρώπη. 
Το αλουμίνιο στο οποίο όλη η Ευρώπη στηρίχθη-
κε για πολλά χρόνια. Τα ελληνικά είδη υγιεινής και 
τα κεραμικά πλακάκια ισοπέδωσαν σε πολλές πε-
ριπτώσεις τα ιταλικά και ισπανικά. Οι δύο μεγαλύ-
τερες παιχνιδοβιομηχανίες της Ελλάδας “El Greco” 
και “LYRA” παρήγαγαν τα πιο διάσημα παιχνίδια έως 
την δεκαετία του ’90. Συνολικά δραστηριοποιούνταν 
πάνω από 40 μικρότερες επιχειρήσεις και απασχο-
λούσαν χιλιάδες εργαζομένους. Οι βιομηχανίες με 
πλαστικές σωλήνες (“Πετζετάκης”, “Μακεδονίας” 
…) ήταν ασυναγώνιστες στην ποιότητα. Το κονιάκ 
και τα άλλα προϊόντα ΜΕΤΑΞΑ ήταν πρεσβευτές 
της ελληνικής βιομηχανίας ποτών. Η χημική βιομη-
χανία και ειδικότερα τα ελληνικά λιπάσματα, με ερ-
γατικό δυναμικό 10.000 ανθρώπων είχε κλείσει την 
πόρτα στις εισαγωγές, αναπτύσσοντας μάλιστα αξι-
όλογες εξαγωγές. Δυστυχώς, με τις διάφορες πα-
ρεμβάσεις, τα δύο αυτά εργοστάσια (Δραπετσώνα 
και Νέα Καρβάλη) κατέληξαν βιομηχανικά παλιοσί-
δερα. Αλλά και τα δύο εργοστάσια ελαστικών, στην 
Πάτρα της Pirelli και στην Θεσσαλονίκη Goodyear 
Hellas, που είχαν καλύψει απόλυτα την ελληνική 
αγορά μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Την ίδια τύχη 
είχαν και άλλα εργοστάσια. Το εργοστάσιο Σόγιας 
στην Άρτα, το έκλεισαν οι συνδικαλιστές και μετα-
φέρθηκε στην Μάλτα. Το ελληνικό νικέλιο πρωτα-
γωνιστούσε για πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Στον 
μεταλλευτικό τομέα τα 4-5 μεγάλα συγκροτήμα-
τα της χώρας μας (Σκαλιστήρη, Φωκίδας, Χαλκιδι-
κής…) που έκαναν τεράστιους όγκους εξαγωγών. 
Τα εργοστάσια μεταλλικών επίπλων (Τσαούσογλου 
450 άτομα) και δεκάδες άλλα σ’ όλη την Ελλάδα με 
πάνω από 10.000 εργαζόμενους.

Τα Ελληνικά Ναυπηγεία (Ελευσίνας, Σύρου, Χαλ-
κίδας, Περάματος…) διακρίνονταν στην παγκόσμια 
ναυτιλία. Του Σκαραμαγκά – το δεύτερο στον κόσμο 
μετά τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη της Νορβηγί-
ας – που απασχολούσε 5.500 εργαζόμενους και έδι-
νε δουλειές σε παράπλευρες βιομηχανίες και βιοτε-
χνίες με επί πλέον 4.000 άτομα, κατασκεύασε πολλά 
μεγάλα εμπορικά πλοία, έξι (6) πυραυλάκατους, 10 
περιπολικά, 3 ρυμουλκά, πλωτούς γερανούς, 4 εξέ-
δρες για τα πετρέλαια της Θάσου, κατασκευές διυ-
λιστηρίων, αλουμινίου, ζαχάρεως… και στις σχολές 
του εκπαιδεύτηκαν 45.000 τεχνίτες. Ανήκε μέχρι το 
1980 στον εφοπλιστή Νιάρχο. Μετά από συνεχείς 
απεργίες και στάσεις εργασίας που εκδηλώθηκαν 
το 1981 – έπιασε σοσιαλιστική υστερία τους εργα-
ζόμενους θέλοντας να κάνουν το ναυπηγείο “του 
λαού” – και με το σύνθημα “ούτε μια δραχμή στον 
Νιάρχο τον ληστή…”, τον ανάγκασαν να το εγκατα-
λείψει στο κράτος που το ανέλαβε, και αφού φάγανε 
μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, παρέδωσε ένα 
ναυπηγιακό κουφάρι πουλώντας το, με συμβολικό 
τίμημα, στην γερμανική HDW και τελευταία μεταπω-
λήθηκε σε κεφαλαιούχους του Περσικού Κόλπου. 
Οι εργαζόμενοι σήμερα δεν ξεπερνούν τους 1.000 
και μάλιστα χωρίς συνεχόμενη εργασία.

(Θα συνεχίσουμε με αμυντικές βιομηχανίες, τα 
εργοστάσια ζαχάρεως,με την ναυαρχίδα της  βι-
ομηχανίας ‘ΒΙΑΜΑΞ’ κ.α)

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Πρόοδοι: Πρόοδοι δεν είναι οι Ενέργει-

ες της Θεότητος, ούτε Ιδιότητες Αυτής. 
Πρόοδοι είναι οι ενδοτριαδικές σχέσεις 
των Τριών Θείων Προσώπων της Θεότη-
τος και όχι οι σχέσεις Αυτών εκτός. Πρόο-
δοι είναι οι άϊδιες σχέσεις μεταξύ των Προ-
σώπων Πατρός, Υιού και Πνεύματος στην 
Αγία Τριάδα, ήτοι το Αγέννητον του Πα-
τρός, το Γεννητόν του Υιού και το Εκπο-
ρευτόν του Πνεύματος.

Σχέσεις των Τριών θείων Προσώπων:
1. Ο Πατήρ: Χαρακτηριστικά του Προσώ-

που του Πατρός είναι: α) Είναι Αγέννητος (= 
αναίτιος). Άναρχος στην Θεότητα. Αγέννη-

τα είναι και τα Τρία Θεία Πρόσωπα. Ο κό-
σμος είναι γεννητός, ποιήθηκε -  έγινε δη-
λαδή υπό του Θεού. Ο Πατήρ δεν έχει αρχή 
της υπάρξεως της Ουσίας Του ως Πρόσωπον. 
Είναι Τούτος η άναρχος αρχή στην Θεότη-
τα. β) Η μόνη αρχή των δύο ετέρων Προσώ-
πων Υιού και Πνεύματος.

Από τον Πατέρα αϊδίως (= συνεχώς-
αιωνίως) γεννάται ο Υιός και εκπορεύε-
ται το Άγιον Πνεύμα. Ο Πατήρ είναι φύ-
σει Πατήρ μόνον του Υιού. Είναι και δικός 
μας Πατήρ, αλλά κατά υιοθεσία. Ο Πατήρ 
αχρόνως και αδιαλείπτως γεννά τον Υιόν. 
Γεννά τον Υιόν σημαίνει, καθιστά Αυτόν 
μέτοχον όλης της Φύσεως ή ΟΥΣΙΑΣ Του. 
Ό,τι λαμβάνει ο Υιός εκ του Πατρός Του, 
είναι όλη η Ουσία ή Φύσις του Πατρός. Ο 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 54ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

γεννών τον Υιόν είναι Πρόσωπον του Πα-
τρός και το μεταδιδόμενον είναι όλη η 
Θεία Φύσις. Εκ του Προσώπου του Πα-
τρός γεννάται ο Υιός και λαμβάνει (= του 
δίδει) όλη την Θεία Φύση Του.

Μόνον εκ του Πατρός εκπορεύεται το 
Άγιον Πνεύμα. Εκπόρευση σημαίνει ότι και 
η γέννηση, ήτοι ο Πατήρ δίδει όλη και την 
αυτή Θεία Ουσία ή Φύση στο Άγιον Πνεύ-
μα, όπως και στον Υιό, αλλά κατά διάφορον 
τρόπον, ήτοι εκπορευτώς, εκπορεύων το 
Πνεύμα. Γέννηση και εκπόρευση δεν είναι 
ένα και ταυτό.

2. Ο Υιός:Ό,τι καθιστά και προσδιορίζει 
τον Υιό ως Πρόσωπο είναι η Γέννηση. Δία 
της γεννήσεως ο Υιός λαμβάνει όλην και την 
αυτήν ΘείανΦύσιν εκ του Πατρός. Όπως ο 

Πατήρ άνευ του Υιού δεν θα ήταν Πατήρ 
και άρα ούτε Πρόσωπο, ούτε και Υιός άνευ 
Πατρός δεν δύναται να υπάρχει ως Υιός, 
(τα Πρόσωπα εξαρτώνται εξ αλλήλων). Ο 
Υιός γεννάται εκ του Πατρός άνευ συνεργού.

Η Γέννηση μαρτυρείται στην Αγία Γραφή 
και σημαίνει ότι στην Θεότητα δεν υπάρχει 
στατικότης, αλλά αέναος ροή. Ο Θεός εκ-
βλύζει εξ Εαυτού και εκβάλλει πάλι εις Εαυ-
τόν. Η Γέννηση είναι ενέργεια της Φύσεως 
και όχι της θελήσεως του Πατρός. Η Γέννηση 
του Υιού είναι το πλήρωμα της αγάπης του 
Πατρός. Η πράξη είναι τελεία και διαρκής. 
Ο Θεός Γεννά αδιαλείπτως τον Υιόν, διότι η 
Θεότης είναι σταθερά σχέσις και κοινωνία. Ο 
Υιός εγεννήθη και εν Χριστώ ως άνθρωπος.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 1η συνεχεια από την 12η Ομιλία  1/2/1981

«οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ 
τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ· καὶ 

τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων 
Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ 

εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγή τοῦ σατανᾶ.»
(Αποκαλ. Β’ 9)

