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συνεχίζεται στη σελ 2

συνεχίζεται στη σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ. 6,8

ΕΚΑΨΑΝ 21 ΤΖΑΜΙΑ
ΣΤΗΝ…ΣΟΥΗΔΙΑ!!!

συνεχίζεται στη σελ.3

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
συνεχίζεται στη σελ. 6

ΨΑΛτικΑ
• ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

• ΠΟΣΑ... ΠΗΡΕ;ΕΙΠΕ;... ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ
• ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΤΣΙΠΑΟΜΟΛΟΓΙΑ!!!
• ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΜΕΓ. ΣΥΝΟΔΟ
σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

συνεχίζεται στη σελ.4

συνεχίζεται στη σελ. 7

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

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ;
Β) Η ΕΛΛΑ∆Α... ‘‘∆ΙΠΛΑ’’ ΣΤΟ 
ΝΕΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ

Γ) ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ
∆) ΜΗΠΩΣ ΤΡΩΣ… «ΧΑΛΑΛ» 

ΚΑΙ ∆ΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ;

SOS    ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ… ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

συνεχίζεται στη σελ. 3

κρΑυΓη ποΝου
ΓιΑ τηΝ ορθοδοξιΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
«Ἐμίσησα Ἐκκλησίαν 

πονηρευομένων καί ἀσεβῶν»

Στην δεκαετία του 
2000 ξέσπασε στην 
Αμερική η κρίση του 
άνθρακα. Οι άνθρωποι 
έβλεπαν φάκελο και 
τους έπιανε πανικός. 
Καλούσαν την αστυνο-
μία, κατέφθανε το FBI, 
εκκένωναν το κτίριο 
από τους εργαζόμενους και 
αναλάμβαναν ειδικά εκπαι-
δευόμενοι (με στολές και 
σκύλους) την εξερεύνηση 

φοβούμενοι μήπως ο φάκε-
λος περιείχε το θανατηφό-
ρο βακτήριο του άνθρακα!

Τέτοιο σύνδρομο τρόμου 
έχει καταλάβει και τους πα-

πάδες στη μητρόπολή μας. 
Τους έρχεται φάκελος με 
αποστολέα Ι.Μ. Λάρισας και 
τους πιάνει πανικός. Αλλά-
ζουν χρώμα. Τα χέρια τους 
τρέμουν και το στόμα τους 
τραυλίζει. Τί να περιέχει 
πάλι αυτός ο φάκελος; Ανα-
ρωτιούνται. Δεν τολμούν 
να τον ανοίξουν. Τηλεφω-
νούν σε συναδέλφους μή-
πως γνωρίζουν κάτι για το 
περιεχόμενο!

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

Όσοι κατηγορούν την Ελλάδα και τους 
Έλληνες ότι διακατέχονται από ισλαμοφο-

Είμαστε στην 13η συνέχεια, και προ-
σπαθούμε να εντοπίσουμε τη γενεσι-
ουργό αιτία, πως δηλ. βρεθήκαμε σε 
τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε 

από πλούσιοι σε όλα μας, να χλευαζό-
μαστε από τον κάθε «Ιρλανδό» Μιχαέλ 

Ολεαρυ, ότι είμαστε «παλαβοί»! 

«Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότη-
τος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰσέλ-

θω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ 
μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω». 

(Ψαλμ. ΚΕ΄ στ. 4,5)

Σελίδα - σελίδα ταξινομούμε και 
καταγράφουμε γεγονότα και κατα-
στάσεις, που σκοτεινοί κύκλοι από 
τον περίβολο της εκκλησίας, και όχι 
μόνο, προσπάθησαν να εξαφανί-
σουν για να μην τους ελέγχει η ζωή 
και το έργο του Ιερωνύμου Α’ Κοτσώ-

νη, ενός μεγάλου και χαρισματούχου 
αρχιερέα, που ήρθε σε μια σκοτεινή 
και ταραγμένη από σκάνδαλα εκκλη-
σιαστική εποχή, ως φωτεινό αστέρι 
να φωτίσει την ‘εν σκότει και σκιά 
θανάτου’ διοικούσα εκκλησία. 

Πολεμήθηκε και πολεμείται μέ-

χρι σήμερα  από παντελονάδες 
και ρασοφόρους καθηγητάδες, 
σαν το χειρότερο «κακούργο»....
Αυτός ο πόλεμος σύντομα θα γί-
νει παρελθόν και οι πολεμούντες 
θα εξαφανιστούν «ως εκλείπει κα-
πνός»...

Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ, ΟΙ ΜΗΤΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

(Φακελοι για το χρήμα)

Πατάμε, κυκλοφορούμε και 
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ 
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

συνεχίζεται στη σελ.4

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΜΟΣ

Αναμένεται να 
ξεσπάσει 
κόλαση;;;

συνεχεια στη σελ. 5

• Ανοιχτή επιστολή προς 
τον κ. Ιερώνυμο

• «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ»
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ  «ΣΥΝΟ∆ΟΣ»
• ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕΙ 

Η ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΜΟΥ... 
• ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ..., 

ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ, ΜΗ ∆ΕΙΛΙΑΣΕΤΕ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ...!

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2016)  23ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Από το 1453 μέχρι το 1821 πραγμα-
τοποιήθηκαν πάνω από 100 κατά τό-
πους επαναστατικά κινήματα και του-
λάχιστο 6 οργανωμένες επαναστάσεις. 

Λένε μερικοί, ότι τάχα η Επανάστα-
ση του ’21 είναι απότοκος του λεγόμε-
νου Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.

Αλήθεια, στα 1462 και στα 1481 τί 
επικρατούσε στην Ευρώπη; Επικρα-
τούσε Διαφωτισμός ή μήπως μεσου-
ρανούσε μαύρος και απάνθρωπος Με-
σαίωνας; Ασφαλώς, Μεσαίωνας, απο-
λυταρχικός, φεουδαρχικός και προπά-
ντων φράγκικος στα μέτρα του Καρλο-
μάγνου και των αιρετικών απογόνων 
του. Από πού κι ως πού, λοιπόν, το Απε-
λευθερωτικό Κίνημα των Ελλήνων κατά 
των Τούρκων είναι »πνευματικό τέκνο 

του διαφωτισμού»;
Εδώ είναι, που ο Λό-

γος του Μεγάλου Στρα-
τηλάτη Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη, ακυρώνει εντε-
λώς κάθε παρόμοια αντί-
ληψη: ’’ Όταν επιάσαμε τα 
άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως 
και έπειτα υπέρ Πατρίδος ’’. Επανάστα-
ση για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. 
Πού τον βρήκαμε τον Διαφωτισμό στα 
λόγια του Κολοκοτρώνη;

Ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, στα 
Απομνημονεύματά του, μας παραδί-
δει επίσης πειστικότατο δείγμα για τα 
κίνητρα και τους σκοπούς της Επανά-
στασης. Κίνητρα και σκοπούς, που ανά-
γονται στο Πνεύμα και τα κατορθώμα-

τα των Αρχαίων προγόνων 
μας και όχι στις ταξικές δι-
εκδικήσεις του ’’Ευρωπαϊ-
κού σκοταδισμού’’.

Διηγείται: ’’Είχα δυο 
αγάλματα περίφημα, μια 
γυναίκα κι’ ένα βασιλό-

πουλο, ατόφια – φαίνονταν οι φλέβες• 
τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν 
τον Πόρον, τα ’χαν πάρη κάτι στρατι-
ώτες και εις τ’ Άργος θα τα πουλού-
σαν κάτι Ευρωπαίων• χίλια τάλλαρα 
γύρευαν. Άντεσε κ’ εγώ εκεί, πέρνα-
γα• πήρα τους στρατιώτες, τους μίλη-
σα• «Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλλαρα 
να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτή-
τε να βγουν από την πατρίδα μας. Δι’ 
αυτά πολεμήσαμεν».

Για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, για 
την Δωδώνη, για τους Δελφούς, για την 
Αμφίπολη και την Μαρώνεια πολεμήσα-
με, δηλώνει ξεκάθαρα ο μεγάλος μας 
Στρατηγός Μακρυγιάννης. Υπάρχουν 
ακόμη αμφιβολίες;

Φτάνει πια τόση παραχάραξη και 
τόση διαστρέβλωση της Ιστορικής μας 
Αλήθειας εν ονόματι της όποιας ιδεολο-
γικής »προκρούστειας κλίνης». Ας δια-
βάσουμε, επιτέλους, και λίγη Ιστορία 
κατευθείαν από τις Πηγές και όχι από 
τα ράφια των κομματικών μας γραφεί-
ων. Και τούτο για έναν και μόνο λόγο: 
Την διακονία της Αλήθειας και της Ενό-
τητας του Λαού μας, που, την περίοδο 
αυτή, την χρειαζόμαστε τόσο πολύ…

Φώτιος Μιχαήλ, ιατρός

To τρομακτικό οπλικό 
σύστημα στην Αλάσκα

Η ακτίνα δράσης του 
καλύπτει όλο τον κόσμο

(για να μη συγχέουν μερικοί την ελλ.  επανάσταση, με την κουβανική  εξέγερση)
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Μακαριώτατε, πάτερ και Δέσποτα
την ευχή Σας,
Βαθιά θλιμμένος Σας απευθύνω την παρούσα 

ανοιχτή επιστολή. Ως πνευματικός πατήρ ορι-
σμένων χιλιάδων πιστών, Σας μεταφέρω τόσο 
τη δική μου όσο και των πνευματικών μου τέ-
κνων, ανησυχία, αναστάτωση και οργή για τη 
νέα ντροπιαστική κατάσταση της εκκλησιαστι-
κής επικαιρότητας. Αυτήν την στιγμή βρίσκε-
ται ακόμη, αναρτημένο στον διαδυκτιακό τόπο 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, το Δελτίο Τύπου της δευτέρας συνεδρία-
σης της εκτάκτου Ιεραρχίας της 24ης Νοεμβρί-
ου 2016. Εκεί σαφώς αναφέρεται ότι αποφασί-
σθηκε από την Ιεραρχία η έγκριση των προτά-
σεων της Εισηγήσεως του σεβασμιωτάτου μη-
τροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ.Θεολόγου, 
με θέμα την ενημέρωση του Σώματος της Ιε-
ραρχίας περί των διεξαχθεισών εργασιών της 
(λεγομένης) Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σύμφωνα όμως με δη-
λώσεις επιφανών Ιεραρχών, ουδέποτε απεφα-
σίσθη από την σεπτή Ιεραρχία αυτό που περι-
γράφεται στο Δελτίο Τύπου.

Οι δηλώσεις του σεβασμιωτάτου μητροπο-
λίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ, στην εκκλησια-
στική Ιστοσελίδα «κατάνυξις» (https://katanixis.
blogspot.gr/) αλλά και άλλων Ιεραρχών που συμ-
φωνούν με τον μητροπολίτη Κυθήρων, διαψεύ-
δουν κατηγορηματικά το δελτίο Τύπου. Ο έχων 
την ευθύνη των Δελτίων Τύπου της Ιεραρχίας 
και συντάξας αυτό, μητροπολίτης Δημητριά-
δος κ.Ιγνάτιος, δεν γνωρίζει ότι «χείλη ιερέ-
ως ου ψεύδονται»; Πόσο μάλλον χείλη αρχιε-
ρέως! Τί λοιπόν μακαριώτατε; Θα επιτρέψετε 
τους οικουμενιστές Ιεράρχες και προπαγανδι-
στές της επαίσχυντης μεταπατερικής θεολο-
γίας, να αμαυρώσουν την συνεδρίαση της Ιε-
ραρχίας με ένα ψευδές επίσημο κείμενο; Επί 
τόσες ημέρες γιατί δεν δώσατε εντολή, Εσείς 
ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, να απαλει-
φθούν από το κείμενο αυτό τα ψεύδη;

Τα γραπτά μένουν ως γνωστόν Μακαριώτα-
τε! Η διατήρηση αυτού του δελτίου τύπου στην 
σελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος (σχόλιο 
«ο παιδαγωγός»: δείτε την ανακοίνωση στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλά-
δος, εδώ), είναι σχεδόν βέβαιον πως σημαί-
νει την επιβεβαίωση εκ μέρους Σας του ψευ-
δούς γεγονότος. Διαψεύδετε λοιπόν τους αρ-
χιερείς που διατείνονται περί του αντιθέτου; 
Ο μητροπολίτης Κυθήρων έχει δηλώσει πως 
είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόκληση, σε 
όποιον τολμήσει να τον διαψεύσει...

Όπως και να έχει μακαριώτατε, με το κείμε-
νο αυτό της Ιεράς Συνόδου, αμαυρώθηκε η συ-
νεδρίαση της Ιεραρχίας και κλονίστηκε η εμπι-

στοσύνη των πιστών στην ιερά Σύνοδο. Γι αυτό 
τον λόγο, σας ζητώ εκ μέρους όλων των πνευ-
ματικών μου τέκνων, να δώσετε στην δημοσιό-
τητα τα πρακτικά της συνόδου εκείνης της συ-
νεδρίασης. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη να γίνει 
αυτό για να φανερωθεί η αλήθεια και να απο-
καλυφθούν τα ψέματα. Έχουμε δικαίωμα να 
μάθουμε τι συνέβη σε αυτήν την συνεδρίαση.

Κλείνω την επιστολή μου αυτήν με μία ακό-
μη θερμή παράκληση προς την μακαριότητά 
Σας. Βάλτε όλα Σας τα δυνατά, σταθείτε ορθός 
στην ιστορική αποστολή Σας και διατρανώστε 
με πυγμή και αλήθεια την απόρριψη των απο-
φάσεων της ψευδοσυνόδου της Κρήτης. Μην 
φοβηθείτε τις απειλές του Φαναρίου. Αρθείτε 
στο ύψος της αρχιεπισκοπικής Σας ιδιότητος 
και πρωτίστως αποσύρετε την υπογραφή Σας 
από τα κείμενα της ψευδοσυνόδου της Κρή-
της. Εμποδίστε την εισαγωγή της νέας εκκλησι-
ολογίας στην Πίστη μας. Αντισταθείτε στις σει-
ρήνες της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και 
απορρίψτε τις αποφάσεις της Κρήτης, κυρίως 
αυτές που αφορούν τις σχέσεις της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Με μια 
τέτοια ηρωική και αγιοπατερική ενέργεια, θα 
μείνετε στην Ιστορία ως ο νέος Μάρκος Ευγε-
νικός και ανώτερος αυτού! Κάντε το άγιε δέ-
σποτα, και θα προστρέξει όλος ο Ορθόδοξος 
κλήρος και λαός να προσκυνήσει τα αγιασμέ-
να ποδαράκια Σας. Κάντε το και θα ακούσου-
με τους αγγέλους από τον Ουρανό να ψάλ-
λουν «τον δεσπότη και αρχιερέα ημών» και θα 
ιδούμε να σειούνται πανηγυρικά οι πολυέλαι-
οι όλων των ιερών μας Ναών.

Στην αντίθετη όμως περίπτωση, Εσείς προ-
σωπικά ως πρόεδρος της ιεραρχίας και όλοι 
οι υπόλοιποι αδελφοί σας Ιεράρχες, θα είστε η 
αιτία του πόνου και της βαριάς αλυσίδος που 
θα δέσει την Ορθοδοξία. Για μας όλους τους 
παραδοσιακούς πιστούς, δε θα μένει, παρά η 
μόνη διέξοδος, η τελευταία μας δυνατότητα 
ευλογημένης αντίδρασης, η διακοπή του μνη-
μοσύνου όσων ιεραρχών και πατριαρχών θα 
δεχτούν τις αποφάσεις της Κρήτης. Χιλιάδες 
κληρικοί και μοναχοί, πλήθος λαού, θα οδηγη-
θούμε στην αποτείχιση και τότε θα είναι πολύ 
αργά... Την ημέρα που θα αποδεχτεί η Ιεραρ-
χία της Εκκλησίας της Ελλάδος τις αποφάσεις 
της ψευδοσυνόδου, θα σκοτεινιάσει ο ουρα-
νός. Οι καμπάνες από μόνες τους θα χτυπούν 
λυπητερά, και η οργή σαν χείμαρρος θα ξε-
χυθεί. Σας εκλιπαρώ, μην επιτρέψετε το κακό 
στον τόπο μας.

Μετἀ βαθυτάτου σεβασμού,
ασπαζόμενος την Δεξιά Σας,

πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης.

ΔΕΙΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗ
ΘΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΗ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ ΑΝ ΣΙΩΠΗΣΩ

«…Παιδιά μου, όσα ολίγα και να είσθε να προ-
σέχετε, για να μην παρασυρθήτε, από το ρεύ-
μα του κακού… Να είστε ζωντανά ψάρια, του 
Μεγάλου Ψαρά του Ιησού Χριστού.

Να πάτε κόντρα με την άπιστη και διεφθαρ-
μένη κοινωνία.

Κόντρα με τον πατέρα και την μάνα, όταν 
είνε άπιστοι και σας σπρώχνουν προς την 
αθεία. Κόντρα με τους δασκάλους και τους 
καθηγητάς, αν αυτοί εξεκλείνουν από τον 
προορισμό τους και σας κηρύττουν απιστία 
και αθεία.

Κόντρα με την διεστραμένη κοινωνία. Κό-
ντρα στο ρεύμα αυτό το παγκόσμιο της δι-
αφθοράς. Κόντρα μ᾿όλους τους δαίμονας.

Θ᾿αντισταθούμε ως Έλληνες, ως Ελληνίδες, 

ως χριστιανοί και να είστε βέβαιοι ότι όσον ολί-
γοι και να είστε δεν θα νικήσουν οι άθεοι και 
οι άπιστοι, θα νικήσουν οι πιστοί, γιατί πράγ-
ματι ο Χριστός δεν απέθανε, αλλά ζη και βα-
σιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων.

