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σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ
•«ΡΑΟΝ… ΣΙΩΠΗ»

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

συνεχίζεται στη σελ.8

σελ.7

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ   † π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος (1931-2020)

ΕχΟΥΜΕ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ;  ΕΞΕΛΙΠΑν ΟΙ ΣΑΛΠΙΓκΤΕΣ ΤήΣ ΙΕΡΙχΟΥΣ

TO ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 
(ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ) 

σελ.12

συνεχίζεται στις σελ.9-10-11

συνεχίζεται στη σελ. 15

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2020) 50o µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Προ του Ιερωνύμου Α’ υπήρξε η 

εποχή την οποία σκίαζε το πυκνότατο 
σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου 
(Ματ. 4,16).  

Τα σκάνδαλα είχαν βγει στο ‘’παζάρι’’. 
Οι «αρχιερείς λαβόντες αργύρια ικανά 
έδωκαν …» (Ματ. 28,12). Πληρώνοντας 
την πληροφόρηση. 

Ο λαός του Θεού  έβλεπε, άκουγε, 
έκλαιγε και οδύρετο ενώ οι εξουσιάζο-
ντες περνούσαν «ως ταις ημέραις Λωτ΄ 

ίσθιον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν….»  

(Λουκ. 17, 28)
Η εκκλησιαστική δικαιοσύνη είχε κα-

ταντήσει πλυντήριο ανομημάτων. Αυτή 
την άθλια κατάσταση βρήκε ο μακαρι-
στός Ιερώνυμος, αναλάμβάνοντας τον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Τα ελάχιστα δημοσιεύματα που φέρ-
νουμε στο φως αποβλέπουν στο να τα 
θυμηθούν οι παλαιοί, να τα γνωρίσουν 
οι νεώτεροι, να προβληματιστούν, ώστε 
να μάθουν την αλήθεια.

ΕΠΟχή ΑνΤΙχΡΙΣΤΟΥ

ΜΗΠΩΣ 
ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;

Ο άνθρωπος που αφι-
έρωσε την ζωή του στη 
«Διακονία των φυλακι-
σμένων». Το σύνθημά του 
ήταν: «Η ζωή μας είναι 
σύντομη. Ας βιασθού-
με να κάνουμε το καλό 
στον κόσμο», και έτσι 
αφιερώθηκε ολόψυχα 
στο έργο της κατηχήσεως 
του κηρύγματος και της 

διακονίας.
Ο μακαριστός π. Γερ-

βάσιος γεννήθηκε στο 
ορεινό χωριό των Γρε-
βενών (890 μέτρα υψό-
μετρο) Αιμιλιανός, του 
οποίου το παλιό όνομα 
ήταν Γκριντάδες, αλλά 
από το 1927 φέρει τη 
σημερινή ονομασία προς 
τιμή του μαρτυρήσαντος, 

με φρικτά βασανιστήρια 
των Νεότουρκων και των 
Κομιτατζήδων κοντά στο 
χωριό του Μητροπολίτη 
Γρεβενών Αιμιλιανού Λα-
ζαρίδη, του διάκου Δη-
μητρίου Αναγνώστου και 
του αγωγιάτη Αθανασίου 
Φασούλα, στις 30 Σεπτεμ-
βρίου 1911.

Τα Γρεβενά είχαν μια 

«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σὲ καλεῖ» 
καὶ τὸ κήρυγμα  

Ἐπισκόπου σὲ ἀπωθεῖ 

• Ὁ τίτλος τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἠχηρὰ 
ἀντιθετικός, προέρχεται ὑποτίθεται, ἀπὸ δύο 
ὅμοιους χώρους, ἀλλὰ ἀπέχοντες ἀλλήλων ὅσο 

ΕΠΙκΑΙΡΑ

Γεννήθηκε στην Κρήτη, σ’ ένα χωριό 
έξω από το Ηράκλειο γύρω στα 1920. 
Ήταν μια λεβέντισσα, όμορφη, καλοστη-
μένη! Αγαπήθηκαν μ’ έναν νέο, αλλά πριν 
προλάβουν να παντρευθούν κηρύχθηκε 

ΑΡΓΥΡώ  η  χΟΛΕΡΙκή 
ΑΓΙΑ ΑΣκήΤΡΙΑ ΣΤΟν κΟΣΜΟ 

σελ.5

Εσείς, εμείς, οι  λοιποί  Έλληνες και  η  Ευρώπη 

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ.
Το  αναδημοσιευόμενο  εκ-

φραστικό σκίτσο με  τίτλο γαλ-
λιστί: «EUROPE:  BIENVEUE AUX  
GRECS» =ελληνιστί:»Ἡ Ευρώπη  
καλωσορίζει  τους  Έλληνες», 
είναι  μία  εικόνα  ισοδύναμη με 
χίλιες  λέξεις.  Και  λίγες  είναι.  
Αυτή  η  εικόνα  εκφράζει εν  πολ-

λοίς την  ιστορία  και  την  μοίρα  μας. 

Ζοῦμε ἀγαπητοί, σέ ἀπο-
καλυπτικούς καιρούς. Σέ 
καμία περίπτωση δέν μπο-
ροῦμε νά διανοηθοῦμε 
τά ὅσα συμβαίνουν στήν 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
Στη χώρα της Ορθοδοξίας, 

με το νέφος των μαρτύρων, 
την λατρεία του αληθινού 
Θεού και του βαθύ σεβασμού-
στο θησαυρό των αποστολι-
κών παραδόσεων, στις μέρος 
μας καταδιώκεται.

Ακροβολισμένοι “Χριστια-
νοί”, άπιστοι, τοξεύουν τα 

βέλη τους για να πληγώσουν 
την Εκκλησία.

Με την απολυτότητα της 
κορονάιας επιδημίας δείχνουν 
την αυτοκρατορική τους δύ-
ναμη κρατώντας το δαυλό του 
καταλυτή και διατηρώντας 
ανοικτά Κολοσσαίο και φυ-
λακές για όποιον τολμήσει να 

πλησιάσει σε ναό να λειτουρ-
γηθεί ή να κοινωνήσει.

Πού είστε ηγέτες της Εκ-
κλησίας; Ναρκισσεύεσθε ότι 
είστε “εις τύπον και τόπο 
Χριστού”, διάδοχοι των απο-
στόλων, των αγίων Πατέρων 
και διδασκάλων της Εκκλησί-
ας, ενώ παρασάγγας απέχετε 

συνεχίζεται στις σελ.3

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 

διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν 
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

A) ΨΑχνΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΓΙνΟνΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ;

Β) ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙχΕΙΑ  ΜΠήκΑνΕ 
ΣΤήν ΟνΕ ! (ΖΑν κΛώνΤ ΓΙΟΥνκΕΡ)

Γ) ΛΥνΟΥΜΕ ΤΟ ΔήΜΟΓΡΑΦΙκΟ…
Δ) χΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΥΞήΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥνΤΑΞΕΙΣ

σελ. 13

Ο ΟΣΙΟ-
ΜΑΡΤΥΡΑΣ 

π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
(Ένας εκ των 12 

διωχθέντων)

Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου

συνεχίζεται στις σελ. 4-5

ΝΕὉ ΧΤΥΠἩΜΑ:

Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ
ἢ βάρβαρη ἐπίθεση κατά… «ΝἩΠΙΩΝ»;

σελ. 6 

σελ. 16
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Συνέχεια από 
το προηγούμενο φύλλο

Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το 1932 η Ελλάδα βρίσκονταν σε πολιτικό 

αναβρασμό. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου 
Βενιζέλου παραιτήθηκε το Μάιο ενώ στις εκλο-
γές που έγιναν τον Σεπτέμβριο, δεν κέρδισε 
κανένα κόμμα την αυτοδυναμία. Ο νικητής με 
διαφορά 0,38% Παναγής Τσαλδάρης σχημά-
τισε κυβέρνηση στις 3 Νοεμβρίου 1932 αλλά 
είχε διάρκεια μόνο 2,5 μηνών. Υπήρξε μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή. Πολλές επιχειρήσεις και 
εργοστάσια έκλειναν λόγω έλλειψης πιστώσε-
ων, η δε ανεργία είχε χτυπήσει στο κόκκινο. Η 
κατάσταση στο νησί ήταν πολύ πιο άσχημη.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες ένα μέρος 
της οικογένειας του Δημητρίου Πασχαλίδη 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί. Πρώτα 
έφυγε η μητέρα τους Άννα με το μεγάλο παιδί 
τον Ιάκωβο εγκατασταθέντες προσωρινά στην 
Κυψέλη απ’ όπου σύντομα μετακόμισαν στην 
Νέα Σμύρνη, σε ένα υπόγειο διαμέρισμα, κάτω 
από την νεόκτιστη διώροφη κατοικία του συ-
νταξιούχου διπλωματικού Μιχαλάκη, που ήταν 
ο κατά σάρκα αδελφός της.

Μετά δύο χρόνια (1934) περίπου ήρθε στην 
Αθήνα και η υπόλοιπη οικογένεια. Ο πατέρας 
τους Δημήτριος έπιασε δουλειά σε καμίνι που 
έβγαζε χαλκώματα. Ήταν μία πολύ δύσκολη και 
ανθυγιεινή εργασία. Τα παιδιά έπιασαν αμέσως 
κι αυτά δουλειά, ενώ παράλληλα γράφτηκαν 
και άρχισαν να φοιτούν σε νυχτερινό γυμνάσιο.

Ο Νικόλαος (μετέπειτα Θεολόγος) έπιασε 
δουλειά σε κάποιο θείο τους που είχε μάνδρα 
με οικοδομικά υλικά (άμμο, ασβέστη, κεραμίδια, 
μάρμαρα κ.ά.). Ήταν μία σκληρή δουλειά για 
ένα παιδί 12 ετών, που ακόμα δεν είχε δέσει 
καλά-καλά το σώμα του.

Την ημέρα δουλειά χωρίς ωράριο και το βρά-
δυ στο σχολείο, διότι δεν ήθελε να παραμελήσει 
τα γράμματα και τη μόρφωσή του. Αυτό το 
στάδιο υπήρξε η πρώτη παιδική εμπειρία, ένα 
κομμάτι του χρόνου που το θυμούνταν επειδή 
ήταν ποτισμένο με ιδρώτα και αίμα. Δεν πα-
ραπονέθηκε όμως ποτέ, αντίθετα δόξαζε το 
Θεό που είχε βρεθεί αυτός ο άνθρωπος και 
του έδωσε, πατώντας το πόδι του στην Αθήνα, 
δουλειά.

Από την πολύ κούραση και τα μεγάλα βάρη 
άρχισε να εξαντλείται. Αφού ευχαρίστησε 
τον θείο του, έφυγε, και βρέθηκε για ένα 
χρονικό διάστημα να εισπράττει συνδρομές 
ενός Συλλόγου. Βέβαια περπατούσε μεγάλες 
αποστάσεις καθημερινά, ευχαριστούσε όμως 
το Θεό που είχε απαλλαχθεί από το να σηκώνει 
μεγάλα βάρη.

Σύντομα ήρθαν ημέρες δύσκολες για τη 
χώρα μας. Η ιταλική επίθεση, τα ουρλιαχτά 
των σειρήνων, τα σιδερένια πουλιά που έχυναν 
τη λάβα του ανθρώπινου μίσους, η γερμανική 
κατοχή με τις μπότες των κατακτητών να λει-
ώνουν και να στραγγαλίζουν την αξιοπρέπεια 
ήταν κάτι φρικτό. Ο θάνατος είχε βγει στους 
δρόμους και στα σοκάκια των συνοικισμών 
της Αθήνας και μάζευε στα μαύρα καμιόνια 
τους ανύποπτους. Ο τρόμος και ο φόβος που 
έζησε η πρωτεύουσα, δεν περιγράφεται! Μέσα 
σ’ αυτή την κόλαση ο Νίκος – το χαμογελαστό 
παιδί – με την θεμελιωμένη αγάπη, βρέθηκε να 
εργάζεται σε κάποιο χρηματιστή όπου πολύ 
σύντομα κέρδισε την εμπιστοσύνη του και όταν 
ήθελε να διεκπεραιώσει κάποια οικονομική 
συναλλαγή έστελνε πάντα τον Νικόλα. Αυτό 
υπήρξε και η αιτία μιας μικρής περιπέτειας. 
Κατεβαίνοντας κάποιο απόγευμα στον Πειραιά 
για να παραλάβει μία πλάκα χρυσού από το 
πλοίο που έρχονταν από την Κέρκυρα, λόγω 
μεγάλης καθυστέρησης, έφτασε να παραλάβει 
την πλάκα χρυσού λίγο πριν τα μεσάνυχτα. 
Πριν προλάβει να φθάσει στην Καλλιθέα με 
το τελευταίο τρένο, τον σταματάει αστυνομική 

περίπολος. Τον θεώ-
ρησε ύποπτο – τέτοια 
ώρα ένας μικρός στο 
δρόμο – και τον έκα-
νε έρευνα. Διαπιστώ-
νοντας τον θησαυρό 
που κρατούσε, χωρίς 
καμιά εξήγηση τον 
οδήγησε στο κρατη-
τήριο του αστυνομι-
κού τμήματος (αλη-
θινός στάβλος αφού 
είχαν κρατούμενη και 
μια κατσίκα). Μαζί 
της έβγαλε όλη τη 
νύχτα ο Νικολάκης 
αδιαμαρτύρητα έχο-
ντας… συντροφιά.

Στην συνέχεια τον 
βρίσκουμε να εργά-
ζεται επί μία πεντα-
ετία σ’ ένα βιβλιοπω-
λείο με επιστημονικά 
και ξενόγλωσσα βι-
βλία. Κι εδώ αγα-
πήθηκε πάρα πολύ από τον εργοδότη του, 
λόγω της εργατικότητας, της καλοσύνης, της 
ταπεινότητας και της αγαθής προαίρεσης. 
Εργαζόμενος εδώ πήρε το απολυτήριο του 
Γυμνασίου και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ επιθυμία του ήταν 
να ακολουθήσει την Επιστήμη των Επιστημών, 
τη Θεολογία. Δεν του το επέτρεπαν όμως οι 
περιστάσεις, διότι ήθελε να εργάζεται και να 
σπουδάζει. Κι επειδή η Νομική δεν απαιτούσε, 
όπως η Θεολογία, τακτική παρακολούθηση των 
πανεπιστημιακών παραδόσεων των καθηγητών, 
κατέληξε στο να συνεχίσει τη Νομική.

Στο τρίτο έτος της Νομικής η μέσα του επιθυμία 
νίκησε κι ο θείος πόθος του, να προσφερθεί στο 
Γολγοθά και να εργασθεί στον αμπελώνα του 
Κυρίου τον έκανε να αποσύρει το ενδιαφέρον 
του από τη Νομική επιστήμη και να αφοσιωθεί 
ολοκληρωτικά στη σπουδή της Θεολογίας, που 
ήταν το κρυφό του όνειρο και η μεγάλη χαρά της 
ζωής του. Εδώ γνωρίστηκε με την χριστιανική 
κίνηση των νέων του μακαριστού πατρός Αγγέλου 
Νησιώτη.

Λίγο πριν λήξει η γερμανική κατοχή γνωρίστηκε 
με τη χριστιανική κίνηση και τους φοιτητές του 
«Αποστόλου Παύλου» και έμεινε πλέον στο Οι-
κοτροφείο της Αδελφότητας Θεολόγων «ΖΩΗ». 
Εδώ έγινε δόκιμος και στη συνέχεια τακτικό μέλος 
της Χριστιανικής Φοιτητικής Ενώσεως» (ΧΦΕ), της 
οποίας, για κάποια χρόνια, διετέλεσε και γραμ-
ματέας της. Μαζί με άλλους συμφοιτητές του, 
πραγματοποιούσαν επισκέψεις σε νοσοκομεία 
και ευαγή ιδρύματα, απαλύνοντας τον πόνο και 
παράλληλα παρηγορώντας τους χτυπημένους 
και συνάμα λαβωμένους συνανθρώπους μας. 
Υπήρξε συγχρόνως και κατηχητής, που δίδασκε 
στο κατώτερο και αργότερα στο Μέσο κατηχητικό 
της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης. Ήταν ένας 
άριστος κατηχητής, επιμελής, με πολλή αγάπη και 
στοργή στα παιδιά και στο καθένα χωριστά συ-
νεργαζόμενος παράλληλα και με τους γονείς των.