«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γρά-
ψον· τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὅς 
ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· «οἶδά σου τὰ ἔργα 
καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλού-
σιος εἶ· καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων 
Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ 
συναγωγή τοῦ σατανᾶ.» μηδὲν φοβοῦ ἅ μέλ-
λεις παθεῖν. ἰδοὺ δὴ μέλλει βαλεῖν ὁ Διάβο-
λος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν, ἵνα πειρασθῆτε, καὶ 
ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι 
θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς 
ζωῆς.» Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα 
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ 
ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου»(Ἀπ. 2, 811).
Συνεχίζομε, ἀγαπητοί μου, τήν ἀνάλυσί μας 
εἰς τήν Ἐπιστολήν αὐτήν τοῦ Κυρίου πρός τόν 
ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης. Εἴδα-
με ὅτι ἡ Ἐπιστολή αὐτή δέν περιέχει κανέ-
ναν ψόγον, καμμίαν κατηγορίαν, παρά μό-
νον ἐπαίνους.
Πράγματι· ὁ Κύριος ἐπαινεῖ τόν ἐπίσκοπον, δι-
ότι, παρά τόν πλοῦτον τῆς πόλεως τῆς Σμύρ-
νης, εἶναι πτωχός· πτωχός κατά κόσμον· ἀλλά 
εἶναι πλούσιος κατά Θεόν.
Καί μπαίνει, τώρα, σέ ἕνα καινούργιο θέμα, 
ἀφοῦ εἴδαμε τήν ἀνάλυσιν αὐτῆς τῆς κατά 
Θεόν πτωχείας. Σημειώνει ὁ Κύριος:
«Καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰου-
δαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ 
συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ» (Ἀπ. 2, 9). «Ἀκόμη, 
γνωρίζω καί τήν συκοφαντίαν πού σᾶς ἔγι-
νε ἀπ’ ἐκείνους πού λέγουν ὅτι εἶναι Ἰου-
δαῖοι, ἐνῶ δέν εἶναι, ἀλλά εἶναι συναγωγή 
τοῦ Διαβόλου».
Κατ’ ἀρχάς, ἀγαπητοί μου, προσέξτε τί χα-
ρακτηρισμούς δίδει ὁ Κύριος! Ἐάν κάποτε 
θά ἔπρεπε νά δώσουμε ἐμεῖς τούς χαρακτη-
ρισμούς αὐτούς, θά κινδυνεύαμε νά χαρα-
κτηρισθοῦμε ὅτι εἴμεθα σκληροί, ὅτι εἴμεθα 
φανατικοί, ὅτι δέν ἔχουμε μέσα μας ἀγάπη! 
Δυστυχῶς, αὐτό τό κλῖμα ἐπικρατεῖ σήμερα, 
ὅταν μάλιστα πιεζόμεθα νά ἑνώσωμε καί νά 
μείξωμε τά ἄμεικτα. Καί, ἔτσι, αὐτοί, οἱ κα-
τήγοροι, θέλουν ἐκείνους τούς ὁμιλητάς, πού 
ὁμιλοῦν δῆθεν σκληρά, νά εἶναι θεϊκώτεροι, 
ἐπιεικέστεροι καί εὐγενέστεροι τοῦ Θεοῦ!… 
Ὁρίστε! Ἐάν ὁ Χριστός ὁμιλῇ ἔτσι, ἐάν ὁ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ χαρακτηρίζῃ ἔτσι, ἐγώ πού εἶμαι ὁ 
ὑπηρέτης Του, μιά ἀπό τίς μυριάδες φωνές 
πού ἐκήρυξαν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μέσα εἰς 
τούς αἰῶνες, ποιός εἶμαι ἐγώ πού θά μιλή-
σω κατ’ ἄλλον τρόπον, διαφορετικόν ἀπό τό 
ὕφος πού ὁμιλεῖ ὁ Κύριος;... Ποιός εἶμαι;... 
Θά μιλήσωμε, λοιπόν, μέ τό ὕφος πού ὁμι-
λεῖ ὁ Κύριος.
Πῶς χαρακτηρίζει αὐτούς τούς Ἰουδαίους; 
Τούς χαρακτηρίζει ὡς «συναγωγὴ τοῦ σα-
τανᾶ», τοῦ Διαβόλου. Καί, ἀκόμη, λέγει ὅτι 
εἶναι βλασφημία τό νά ἰσχυρίζωνται αὐτοί 
ὅτι εἶναι Ἰουδαῖοι. Ἀλλά, ἄς ἰδοῦμε τά πράγ-
ματα μέ τήν σειρά τους.
Τί εἶναι αὐτή ἡ «συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ»;
Ἡ «συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ», κατά τό βιβλί-

ον τῆς Ἀποκαλύψεως, εἶναι ἡ μή πιστεύσα-
σα εἰς τόν Χριστόν ἀλλά καί εἰς τήν ἀπιστίαν 
ἐμμένουσα ἰουδαϊκή Συναγωγή (Π. Μπρα-
τσιώτης).
Ὁ τίτλος «Ἰουδαῖος» εἶναι ὁπωσδήποτε τίτλος 
τιμητικός. Αὐτός ὁ Κύριος, κατά τήν ἀνθρω-
πίνη Του φύσι, ἦτο Ἰουδαῖος· καί, ὅταν διε-
λέγετο μέ τήν Σαμαρείτιδα γυναῖκα, τῆς εἶπε 
ὅτι ἡ σωτηρία προέρχεται ἐκ τῶν Ἰουδαίων 
(Ἰωάν, 4, 22). Ἀλλά αὐτός ὁ τιμητικός τίτλος, 
«Ἰουδαῖος» –Ὄχι ἁπλῶς «Ἑβραῖος» ἤ «Ἰσρα-
ηλίτης», ἀλλά «Ἰουδαῖος»· ὁ καταγόμενος ἐκ 
τῆς φυλῆς τοῦ Ἰούδα· τῆς βασιλικῆς φυλῆς, 
ἐκ τῆς ὀποίας θά προήρχετο καί ὁ Χριστός. 
Γι’ αὐτό καί ὁ Κύριος εἶπε εἰς τήν Σαμαρείτι-
δα ὅτι ἡ σωτηρία προέρχεται ἐκ τῶν Ἰουδαί-
ων– αὐτός, ἀγαπητοί μου, ὁ τίτλος ἐξέπεσε. 
Καί ἐξέπεσε, διότι ἁπλούστατα οἱ Ἰουδαῖοι 
δέν ἐπίστευσαν εἰς τόν Χριστόν, καί ἔτσι ἔμει-
ναν ψιλῷ ὀνόματι μέ τόν τίτλον «Ἰουδαῖοι».
Καί οἱ μέν ἀληθεῖς Ἰουδαῖοι, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι 
ἐπίστευσαν εἰς τούς Προφήτας, ἐπίστευ-
σαν καί εἰς τόν Χριστόν καί ἀπετέλεσαν τήν 
Ἐκκλησίαν. Ἔτσι, ἡ Συναγωγή ἔγινε Ἐκκλησία. 
Ἐκεῖνοι, ὅμως, οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπί-
στευσαν εἰς τόν Χριστόν, παρέμειναν «συνα-
γωγή τῶν Ἰουδαίων».
Ἀλλά γιατί δέν ἐπίστευσαν εἰς τόν Μεσσίαν;
Δέν ἐπίστευσαν, διότι δέν μπόρεσαν νά συλ-
λάβουν τό νόημα τῶν Προφητῶν, τό νόη-
μα τοῦ μηνύματος τῶν Προφητῶν. Ζοῦσαν 
μέσα σέ μιά παχυλότητα ἀντιλήψεων. Θέ-
λησαν ἕναν Μεσσία, ὁ ὁποῖος θά τούς ἔδιδε 
πλοῦτον καί ἐθνικήν ἐλευθερίαν.
Τό δυστύχημα γι’ αὐτούς εἶναι ὅτι ἔχουν μεί-
νει εἰς αὐτήν τήν ἄποψί τους μέχρι σήμερα, 
ἀγαπητοί μου, ὡς αὐτήν τήν στιγμή πού ὁμι-
λοῦμε. Ἔτσι, αὐτή, ἡ «συναγωγή τῶν Ἰουδαί-
ων», πού δέν ἔγινε Ἐκκλησία καί παρέμεινε 
Συναγωγή, ἀναμένει ἀκόμη τόν Μεσσίαν, ὡς 
ἀπόγονον τοῦ Δαβίδ· δηλαδή, ὡς ἕνα κοσμι-
κόν ἀρχηγόν καί ἐξουσιαστήν ὄχι μόνον τῆς 
πατρίδος των, ἀλλά ὅλων τῶν ἐθνῶν! Ἀλλά, 
ἐπειδή ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἀληθής Μεσσίας, καί 
ὁ Μεσσίας ἦλθε –εἶναι ὁ Χριστός· αὐτό θά πῇ 
«Μεσσίας»· «Χριστός»–, καί ἀφοῦ ἦλθε, τότε 
ματαίως ἀναμένουν.
Σκεφθεῖτε ὅτι ἀπό τόν καιρό τῶν Προφητῶν, 
ἄν θά πρέπῃ ἀπό τόν Μωϋσέα νά ξεκινή-
σουμε –γιά νά μήν πῶ ἀπό τόν Ἀβραάμ, ἀπό 
τόν ὁποῖον μέχρι σήμερα πέρασαν τέσσερις 
χιλιάδες χρόνια– ἄν πρέπῃ νά ξεκινήσουμε 
ἀπό τόν Μωϋσέα, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε διά τόν 
μεγάλον αὐτόν Προφήτην, τόν Μεσσία, πού 
ὅποιος δέν θά πίστευε εἰς Αὐτόν, θά ἐξολο-
θρεύετο ἐκ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἔχουν περά-
σει ἀπό τότε τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια. Καί 
τό χαρακτηριστικόν εἶναι ὅτι μέχρι τόν τρίτον 
αἰῶνα πρό Χριστοῦ ἔχομε μία σειρά προφη-
τικῶν φωνῶν. Ἀπό τόν τρίτον αἰῶνα πρό Χρι-
στοῦ, ὅμως, μέχρι καί σήμερα, ἤτοι δυό χι-
λιάδες τριακόσια χρόνια, δέν ἔχει ἀκουσθῆ 
καμμιά προφητική φωνή περί τοῦ Μεσσί-
ου. Ποῦ εἶναι ὁ Μεσσίας;... Ἁπλούστατα, ὁ 
Μεσσίας ἦλθε!
Εἶδαν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὅτι ἀργεῖ ὁ Μεσσί-
ας νά ἔλθῃ καί ἐσκέφθησαν ὅτι θά πρέπῃ νά 
ἑρμηνεύσουν διαφορετικά τούς Προφήτας. 
Βεβαίως, ἤδη διαφορετικά τούς εἶχαν ἑρμη-
νεύσει. Καί θά πρέπῃ, τώρα, νά μεταβάλουν 