Γέρος πλέον επίσκοπος, που βρίσκομαι στο 
τέλος της επιγείου ζωής μου, ύστερα από πο-
λύπλακτον και περιπετειώδη βίον 40 ετών στην 
Πατρίδα σας συνιστώ παιδιά. Αν έρθη εποχή 
που θα ακούσωμε για διωγμό και όχι στα θέ-
ατρα, αλλά στην πραγματικότητα διωγμός.

Καί θ᾿ ακουστή η λέξη διωγμός εναντίον των 
πιστών χριστιανών, μη φοβηθείτε, μη δειλιά-
σετε. Εγώ μεν δεν θα ζω πλέον, θα βρίσκομαι 
υπό τον τάφο, αλλά εσείς την φωνήν της Νι-
κομηδείας, την φωνή των μαρτύρων, θ᾿ ακού-

σετε να φωνάζουν, απ᾿ άκρου εις άκρου διωγ-
μός και οι Εκκλησίες και οι ιερείς και οι επίσκο-
ποι θα εξαλείψουν το Ευαγγέλιο, για να κηρυ-
χθή νέον ευαγγέλιο.

Καί ότι γίνεται στην Αλβανία και ότι γίνε-
ται σε χώρες μακριά, θα γίνη και στην Ελ-
λάδα, προφητεύω. Αλλά ένα πράγμα να ξέ-
ρετε πολύ καλά, ότι δεν θα νικήσουν οι άθε-
οι, αλλά οι πιστοί. Εσείς παιδιά μου όσο λίγα 
και αν μείνετε με τον Χριστό, μη φοβηθείτε, 
θα νικήσετε.

Καί αν ακόμα παιδί μου, παιδί του Κατηχη-
τικού Σχολείου, παιδί της Μικράς Ασίας, του 
Πόντου και της Μακεδονίας και αν σ᾿αρνηθεί η 
μάνα σου και ο πατέρας και μείνεις ένας μέσα 
στην Πτολεμαίδα και αν όλη η κοινωνία της 

Πτολεμαίδος γονατίσει μπροστά στον διάβο-
λο, εσύ μη γονατίσεις, να τον πολεμήσης και 
συ ο ένας θα νικήσης.

Σας το είπα και το τονίζω• Μπορεί να γονα-
τίσουν άλλες πόλεις, αλλά η Πτολεμαίδα που 
είνε βαμένη με το αίμα των μαρτύρων, δεν θα 
γονατίση ποτέ. Στις φλέβες σας μικρών και με-
γάλων ρέει αίμα μαρτύρων της Νικομηδείας, 
της Μικράς Ασίας και του Πόντου.

Η Πτολεμαίδα μας θα γίνη Κάστρο του Χρι-
στού και θα αποδείξουμε για μια ακόμη φορά 
προς πείσμα των δαιμόνων ότι ο Χριστός δεν 
απέθανε, αλλά ζη εις αιώνας αιώνων».

Ομιλία στα παιδιά των κατηχητικών 
της Πτολεμαίδος 1978 

+ Τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» δέν εἶναι «Σύνοδος»

Ανοιχτή επιστολή προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο
για το ψευδές Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου. 

ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ... ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ;
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΕΙ-

ΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ 
ΨΕΥΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ  ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΨΟΥΝ ΚΑΙ 
ΝΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΑΘΟΡΥΒΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΟΥΛΩ-

ΧΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ! 

ΕΤΣΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΗΣ ΠΙΣ-
ΤΕΩΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΧΩΣΟΥΝ... ΟΙ 
ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ!

«Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί…»
+ Τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
• «…Ὑποκριτὴς ἦτο ὁ ἀρχισυνάγωγος (Λουκ. 13,10-17). Ὑποκριταὶ ἦταν καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φα-

ρισαῖοι, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τὴν ἀφρόκρεμα τοῦ ἀρχαίου Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, οἱ ἡγέται, οἱ πολιτικοὶ καὶ 
θρησκευτικοί. Καὶ γι᾽ αὐτοὺς τοὺς ὑποκριτάς, τοὺς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους, ὁ Χριστός, ὅπως ἀκοῦμε 
τὴ Μεγάλη Τρίτη, εἶπε τὰ «οὐαί» ἐκεῖνα, τὰ τρομερὰ• «Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑπο-
κριταί…» (Ματθ. 23,13 κ.ἑ)….

+ Τοῦ π. Αὐγουστίνου 
Καντιώτου
• «…Ὡς κληρικός τῆς Ὀρθοδοξίας, 

ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν φρικτὴν στιγμὴν 
τῆς χειροτονίας μου ἄκουσα καὶ 
ἐγώ• τὸ Λάβε τὴν Παρακαταθήκην 
καὶ φύλαξον ταύτην μέχρι τῆς δευ-
τέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, θε-
ωρῶ βαρὺ νὰ σιωπήσω ἐπὶ θέμα-
τος πίστεως. 

Δειλὸν καὶ ἄναδρον καὶ προδό-
την θὰ μὲ κατηγορήση ἡ συνειδη-
σίς μου ἐὰν σιωπήσω καὶ δὲν ὑπε-
ρασπίσω τὰ ὑψηλὰ δόγματα τῆς 
Ὀρθοδόξου πίστεως. Καὶ τὸν ἔλεγ-
χο τοῦτον τῆς συνειδήσεώς μου μὴ 
ἀνεχόμενος μετὰ πολλῆς συγκινή-
σεως γράφω τὸ παρόν, καὶ ἑλάχι-
στος ἐγὼ ἱερομόναχος, ὁ ὁποῖος 

ἀνιδιοτελῶς 
ὑπηρέτησα Πί-
στιν καὶ Πατρί-
δαν, διαμαρ-
τύρομαι καὶ 
παρακαλῶ τὴν 
σεπτὴν ἱεραρ-
χία, ἡ ὁποῖα 
κατ᾽ αὐτὰς τὰς 
ἡμέρας θὰ συ-
νεδριάση, ἱνα 
ἐπιληφθῆ τοῦ σπουδαιοτάτου τού-
του θέματος καὶ ἐπιδιώξη συντό-
μως τὴν κατὰ τοὺς Ἱ. Κανόνας λύσιν 
τοῦ προβλήματος, μὴ ἐπηρεαζό-
μενη ἀπὸ τὰ σχόλια και τὶς κρίσεις 
τοῦ ψυχροῦ, ἀδιαφόρου καὶ ἀπί-
στου κόσμου, ὁ ὁποῖος τὰς ὑπέρ 
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως φωνὰς 

τῶν πιστῶν τῆς 
Ἐκκλησίας τέ-
κνων ἀποκαλεῖ 
ἄκαρπον Βυζα-
ντινολογίαν…

Ἀδελφοὶ καὶ 
Πατέρες! Ἄς 
σκεφθοῦμε τί-
ν ο ς  ε ἴ μ ε θ α 
σ τρατ ιῶται , 
ὑπὸ ποίαν ση-

μαίαν στρατευόμεθα, ποίους ἡρω-
ϊκοὺς ἀγωνιστὰς εἴχε ἡ ἡμετέρα 
Ἐκκλησία, πῶς αὕτη ἐπολέμει καὶ 
ἐνίκα τὰς πλάνας καὶ τὰς αἰρέσεις 
καὶ ἐθριάμβευεν ἐπὶ πάντων, καὶ 
νὰ πράξωμεν ἀναλόγως. Ἀλλως 
θ᾽ἀποδειχθοῦμε ἀνάξιοι υἱοὶ καὶ 
θυγατέρες τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Κείμενο Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου Πεντα-
λόφου Παιονίας Κιλκίς περί τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου: 

Ἐρωτώμενοι ἀπό ἀδελφούς μας ἐν τῷ κόσμῳ περί 
τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», θά θέλαμε νά κα-
ταθέσουμετά ἑξῆς:

Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί, ἀδελφοί μου, ζοῦμε καθημερινά 
τή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας στό ἀναλόγιο καί 
ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης. Ἀπό τήν ἀναστροφή μας 
μέ τά ἱερά κείμενα (Παρακλητική, Μηναῖονκλπ), διδα-
σκόμεθα ἐμπειρικά τήν δογματική ἀλήθεια τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας. Μέ πόνο ἀντικρίζουμε τά κείμενα 
τῆς ἐν Κρήτῃ συνόδου ὡς ξένα πρός τήν παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» δέν εἶναι 
«Συνοδός», δέν ἐπορεύθη τήν ὁδόν τῶν Ἁγίων Συνόδων 
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ δέν ἐπεκύρωσε τίς προηγού-
μενες Συνόδους.Δέν εἶναι «ἑπόμενη τοῖς Ἁγίοις Πατρά-
σι». Ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης ἔφερε μιά ἀνατροπήστήν 
ἱστορία τῆς λειτουργίας τῶν Συνόδων.

Μιά ἀληθινή Σύνοδος εἶναι συνέχεια τῶν πρό αὐτῆς 
Συνόδων καί ἐπικυρώνει τίς ἀποφάσεις τους, ὅπως συμ-

βαίνει μέχρι σήμερα μέ τίς τοπικές συνόδους τῶν Αὐτο-
κεφάλων Ἐκκλησιῶν. Ἡ ἐν Κρήτῃ σύνοδος δέν ἐπεκύρω-
σε τίς πρό αὐτῆς Συνόδους, δέν κατεδίκασε τίς αἱρέσεις 
πού αὐτές κατεδίκασαν, ἀλλά ἐνεργώντας ἀντίθετα καί 
ἀντιπατερικά, ἀγνοώντας τίς ἀποφάσεις τῶν πρό αὐτῆς 
Συνόδων, ἀνύψωσε τίς αἱρέσεις καί τίς ἀναγνώρισε ὡς 
Ἐκκλησία. Αὐτό τραυμάτισε τήν μοναχική μας συνείδη-
ση. Αἰσθανόμεθα τίς ἀποφάσεις τῆς συνόδου αὐτῆς ὡς 
ξένο σῶμα πού προσπαθεῖ μέ βία νά εἰσχωρήσει μέσα 
στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Θεωροῦμε ὅτι ἡ σύνοδος αὐτή 
ἐμφορεῖται ἀπό τό πνεῦμα τῆς συγχρόνου παναιρέσε-
ως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (πού ἤδη μετρᾶ πάνω ἀπό 100 
χρόνια ζωῆς) καί ὅτι ἀπέστη ἀπό τόν ὀρθό δρόμο πού 
μᾶς ὑπέδειξαν οἱ Πατέρες μας.

Ἐμεῖς οἱ Μοναχοί ἐμμένουμε«ἐν οἷς ἐδιδάχθη-
μεν καί ἐπιστώθημεν», ἀναμένοντες καί προσκαρτε-
ροῦντες ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ διά τήν ἔκβασιν τῆς 
ὅλης ὑποθέσεως. 

Ο καθηγούμενος Χρυσόστομος 
και οι πατέρες της μονής 

«Όταν θα ακούσετε να φωνάζουν διωγμός στους Χριστιανούς, μη φοβηθείτε μη δειλιάσετε»
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ΑΓΩΝΑΣ

• Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν ἀπό τά σχολικά ἐγχειρίδια καί τό 
περιεχόμενό του, εἶναι κατοχυρωμένη Συνταγ-
ματικά. Παρά ταῦτα ἡ ἀμφισβήτησή του καί τό 
μῖσος τῶν ἄθεων πολιτικῶν γιά τήν «χρησιμότη-
τά» του εἶναι παλαιά καί παραπέμπει στήν «Δε-
ξιά» διακυβέρνηση πού σήμερα η ἐθνομηδενι-
στική κυβέρνηση ἀξιοποιεῖ... Ἀρκεῖ νά ἐνθυμη-
θοῦμε ἐκεῖνο τό ἀμίμητο πού εἶπε ὁ γέρων Κα-
ραμανλῆς στούς ἀδιόριστους θεολόγους, ὅταν 
τοῦ ἐζήτησαν τόν διορισμό τους ἀναμένοντας, 
τότε, ἕως καί ἑπτά χρόνια γιά νά διοριστοῦν 
μετά τή λήψη τοῦ πτυχίου τους: «Ἐμεῖς ἔχου-
με ἀνάγκη ἀπό τεχνοκράτες καί ὄχι ἀπό θεολό-
γους...» τούς εἶπε, καί τούς ἐξωπέταξε...

• ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ἡ ἐχθρότητα τοῦ Ὑπουργείου 
Παιδείας καί τῶν πολιτικῶν γιά τό μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν αὐξανόταν, ἀφοῦ εἰδικά αὐτό τό 
Ὑπουργεῖο, ὅπως καί ὁλόκληρο τό φάσμα τῆς 
Παιδείας εἶχε καί ἔχει ἁλωθεῖ ἀπό ἀριστερούς... 
διαμορφωτές-ὑπονομευτές τοῦ ἑλληνοχριστια-
νικοῦ πολι τισμοῦ, μέ τήν ἀνοχή καί τήν προώθη-
σή τους ἀπό τήν ἐνοχική καί ἁμαρτωλή «Δεξιά».

• ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ εἶναι γνωστό ὅτι, κατά κανό-
να Προϊστάμενος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σέ 
κάθε Κυβέρνηση, ἀναλαμβάνει πρόσωπο ἤ ἀνί-
κανο ἤ ἐντελῶς ἄσχετο καί ἀκατάλληλο, πού θέ-
λοντας νά ἀναδείξει τήν ἀσχετοσύνη του προ-
γραμματίζει κατά τήν ὀλίγη θητεία του καί ἀπό 
μία νέα... μεταρρύθμιση, χειρότερη κάθε προη-
γούμενης, ὥστε νά μήν διακρίνεις οὔτε στό ἐλά-
χιστο ἕναν μόνιμο σχεδιασμό «Ἐθνικῆς Παιδεί-
ας». Κάθε ἄνους ὑπουργός καί μία νέα ἀνατρο-
πή στά προγράμματα σπουδῶν πού συνοδεύο-
νταν ἀπό τήν δίκαιη, πλήν μάταιη, ἀγανάκτηση 
γονέων καί μαθητῶν!!

• ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ τό ἀλαλούμ, τό μάθημα τῶν 
Θρησκευτικῶν καί ὄχι μόνον, δεχόταν ἀπανωτές 
ἀμφισβητήσεις καί ἀριστερές ἐπιθέσεις νά ἀλλά-
ξει ὡς πρός τό περιεχόμενο ἀλλά καί τήν μή ἀπο-
κρυπτόμενη πρόθεση νά ἐξοβελισθεῖ ἐντελῶς 
ἀπό τά προγράμματα σπουδῶν. Σ᾽ αὐτό πρω-
τοστατοῦσαν ὅλα τά ἀριστερόστροφα καί δεξι-
όστροφα Ἰνστιτοῦτα, ἐπιτροπές Παιδείας (ἀπαι-
δείας) καί ἄλλα τέτοια πονηρά ἐφευρήματα, 
πού τό ἔφθασαν σήμερα σ᾽ αὐτό τό κατάντημα...

• ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ νά τονισθεῖ, γιά νά εἴμαστε δί-
καιοι, ὅτι τά συνεχῆ καί ἀνελέητα κτυπήματα 
ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δέν 
προῆλθαν μόνον ἀπό τούς ἀριστερούς ἐχθρούς 
τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ μαθήματος ἀλλά καί ἀπό 
τούς «ἐντός τῶν τειχῶν» ἀποορθοδοξοποιημέ-
νους θεολόγους καί θεολογοῦντες, «συνομιλη-
τές» καί «χαϊδεμένους συνεργάτες» τῆς Ἐκκλησί-
ας καί μάλιστα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς!! Αὐτή ἡ ἀνε-

ξήγητη γιά νά μήν ποῦμε ὕποπτη τακτική, ἀπο-
θράσυνε ἔτι περισσότερο τούς Φίληδες καί τούς 
ὁμοίους του.

• Η «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» ὅπως καί 
ἄλλα ἔντυπα, πού δέν μα σᾶνε τή γραφή τους, 
εἶχαν καταγγείλει κατά καιρούς τόν Σύλλογο Θεο-
λόγων ΚΑΙΡΟΣ (θεολόγοι παντός ΚΑΙΡΟΥ ἀλλά χω-
ρίς «Ὀρθοδοξία») καθώς ἐπίσης τόν κ. Γιαγκάτζο-
γλου καί ἄλλους σιτιζόμενους παρατρεχάμενους 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν πρυτανείων ὅτι ἀποτελοῦν 
τόν «Δούρειο ἵπ πο» (τό αὐγό τοῦ φιδιοῦ πού ζέ-
σταινε στόν κόρφο της ἡ Ἀρχιεπισκοπή) πού θά 
ξεστρατίσει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στούς 
νεοταξικούς κακοτράχαλους ἀτραπούς.