Όταν τελείωσε τις Θεολογικές σπουδές η 
Αδελφότητα τον επιστράτευσε να γίνει περιο-
δεύων ιεροκήρυκας στα Δωδεκάνησα. Ήταν μια 
αποστολή δύσκολη που απαιτούσε ιεραποστο-
λική διάθεση και ζήλο, την οποία άσκησε πολύ 
πρόθυμα και υπεύθυνα, σε βαθμό, από όπου 
πέρασε, να αφήσει το αποτύπωμα της αγαθής 
ανάμνησης και της άγιας βιοτής του. Τη δύσκολη 
αυτή εποχή, τα Δωδεκάνησα (ελευθερώθηκαν 
1949 από την Ιταλική κατοχή) επηρεασμένα από 
την παπική προπαγάνδα, είχαν ανάγκη βοηθεί-
ας και συμπαράστασης. Εδώ ο π. Θεολόγος 

γνώρισε τον π. Αμφιλόχιο Μα-
κρή (νέο Άγιο της Εκκλησίας 
μας) που τότε είχε αναλάβει 
το ορφανοτροφείο της Ρόδου 
με προτροπή του Μητροπολίτη 
Ρόδου Τιμοθέου και του διοικη-
τού της Δωδεκανήσου για να 
βοηθήσει τις τρόφιμες κοπέλες 
που για χρόνια οι παπικές κα-
λόγριες προσπαθούσαν να τις 
προσηλυτίσουν στον παπισμό.

Ο π. Αμφιλόχιος και ο π. Θε-
ολόγος συναντήθηκαν αρκετές 
φορές σε διάφορα μοναστήρια 
και φιλανθρωπικά ιδρύματα 
που ήταν υπό την πνευματική 
καθοδήγηση του γέροντος π. 
Αμφιλοχίου. Σε κάποια στιγμή 
στην Πάτμο ο π. Αμφιλόχιος 
εξέφρασε την επιθυμία του «ο 
π. Θεολόγος να είναι ο διάδο-
χός του».

Η αδελφή του Μαρίκα είχε 
παντρευτεί κάποιο εύπορο 
συμπατριώτη τους αρχιλογιστή 

και τότε, όλη η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο 
άνετο ημιδιώροφο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη. 
Λίγο αργότερα ο μικρός Κωνσταντίνος τους 
αποχαιρέτισε και έφυγε μετανάστης στη Βρα-
ζιλία. Ο πατέρας τους απεβίωσε. Ο μεγαλύτε-
ρος αδελφός ο Ιάκωβος τελείωσε τη νομική 
επιστήμη και ακολούθησε το δικαστικό κλάδο. 
Στη συνέχεια παντρεύτηκε. 

Αναφέρεται και το εξής περιστατικό: Ο γα-
μπρός τους, είχε κάποιο σεβαστό ποσό χρη-
μάτων και ζητούσε να κάνει κάποια επιχείρηση 
συνεργαζόμενος με τον μεγαλύτερο κουνιάδο 
του (Ιάκωβο), ο οποίος όμως το αρνήθηκε, διότι 
και αυτός ασχολούνταν με την χριστιανική κίνη-
ση. Τότε ο γαμπρός απορημένος σχολίασε την 
άρνησή του, λέγοντας: «Καλά ο Νίκος, αυτός 
κάνει για παπάς! Ο άλλος όμως, τι γυρεύει 
και ανακατεύεται εκεί;».

Ο Νικόλαος είχε επιλέξει το βίο του άγα-
μου κληρικού και είχε εκφραστεί να ενταχθεί 
ως μέλος στην Αδελφότητα των Θεολόγων 
«ΖΩΗ». Συνέπεσε όμως εκείνη την ταραγμένη 
περίοδο η Αδελφότητα να σπαράσσεται από 
εσωτερικές διαφορές, οι οποίες κατέληξαν 
στη διάσπαση και την αποχώρηση μεγάλου 
αριθμού μελών της, δημιουργώντας την νέα 
Αδελφότητα Θεολόγων «ο Σωτήρ». Τότε τον 
παρότρυναν αρκετοί από τη νέα Αδελφότητα 
να τους ακολουθήσει. Αυτός όμως ακολού-
θησε ανεξάρτητη πορεία έχοντας βέβαια και 
λόγους υγείας (είχε τότε κάποιο έλκος στομά-
χου). Ο ένθεος ιεραποστολικός ζήλος για μια 
καινούρια Ελλάδα, μια Ελλάδα του Χριστού, 
μια Ελλάδα Ορθόδοξη, σε συνδυασμό με την 
ζωντανή πίστη, την καθαρότητα της καρδιάς 
του, την ειλικρίνεια, την αγνότητα των ενεργει-
ών και των προθέσεών του, τον οδήγησαν στο 
ιερατικό στάδιο.

Όσοι τον γνώρισαν εκείνο τον καιρό, χαίρο-
νταν για τη γαλήνια μορφή του και την καθα-
ρότητα των προθέσεών του. Πριν πλησιάσει τις 
βαθμίδες του ιερού Θυσιαστηρίου ζούσε και 
ακτινοβολούσε την αγιότητα μιας γνήσιας Ιε-
ροσύνης. Στο πρόσωπό του έβρισκε εφαρμογή 
(για δεύτερη φορά στην ιστορική διαδρομή) η 
φράση του αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, 
που τη διατύπωνε, για να χαρακτηρίσει τους 
νεανικούς οραματισμούς και τη νεανική πράξη 
του φωτισμένου Πατέρα της Εκκλησίας μας, 
του Μεγάλου Βασιλείου. Ήταν Ιερεύς “και προ 
ιεροσύνης”.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ο Νικόλαος 

(π. Θεολόγος) κληρικός

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
(Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου)

Έ ν α ς  ε κ  τ ω ν  1 2  δ ι ω χ θ έ ν τ ω ν Παράπονο 
πασχαλινό

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ παραπονο
Ενα πικρο παραπονο,

μεσ’ την καρδια φωλιαζει,
και το μολυβι στο χαρτι,
τους στιχους αραδιαζει.

*
Πες μου Παπα πως στο Ναο,

μπαινεις και θυσιαζεις,
με τι καρδια και δυναμη,
αδεια θρονια θυμιαζεις.

*
Πως εκφωνεις Ειρηνη Υμιν,

και το Ειρηνη Πασι,
και δεν ραγιζεται η καρδια,

σαν το γυαλι να σπασει.
*

Οταν για μας τους Χριστιανους ,
μεγαλη εχει αξια!!!

ο Κληρος κι ολος ο Λαος,
ειναι .....η Εκκλησια!!!

*
Μας χωρισαν, μας τρομαξαν ,

μας κλεισανε στα σπιτια,
ομως μας δυναμωσανε,

την Πιστη , ειναι αληθεια.
*

Ολοι εσεις οι Αρχοντες,
δεν ξερετε που πατε ,

και τη φαια ουσια σας ,
λαθος τη σπαταλατε!

*
Γιατι ο Θεος που ‘ ναι ψηλα,

με αλλο τροπο κρινει,
και στον καθενα ασεβη,
βαρια ποινη του δινει.

*
Αγιά Γραφή δεν ξερετε,

τι λεει και τι γραφει,
γι αυτο ετσαλακωσατε,
ολα της γης τα κρατη.

*
Ο αθεος κι αδιστακτος,
οπως του ερθει κρινει

και κατακρεουργηθηκε ,
η επι γης Ειρηνη.

*
Ειναι καιρος λοιπον και σεις ,

το θεμα αλλιως να δειτε,
Ταπεινωση να δειξετε
και να .....Μετανοειτε.

*
Ξερετε αυτο που κανετε,
δεν ειναι ορθο κι ωραιο,
γιατι ξανασταυρωνετε,
παλι τον Ναζωραιο!!!

*
Ενω Αυτος σας αγαπα,
και θελει το καλο σας ,
πεισματικα επιμενετε,
να γινει το δικο σας.

*
Η ΑΓΑΠΗ ηρθε απ ‘το Χριστο,

παντοτινη κι αιωνια ,
στην αθεη εξουσια σας,
λιγα της μενουν χρονια.

*
Εχαρηκε ο σατανας,

που εκλεισε τους Ναους μας,
μα εκατομμυρια θυμιατα,

αναψε του Λαου μας.
*

Με στεναγμους και δακρυα
και το Σταυρο μαζι τους ,

μπροστα στα εικονοστασια , 
καναν την προσευχη τους.

*
Γιατι γνωριζει ο Χριστιανος,

το πιο σπουδαιο ακομα,
πως ειναι Αθανατη η ψυχη,
μα το κορμι.....στο χωμα.

*
Αφου ειναι Αθανατη η ψυχη

κι απ ‘το Χριστο αιωνια,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ μη κουστει,

ξανα απ ‘τα μπαλκονια !!!
MEDI PAN
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Πάνω από το ένα τρίτο των όπλων που 
πωλήθηκαν παγκοσμίως τα τελευταία 
πέντε χρόνια ήταν αμερικάνικης κατα-
σκευής!

Το Διεθνές Ινστιτούτου Έρευνας για την 
Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) μας γνώρι-
σε ότι, ο όγκος των πωλήσεων την περίοδο 
2015-2019 αυξήθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση 
με την περίοδο 2010-2014.

Οι αμερικανικές πωλήσεις σε 96 χώρες 
αντιστοιχούν στο 36% παγκοσμίως. Η Σα-
ουδική Αραβία βρίσκεται στην κορυφή του 
καταλόγου των εισαγωγέων όπλων.

Οι μισές αμερικανικές πωλήσεις όπλων 

είχαν προορισμό τη Μέση ανατολή – σύμ-
φωνα με τον Πίτερ Βέζεμαν ειδικό ερευνητή 
του SIPRI για τις στρατιωτικές δαπάνες – με 
τη Σαουδική Αραβία να αγοράζει το ένα 
πέμπτο των αμερικανικών εξαγωγών και να 
είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της αμερικα-
νικής στρατιωτικής βιομηχανίας.

Η Ρωσία να έρχεται δεύτερη στις πωλή-
σεις, να ακολουθεί η Γαλλία στην τρίτη θέση, 
ενώ η Γερμανία είναι τέταρτη και ακολουθεί 
Πέμπτη η Κίνα.

Οι πέντε αυτές χώρες μαζί πούλησαν το 
76% των όπλων παγκοσμίως. Και μετά ψά-
χνουμε να βρούμε γιατί γίνονται πόλεμοι…

Στο τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ σε ερώτη-
ση του δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά, 
ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αλλά και του Eurogroup, απά-
ντησε χωρίς περιστροφές, αλλά ευθέως 
ότι η Ελλάδα έγινε μέλος στην Οικονομική 
και Νομισματική ένωση (ΟΝΕ) με πλαστά 
στοιχεία.

Δήλωσε ακριβώς:
Αλ. Παπαχελάς: «Πιστεύετε ότι ήταν λά-

θος και της Κομισιόν τότε που δεν υπήρχε 
αυστηρή επίβλεψη;».

Ζαν Γιούνκερ: «Δεν ήταν μόνο λάθος 
της Κομισιόν. Έφταιγε το Συμβούλιο των 
Υπουργών. Τότε ήταν η Κομισιόν του 
Μπαρόζο το 1998-99, η Κομισιόν ζήτησε 

την έγκριση των Υπουργών Οικονομικών 
να ελέγξουν τα στατιστικά στοιχεία των 
χωρών-μελών μέσω της EUROSTAT. 
Και δυστυχώς ήμουν μεταξύ αυτών που 
είπαν: Όχι, όχι. Η Κομισιόν έχει αρκετές 
εξουσίες. Αφήστε τις χώρες-μέλη να 
ελέγξουν μόνες τα στοιχεία τους. Αυτό 
ήταν τεράστιο λάθος. Αν είχε η Κομισιόν 
το δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία και το 
ιστορικό των στοιχείων, δεν θα ήταν δυ-
νατό για την Ελλάδα να μπει στην Ευρω-
ζώνη με λάθος βάση. Δεν ήταν λάθος της 
“αναθεματισμένης” Κομισιόν, δεν ήταν 
δικό μου. Ήταν λάθος του Συμβουλίου 
και εγώ ήμουν μέλος του».

Η αποκάλυψη αυτή ήταν μια πολιτική 
βόμβα μεγάλης ισχύος σε βάρος του Κ. 
Σημίτη, και φυσικά σε όλο το πολιτικό και 
μιντιακό σύστημα. Ο πρωτεργάτης αυτής 
της πλαστογραφίας Κ. Σημίτης απέφυγε 
να δώσει οποιαδήποτε απάντηση ή εξή-
γηση, επέλεξε να κρυφτεί σιωπών.

Τα κόμματα τί κάνουν; Η Δικαιοσύνη 
γιατί καθυστερεί;

Μια πολύ φαεινή ιδέα έχει ο καθηγητής 
της Νεότερης Ιστορίας και μέλος της ΚΕΑ 
του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αντώ-
νης Λιάκος για να λύσουμε της χώρας το 
Δημογραφικό.

«Στην Ελλάδα – τόνισε – ο πληθυσμός μει-
ώνεται σταθερά από το 2010, κι αν δεν ήταν 
οι 900.000 πρόσφυγες της δεκαετίας του 
1990, θα είχε μειωθεί και γεράσει πολύ νω-
ρίτερα. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τουλάχιστον 
1.000.000 πρόσφυγες για να αντιμετωπίσει 
την πληθυσμιακή κατάρρευση. Εκείνο που 
θα πρέπει να μας απασχολεί είναι το πώς θα 
τους ενσωματώσουμε. Πού θα τους στεγά-
σουμε, πώς θα απασχοληθούν, πώς θα τους 
εκπαιδεύσουμε, πώς θα τους μάθουμε τη 
γλώσσα μας και πώς θα τους εξοικειώσουμε 
με τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι το μεγάλο 
ζήτημα των επόμενων χρόνων».

Αυτό που προτείνει ο κ. καθηγητής δεν 
είναι λύση, είναι ξερίζωμα της ελληνικής 
φυλής. Όλες οι κυβερνήσεις βάλθηκαν να 
τιμωρήσουν τις πολύτεκνες οικογένειες.

Ξεκίνησαν με το κόψιμο των επιδομάτων 

και συνέχισαν με την φοροεπιδρομή: «Ερ-
γένηδες και οικογενειάρχες έχουν σχεδόν 
τα ίδια φορολογικά βάρη». Έβαλαν αιμα-
τηρή φορολόγηση σε όσους είχαν την… 
ατυχή έμπνευση να κάνουν πολλά παιδιά. 
Επέβαλαν φόρο πολυτελούς διαβίωσης εάν 
ο πολύτεκνος (4, 6, 8, 10 … παιδιών) ήταν 
κάτοχος επιβατικού αυτοκινήτου μεγάλου 
κυβισμού. Γενικά οι κυβερνώντες ακολού-
θησαν την τακτική του Χότζα, να ζουν οι 
πολύτεκνοι χωρίς να τρώνε (“Καθημερινή” 
5-3-17).

Μήπως, κ. καθηγητά, αυτό δεν είναι λύση 
αλλά ξερίζωμα της ελληνικής φυλής, όταν 
600.000 νέοι που θα έκαναν οικογένειες, 
θα ζούσαν ποικιλοτρόπως στη χώρα μας 
τους διώξαμε; Αυτό βεβαιώνει αυστριακή 
εφημερίδα: «η Ελλάδα χάνει τα καλύτερα 
μυαλά της με τη μετανάστευση των νέων 
της» και σεις προτείνετε εισαγωγή μετανα-
στών προσφύγων στη χώρα μας (κυρίως 
μουσουλμάνων) χωρίς να κοκκινίζετε;

Αλλά «εάν το άλας μωρανθή, εν τίνι αλι-
σθήσεται;» (Ματθ. Ε΄ 13).

Το είπε ο υπουργός Εργασίας Γ. Βού-
τσης στη Βουλή, ότι η σύνταξη των 807 
ευρώ θα πάει στα 1.000 ευρώ, αλλά πρέ-
πει οι συνταξιούχοι να κάνουν υπομονή, 
διότι η αύξηση έχει ορίζοντα 10 χρόνια. 
Δηλαδή μέχρι το 2030 η σύνταξη δεν 
θα χωράει στη τσέπη του συνταξιούχου 
αφού θα έχει φτάσει το χιλιάρικο!

Έχω και άλλο καλό νέο. Η μέση επικου-
ρική σύνταξη από 188 ευρώ θα ανέβει 
στα 228 ευρώ το 2030.

Είπε και κάτι πιο σπουδαίο. Με βάση 
τους υπολογισμούς για την αύξηση του 

προσδόκιμου ζωής, οι μελλοντικοί συ-
νταξιούχοι μπορούν να κάνουν… όνειρα 
τρελά, αφού το 2070 (και ολογράφως, 
δύο χιλιάδες εβδομήκοντα, για να μην 
υπάρξει καμιά παρανόηση και πέσουν 
έξω οι υπολογισμοί των συνταξιούχων) 
μια μέση (!) σύνταξη αλλά με περίοδο 
ασφάλισης στα 37,7 χρόνια θα είναι 
3.601 ευρώ και η επικουρική στα 877 
ευρώ!