τήν ἑρμηνεία περί τοῦ προσώπου τοῦ Μεσ-
σίου, ἐκλαμβάνοντάς τον ὄχι ὡς πρόσωπον 
πλέον, ἀλλ’ ὡς λαόν!...
Ο Μεσσίας, γι’ αὐτούς πιά, δέν εἶναι ἕνα πρό-
σωπον· εἶναι ἕνας λαός. Εἶναι ἕνας λαός, ὁ 
ὁποῖος θά διαδραματίσῃ τόν ρόλον τοῦ Μεσ-
σίου. Ο Ισραήλ, λοιπόν, ὡς λαός, εἶναι ὁ Μεσ-
σίας, ὁ ὁποῖος πρέπει νά ἀναλάβῃ τήν διεκδί-
κησι τῶν δικαίων του ἀπό τά ἔθνη, τά ὁποῖα 
ὑποτίθεται ὅτι κατεπάτησαν τά δίκαιά του 
μέχρι σήμερα.
Προσέξτε νά ἰδῆτε πόσο σπουδαῖα εἶναι 
αὐτά καί, ἄν θέλετε, πόσο ἐπίκαιρα! καί πόσα 
πράγματα μποροῦν νά ἑρμηνεύσουν. Αὐτά 
πού σᾶς λέγω δέν εἶναι δικές μου ἑρμηνεῖες. 
Ἡ ἰδία ἡ Συναγωγή, ὁ ἴδιος ὁ Ἰσραήλ εἶναι 
ἐκεῖνος πού δίδει αὐτήν τήν ἑρμηνεία. Δέν 
δίδω ἐγώ τήν ἑρμηνείαν αὐτήν.
Ἀλλά οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἀφοῦ δέν ἐπίστευ-
σαν εἰς τόν Χριστόν, ἑπόμενον εἶναι νά ζηλο-
τυποῦν, βλέποντας τούς χριστιανικούς λαούς 
σέ μιά προκοπή. Ἀκόμη, βλέποντάς τους νά 
ἔχουν τίς πατρίδες των, ἐνῶ αὐτοί διατελοῦν 
κάτω ἀπό μίαν ἀράν, μία κατάραν, ἔφθασαν 
στό σημεῖο νά ζηλοτυποῦν φοβερά· νά ζηλο-
τυποῦν φοβερά τούς χριστιανούς καί τά ἔθνη.
Ἄν θέλετε, ρῖξτε μία ματιά, γιά νά ἰδῆτε, πῶς 
ὁ Κύριος τό προφητεύει αὐτό, εἰς τήν παρα-
βολή τοῦ «ἀσώτου υἱοῦ». Εἶναι ἡ συμπεριφο-
ρά τοῦ μεγαλυτέρου υἱοῦ. Ξέρετε, πολλές φο-
ρές, στά κηρύγματα, ὅταν ἀναλύωμε τήν πα-
ραβολή «τοῦ ἀσώτου», μένομε πάντοτε –δέν 
ξέρω γιατί· μᾶς εἶναι συμπαθέστερο τό πρό-
σωπο αὐτό, καί δικαιολογημένα– μένομε πά-
ντοτε στό πρόσωπο τοῦ ἀσώτου υἱοῦ. Λέμε 
ὅτι ὁ ἄσωτος υἱός, ὁ ὁποῖος ἐκινήθη ἔτσι κι 
ἔτσι, μετενόησε, ἐπανῆλθε,… καί, συνήθως, 
δέν ἀναλύομε, δέν κάνουμε τομήν τῆς ψυχο-
λογίας τοῦ πρεσβυτέρου υἱοῦ.
Αὐτός, ὁ πρεσβύτερος υἱός, δέν εἶναι παρά 
οἱ Ἑβραῖοι. Ζηλοτύπησε ὁ πρεσβύτερος υἱός, 
ὅταν εἶδε νά γίνεται δεκτός, νά ἀγκαλιάζε-
ται καί νά δικαιώνεται ὁ νεώτερος, ὁ ἄσω-
τος υἱός. Καί ὁ ἄσωτος υἱός εἶναι τά ἔθνη, 
πού ἔφυγαν μακρυά ἀπό τόν ἀληθινό Θεό 
καί ἀσώτευσαν, ξοδεύοντας τήν ψυχή τους, 
τήν μεγάλη περιουσία, στήν ἁμαρτία καί 
στήν εἰδωλολατρεία. Καί, τώρα, ὁ Θεός κα-
λεῖ τά ἔθνη.
Θυμηθῆτε –ἱστορικά, τώρα– θυμηθῆτε 
πῶς ἀντέδρασαν οἱ Ἑβραῖοι, στά Ἱεροσόλυ-
μα, ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁμίλησε καί 
τούς εἶπε ὅτι ὁ Θεός τόν ἔστειλε στά ἔθνη. 
Οἱ Ἑβραῖοι, πού μέχρι τήν ὥρα ἐκείνη τόν 
ἄκουγαν εὐχαρίστως, μόλις ἄκουσαν τήν λέξι 
«ἔθνη», δαιμονίστηκαν! Ἔπαιρναν χῶμα ἀπό 
κάτω καί τό πετοῦσαν ψηλά· κι ἔσχιζαν τά 
ροῦχα τους καί τά πετοῦσαν ἐπάνω, εἰς τόν 
ἀέρα· καί φώναζαν εἰς τόν Λυσία, τόν Χιλί-
αρχο: «Σκότωσε αὐτόν τόν ἐξωμότη· σκότω-
σέ τον» (Πράξ. 22, 22).
Ἀγαπητοί μου, αὐτή ἡ παραβολή τοῦ Κυ-
ρίου, ὅπου περιγράφεται ἡ ψυχολογία τοῦ 
Ἰσραήλ –τοῦ πρεσβυτέρου υἱοῦ– ἔναντι τῶν 
ἄλλων ἐθνῶν –τοῦ νεωτέρου υἱοῦ–, συνεχί-
ζεται, τώρα πιά, ἱστορικά νά πραγματώνεται.
Βλέπομε τούς Ἀποστόλους, καί συγκεκριμένα 
τόν ἀπόστολο Παῦλο –τοῦ ὁποίου ἡ βιογρα-
φία περιγράφεται ἐκτενέστερα στίς Πράξεις 
τῶν Ἀποστόλων–, ὅταν πηγαίνῃ εἰς τάς συ-

ναγωγάς νά κηρύξῃ «Χριστόν» –εἰς τήν Ἀντι-
όχεια τῆς Πισιδίας (Ὅχι τῆς Συρίας, ἀλλά τῆς 
Πισιδίας. Ἔχομε δυό Ἀντιόχειες), στή Θεσ-
σαλονίκη, στήν Κόρινθο,... ὅπου κι ἄν πάῃ–, 
οἱ Ἑβραῖοι ἀπό πίσω· ἀπό πίσω! νά τόν κυ-
νηγοῦν διαρκῶς καί νά μήν μπορῇ πουθενά 
νά σταθῇ ὁ ἀπόστολος Παῦλος· διαρκῶς οἱ 
Ἑβραῖοι νά τόν διώκουν!
Ὅταν, κάποτε, βρέθηκε εἰς τήν Κόρινθον, σκο-
πεύει διά ξηρᾶς νά πάῃ στή Μακεδονία, διά 
τῆς Θεσσαλίας· νά πάῃ Μακεδονία, Μικρά 
Ἀσία, Συρία, Ἀντιόχεια καί Ἱερουσαλήμ –πι-
θανῶς–. Καί μαθαίνει –ὄχι πιθανῶς· στά Ἱε-
ροσόλυμα θά πήγαινε, γιατί εἶχε τήν εὐλο-
γία τῆς Λογίας· εἶχε μαζέψει χρήματα για 
τούς πτωχούς τῆς Ἱερουσαλήμ– καί μαθαίνει 
ὅτι οἱ Ἑβραῖοι, εἰς τόν λιμένα τῶν Κεχρεῶν, 
εἶχαν ἑτοιμάσει συνομωσία. Συγγνώμη, συγ-
γνώμη... Θά πήγαινε διά θαλάσσης καί θά 
ἔμπαιναν κι αὐτοί εἰς τό πλοῖον μέσα, καί 
εἰς τόν δρόμον, κάποια νύχτα, θά τόν ἅρπα-
ζαν , θά τόν πετοῦσαν στήν θάλασσα νά τόν 
πνίξουν. –Εἶναι τά ἔργα τῶν Ἑβραίων αὐτά· 
ὅλες αὐτές οἱ δολοπλοκίες των!– Τό ἔμαθε ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, καί πῆγε διά ξηρᾶς. Δη-
λαδή, ἦλθε στή Μακεδονία, πέρασε ἀπό τήν 
Τρωάδα, ἀπό ’κεῖ μετά πῆρε πλοῖο καί ἤρχε-
το παραλιακά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί λοιπά. 
Καί, τελικά, συνελήφθη στά Ἱεροσόλυμα καί 
εἶχε τήν παρακάτω περιπετειά του... (..........
...........................)
Βλέπετε πῶς ἐσκέπτοντο οἱ Ἑβραῖοι; Βλέπε-
τε πῶς κυνηγοῦσαν οἱ Ἑβραῖοι τόν ἀπόστο-
λο Παύλο; Δηλαδή, εἰς τήν πραγματικότητα, 
κυνηγοῦσαν τήν Ἐκκλησία· τούς Χριστιανούς. 
Τούς εἶχε καταλάβει μία φοβερή, φοβερωτά-
τη ζηλοτυπία!
Ἔτσι, ἀφ’ ἑνός μέν ἡ ἀπογοήτευσίς των, ἀπό 
τό ὅτι ὁ Μεσσίας δέν ἦλθε, ἀφ’ ἑτέρου δέ 
αὐτή ἡ ζηλοτυπία των, τούς ἔχουν ὁδηγήσει 
εἰς τήν φοβερήν αὐτήν κατάστασι, ὥστε στήν 
ἐποχή μας νά ἱδρύσουν τόν «Σιωνισμόν». Ὁ 
Σιωνισμός, θά λέγαμε, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, 
παρά μία κίνησις, μέσῳ τῆς ὁποίας οἱ Ἑβραῖοι 
ἐπιδιώκουν νά πάρουν πίσω τά δικαιώματά 
τους, νά τιμωρήσουν τούς λαούς, κάτω ἀπό 
τό πέλμα τῶν ὁποίων, ὡς Ἑβραῖοι τῆς δια-
σπορᾶς, ἐδέχθησαν ἐξευτελισμούς, καί νά 
ἐπικρατήσουν ἐπί ὅλων τῶν ἐθνῶν· νά γίνουν 
κοσμοκράτορες! Αὐτό, πραγματικά, εἶναι φο-
βερό! Γι’ αὐτό, ἀκριβῶς, αὐτός ὁ διεθνής Σιω-
νισμός, πού στίς ἡμέρες μας δρᾶ φοβερά, δέν 
εἶναι τί ἄλλο παρά μία σκοτεινή δύναμις, μία 
δύναμις μέ πολλά πλοκάμια, πού ἔχει ἀγκα-
λιάσει ὁλόκληρη τήν ὑφήλιο, καί προσπα-
θεῖ νά δημιουργήσῃ πτῶσι τῶν χριστιανικῶν 
λαῶν καί ἐπικράτησι τῶν Ἑβραίων!
Ἀγαπητοί μου, αὐτά πού λέμε δέν εἶναι πα-
ραμύθια, οὔτε προϊόντα ἑνός φανατισμοῦ 
ἐναντίον τῶν Ἑβραίων. Μόλις πέρυσι –πότε 
ἦταν;–, ὁ ἴδιος ὁ Ο.Η.Ε. –ὁ Ὀργανισμός Ἡνω-
μένων Ἐθνῶν– ἔβγαλε στήν ἐπιφάνεια τό 
θέμα «Σιωνισμός»! Πρίν ἕναδύο χρόνια –δέν 
θυμᾶμαι καλά– ἀσχολήθηκε μέ τήν ὑπόθεσι 
τοῦ Σιωνισμοῦ. Εἶναι φοβερό πρᾶγμα!
Ἐξ ἄλλου, μή ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Μασωνισμός, ὁ 
Χιλιασμός καί ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἔργα καί 
ἡμέραι τοῦ Σιωνισμοῦ· εἶναι ἔργα δικά του. 