• ΠΟΙΟΣ Η ΠΟΙΟΙ 
εἶχαν τόν κ. Στ. Γιαγκάζο-
γλου στά μέσα καί στά 
ἔξω, ἐπίσημο συνομι-
λητή στήν Ἀρχιεπισκο-
πή, Διευθυντή Συντάξε-
ως τοῦ ἐπισήμου ἐντύ-
που «Ἐκκλησία»; Ποιός ἤ 
ποιοί ἀνέχονταν τόν κύ-
ριο αὐτό, ἐνῶ ἐγνώριζαν 
τίς ἰδεοληψίες του καί 
τίς ὑπονομευτικές ἀπό-
ψεις του γιά τό Ὀρθόδο-
ξο Ὁμολογιακό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν;

•  ΑΜ’ ΕΚΕΙΝΟΝ τόν 
ἀκαδημαϊκό θεολόγο κ. Μ. Μπέγζο τί νά γράψου-
με καί πῶς νά χαρακτηρίσουμε τίς ἰδέες του; Μή-
πως τελικά αὐτός εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν ἰθύνων νοῦς 
γιά τήν παραμόρφωση τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν; Γιατί ποιός ἄλλος θά ἔβγαινε νά ὑπε-
ρασπισθεῖ ἕνα πρόγραμμα ἔκτρωμα, ἕνα θρη-
σκειολογικό ἀχταρμά, ἄν δέν εἶναι ὁ ἴδιος δημι-
ουργός του; Τί ἄλλο καλλίτερο νά περιμένεις ἀπό 
ἕναν ἄνθρωπο, ὅπου σέ συνέντευξή του σέ κα-
νάλι τόν Μάρτιο τοῦ 2010 ἐξέφρασε ἀμφιβολίες 
γιά τήν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί αὐτή τήν 
ἱστορική του ὕπαρξη, καί ἄλλα πολ-
λά παρόμοια, πού θά ἔπρεπε νά 
ἔχουν ἀποδοκιμασθεῖ ἐπισήμως;

•Ο ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΤΗΣ τῶν Θρησκευτικῶν Φί-
λης, καί κάθε Φίλης, εἶχαν κάνει τήν ἐμφάνι-
σή τους πολύ πρίν νά ξυπνήσει ἡ Ἀρχιεπισκο-
πή. Ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ὡς συνήθως ζοῦσε καί ζεῖ 
στούς ρυθμούς τῶν... πολυαρχιερατικῶν ναρκισ-
σιστικῶν τελετουργιῶν καί στόν σχεδιασμό θε-
ραπείας ἀναγκῶν τῶν λαθρο-«μεταναστῶν»(!!) 
καί μερικῶς τῶν πιστῶν...

•  ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ δέ τό μέγεθος τῆς 
μεθοδευμένης ὑπονομεύσεως τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν καί συνακόλουθα τήν γελοι-
οποίησή του, ἀρκεῖ νά διαβάσουμε (συνοπτι-
κά) τήν ἀπίστευτη ἀνακοίνωση τοῦ «Ἰνστιτού-
του Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς» (ΙΕΠ) πού κυκλο-
φόρησε στίς 5 Σεπτεμβρίου 2016.

• ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ Τύπου τονίζεται: «Τό μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν καλεῖται νά ἀξιοποιήσει τήν 
προώθηση τῆς διαφοροποίησης στή διδασκα-
λία-μάθηση καί ἀξιολόγηση, τήν καθιέρωση καί 
ἐνίσχυση τῆς καινοτομίας καί τῆς δημιουργικό-
τητας, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, τήν ὁριζόντια διάχυ-
ση τῶν ἰδεῶν τῆς ἀειφορίας καί τῆς προστασίας 
τοῦ περιβάλλοντος, τήν προώθηση τῆς ψηφιακῆς 
ἐπικοινωνίας σέ ἰσορροπία μέ τίς κλασσικές μορ-
φές “προφορικότητας” καί “ἐγγραμματισμοῦ”...».

• ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, φίλοι ἀναγνῶστες, τί κατα-
λάβατε ἐσεῖς ἀπό τό «Δελτίο Τύπου» τ οῦ Ι.Ε.Π. 
γιά τίς προτεινόμενες καί (ἐφαρμοζόμενες ἤδη) 

ἄλλαγές στό ἐν λόγῳ μάθημα ἀλλά ἐμεῖς θά προ-
τείναμε, οἱ καλοί αὐτοί ἄνθρωποι τοῦ Ι.Ε.Π., νά 
σπεύσουν τό συντομότερο νά ἐπισκεφθοῦν ψυ-
χίατρο... διαφορετικά θά πρέπει ἐμεῖς οἱ ὑπόλοι-
ποι νά τόν ἐπισκεφθοῦμε!!

• ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΙΩΠΗ, τήν ἡττοπάθεια καί τήν 
ἀνοχή, ἐπιτέλους ἡ Ἐκκλησία-Ἀρχιεπισκοπή «ξύ-
πνησε»! Ἀλλά εἶχε χάσει πολύτιμο χρόνο. Ο Φί-
λης καί οἱ περί αὐτῶν κατεδαφιστές, ὅ,τι ὅσιο καί 
ἱερό διαθέτει αὐτός ὁ τόπος στήν δισχιλιόχρο-
νη ἱστορική κληρονομιά, τό ἔχουν ἤδη καταπα-
τήσει. Τό ἔχουν χλευάσει. Τό ἔχουν ἀκυρώσει...

• ΑΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ σ’ αὐτή τήν «ἀναμέτρηση» 
ἔμεινε πίσω, αὐτό ὀφείλεται στήν μακαριότη-

τά της, γι’ αὐτό οἱ Φίληκοκυβερνόύντες μπῆκαν 
μπροστά γιά νά τῆς κλείσουν τήν πόρτα. Καί δυ-
στυχῶς λίγο ὥς πολύ τό κατόρθωσαν μιᾶς καί 
στήν ἀναμπουμπούλα χαίρεται ὁ... λύκος.

• ΜΕΤΑ τήν ἐμπνευσμένη πράγματι παρέμ-
βαση-ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στούς πολι-
τικούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων (πόσο... καλλί-
τεροι εἶναι αὐτοί ἀπό τόν Φίλη;) καί τήν ἐπίσκε-
ψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου στό Μαξίμου (λάθος ὁ τό-
πος πού ἐπέλεξε ἡ Ἐκκλησία) ἄρχισαν καί οἱ πά-

σης ἀνοησίας ἀνόητοι σέ ἐφημερί-
δες καί μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης 
νά φωνασκοῦν ὅτι δέν «ὑπάρχουν 
νικητές καί ἡττημένοι».

• ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ἡ Ἐκκλησία, ἄς τό καταλάβουν 
ἐπιτέλους οἱ θνησιγενεῖς πολιτικοί καί ὅποιοι 
ἄλλοι ἐμμονικοί, δέν ἡττᾶται γιατί «πύλαι ἅδου 
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Ἐκτός αὐτοῦ εἶναι 
δυνατόν ἕνα εὐκαιριακό καί θνησιγενές κόμμα, 
ὅπως κάθε κόμμα, καί μάλιστα ἰδεολογικῆς παν-
σπερμίας καί ἐθνομηδενιστικῆς προδοσίας, νά 
χωρέσει στό ἴδιο τσουβάλι μέ τόν δισχιλιετῆ 
πνευματικό, θεοΐδρυτο θεσμό τῆς Ἐκ κλησίας, 
στήν «ἀναμέτρηση μέ τήν πολιτική τοῦ μί-
σους καί τοῦ τίποτα», σάν νά εἶναι ντέρμπι πο-
δοσφαίρου;

• ΔΥΣΤΥΧΩΣ ὅπου ἡ Ἐκκλησία ἐμφανίζεται 
«ἡττημένη» στά σημεῖα, ἀπό τήν πολιτική καί 
τήν πολιτεία τῆς παρακμῆς καί τῆς ἐλλειμμα-
τικῆς Δημοκρατίας, φταίει ἡ ἴδια, γιατί γίνεται 
ἐν πολλοῖς ἐξάρτημα (τῆς πολιτικῆς), τήν ὁποία 
«ἐκτρεπόμενοι» ἐπίσκοποι τήν χρησιμοποιοῦν 
δι’ ἴδιον ὄφελος (γιά νά τούς... προστατεύει ὁ 
χωροφύλακας ἤ ὁ λιμενοφύλακας ἀπό τήν κα-
τακραυγή ἐνίοτε τοῦ ποιμνίου τους). Δύο τουλά-
χιστον τέτοιες θλιβερές περιπτώσεις καταγρά-
φονται ἐσχάτως: στή Λάρισα καί στήν Τῆνο(!!!) 
ὅπως καί ἀλλαχοῦ. Τέτοιες καταγραφές καί 
ἐκτροπές εἶναι χειρότερες καί ἀπό τίς «μεταρ-
ρυθμίσεις» στά θρησκευτικά τοῦ Φίλη(!!!). Ὁ 
Φίλης ἔφυγε ἀλλά οἱ ἐκτρεπόμενοι ἐπίσκοποι 
εἶναι ἰσόβιοι(!!!) Συνεπῶς γιά νά εἴμαστε δί-

καιοι, καί στό σοβαρό αὐτό θέμα τῶν ἐκτρεπο-
μένων δεσποτάδων, πρέπει πρωτίστως νά δώ-
σει ἠχηρή παρέμβαση ἡ Ἐκκλησία. Ὁ νοῶν νο-
είτω. Ἀλλιῶς οἱ μανιακοί πολιτικοί θά μᾶς κλεί-
σουν τήν πόρτα... (καί ὄχι μόνον οἱ σημερινοί 
κυβερνώτες).

• ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, τά ἐκφυλιστικά τῆς 
πνευματικῆς μας ταυτότητας, παραπατήματα, 
ἡ πατρίδα παραδέρνει ἀβοήθητη στό ἀπόλυτο 
χάος... Ο Κύριος ἄς μᾶς ἐλεήσει καί ἡ Παναγία 
Μητέρα Του ἄς μᾶς εὐσπλαγχνισθεῖ...

• ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τόν ἐξοργιστικό διωγμό τοῦ 
ἀνεπίληπτου καί γενναίου Μητροπολίτου Χίου 
κ. Μάρκου, ἐπειδή ὁμίλησε τή γλώσσα τῆς 
ἀλήθειας περί λαθρομεταναστῶν, ὁ κ. Ἠλίας 
Ἡλιόπουλος, ἱστορικός Δρ. τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Μονάχου γράφει μεταξύ ἄλλων στήν «Δη-
μοκρατία» (28.8.2016) τά ἑξῆς: «... Γιά πρώτη 
φορά ἀπό ἐπο χῆς Τουρκοκρατίας διώκεται Ἐπί-
σκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπειδή ἐξέ-
φρασε ἐλευθέρως τό φρόνημά του... Εἰρήσθῳ 
ἐν παρόδῳ οὔτε ἀκούσαμε ἀντίδρασιν τῆς Ν.Δ. 
ἀφοῦ ἐπί τῶν ἡμε ρῶν τους διόριζαν κατά χιλιά-
δες τούς ἐθνομηδενιστές γενίτσαρους στά πα-
νεπιστήμια, στά παιδαγωγικά καί μεταναστευ-
τικά “ἰνστιτοῦ τα”... Ἀλλ’ οὔτε καί ἀντίδρασιν τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί δή τοῦ κ. 
Ἱερωνύμου, ἀκούσαμε (ἡ ὁποία ὄφειλε νά εἶναι 
ἄμεσος καί ζωηροτάτη)».

• ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ὁ κ. Ἡλιόπουλος: «Βεβαί-
ως, εἶναι πανθομολογούμενη καί σκανδαλώ-
δης ἡ εὐθυγράμμισις τοῦ κ. Ἱερωνύμου μέ τήν 
κυβέρνησιν τῶν “Ταλιμπάν”, τοῦ ἐθνομηδενι-
σμοῦ. Ὅλον αὐτόν τόν καιρόν (πού τόν βλέπω 
νά... συναγωνίζεται φιλοτίμως τούς ἀρχηγούς 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στόν ρόλο τῆς “Φιλιπ-
πινέζας” τῶν λαθρομεταναστῶν καί προσφύ-
γων) παρατηρῶ μετ’ ἐκπλήξεως ὅτι τόν Μακα-
ριώτατον οὐδόλως προβληματίζει τό γεγονός 
ὅτι θά καταγραφεῖ εἰς τίς δέλτους τῆς Ἱστορίας 
ὡς ὁ Ἀρ χιε πίσκοπος, ὅστις διεχειρίσθη τόν “κα-
τευνασμόν” τῶν πιστῶν κατά τήν περάτωσιν τῆς 
ἐπιχειρήσεως ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ».

• ΔΙΑΒΑΖΩ στό ἐποικοδομητικό φύλλο τοῦ 
μαχητικοῦ φίλου κ. Δημ. Ρίζου, «Νεομάρτυρες» 
(Ἀπρίλιος 2016) ἀπό τήν Φλώρινα, τήν πληρο-
φορία, ὅτι μιά εὐρωπαϊκή «ἐπιτροπή» κατά τοῦ 
«ρατσισμοῦ», σέ μιά ἔκθεσή της κατηγορεῖ τόν 
Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ἠλία Β΄, ὅτι μιλᾶ εἰς τήν 
«γλώσσα τοῦ μίσους»(!!) Γιατί; Διότι ὁ Πατριάρ-
χης ἔκανε τό ἀποστολικό του καθῆκον ὡς καλός 
ποιμήν, δίδαξε στό ποίμνιό του τόν εὐαγγελικό 
λόγο, καί κατεδίκασε τήν ὁμοφυλοφιλία. Δίδα-
ξε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ὅτι ἡ ὁμοφυλο-
φιλία εἶναι ἀσθένεια καί ἁμαρτία. Αὐτό ἔφθασε 
μέχρι τά αὐτιά τῶν μελῶν τῆς παραπάνω ἐπι-
τροπῆς, ἡ ὁποία προστατεύοντας τό δικαίωμα 
τοῦ καθενός νά διαθέτει τό σῶμα του ὅπως θέ-
λει, θεωρεῖ ὅτι ὁ Πατριάρχης ἔρχεται σέ ἀντίθε-
ση μέ αὐτά τά δικαιώματα. Θά πῶ, μακάρι ὅλοι 
οἱ ποιμένες τῆς Ὀρθοδοξίας μας νά μιλοῦσαν 
καθαρά τήν φωνή τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ὁ Πα-
τριάρχης Γεωργίας...

• ΣΗΜ. «Χ.Β.»: Ὄχι, φίλε Δημήτρη, οἱ δικοί 
μας ἐδῶ κάτω στήν Ἑλλαδική Ἐκ κλησία, δέν μπο-
ροῦν νά μιλᾶνε ὅπως ὁ Πατριάρχης Γεωρ γίας, 
γιά τόν ἁπλού στατο λόγο ὅτι ἀρκετοί εἶναι...(ρα-
σοφόροι καί λαϊκοί) «συμπαθοῦν τες» τῶν πό-
λεων Σοδόμων καί Γομμόρας... Καί ὁ «ἀντιρατσι-
στικός» νόμος τούς βολεύει νά σιωποῦν (!!) «Κύ-
ματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τάς ἑαυτῶν 
αἰσχύνας» (Ἰούδα 13).

«ΧΡ. ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Γράφει 
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

συνέχεια από τη σελ. 1
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί ἀσεβῶν»

Και οι τρεις τους ήταν... χαρούμενοι

Ο νέος υπουργός Παιδείας που αρνήθηκε να ορκιστεί στο Ευαγγέλιο
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συνέχεια από τη σελ. 1

βία και ότι είναι ρατσι-
στές, καλά θα κάνουν να 
ενημερώνονται τι γίνεται 
σε άλλες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης όπου 
τα πράγματα δεν είναι 
καθόλου όπως τα φα-
ντάζονται και ίσως έτσι 
κατανοήσουν και την κα-
τάσταση που πάει να δη-
μιουργηθεί και στην Ελ-
λάδα.

Όπως αναφέρεται, ο 
ίδιος ο θρησκευτικός 
αρχηγός της Τουρκίας, 
ο αρχιμουφτής Μεχμέτ 
Γκιορμέζ, κατήγγελλε με 
έντονο τρόπο ότι στην 
υποτιθέμενη πιο προο-
δευτική χώρα της Ευρώ-
πης, της Σουηδία, υπάρ-
χει έντονος αντιισλαμι-
κός ρατσισμός και το πιο 
εντυπωσιακό, τον τελευ-
ταίο καιρό έχουν σημει-
ωθεί 21 (!!!) επιθέσεις σε 
μουσουλμανικά τζαμιά 
τα οποία έχουν πυρπολη-
θεί από εξοργισμένους 
Σουηδούς. Μάλιστα.

Ο Μεχμέτ Γκιορμέζ σε 
δηλώσεις του στον τουρ-
κικό τύπο ανέφερε ότι 
εξαπλώνεται επικίνδυνα 
η ισλαμοφοβία στην Ευ-
ρώπη και μάλιστα σε μια 
από τις πιο φιλελεύθερες 
χώρες, όπως είναι η Σου-
ηδία, όπου η κατάσταση 
έχει αρχίσει και εκτραχύ-
νεται σε επικίνδυνα μο-
νοπάτια.

Βέβαια δεν μας λέει τί-
ποτα για τις προκλήσεις 
των ίδιων των μουσουλ-
μάνων που έχουν έρθει 
στην Ευρώπη και για την 
επιμονή τους να επιβάλ-
λουν τα ισλαμικά τους 
πρότυπα αντι να προ-
σαρμοστούν στα ευρω-
παϊκά δεδομένα. Οι Σου-
ηδοί, παρόλο που διακρί-
νονται από την μετριοπά-
θεια τους, έφτασαν φαί-
νεται στο απροχώρητο 
και αντιδρούν με αυτόν 
τον τρόπο.

Αυτά για να ξέρουμε τι 
γίνεται και εδώ και τι μπο-
ρεί να γίνει και στην χώρα 
μας όπου κάποιοι φιλο-
δοξούν να την γεμίσουν 
με τζαμιά.

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Δημ/φος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
Α) ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ;

Τα πρώτα σύννεφα ήρθαν στο Πει-
ραιά με τα εγκαίνια της προβλήτας 
κρουαζιέρας του Αγίου Νικολάου.

Το έργο αυτό φτιάχτηκε από τις 
προηγούμενες διοικήσεις του δημο-
σίου συμφέροντος ΟΛΠ και εγκαι-
νιάστηκε από τους Κινέζους. Για τα 
εγκαίνια, γέμισαν τους χώρους του 
λιμανιού με κινέζικες σημαίες, κατέ-
βασαν τις ελληνικές επιγραφές, ανάρ-
τησαν κινέζικα ιδεογράμματα και απα-

γόρευσαν στα εγκαίνια να παραστεί 
ο Μητροπολίτης Πειραιά κ. Σεραφείμ 
με τους ιερείς του Ναού του Αγίου 
Νικολάου, που βρίσκεται δίπλα στην 
προβλήτα.