Ωραίοι οι υπολογισμοί! Δεν είπε όμως 
ο υπουργός το 2070 μια φραντζόλα ψωμί 
ή ένα κουλούρι πόσο θα κοστίζει;

Β) ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΗΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΟΝΕ !
(Ζαν Κλωντ Γιούνκερ)

Γ) ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ…

Δ) ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
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συνέχεια από την 1η σελίδα

συνεχίζεται στη σελ 5

ιδιαίτερη ευλογία, διότι περπάτησε, για 
λίγο, στα αιμοποτισμένα αυτά χώματα ένας 
μεγάλος ιεραποστολικός ιεροκήρυκας, 
ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης. Αυτός σαν, 
ένας άλλος Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης, για 
δεκαετίες δεν είχε μόνιμη διαμονή, όχι διότι 
έκαιγε ο ίδιος την “καλύβα” του, αλλά διότι 
οι δεσποτάδες ενοχλούνταν από τα κηρύγ-
ματά του και του έβαζαν μπουρλότα για να 
φύγει μακριά από τις μητροπόλεις των.

Έτσι οι σταθμοί της βιοτής του π. Αυγου-
στίνου ήταν πολλοί. Το 1935 σε ηλικία 28 
χρόνων γίνεται μοναχός, παίρνει το όνομα 
Αυγουστίνος και χειροτονείται διάκονος 
στην Παραβόλα Αγρινίου από τον μητροπο-
λίτη Ακαρνανίας Ιερόθεο. Στις 4 Αυγούστου 
του 1941 ήλεγξε την δικτατορία του Μετα-
ξά – νεότατος διάκος – για τα ψητά αρνιά 
την περίοδο της νηστείας και ο δεσπότης 
τον έδιωξε. Έτσι βρέθηκε στη μητρόπολη 
Ιωαννίνων, διάκονος μεν, ιεροκήρυκας δε, 
επί μητροπολίτη Σπυρίδωνα (τον μετέπειτα 
αρχιεπίσκοπο Αθηνών).

Στις αρχές του 1942 βρέθηκε στη μητρό-
πολη Εδέσσης, όπου και χειροτονείται Πρε-
σβύτερος από τον μητροπολίτη Παντελεή-
μονα Α΄ Παπαγεωργίου. Στο τέλος του έτους 
μετατίθεται στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης. 
Εδώ έχουμε, σε ένα χρόνο, τέσσερις διαδο-
χικές αποσπάσεις: στο Κιλκίς, στη Βέροια, 
στην Έδεσσα και στη Φλώρινα.

Το 1943 τον συναντάμε στην μητρόπολη 
Κοζάνης, όπου ιδρύει την “εστία συσσιτί-
ων”. Εκεί διανέμει 8.000 μερίδες φαγητό 
κάθε μέρα και εκδίδει την εφημερίδα “Χρι-
στιανική Σπίθα”. Δεν άργησε να έρθει σε 
σύγκρουση με τον μητροπολίτη Κοζάνης, 
και τότε τον πήρε ο μητροπολίτης Γρεβε-
νών Θεόκλητος στη μητρόπολή του. Αν και 
ολιγόχρονη “παραμονή” (1946-1947) του 
π. Αυγουστίνου στα Γρεβενά, υπήρξε όμως 
χρυσή εποχή του θερμουργού ιεροκήρυκος 
στην πνευματική ζωή της μητροπολιτικής 
περιοχής, διότι στα δύο χρόνια που υπη-
ρέτησε εδώ απέδωσε πλέον τους δέκα 
θεολόγους (εκτός άλλων επιστημόνων). 
Άνδρες και γυναίκες, εργάστηκαν με ζήλο 
στον αμπελώνα του Κυρίου, ακολουθώντας 
τα χνάρια του φλογερού εκείνου πατρός. 
Απ’ αυτούς που τον γνώρισαν ήταν ο μακα-
ριστός Στέργιος Σάκκος, Αριστοτέλης (Αμ-
βρόσιος) Κυρατζής, Γεώργιος (μετέπειτα) 
Γερβάσιος Ραπτόπουλος – γυμνασιόπαιδα 
τότε – και πολύ άλλοι.

Ο Γεώργιος (Γερβάσιος) 
Ραπτόπουλος φοιτητής
Η νέα πορεία του Γεωργίου αρχίζει από 

τη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (1950) όταν γίνεται συνοικό-
τροφος με πολλούς συμφοιτητές της θεο-
λογίας (τον Γεώργιο Παπαζέτη, Θεόδωρο 
(Θεόφιλο) Ζησόπουλο, Θωμά (Θεόκλητο) 
Πασαλή, Βασίλειο Παπανικολάου, Αριστο-
τέλη (Αμβρόσιο) Κυρατζή κ.ά.), μέσα στο 
οικοτροφείο “ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗΣ” που ιδρυτής 
του ήταν ο π. Αυγουστίνος. Από μέσα ξεπή-
δησε μια ισχυρή ιεραποστολική ομάδα από 
ζηλωτές νέους που όργωναν στην κυριολε-
ξία όλη σχεδόν την κεντρική Μακεδονία με 
ομιλίες, κύκλους, κατηχητικά, αντιαιρετικές 
εξορμήσεις και άλλες εκδηλώσεις που ήταν 
πρωτόγνωρες για την εποχή τους.

Ο Γεώργιος (Γερβάσιος) τελειώνοντας 
τις θεολογικές σπουδές είχε μια αγωνία 
και έναν αγώνα μέσα του για την εξάπλω-
ση της Αλήθειας του Ευαγγελίου. Ο ίδιος 
μας περιγράφει αυτή του την αγωνία στην 

συνέντευξη που έδωσε στον ραδιοφωνικό 
σταθμό της αμερικανικής ομογένειας «Δι-
ασπορά FM» στις 12 Σεπτεμβρίου 2008, 
λέγοντας: «Πάντα, από τα μαθητικά μου 
χρόνια ακόμη στα Γρεβενά της Δυτικής 
Μακεδονίας απ’ τα οποία κατάγομαι και 
από την ώρα που γνώρισα την Χριστιανι-
κή αλήθεια συστηματικά από τον νεαρό 
τότε ιεροκήρυκα των Γρεβενών πατέρα 
Αυγουστίνο Καντιώτη – 102 ετών σήμερα 
– είχα τον πόθο και την λαχτάρα να φανώ 
χρήσιμος στον πλησίον, γιατί το Ευαγγέλιο 
με ενέπνευσε πολύ να προσφέρω την αγά-
πη στον συνάνθρωπο, στο πρόσωπο του 
οποίου βλέπουμε τον Χριστό «εν εταίρα 
μορφή…».

Από τότε είχε αποκτήσει άγιες ρίζες από 
το παλαιό, ριζωμένο, πολύκαρπο, αποστο-
λικό δέντρο, που λέγονταν Αυγουστίνος 
Καντιώτης. Φλέγονταν η αγία ψυχή του 
Γεωργίου από τον διακαή πόθο να ιερωθεί. 
Έτσι με την ευλογία του πνευματικού του 
πατέρα, γνώρισε τον πεπαιδευμένο κληρι-
κό Μητροπολίτη Ζιχνών και Νευροκοπίου 
Αγαθάγγελο, όπου το 1959 τον χειροτόνησε 
διάκονο και αρχιμανδρίτη με το 
όνομα Γερβάσιο και του ανέθε-
σε το έργο του ιεροκήρυκα.

Ο κόσμος τον αγκάλιασε 
γιατί ήταν ευθύς, ειλικρινής, 
καταδεκτικός, αγνός, πιστός 
και βιωματικός. Παντού και 
πάντοτε κήρυττε Χριστό με 
καρδιακό βίωμα και θεολογική 
κατοχύρωση. Είχε φόβο Θεού, 
κρυστάλλινη ζωή και λειτουργι-
κό ήθος.

Στις 3 Ιανουαρίου του 1965 
εκοιμήθη ο επίσκοπος του 
Αγαθάγγελος και η μητρόπολη 
έμεινε κενή για ένα χρόνο, περίπου, λόγω 
των πραξικοπηματικών ενεργειών μερικών 
αρχιερέων. Η εκλογή μητροπολίτη έγινε στις 
22 Νοεμβρίου του 1965 και η ενθρόνιση του 
νέου μητροπολίτη Νικοδήμου Βαλληνδρά 
το 1966. Η π. Γερβάσιος αμέσως πήγε να 
υπηρετήσει στη μητρόπολη Σιδηροκάστρου 
κοντά σε μια εμβληματική επισκοπική 
προσωπικότητα τον μητροπολίτη Βασίλειο 
Μαγκριώτη που είχε διωχθεί στην περίοδο 
της Βουλγαρικής κατοχής, φυλακίστηκε και 
κακοποιήθηκε άσχημα από τη Βουλγαρική 
αστυνομία. Ήταν μεγάλης μόρφωσης και 
γνώστης πέντε γλωσσών. Τον επόμενο 
χρόνο με το Ν.Δ. 4586/66 περί ορίου ηλικίας 
της κυβέρνησης Στεφανόπουλου ο μητρο-
πολίτης Βασίλειος παραιτήθηκε. Η αλλαγή 
που ακολούθησε στα πολιτικά πράγματα 
της χώρας με την επιβολή της δικτατορίας, 
έφερε ανατροπή και στα εκκλησιαστικά 
πράγματα. Οι δικτάτορες έκαναν επέκταση 
της διάταξης συμπεριλαμβάνοντας τώρα 
και τον αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο που είχε 
πλησιάσει τα ενενήντα χρόνια.

Μέσα σ’ αυτές τις ανακατατάξεις ο Θεός 
έστειλε τον πατέρα Ιερώνυμο Κοτσώνη, 
άνδρα προικισμένο από την χάριν του 
Θεού, με οξυτάτην ευφυίαν, αγιότατο βίο, 
ασκητικότατο, αφιλοχρήματο, με μεγάλη 
αγάπη στον Κύριον, την Παναγία, τους 
Αγίους και κυρίως την Εκκλησίαν. Αυτός, ο 
μεγαλόπνοος και συγχρόνως μαρτυρικός 
αρχιεπίσκοπος, επιστρατεύτηκε να επαν-
δρώσει τις κενές μητροπόλεις με εργάτες 
του Κυριακού Αμπελώνος, άνδρες ανιδιο-
τελείς και κεκαθαρμένους. Δηλαδή έκανε 
επισκόπους (34 στον αριθμό) διαμάντια, 

λαμπρά αναστήματα που δύσκολα θα ξα-
ναβρεθούν (όχι ότι δεν υπάρχουν για να 
γίνουν αλλά δεν τους σηκώνει το σύστημα). 
Ένα τέτοιο πνευματικό ανάστημα ήταν και ο 
νέος επίσκοπος Σιδηροκάστρου π. Ιωάννης 
Παπάλης. Κοντά του υπηρέτησε και ο π. 
Γερβάσιος, ως ιεροκήρυκας.

Από εδώ μετατέθηκε στη μητρόπολη 
Σερρών και Νιγρίτης με επίσκοπο, τον Σεβ. 
Βασίλειο Καρδαμένη. Οι ομιλίες και τα 
κηρύγματα του π. Γερβασίου ήταν διαφορε-
τικά από τα κοινότυπα και τα συνηθισμένα. 
Δεν υπολόγιζε σε επαίνους και χειροκρο-
τήματα, αλλά καλλιεργούσε την αγάπη 
που απαιτούσε ηρωισμό και αυταπάρνηση 
και δεν περιορίζεται σε καινούς λόγους ή 
κούφιες αισθηματολογικές συμπόνιες, αλλά 
αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. 

Η νέα αφετηρία του π. Γερβασίου
Στις 5 Μαρτίου του 1978, ημέρα Κυριακή 

των Αποκρέων η Εκκλησία καθιέρωσε στη 
Θεία Λειτουργία να διαβάζεται η περικοπή 
της κρίσεως: «Όταν δε έλθη ο υιός του 
ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες 
οι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επί 

θρόνου δόξης αυτού…» (Ματθ. 25, 31-46). 
Η ημερομηνία αυτή και η ημέρα έγιναν ο 
ένας σταθμός για την περαιτέρω πορεία 
του π. Γερβασίου μέχρι και την κοίμησή 
του. Η φράση, «εν φυλακή ήμην και ήλθετε 
προς με» τον συγκλόνισε και τον ενέπνευσε 
ώστε να ασχοληθεί με τους ανθρώπους που 
βρίσκονταν στη φυλακή.

Από εκείνη τη στιγμή, την ημέρα αυτή την 
καθιέρωσε ως «Ημέρα των Φυλακισμένων» 
και αργότερα την ονόμασε ως «Διακονία 
Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουμένων».

Με την διακονία αυτή, το όνομά του έγινε 
γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ζωή του έγινε 
ένα συνεχές ταξίδι. Από τη μία φυλακή 
έφευγε στην άλλη πήγαινε. Επισκέφτηκε 
φυλακές ανδρικές, γυναικείες και ανηλίκων. 
Έφθασε να επισκεφτεί και φυλακές υψίστης 
ασφαλείας.

Στην Ελλάδα τις επισκέφτηκε, σχεδόν, 
όλες και αρκετές φορές, στο εξωτερικό. 
Βρέθηκε στην Αίγυπτο, Ιορδανία, Αλβανία, 
Βουλγαρία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία, 
Μαδαγασκάρη, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Φίτζι, 
Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία κ.ά. 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ με αφορμή την βράβευσή του από 
το Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΝ-Θ τον Δε-
κέμβριου του 2014, δήλωσε: «Πηγαίνουμε 
σε όλους, άσχετα από θρησκεία, φυλή ή 
χρώμα, βαρυποινίτες, φονιάδες, ληστές, 
όλοι είναι παιδιά του Θεού, που πήραν 
τον κακό δρόμο γιατί… γιατί… γιατί… Για 
διαφορετικό λόγο ο καθένας».

Στο πρόγραμμα επισκέψεων φυλακών 
πάντα συμμετείχαν εκατοντάδες Σερραίοι. 
Άρχιζε πρώτα με Θεία Λειτουργία και κήρυγ-

μα. Ακολουθούσε ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
από νεολαίους, διανομή δεμάτων με είδη 
ιματισμού, υπόδησης, καθαριότητας, γλυ-
κισμάτων αλλά και κατάθεση χρημάτων για 
αποφυλάκιση απόρων κρατουμένων.

Τον κάθε φυλακισμένο τον έβλεπε ως «τον 
ελάχιστον αδελφόν» του Χριστού. Γι’ αυτό 
πάντα πορευόταν ο ίδιος για να έχει προσω-
πική επικοινωνία με κάθε κρατούμενο. Δεν 
έκανε μια απρόσωπη, ψυχρή ελεημοσύνη 
ούτε έστελνε μια επιταγή με κάποιο ποσό 
χρημάτων να τελειώνει. Κυρίως ήθελε να 
συνομιλεί μαζί τους, να ακούει τους προβλη-
ματισμούς, και κυρίως να μεταδίδει Χριστόν 
αναστάντα.

Στην εφημερίδα “ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ” 
(21/9/08) της Αμερικής ο π. Γερβάσιος πε-
ριέγραψε πώς άσκουσε τη διακονία: «Με 
τις επισκέψεις που κάνουμε στις φυλακές 
εντός και εκτός Ελλάδος συμμετέχουν 
πολλοί καλοί χριστιανοί… Η επίσκεψη 
ξεκινάει με τη Θεία Λειτουργία, ομιλώ 
ο υποφαινόμενος, οι κρατούμενοι, οι 
σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι επισκέ-
πτες γίνονται ένα. Μετά την Λειτουργία 
γίνεται μια σύναξη που παρουσιάζουν 
μια ψυχαγωγική και ωφέλιμη γιορτή με τη 
συμμετοχή χορωδίας και οργάνων που 
με τα χριστιανικά εμβατήρια δίνουν μια 
πανηγυρική ατμόσφαιρα σε όλον τον χώρο 
της φυλακής».

«Η φυλακή – συνεχίζει ο π. Γερβάσιος 
–, εκείνη την ημέρα χάνει την αίσθηση 
του χώρου της φυλακής. Ο κρατούμενος 
μεταφέρεται σε ένα άλλο σκηνικό. Ελεύ-
θεροι και κρατούμενοι βρίσκονται μαζί σε 
μια κοινωνία. Ακολουθεί διανομή δεμάτων 
αξίας 50 ευρώ με περιεχόμενον όλα τα 
είδη τα οποία έχει ανάγκη ο κρατούμενος 
σε καθημερινή βάση, κάλτσες, εσώρουχα, 
παπούτσια, είδη καθαριότητας, τηλεφωνι-
κές κάρτες. Στη συνέχεια, σε συνεργασία 
με τη φυλακή εξετάζουμε ποιοι μπορούν 
να αποφυλακιστούν. Εξετάζουμε τα δικα-
στικά έξοδα, καταβάλλουμε το αντίστοιχο 
ποσό και ελευθερώνονται οι άνθρωποι…».