Καί προσπαθοῦν νά κατακτήσουν τόν κό-
σμον, δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου: Νά πολεμήσουν 
μέ ἐσωτερικούς ἐχθρούς, νά κάνουν τούς ἴδι-
ους τούς Χριστιανούς νά στραφοῦν ἐναντίον 
τῆς πίστεώς των, ἐναντίον τῆς πατρίδος των 
καί λοιπά. Διότι, πῆτε μου: Ὅταν ἕνας ἄνθρω-
πος γίνεται Μασσῶνος, γίνεται Χιλιαστής, 
δέν στρέφεται ἐναντίον τῆς πίστεώς του;... 
δέν στρέφεται ἐναντίον τῆς πατρίδος του;...
Ἐπί παραδείγματι, σοῦ λέγουν οἱ Χιλιασταί: 
«Γιαχβέ, Ἰεχωβά εἶναι τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ»!
Γιατί, κύριοι, τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ λέτε ὅτι 
εἶναι τό «Ἰεχωβᾶ»; Η Καινή Διαθήκη γιατί 
δέν ἔχει ἔστω καί μία φορά, κάπου, τό ὄνο-
μα «Ἰεχωβά»; Γιατί;... Δέν τό ἀντιλαμβάνε-
σθε –θά λέγαμε εἰς τούς Χιλιαστάς– ὅτι ὑπη-
ρετεῖτε ξένα συμφέροντα; ὅτι αὐτή τήν στιγ-
μή ἔχει λυσσάξει ἡ Συναγωγή τῶν Ἰουδαίων 
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, καί προσπαθεῖ νά 
τήν προσβάλλῃ;».
Ἀλλά τό σπουδαῖον εἶναι ὅτι αὐτός ὁ Κύρι-
ος χαρακτηρίζει αὐτήν τήν Συναγωγήν τῶν 
Ἰουδαίων, πού κινεῖται δι’ αὐτοῦ τοῦ τρό-
που, «συναγωγή τοῦ σατανᾶ»! Νομίζω πώς 
καιριότερος καί χαρακτηριστικότερος χαρα-
κτηρισμός δέν θά μποροῦσε νά δοθῇ, ἀπ’ 
αὐτόν πού δίδει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Ἄν θέλετε, 
ἀποκαλυπτικότερος χαρακτηρισμός δέν θά 
μποροῦσε νά δοθῇ. Καί θά ἰδοῦμε στή συ-
νέχεια γιατί εἶναι ὁ ἀποκαλυπτικότερος χα-
ρακτηρισμός.
Πάντως, τό θέμα εἶναι ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι 
διεισδύουν διά παντός μέσου. Διεισδύουν 
εἰς τήν κρατικήν μηχανήν κάθε λαοῦ, κάθε 
κράτους, καί προσπαθοῦν νά κρατοῦν στά 
χέρια τους τήν οἰκονομίαν τῶν λαῶν, μά καί 
τήν διοίκησι. Θέλετε ἀκόμη; κρατοῦν καί τόν 
«τύπο». Αὐτό ἀπεδείχθη· ἐλέγχουν καί τόν 
«τύπον»! Οἱ μεγαλύτερες ἐφημερίδες τοῦ 
κόσμου βρίσκονται στά χέρια τῶν Ἑβραίων, 
καί γράφουν ὅπως ἐκεῖνοι θέλουν νά γρά-
φουν. Ἔτσι, μέ κάθε τρόπο, προσπαθοῦν νά 
κυριαρχήσουν πάνω σ’ ὁλόκληρον τόν κόσμο.
Ἐξ ἄλλου, βλέπει κανείς καθαρά ὅτι τά «Πρω-
τόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών» –αὐτό τό βι-
βλίο πού ἐξεδόθη τόν περασμένον αἰώ-
να– δέν εἶναι μῦθος. Κι αὐτό, γιατί βλέπει 
κανείς νά πραγματοποιοῦνται, ἕνα πρός ἕνα, 
ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἐγράφησαν ἀπ’ αὐτούς· 
ἤ, καλύτερα, ἀπεκαλύφθησαν ἐκεῖνα τά 
ὁποῖα αὐτοί εἶχαν σάν σχέδιά τους, ἐναντί-
ον τῶν ἐθνῶν!
Γιατί ὅμως ὁ Κύριος χαρακτηρίζει αὐτούς 
«συναγωγή τοῦ σατανᾶ»;

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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δυνατόν να λέγονται τέτοιες υπερβολές, έστω και 
μετά θάνατον, και να μην αγανακτεί ο κόσμος, ο 
απλός θρησκευόμενος λαός!!!».

Ας δούμε μερικές από τις υπερβολές αυτές 
εγκωμιαστικών θρήνων που έγραψε ο Ιγνάτιος 
στο ημερολόγιό του.

«Ο Μεγάρων Βαρθολομαίος ήταν κορυφαία εκ-
κλησιαστική προσωπικότης… Το ύψος αυτής της 
κατά πάντα ισχυράς προσωπικότητος είναι ιλιγγιώ-
δες… Ζητώ συγγνώμη εάν αδικήσω τον τιμώμενον 
εκκλησιαστικόν άνδρα με τον αδύναμον λόγο μου».

«Και βέβαια, μας λέγει ο κ. Τζούμας, αυτός ο άν-
θρωπος (ο Βαρθολομαίος) ο καταγόμενος εξ ευ-
γενούς οικογενείας, εθήτευσε δίπλα σε μεγάλα 
και δημιουργικά Αρχιερατικά αναστήματα, όπως 
ο Χίου Παντελεήμονας Φωστίνης (δικό του πνευ-
ματικό τέκνο ήταν ο Βαρθολομαίος) και ο Κορίν-
θου Παντελεήμονος Καρανικόλας (ο οποίος τον 
προώθησε στην Αρχιερωσύνη το 1974)».

Αλήθεια, ποιο ήταν αυτό το “το μεγάλο Αρχιερα-
τικό ανάστημα” (Π. Φωστίνης) ώστε να θεωρούν 
τιμή τη θητεία παρά τους πόδας του;

Ο Χίου Παντελεήμονας ήταν από τους ισχυρό-
τερους δεσποτάδες στην εποχή του, ιδρυτής του 
κακόφημου «Τάγματος Φωστίνη» το οποίο ανέ-
δειξε σκανδαλοποιούς δεσποτάδες, κατά κανόνα 
Παντελεήμονες και Ιακώβους.

Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στο περιοδικό 
«ΣΠΙΘΑ» έγραφε ότι το “Τάγμα Φωστίνη” είναι 
«εστία μολύνσεως», του οποίου τα έργα «απει-
λούν να προκαλέσουν ναυτία και εις βουβάλους 
του βορβορώδους Αλιάκμονος».

«Ο Φωστίνης βρέθηκε και στο επίκεντρο καταγ-
γελιών (κυρίως για ηθικής φύσεως σκάνδαλα) φι-
λοξενώντας στο μοναχικό “Τάγμα…” νεαρά άτομα 
που προορίζονταν για κληρικοί» (“Ποντίκι”, 4-8-05).

«Το συγκεκριμένο τάγμα θεωρήθηκε άντρο ακο-
λασίας» (“ΕΘΝΟΣ”, 28-1-06).

Μέσα από το “Ιερό” αυτό Τάγμα ξεπήδησαν 
δεσποτικές “προσωπικότητες” όπως: Ο Ιάκωβος 
Βαβανάτσιος (αρχιεπίσκοπος των 12 ημερών…), 
ο Κορινθίας Παντελεήμονας με την Λούλα (δικά-
στηκε για μία από τις πολλές ποινικές διώξεις σε 
ένα χρόνο φυλακή), ο Λήμνου Παντ/μονας (έφυ-
γε “νύχτα” κυνηγημένος από τους κατοίκους), ο 
Δράμας Φίλιππος (εκθρονίστηκε για ηθικά σκάν-
δαλα),ο Θεσσαλονίκης Παντ/μονας ο Α΄ (αναγκά-
στηκε να παραιτηθεί για τον ίδιο λόγο, ο Ζακύν-
θου και μετά Αττικής Παντ/μονας Μπεζενίτης – το 
στερνοπούλι – (καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλα-
κή για οικονομικά σκάνδαλα), ο εκλιπών Μεγάρων 
και Σαλαμίνος Βαρθολομαίος και πολλοί άλλοι.