Εννοείται ότι δεν κάλεσαν καμιά 
Αρχή, ούτε τις προηγούμενες διοική-
σεις που κατασκεύασαν το έργο, ούτε 
τον υπουργό Ναυτιλίας. Η μόνη που 
παραβρέθηκε ήταν η υπουργός Του-
ρισμού κ. Κουντουρά, της οποίας το κόμμα (ΑΝΕΛ) “προσκυνάει” την Εκ-

κλησία και “πιστεύει” στην Ορθοδο-
ξία, παρ’ όλα αυτά ούτε καν διαμαρ-
τυρήθηκε για την απαγόρευση του 
αγιασμού.

Γι’ αυτό μην εκπλαγείτε εάν κάποια 
στιγμή δείτε να κυματίζουν στο ΧΙΛ-
ΤΟΝ, στα ΛΙΜΑΝΙΑ των νησιών μας 
και στα ΑΕρΟΔρΟΜΙΑ τούρκικες ή 
γερμανικές σημαίες με φωτογραφί-
ες του Κεμάλ Ατατούρκ και πορτρέ-
τα της Μέρκελ!!!

Β) Η ΕΛΛΑΔΑ … “ΔΙΠΛΑ” ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
Η Ελλάδα, πάντως, θα έχει 

μόνιμη… παρουσία δίπλα 
στο νέο αμερικανό Πρόεδρο 
Τράμπ διότι:

α) Ο τριαντάρης Τζορτζ 
Παπαδόπουλος έχει ρίζες 
ελληνικές. Γεννήθηκε στο Σι-
κάγο από γονείς που κατά-
γονται από την Θεσσαλονίκη. 
Ο πατέρας του είναι γιατρός, 
πρόεδρος της Παμμακεδονι-
κής Ένωσης ΗΠΑ και εξειδικευμένος στα ενεργεια-
κά. Τον περασμένο Μάρτιο ήρθε στην Αθήνα και είχε 
συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Κων/νο Καραμανλή, τον Παν. Καμμένο και άλλους 
κυβερνητικούς παράγοντες.

β) Ο Χρήστος Μα-
ραφάτσος είναι της 
στενής παρέας Τραμπ 
και εκπροσωπεί την 
ελληνική και κυπριακή 
κοινότητα στη «Συμ-
μαχία Εθνικής Ποικι-
λότητας». Είναι ιδρυ-
τής και Πρόεδρος της 
BlueSkyCapital – εται-
ρείας συμβούλων και 

επενδύσεων με έδρα την Ουάσιγκτον. Το 2011 είχε 
ανακηρυχθεί από το Bloomberg ο τρίτος καλύτερος 
νέος επιχειρηματίας κάτω των 25 ετών.

γ) Ο Ρινς Πρίμπους είναι Ελληνοαμερικανός και 
ο νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου – ο ουσι-

αστικός επιτελάρχης. Έλκει την καταγωγή του από 
το Πλωμάρι της Λέσβου, είναι δικηγόρος και επικε-
φαλής της Εθνικής Επιτροπής των ρεπουμπλικάνων.

Η αδελφή της μητέρας του που λέγεται Μαίρη 
Παυλάτου-Πιτσιλαδή, δήλωσε ότι ο ανιψιός της τα 
καλοκαίρια έρχονταν τακτικά στην Ελλάδα, και τώρα 
θα έρθει σύντομα οικογενειακώς για να κάνει μνημό-
συνο στους παππούδες του.

δ) Ο Τζόρτ Τζιτζίκος – ο γνωστός «συγκεντρωσι-
άρχης» του Τραμπ, που ανέτρεψε όλους τους συμ-
βατικούς κανόνες της προεκλογικής εκστρατείας, 
είναι γιος ιερέα, γεννήθηκε στη Φλόριντα και διατη-
ρεί ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική κουλτούρα 
και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα προκύψει για την 
Ελλάδα και Κύπρο.

Γ) ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!
Το 2003, “εποχή των παχέων 

αγελάδων” η Ελλάδα υπέγραψε 
σύμβαση 20 ελικοπτέρων ΝΗ-90 
με την κοινοπρακτική εταιρεία NH 
Industries (Γερμανική, Γαλλική, 
Ολλανδική και Ιταλική) αντί του πο-
σού 657.523.069 ευρώ. Το Ελλη-
νικό όμως Δημόσιο χρεώθηκε 700 
εκατ. ευρώ. Η διαφορά ύψους 41,6 
εκατ. ευρώ εντοπίστηκε ως “μίζα” 

στα… ταμεία της Deutsche Bank. 
Η χώρα αγόρασε την ίδια εποχή 
τα αντίστοιχα ελικόπτερα, με τρι-
πλάσια τιμή, σε σχέση άλλων ευ-
ρωπαϊκών κρατών (Καμμένος) και 
τα οποία είχαν και 50% αντισταθ-
μικά οφέλη, ΕΠΑ (δηλαδή δου-
λειά στα εργοστάσιά τους), και 
εμείς μόλις 1,7%. Σήμερα – μετά 
13 χρόνια – από τα 20 που έπρε-

πε να είχαν παραληφθεί μέχρι το 2010 παρελήφθη-
σαν μόνον τα 11 (το 12ο είναι ακόμα προς παρα-
λαβή), από τα οποία μόνο το ένα πετάει! Και αυτό 
το ένα είναι αραγμένο στη Σύρο με υπόλοιπο 11 
ωρών πτήσης, και είναι στη διάθεση του ΕΚΑΒ, για 
κάποιο έκτακτο περιστατικό… 

Αυτή είναι η Ελλάδα μας…!
Με τα όσα αποκαλύπτονται όλα αυτά τα χρό-

νια, είναι ν’ απορεί κανείς που ακόμα υπάρχουμε 
σαν κράτος.

Τι είναι το ΧΑΛΑΛ (Halal)
Με τον ορισμό «χαλάλ» περιγράφονται τα προϊ-

όντα που έχουν προετοιμαστεί για κατανάλωση με 
βάση τους κανόνες και τις παρα-
δόσεις της μουσουλμανικής θρη-
σκείας. Στην περίπτωση του κρέ-
ατος – εκτός χοιρινού που απαγο-
ρεύει το κοράνι – αναφέρονται σε 
ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί με 
συγκεκριμένο τελετουργικό τρόπο.

Πριν θανατώσουν ένα ζώο, ο σφά-
χτης – πρέπει να είναι μουσουλμά-
νος – γυρίζει το κεφάλι του ζώου 
προς την Μέκκα, διαβάζει μια μου-
σουλμανική προσευχή και κατόπιν 
θανατώνει το ζώο λέγοντας τα λό-
για “Μπισμιλλάχ Ερραχμάν Ερρα-
χήμ, Ελλάχου συμπάρ”.

Η διαδικασία αυτή εδώ στην Ελ-
λάδα έχει ξεκινήσει από μια μεγά-
λη πτηνοτροφική εταιρεία το 2003 
και σήμερα έχει επεκταθεί. Ελάχι-
στοι καταναλωτές – στη πλειοψη-
φία Ορθόδοξοι χριστιανοί – γνωρί-
ζουν ότι τα κοτόπουλα και άλλα κρέατα που τρώνε 
έχουν ευλογηθεί από τον μουφτή, αφού προηγου-
μένως σφαγιάστηκαν στο όνομα του Αλλάχ.

Ο Μουφτής εκδίδει βεβαιώσεις ως προς το ποιοι 
παραγωγοί κρέατος, έχουν τηρήσει την μουσουλμα-

νική διαδικασία σφαγής (τελετουργική “ευλογία”) πι-
στοποιώντας τις με τη σφραγίδα “χαλάλ”.

Μεγάλο θέμα είχε δημιουργηθεί στην Κύπρο όσον 
αφορά την προμήθεια κοτόπουλων 
για την Εθνική Φρουρά με ισλαμι-
κές σημάνσεις.

Τα κοτόπουλα αφού κρίθηκαν 
ακατάλληλα, το υπουργείο Άμυ-
νας τα επέστρεψε στον προμηθευ-
τή, και διέκοψε τη συνεργασία μαζί 
του. Εκείνο που προκάλεσε όμως 
αίσθηση ήταν η συσκευασία με τα 
ισλαμικά σύμβολα που έδειχναν ότι 
σφάχτηκαν με τις ισλαμικές προδι-
αγραφές “χαλάλ”.

Δημοσίευμα της εφ. “ΤΟ ΒΗΜΑ” 
το 2010 ανέφερε ότι αλυσίδα φαστ-
φουντ στην Γαλλία παρασκεύαζε 
τα χάμπουργκερ σύμφωνα με τις 
επιταγές του Ισλάμ. Τα μπιφτέκια 
από χοιρινό ή μοσχαρίσιο κιμά τα 
αντικατέστησε με κρέας κομμένο 
σύμφωνα με τη μουσουλμανική 
παράδοση (“χαλάλ”) και για μπέ-

ικον έβαλε στη θέση του κομμάτια καπνιστής γα-
λοπούλας.

Στην Βρετανία εκατοντάδες, χιλιάδες εστιατόρια 
και παμπς, καθώς και ιππόδρομοι, σχολεία και νο-
σοκομεία, χρησιμοποιούν κοτόπουλα και κρέατα 

που έχουν σφαχτεί τελετουργικά, σύμφωνα με το 
νόμο της σαρία.

Στην Ελλάδα, ένας από τους επίσημους προμη-
θευτές κρέατος και πουλερικών του ελληνικού στρα-
τού κόμπαζε – δεν γνωρίζουμε εάν ισχύει και σήμε-
ρα – πως το κρέας του είναι… χαλάλ (Halal Meat).

Επισκεπτόμενος Super Market θα διαπιστώσετε 
ότι στα συσκευασμένα κρέατα φέρνουν τις ισλαμι-
κές σημάνσεις και την πιστοποίηση “χαλάλ”.

Και το πιο εξωφρενικό είναι – εάν είναι αληθινό – 
ότι στην τιμή αγοράς κρέας ή κοτόπουλου προστί-
θεται ένας “κρυφός φόρος” για την πιστοποίηση 
“χαλάλ” που πάει στη Μουσουλμανική κοινότητα.

Δυστυχώς, σιγά-σιγά προσπαθούν, ακόμα και 
τις διατροφικές συνήθειές μας να τις “προσαρμό-
σουν” με όλες αυτές των ισλαμιστών και άλλων αλ-
λοθρήσκων. Δεν θα αργήσει η εποχή που και επί-
σημα πλέον θα πουλάμε τα “χαλάλ”. ΘΑ ΑΠΑΓΟ-
ρΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ χοιρινών και άλλων “μη ευ-
λογημένων” τροφών, για να μην “προσβάλλονται” 
οι μουσουλμάνοι! 

Στην Ξάνθη υπάλληλοι και κάτοικοι διαμαρτυρή-
θηκαν (23-10-2010) εντονότατα υπογράφοντας υπό-
μνημα με θέμα: «Πώληση κρέατος τύπου Halal σε 
μη μουσουλμάνους πολίτες χωρίς ενημέρωσή 
τους». Μήπως ξαναγύρισε η εποχή, που οι ειδωλο-
λάτρες μαγάριζαν το κρέας κ.α. με τελετές και θυ-
σίες – τα λεγόμενα “ειδωλόθυτα” – για να μαγαρί-
ζουν τους Χριστιανούς;

Δ) ΜΗΠΩΣ ΤΡΩΣ… «ΧΑΛΑΛ» ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ;

ΕΚΑΨΑΝ 
21 ΤΖΑΜΙΑ

ΣΤΗΝ…
ΣΟΥΗΔΙΑ!!!
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συνέχεια από τη σελ. 1

Κάτι πολύ μεγάλο πρόκειται να συμβεί προ-
σεχώς. Ουάσιγκτον, Βερολίνο και Μόσχα ετοι-
μάζονται πυρετωδώς να αντιμετωπίσουν κάτι, 
που οι ίδιοι προσδιορίζουν ως πρωτοφανές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ρωσία έχουν 
κατασκευάσει χιλιάδες υπόγειες βάσεις (κα-
ταφύγια).

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει το δικό της 
καταφύγιο, εδώ και χρόνια, με την κωδική ονο-
μασία “ελληνικό νησί” που βρίσκεται στο Sul-
phur Spring στη δυτική Βιρτζίνια, κάτω από το 
υπερπολυτελές ξενοδοχείο “Greenbrier Hotel”. 
Κατασκευάστηκε για να προσφέρει προσωρινό 
κατάλυμα στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το υπόγειο αυτό καταφύγιο, που το ονομά-
ζουν “Φρούριο” και οι τοίχοι του είναι κατασκευ-
ασμένοι με μπετόν ενός μέτρου πάχους, έχει 
σύστημα φιλτραρίσματος του αέρα για προ-
στασία από την ραδιενέργεια, ενώ είναι εφοδι-
ασμένο με υλικά και τρόφιμα πρώτης ανάγκης 
με ημερομηνία λήξης 30 ετών! Έχει επίσης μια 
μεγάλη αίθουσα (27x57x6) στην οποία μπορούν 
να τοποθετηθούν 1.100 κρεβάτια.

Εκατέρωθεν αυτής της αίθουσας, βρίσκο-
νται δύο μικρότερες εκ των οποίων η μία χωρη-
τικότητας περίπου 470 ατόμων – αρκετά μεγά-
λη ώστε να φιλοξενήσει τα 435 μέλη της Βου-
λής των Αντιπροσώπων – η δε μικρότερη, χω-
ρητικότητας περίπου 130 ατόμων, χρησιμοποι-
είται ως προσωρινή αίθουσα της Γερουσίας.

Η αίθουσα εκθεμάτων έχει σχεδιαστεί έτσι, 
ώστε να χρησιμοποιηθεί για κοινές συνεδριά-
σεις του Κογκρέσου.

Στις 31 Μαΐου 2016 ο αμερικανός Πρόεδρος 
Μπ. Ομπάμα συγκάλεσε στο εθνικό κέντρο 
συντονισμού την FEMA (Federal Emergency 
Management Agency – ελληνικά – Ομοσπον-
διακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Ανα-
γκών), και από εκεί συμβούλευσε τους Αμε-
ρικανούς πολίτες να προετοιμάζονται για επι-
κείμενη καταστροφή και σχέδιο έκτακτης ανά-
γκης για οποιοδήποτε δεδομένο σενάριο, που 
θα μπορούσε να φέρει μεγάλο πρόβλημα στο 
εγγύς μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, δεν δίστα-
σε να αναφέρει ότι τα καταφύγια της FEMA 
πρέπει να είναι έτοιμα για να καταφύγουν εκεί 
οι Αμερικανοί πολίτες.

Τι μπορεί να γνωρίζει ο Πρόεδρος Ομπά-
μα και προετοιμάζει τον κόσμο, είναι άγνωστο. 
Μήπως υπάρχει προειδοποίηση από σεισμο-
λόγους για κάποιο μεγάλο σεισμό – που μπο-
ρεί να φέρει και τσουνάμι – ή πτώση μετεωρί-
τη, ή μια ηλεκτρομαγνητική επίθεση – που μπο-
ρεί να “ρίξει” το ηλεκτρικό δίκτυο – ή ισλαμική 
τρομοκρατία, οικονομική κατάρρευση, ηφαι-
στειακή έκρηξη ή ενδεχόμενη κατασκευασμέ-
νη πανδημία; Ο κόσμος τάκουγε απορημένος.

Στις 2 Ιουνίου 2016 με ομιλία ο Πρόεδρος 
Ομπάμα καλούσε τον Αμερικανικό λαό να εί-
ναι έτοιμος για την «αντιμετώπιση μιας κατα-
στροφής», τονίζοντας ότι ο κάθε πολίτης πρέ-
πει να είναι υπεύθυνος για την προσωπική του 
προετοιμασία έχοντας ένα πλάνο «εκκένωσης 
της περιοχής που ζουν, μαζί με μια συλλογή 
προμηθειών τροφής και νερού».

Και ως να μην έφθαναν όλα αυτά, ανέβηκε 
(13-10-2016) στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου 
ένα περίεργο προεδρικό διάταγμα που προει-
δοποιούσε το αμερικανικό κοινό και τις αρμό-
διες υπηρεσίες ότι θα πρέπει να είναι έτοιμες 
για γεγονότα που μπορεί να προέλθουν από 
το διάστημα, όπως ηλιακές εκρήξεις και άλλες 
“δραστηριότητες”, καιρικών φαινομένων τόσο 
σε αμερικανικές πολιτείες όσο και σε άλλες με-
γάλες αστικές ζώνες του πλανήτη.

«Μέσα σε 120 ημέρες – έλεγε το διάταγμα – 
από την ημερομηνία του παρόντος ο υπουρ-
γός Ενέργειας μαζί με τον διευθυντή της υπη-

ρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας θα αναπτύ-
ξουν ένα σχέδιο να δοκιμάσουν και να αξιο-
λογήσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς 
οι οποίοι θα ελαχιστοποιήσουν τα αποτελέ-
σματα των γεωμαγνητικών διαταραχών στο 
δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω 
της ανάπτυξης ενός πιλοτικού προγράμμα-
τος το οποίο αναπτύσσει τέτοιες συσκευές.

Μετά την ανάπτυξη του σχεδίου ο υπουρ-
γός Ενέργειας θα πρέπει να εφαρμόσει το 
σχέδιο σε συνεργασία με την βιομηχανία, 
ώστε να αναλάβουν δράσεις για την επιδίω-
ξη όσων αναφέρονται στην εντολή».

Δηλαδή καλείται να είναι σε εγρήγορση το 
υπουργείο να αναλάβει την προστασία και την 
αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέρ-
γειας έπειτα από “γεωμαγνητικές διαταραχές”.