Στην δε εφημερίδα του Αποδήμου Ελληνι-
σμού “ΕΛΛΑΣ” Hellas News (20/9/08), άρχισε 
με τα λόγια της Ευαγγελικής Περικοπής: 
«εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με» και 
«εφόσον εποιήσατε ενί τούτων των ελαχί-
στων εμοί ποιήσατε”, δηλαδή σε μένα το 
κάνατε. Άρα λοιπόν, βλέπουμε στο πρόσω-
πο του κάθε κρατουμένου, όχι το αδίκημα 
που διέπραξε, αλλά τον άνθρωπο και “εν 
ετέρα μορφή” τον Χριστό. Γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγον ήρθαμε στη Νέα Υόρκη, σε μια 
σειρά επισκέψεων φυλακών του εξωτερικού, 
όπως πήγαμε στην Πολωνία και μετά στο 
Ισραήλ… Θα τους πούμε την καλημέρα μας. 
Θα τους στείλουμε το μήνυμα του Χριστού, 
την αγάπη του Χριστού, διότι ο Χριστός 
ήρθε περισσότερο για τους αμαρτωλούς 
παρά για τους δικαίους…». Και συνέχισε:

«… Όλα τα έξοδα μετακίνησής μας 
στα διάφορα κράτη είναι προσωπικά. Το 
ταμείο των φυλακών είναι ακέραιο, απο-
κλειστικά και μόνο για την αποφυλάκιση 
απόρων κρατουμένων, καθώς και στην 
απόδοση κοινωνικών αναγκών των οικογε-
νειών και των παιδιών τους. Για τα παιδιά 
αυτών των οποίων βρίσκονται (φυλακή) 
στο εξωτερικό, υπάρχει πρόγραμμα επιδό-
τησης των τέκνων με 300 ευρώ τον μήνα, 
τα οποία και λαμβάνουν μέχρι το πέρας 
των σπουδών τους».

Ο π. Γερβάσιος είχε περίσσευμα καρδί-

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  
 † π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος (1931-2020)

O π. Γερβάσιος ομιλεί σε φυλακισμένους
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ο πόλεμος.
Το παλικάρι έφυγε και πολέμησε στην 

Αλβανία τους Ιταλούς. Μετά την συνθηκολό-
γηση κατέβηκε στην Κρήτη για να αγωνιστεί 
κι εκεί εναντίον των Γερμανών. Κάποια στιγμή 
βρίσκεται αιχμάλωτος των Γερμανών να οδη-
γείται προς εκτέλεσιν.

Πληροφορείται η Αργυρώ τα καθέκαστα 
και τρέχει στον τόπο της εκτέλεσης. Δέκα 
Έλληνες είναι στημένοι στον τοίχο κι απέναντί 
τους δέκα Γερμανοί με προτεταμένα τα όπλα 
τους περιμένουν τη διαταγή για να πυροβο-
λήσουν. Η Αργυρώ αγέρωχη, περήφανη, 
όμορφη σαν θεά περνάει μπροστά τους και 
μία μία κατεβάζει τις κάνες των όπλων.

Όλοι σαστίζουν. Ο στρατιωτικός υπεύθυ-
νος της εκτέλεσης την φωνάζει μπροστά 
του. «Τι κάνεις εκεί; Τι θέλεις; Τη ρωτάει με 
απορία  «Ο αρραβωνιαστικός μου είναι εδώ. 
Ή θα τον ελευθερώσεις ή χτύπα κι εμένα!». 
Ο άνθρωπος υποκλίνεται. Τέτοιο θάρρος, 
τέτοια αφοσίωση δεν την έχει ξαναδεί. «Πάρ’ 
τον και φύγε!» της λέει.

Μα η Αργυρώ δεν σταματά εδώ. Και τα 
άλλα παλικάρια είναι Έλληνες, είναι χωριανοί 
της. Με περίσσιο θάρρος αντιλέγει! «Όχι! 
Ή όλους ή στήσε με κι εμένα στον τοίχο!» 
και με τα λόγια αυτά προχωράει προς τους 
κατάδικους. Ο διοικητής έχει μείνει άφωνος. 
Οι στρατιώτες τους το ίδιο. Στέλνει μήνυμα 
στον ίδιο τον Φύρερ, ο οποίος εκφράζει τον 
θαυμασμό του και την επιθυμία του να γνωρί-
σει αυτή την ηρωική Ελληνίδα. Και χαρίζεται 
η ζωή σε όλους…

Η Αργυρώ κι ο αγαπημένος της παντρεύο-
νται. Αποκτούν ένα παιδάκι. Μετά την γέννα 
εκδηλώνεται η φοβερή λέπρα στην Αργυρώ. 
Πρέπει να αφήσει τον άντρα της, το νεογέν-
νητο αγγελούδι της, το σπιτικό της, όλο το 
στήσιμο της ζωής της και να απομονωθεί 
στην Σπιναλόγκα, το νησί των καταραμένων. 
Την περιμένει η κοινή μοίρα αυτών των από-
κληρων…

Ο πατέρας μένει μ’ ένα λεχούδι στα χέρια. 

Αναζητάει τροφό για να του το αναστήσει και 
βρίσκει βοήθεια από μια γυναίκα στα Χανιά, 
στην άλλη άκρη της Κρήτης. Περνούν λίγοι 
μήνες. Η Αργυρώ καίγεται απ΄τη στέρηση 
του σπλάχνου της και παίρνει μια τρελή 
απόφαση. Νύχτα βουτάει στη θάλασσα και 
διασχίζει κολυμπώντας την απόσταση μέχρι 
την απέναντι στεριά.

Έχει κάνει έναν μπόγο τα ρούχα της και τά 
‘χει δέσει πάνω στο κεφάλι της. Περπατάει 
εφτά μερόνυχτα, μόνη, κρυπτόμενη για να 

μην την αντιληφθούν και την πετροβολήσουν, 
σχεδόν άσιτη και άποτη και κάποια στιγμή 
φθάνει στα Χανιά και βρίσκει το σπίτι της 
τροφού -είχε πάρει τις πληροφορίες της από 
τα μηνύματα που της έστελνε ο άντρας της. 
Το βρίσκει έρημο. Κάθεται παράμερα στην 
αυλή και περιμένει. Κάποια στιγμή έρχονται 
κάποιοι, μια γυναίκα, δυο-τρεις γριές. Από 
μακριά τους μιλάει, τους συστήνεται. «Μόνο 
να μου πείτε αν είναι καλά το παιδί μου. 
Μόνο να το δω από μακριά!!!» τους λέει. «Το 
παιδί σου πέθανε χθες το βράδυ! Μόλις το 
κηδέψαμε, ερχόμαστε από τα μνήματα…». 
Μαζεύει τα συντρίμμια της, τον πόνο της και 

παίρνει το δρόμο της επιστροφής…
Περνούν λίγα χρόνια. Εκείνη πάντα στην 

Σπιναλόγκα. Παίρνει μήνυμα από τον άντρα 
της πως θέλει να παντρευτεί. Εκείνος είναι 
νέος και δεν υπάρχει καμιά ελπίδα σωτηρίας 
και επιστροφής για την Αργυρώ. «Μ΄όλη μου 
την καρδιά και την αγάπη μου!», του απα-
ντάει. Και τη μέρα του γάμου κάνει πάλι την 
ίδια παράτολμη ενέργεια.

Βγαίνει κολυμπώντας και παρευρίσκεται 
στο γάμο, πάλι από μακριά. Κι όταν τελειώνει 

το μυστήριο πλησιάζει τη νύφη και της φωνά-
ζει «Έχεις καλόν άντρα. Να τον αγαπάς!…» 
και της αφήνει και το δώρο της, ένα χρημα-
τικό ποσό που το μάζεψε ψίχουλο-ψίχουλο 
από το επίδομα που της έδιναν. Και σε κάθε 
παιδί που γεννούσε αυτή η γυναίκα, έβγαινε 
με τον ίδιο τρόπο στη βάφτισή του κι άφηνε 
ένα δώρο, ό,τι μπορούσε η φτώχια της να 
προσφέρει…

Το 1957 το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκα 
κλείνει. Έχει φθάσει κι εδώ το φάρμακο της 
λέπρας. Όσοι είχαν την νόσο σε πρώιμα 
στάδια θεραπεύθηκαν και επέστρεψαν στα 
σπίτια και στις οικογένειές τους.

Οι παλιοί ασθενείς, στους οποίους είχαν 
προκληθεί ορατές ανεπανόρθωτες βλά-
βες και οι οποίοι ως επί το πλείστον είχαν 
ξεχαστεί και από τις οικογένειές τους, αν 
και θεωρούνταν ασφαλείς πλέον με την 
θεραπεία στην οποία είχαν και αυτοί υπο-
βληθεί, μεταφέρθηκαν σε ειδική πτέρυγα 
του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων στην 
Αγία Βαρβάρα Αττικής.

Εδώ η Αργυρώ θα γίνει μια ταπεινή διά-
κονος των πιο ηλικιωμένων ασθενών. Θα 
γνωρίσει τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό και 
τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη και θα βιώσει 
την άπειρη αγάπη του Θεού. Θα πάρει και θα 
δώσει αγάπη και προσφορά, θα αγιάσει με 
τη ύπαρξή της εκείνον τον ταλαίπωρο τόπο.

Μαζί με δυο-τρεις άλλες ομοιοπαθείς γυ-
ναίκες έπλεναν, καθάριζαν, περιποιούνταν και 
νεκροστόλιζαν, όταν ερχόταν η ώρα τους, τις 
λεπρές αδελφές. Αξιοσημείωτο είναι και το 
τάμα που είχαν από παλιά κάνει: «Κάνε, Θεέ 
μου, να βρεθεί το φάρμακο για τη λέπρα, 
όχι για μας, για τους νέους που χάνουν 
την αξιοπρέπεια και τη ζωή τους και δεν 
θα φάμε λάδι στον αιώνα!!!».

Κι αφού βρέθηκε το φάρμακο έπρεπε να 
κρατήσουν την υπόσχεση. Και την κράτησαν. 
Και δεν έβαλαν λάδι στο στόμα τους…

Και το Πάσχα για να κάνουν κατάλυση 
βουτούσαν το δάχτυλο, το κολοβωμένο απ’ 
την αρρώστια, στο λάδι της καντήλας και το 
ακουμπούσαν στα χείλη τους για να τιμήσουν 
την ημέρα την Ανάστασης χωρίς να πατήσουν 
τον όρκο τους…

Η μαρτυρική Αργυρώ στις 12 Ιουλίου 
του 2014 εκοιμήθη, και μετά τρία χρόνια, 
στις 26 Ιουλίου του 2017 έγινε η εκτα-
φή της, και εδώ συνέβη το απίστευτο. Ο 
Θεός την εφανέρωσε και το λείψανό της 
ευωδίαζε! Το λείψανο αυτής που εν ζωή 
έπρεπε να περικρύπτει την ασχήμια και 
την κακοσμία του λεπρού της σώματος… 
H Αργυρώ, έγινε ένα ευωδιαστό κομμάτι του 
Παραδείσου…

Πηγή: Τ

ΑΡΓΥΡώ η χΟΛΕΡΙκή    ΑΓΙΑ ΑΣκήΤΡΙΑ ΣΤΟν κΟΣΜΟ 
συνέχεια από την 1η σελίδα

ας για τους φυλακισμένους, για 42 χρόνια 
(1978-2020) περπάτησε σε όλες σχεδόν τις 
φυλακές της Ελλάδας. Οι επισκέψεις του 
ξεπερνούν τις 120 εντός και εκτός, δηλαδή 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Είχε μάθει να σέβεται τους ανθρώπους, 
τις παραδόσεις τους, να ακούει τα προβλή-
ματά τους, και όπως μπορούσε, να βοηθάει, 
μεταφέροντας συγχρόνως και το μήνυμα της 
αγάπης του Ιησού.

Η προσευχή του ήταν: «Κύριε, μάθε μας να 
αγαπήσουμε αυτούς που δεν αγαπήθηκαν. 
Κάνε μας να υποφέρουμε με τον πόνο των 
άλλων. Μην επιτρέψεις πια να ευτυχούμε 
μόνοι μας… Δος μας την αγωνία της πα-
γκόσμιας δυστυχίας και φύλαξέ μας από 
τη λησμονιά των άλλων».

Ο ίδιος αγάπησε την ελεημοσύνη, υλική και 
πνευματική διότι όσα χρήματα συγκέντρωνε 
τα μοίραζε όλα στους φτωχούς κρατούμε-
νους. Οι αποφυλακισθέντες κρατούμενοι 
ξεπερνούν τους 16.500, από 90 χώρες του 
κόσμου, τα χρήματα που δαπανήθηκαν, 
υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ, και όλοι 
αυτοί οι οικονομικοί πόροι ήταν αποκλειστικά 
από συνδρομές Ελλήνων Χριστιανών, χωρίς 
καμία κρατική ή κοινοτική υποστήριξη.

Ο λαός έδωσε στον π. Γερβάσιο διάφορα 

τιμητικά προσωνύμια, όπως:
“Ο Άγιος των φυλακών”.
“Ο Παπάς των φτωχών”.
“Ο Άγγελος τους γιους του ασώτου”.
“Ο Διάκονος των πονεμένων”.
“Ο Άγγελος των φυλακισμένων”.
Ο ίδιος είναι συγγραφέας 60 βιβλίων 

περίπου και εκδότης πέντε χριστιανικών 
περιοδικών, με βασικότερο το έγχρωμο πο-
λυσέλιδο “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ” που εκτός 
της ποικίλης και πλούσιας πνευματικής ύλης 
που περιέχει, ενημερώνει σχετικά με τις δρα-
στηριότητες της Διακονίας και για τους απο-
φυλακιζόμενους άπορους κρατούμενους.

Προτάθηκε η υποψηφιότητά του για το Νό-
μπελ Ειρήνης, από τη Νορβηγική Ακαδημία 
τρεις φορές (τα έτη 2012, 2013 και 2014) για 
το έργο του “Φιλανθρωπίας και Κοινωνικής 
Προσφοράς”, ανάμεσα στις μεγάλες προσω-
πικότητες όλου του κόσμου.

Το τεράστιο αυτό έργο “ΔΙΑΚΟΝΙΑ” έχει 
τιμηθεί στο πρόσωπο του π. Γερβασίου. 

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
(2008) Κάρολο Παπούλια με τον Χρυσό 
Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικος.

Δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών 
(1996 με έπαινο, 2001 με Χάλκινο μετάλλιο).

Δύο φορές από την Ι. Σύνοδο της Εκ-

κλησίας της Ελλάδος (1992 έπαινος και 
2001 παράσημο του Απ. Παύλου, Χρυσούς 
Σταυρός μετά Αστέρος).

Βραβείο (2001) από το Υπουργείο Υγείας 
και Πρόνοιας & Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (28-9-
2006).

Από την Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών (2001) 
έπαινος εθελοντικής προσφοράς.

Από τα Πατριαρχεία Ρωσίας, Πολωνίας, 
Σερβίας κ.ά.

Από τη Μητρόπολη Δημητριάδος (2002) 
Ανώτατο Παράσημο Χρυσούς Σταυρός και 
τιμητικό Δίπλωμα της τοπικής Εκκλησίας.

Και δεκάδες ακόμα τιμητικές διακρίσεις 
από διαφόρους Δήμους, Δικαστικές φυλακές, 
Συλλόγους, Σωματεία, όλης της χώρας και 
του εξωτερικού.

Ο π. Γερβάσιος δεν αγάπησε θρόνους, 
υπήρξε ένας ταπεινός, απλός μαθητής Ιησού 
Χριστού και εργάτης του Ευαγγελίου, και δεν 
τον άγγιζε ο μεγάλος θόρυβος, τα βραβεία, οι 
τιμητικές διακρίσεις και οι έπαινοι, ένα πράγ-
μα τον απασχολούσε και τον τυραννούσε, 
και αυτό δεν ήταν άλλο από τον πόνο των 
ανθρώπων.

Έλεγε και ξανάλεγε: «Εάν πεθάνω σε 
κάποια φυλακή θα είναι για μένα το, με-

γαλύτερο κέρδος. Θέλω να πεθάνω πάνω 
στο καθήκον, είτε στον δρόμο για κάποιο 
σωφρονιστικό ίδρυμα ή κατά την επιστροφή 
μου προς το σπίτι. Ο Χριστός πέθανε από 
αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το τέρμα, 
το τέλειο και το άριστο».

Ο Κύριος μας ο “ετάζων καρδίας και νε-
φρούς” την επιθυμία του αγίου γέροντα Γερ-
βάσιου την εκπλήρωσε και με το παραπάνω. 
Τα σημάδια είναι εμφανή.

Η 5η Μαρτίου του 1978 ήταν η πρώτη ημέρα 
που άνοιξε την αγκαλιά του στους φτωχούς, 
στους πονεμένους, στους φυλακισμένους.

Την ίδια ημερομηνία, 5η Μαρτίου του 2020, 
άνοιξε η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών. 
Άγγελοι πήραν εντολή: “Άρατε πύλας” και 
ο Κύριος τον υποδέχθηκε με το «δεύτε ο 
ευλογημένος του πατρός μου… επείνασα 
γαρ…, εδίψασα…, ξένος ήμην…, γυμνός…, 
ησθένησα…, εν φυλακή ήμην, και ήλθες 
προς με».