Είναι όντως έτσι, όπως τα περιγράφει στον 
“εγκωμιαστικό θρήνο” ο κ. Ιγνάτιος όταν λέγει: 
«Είναι αλήθεια ότι – ο μακαρίτης – ήλθεν εις μίαν 
εκκλησιαστικήν επαρχία με εύκρατο εκκλησιαστι-
κό κλίμα. Ήλθε και σε μίαν εποχήν που ανθούσε ο 
μοναχισμός και ως τώρα ακόμα – δόξα τω Θεώ –. 
Ήλθε και βρήκε ισχυρούς πνευματικούς άνδρας 
που καθοδηγούσαν το ποίμνιο…», αλλά αποσιω-
πά πολλά ουσιώδη.

Δέσποτα Ιγνάτιε, η λαϊκή θυμοσοφία λέει: «η 
μισή αλήθεια είναι ένα μεγάλο ψέμα». Αυτό ακρι-
βώς κάνατε και σεις. Είπατε ψέματα. Μιλήσατε για 
εύκρατο εκκλησιαστικό κλίμα, ενώ γνωρίζετε ότι 
εκείνες τις ημέρες οι 12 μητροπολιτικές επαρχί-
ες ζούσαν ημέρες Μεγάλης Πέμπτης γιατί ο γέ-
ροντάς σας Σεραφείμ Τίκας είχε στήσει 12 σταυ-
ρούς και σταύρωνε τους 12 άγιους αρχιερείς και ο 
Βαρθολομαίος, που τόσο εξυμνείτε, έβαζε τα καρ-
φιά στα χέρια και στα πόδια του Νικοδήμου Αττι-
κής αρπάζοντας την μητρόπολή του. Είναι σωστό, 
βέβαια, ότι ανθούσε ο μοναχισμός, αλλά δεν είπα-
τε ότι όλα αυτά ήταν έργο και αγώνας του κανο-
νικού μητροπολίτη Νικοδήμου. Και το ότι βρήκε 
“ισχυρούς και πνευματικούς άνδρας” και αυτό εί-
ναι σωστό, αλλά αποκρύψατε τον πνευματικό τους 
πατέρα, τον π. Νικόδημο. 

Δεν μας είπατε επίσης, πεθαίνοντας ο μακαρι-
στός Βαρθολομαίος τί άφησε πίσω του;

Τη δική σας σιωπή αναπληρώνουν άλλοι που 
έζησαν τα γεγονότα παρουσιάζοντάς μας το προ-
φίλ του Βαρθολομαίου όπως ο κ. Τζούμας στο 
‘‘Εξάψαλμος’’ γράφοντας: «Ο Σαλαμίνος Βαρθο-
λομαίος, μας λένε, ήταν ευγενής μεν αλλά ιδιόρ-
ρυθμος άνθρωπος, χωρίς πολλές κοινωνικές σχέ-
σεις και επαφές!!

… Μολονότι δεν πείραξε ποτέ τους Μοναχούς 
της Μητρόπολης και δεν αναμίχθηκε ποτέ στη ζωή 
της Μοναστικής πολιτείας που ευρίσκετο εν ακμή 
στη Μητρόπολη Μεγάρων, ήταν αδιάφορος προς 
τον Μοναχισμό.

… Αρχιεράτευσε 40 ολόκληρα χρόνια, κι όμως, 
δεν άφησε τίποτα πίσω του, που να θυμίζει το πέ-
ρασμά του. Και όπως φαίνεται ούτε ένα κεραμίδι 
δεν πρόσθεσε πουθενά.

Έβλεπα τον υπό… κατάρρευση Μητροπολιτι-
κό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και έρχο-
νταν στο νου μου ορθόδοξος ναός στους Αγίους 
Σαράντα της Αλβανίας».

Την απάντηση, στο γιατί ο Ιγνάτιος είπε και έγρα-
ψε τόσα ψέματα, όσον αφορά τον τιμώμενο Σαλα-
μίνας Βαρθολομαίο, δίνει ο ίδιος:

«Εζήσαμε πλησίον του… Ελάβα-
με απ’ τα τίμια χέρια του όλους τους 
βαθμούς της Ιερωσύνης και αυτό 
το χάρισμα του δεσμείν και λύειν· 
απ’ αυτόν τα οφφίκια και οι τιμές…».

Δηλαδή ο Σαλαμίνιος μοιχεπιβά-
της Βαρθολομαίος Κατσούρης με 
την “ιλιγγιώδη προσωπικότητά του” 
έκανε όλα τα παραπάνω παραμερί-
ζοντας και Άγιο Πνεύμα και Κανό-
νες για να τακτοποιήσει τον προστα-
τευόμενό του Ιγνάτιο στη μητρόπο-
λη Λάρισας.

Υπενθυμίζοντας, εν συντομία, με-
ρικά περιστατικά θα διαπιστώσετε 
γιατί ο Ιγνάτιος αποσιωπά την αλή-
θεια και τα μέγιστα ευγνώμων αγιο-
ποιεί τον Βαρθολομαίο.

Ήταν 12η Ιανουαρίου 1993 (23 χρόνια πριν), απο-
φράδα ημέρα κατά την οποία ο μακαριστός μη-
τροπολίτης Λάρισας π. Θεολόγος σύρονταν «ως 
αμνός άμωμος εναντίον του κείροντας αυτόν 
άφωνος», σε μία σκηνοθετημένη και μεθοδευμέ-
νη από την Σεραφειμική φατρία, “δίκη” ενώπιον 
του Πρωτοβάθμιου Συνοδικού Δικαστηρίου – χει-
ρότερου του εβραϊκού που δίκασε τον Χριστό – με 
Πρόεδρο τον δεσπότη Μεγάρων και Σαλαμίνος 
Βαρθολομαίο, και με κατάληξη την “εκτέλεση” 
του Θεολόγου.

Το τι συνέβη εκείνες τις δύο ημέρες δεν περι-
γράφεται. Σκηνές τραγικές που παρόμοιες δεν 
έχουν ξαναγίνει στην μακραίωνη ιστορία. Ονομά-
στηκε απ’ όλους ως η «Δίκη του ΑΙΣΧΟΥΣ». Γρά-
φτηκαν πολλά – θα τα φέρουμε προσεχώς στη 
δημοσιότητα – και ειπώθηκαν ακόμα περισσότε-
ρα. Εμείς σήμερα θα περιοριστούμε στο τραγικό 
πρόσωπο του Πρόεδρου του “Δικαστηρίου”, τον 
οποίο ο κ. Ιγνάτιος στον “εγκωμιαστικό του θρή-
νο” αποκάλεσε: «επίσκοπο κατακεκοσμημένο, ευ-
ωδιάζοντα λόγου της χάριτός του, γνήσιο πνευ-
ματικό αριστοκράτη, ζώντα πολύτιμον λίθον, θεί-
ον αδάμαντα που κόσμησε την κατά Μέγαρα και 
Σαλαμίνα τοπική Εκκλησία…».

Δύο ημέρες πριν τη “δίκη” (10/1/1993) ο δημο-
σιογράφος Γεωρ. Παπαθανασόπουλος με άρθρο 
του στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» έδινε 
το στίγμα της αθέμιτης πράξης που στήθηκε και 
επρόκειτο να παιχτή στο δικαστήριο της “Ντρο-
πής”. «Ως νέος μάρτυρας του Χριστού, ο Μητροπολίτης 
κ. Θεολόγος οδηγείται στη βαρύτερη για κληρικό ποινή, 
την καθαίρεση. Μεθαύριο Τρίτη συνέρχεται το Πρωτο-
βάθμιο Δικαστήριο για Αρχιερείς και η πλειοψηφία των 
μητροπολιτών που συμμετέχουν και τους οποίους χειρα-
γωγεί ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ, έχουν λάβει εντολή 
να “εκτελέσουν” τον Θεολόγο…».

Ο Σεραφείμ είχε κατορθώσει από μέρες να 
τρομοκρατήσει τους δικαστές δεσποτάδες. Είναι 
χαρακτηριστική η εντολή προς δεσπότη – όπως 
έγραφε ο τύπος –: «Θα πεις σε όλα ΝΑΙ. Ρε, μη 
ξεχνάς πως εγώ σε έκανα Δεσπότη. Θα φανείς 
αχάριστος; Άντε να μη σε στείλω…».

Την Τρίτη το απόγευμα (12-1-1993) στις 5.00 ξε-
κίνησε η “δίκη”. Προσερχόμενοι οι δικηγόροι και 
ο π. Θεολόγος στο Συνοδικό Μέγαρο, τους μεν 
δικηγόρους τους προπηλάκισαν μπράβοι παπά-
δες, τον δε π. Θεολόγο τον ανέλαβαν δύο φου-
σκωτοί λαϊκοί και όπως μάθαμε ήταν αδέλφια αρ-
χιμανδρίτη που μετά έγινε δεσπότης σε μητρόπο-
λη της Πελοποννήσου.

Για τα συμβάντα οι δικηγόροι – συνήγοροι του 
π. Θεολόγου – δήλωσαν στους δημοσιογράφους: 
«Κατά την έναρξη της δίκης κατεξευτελίσθηκε 
κάθε έννοια δικαίου… Τα έκτακτα στρατοδικεία 
και η Ιερά Εξέταση ωχριούν μπροστά στον τρό-
πο που το εκκλησιαστικό δικαστήριο μας αντι-
μετώπισε ως συνηγόρους υπερασπίσεως του Κ. 
Θεολόγου… Όχι μόνο δεν έγινε δεκτή η παρου-
σία μας στη δίκη, όπως ρητώς το προβλέπει ο νό-
μος 1700/87, αλλά… ακόμα και προπηλακιστήκα-
με, όταν μπήκαμε στο Συνοδικό Μέγαρο. Τέτοια 
αντιμετώπιση σε δικηγόρους ούτε στα απολυταρ-
χικά καθεστώτα δεν παρουσιάζεται…». 

Η δίκη εκίνησε με μικρή καθυστέρηση. 
Η πρώτη αγαθή ενέργεια που έκαναν ο Πρό-

εδρος και οι άγιοι δικαστές δεσποτάδες ήταν να 
αποκλείσουν τους συνηγόρους του π. Θεολόγου. 
Έτσι στέρησαν από τον “κατηγορούμενο” το ανα-
φαίρετο δικαίωμα υπεράσπισης, ένα δικαίωμα 
που το έχουν όλοι οι υπόδικοι σ’ όλα τα δικαστή-
ρια του κόσμου.