Και συνεχίζει: «η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει και 
να ανιχνεύει τέ-
τοιες εκδηλώσεις 
και να ανταπο-
κρίνεται σε αυτά 
για να περιορίσει 
τις επιπτώσεις 
τους». Προς αυ-
τήν την κατεύθυν-
ση, δίνεται προ-
θεσμία “120 ημε-
ρών” στις διοική-
σεις των πυρηνι-
κών αντιδραστή-
ρων όλης της χώρας για τη δημιουργία πρω-
τοκόλλων διακοπής λειτουργίας σε καταστά-
σεις εκτάκτου ανάγκης.

Από το Υπουργείο Άμυνας ζητάει: «Να δι-
ασφαλίσει την έγκαιρη παροχή παρατηρήσε-
ων διαστημικών-κλιματικών συνθηκών, αναλύ-
σεων (και) προβλέψεων» και να προειδοποιεί 
για «φαινόμενα που μπορούν να επηρεάσουν 
οπλικά συστήματα, στρατιωτικές επιχειρήσεις 
ή συστήματα άμυνας των ΗΠΑ». Στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών δίνεται η εντολή να μελετή-
σει: «τις αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο της γης 
που σχετίζονται με τις αλληλοεπιδράσεις μετα-
ξύ Ηλίου και του πλανήτη μας».

Μετά την προειδοποίηση Ομπάμα ακολού-
θησε η Γερμανική κυβέρνηση με την Καγκε-
λάριο Άγκελα Μέρκελ, που στα τέλη Αυγού-
στου με κάθε επισημότητα καλούσε τους Γερ-
μανούς κατοίκους να συγκεντρώσουν αποθέ-
ματα τροφίμων, νερού, καύσιμα (κίνησης και 
θέρμανσης) και μετρητά, στην περίπτωση που 
τα ΑΤΜ δεν λειτουργούν.

Η εφημερίδα Frankfurter Sonntagsreitung δη-
μοσιεύει τι προβλέπει η «αντίληψη για την Πολι-
τική Προστασία». Αφορά ένα σχέδιο 69 σελίδων 
που προετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Μέρκελ, στα πλαίσια αυτών των μέτρων, 
ανακοίνωσε την αύξηση δαπανών στην αστυ-
νομία, τις δυνάμεις ασφάλειας και τη δημιουρ-
γία μιας ειδικής μονάδας καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας και του εγκλήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Κρεμ-
λίνο. Ο Πούτιν έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά 
πρωτοκόλλων για την “επόμενη ημέρα”. Προ-
ειδοποιεί τους κατοίκους “να είναι έτοιμοι για 
μια καταστροφική πυρηνική σύγκρουση”.

Συγκεκριμένα σε εκπομπή του κρατικού τη-
λεοπτικού σταθμού NTV ο παρουσιαστής είπε: 
«Εάν κάποια μέρα συμβεί, κάθε ένας θα πρέ-
πει να γνωρίζει που βρίσκεται το πλησιέστε-
ρο πυρηνικό καταφύγιο. Καλύτερα όμως εί-
ναι να το γνωρίζετε από σήμερα».

Ήδη, πραγματοποιήθηκε άσκηση της Πολι-
τικής Άμυνας σε όλη τη ρωσική επικράτεια, με 
τη συμμετοχή περίπου 200.000 μελών των δυ-
νάμεων ασφαλείας και τουλάχιστον 40 εκατ. 
πολιτών για την αντιμετώπιση των επιπτώσε-

ων ενός πυρηνικού πολέμου.
Η ρωσία ξεκίνησε να προετοιμάζεται για την 

προστασία του πληθυσμού της από μια γενι-
κευμένη καταστροφή. Το 2012 ανακοίνωσε για 
πρώτη φορά τη κατασκευή 5000 νέων πυρηνι-
κών καταφυγίων στην περιοχή της Μόσχας με 
στόχο το 100% του πληθυσμού της ρωσικής 
πρωτεύουσας να είναι έτοιμο «δια παν ενδε-
χόμενο».

Και ο Δήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης έκα-
νε γνωστό στους δημότες του, πόσο ψωμί πρέ-
πει να έχουν για περίοδο 20 ημερών.

Τέτοια προειδοποίηση έκανε και η κυβέρνη-
ση της Τσεχίας. Ο γαλλικός στρατός επίσης 
έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για εμφύλιο πό-
λεμο να εξαγνίσει τους “ανεπιθύμητους” από 
την χώρα του.

Εκείνο που προκαλεί ΤΡΟΜΟ στην “υγιή” 
επιστημονική κοινότητα είναι το τρομακτικό 

οπλικό σύστημα 
ηλεκτρομαγνητι-
κής ακτινοβολί-
ας HAARP(High-
Frequency Active 
Auroral Research 
Program), – στα 
ελληνικά (Ερευ-
νητικό Πρόγραμ-
μα Υψηλής Συ-
χνότητας Δρα-
στικής Ακτινοβο-
λίας) – που έχει 

εγκατασταθεί στην Gakona της Αλάσκας, και 
αποτελεί για πολλούς το μεγαλύτερο μυστι-
κό ερευνητικό πρόγραμμα των τελευταίων δε-
καετιών.

Το τρομακτικό αυτό οπλικό σύστημα, ηλε-
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που χρηματο-
δοτήθηκε με τεράστια χρηματικά ποσά από το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Αμερικής για 
το Ναυτικό και την Αεροπορία, είναι σε θέση, 
όταν «τελειοποιηθεί», να προκαλέσει: 1) αλ-
λαγές στο κλίμα μιας επιλεγμένης περιοχής 
(τεράστιες πλημμύρες ή παρατεταμένες πε-
ριόδους ξηρασίας). 2) διακοπή λειτουργίας 
και καταστροφή κάθε ηλεκτρικής και ηλεκτρο-
νικής συσκευής σε επιλεγμένες περιοχές, με 
ότι αυτό συνεπάγεται (σταμάτημα μηχανη-
μάτων στις εντατικές μονάδες νοσοκομείων, 
αδρανοποίηση κάθε ραδιοσυχνότητας, διακο-
πή επικοινωνίας αεροσκαφών με πύργο ελέγ-
χου, καταστροφή δορυφόρων κ.λ.π.). 3) Πρω-
τοφανούς μεγέθους σεισμούς – εάν τα ραδιο-
μαγνητικά κύματα διοχετευτούν προς το υπέ-
δαφος –. 4) Τρύπες στην Ιονόσφαιρα, με απο-
τέλεσμα την έκθεση της Γης και των ζωντανών 
οργανισμών στο έλεος της υπεριώδους ηλια-
κής ακτινοβολίας. 5) Απίστευτης έντασης κε-
ραυνούς – διότι μια αραιωμένη περιοχή της 
ατμόσφαιρας δεν θα έχει την εκτόνωση των 
κεραυνών, με αποτέλεσμα αυτοί να φθάνουν 
με απίστευτη ένταση στο έδαφος. 6) Την αλ-
λοίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου – αν-
θρώπων και λοιπών ζώων – φθάνοντας στο 
βαθμό του ελέγχου του (μεταβολή DNA) με 
φρικιαστικές συνέπειες και επί των απογό-
νων όταν οι εκπομπές των ηλεκτρομαγνητι-
κών κυμάτων χρησιμοποιηθούν σε συγκεκρι-
μένες συχνότητες.

Βέβαια οι υπεύθυνοι του προγράμματος εί-
ναι φειδωλοί στις δηλώσεις τους. Συνεχώς 
λένε ότι: «κάνουμε πειράματα ακόμη», «το 
σύστημα θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα για 
υπόγεια κοιτάσματα μεταλλευμάτων, πετρε-
λαίου κ.λ.π. και για επικοινωνία του Πενταγώ-
νου με τα Αμερικανικά υποβρύχια» και άλλα 
τέτοια κοινότυπα.

Πρόσφατα διαδόθηκε από τα συστημικά 
ελεγχόμενα αμερικανικά ΜΜΕ ότι το σύστη-

μα HAARP σταμάτησε να λειτουργεί λόγω έλ-
λειψης κονδυλίων.

Τί μας λένε (οι Αμερικανοί)! Σταμάτησαν ένα 
σύστημα για το οποίο δαπανήθηκαν δισεκα-
τομμύρια δολάρια και έχει τρομακτικές επιχει-
ρησιακές δυνατότητες; (εντοπίζει πυρηνικούς 
πυραύλους, ακτινογραφεί το υπέδαφος, πα-
ρεμβαίνει σε ακραία καιρικά φαινόμενα, δημι-
ουργεί μικροκλίμα, δημιουργεί τεχνητό όζον, 
διεγείρει ψυχολογικά πληθυσμούς). Και περι-
μένουν να τους πιστέψει ο κόσμος;

Εκτός από την βάση HAARP στην Αλάσκα το 
πεντάγωνο ζήτησε να κατασκευάσει και δεύ-
τερη στην Γροιλανδία, πράγμα που προκάλε-
σε την δυναμική αντίδραση της ρωσίας, κα-
θόσον η επιτροπή διεθνών σχέσεων και αμύ-
νης παρουσίασε στη ρωσική βουλή (δούμα) 
και στον πρόεδρο Πούτιν ένα πόρισμα που 
υπογράφουν 90 βουλευτές όπου καταγγέλ-
λεται: «Οι ΗΠΑ δημιουργούν νέα ολοκληρω-
μένα γεωφυσικά όπλα που μπορούν να επη-
ρεάσουν την ατμόσφαιρα της Γης… Η σημα-
σία του ποιοτικού αυτού άλματος μπορεί να 
παραβληθεί μόνο με τη μετάβαση από την 
εποχή του σιδήρου στην εποχή της πυρίτι-
δας, ή από τα συμβατικά όπλα στα πυρηνι-
κά όπλα. Αυτός ο νέος τύπος όπλων διαφέ-
ρει από όλους τους προηγούμενους τύπους 
στο ότι η ατμόσφαιρα μεταβάλλεται μονομιάς 
σε αντικείμενο άμεσης επίδρασης και συστα-
τικό στοιχείο του όπλου».

Η Σουηδέζα ευρωβουλευτής κυρία Μπρίτ 
ζήτησε από το Ευρωκοινοβούλιο να ενημερω-
θεί για το πρόγραμμα HAARP και τις ενδεχό-
μενες επιπτώσεις στο κλίμα. Η απάντηση του 
Προέδρου ήταν: «Δεν υπάρχουν λεπτομέρει-
ες αφού οι ΗΠΑ αρνήθηκαν συστηματικά να 
δώσουν απαντήσεις για τις ενδεχόμενες επι-
πτώσεις από τα πειράματα».

Μήπως – λέμε – μήπως οι ΗΠΑ, ανοίγοντας 
το λάκκο για τους άλλους πέσουν οι ίδιες μέσα, 
και ήρθε η ώρα να εκπληρωθούν οι προφητεί-
ες των σύγχρονων αγίων γερόντων που μιλούν 
ανοικτά για την καταστροφή της Αμερικής;

Ο έγκριτος δημοσιογράφος Δ. Μακρής μας 
μεταφέρει πληροφορίες αγίων γερόντων: «Η 
Αμερική μοιάζει σαν την αλεπού που πάει με τα 
τέσσερα, αλλά θα έρθει ημέρα που και με τα τέσ-
σερα πόδια θα παγιδευτεί στις παγίδες που έστη-
σε για τους άλλους». Την παρομοίασε ακόμα με κου-
ρελού, η οποία με τον καιρό θα λιώνει…» (Αγ. Πα-
ΐσιος, 1991).

«Η Αμερική θα σβήσει και θα χαθεί όταν επικεφα-
λής της θα είναι μαύρος πρόεδρος, το όνομα του οποί-
ου θα αρχίζει από “Ο”» (Αγ. Πορφύριος, 1985).

«Κι εδώ θα έχουμε στην Ελλάδα πολλά κακά 
πράγματα αλλά όχι σαν κι αυτά της Αμερικής. 
Η Αμερική θα σβήσει, δεν θα έχει ζωή καθόλου, 
όχι εδώ και εκεί, καθόλου. Θα σβήσει από καιρι-
κά φαινόμενα, από αρρώστιες και από εκδική-
σεις άλλων κρατών γιατί είναι η αιτία για τα κακά 
που γίνονται στην ανθρωπότητα. Θα συμβούν 
τα χειρότερα γιατί δεν μετανόησαν»!. «Ο μαύ-
ρος θα τους μαυρίσει» (μακαριστός γέροντας 
π. Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, 8 Ιαν. 2014).

Όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν 
ώστε να ενεργοποιήσουμε τα δικά μας “πυρη-
νικά” όπλα, που δεν είναι άλλα από την μετά-
νοια και την Ορθόδοξη πίστη και να γαντζω-
θούμε από τον Χριστό με την βοήθεια της Κυ-
ρίας Θεοτόκου και των Αγίων μας, και να θυμό-
μαστε τα λόγια του αγίου Παϊσίου: «Να στηρι-
χτείτε ακόμα περισσότερο στον Θεό. Θα έχου-
με πιο δύσκολα χρόνια. Ακόμα, είναι άγουρα, 
τα φρούτα, δεν ωρίμασαν. Όταν θα είστε ώρι-
μοι πνευματικά, ξέρετε τι θα είστε. Οχυρό…».

Είθε ο Κύριός μας να αποτρέψει: «Αυτές τις 
ενέργειες που είναι ανεύθυνες πράξεις ενός πα-
γκόσμιου βανδαλισμού» (Dr. Richard Williams).

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ..!   ΦΟΒΟΣ & ΤΡΟΜΟΣ
Αναμένεται να ξεσπάσει ΚΟΛΑΣΗ ;;;
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Η φούσκα του χρηματιστηρίου είναι η με-
γαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Οι απα-
τεώνες γέμισαν τις ξένες τράπεζες με χρή-
ματα του ελληνικού λαού, και σήμερα αυτός 
ο λαός λιμοκτονεί.

SIEMENS: “Το σκάνδαλο SIEMENS”. Τα λό-
για είναι περιττά… Μαύρα χρήματα και χρη-
ματισμοί υπουργών, βουλευτών και κομμά-
των δείχνει η μέχρι τώρα έρευνα που έκλει-
σε… υπέρ των εμπλεκομένων. Στελέχη των 
κομμάτων που κυβέρνησαν τον τόπο την τε-
λευταία 40ετία υπέγραψαν συμβάσεις με 
την SIEMENS σε τιμές πολλαπλάσιες από το 
πραγματικό κόστος για να παίρνουν τις μαύ-
ρες σακούλες με τα εκατομμύρια ευρώ από 
τον Χριστοφοράκο και τους υπόλοιπους δι-
αχειριστές των μαύρων ταμείων.

Στα πρακτικά της δίκης για την Siemens, 
που έγινε στο Μόναχο της Γερμανίας, είναι 
καταγεγραμμένο ότι για τις δουλειές στην 
Ελλάδα η εταιρία έδωσε μίζες πάνω από 100 
εκατ. ευρώ. Ο Τσουκάτος (υπεύθυνος στο τα-
μείο του ΠΑΣΟΚ) ομολόγησε ότι από αυτά, 
αυτός έβαλε στο ταμείο του ΠΑΣΟΚ μόνο ένα 
εκατομμύριο ευρώ.

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ, το αλησμόνητο σκάνδαλο. 
Υπεύθυνο για την περίφημη “αγορά του αι-
ώνα” είχαν τοποθετήσει τον Λούβαρη. Η πα-
ραλαβή των προβληματικών μαχητικών αερο-
σκαφών είχε σαν αποτέλεσμα να πέφτει το 
ένα μετά το άλλο σκοτώνοντας αεροπόρους. 
Και αγοράστηκαν σε διπλάσιες τιμές από τις 
τρέχουσες για να μπορέσουν να εξασφαλι-
σθούν οι τεράστιες μίζες.

Οι δαπάνες για την άμυνα δεν εμφανίζο-
νταν ποτέ στα κρατικά έξοδα αλλά εγγρά-
φονταν μόνο σε ειδικούς λογαριασμούς της 
Τράπεζας της Ελλάδας. Έτσι δεν μπορούσε 
να βρει κάποιος που πήγαιναν και σήκωνε τα 
χρήματά του. Τέτοιοι λογαριασμοί είχαν ανοι-
χτεί 3 μέχρι το 1998 και από το 1998 μέχρι το 
2014 ανοίχτηκαν πάνω από 100 (ήταν τα πε-
ρίφημα διπλά βιβλία).

Η δίκη που έγινε πέρυσι με την υπόθεση 
TOR Μ1 όπου καταδικάστηκε ο Άκης Τσοχα-
τζόπουλος (σε πρώτο βαθμό 20 χρόνια) σε 
κάθειρξη για έσοδα κατ’ εξακολούθηση πα-
θητικής δωροδοκίας και… Πίσω από την προ-
μήθεια των ρωσικών αυτοκινούμενων αντι-
αεροπορικών συστημάτων μικρού βεληνε-
κούς (που στοιβάχθηκαν στις αποθήκες ως 
άχρηστο υλικό) βρίσκονται δύο δολοφονίες, 

εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών, κατασκοπεία, 
παρακολουθήσεις, απειλές, οι οποίες στοίχι-
σαν στον Έλληνα 474 εκατ. Δολάρια, τα δε 
αντισταθμιστικά οφέλη 73 εκατ. δολ. τα οποία 
αντί να επιστρέψουν στη χώρα, μάλλον όδευ-
σαν σε ελβετικές τράπεζες.

Χάριζαν πέντε δισεκατομμύρια κάθε χρόνο 
στα γερμανικά μεγαθήρια για αγορές πολεμι-
κού υλικού κατ’ εξοχήν άχρηστο. Ποιος δεν 
θυμάται το 1987 τι έγινε στη Μαλακάσα (39ο 
χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας) όταν 
τα μεσάνυχτα πήραν φωτιά τα πυρομαχικά 
και άρχισαν να σκάνε (νάρκες, εμπρηστικές 
βόμβες, βλήματα όλμων, φωτοβολίδες, σφαί-
ρες…) ταυτόχρονα για ημέρες. Τα βλήματα 
εκτοξεύονταν προς κάθε κατεύθυνση. Σχεδόν 
όλα τα τζάμια των γύρω σπιτιών έσπασαν. Οι 
κάτοικοι εκεί έλεγαν: “η γη έτρεμε κάτω από 
τα πόδια μας” και λίγες ημέρες μετά με από-
γνωση ρωτούσαν «τί θ’ απογίνουμε αφού ο 
τόπος γέμισε βλήματα και σε μια απόστα-
ση 2,5 χλμ. θυμίζει ναρκοπέδιο;».