Σεβαστέ μακαριστέ γέροντα Γερβάσιε, από 
τον Ουρανό, όπου αγάλλεται η αγνή ψυχή 
σου, μη παύσης να δέησαι για όλους τους 
συνεργάτες, φίλους και συνοδοιπόρους στη 
Διακονία. Τον δε διάδοχό σου δείξτου τα δικά 
σου ίχνη να βαδίσει, ώστε και αυτός να έχει 
την ίδια Θεία κατά Χριστόν πορεία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ   † π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος (1931-2020)συνέχεια 
από την 4η σελίδα

Το νησί Σπιναλόγκα
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Από όσα διαβάζουμε στην Αγία 
Γραφή (Παλιά και Καινή Διαθήκη) και 
στους πατέρες της Ορθοδοξίας, οι 
οποίοι ταυτίζουν το λόγο με την πράξη (Ορθοδο-
ξία – Ορθοπραξία) σύμφωνα με τον αγιογραφικό 
κανόνα (ου, πας ο λέγων με Κύριε, Κύριε αλλά ο 
ποιών…), βγαίνει το συμπέρασμα ότι η αγάπη προς 
την πατρίδα είναι χρέος του Χριστιανού. Κρίνουμε 
σκόπιμο να δούμε τι λέγει για το θέμα της πατρί-
δας ο Μεγάλος Οικουμενικός Δάσκαλος (Κ.Ο.) 
που καθιερώθηκε, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 
να τελείται το μνημόσυνό του στη γενέτειρά του 
στην Τσαριτσάνη της Θεσσαλίας.

Όμως, οφείλουμε ακόμα να πούμε ή μας ενδι-
αφέρει να δούμε ορισμένες έννοιες σχετικές με 
την πατρίδα. Ο Χριστιανισμός δεν καταργεί τις 
πατρίδες και τα έθνη. Τα αναγνωρίζει και τα θέλει 
όργανα του παγκόσμιου σχεδίου του Θεού. Στο 
Χριστιανισμό δεν έχει θέση ο εθνικισμός στο βαθμό 
που θεοποιεί το έθνος, ούτε πολύ περισσότερο ο 
διεθνισμός που το καταργεί.

Ο Χριστιανισμός είναι υπέρ του υπερεθνισμού. 
Το έθνος το θέλει να υπηρετεί την αλήθεια του 
Θεού. Ο εθνικισμός θέλει τα έθνη χωρισμένα και 
εχθρικά μεταξύ τους για να τα πετσοκόβει με τους 
πολέμους. Ο διεθνισμός είναι υποκατάστατο του 
υπερεθνισμού που οδηγεί στην υποδούλωση και 
διάλυση των μικρών εθνών για χάρη των μεγάλων.

Ο Χριστιανισμός θέλει τα έθνη ελεύθερα ίσα, 
συνεργαζόμενα, αλληλοβοηθούμενα, ειρηνικά, 
ενωμένα.

Στο προηγούμενο σημείωμά μας, που είχε τίτλο 
«το συμφέρον του συνόλου και όχι του ατομικού», 
ο Κ.Ο. τονίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η πρό-
ταξη του κοινού συμφέροντος μέσα στο οποίο 
υπάρχει και η ευτυχία του προσώπου (ατόμου).

Τα περί αγάπης της Πατρίδας περιέχονται στον 
α΄ τόμο του Κ.Ο. και στις σελ. 333-365 (Ομιλία 
στους Κυδωνιάτες της Ασίας).

Ύστερα από την εισαγωγή αυτή ας αφήσουμε 
το Μεγάλο Οικονόμου να μας μιλήσει για το πάντα 
επίκαιρο θέμα της πατρίδας.

«Ο Θεός έδωσε πολλά χαρίσματα στους αν-
θρώπους. Εκατονταπλασίονα χαρίζει ο Θεός σ’ 
αυτόν, που για το πανάγιο όνομά Του θα αφήσει 
την πατρίδα, το σπίτι, τα χωράφια, τους συγγενείς, 
όλα του κόσμου τα καλά και αφιερώσει και σώμα 
και ψυχή μέχρι τέλους. Αυτή την αλήθεια την βλέ-
πουμε να εκπληρώνεται στους μάρτυρες και τους 
άλλους της πίστης ήρωες. Μία Πατρίδα άφησαν 
αυτοί οι άγιοι, και τώρα έχουν την άφθαρτη Ιερου-
σαλήμ, στη γη δε τόσες πόλεις και χώρες τους 
έχουν προστάτες. Ένα σπίτι άφησαν και τώρα μαζί 
με τους δικαίους βρίσκονται στα ίδια πνευματικά 
παλάτια και στη γη δοξάζονται σε μύριους ναούς 
σ’ όλη την Οικουμένη. Λίγα χωράφια άφησαν και 
τώρα διαμένουν σε καθαρό κήπο του Παραδεί-
σου. Στερήθηκαν γονείς και παιδιά και αδελφούς 
θνητούς, και τώρα έχουν φιλοστοργότατο πατέρα 
το Θεό, μητέρα δε την Εκκλησία, συγγενείς τους 
αγγέλους και τα εκλεκτά παιδιά του νυμφώνα 
Χριστού με τους οποίους και δοξάζονται και θα 
δοξασθούν ακόμα μετά την ανάσταση (κοινή) 
στην αιώνια ανείπωτη (ανεκλάλητη) χαρά της 
αιωνίας ζωής.

Και να μη νομίσετε, αδελφοί μου, ότι ο Χριστια-
νός δεν μπορεί να κερδίσει-απολαύσει την αιώνια 
ζωή, αν δεν αρνηθεί το σπίτι και τους συγγενείς και 
την πατρίδα. Αν είναι τρισμακάριστος αυτός που 
θα ζήσει στον κόσμο σύμφωνα με τη διδασκαλία 
του Χριστού. Το πρώτο είναι για τους πολύ προ-
χωρημένους πνευματικά στην αρετή. Το δεύτερο 
είναι βραβείο για τους ενάρετους που ζουν στον 
κόσμο, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του Θεού. 
Η αγάπη των γονιών, της γυναίκας, των παιδιών, 
της Πατρίδας είναι νόμος του Θεού, τον οποίο 

οφείλουμε να εφαρμόζουμε πρόθυ-
μα τόσο, όσο μεγάλα βραβεία και 
λαμπρά προορίζει ο Θεός και στους 

εφαρμόζοντες τις εντολές. Ναι, και αυτοί, κι αν 
ακόμα δεν δοξαστούν όσο οι τέλειοι, θα δοξαστούν 
και αυτοί στον ουρανό και θα λάβουν αιώνια στε-
φάνια μεγαλύτερα ασύγκριτα από τις αρετές τους 
αν όχι εκατονταπλασίοντα, θα λάβουν πολλά, και 
θα κληρονομήσουν αιώνια ζωή.

Ας δούμε την αλήθεια αυτή σε ένα και μόνο άρ-
θρο, την αγάπη προς την Πατρίδα. Γι’ αυτό θα γίνει 
λόγος σήμερα φιλόθεοι Κυδωνιάτες. Το χρέος της 
αγάπης με αναγκάζει να υπακούσω στο δεύτερο 
αίτημά σας: Σας ευγνωμονώ, διότι ακούτε τον θείο 
λόγο από το ανάξιό μου στόμα με προθυμία και 
προσέχετε αυτά που λέω και όχι αυτά που τα λέγει. 
Και, με ευχαρίστηση παρουσιάζουμε και σήμερα 
στη θεάρεστη φιλική ακοή σας, προσπαθώντας, 
όσο μπορώ να μη φανώ εντελώς ανωφελής. 
Ελάτε λοιπόν να συζητήσουμε (σύμφωνα με τις 
σημερινές περιστάσεις) πρώτα, ότι οφείλετε να 
αγαπάτε την Πατρίδα και δεύτερο πως πρέπει 
να ζείτε, αν αγαπάτε την Πατρίδα. Αυτό είναι το 
θέμα μας και παρακαλώ να με ακούσετε. Και συ 
φως ιλαρό (ευχάριστο) της ευαγγελικής αλήθειας, 
φως ανέσπερο, αιώνιο, αδιάδοχο, ως άνωθεν, 
που κατεβαίνεις από τον πατέρα των φώτων στις 
ψυχές των πιστών, λαμπρό και καθαρότατο, λάμ-
ψε και στη δική μου διάνοια και στις καρδιές των 
ακροατών μου, να δούμε με τη βοήθειά σου και να 
κατανοήσουμε την οδό της σωτηρίας.

Αγαπητοί! Όλοι λέμε ότι έχουμε πατρίδα αλλά 
λίγοι καταλαβαίνουν τι είναι Πατρίδα. Τι είναι 
Πατρίδα αδελφοί; Και ποια αξία να τη δώσουμε; 
Πατρίδα είναι το αντίτυπο του γήινου Παραδεί-
σου, στον οποίο έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο στην 
αρχή να τον καλλιεργεί και να τον φυλάγει/ «Και 
έθετο ο Θεός τον άνθρωπο εν τω Παραδείσω 
εργάζεσθαι αυτόν και φυλάττειν» (Γενεσ. Β΄ 
15). Πατρίδα είναι το εξαίρετο στάδιο, στο οποίο 
έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο να αγωνιστεί για την 
αρετή. Πατρίδα είναι το ασφαλέστατο άσυλο 
από τις δυστυχίες, και το πολύ σταθερό κέντρο 
για την ευτυχία του. Πατρίδα είναι ναός ιερός, 
στον οποίο βλέπει πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος τα 
μεγάλα δημιουργήματα του πλαστουργού της 
φύσης. Εκεί πρώτα βλέπει τον ήλιο που λάμπει, 
εκεί τον μεγάλο ουρανό και τα νυκτερινά άστρα. 
Εκεί βλέπει της γης και της θάλασσας και όλου 
του κόσμου τα μεγάλα και ωραία φαινόμενα. Εκεί 
αναπνέει πρώτα τους ζωογόνους αέρες και τις αύ-
ρες. Εκεί πρώτα γνωρίζει τα πρόσωπα των γονιών 
του και ακούει τη γλυκιά τους φωνή. Εκεί μαθαίνει 
την πατρική γλώσσα και τους δικούς τους νόμους. 
Από εκεί παραλαμβάνει από τους προγόνους 
και μεταδίδει στους απογόνους την λαμπάδα 
της ζωής από την οποία συνεχίζεται άσβεστη η 
σειρά του γένους. Εκεί συλλαμβάνει τις πρώτες 
και υψηλές έννοιες για το Θεό και τη Θρησκεία. 
Εκεί αναγεννιέται με τα υπερφυέστατα μυστήρια 
της πίστης και γίνεται μέλος της Εκκλησίας του 
Χριστού. Εκεί, με ένα λόγο, διαπλάσσεται και 
μορφώνεται και φυσικά και ηθικά και διδάσκεται, 
ότι γεννήθηκε πολίτης του μεγάλου κόσμου για να 
δουλεύει και λατρεύει δοξάζοντας το Θεό πρώτα 
και μάλιστα στη γη που γεννήθηκε. Ενώ λοιπόν 
υπάρχει τόσο μεγάλο δώρο του ουρανού στον 
άνθρωπο η Πατρίδα, συμπεραίνετε, αγαπητοί, 
ότι υπάρχουν και μεγάλα τα χρέη του ανθρώπου 
προς την Πατρίδα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός 
μάλιστα οφείλει να αγαπάει και να τιμάει και να 
ευεργετεί τη χώρα που γεννήθηκε. Αυτό είναι 
χρέος απαραίτητο και θρησκευτικό και φυσικό 
και πολιτικό. Ας δούμε-εξετάσουμε καθένα από 
αυτά τα τρία κεφάλαια χωριστά…».

Η συνέχεια στο επόμενο

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

Για την πατρίδα

Ο κών-νΟΣ ΟΙκΟνΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙκΟνΟΜών Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ
ἢ βάρβαρη ἐπίθεση κατά… «νηπίων»;

Δ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος Κιλκίς

Νέο χτύπημα:

«Ἀνάθεμα τὴν ὥρα ποιὸς ὁρίζει ἐδῶ
Τὸ ἀνάποδο βαφτίζει καὶ τὸ λέει σωστὸ»

Ὀδ. Ἐλύτης, «ὁ Ἥλιος ὁ Ἠλιάτορας»
. «Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν ταράσ-

σεται, πάλιν ὀρχεῖται, πάλιν τὴν κεφαλὴν 
Ἰωάννου ζητεῖ λαβεῖν ἐπὶ πίνακι». Θέλω 
νὰ ρωτήσω; Ποτὲ στὰ τριάντα χρόνια ποὺ 
εἶμαι δάσκαλος, κυρίως Ε´ καὶ Ϛ´ δημοτι-
κοῦ, δὲν ἄκουσα γονέα νὰ 
ἀναφέρει κάτι, νὰ διαμαρ-
τύρεται, γιὰ ἀπουσία τῆς 
σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὸ δημοτικὸ σχολεῖο. 
Ποτέ! Μάλιστα, ὅταν στὶς ἐνημερώσεις 
γονέων γινόταν συζήτηση γι’ αὐτὸ τὸ τόσο 
λεπτὸ θέμα, ὅλοι οἱ γονεῖς συμφωνοῦσαν 
ὅτι οἱ μόνοι ἁρμόδιοι νὰ καθοδηγήσουν τὰ 
παιδιά τους εἶναι οἱ ἴδιοι καὶ δὲν ἔχει καμ-
μιὰ δουλειὰ τὸ ὑπουργεῖο νὰ ἐμπλέκεται σ’ 
αὐτὴν τὴν κρίσιμη  διαδικασία. Γιατί λοιπὸν 
καὶ πάλιν «ἡ Ἡρωδιάδα», ἢ καλύτερα ὁ 
Ἡρώδης, ταράσσεται; Τὸ 2008, ἡ ἀπόπειρα 
εἰσαγωγῆς τοῦ μαγαρισμοῦ ἁγνῶν ψυχῶν 
ποὺ ὀνομάζεται «Σεξουαλικὴ Ἀγωγὴ» 
ἀπέτυχε, χάρις στὴν σθεναρὴ ἀντίσταση 
Συλλόγων Γονέων, τῆς Ὁμοσπονδίας Πο-
λυτέκνων, τῆς Ἐκκλησίας. Τώρα τί ἄλλαξε; 
Μᾶς ταλαιπώρησαν οἱ προηγούμενοι, οἱ 
ἐθνομηδενιστές, πολέμιοι τῆς οἰκογένειας 
μὲ τὶς «θεματικὲς -(ἐμετικὲς)- «ἑβδομάδες» 
τους, μὲ τὶς «διαφορετικότητες» καὶ ὅλες 
τὶς διαστροφὲς τῆς οἰκουμένης, τώρα γιατί 
«οἱ νοικοκυραῖοι τῆς Νέας Δημοκρατίας» 
ἐπανέρχονται;

. Τὸ 2008 εἶχα δημοσιεύσει ἕνα κείμε-
νο μὲ τίτλο; «Τὰ τσίσα τοῦ Ἀσκητῆ στὸ 
δημοτικὸ σχολεῖο». Τὰ τότε βιβλία γιὰ 
τὴν Σεξουαλικὴ Ἀγωγὴ  τὰ εἶχε γράψει ὁ 
γνωστὸς τηλεσεξολόγος Θ. Ἀσκητὴς καὶ 
ἀπὸ κάποιες φράσεις τῶν βιβλίων του 
εἶχα «ἐμπνευστεῖ» τὸν τίτλο. (Δὲν γνωρίζω 
ἂν θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ δύο βιβλία 
τοῦ Ἀσκητῆ. Ἂν ἰσχύει θὰ δημοσιεύσουμε 
ἀποσπάσματα γιὰ νὰ γνωρίζουμε τὰ μέσα 
καταμόλυνσης ἀθώων, ἁγνῶν καὶ ἀνύπο-
πτων παιδικῶν ψυχῶν).