Δεύτερη: Απέρριψαν χωρίς συζήτηση τις ενστά-

σεις του π. Θεολόγου για την κακή συγκρότηση 
του Συνοδικού Δικαστηρίου, διότι ήταν μέλη που 
είχαν καταλάβει μητροπόλεις των 12 εκδιωχθέ-
ντων μητροπολιτών, άρα υπήρχε κόλλημα νομικό.

Τρίτη: Απέρριψαν την αίτηση του π. Θεολόγου 
για μια ολιγοήμερη αναβολή της “δίκης” για λό-
γους υγείας, παρ’ ότι προσκόμισε πιστοποιητικό 

Κρατικού Νοσοκομείου με το οποίο 
βεβαιωνόταν η σοβαρή πάθησή του.

Καμαρώστε τί έγραψαν την επο-
μένη ημέρα, σχεδόν όλες, οι εφημε-
ρίδες για τους «αγίους» δεσποτά-
δες (μεταφέρουμε ένα μικρό από-
σπασμα). «Αλλά πρωτοφανής ήταν 
η σκληρότητα της πλειοψηφίας του 
Συνοδικού Δικαστηρίου κατά του 
“αδελφού” τους. Δεν αποφάσισαν 
αναβολή, παρότι τον έβλεπαν αδύ-
ναμο, άρρωστο, και με έντονο πρό-
βλημα… Το ύφος τους ήταν ψυχρό 
και οι ίδιοι πελιδνοί και σαν υπνω-
τισμένοι…».

Τέταρτη: Αρνήθηκαν την εξέταση 
μαρτύρων υπεράσπισης και στηρί-

χθηκαν μόνο σε μάρτυρες κατηγορίας (σε παπά 
διαβεβλημένο και σε τρεις ψευδομάρτυρες).

Στο σημείο αυτό ο π. Θεολόγος αναγκάστηκε να 
αποχωρήσει κάνοντας την εξής δήλωση: 

«Πιστέψαμε ότι μας δίδονταν μια μοναδική ευ-
καιρία, για να τελειώσει επιτέλους αυτή η υπόθε-
ση, που για τόσα χρόνια τώρα ταλαιπωρούσε και 
ταλαιπωρεί την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Δυστυχώς διαψευστήκαμε από την πρώτη στιγ-
μή όταν είδαμε τις διαθέσεις των υπευθύνων να 
απομακρύνουν τους συνηγόρους.

Αυτό δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς… 
Τους δικηγόρους τους άκουσαν ανεπισήμως και 
τους απομάκρυναν επισήμως λέγοντας ότι δεν 
έχουν σχέση και θέση στο δικαστήριο. Περάσα-
με πραγματικά δύσκολες στιγμές, υπήρξαν σοβα-
ρές λογομαχίες…

Είδα ευθύς εξαρχής ότι δεν υπήρχε καμιά διά-
θεση και η απόφαση είχε ήδη παρθεί… Ο Θεο-
λόγος δεν έπρεπε να έλθει στη Λάρισα… Όμως 
άλλα ο Θεός κελεύει…

Λίγο πριν αποχωρήσω από τη δίκη και απευθυ-
νόμενος στον πρόεδρο του δικαστηρίου μητροπο-
λίτη Μεγάρων κ. Βαρθολομαίο, του εξέφρασα τα 
πικρά παράπονά μου για την ανάρμοστη συμπε-
ριφορά των αδελφών μου.

Μας φέρθηκαν σαν να ήμασταν κακοποιοί, δη-
μόσιος κίνδυνος, ο πιο επικίνδυνος εχθρός της 
Εκκλησίας. Προσπάθησα πολλές φορές να πεί-
σω τον εαυτό μου ότι βρισκόμουν στην αίθου-
σα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου… Δεν το κατόρ-
θωσα όμως και λυπάμαι γι’ αυτό βαθύτατα… τους 
ευχαρίστησα και έφυγα…».

Με την αποχώρηση του π. Θεολόγου, ο Δημη-
τριάδος Χριστόδουλος – μετέπειτα Αρχιεπίσκο-
πος – που ήταν μέλος του δικαστηρίου, έθεσε δι-
κονομικές παραβάσεις που συνέβησαν κατά την 
προδικασία (απολογία κατηγορουμένου, μη εξέτα-
ση μαρτύρων υπεράσπισης κ.α.) και πρότεινε ανα-
κοπή της “Δίκης” για να συμπληρωθεί ο φάκελος. 
Και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε. Τότε ο Χριστό-
δουλος έκανε την παρακάτω δήλωση: «Επειδή δι-
απιστώνω ότι αι μετά λόγου τοποθετήσεις μου, 
επί τιθεμένων συνεχώς νομικών κυρίως ζητημά-
των επί της ενώπιον του παρόντος Συνοδικού Δι-
καστηρίου δικαζομένης υποθέσεως, συστημα-
τικώς απορρίπτονται από την εσχηματιζομένην 
πλέον πλειοψηφίαν του Δικαστηρίου τούτου, θε-
ωρώ περιττήν την έκφρασιν οιασδήποτε γνώμης 
μου και περιορίζομαι εις ακροατήν των εν τη αι-
θούση ταύτη συντελουμένων».

Η συμπεριφορά του Προέδρου κ. Βαρθολομαί-
ου όπως και της πλειοψηφίας των δεσποτάδων δι-
καστών, θύμιζε τον σκοτεινό μεσαίωνα. Ο Πειραι-
ώς Καλλίνικος βλέποντας όλα αυτά αηδιασμένος 
αποχώρησε από το δικαστήριο κάνοντας την εξής 
δήλωση: «Έχω κρίσιν συνειδήσεως, επειδή διαπί-
στωσα ότι το δικαστήριον προχωρεί χωρίς να λαμ-
βάνει υπ’ όψιν του αυθαιρεσίες που προηγήθηκαν 
στη λήψη της αποφάσεως παραπομπής και τα νο-
μικά κείμενα που υπάρχουν. Δια τούτο δεν επιθυ-
μώ να συμμετάσχω εις παρωδίαν Δικαστηρίου… 
Θεωρώ ακόμη ότι η απόφασις της Ιεράς Συνόδου 
περί παραπομπής εις δίκην κατόπιν των νομικών 
αυτών κενών είναι λανθασμένη και δι’ αυτό δοκι-
μάζω αληθές μαρτύριον κατά την παραμονήν μου 
εδώ. Φοβούμαι ότι λείπει η αμερόληπτος κρίσις».

Την επόμενη όλες οι εφημερίδας διατραγωδού-
σαν την κατάσταση (δημοσιεύουμε μικρό από-
σπασμα από την εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”): «… Μη-
τροπολίτες που αποτέλεσαν τους “δημίους” του 

Κ. Θεολόγου, κηλίδωσαν τη σύγχρονη εκκλησια-
στική ιστορία της χώρας μας. Η άδικη, παράνομη 
και ανίερη πράξη τους θυμίζει στυγνές κοσμικές 
εξουσίες σκοτεινών αιώνων, που όλη η ανθρωπό-
τητα θέλει να ξεχάσει…».

Ο π. Θεολόγος αποχωρώντας και βρισκόμενος 
έξω από την Μ. Πετράκη, σε ερώτηση δημοσιο-
γράφων τι έχει να πει για τα παράλογα που συμ-
βαίνουν σε ένα χώρο που θάπρεπε να βασιλεύει 
η ελευθερία, δικαιοσύνη και η αγιότητα; Απάντη-
σε: «Εκείνο που ξέρω να σας πω, και θα το πω 
χωρίς να φοβηθώ κανέναν, είναι ότι οι δυνάμεις 
του σκότους βρίσκονται εν δράσει!...».

Ο Μητροπολίτης Φλώρινας Αυγ. Καντιώτης 
έγραψε: «Η κατά του δικαίου μητροπολίτου Λα-
ρίσης Κ. θεολόγου διεξαχθείσα δίκη υπενθυμίζει 
την καθαίρεσιν του ιερού Χρυσοστόμου, ο οποί-
ος είπε ότι “οι δικασταί αυτού ιεράρχαι εδίκασαν 
αυτόν χειρότερον από ότι θα εδίκαζαν οι Σκύθαι 
και οι Σταυρομάται”».

Η “δίκη” συνεχίστηκε και την επόμενη (13 Ιανου-
αρίου) και η οποία κατέληξε τελικά στη γνωστή 
ποινή της δεκαετούς αργίας που ήταν η απαρχή 
για την έκδοση των αντικανονικών επιτιμίων της 
«Ακοινωνησίας», που η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ (Δή-
μητρα Λιάνη-Παπανδρέου) ακύρωσαν το διάταγ-
μα εγκατάστασης του Θεολόγου ως μητροπολί-
τη Λάρισας και Τυρνάβου. Για την ιστορία αναφέ-
ρουμε ότι υπέρ της καταδίκης ψήφισαν δέκα δε-
σποτάδες, ένας ψήφισε “αθώος” και ένας “επέ-
χω”. Η δεκαετής ποινή που του επιβλήθηκε έρχε-
ται σ’ αντίθεση με το ν. 5383/1932 και με το άρ-
θρο 23 που προβλέπει ποινή αργίας μόνο έξι (6) 
μηνών. Γι’ αυτό ο δικηγόρος Λάρισας κ. Αστέριος 
Τζιλάκας σε άρθρο του χαρακτήρισε τη σύνθε-
ση του Δικαστηρίου ως «Συναγωγή πονηρευομέ-
νων, η οποία είχε προαποφασίσει την καταδίκη του 
αθώου Θεολόγου…».

Ο Αρχιεπίσκοπος ικανοποιημένος από την από-
φαση δήλωσε στις κάμερες και τις τηλεοράσεις: 
«Έδωσα εντολή. Και η εντολή μου εξετελέσθη!».

Όπως ήταν επόμενο μετά τον διεθνή σάλο που 
έγινε από τα μέσα ενημέρωσης, ο τότε Προϊστά-
μενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέ-
ταξε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να 
εντοπίσουν εάν έγιναν παρατυπίες κατά τη διεξα-
γωγή της “δίκης” μετά, και από την μήνυση των 
τεσσάρων συνηγόρων (τριών από τη Λάρισα και 
του κ. Παπουτσιδάκη από την Αθήνα) κατά των 
δέκα δεσποτάδων για “παράβαση καθήκοντος”. 
Τα πόρισμα της διενεργηθήσης εξέτασης, έκρινε 
ενόχους τους δικαστές δεσποτάδες και, μαζί τους 
και τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ ως ηθικό αυτουρ-
γό, παραπέμποντάς τους να δικαστούν για πολ-
λαπλά αδικήματα.