Ξεκίνησε η περισυλλογή τους, όμως ένα 
βλήμα 81 χιλιοστών σκάει, με αποτέλεσμα 
να σκοτωθεί ένας αξιωματικός και να τραυ-
ματιστούν άλλοι τέσσερις.

Το πόρισμα της έρευνας που έγινε έλεγε: 
«Όλα συνηγορούν υπέρ της εκδοχής του 
ατυχήματος. Ενός ατυχήματος που συμ-
βαίνει μια φορά στο εκατομμύριο…» (sic).

Οι ανεπίσημες εκδοχές (ψίθυροι) που κυ-
κλοφορούσαν τότε ήταν ότι: α) αρκετό υλι-
κό “ταξίδευσε” στις χώρες της Μέσης Ανα-
τολής λόγω εμπάργκο και β) για να καλύ-
ψουν τις ακατάλληλες εξοπλιστικές αγορές 
που είχαν κάνει. 

Τα άρματα μάχης Λέοπαρντ, που αγορά-
στηκαν επτά (7) φορές ακριβότερα απ’ ότι 
απ’ την Τουρκία.

Τα τρία μπαταρισμένα υποβρύχια, που τα 
πληρώσαμε και για δεκαετίες δεν τα παρα-
λαμβάναμε, πληρώνοντας εκατοντάδες εκα-
τομμύρια σε απίθανους μεσάζοντες τύπους, 
ο δε Λιβανέζος επιχειρηματίας άρπαξε 600 
εκατ. ευρώ και έγινε άφαντος.

Η ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΗ ΑΠΑΤΗ
(Μας δάνεισαν 2,8 δις ευρώ και θα πληρώσου-

με μέχρι το 2019, 54 δις ευρώ)
ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 2001: Το 

2001 ο Σημίτης για να μας βάλει στην ΟΝΕ, 
έπρεπε να εξαφανίσει χρέος ένα τρις δραχ-
μές. Τότε έστησε την πιο πολύπλοκη απά-

τη που έχει στηθεί ποτέ στην ελληνική ιστο-
ρία – τη μεγαλύτερη ελληνική κρυφή κομπί-
να. Εξαπάτησε τους Ευρωπαίους και τους 
Έλληνες.

Για την εξαφάνιση στράφηκε στη διεθνή 
τοκογλυφική τράπεζα Goldman Sachs για 
να βρει τρόπο να μη “χάσουμε το τρένο και 
δεν μπούμε στο ευρώ!!!”.

Η Goldman Sachs με τη μέθοδο των φου-
σκωμένων και πλασματικών ισοτιμιών, κα-
τόρθωσε να μετατρέψει πολλά δάνεια του 
δημοσίου και έτσι “εξαφάνισε” το χρέος. Τα 
δάνεια που μετέτρεψε αφορούσαν την πε-
ρίοδο 1982-2000.

Η απάτη που στήθηκε συνιστά τον ακρι-
βότερο δανεισμό στην ιστορία της Ελλάδας.

Η Goldman Sachs δάνεισε στο ελληνι-
κό δημόσιο το 1 τρις δρχ. (28 δις ευρώ) με 
μεγάλη προμήθεια, και φυσικά για να πά-
ρει πίσω τα χρήματά της έστησε την τέλεια 
κομπίνα.

Έτσι η τράπεζα επιστράτευσε τις σύνθε-
τες πράξεις, τα swap (τράμπα) για να συ-
ντελεστεί το έγκλημα. Οπότε δομήθηκε ένα 
ομόλογο-τέρας ονοματικής αξίας 6,1 δις 
ευρώ (μας δώσαν 2,8 δις) και πάνω σ’ αυτό 
“παίχτηκαν” 18 swaps (τράμπες).

Αποτέλεσμα: Το Ελληνικό δημόσιο επιβα-
ρύνθηκε το τεράστιο κόστος των συναλλα-
γών αλλά και το τεράστιο ρίσκο που εμπερι-
έχει κάθε swaps (τράμπα). Και όταν μιλάμε 
για 18 τράμπες… εννοούμε φοβερό ρίσκο. 
Μόνο για τη σύναψη των περίπλοκων συμ-
βολαίων δόμησης το δημόσιο πλήρωσε τότε 
πάνω από 200 εκατ. προμήθεια. Αυτά πλη-
ρώθηκαν εφάπαξ και “τα πήρε” η Goldman. 
Η τεράστια απάτη και η ζημιά συνεχίζεται και 
στις μετέπειτα διεργασίες. Γιατί, για να εξα-
φανιστεί το 1 τρις δρχ. χρέος, χρησιμοποι-
ήθηκαν πλασματικές και φουσκωμένες ισο-
τιμίες στη μετατροπή των δανείων των γιεν 
και δολαρίων σε ευρώ. Αν δεν φούσκωναν 
υπέρογκα τις ισοτιμίες δεν θα μπορούσαν να 
εξαφανίσουν λογιστικά το 1 τρις του χρέους. 
Σε πρώτη φάση με το φούσκωμα των ισοτιμι-
ών “χάθηκαν” 70 εκατ. και έπειτα με τις ανο-
δικές τάσεις του ευρώ έναντι του γιεν και του 
δολαρίου “χάθηκαν” άλλα 300 εκατ. ευρώ.

Τεράστια ζημία προκλήθηκε και από τη λά-
θος δόμηση σχετικά με το swaps (τράμπα) 
των επιτοκίων. Το δημόσιο θα κέρδιζε αν τα 
επιτόκια ανέβαιναν και θα έχανε αν τα επιτό-

κια κατέβαιναν. Κατά κακή τους τύχη όμως 
τα επιτόκια μόνο έπεφταν, που αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα το χρέος προς την Goldman 
Sachs συνεχώς να αυξάνεται.

Το οφειλόμενο ποσό, εξ αιτίας “λάθους” 
χειρισμών από 2,8 δις ευρώ ανήλθε στα 54 
δις ευρώ.

Το ελληνικό δημόσιο για να αποπληρώ-
σει αυτή την τερατώδη σύμβαση έπρεπε να 
πληρώνει τοκοχρεολύσια της τάξης των 400 
εκατ. ευρώ το χρόνο μέχρι το 2019. Το κλου 
της υπόθεσης είναι ότι ο Σημίτης φρόντι-
σε ώστε οι αποπληρωμές να αρχίσουν από 
την άνοιξη του 2004 που ο ίδιος δεν θα ήταν 
Πρωθυπουργός.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο “θαύμα” του 
Σημίτη! Να πάρεις 2,80 δις και να πληρώ-
σεις 54 δις.

Ένα άλλο θαύμα που πρέπει να τονιστεί 
είναι ότι, από το 1980 έως το 2002 η ισοτι-
μία ήταν 1 δολ. προς 43 δρχ. Ο Σημίτης που 
μας έβαλε με πλαστά στοιχεία στο ευρώ τί-
ναξε την ισοτιμία μέσα σε μία μέρα του ενός 
ευρώ (δολάριο) στις 340,75 δραχμές.

ΔΗΜΟΣΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: Το τερά-
στιο φαγοπότι με τα μυθικά ποσά που άρπα-
ζαν τα καρτέλ των 3-4 τεχνικών εταιριών, ήταν 
οι διαπλεκόμενοι με το σύστημα. Κατασκεύα-
ζαν δρόμους καρμανιόλες, ετοιμόρροπες γέ-
φυρες, ολυμπιακές υποδομές με καθυστερή-
σεις, με υπερβάσεις και κακοτεχνίες, για τις 
οποίες πληρώσαμε βαριά πρόστιμα. Με το 
κόλπο των σκόπιμων καθυστερήσεων στην 
ανάθεση των έργων, και με την υποτιθέμενη 
πίεση του χρόνου, προχωρούσαν οι κυβερ-
νώντες σε απευθείας “τυφλές” αναθέσεις έρ-
γων με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασί-
ες ευνοώντας τους χρηματοδότες νταβατζή-
δες. Έτσι φούσκωναν τις τσέπες τους και γέ-
μιζαν τις ελβετικές τράπεζες και άλλους φο-
ρολογικούς παραδείσους.

Μόνο για τα Ολυμπιακά έργα του ΓΕΣ 
έστειλε στους αρμόδιους εισαγγελείς πενή-
ντα (50) δικογραφίες για περαιτέρω ποινική 
αξιολόγηση!

Οι άνθρωποι όλων των κομματικών απο-
χρώσεων χειραγωγούσαν όλους τους διαγω-
νισμούς στα μεγάλα δημόσια έργα και αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα το Δημόσιο (ο ελληνικός 
λαός) να υποστεί δεκάδες δις ευρώ ζημία τα 
τελευταία χρόνια.

(συνεχίζεται στο επόμενο)

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

συνέχεια από τη σελ. 1

Τους έχει γίνει εφιάλτης. Έχουν φθάσει στο 
σημείο να κοιμούνται και να βλέπουν ύποπτους 
φακέλους. Να βλέπουν ταχυδρόμο και να με-
λαγχολούν. Άραγε τι να περιλαμβάνει ο φάκε-
λος; Τους έχει γίνει έμμονη ιδέα ότι κάθε φάκε-
λος που έρχεται από την μητρόπολη, άμεσα ή 
έμμεσα, για χρήματα θα μιλάει.

Το τελευταίο τρίμηνο του έτους που διανύου-
με είναι περίοδος των “αναστεναγμών” για τις 
επιτροπές των ναών διότι:

1) Κάθε ναός είναι προγραμματισμένος για 
ένα εβδομαδιάτικο συσσίτιο στον “επιούσιο” με 
κόστος μερικών χιλιάδων ευρώ.

2) Διανύουν την προτελευταία τριμηνία.
3) Πρέπει να πληρώσουν τα ημερολόγια τσέ-

πης, πωληθούν δεν πωληθούν.
4) Το “Τάλαντο”, που συμβαίνει σ’ αυτό το τρί-

μηνο να είναι δύο εκδόσεων, στέλνεται στους 
ναούς κατά εκατοντάδες, και επειδή επιστρο-

φές δεν γίνονται αποδεκτές, αναγκάζονται να 
τα πληρώνούν απ’ το παγκάρι.

5) Όλο και κάποιο έκτακτο χαράτσι για ανά-
γκες δραστηριοτήτων της Μητρόπολης θα σκά-
σει μύτη.

6) Δίσκος για το ραδιόφωνο.
7) Δίσκος για την “Λογία Φιλαδελφεία & Αλ-

ληλεγγύη” επίσης.
8) Δίσκος για τα Συσσίτια του “Επιουσίου”.
9) Δίσκος για το Ορφανοτροφείο.
10) 4η τριμηνία έως τέλους του χρόνου πλη-

σιάζει που είναι και η πιο φαρμακερή.
11) Η γιορτή του δεσπότη επί θύρας.
12) Ο έρανος της Αγάπης επίσης.
Αυτά περιλαμβάνει ένα μέρος των φακέλων 

που εξέρχονται από το επισκοπείο και πρέπει ο 
ιερέας να τους ανοίξει προσωπικά και να υλοποι-
ήσει τα δεσποτικά “καπρίτσια” διότι άλλως στην 
γωνία τον περιμένει ο οικονομικός ελεγκτής, και 

τότε αλοίμονό του.
Πρώτος φάκελος… Αγάπη τον ονόμασαν!!!
Στο δεύτερο 10ήμερο του Οκτωβρίου οι πα-

πάδες πήραν έναν χονδρό φάκελο, Θεέ μου, τι 
να έχει μέσα, είπαν!

Ανοίγουν: Θέμα: «Έρανος Αγάπης».
«Διαπέμπομεν υμίν συνημμένως ώδε 

εν φωτοστατικώ αντιγράφω το υπ’ αριθ. 
2992/1751/26-8-2016 Εγκύκλιον Σημείωμα της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 
περί τροποποιήσεως του Κανονισμού συστά-
σεως και λειτουργίας της Λ.Ο.Φ.Ι.Α. ως και το 
σχετικόν ΦΕΚ ίνα λάβητε γνώσιν και τηρήτε 
επακριβώς τα εν αυτώ διαλαμβανόμενα» (αρ. 
πρωτ. 934, αρ. διεκπ. 440).

Ο κ. Ιγνάτιος, συνοδικός γαρ και γνωρίζοντας 
ότι οι ενορίες δεν χρειάζονται χρήματα για φι-
λανθρωπικούς σκοπούς (!), τις τελευταίες ημέ-
ρες της συνοδικής του θητείας (19-8-2016) με 

συνοδική απόφαση τροποποίησε τον κανονι-
σμό λειτουργίας του Φιλανθρωπικού ιδρύμα-
τος Λ.Ο.Φ.Ι.Α. ως προς τα ποσοστά που θα ει-
σπράττει η μητρόπολη, και για να έχει “κύρος”, 
το δημοσίευσε και στην εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης (τεύχος Β΄ 3068/27-9-2016).

Αναβρασμός στους παπάδες γιατί η δημοσι-
ευμένη τροποποίηση που ήταν σιβυλλική, δεν 
ξεκαθάριζε αν το 40% των εσόδων ήταν υπέρ 
της μητρόπολης, ή το 60%, και τούτο γιατί το 
μέχρι πρόσφατα ποσοστό ήταν 35%. 

Στις 15 Νοεμβρίου γίνεται η σύναξη των Ιερέ-
ων στη Νίκαια της Λάρισας. Ο δεσπότης Ιγνάτι-
ος μελιστάλακτος. «καλωσόρισε τους λειτουρ-
γούς του Θεού του Υψίστου – γράφει το ανα-
κοινωθέν – και τους παρακάλεσε μαζί με τους 
συνεργάτες τους να ασκήσουν όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερη και εντονότερη την Φιλανθρω-
πία στις ενορίες τους…».

SOS    ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ… ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑσυνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια στη σελ. 8

(Φακελοι 
για το χρήμα)



 ΑΓΩΝΑΣ 7νοεμβριοσ 2016

συνέχεια από τη σελ. 1
Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974- 2016) 23ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ό,τι αποκαλύπτεται σε μας 

εκ του Θεού είναι πάντοτε οι Θείες Ενέργειες, 
δηλαδή η ΘΕΟΤΗΤΑ. Αυτές όμως, αποκαλύπτο-
νται πάντοτε προσωπικώς σε μας στο Πρόσωπο 
του Πατρός ή του Υιού ή του Πνεύματος. Οι Θεί-
ες Ενέργειες είναι πάντοτε προσωπικές και ουδέ-
ποτε απρόσωπες και ασυνείδητες. Έχουν προσω-
πικό, εκούσιον και συνειδητόν χαρακτήρα. Αυτές 
δεν είναι Πρόσωπα ή Υποστάσεις, όπως οι αιώνες 
των γνωστικών. Είναι, όμως, Ενέργειες εν Προσώ-
ποις: Δηλαδή, ο ίδιος ο Πατήρ εκφράζεται ως Αγά-
πη, διότι η Θεία Ουσία είναι Η αγάπη: Ο ίδιος ο 
Υιός εκφράζεται ως η Σοφία και η δύναμη του Πα-
τρός διότι η Θεία Ουσία είναι η Σοφία και η δύνα-
μη. Το ίδιο το Πνεύμα είναι η Χάρις, διότι η Ουσία 
του Θεού είναι Χάρις, Δωρεά.

Τέλος, ο Θεός στις Ενέργειες του σώζει τους 

πιστούς Του. Όπως λέγει ο άγιος Ειρηναίος, ο 
Θεός απείρω και δημιουργική και Παντοκρατο-
ρική θελήσει και ενεργεία κοινή δημιουργεί» τον 
κόσμον �ξ ουκ όντων» και συνέχει «και διεξάγει 
προς το οικείον έκαστα τέλος». Δια των ενεργειών 
Του ο Θεός κατοικεί στους ανθρώπους και εμπε-
ριπατεί, κατά τον Ιωάννη 14, 23; «Εάν τις αγα-
πάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου 
αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και 
μονήν παρ’ αυτώ ποιήσομεν». Δια της Χάριτος 
Αυτού ο Θεός, η Ουσία είναι άκτιστος Ενέργεια, 
κοινωνεί όντως και πραγματικώς με τους ανθρώ-
πους, τους οποίους καθιστά μετόχους της ζωής 
όλης της Αγίας Τριάδος, διότι η Χάρις είναι κοι-
νή και η αυτή Ενέργεια και των Τριών Προσώπων.