Ἀπὸ τὸ παλαιότερο κείμενο ἀποσπῶ 
κάποια ἐρωτήματα ποὺ καὶ σήμερα νομίζω 
ἰσχύουν:

. Πρῶτον: Δὲν θὰ ἔπρεπε πρῶτα νὰ 
ἐφαρμοστεῖ πειραματικὰ ἡ σεξουαλικὴ 
ἀγωγὴ σὲ κάποια σχολεῖα, νὰ ἐξαχθοῦν συ-
μπεράσματα, νὰ ἀνιχνευτοῦν ἀντιδράσεις 
μαθητῶν καὶ γονέων καὶ νὰ διαπιστωθεῖ 
ἡ καταλληλότητα τῶν ἐγχειριδίων ἢ τοῦ 
μαθήματος καὶ ἡ ὡριμότητα τῶν μαθητῶν 
νὰ τὴν ἀποδεχτοῦν;

. Δεύτερον: Ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, 
ὁ σοφὸς παιδαγωγός, μιλώντας κάποτε γι’ 
αὐτὸ τὸ θέμα εἶχε πεῖ: «Δὲν εἶναι εὔκολο 
πράγμα νὰ μιλήσεις στὰ παιδιὰ γιὰ τὸ 
σέξ, χωρὶς τὸν κίνδυνο νὰ τὰ φοβίσεις, 
νὰ τὰ γεμίσεις μὲ ἀηδία ἢ τὸ χειρότερο 
νὰ τὰ ὁδηγήσεις σὲ ἐκτραχηλισμούς». 
Μπορεῖ μία τόσο λεπτὴ καὶ σοβαρὴ δια-
παιδαγώγηση νὰ φύγει ἀπὸ τὰ χέρια τῶν 
κατ’ ἐξοχὴν ἁρμοδίων, τῶν γονέων καὶ νὰ 
περάσει στὰ χέρια ἀνθρώπων ποὺ μπορεῖ 
νὰ εἶναι -ποιὸς τοὺς γνωρίζει;- ἀκατάλληλοι 
ἢ ἀκόμη καὶ ἀνήθικοι ἢ διεστραμμένοι;

. Τρίτον: Κανεὶς δάσκαλος δὲν ἔχει τὶς 
γνώσεις καὶ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἀπαιτεῖ ἕνα 

τόσο κρίσιμο θέμα. Πῶς θὰ τὸ διδάξει; 
Εἶναι ἕτοιμοι οἱ γονεῖς νὰ ἐμπιστευτοῦν σὲ 
ἀναρμόδιους καὶ ἀκατάρτιστους, σ’ αὐτὸ τὸ 
εἶδος τῆς ἀγωγῆς, ἐκπαιδευτικούς, ὅταν ὁ 
φυσικός του χῶρος εἶναι τὸ σπίτι;

. Τέταρτον: Ἔχουμε ὡς λαὸς τὸ προνό-
μιο νὰ εἴμαστε πίσω ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ 
δεδομένα. Ἔτσι μᾶς δίνεται ἡ δυνατότητα 

νὰ ἐπωφεληθοῦμε ἀπὸ τὴ 
λάθη καὶ τὶς ἀστοχίες ποὺ 
ξεβράζονται. (Εἴδαμε πῶς 

κατέρρευσαν τὰ λαμπρὰ κατὰ τὰ ἄλλα συ-
στήματα ὑγείας τους. Μία ροπή, ἕνας ἰός, 
καὶ ταῦτα πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα).

Ὅμως ὡς μειονεκτικοὶ Βαλκάνιοι χά-
σκουμε ἔκθαμβοι  ἀπὸ τὶς «ἐπιδόσεις» τῆς 
Βαβυλώνιας Δύσης, τὶς μιμούμαστε ἄκριτα 
καὶ ἀλόγιστα. Εἶχα διαβάσει παλαιότερα 
πὼς στὴ Σουηδία, χώρα ποὺ διδάσκεται ἡ 
σεξουαλικὴ ἀγωγή, ἔχουν αὐξηθεῖ κατακό-
ρυφα οἱ ἐγκυμοσύνες σὲ δεκατριάχρονα 
καὶ δεκατετράχρονα κορίτσια, μὲ παράλ-
ληλη αὔξηση τῶν ἀφροδίσιων νοσημάτων.

Ἔχω κρατήσει μία εἴδηση ποὺ δημοσιεύ-
τηκε στὴν ἐφ. «Ἐλευθεροτυπία», τῆς 24ης 
Μαΐου 2005. Συνέβη στὴν Ἀγγλία. «Τρεῖς 
ἀδελφὲς 16, 14 καὶ 12 ἐτῶν εἶναι κιόλας 
μητέρες. Δύο ἀπ’ αὐτὲς δὲν ἔχουν καμμία 
σχέση μὲ τοὺς μπαμπάδες τῶν παιδιῶν 
τους. Ἡ μητέρα τους κ. Ἄτκιν εἶπε στὴν ἐφη-
μερίδα «Sunday Mercury» ὅτι τὰ κορίτσια 
της καταστρέψανε τὴ ζωή τους καὶ τὴν 
δικιά της ζωή, ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς ἐκπαί-
δευσης σὲ θέματα σὲξ ποὺ λαμβάνουν τὰ 
παιδιὰ στὰ δημόσια σχολεῖα τῆς χώρας».

. Ἤδη ἡ τάση διεθνῶς εἶναι νὰ φύγει 
ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ καὶ 
νὰ ξαναγυρίσει στὸ σπίτι.

. Γιατί, λοιπόν, αὐτὴ ἡ σπουδή; γιατί καὶ 
πάλι οὐραγοὶ τῶν ἐξελίξεων; μήπως γιὰ 
ἐμπορικοὺς σκοπούς; Μήπως γιὰ ἀκόμη 
ταπεινότερους σκοποὺς ὁδηγηθοῦμε στὸν 
ἐξευτελισμὸ μίας τόσο ἱερῆς λειτουργίας, 
τοῦ ἔρωτα, ποὺ ὅπως λέει ὁ ἅγιος Χρυσό-
στομος, «ὁ Θεὸς τὴν ἐγκατέσπειρε στὴν 
ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου». «Πρῶτον μὲν οὖν 
αὐτὸ (τὸ παιδὶ) θεαμάτων αἰσχρῶν καὶ 
ἀκουσμάτων ἀπάγωμεν», νὰ ἀπομακρύ-
νουμε τὰ παιδιὰ ἀπὸ αἰσχρὰ θεάματα καὶ 
ἀκούσματα, λέει ὁ ἴδιος ἅγιος στὴν ἔξοχη 
πραγματεία του «Περὶ κενοδοξίας καὶ 
ἀνατροφῆς τέκνων», ἡ ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ 
διδάσκεται στὰ παιδαγωγικὰ τμήματα, ποὺ 
παραμένουν αἰχμάλωτα στὴν νεοταξική…
παρανόηση.

. Ὅπως εὔστοχα ἔχει εἰπωθεῖ ὅλη αὐτὴ 
ἡ βιασύνη νὰ διδαχτοῦν τὰ παιδιὰ τὴν 
σεξουαλικὴ ἀγωγὴ εἶναι ἕνας πυρήνας 
ἀπο-ἀθωοποιήσεως. Ἐὰν ὅλα τὰ μυστήρια 
τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας ξεγυμνω-
θοῦν, ἡ σημαντικὴ γοητεία τοῦ «ζῆν» καὶ 
τοῦ «ἀναπτύσσεσθαι» ἔχει ἀποκλειστεῖ. 
Κάθε πράμα στὸν καιρό του, λέει ὁ σοφὸς 
λαός μας. Ἡ δυναμικὴ ἀντίδραση νὰ ἐπανα-
ληφθεῖ. Νὰ μὴν περνοῦν ἀντουφέκιστα ὅλα 
τὰ ἐθνοκτόνα νομοθετήματα. Μᾶς ἔκλει-
σαν τοὺς ναούς, νὰ μὴν μᾶς «κλείσουν» καὶ 
τὰ σπίτια μας. Ἡ οἰκογένεια εἶναι τὸ ἔσχατο 
ὀχυρὸ ποὺ μᾶς ἀπέμεινε καὶ ὡς κοινωνία 
καὶ ὡς ἔθνος. Ἂς μείνει καὶ κάτι ὄρθιο…
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ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴ γῆ. Ἀναδημο-
σιεύουμε τὰ δύο περιστατικὰ μὲ 
ἀντιφατικὰ συναισθήματα. Τὸ 
πρῶτο γιὰ νὰ δοξάσουμε τὸ Θεὸ 
ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ καθοδηγεῖ 
τὰ βήματα νέων ἀνθρώπων στὴ 
χορεία τῶν ἰσαγγέλων καὶ τὸ 
δεύτερο γιὰ νὰ μελαγχολήσου-
με πολλαπλῶς γιὰ τὸ κατάντημα 
ἐπισκόπων, πού, ἂς τὸ ὁμολο-
γήσουμε εὐθαρσῶς, φαίνεται 
πὼς ἔχουν ἀπολέσει τὸ τιμαλφὲς 
φρόνημα καὶ ἦθος, οὐ μὴν ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἐθνική τους ταυτότητα...

• Ἂς ξεκινήσουμε λοιπὸν μὲ 
τὸ πρόσφατο θαῦμα τῆς «ἐπι-
σκέψεως τοῦ Θεοῦ» στὴν ψυχὴ 
ἑνὸς νέου παλληκαριοῦ ποὺ 
ἀφιερώνεται ὁλοκληρωτικὰ 
στὸν Χριστό, γιὰ νὰ καταλήξου-
με σὲ ἕναν ἐπίσκοπο ποὺ σὲ 
ἀνατριχιαστικὸ κήρυγμά του 
μετώκησε ἐπιπόλαια καὶ ἀνεύ-
θυνα στὴν πλευρὰ τῶν ἐθνο-
μηδενιστῶν. Μιὰ ἀκατανόητη 
δημόσια συμπεριφορὰ ἡ ὁποία 
θὰ δικαιολογοῦσε ἀπόλυτα 
ὅσους θὰ τὴν σχολίαζαν : «τί 
κρῖμα ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν δια-
θέτει ἰδιόκτητο ψυχιατρεῖο...».

• Ἡ Κυριακὴ 22 Σεπτεμβρίου 
2019 χάρισε στὴν ἀδελφότητα 
τοῦ Ἱ. Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδή-
μου Πενταλόφου Παιονίας, μιὰ 
ἡμέρα πνευματικῆς χαρᾶς καὶ 
ἀγαλλιάσεως. Ὅσοι ἀπὸ τοὺς 
εὐλαβεῖς πιστοὺς παρευρέθη-
καν στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ, ἔγιναν μάρτυρες μιᾶς 
συγκινητικῆς σκηνῆς. Ἔγιναν 
“συμμέτοχοι” τῆς ἐθελούσιας 
θυσίας ἑνὸς νέου, στὸν ἀνθὸ τῆς 
ἡλικίας του, νὰ προσφερθεῖ ὁλο-
κληρωτικά, ψυχῇ τε καὶ σώματι, 
στὴν ἄσκηση τῶν ἰσαγγέλων τῆς 
χορείας τοῦ οὐρανοῦ! Μέσα 
σὲ μία ἀτμόσφαιρα μυστα-
γωγική, καθὼς οἱ πατέρες τῆς 
Μονῆς ἔψελναν μὲ κατάνυξη 
«ἀγκάλαις πατρικὰς διανοῖξαι 
μοι σπεῦσον», ὁ νέος δόκιμος 
Βασίλειος, βάδισε πρὸς τὴν 
ὡραία Πύλη, ἀπὸ ὅπου ὁ Ἅγιος 
Καθηγούμενος Γέροντας Χρυσό-
στομος τοῦ ἔδωσε τὸ ἀγγελικὸ 
Σχῆμα τῶν μοναχῶν.

• Μεταξὺ τῶν μεστῶν προ-
τρεπτικῶν συμβουλῶν, τοῦ εἶπε:  
«Ἀγαπητό μου παιδί, εἶσαι 
ἀπὸ ᾽κεῖνα τὰ παιδιά, ποὺ ἀπὸ 
βρεφικὴ ἡλικία ἔσταξε ὁ Θεὸς 
μέσα στὴν καρδιά τους τὴν 
ἀγάπη γι’ Αὐτόν. Θὰ μποροῦσα 
νὰ πῶ ὅτι ἐκλήθης γι’ αὐτὴν 
τὴ ζωὴ “ἐκ κοιλίας μητρός”. 
[...]. Νὰ δοξάζεις «ἐκ βάθους 
ψυχῆς» καὶ νὰ χαίρεσαι καὶ νὰ 
λὲς στὸν ἑαυτό σου “δὲν ἀνήκω 
πουθενά· ἀνήκω μόνο σὲ Σένα, 
γλυκύτατε Ἰησοῦ”. Ἔτσι ἡ ζωή 
σου, ὅποιες δυσκολίες κι ἂν 
ἔχει, θὰ εἶναι πλημμυρισμένη 
ἀπὸ χαρά, γιατὶ ἡ ἀντιμετώπιση 
τῶν δυσκολιῶν, θὰ εἶναι γιὰ 
σένα, παιδί μου, μιὰ δόξα. Γιατὶ 

οἱ δυσκολίες καὶ τὸ μαρτύριο 
εἶναι ἡ δόξα τῶν Ἁγίων, ὅπως 
γιὰ τὸν Χριστό μας ἡ δόξα ἦταν 
ὁ Σταυρός, Ο Θεὸς νὰ σὲ εὐλο-
γεῖ, νὰ σὲ ἁγιάζει καὶ νὰ ζεῖς τὴ 
χαρὰ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 
Ἀμήν».

»Τώρα ὁ π. Βασίλειος θὰ 
πρέπει νὰ ἀγω-
νισθεῖ μὲ ἔνθεο 
ζῆλο γιὰ νὰ γί-
νει ἅγιος. Γιὰ 
νὰ ἀξιωθεῖ νὰ δεῖ τὴ δόξα τοῦ 
Θεοῦ. Γιὰ νὰ γράψει τὸ ὄνομά 
του στὸν οὐρανό. Νὰ ἀφήσει 
ἕνα ὄνομα γιὰ τὴν αἰωνιότη-
τα...».

• Στὴν ἐφημερίδα «Ὀρθόδο-
ξος Τύπος» τῆς 10ης Ἰανουαρίου 
2020 δημοσιεύεται εἴδηση, μὲ 
τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο: «Ὁ 
Ἀλεξανδρουπόλεως κῆρυξ 
τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ», ὅπου ὁ 
Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρουπόλεως 
σὲ γραπτὸ κήρυγμά του τὴν 29η 
Σεπτεμβρίου 2019 ἀποφαίνεται 
τὰ ἑξῆς: «Ὅμως, τί θὰ γίνει μ’ 
ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες; Ποιό θὰ 
εἶναι τὸ μέλλον μας στὸν παγκό-
σμιο χάρτη; Τὸ βλέπουμε ὅλοι, 
ὅτι ἡ ὁμοιογένεια τῆς Πατρίδος 

μας χάνεται μὲ τοὺς χιλιάδες 
ἀλλοεθνεῖς ποὺ ἔρχονται καὶ θὰ 
μείνουν ἐδῶ. Ὁἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ 
θὰ μείνουν καὶ θὰ ριζώσουν 
ἐδῶ, τὰ παιδιά τους θὰ νιώ-
θουν τὴν γῆ μας Πατρίδα τους. 
Θὰ τοὺς ἀγκαλιάσουμε, ὅπως 
ἀγκαλιάσαμε τοὺς ὁμογενεῖς 

ἀπὸ τὴν πρώην Σο-
βιετικὴ Ἕνωση, καὶ 
τόσους ἄλλους. Θὰ 
πάρουν γιὰ νύμφες 

καὶ γαμβρούς, τὰ παιδιά μας· 
θὰ μᾶς κάνουν ὑπερήφανους, 
ὅταν φέρουν ἔπαθλα καὶ πρω-
τειές. Θὰ ἐργάζονται καὶ μὲ τὶς 
εἰσφορές τους στὰ ἀσφαλιστικὰ 
ταμεῖα μας θὰ ἐξασφαλίζονται 
οἱ δικές μας συντάξεις. Θὰ με-
γαλώσουν οἱ πόλεις μας, θὰ 
κατοικηθοῦν τὰ ἔρημα χωριά 
μας καὶ θὰ γεμίσουν παιδικὲς 
φωνὲς οἱ χορταριασμένες αὐλὲς 
τῶν σχολείων μας. Στὴ βόρεια 
Ἑλλάδα οἱ βαλκανικοὶ λαοί θὰ 
βγοῦν στὴν “Ἄσπρη θάλασσα” 
ἐκπληρώνοντας ἔτσι εἰρηνκὰ τὸν 
παλαιό τους πόθο. Ἡ κατάργηση 
τῶν συνόρων (ὡς εὐρωπαϊκὸ 
κεκτημένο) καὶ τὸ ἑλληνικὸ ὄνει-
ρο (ὁ χαλαρὸς τρόπος τῆς ζωῆς 

μας) θὰ βοηθήσει στὴν γρήγορη 
ὁλοκλήρωση τῆς ὑφισταμένης 
πιὰ παγκοσμιοποίησης στὴν 
περιοχή μας...

» Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ στὴν ἀνθρω-
πογεωγραφία τῆς Πατρίδος μας, 
φυσικὸ εἶναι νὰ φέρει ἀλλαγὴ 
καὶ στὴν πολιτισμικὴ εἰκόνα της. 
Τὰ μαθήματα στὰ σχολεῖα (κυ-
ρίως τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρη-
σκευτικῶν), οἱ ἐθνικὲς γιορτὲς 
καὶ παρελάσεις, οἱ ἐθνικὲς ἀργί-
ες καὶ τὰ σύμβολα, τὰ συνταγ-
ματικῶς κατοχυρωμένα, τὰ 
ἐργασιακῶς δεδομένα καὶ τὰ 
δημοσιονομικῶς κεκτημένα θὰ 
τροποποιηθοῦν, ἀπὸ πολὺ μέχρι 
καὶ ἄρδην. Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς θὰ 
εἰσχωροῦν ἀργά, διάσπαρτα, 
ἀλλὰ μὲ σταθερὴ ροὴ μέσα σὲ 
κάθε κοινωνικὴ διαστρωμάτωση 
τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς μας, γι’ αὐτὸ 
καὶ θὰ “χωνεύονται” εὔκολα. 
Θὰ γίνονται ἀβίαστα ἀποδεκτὲς 
ἀπὸ ὅλους μας, ὡς κατανοητὲς 
καὶ φυσιολογικές.