Εάν έχετε την περιέργεια να μάθετε τι έγινε αυτή 
η δίκη; Σας γνωρίζουμε, ότι, Ουδέποτε έγινε κάτι 
τέτοιο. Το γιατί; Απολαύσατέ το:

Ο τότε Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης συνερ-
γούντος του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού Παι-
δείας Γεωργ. Σουφλιά – πολέμιος του Θεολόγου 
για την αντιμασονική δράση – και με εισήγηση της 
υπουργού Δικαιοσύνης Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, συ-
γκάλεσε, παρακαλώ (!), την κυβερνητική επιτρο-
πή και ανέστειλε κάθε ποινική δίωξη στους υπό 
κατηγορία δεσποτάδες με το αιτιολογικό – άκου-
σον-άκουσον – ότι κινδυνεύουν… οι εξωτερικές 
σχέσεις της Χώρας (!!!).

Τα όσα σας γράψαμε είναι ελάχιστα απ’ αυτά 
που έκανε ο μοιχεπιβάτης δεσπότης Μεγάρων και 
Σαλαμίνας Βαρθολομαίος, η “ισχυρά και ιλιγγιώ-
δης προσωπικότητα” που ανέλαβε εργολαβικά να 
εξοντώσει τον Θεολόγο και να κάνει δεσπότη στην 
Λάρισα το πνευματικοπαίδι του Ιγνάτιο.

Μπορεί κανείς να φανταστεί τί όργια και πα-
ρανομίες έκαναν ώστε να αναγκαστεί ο Εισαγγε-
λέας να παραπέμψει μια ολόκληρη “Ιερά” Σύνο-
δο μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο στο εδώλιο του κα-
τηγορουμένου;

Το ίδιο έγινε και με τον ανακριτή δεσπότη Γρε-
βενών Σέργιο.

Αλλά δεν έφθαναν όλα αυτά που έκανε. Αφού 
εξόντωσε τον Θεολόγο, έβαλε σε ενέργεια και την 
εξόντωση του Μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρί-
δος κ. Νικόδημου (Γκατζιρούλη) γιατί τους ήταν 
«κάρφος εν οφθαλμώ» (Ματθ. 7, 3).

Σ’ αυτόν το… «μεγάλο ανάστημα» αφιέρωσε ο 
Λαρίσης το φετινό ημερολόγιό του.

Γι’ αυτό το θέμα καθώς και για πολλά άλλα θα 
γράψουμε προσεχώς, εφόσον θα εξακολουθούν 
να υπάρχουν “μικροί άνθρωποι” που θα λιβανίζουν 
ευγνωμόνως, κατασκευασμένα «μεγάλα αναστή-
ματα» για ιδιοτελείς σκοπούς. 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ   ΓΕΜΑΤΟ ΨΕΜΑ & ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Ο πατήρ φιλάει το τέκνο του

«Η Σφαγή των 12 Μητροπολιτών» λόγω έλλειψης χώρου θα συνεχιστεί στο προσεχές φύλλο 
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Λαμπαδάριος

ΤΙ Θ’ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ!

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΔΙ
Σας το υπενθυμίζουμε μήπως το έχετε ξεχά-

σει. Πριν μερικά χρόνια ο δέσποτας τα Θεοφά-
νεια εις τον καθηγιασμό των υδάτων στον Πη-
νειό ποταμό, αντί να ρίξει τον ξύλινο Σταυρό, 
πέταξε τον σιδερένιο και έπιασε πάτο. Για ώρες 

προσπαθούσαν οι κολυμβητές να τον βρουν 
στις λάσπες. Έτσι αναγκάστηκε ο Ιγνάτιος με 
τους επισήμους να επιστρέψουν στο ναό χω-
ρίς τον Σταυρό…

Φέτος (2016), μετά την πολύμηνη ταλαιπω-
ρία του λόγω υγείας, και πιεζόμενος από τον 
... Πρώτο, που ζητάει ευκαιρία να τον απαλλά-
ξει, έφτασε στη γέφυρα του Πηνειού έχοντας 
δίπλα τα δεκανίκια ώστε να επέμβουν σε κά-
ποιο σταυροπάτημα.

Ο δεσπότης, από το πολύ σφίξιμο του σταυ-
ρού μην του φύγει, τον ράγισε, γιαυτό, πετώ-
ντας τον στα νερά του Πηνειού, έσπασε. Πολ-
λοί “ξαφνιάστηκαν” με την “κουταλιανή δύνα-
μη” του δεσπότη, σιγοψιθυρίζοντας (και σίδε-
ρα μασάει ο Κουταλιανός), και άλλοι σταυρο-
κοπιούνταν αναλογιζόμενοι μήπως είναι κά-
ποιο σημάδι!

ΨΑΛΤΙΚΑ

Αυτά που συμβαί-
νουν με τους δεσποτά-
δες δεν υπάρχει προη-
γούμενο. Να έρχονται 
δηλαδή στη Βουλή των 
Ελλήνων και να ψη-
φίζονται αντιχριστια-
νικοί, αντιευαγγελικοί 
και ανθελληνικοί νόμοι 
(Αντιρατσιστικό νόμο, κατάρ-
γηση της Κυριακής, πολιτικός 
γάμος, αυτόματο διαζύγιο… 
και τελευταία, με το σοδομιτι-
κό νομοθέτημα, το “Σύμφωνο 
Συμβίωσης”) και ένα τσούρ-
μο δεσποτάδων να μην έχει 
φωνή – εκτός 4-5 περιπτώσε-
ων, κι αυτών αφού ψηφίστηκε 
ο νόμος (!) - Μερικοί τόλμη-
σαν κάποιες περίεργες δηλώ-
σεις, σαν αυτή του “μεγάλου” 
αναστήματος δεσπότη, που 
στη Φλώρινα αναδείχθηκε και 
στην Καλαμαριά μπαρκάρισε! 
Να τι δήλωσε στο “Πρακτο-
ρείο 104,9 FM”:

«Το τι θα κάνει ο κα-
θένας στην κρεβατο-
κάμαρά του είναι δική 
του υπόθεση, αλλά 
το πώς θα θεσμοθε-
τήσει η κρατική εξου-
σία, δεν είναι δική της 
υπόθεση. Πιστεύω ότι 
θεσμικά η ρύθμιση εί-

ναι αντίθετη προς τις θέσεις 
της Εκκλησίας και – εύχομαι 
να βγω ψεύτης – ότι άνοιξαν 
οι ασκοί του Αιόλου για νομο-
θετήματα, τα οποία θα επιφέ-
ρουν μεγάλη κοινωνική ανα-
ταραχή».

Δέσποτα, τί περίεργα πράγ-
ματα είναι αυτά; Να δηλώνετε 
τα ίδια με τον Πρόεδρο του 
“Ποταμιού” Σταύρο Θεοδωρά-
κη! Αλήθεια, η Εκκλησία έχει 
αντίρρηση μόνον για την νο-
μοθετική ρύθμιση της αμαρτί-
ας και όχι πρωτίστως για την 
ίδια την αμαρτία;

Η Εκκλησία, δέσποτα, μπαί-

νει, όχι απλά, στην κρεβατο-
κάμαρα του ανθρώπου αλλά 
και στα έγκατα της ψυχής του. 
Όταν εξομολογείτε δεν εισχω-
ρείτε στο άβατο της ιδιωτικής 
ζωής του ανθρώπου;

Δέσποτα Ιουστίνε, παρ’ ότι 
θητεύσατε κοντά στον π. Αυ-
γουστίνο, η ζωή σας και τα 
έργα σας είναι αντίθετα. Διό-
τι ενώ εκείνος έτρεχε και προ-
λάβαινε το κακό, εσείς το αφή-
νετε να γίνει και μετά ενεργο-
ποιήστε!

Εκείνος μιλούσε ντόπρα και 
μπροστά, ενώ εσείς μιλάτε δι-
πλωματικά και από πίσω. Εκεί-
νος δεν πήγε ποτέ σε πανηγύ-
ρια, ονομαστήρια, πολυαρχιε-
ρατικά συλλείτουργα, σ’ αντί-
θεση με σας που τα πήρα-
τε σβάρνα και πάτε να κάνε-
τε ρεκόρ!

Μακαριώτατε, με τέτοιους 
που χειροτονήτε, θα πηγαίνου-
με από το κακό στο χειρότερο!

Ιερείς που πληροφορήθηκαν ότι θα 
‘ρθει και πάλι ο δεσπότης της Σιάτιστας 
για να τους “διδάξει” στη σύναξη που κά-
νει ο φίλος του Ιγνάτιος στις 16 Φλεβά-
ρη διερωτήθηκαν: Τι θέλει ο άνθρωπος; 
Δεν καταλαβαίνει ότι κάθε φορά που έρ-
χεται κοιτάμε τα ωρολόγια μας πότε θα 
τελειώσει ή χαζεύουμε κοιτάζοντας δε-
ξιά-αριστερά και σκουντιόμαστε για να 
περάσει η ώρα;

Δεν έχει καταλάβει τόσα χρόνια ότι ο Ιγνάτι-
ος δεν τον προσκαλεί για να μας “μορφώσει” 
με τις διδαχές του, αλλά για να βρει ευκαιρία, 
να μας ζητήσει χρήματα, γιατί οι δισκοφορίες 
δεν αποδίδουν; Τους δικούς του ιερείς ο “άγι-
ος” Σιατίστης πόσες φορές τους συνάζει; Για-
τί, μ’ αυτά που λέει σε μας και στις άλλες μη-
τροπόλεις περιφερόμενος ως “μέγας” λόγιος, 
θα πρέπει οι δικοί του παπάδες να είναι ξεφτέ-
ρια, αετοί, μεγάλοι Ιεραπόστολοι!

Δέσποτα, κάνετε συνήθως βαρυσήμαντες δη-
λώσεις και λέτε μεγάλες κουβέντες αλλά στην 
πράξη αποτελούν αέρα κοπανιστό.