Τοιουτοτρόπως δια των Θείων Ενεργειών συ-
ντελείται η ΘΕΩΣΗ των ανθρώπων, η οποία εί-
ναι πραγματική ένωση μετά του Θεού, όχι βέ-
βαια ένωση υποστατική, ήτοι μετ’ ενός Θεί-

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 63ον του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

ου Προσώπου, όπως ενώθηκε η ανθρώπινη 
φύση του Χριστού μετά του Λόγου, ούτε ένω-
ση μετά της Θείας Ουσίας, η οποία μένει πα-
ντελώς απρόσιτος και αμέθεκτος, αλλά ένωση 
πραγματική και αληθινή με τις Θείες Ενέργει-
ες. Ο πιστός μετέχων της Θείας ζωής, εξυψώ-
νεται και θεώνεται, αλλά δεν Θεοποιείται, δι-
ότι με την ένωση Αυτού μετά των Θείων και 
άχτιστων Ενεργειών, δεν εξέρχεται των όρων 
και των ορίων του, αλλά παραμένει πάντοτε 
άνθρωπος και δημιούργημα, ουδέποτε γινόμε-
νος Θεός ή Θεάνθρωπος και είναι αθάνατος μό-
νον Χάριτι του Θεού, ουδέποτε δε δια μεταβο-
λής της ανθρώπινης φύσης του σε Θεία. Ο πι-
στός ενωμένος με τον Θεό δεν αφομοιώνεται 
υπό της Θείας Ουσίας, όπως τούτο συμβαίνει 
στον θύραθεν (= εκτός Χριστιανισμού), Μυστι-
κισμό, αλλά τότε εξυψώνεται σε πρόσωπο. Γί-
νεται αληθινός άνθρωπος ως μέτοχος της ζωής 

του Τριαδικού Θεού.
Έτσι οι Θείες και άκτιστες Ενέργειες έχουν 

για την Ορθόδοξη Θεολογία πρωτίστως σωτη-
ριολογικό χαρακτήρα. Δεν αποτελούν μόνον 
απλές ιδιότητες του Θεού, αλλά Θείες Δυνά-
μεις δια των οποίων επιτελεί ο Θεός το Μυ-
στήριο της Οικονομίας, ήτοι την σωτηρία των 
ανθρώπων. Με τις Ενέργειές Του ο Θεός «ικα-
νούται» να κατέρχεται προς τους ανθρώπους 
και να προσλαμβάνει αυτούς εν Αυτώ, καθιστώ-
ντας αυτούς τέκνα Του και μετόχους της Θείας 
ζωής Του. Οι άκτιστες Ενέργειες είναι, όπως ήδη 
έχει λεχθεί, ουσιώδη προσόντα του Θεού» αυτή 
η αΐδιος και αμετάβλητος Θεότης, και ταυτό-
χρονα παριστούν την Δύναμη και την Δυνατό-
τητα του Θεού να έρχεται σε άμεση και τελεία 
σχέση προς τον κόσμο Του, χωρίς ο ίδιος να με-
ταβάλλεται σε κόσμον.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

Επί ημερών Ιερωνύμου άρχισε η μεγάλη ανα-
γέννηση της Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Επιστρέφοντας από τις μεταπτυχιακές σπου-
δές στη Γερμανία (1965-1969) ο Αρχιμανδρίτης 
Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ο Ιερώνυμος τον “επι-
στράτευσε” διορίζοντάς τον διευθυντή του «Διορ-
θοδόξου Κέντρου Αθηνών της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος» στην Πεντέλη (1971-1975), παράλληλα με 
το «Κέντρον Ιεραποστολικών Σπουδών» στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (1971-76), το «Διορθόδοξο Ιε-
ραποστολικό Κέντρο “Πορευθέντες”», που εξέδι-
δε και το περιοδικό «Πορευθέντες» στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα. Γίνεται και έκτακτος Καθη-
γητής της ιστορίας των θρησκευμάτων του Παν. 
Αθηνών (1971-75) και τακτικός Καθηγητής 1976. 
Οι πανεπιστημιακές περγαμηνές είναι τεράστιες. 

Το Νοέμβριο του 1972, προτάσει του Ιερωνύ-
μου, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος τον 
εκλέγει επίσκοπο με τον τίτλο της Πάλαι Ποτέ δι-
αλαμψάσης Επισκοπής Ανδρούσης και βοηθό του 
Αρχιεπ. Ιερωνύμου τοποθετώντας τον Γενικό Δι-
ευθυντή της «Αποστολικής Διακονίας της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος» την οποία αναδιοργάνωσε εκ 
βάθρων, και από την θέση αυτή προώθησε διάφο-
ρα θεολογικά, εκπαιδευτικά, οικοδομικά, κατηχη-
τικά, και εκδοτικά προγράμματα της Εκκλησίας.

Με προτροπή του Αρχιεπ. Ιερωνύμου το Φε-
βρουάριο του 1973 μεταβαίνει στην υπό κατά-
ληψη από φοιτητές Νομική Σχολή του Πανεπ. 
Αθηνών, που διαμαρτύρονταν ενάντια στην δι-
κτατορία των Συνταγματαρχών, μεταφέροντας 
τρόφιμα και εμψυχώνοντας τους έγκλειστους 
φοιτητές. Λίγους μήνες αργότερα έκανε διαμαρ-
τυρία ο ίδιος στην ΕΣΑ για τις συνθήκες κράτη-
σης των πολιτικών κρατουμένων – αντιφρονού-
ντων (Νίκος Μπίστης, αριστερός).

Μια αποφράδα ημέρα ήρθε ο “Δημοκράτης” 
Σεραφείμ Τίκας και τον έδιωξε από την «Αποστο-
λική Διακονία» διορίζοντας το 1975 τον Καλλίνι-
κο Καρούζο – μετέπειτα μητροπολίτη Πειραιώς.

Γι’ αυτό το πνευματικό ανάστημα (Γιαννουλά-
τος) δε βρέθηκε χώρος στην ελληνική εκκλησι-
αστική επικράτεια να τοποθετηθεί, και ήρθε το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο να τον επιστρατεύσει 
στέλνοντάς στον στην Ανατολική Αφρική ως Μη-
τροπολίτη και Ιεραπόστολο για να πραγματοποι-
ήσει την εντολή του Κυρίου μας προς τους Μα-
θητάς του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα 
έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πα-
τρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δι-
δάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλά-
μηνυμίν»; (Ματθ. Κη, 19-20).

Το έργο του εκεί υπήρξε τεράστιο (στο μέλλον 
θα γράψουμε σχετικά), και τον Ιανουάριο του 1991 
το Πατριαρχείο τον εμπιστεύεται να αναστηλώσει, 
από τα ερείπια του κομμουνισμού, την Ορθόδοξη 
Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας.

Η εκ βάθρων ανασυγκρότηση της Εκκλησίας 
της Αλβανίας υπήρξε πρωτοποριακό φαινόμενο 

σε όλους τους τομείς (εκπαίδευση, υγεία, κοινωνι-
κή πρόνοια, αγροτική ανάπτυξη, πολιτισμό). Ίδρυ-
σε Θεολογική – Ιερατική Σχολή, Δημοτικά Σχολεία, 
Εκκλησιαστικό Λύκειο, ανοικοδόμησε 180 νέους 
ναούς, αναστήλωσε 60, επισκεύασε ναούς – μνη-
μεία 170, κατασκεύασε 450 κτίρια (νεανικά κέντρα, 
κέντρα υγείας, ξενώνες, εργαστήρια, συσσίτια για 
φτωχούς, οικοτροφεία, πολυιατρεία, κατασκηνώ-
σεις, τυπογραφείο, κηροπλαστείο…).

Μόρφωσε, χειροτόνησε και στελέχωσε την Εκ-
κλησία της Αλβανίας με πάνω από 150 νέους κλη-
ρικούς, και συγκρότησε πάνω από 400 ενορίες!

Τέτοια αναστήματα είχε συγκεντρώσει στην δι-
ακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Ιερώνυμος 
Α΄ Κοτσώνης (οι 38 χειροτονίες επισκόπων υπήρ-
ξαν διαμάντια της Εκκλησίας, οι οποίο εγκατα-
λείποντες τον μάταιο κόσμο έφυγαν πάμφτωχοι, 
με τρύπια παπούτσια και χωρίς δεύτερο ράσο οι 
περισσότεροι, σ’ αντίθεση με όσα βλέπουμε και 
ακούμε σήμερα).

Το έργο της πενταετούς Προσφοράς και Αγά-
πης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ δεν έχει τε-
λειωμό… είναι ανεξάντλητο. Όπου υπήρχε εμπερί-
στατη κατάσταση και χρειάζονταν βοήθεια (Ελλά-
δα ή εξωτερικό) ήταν παρόν με έργα και όχι λόγια.

Αυτά έβλεπαν οι κρατούντες δικτάτορες, και 
παρά τον πόλεμο που τους έκαναν, ο κόσμος 
έτρεχε να βοηθήσει οικονομικά και εθελοντικά 
την προσπάθεια της “Ιερωνυμικής Αγάπης” δι-
ότι καταλάβαιναν ότι η θυσία και ο οβολός τους 
έπιανε τόπο. Η εθελοντική προσφορά των χιλιά-
δων Κυριών, Κυρίων και Δεσποινίδων σε ώρες, 
δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί, ούτε σε χρήμα 
γιατί είναι ανεκτίμητη.

“ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ” (Π.Σ.Ε.)
Αναλαμβάνοντας τα ηνία ως προκαθήμενος 

της Ελλαδικής Εκκλησίας (14/5/1967) ο Ιερώνυ-
μος Α΄ (Κοτσώνης), βρήκε μια εκκλησιαστική δι-
οίκηση ξεχαρβαλωμένη εξ’ αιτίας των μεγάλων 
σκανδάλων που κλόνισαν τον πιστό λαό και γί-
ναμε “θέατρο” παγκοσμίως. Ο ελληνικός και δι-
εθνής τύπος, με πρωτοσέλιδα, διατραγωδούσε 
την άθλια εκκλησιαστική κατάσταση της χώρας.

Το αμερικανικό περιοδικό «Τάιμ» - με κυκλο-
φορία δυόμισι εκατομ. Αντίτυπα – στη σελίδα 
37 του φύλλου της 19/5/1967 έγραφε: «Αν και 
το θέμα της αναμίξεως στρατιωτικών εις τας εκ-
κλησιαστικάς υποθέσεις δεν ήτο ευχάριστον, 
γεγονός είναι, ότι η Ελληνική Εκκλησία, η οποία 
διεκδικεί, τουλάχιστον τυπικώς, το 96% των 8 ½ 
εκατομμυρίων κατοίκων της Ελλάδος, μετά δυ-
σκολίας ίσταται εις ένα υψηλόν επίπεδον ηθικής. 
Εσείσθη κατά το 1962 από τας κατηγορίας, ότι 
ο νεοεκλεγείς Προκαθήμενός της ήτο ομοφυλό-
φιλος, ο οποίος εν συνεχεία έχασε τον θρόνον. 
Συνεκλονίσθη δύο έτη βραδύτερον, ότε εξεβλή-
θη του θρόνου ένας επίσκοπος, διότι εμοιχεύε-
το με την υπηρέτριάν του. Κατά το 1965, αφού οι 

επίσκοποι συνεπλάκησαν εις μίαν βιαίαν δημοσί-
αν διαμάχην εξ αφορμής πλουσίων Μητροπολι-
τικών εδρών (ήταν 18 Νοεμβρίου όταν μία “ομά-
δα” δεσποτάδων μεταφέρουν βιαίως τον γέρο-
ντα – 85 χρόνων – αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄ 
από την οικία του στο συνοδικό μέγαρο απειλώ-
ντας με καθαίρεση αν δεν έκανε εκλογές να τα-
κτοποιήσουν δικά τους “παιδιά”), η πολιτική Κυ-
βέρνησις του Πρωθυπουργού Στεφανοπούλου 
επενέβη και διέταξε την Συνέλευσιν των Επισκό-
πων να παύση το παιγνίδι των πλειοδοτούντων 
επισκόπων». Αυτοί όμως προχώρησαν σε εκλο-
γές σχίζοντας το διάταγμα πλήρωσης Μητρο-
πολιτικών εδρών.

Με την παραίτηση του, 12 ημερών, αρχιεπι-
σκόπου Ιακώβου Βαβανάτσου, εκλέχθηκε ο από 
καβάλας Χρυσόστομος Β΄ Χατζησταύρου δια-
νύοντος το 82ον έτος της ηλικίας του. Επειδή 
κανείς δεν τον υπολόγιζε – έβαζε σχεδόν μόνο 
υπογραφές – η εκκλησία βάδιζε με τον “αυτό-
ματο πιλότο”!

Την κατάσταση της Εκκλησίας μας περιγρά-
φει ο μακαριστός π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος: 
«Ήμουν τότε Ηγούμενος στην Ιερά Μονή Πετρά-
κη (1969). Πρωί-πρωί κτύπησε επίμονα το τηλέ-
φωνό μου στο Μοναστήρι. Από την άλλη μεριά, 
σαν σήκωσα το ακουστικό, άκουσα ταραγμένη 
την φωνή του μακαριωτάτου να με καλή να πάω 
αμέσως στην Αρχιεπισκοπή.

Γεμάτος αγωνία έφθασα σε λίγα λεπτά κοντά 
του. Τότε, ο αείμνηστος εκείνος πρόμαχος της 
Ορθοδοξίας, με κοιτάζει περίλυπος, (γιατί δεν 
είχε κάποιο να πει τον πόνο του ή να πάρει κάποια 
γνώμη…) και με αποφασιστικό βλέμμα μου είπε:

- Η στιγμή είναι δύσκολη… Δεινά μας περιμέ-
νουν. Η Εκκλησία εισέρχεται εις δίνην και μέγαν 
κίνδυνον. Ιδού το τηλεγράφημα του Οικουμενικού 
Πατριάρχου. Μας καλεί να πάμε στην ρόδο δια 
Προσύνοδο και δεν μας αναφέρει το θέμα δια το 
οποίον συγκαλούμεθα. Και τούτο δια να μη ετοι-
μασθούμε. Θα είναι Σύνοδος αυτή εν Αγίω Πνεύ-
ματι ή θα είναι ληστρική Σύνοδος;

Υπήρξεν άλλωστε – λέει ο π. Χαράλαμπος – 
Πρόεδρος της Πρώτης Πανορθοδόξου Συνόδου 
της ρόδου (το έτος 1961) και αντελήφθη τα σχέ-
διά τους πολύ καλά…». Και συνεχίζει: «Επί των 
ημερών του (1963) εξέσπασε η Οικουμενιστική 
θεομηνία της Ενώσεως με τους Παπικούς. Στά-
θηκε στις επάλξεις, παρ’ όλον το βαθύ γήρας…».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ βρήκε την Εκ-
κλησία παγιδευμένη στον Οικουμενισμό. Είχε γί-
νει μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλη-
σιών με απόφαση της Ιεραρχίας το 1947 έχοντας 
να κάνει με μια κοινωνία αιρετικών.

Η πρώτη διάσκεψις του Π.Σ.Ε. έγινε στο Άμ-
στερνταμ της Ολλανδίας από 22 Αυγ. έως 22 
Σεπτ. 1948. Η ελληνική Εκκλησία, το Πατριαρ-
χείο Κωνσταντινουπόλεως και η Κύπρος είναι οι 
πρώτες Ορθόδοξες Εκκλησίες που έγιναν μέλη 

του Π.Σ.Ε. γι’ αυτό και φέρουν τον τιμητικό τίτλο 
“Ιδρυτικές Εκκλησίες”.

Η απόφαση των Ορθοδόξων αυτών Εκκλησιών 
να συμμετάσχουν στην Ιδρυτική Συνέλευση του 
Π.Σ.Ε. θεωρήθηκε «καλός οιωνός» για την μελλο-
ντική εξέλιξη των σχέσεων των Ορθοδόξων Εκκλη-
σιών προς την Οικουμενι(στι)κή κίνηση.

Η διάσκεψις αυτή αποτελούσε τη μεγαλύτερη 
και σπουδαιότερη πανχριστιανική συνάντηση της 
εποχής. Ο κύριος σκοπός ήταν η αποδοχή του Κα-
ταστατικού, σύμφωνα με το οποίο δεκτά ως μέλη 
οι “Εκκλησίες” θα γίνονταν όσα ομολογούσαν τον 
«Κύριο ημών Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα». 
Ψηφίστηκαν κανόνες λειτουργίας του και άλλα δι-
οικητικά θέματα.

Το θέμα της Συνέλευσις ήταν «Η Βουλή του 
Θεού και η αταξία του ανθρώπου». Ήταν έτσι δια-
λεγμένο, ώστε να μπορεί να εξηγηθή από κάθε 
Χριστιανική Ομολογία κατά τον τρόπο της. 

Η δεύτερη Συνέλευση έγινε στο Εβανστόν της 
Αμερικής το 1954, με το σύνθημα «ο Χριστός ελ-
πίς του κόσμου». Το κλίμα ήταν βεβαρημένο λόγω 
του ψυχρού πολέμου, ο οποίος σε πολλά μέρη του 
κόσμου είχε γίνει “θερμό”, όπως ο καταστροφι-
κός πόλεμος της Κορέας που διαίρεσε τη χώρα.

Η τρίτη Συνέλευση έγινε στο Νέο Δελχί των Ιν-
διών, το 1961. Ήταν ο σημαντικότερος σταθμός 
στην ιστορία της οικουμενι(στι)κής κίνησης διό-
τι: α) για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε τέτοια 
Συνέλευση σε χώρα που δεν ήταν χριστιανική και 
β) σ’ αυτήν συμμετείχαν όλες σχεδόν οι Ορθόδο-
ξες Εκκλησίες, ως κι αυτή της ρωσίας επειδή εκ-
βίασαν το καθεστώς της Σοβιετικής ένωσης με 
την απειλή ότι θα ξεσήκωναν τον κόσμο εναντίον 
τους για τους διωγμούς που γίνονταν σε βάρος 
των χριστιανών της ρωσίας.

Το κεντρικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν 
ήταν: «ο Χριστός το φως του κόσμου».

Η τέταρτη Συνέλευση, που προγραμματίστηκε 
να γίνει στην Ουψάλα της Σουηδίας το 1968, βρή-
κε στο τιμόνι της Ελλαδικής Εκκλησίας τον Ιερώ-
νυμο Α΄ Κοτσώνη (14/5/1967).

Αμέσως ασχολήθηκε με τη διοικητική δομή της 
Εκκλησίας και οργάνωσε την “Μόνιμη Συνοδική 
Επιτροπή” (Μ.Σ.Ε.) υποθέσεων εξωτερικού (ανύ-
παρκτη μέχρι τότε) σε 4 τμήματα:

α) Διορθοδόξων και Διεκκλησιαστικών Σχέσε-
ων, β) Εξωτερικής Ιεραποστολής, γ) Αποδήμων 
και δ) Διεκκλησιαστικής βοήθειας.