»Νὰ χτίσουν τὰ ἱερά τους, νὰ 
ἐμφανίσουν τὰ ἔθιμά τους, νὰ 
ἀναρτήσουν τὰ σύμβολά τους 
καὶ νὰ γιορτάσουν τὶς γιορτές 
τους, ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ δυ-
ναμικὴ ψυχὴ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη 
χριστιανικὴ πνευματικότητα, 
δὲν ἔχουν νὰ φοβηθοῦν τίποτε 
ἀπολύτως. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν! 
Ἦταν κι ἄλλες φορὲς στὴν ἱστο-
ρία μας ποὺ ζυμωθήκαμε μὲ 
ξένους καὶ “προχωρήσαμε” μαζί 
τους σὲ κάτι ἀνώτερο...».

Φίλοι ἀναγνῶστες, στεκόμα-
στε σαστισμένοι καὶ ἀνήμποροι 
νὰ ἀρθρώσουμε λέξεις γιὰ νὰ 
σχολιάσουν τὸ ἀποτρόπαιο 
αὐτὸ κήρυγμα σὲ ὀρθόδοξο ναὸ 
ἀπὸ χείλη Ἕλληνα Ἐπισκόπου. 
Ἂν εἴχαμε ἕως τώρα μιὰ μικρὴ 
ἐλπίδα ὅτι ἡ ἀδύναμη φλόγα 
ἑνὸς κεριοῦ σὲ βίαιο φύση-
μα καταιγίδας δὲν θὰ σβήσει, 
τώρα εἴμαστε περισσότερο 
ἀπὸ βέβαιοι ὅτι ἡ ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα μας εἶναι πλέον παρελ-
θόν. Σβήνει ἀπὸ τὸν χάρτη τῶν 
ἐν δυνάμει ζωντανῶν ἐθνῶν. Ἡ 
Ἑλλάδα μας πεθαίνει. Ὁ Θεὸς 
μᾶς καταδικάζει τελεσίδικα ... 
γιὰ τὴν ἀπύθμενη ἀποστασία 
μας καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς 
μας συνείδησης, ὅταν μάλιστα 
αὐτὴ ἔχει ἀμφισβητηθεῖ ἀπὸ τὴν 
“Ἐκκλησία”, ἡ ὁποία ὑπῆρξε δια-
χρονικὰ ἡ τροφὸς τοῦ Γένους...

• Ἡ ἐκτροπὴ τοῦ Ἐπισκόπου 
Ἀλεξανδρουπόλεως δὲν εἶναι 
δυστυχῶς μεμονωμένη. Εἶναι 
κρυφὴ νόσος τοξικὴ καὶ ἐπι-
δημική, καὶ ἐκφράζεται μὲ τὴν 
ἀφωνία, τοὺς συμβιβασμοὺς 
καὶ τὴν ὑποταγὴ στοὺς ἐθνομη-
δενιστὲς ἀνέλληνες πολιτικοὺς 
πράκτορες τῆς “Νέας Τάξης”.

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Νὰ δοθεῖ ἕνα τέλος
 στὶς χριστιανικὲς ἑορτές!

• Νὰ δοθεῖ ἕνα τέλος στὶς χριστιανικὲς ἑορτές, καλεῖ ἡ 
Thembi Wolf, μὲ ἕνα σύντομο βίντεο στὶς 17.5.19, ποὺ 
μεταδίδεται ἀπὸ τὸ Spiegel online. Ἡ δημοσιογράφος, 
ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ βιογραφικό της, ἔχει σπουδάσει καὶ 
στὴν Ἀθήνα, εἶναι συνεργάτις τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε τῶν 
Ἀθηνῶν καὶ ἀνταποκρίτρια Γερμανικῶν ἐφημερίδων, 
διερωτᾶται τί χρειάζεται ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ἀφοῦ 
ἡ Σουηδία ἀπὸ τὸ 2005, τὴν ἔχει καταργήσει.

• «Γνωρίζει κανεὶς τί σημαίνει αὐτὴ ἡ ἑορτή;», ρωτᾶ 
ἀπευθυνόμενη στὸ Γερμανικὸ κοινὸ καὶ συνεχίζει, «μὲ 
τὶς ἐπίσημες ἑορτές, μιὰ κοινωνία δείχνει τὸ ποιά θέλει 
νὰ εἶναι. Ἡ Γερμανία ἔχει 19 ἐπίσημες ἡμέρες ἑορτῶν, 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ 15 εἶναι Χριστιανικές. Πρέπει νὰ εἶναι 
ἔτσι; Οἱ χριστιανικὲς ἑορτές, δὲν ἀνταποκρίνονται ὅμως 
στοὺς καιρούς μας. Ἀντὶ γιὰ αὐτὲς τὶς ἑορτές, πρέπει νὰ 
βροῦμε ἐναλλακτικές, ποὺ κάτι σημαίνουν γιὰ μᾶς».

• Μετὰ δείχνει ἕνα γράφημα, μὲ τὰ μέλη τῆς Καθολικῆς 
ἐκκλησίας νὰ μειώνονται συνεχῶς καὶ προσθέτει, ὅτι 
στὴν Γερμανία ζοῦν ἑκατομμύρια Μουσουλμάνοι καὶ δὲν 
ἑορτάζεται ἐπισήμως τὸ Ραμαζάνι. Δὲν ὑπάρχει ἀκόμη 
ἐπίσημα, μιὰ ἑβραϊκὴ ἑορτή.

• Ἡ Wolf, ποὺ δηλώνει ὅτι δὲν εἶναι χριστιανή, 
παραπονεῖται ὅτι οἱ περισσότερες χριστιανικὲς ἑορτές, 
εἶναι ἀνδρικὲς καὶ προτείνει νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ 
κάποιες ἐναλλακτικές, ὅπως ἡ ἑορτὴ τῶν ἀνθρώπινων 
δικαιωμάτων, ἡ ἑορτὴ τῶν ἡλικιωμένων, τό Cristopher 
Street Day, κ.λπ.

• Ὅπως φαίνεται μὲ τὶς μουσουλμανικὲς καὶ ἑβραϊκὲς 
ἑορτὲς δὲν ἔχει πρόβλημα, ἐκεῖνο ὅμως ποὺ τὴν ἐνοχλεῖ 
εἶναι οἱ Χριστιανικὲς ἑορτές.

Στυλιανὸς Ρουτζούνης
 περιοδ. «Ἐνοριακὴ Εὐλογία»

«Πύρινη»  ανακοίνωση: 
«Ώστε η Θεία Κοινωνία διώκεται;» 
Μια συγκλονιστική ανακοίνωση των χριστιανικών συλ-

λόγων και σωματείων της Λάρισας, που κάνουν λόγο για 
διωγμό της Θείας κοινωνίας στην πατρίδα μας. 

Δείτε την ανακοίνωση:
«Μεγάλος σάλος προκλήθηκε τελευταία από περιστατικό 

που συνέβη σε Ιερό Ναό της πρωτεύουσας. Από όσα μέχρι 
στιγμής έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προκύπτει ότι 
ένας ιερέας έξω από τη θύρα του Ναού κοινώνησε λίγα 
παιδιά και γονείς, φροντίζοντας να τηρούνται οι μεταξύ 
τους αποστάσεις. Αυτό ήταν αρκετό για να κινητοποιηθούν 
επιδεικτικά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, να ζητηθεί ειδικά 
εισαγγελική παρέμβαση και να σχηματιστεί δικογραφία. 
Και αναρωτιόμαστε:

Ποιο ακριβώς ήταν το έγκλημα; Το ότι συνέβη για μερικά 
λεπτά να βρεθούν λιγοστοί άνθρωποι σε κοντινή μεταξύ 
τους απόσταση σε υπαίθριο χώρο; Έλαβε χώρα τίποτε από 
εκείνα που απαγορεύει η σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1178/6-4-
20); Εάν ο συγκεκριμένος ιερέας αντί για Θεία Κοινωνία 
έδινε στα παιδάκια από ένα γλύκισμα, θα κινητοποιούνταν 
όλος αυτός ο μηχανισμός δίωξης; Ποιο είναι τελικά το 
ποινικώς κολάσιμο στην όλη υπόθεση; Ἡ Θεία Κοινωνία; 
Ας μη διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα από επίσημα 
χείλη με αναφορές σε «εξαιρέσεις που παραβιάζουν 
τους νόμους του Ελληνικού Κράτους», όταν όχι νό-
μος δεν παραβιάστηκε αλλά ούτε το γράμμα μιας ΚΥΑ. 
Να τηρούμε τους νόμους, να σεβόμαστε όμως πρώτα 
τον θεμελιώδη Νόμο, το Σύνταγμα, από το οποίο οι νό-
μοι και οι εξουσίες αντλούν το κύρος και την ισχύ τους. 
Δεν είναι άραγε παραβίαση του Συντάγματος η ωμή επέμβα-
ση και ακύρωση της από 16/03/2020 απόφασης της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου ως προς τη λειτουργία των ιερών ναών, τη 
στιγμή που το άρθρο 3 (παρ. 1) του Συντάγματος προβλέπει 
την «τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της 
κθ’ (29) Iουνίου 1850», όπου ορίζεται ότι η Ιερά Σύνοδος δι-
οικεί «τὰ τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς κανόνας 
ἐλευθέρως καὶ ἀκωλύτως ἀπὸ πάσης κοσμικῆς ἐπεμβάσεως»; 
Δεν είναι παραβίαση του Συντάγματος το κλείσιμο των ναών με 
τρεις διαδοχικές ΚΥΑ, τη στιγμή που ο συνταγματικός νομοθέ-
της ρητά αποφαίνεται ότι «τα σχετικά με τη λατρεία τελούνται 
ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων» (άρθ. 13 παρ.2); 
Δεν είναι παραβίαση του Συντάγματος η καταπάτηση 
της θεμελιώδους αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25, 
παρ. 1) με την επιβολή δυσανάλογων επαχθών μέτρων 
για τη (μη) λειτουργία των ιερών ναών, αφ’ ης στιγμής 
μπορούσαν να ληφθούν άλλα μέτρα, πολύ λιγότερο περι-
οριστικά της θρησκευτικής ελευθερίας και εξίσου αποτε-
λεσματικά ως προς την προστασία της δημόσιας υγείας; 
Εμείς ένα έχουμε να πούμε, ιδίως σήμερα, Μεγάλη Πέ-
μπτη, που εορτάζουμε την παράδοση του Μυστηρίου στην 
Εκκλησία μας κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου: Ἡ 
Θεία Κοινωνία είναι ο ίδιος ο Κύριος και Θεός μας. Το Φως, 
η Αλήθεια και η Ζωή. Αυτός που αψευδώς διακήρυξε: «ἐὰν 
μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε 
αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς» (Ιω. 6, 53). 
Ζητούμε, επομένως, να παύσει κάθε σχετική δίωξη κληρικού 
της Εκκλησίας μας, ως και του συγκεκριμένου, που όχι μόνο 
έπραξε σύμφωνα με την ιερατική του συνείδηση, αλλά και 
κατέδειξε με μια απλή ενέργεια μια συνταγματικά ορθή και 
αναλογική προσέγγιση του ζητήματος: σεβασμός στη θρη-
σκευτική ελευθερία και λατρεία, και την ίδια στιγμή σεβασμός 
και συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια για την υγεία.»

Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ένωσις «η Χριστιανική Αγωγή») Λάρισας, Ενω-
μένη Ρωμηοσύνη,  Ένωση Θεολόγων Λάρισας,  Ορθόδοξος Ιεραπο-
στολικός Σύλλογος «Άγιος Δαμιανός»,  Ορθόδοξος Ιεραποστολικός 

Σύλλογος «Πορεία Αγάπης»,  Σύλλογος Ορθοδόξου Εξωτερικής 
Ιεραποστολής «Ο Απόστολος Βαρνάβας»,  Σύλλογος Ορθοδόξου 

Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος» Λάρισας,  Σύλλογος 
Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ιω-
άννης ο Χρυσόστομος»,  Χριστιανική Εστία Λάρισας «Ο Απόστολος 

Παύλος»
 

«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σὲ καλεῖ» 
καὶ τὸ κήρυγμα  Ἐπισκόπου σὲ ἀπωθεῖ 

ΕΠΙκΑΙΡΑ

Του Στυλιανού 
Λαγουρου

συνέχεια από την 1η σελίδα
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απ’ αυτούς δεδομένου ότι αυτοί σύρθηκαν 
στις φυλακές, εξορίσθηκαν, οδηγήθηκαν στα 
αμφιθέατρα, σφαγιάστηκαν, προσφέρθηκαν 
τροφή στα άγρια θηρία και δεν λύγισαν. Και 
τούτο γιατί προσηλώνοντας το βλέμμα τους 
στον ουρανό καταυγάσθηκαν από το φως της 
Θείας Χάριτος και αντιστάθηκαν στον κόσμο 
«ίνα κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν» (Εβρ. 
ια΄ 35).

Ω ηγέτες της Εκκλησίας, έχετε πάρει 
είδηση τί γίνεται γύρω σας; Τί καταλυτικές 
δυνάμεις έχουν ξεσπάσει; Πόσοι τυφώνες 
αφανίζουν ψυχές και έχουν αναστατώσει την 
Οικουμένη; Ενώ θάπρεπε να αποτελέσετε το 
μεγάλο φράγμα και να συγκροτήσετε μέτωπο 
αντίστασης ώστε ο δικός σας αγώνας να 
αναχαιτίσει την προέλαση των δυνάμεων του 
σκότους, εσείς πέσατε σε λήθαργο.

Πού είστε; Τί γίνατε; Τα συμπτώματα αρ-
ρώστιας που κατατρέχουν και βασανίζουν 
τούτη την εποχή την Ελλαδική Εκκλησία 
είναι χειρότερα του κορονοϊού. Τα γεγονότα 
απαιτούν αγωνιστική αντίσταση, αλλ’ όπως 
αποδεικνύεται παραδοθήκατε δίχως όρους!

Είσαστε μια ηγεσία αποδυναμωμένη, με 
εμφάνιση εντυπωσιακή μεν αλλά με δύνα-
μη σκιώδη. Εμφανίζεστε εκεί που υπάρχει 
φαντασμαγορία ή κάμερες τηλεοράσεων. 
Φλυαρείτε με ρητορική επίδειξη (πολλές 
φορές ούτε και σεις τα καταλαβαίνετε), 
ρίχνετε καμιά τουφεκιά – έτσι για να ποικίλει 
η ζωή σας –, πετάτε μικρά πετραδάκια και 
μετά ταμπουρώνεστε πίσω από τα ψεύτικα 
οχυρώματα της σύνεσης, όταν βρίσκετε 
μπροστά στους “δυνατούς”.

Τελείτε Θείες Λειτουργίες με κλειδωμένους 
τους ναούς, χωρίς παρουσία πιστών. Αυτό 
αποτελεί διακωμώδηση του θεοσύστατου 
μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ευτελισμό 
και παραποίηση των δογματικών, λειτουργι-
κών και, ποιμαντικών στοιχείων του. Φθάνει 
πια η κοροϊδία και η καταφρόνηση των Θείων.

Κάνετε το σημείο του Σταυρού, αλλά δεν 
προβάλετε το Σταυρό.

“Άγιοι” Πατέρες, είμαστε παγωμένοι, είμα-
στε απογοητευμένοι απ’ όλη σας τη στάση. 
Δεν βλέπετε, δεν ακούτε ότι καθημερινά 
μας ποτίζουν με το όπιο της αθεΐας για να 
μην διαθέτουμε δύναμη αντίστασης και για 
να μην τους καταλύσουμε την εξουσία; Μας 
σέρνουν στο μηδενισμό και στην απόγνωση, 
για να μας κουβαλάνε, σαν κοπάδι, στους 
δρόμους, που καθορίζει η αυθαιρεσία τους. 
Μας ναρκώνουν για να μας πετάξουν κάποια 
στιγμή άχρηστες λεμονόκουπες σε κάποια 
άκρη.

Σας παρακολουθούμε ότι στέκεστε από 
κάποια απόσταση και κυττάζετε τον κόσμο. 
Μερικές φορές περιορίζεστε στην κριτική 
και διαλέγετε, σαν την προτιμότερη λύση, 
την αδράνεια.

Είμαι βέβαιος, πως αν ήσασταν άσπιλοι, αν 
είχατε καθαρό μέτωπο θα μπορούσατε, σε 
μια μέρα να εξουδετερώστε όλες τις ύπουλες 
δυνάμεις και να αποδείξετε την πλεκτάνη και 
την υπολογισμένη σκοπιμότητα.