Δηλώσατε: «Δεν θα δεχθώ στη Μητρόπο-

λη όσους ψηφίσουν το Σύμφωνο Συμ-
βίωσης…».

Ρωτάμε: Πόσους διώξατε από την μη-
τρόπολή σας μέχρι σήμερα για το σύ-
φωνο ή και παλαιότερα με το θέμα της 
κατάργησης της κυριακάτικης αργίας;

Επίσης είπατε: «Νιώθω πρόσφυγας 
στη χώρα μου όχι γιατί μας ανάγκα-
σαν οι ξένοι και δανειστές μας αλλά 

γιατί επιλέξαμε μόνοι μας να την δηλητηριά-
σουμε με τα αισχρά νομοθετήματα που ψηφί-
ζουν στο Κοινοβούλιό μας». Αφού, δέσποτα, 
είστε φίλος του Τσίπρα γιατί δεν πηγαίνετε να 
του τα πείτε και απευθύνεσθε σε κάποιους εκ-
κλησιαζόμενους λες και αυτοί φταίνε;

Και αν πραγματικά αυτά τα πιστεύετε, γιατί 
καταφερθήκατε εναντίον του γέροντα συνε-
πισκόπου σας Αμβροσίου Καλαβρύτων επει-
δή αντέδρασε έντονα και είπε έξω από τα δό-
ντια, χωρίς μισόλογα και σοφιστείες – πολι-
τικάντικα; Οι φιλίες (!) σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις χρειάζονται. Αυτά, και θα επανέλθουμε, 
γιατί φάσκετε και αντιφάσκετε όπως οι Γραμ-
ματείς και Φαρισαίοι.

Ο δεσπότης, για να πρωτοτυπήσει 
μας φέρνει, κάθε φορά, και κάποιον και-
νούριο… Θα θυμάστε ασφαλώς τον π. 
Επιφάνιο, τον έμπιστο συνεργάτη του 
μακαρίτη αρχιεπισκόπου Χριστόδου-
λου, τον άνθρωπο που ήταν στα μέσα 
και στα έξω, που έλυνε και έδενε ως 
εκπρόσωπος τύπου, βοηθούμενος από 
τον Σεραφείμ Κολοσούσα, γραμματέα 
του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος μετά από τα γνω-
στά… πέταξε τα ράσα, άλλαξε το επίθετό του και 
έφυγε στο εξωτερικό!

Με τον αδόκιμο θάνατο του Χριστόδουλου 
ο π. Επιφάνιος δεν άντεξε το… αθηναϊκό κλίμα 
και επέστρεψε στο Βόλο απ’ όπου και ξεκίνησε.

Αυτόν θέλησε να φέρει ο κ. Ιγνάτιος για να 
“μορφώσει” τους Ιερείς της μητρόπολης Λά-
ρισας. 

Να τι είπε, μεταξύ πολλών άλλων, ο καλός “δά-

σκαλος” «Η απουσία του Θείου Κηρύγμα-
τος καθιστά την Λειτουργική ζωή κολοβή 
και την πνευματική προσφορά και την εν 
γένει θέση της ενορίας μας στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι προβληματική και ανεπαρκή…».

Τί λέτε πάτερ; Στο Άγιο Όρος ή και σε 
πολλούς ναούς και μοναστήρια, που δεν γί-
νεται κήρυγμα η Θεία Λειτουργία είναι κολο-
βή, προβληματική και ανεπαρκής;;

Τι πρωτότυπες δοξασίες είναι αυτές! Υπάρ-
χουν ιερείς που δεν έχουν κηρύξει ποτέ, αλλά 
η ζωή τους η ίδια είναι ένα άγιο κήρυγμα, και ιε-
ρείς που ρητορεύουν αλλά «κτυπούν τον αέρα» 
(Κορ. 9, 26) και άλλοι που άλλα λέγουν και άλλα 
κάμνουν και σκανδαλίζουν τους πιστούς.

Μήπως ξεχάσατε τι έλεγε ο τότε Ζακύνθου 
(Δωδώνης) Χρυσόστομος;Ή ποιον κυνηγούσαν 
στο τρίγωνο…!

Αυτά για τώρα! 

Στα μαύρα χρό-
νια της κυριαρχί-
ας του, ο δικτάτο-
ρας της Εκκλησί-
ας Σεραφείμ Τίκας 
επέβαλε, όπως και 
σε άλλες Μητροπό-
λεις, στη Λάρισα ως 
“πνευματικό ηγέτη” 
τον αγαπημένο του 
Σεραφείμ Ορφανό, τον εκθεια-
ζόμενο από τις τοπικές εφημε-
ρίδες ως λεβέντη ιερωμένο, με 
σύγχρονες αντιλήψεις, κοινω-
νικόν, τον τα έχοντα με όλους 
καλά και όχι σαν τον προηγού-
μενο, τον εκθρονισθέντα μακα-
ριστό Θεολόγο που κονταρο-
χτυπιούνταν με χιλιαστές, μα-
σόνους, προσκόπους...

Τότε κάποιος καθηγητής θε-
ολόγος, που τα βρήκε σκού-
ρα στην υπηρεσία του, θεώ-
ρησε φρόνιμο να ζητήσει τη 
συμπαράσταση του δεσπότη 
Λάρισας Σεραφείμ Ορφανού.

Τον επισκέφθηκε – με κά-
ποιο φίλο του – στο γραφείο 
του και του εξιστόρησε το πε-
ριστατικό. Ο Σεραφείμ – πα-
μπόνηρη αλεπού – τους πε-
ριεργάστηκε καλά-καλά και 
τους ρώτησε: «Ποιοι είσθε..., 
δεν σας θυμάμαι!». Έγινε κά-
ποια συζήτηση, τους υποσχέ-
θηκε την συμπαράστασή του, 
τους “ευλόγησε” και τους ξε-
προβόδισε…

Φεύγοντας οι επι-
σκέπτες, ο Σερα-
φείμ πήγε στο γρα-
φείο του κυρ Θό-
δωρα του γραμ-
ματικού και μπρο-
στά σε κάποιους, 
που ήταν εκείνη την 
στιγμή μέσα, είπε: 
«Τους βλέπετε αυ-

τούς; Όταν ήρθα στη Λάρι-
σα δεν με αποδέχονταν και με 
έλεγαν μοιχεπιβάτη. Τώρα ζη-
τάν την βοήθειά μου… Άστους 
να περιμένουν».

Θυμάστε το δεσπότη Δημή-
τριο Μπεκιάρη, τον συνοδευ-
όμενο από μερικούς (15-20) 
κλακαδόρους τους οποίους 
ονομάτισε «το Κύρος της Εκ-
κλησίας» και τους έλεγε, ότι 
θα φύγει από τη Λάρισα όταν 
οι Αγωνιζόμενοι χριστιανοί θα 
δουν το σβέρκο τους;

Ε, δεν πρόλαβε να χρονίσει 
και έφυγε από την Λάρισα χω-
ρίς να επαληθευθεί η… προ-
φητεία του. 

Πάνω στο χρόνο τον επι-
σκέφθηκαν χαρωποί 4-5 ομοϊ-
δεάτες “του κύρους” στην νε-
οϊδρυθείσα, νεοπαγή μητρό-
πολη, να του ψάλλουν… και 
τη φήμη του, αλλά έπαθαν 
ψυχρολουσία όταν άκουσαν: 
«Ποιοι είσθε...; Δεν σας θυ-
μάμαι». Μα Σεβασμιώτατε εί-

μαστε… . «Α, σεις είστε… σας 
ξέχασα…».

Θα θυμάστε πόσοι παρέ-
λασαν από τη Λάρισα για να 
στηρίξουν τον αντικανονικό 
Ιγνάτιο Λάππα και μετά εξα-
φανίστηκαν! Πόσοι ήρθαν 
μαζί του αλλά έφυγαν κα-
κήν κακώς χωρίς να θέλουν 
ν’ ακούσουν κουβέντα γι’ αυ-
τόν! Αλλά και πόσοι ντόπιοι 
τον υπερασπίστηκαν, ιδρύ-
οντας μάλιστα και “ιερά επι-
μελητεία κληρικών” ενισχύο-
ντάς τον οικονομικά όταν το 
κράτος δεν τον αναγνώριζε! 
Τον φιλοξενούσαν στα σπί-
τια τους, τον έκρυβαν και τον 
έβγαζαν βόλτες στα χωράφια 
για να μην πέσει ψυχολογι-
κά. Όλους αυτούς τους γύ-
ρισε την πλάτη, αποκρινόμε-
νος «Ποιοι είσθε...; Δεν σας 
θυμάμαι»!

Αυτά και χειρότερα θα πά-
θουν οι ριψάσπιδες, που μου-
τζόκλαιγαν πονώντας δήθεν 
για τον άδικο σφαγιασμό του 
Θεολόγου και με την εμφάνι-
ση του Ιγνατίου, οι μετάνοιές 
τους έγιναν, αδαφιαίες προκει-
μένου να τακτοποιήσουν ευτε-
λή, προσωπικά θέματα και ξε-
χνώντας τί έλεγαν παλαιότερα.

Θα ’ρθει όμως η ημέρα που 
ο Σαλαμίνιος Ιγνάτιος θα πει 
και σ’ αυτούς: «Ποιοι είσθε...; 
Δεν σας θυμάμαι»!

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ… ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ, ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ!!!

ΝΑΤΟΣ ΠΑΛΙ… Ο ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ!

“ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΘΕ…; ΔΕΝ ΣΑΣ ΘΥΜΑΜΑΙ”!!

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Ο ΛΑΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Πρωτοχρονιάτικη σιωπηλή 
διαμαρτυρία 

Εκπληκτοι επεξεργάζονται τον σπασμένο 
σταυρό που τον έφεραν οι δύτες

Από τα φετινά (6-1-2016) Θεοφάνεια 
στον Πηνειο ποταμό΄.

 2Ο ΠΑΝΟ: Κύριε Πρωθυπουργε 17 ΧΡΟΝΙΑ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΑΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΤΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ;;; 

1Ο ΠΑΝΟ: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Πολιτικές, Δικαστικές...) ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟ!!! 
ΟΙ 200 ΣΤΟΛΕΣ, 133 ΜΙΤΡΕΣ, 145 ΣΤΑΥΡΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΟΛΠΙΑ, 53 ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ Κ.Α. ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΓΙΝΑΝ;;;