Συνέστησε δίπλα στην Γραμματεία των Διορθο-
δόξων Σχέσεων ιδιαίτερο Γραφείο και ανέθεσε την 
όλη οργάνωση – ένα δύσκολο έργο – στον έμπει-
ρο Θεολόγο καθηγητή Παν. Νέλλαν (δόκιμον μα-
θητήν του π. Παϊσίου όταν μόναζε στην Ιερά Μονή 
Στομίου Κόντισας), να παρακολουθεί το πολύ-
πλοκο μεγάλο και σοβαρό θέμα της “Σύγκλησης 
της Μεγάλης Συνόδου”, το θέμα του “Οικουμενι-
σμού” και το “Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών”.

(συνεχίζεται στο επόμενο)

SOS    ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ… ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ
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Έγινε και φέτος η «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΗΜΕρΙΔΑ ΛΑρΙΣΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» την 
Πέμπτην 3 Νοεμβρίου στο «Πλαίσιο της 
εορτής των εν Λαρίση Αγίων… ειδική εκ-
δήλωση στο “Χατζηγιάννειο” αφιερωμέ-
νη στους αγίους μας».

Επί ένα μήνα περίπου οι ανακοινώσεις 
από ναούς, Τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση 
ήταν συνεχείς. Καλούσαν τους επιστημο-
νικούς φορείς ως και τον απλό κόσμο να 
την παρακολουθήσουν λόγω του ενδια-
φέροντος θέματος. Και για να προσελκύ-
σουν περισσότερους ακροατές πρόσθε-
σαν: «Ακόμα θα πραγματοποιηθεί πλή-
θος θρησκευτικών εκδηλώσεων στον 
Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου, επ’ ευκαιρία της 

εορτής των εν Λαρίση Αγίων…».
Το αποτέλεσμα – σε μια Λάρισα 200 

χιλιάδων κατοίκων και αίθουσα των 240 
καθισμάτων - ισχνό, μετά βίας καλύ-
πτοντας το μισό. Και από αυτούς, εάν 

αφαιρέσουμε τους επισήμους, παπά-
δες, παπαδιές, ψάλτες, νεοκώρους…, 
οι “αδέσμευτοι” δεν υπερέβαιναν τα 
20 άτομα.

Ερωτηθείς μετά την εκδήλωση “Λαρι-
σαίος επιστήμων”, απορημένος απάντη-
σε: «Δύο τινά πρέπει να συμβαίνουν, ή 
η Λάρισα δεν έχει επιστήμονες για να 
παρακολουθήσουν τέτοια “ενδιαφέ-
ροντα” θέματα ή οι άνθρωποι που δι-
απραγματεύονται τέτοια θέματα δεν εί-
ναι επιστήμονες, και ο κόσμος δεν τους 
εμπιστεύεται».

Πάντως ένα είναι γεγονός: ότι παρά τις 
πολυήμερες διαφημίσεις και ανακοινώσεις 
η εκδήλωση ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!

ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
SOS   ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ… 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΣΙΠΑ !

συνέχεια 
από τη σελ. 6

Σας παραθέτουμε δύο απο-
καλυπτικά αποσπάσματα για να 
καταλάβετε πόσο δημοκρατικά 
και ελεύθερα εκφράστηκαν οι 
“άγιοι πατέρες” στην “Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδο” στο Κολυμπά-
ρι της Κρήτης.

«…Ήθελα να γίνει η Μεγάλη 
Σύνοδος και καλώς έγινε, γιατί 
εάν δεν γίνονταν, δεν θα μπο-
ρούσε ποτέ πλέον να γίνει διότι 
η γελοιοποίηση ήταν τόσο με-
γάλη που θα μας έκανε επί αι-
ώνες να μην αποφασίσουμε να 
κάνουμε Σύνοδο…».

«… Κι όταν μερικοί Συνοδι-
κοί έφυγαν και δεν υπέγρα-
ψαν, υπέγραψα εγώ γι’ αυτούς 

κι όταν επιστρέψαμε στην Κύ-
προ έκανα συνεδρία της Συνό-
δου, τους επέπληξα και τους 

είπα: Δεν θα πάρετε πρόσκλη-
ση να έρθετε στη Σύνοδο εάν 
δεν μάθετε να υλοποιείτε τις 

αποφάσεις της Μεγάλης Συ-
νόδου, που είναι υποχρεωτικές 
και για μένα και για σας. Δεν 
μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι 
θέλει… Όποιος θέλει να κάνει 
δουλειά δική του να πάει στο 
σπίτι του…».

Αυτά είπε ο Αρχιεπίσκο-
πος Κύπρου Χρυσόστομος, 
χωρίς ντροπή, λες και τα θέ-
ματα (Δόγματα, Πίστη, Πα-
ράδοση) είναι τσιφλίκι του 
και μπορεί να τα διαχειρίζε-
ται αυτός και μερικοί άλλοι 
όπως θέλουν!!!

Με αυτό τον τρόπο προσπα-
θούν να επιβάλουν την ψευτο-
σύνοδο ως Αγία και Μεγάλη;

ΙΔΟΥ ΠΩΣ ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓ. ΣΥΝΟΔΟ !!!

Λαμπαδάριος

Αναχώρησαν κάπως αναπαυμένοι, μια και δεν ήταν ξεκαθα-
ρισμένα τα ποσοστά. Δεν άργησε όμως να καταφθάνει νέος 
χονδρός φάκελος.

“Άντε πάλι, Θεέ μου! Τί να έχει μέσα!”.
Δεύτερος φάκελος… Βέγγο τον ονόμασαν!!!
Ανοίγουν: Θέμα: 1ον. «Οδηγίαι δια την διενέργειαν του Ερά-

νου…» (το έγγραφο είναι πανομοιότυπο με το περσινό, αλ-
λάζοντας ημερομηνία, αριθ. πρωτ., αριθ. διεκπ., υπόδειγμα 
στα ποσοστά και κενές μερικές σειρές από την 2η σελίδα).

«Αγαπητοί Πατέρες, ο έρανος της “Ημέρας της Αγάπης” 
θα διεξαχθή… 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου ε.ε. …. Δι-
ευκρινίζεται ότι εις τα συνεργεία του εράνου επιβάλλεται να 
συμμετέχουν το προσωπικό και οι Εφημέριοι και παρακαλού-
μεν όπως ουδείς παραβή την εντολήν ταύτην και διευκρινίζο-
μεν ότι εις έκαστον συνεργείον πρέπει απαραιτήτως να προΐ-
σταται ο Ιερεύς… Σκοπός όμως του Εράνου είναι η επιτυχία 
του και ουχί η συντομία…».

Υπάρχει – στο έγγραφο – σχετικό παράδειγμα διανομής 
των εισπραχθέντων χρημάτων. Στην 2η σελίδα υπάρχει ένα 
κενό που δημιούργησε υποψίες στους Ιερείς ώσπου το ανα-
κάλυψαν και τους ήρθε πέτρα στο κούτελό τους. ΓΙΑΤΙ;  «Εφι-
στώμεν ιδιαιτέρως – έλεγε το περσινό έγγραφο – την προ-
σοχήν υμών εις την συγκέντρωσιν και υποβολήν εις ημάς 
και των μη διατεθέντων κουπονίων αλλά και των στελεχών 
των διατεθέντων κουπονίων».

Φέτος αυτή η παράγραφος αφαιρέθηκε, και συνεπώς όσα 
κουπόνια τους χρεώθηκαν και θα πληρώνουν. ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣ-
ΤΡΟΦΗ! (Σκέφτηκαν να πάρουν λιγότερα, όσα περίπου μπο-
ρούν να διαθέσουν, για να μην έχουν επιστροφές).  

Κάτω από το έγγραφο με τις ευχές του προέδρου της 
Λ.Ο.Φ.Ι.ΑΣ ο Μητροπολίτης σας κ.τ.λ. υπήρχε και άλλο “ΥΠΗ-
ρΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ” με υπογραμμισμένο το “εξαιρετικώς 
ΕΠΕΙΓΟΝ” (με ημερομηνία 10η Οκτωβρίου 2016) και θέμα: 
«Ερανικαί Επιτροπαί δια την διεξαγωγήν του “Εράνου Αγά-
πης” 2016» και αναφέρει την διαδικασία διεξαγωγής του ερά-
νου που έχει ως εξής… (δεν θα το σχολιάσουμε).

Το θανατηφόρο βακτήριο του άνθρακα, ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
Βγάζοντας με προσοχή ένα-ένα τα έγγραφα, το τελευταίο 

είχε το “θανατηφόρο βακτήριο”. Δεν θα ήταν υπερβολή αν 
λέγαμε ότι αυτό νους ανθρώπου δεν θα μπορούσε να το σκε-
φτεί! Τί ήταν αυτό;;;

Μέσα στο φάκελο υπήρχε “ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ” 
συνταγμένο δύο μήνες 
πριν από τον έρανο με 
το όνομα του ιερού ναού 
που έγραφε ότι: «Συνήλ-
θεν εις συνεδρίαν, η Ερα-
νική Επιτροπή του Ιε-
ρού Ναού… Κατ’ αυτήν 
παρόντες ήσαν άπαντα 
τα Μέλη… Παρελήφθη-
σαν κουπόνια αξίας (λ.χ.) 
2.150 ευρώ (20% πιο πολ-
λά από πέρυσι). Διατέθη-
καν συνολικώς κουπόνια 
2.150 ευρώ (όλα). Συνο-
λικόν εισπραχθέν ποσόν 
εκ του εράνου Αγάπης 
2.150 ευρώ». “ΑΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ ΕρΑΝΟΥ ΑΓΑ-
ΠΗΣ” (καταμερισμός τα 
ποσά). (Όλα τα ποσά εί-

ναι τυπωμένα και δεν αποδέχονται αλλοίωση).
Με λίγα λόγια καλεί η μητρόπολη τους προέδρους – πα-

πάδες – και τα συμβούλια της ερανικής επιτροπής να υπο-
γράψουν, δύο μήνες πριν γίνει ο έρανος, ότι τα κουπόνια 
-  που τους χρέωσε με το στανιό - διατέθηκαν όλα και εισπρά-
χθηκαν τα ποσά που ζητά η μητρόπολη χωρίς να έχουν γί-
νει (ίδε φωτοτυπία).

Ιερείς μη μπορώντας να συνέλθουν από αυτό το “χουνέ-
ρι” που τους βρήκε, επικοινώνησαν με τα γραφεία της Μη-
τρόπολης παίρνοντας την λίαν πειστική απάντηση: “Φέτος 
η μητρόπολις είχε μεγάλη οικονομική ανάγκη, γι’ αυτό αυξή-
σαμε και τα ποσοστά. Εξάλλου τον έρανο φέτος τον κάνου-
με 10 ημέρες ενωρίτερα και αυξήσαμε τον αριθμό των ημε-
ρών από 4 σε 8 ώστε να μην μείνει σπίτι, πολυκατοικία, κα-
τάστημα, στάση αστικών, σταθμός λεωφορείων που να μην 
τα επισκεφθείτε” (τους κάνουν να τρέχουν σαν τον Βέγγο).

Επιστροφή κουπονιών δεν γίνεται δεκτή – ήταν η απάντη-
ση!!! Τρελάθηκαν οι άνθρωποι!

Αν ακούσετε κάτι, μην εκπλαγείτε, θα είναι από το “βακτή-
ριο του άνθρακα”!

Όταν φύγει η τσίπα από τον άνθρωπο 
όλα επιτρέπονται, ακόμη και η δημοσι-
οποίησή τους να θεωρείται τιμή και κα-
μάρι τους. Είχαμε ασχοληθεί στο προη-
γούμενο φύλλο του “Αγώνα” με το κα-
μάρι στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων (Αγ-
γλία). Σήμερα θα ασχοληθούμε ξανά για-
τί, διαβάζοντας στο επίσημο περιοδι-
κό της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων «Ορ-
θόδοξος Κήρυξ» βλέπουμε να προβάλ-
λονται με καμάρι, μέσα από τις σελίδες 
του, τα εξής απίστευτα. 

Τίτλος του κειμένου: «Προσλαλία γε-
νομένη υπό του Πρωτοσυγκελεύοντος 
Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τροπαίου κ. 
Αθανασίου». Το κείμενο: «Εν τω οίκω των 
Θυατείρων επραγματώθησαν ευάριθμοι 

τιμητικαί εκδηλώσεις, 
περιλαμβάνουσαι δε-
ξιώσεις και φιλοξενί-
ας. Εν τοις πλουσίοις 
τούτοις η Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή προσέφερε φι-
λοξενίαν τη Αυτού Χά-
ριτι τω Αγγλικανώ Κυ-
ρίω Rowan Williams 
μετά της συμβίας αυ-
τού, έτι δε και τω Αγγλικανώ Επισκό-
πω Dover Κυρίω Stephen Yenner μετά 
της ανδρίδος αυτού, αμφοτέρας τας φι-
λοξενίας ταύτας κατά μήνα Απρίλιον».

“Φρίξον ήλιε, στέναξον η γη, και 
κλονουμένη βόησον”.

Ανεξίκακε Κύριε, πώς μας ανέχε-

σαι ακόμα! Διότι όταν 
στα Σόδομα και Γόμο-
ρα έριξες “παρά φύ-
σιν βροχήν” (φωτιά με 
θειάφι) και τα κατέκαυ-
σες για τις “παρά φύ-
σιν πράξεις των” – που 
πιθανόν να αγνοούσαν 
– τί θα ταίριαζε σήμε-
ρα που “αντιπρόσωποί 

σου” (Χριστέ συγχώρησέ μας) θεωρούν 
τιμή να κυκλοφορούν και να συζούν με 
“συμβιές” ή με (άκουσον, άκουσον!!!) 
“ανδρίδες”…

Εδώ μας φθάσατε, Κύριοι, με τα οι-
κουμενιστικά σας καμώματα. Έφυγε από 
πάνω σας η ΤΣΙΠΑ!

Άνθρωπός τις επισκέφθη-
κε τον παπά της ενορίας για 
να ρυθμίσει κάποιο μυστήριο. 
Χτυπάει την πόρτα του γρα-
φείου και βρίσκει τον ιερά να 
μιλάει στο τηλέφωνο. Αναγκά-
ζεται να βγει έξω έως ότου τε-
λειώσει το τηλεφώνημα.

Περιμένοντας έγινε ωτα-
κουστής – άθελά του – στον 
διάλογο του ιερέα με, πιθα-
νόν, συνάδελφό του.

- Τι να κάνω; Ό,τι είχα και 
δεν είχα μου τα πήραν… Δώσε 
του δεσπότη, δώστε από δω, 
δώσε από κει, και τελευταία 
με τα συσσίτια μείναμε άφρα-
γκοι. Έχω τον ψάλτη πέντε μή-
νες απλήρωτο. Άσε τη νεωκό-
ρα. Με τη ΔΕΗ έκανα ρύθμιση. 
Πετρέλαιο για θέρμανση δεν 

έχω και αν πιάσουν τα κρύα 
τί θα γίνει;

Μίλησα και σε άλλους. Πα-
ρακάλεσα και τον Πρωτο-
σ ύ γ κ ε λ ο 
για μια… ει-
κόνα αλλ’ 
απάντηση 
δεν πήρα… 
Απευθύν-
θηκα στον 
ηγούμενο 
του μονα-
στηριού για 
την… κάρα ή κάποιο λείψα-
νο… Θα ρωτήσει τον δεσπό-
τη μου είπε. Έκτοτε απάντη-
ση δεν πήρα.

Ναι, ρώτησα τον παπα… και 
με πρότεινε να φέρω τα γυα-
λιά ή το σκούφο του… Δεν 

ξέρω τι να κάνω. Η κατάστα-
ση πάντως είναι χάλια…

Αν μένει κάτι σε μας; Παπά 
μου, αφού ξέρεις τα παίρ-

νει όλα ο 
δεσπότης. 
Τώρα παίρ-
νουν τις δι-
κ έ ς  μ α ς 
θαυματουρ-
γές εικόνες 
και τις πάνε 
α λ λ ο ύ … 
Θ υ μ ά σ α ι 

που πριν δύο χρόνια πήγαν 
την Παναγία την Κοιλαδιώ-
τισσα στον Έβρο και ανάβλυ-
σε μύρο;

Τι; Πήγαν προχθές και άλλη 
στο Κιλκίς συνοδευόμενη από 
τον πρωτοσύγκελο; Ήταν η 

υποδοχή πρωτοφανής με πέ-
ντε δεσποτάδες, αρχές, σύσ-
σωμο το ιερατείο και πολύς 
κόσμος; Μα τι συμβαίνει; Στον 
τόπο μας οι εικόνες να μη θαυ-
ματουργούν κι όταν μεταφερ-
θούν αλλού να μυροβολίζουν;

Μήπως έμαθες πόσα πήρε 
τελευταία με την κάρα του…; 
Ναι είναι μεγάλη ιστορία: κό-
σμος πολύς, καθημερινές λει-
τουργίες, παρακλήσεις, επι-
στημονικές ημερίδες…

Πόσα… πήρε, είπες;… Τόσα 
πολλά…!!!

Ο άνθρωπος απ’ έξω δεν 
άντεξε και μπουκάρισε μέσα 
στο γραφείο… Έλεος, παπά 
μου, είπε! Το οικονομικό σας 
πρόβλημα θα το λύσεις με το 
τηλέφωνο;…

ΠΟΣΑ… ΠΗΡΕ, ΕΙΠΕΣ; … ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ…!!!

ΨΑΛτικΑ

Ι∆ΟΥ ΤΟ ΘΕΑΜΑ

2.150

2.150

2.150

2.150
64,50

2085,50
1251,30
844,20

(Τα αναγραφόμενα ποσά είναι από την εφημερίδα συμβολικά)

ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ…