Και αν ακόμα η σαπίλα δεν έχει διαβρώσει 
όλους σας, και αν υπάρχουν μερικοί που 
αναπνέουν τον πόθο του Θεού και όχι τα 
πάθη, η ατολμία σας να ξεκαθαρίσετε τον αυ-
λόγυρό σας και να συγκροτηθείτε σε μέτωπο 
αγιότητας και αποστολικής μαχητικότητας, 
σας αφήνει μετέωρους και σας αφαιρεί τη 
δυνατότητα του λόγου και τις διδαχής.

Η εκκλησία περπατάει στις μέρες της 
σκιάς. Εξέλιπαν οι σάλπιγγες της Ιεριχούς 
και οι μεγάλοι σαλπιγκτές (Φλωρίνης Αυ-

γουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, 
Χριστόφορος Καλύβας…) που κοντραρίστη-
καν με μεγάλες προσωπικότητες (Βασιλείς, 
Πατριάρχες, δικτάτορες, πρωθυπουργούς, 
υπουργούς, Αρχιεπισκόπους, επισκόπους 
κλπ). Δεν υπάρχουν 
πια. Κι αυτό γιατί η 
εκκλησιαστική ηγεσία 
– που απεριόριστα δω-
ρίζει αξιώματα – δεν 
έχει δυνατότητα επι-
λογής. Από το φτωχό 
ταμείο του περιβάλλο-
ντός της αρπάζει τον 
πρώτο τυχόντα, εκεί-
νον, που στριμώχνεται 
στους διαδρόμους, 
που είναι ψηλός, με 
μεγάλες τσέπες, που 
ξεσκονίζει ή κολακεύει 
τους προϊσταμένους 
του και τον ανυψώνει 
στην περιωπή της επι-
σκοπικής καθέδρας. 
Με την επιπολαιότητα 
αυτή συγκροτεί ένα 
ηγετικό σώμα αξιο-
θρήνητο. Δίχως ήθος 
και δίχως πνεύμα. Δίχως προσόντα και λόγο. 
Δίχως οραματισμό και πρωτοβουλία.

Εξέλιπαν οι σαλπιγκτές: Ο Νικόλαος 
Σωτηρόπουλος (ο μπουρλοτιέρης) έσεισε 
συθέμελα την παναίρεση του Οικουμενισμού. 
Και για το ευχαριστώ – προς ικανοποίηση των 
κραχτών όλων των αιρέσεων – ο Πατριάρχης 
της “Ορθόδοξης Εκκλησίας” Βαρθολομαίος 
τον ΑΦΟΡΙΣΕ !!!

Ο θεολόγος, Βασίλειος Παπανικολάου, 
ταρακούνησε όλο το μασονικό οικοδόμημα 
– σε μια εποχή που η κυβέρνηση των δικτα-
τόρων μασονοκρατούντων αναγκάζοντας 
την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος 
να αποφανθεί ότι: “η μασονία είναι όλως 
ασύμβιβαστος προς τον χριστιανισμό”. Να 
βγουν δεκάδες ψηφίσματα από συλλόγους, 
οργανώσεις, μοναστικές αδελφότητες, Άγιο 
Όρος. Η δικαιοσύνη να αποφανθεί με την υπ’ 
αριθ. 2060/69 απόφασή της ότι: “ο μασονι-
σμός είναι θρησκεία”. Να διωχθούν αρκετοί 
ευσεβείς κληρικοί, λαϊκοί και ο ίδιος να εξο-
ριστεί μαζί με την τετραμελή οικογένειά του.

Σήμερα φέρνουμε στην δημοσιότητα 
άγνωστο κείμενο -πολιτικής εφημερίδας-, 
προ εξηκονταετίας, που δείχνει, του νεαρού 
τότε, αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Καντιώτη 
για το θάρρος και την παρρησία που είχε 
ενώπιον κάθε αρχής και εξουσίας που στις 
ημέρες μας είναι όνειρο άπιαστο.

ΘΕΜΑΤΑ ΛΥΠΗΤΕΡΑ
Δεν πρόφθασα να εξάρω – με τόση χαρά, 

μάλιστα, που ίσως θα κρίθηκε και υπερβολική 
– την διακήρυξη του μακαριωτάτου Αρχιεπι-
σκόπου κατά του αντισημιτισμού και νάσου 
προβάλλουν στη μέση φασαρίες που εκθέτουν 
για μια φορά ακόμα φεύ!... το κύρος και το γόη-
τρο της Εκκλησίας μας. Το οποίον σημαίνει ότι 
και να θέλης ν’ αγιάσης στον τόπο τούτον δεν 
σ’ αφήνουν οι διαβόλοι!

Μεγάλη εβδομάδα είναι, αδελφοί Χριστιανοί, 
κι’ ομολογώ ότι λυπούμαι βαθύτατα που θ’ ασχο-
ληθώ και πάλι με τους κληρικούς που τις άγιες 
μέρες τούτες, ιδιαίτερα, είναι απασχολημένοι 
με τα κατανυκτικά καθήκοντά τους και δεν 
πρέπει, συνεπώς, να τους ταράσσωμε τας ψυχάς 
και τας καρδίας. Όμως τονίζουμε και πάλι την 

πεποίθησή μας ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
κληρικών μας στέκονται ψηλά, στο ύψος της 
αποστολής τους κι’ επομένως ό,τι γράφουμε 
κατά καιρούς δεν αντανακλούν στο σύνολο 

αλλά σε μια μικρή – πολύ 
μικρή ίσως – μειοψηφία, 
που πρέπει, όμως, να εκκα-
θαρισθή για να εξυγιανθή η 
πάσχουσα τόσα δεινά ιερή 
μας Εκκλησία.

Ήξερα τ’ αηδιαστικά 
σκάνδαλα της Λάρισας 
πριν από καιρό, αλλά δεν 
θέλησα ν’ ασχοληθώ – ει-
δικά μ’ αυτά – για να μη 
προκαλέσω εντυπώσεις 
οδυνηρές στα πλήθη των 
πιστών και νέα δοκιμασία 
στο κύρος και το γόητρο 
του κλήρου. Είναι αλήθεια 
ότι η εκπληκτική επιείκεια 
της Εκκλησιαστικής Αρχής 
απέναντι των δύο κληρικών 
που κατεξευτελίσανε το 
ιερό τους σχήμα με πράξεις 
που ντροπιάζουνε τον κάθε 
άντρα – απείρως, βέβαια, 

περισσότερο τον κληρικό – μ’ έβαλε σε πικρές 
σκέψεις, αλλά και πάλι είπα – άστο να πάη κι’ 
αυτό μαζί με τ’ άλλα!

Δεν θα έγραφα τίποτα, λοιπόν, αν δεν γινόταν 
το προχθεσινό επεισόδιο ανάμεσα στον Αρ-
χιεπίσκοπο Αθηνών και τον… δημοφιλή στην 
στήλη τούτου, πατέρα Καντιώτη.

Από τις στήλες των εφημερίδων, όπου 
έφθασε, αντλώ την λυ-
πητερή περιγραφή του: 
Σκηνή του επεισοδίου το 
νοσοκομείο του Ερυθρού 
Σταυρού, όπου ασθενεί ο 
πρόεδρος της Ακαδημίας 
Αθηνών, καθηγητής της 
θεολογίας κ. Μπρατσιώ-
της. Ανάμεσα στους επι-
σκέπτες του αρρώστου 
συμβαίνει να βρίσκεται 
και ο αρχιμανδρίτης, 
πατήρ Καντιώτης, όταν 
αναγγέλλεται η επίσκεψη 
του Αρχιεπίσκοπου Αθη-
νών. Μπαίνει, λοιπόν, ο 
Μακαριώτατος, χαιρετά 
όλους, αλλά αγνοεί επιδει-
κτικά τον πατέρα Καντιώ-
την, που – πειραγμένος 
φυσικά – σηκώνεται και 
του λέει:

- Ο άγνωστος κληρικός σας υποβάλλει τα 
σέβη του!...

Ο Αρχιεπίσκοπος και πάλι τον αγνοεί, οπότε 
ο πατήρ Καντιώτης χαιρετά τους άλλους κι’ 
ετοιμάζεται να φύγη. Την στιγμή, όμως, εκείνη 
ο προκαθήμενος της Εκκλησίας στρέφει προς 
τον φεύγοντα.

- Έλα εδώ εσύ, του φωνάζει, έλα εδώ! Έχουμε 
λογαριασμούς οι δυό μας!

- Τι έχουμε, Μακαριώτατε; ρωτά ο πατήρ 
Καντιώτης.

- Έμαθα ότι πας στην Λάρισα για να προκα-
λέσης φασαρίες! Εμείς θέλουμε να καλύψουμε 
τα όσα έγιναν κι’ εσύ φωνάζεις! Λοιπόν αν πας 
θα ειδοποιήσω την Αστυνομία να σε συλλάβη 

και θα σου κόψω τον μισθό του ιεροκήρυκος!
Εκνευρισμένος ο Μακαριώτατος, εκνευρισμέ-

νος και ο πανοσιολογιώτατος:
- Εάν ο μισθός είναι το εμπόδιο, απαντά ο 

τελευταίος, κρατήστε τον για να ελευθερώσω 
κι’ γω την γλώσσα μου!

- Θα έκαμνες έργο θεάρεστον! λέει ο Μακα-
ριώτατος.

- Ναι, αλλά τότε δεν ξεύρω πόσα καλυμαύχια 
θα μείνουν στην θέση τους κι’ όσο για σένα θα 
πας σε μοναστήρι! λέει ο πανοσιολογιώτατος.

Οπότε σηκώνει την πατερίτσα του ο Μακα-
ριώτατος.

- Φύγε, του φωνάζει, γιατί έχω και μαγκούρα!
Και φεύγει μεν ο πανοσιολογιώτατος, αλλά 

φωνάζει:
- Η κάθαρσις της Εκκλησίας θα γίνη όσο κι’ αν 

θέλετε να συγκαλύψετε τα σκάνδαλα!
Βρίσκομαι, λοιπόν, αδελφοί Χριστιανοί, στην 

κάπως περίεργη και αρκετά δυσάρεστη θέση 
να τεθώ, τούτη τη φορά, παρά το πλευρόν του 
πατρός Καντιώτη. Ο κληρικός αυτός, βέβαια, 
είναι πολύ φασαριόζος και δοξάστηκε για τις 
ηρωικές εξορμήσεις του κατά του Καρναβάλου, 
κατά των Καλλιστείων, κατά των σεισοπυγου-
σών κουνιστρών των ημερών μας – που, είναι, 
ως γνωστόν, ακαταμάχητες – γι’ αυτό κι’ η δόξα 
του συγγένεψε δυσάρεστα με κάποιαν ευθυμίαν. 
Όμως η στάση του στο θέμα των σκανδάλων της 
Λαρίσης και γενικώτερα της εξυγιάνσεως της 
Εκκλησίας μας τον απαλάσσει από τα εύθυμα 
αμαρτήματα του παρελθόντος κι’ αρχίζει να τον 
ανεβάζη στην συνείδησή μας.

Προκύπτει, όμως, και πάλι το αιώνιο ερώ-
τημα που τρικυμίζει τις συνειδήσεις των 
πιστών. Μα πρέπει να τα λέμε ή να μην τα 
λέμε; Προσφέρουμε υπηρεσία, λέγοντάς τα ή 
σκεπάζοντάς τα; Ευχαρίστως δεν θα τα λέγαμε, 

αδελφοί Χριστιανοί, αν 
υπήρχαν κυρώσεις στα 
άθλια ξεστρατίσματα 
εκείνων, που καταρ-
ρακώνουν το σχήμα 
ή το αξίωμά τους. 
Δυστυχώς, όμως – κι’ 
εδώ είναι το μεγάλο 
δράμα του τόπου μας 
– κυρώσεις δεν υπάρ-
χουν ή μάλλον σπάνια 
υπάρχουν. Οι δύο ρα-
σοφόροι που πιάστη-
καν στα πράσα, δεν 
υπέστησαν την γερή 
ξούρα και την κόντρα 
που επέβαλλε το αη-
διαστικό παράπτωμά 
τους, αλλά απλούστατα 
μετατεθήκανε αλλού 
για να συνεχίσουν την 
δραστηριότητά τους.

Σκεπάζοντας, λοιπόν, τέτοια σκάνδαλα 
εξυπηρετεί κανείς τάχα αληθινά τον κλήρο και 
την Εκκλησία; Φαίνεται ότι ο Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος κλείνει υπέρ αυτής της τακτι-
κής για να μη γίνεται δυσάρεστος θόρυβος σε 
βάρος του κλήρου και της Εκκλησίας. Η στήλη 
τούτη διαφωνεί μ’ αυτή την τακτική επειδή 
πιστεύει ότι μόνο ο στιγματισμός και η τιμωρία 
παρόμοιων ξεστρατισμάτων διασφαλίζει την 
Εκκλησία και τον κλήρο μας απ’ την κακολογία 
και την ανυποληψία. Βρίσκοντας δε, ο συντά-
κτης του παρόντος, σύμφωνο και τον πατέρα 
Καντιώτην… ευλογεί τον αγώνα το και ζητεί τις 
ευλογίες του. Αμήν.

ΔΗΜ. ΨΑΘΑΣ («Τα Νέα» 14-4-1960)

ΕχΟΥΜΕ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ;  
ΕΞΕΛΙΠΑν ΟΙ ΣΑΛΠΙΓκΤΕΣ ΤήΣ ΙΕΡΙχΟΥΣ

συνέχεια από την 1η σελίδα

Οι μακαριστοί: 
π. Αυγουστίνος Καντιώτης
και ο θεολόγος Βασ. Παπανικολάου

Οι μακαριστός 
Νικ. Σωτηρόπουλος
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ΨΑΛΤΙΚΑ

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ !
Ο πολύπειρος συνωμότης Χένρυ Κί-

σινγκερ με άρθρο του στην “Wall Street 
Journal” την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 
έγραφε ότι: «η πανδημία του κορωνοϊού 
θα αλλάξει για πάντα την Παγκόσμια 
Τάξη», και ότι «ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ 
ο ίδιος μετά τον κορωνοϊό» και «η αντιμε-
τώπιση των τρεχουσών αναγκών πρέπει 
τελικά να συνδυαστεί με ένα παγκόσμιο 
και ένα πρόγραμμα συνεργασίας». Δηλα-
δή μια Παγκόσμια Διακυβέρνηση. 

Ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός 
των Εργατικών Γκόρντον Μπράουν πρό-
τεινε: «Την δημιουργία μιας Παγκόσμιας 
Κυβέρνησης με προσωρινό χαρακτήρα 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτε-
λεσματικά η πανδημία του κορωνοϊού».

Ο δικός μας Γεώργιος Παπανδρέου 
βγήκε πάλι στο προσκήνιο με δηλώσεις 
στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων αναφέροντας για πολ-
λοστή φορά ότι: «Η επόμενη ημέρα, η 
νέα πραγματικότητα, απαιτεί νέα μέσα, 
εργαλεία, διαδικασίες, ιδέες, για να αντι-
μετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις του 
μέλλοντός μας, στον κόσμο, την Ευρώπη, 
την Ελλάδα.

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε την 
ανάγκη μιας παγκόσμιας δημοκρατικής 
διακυβέρνησης…».

Και σε νεώτερες δηλώσεις είπε: «Αξιο-
ποιούμε τον χρόνο δημιουργικά, για προ-
βληματισμό και σκέψη. Γιατί την επομένη 
μέρα, μετά το τέλος της κρίσης, ο κόσμος 
θα έχει αλλάξει ριζικά… η αξία ενός απο-
τελεσματικού επιτελικού κράτους, αλλά 
και μια νέα, δημοκρατική, συνεργατική 
και αλληλέγγυα σχέση πολίτη – Παγκό-
σμιας Διακυβέρνησης».

Στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν ο 
Γάλλος Μισέλ Μπαρνιέ, Ευρωπαίος Επί-
τροπος: «Ο Πλανήτης όλος πρέπει να έχει 
έναν Κυβερνήτη».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας jean-Claude Trichet στην 
προσφώνησή του προς το Συμβούλιο 
Εξωτερικών υποθέσεων είπε: «Κυρίες 
και Κύριοι… γιατί χρειαζόμαστε Παγκό-
σμια Διακυβέρνηση. Υπάρχουν διάφοροι 
ορισμοί της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης 
στην οικονομική σφαίρα. Προτείνω ο 
όρος Παγκόσμια Διακυβέρνηση να αντα-
ποκρίνεται όχι μόνο σε υπερεθνικά ιδρύ-
ματα… αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο…».

Ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping είχε 
δηλώσει τον Ιούνιο: «Η Κίνα πρέπει να 
ανοίξει το δρόμο για τη μεταρρύθμιση 
της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης».

Ο Πάπας Βενέδικτος σε ομιλία του 
προς το Ποντιφικικό Συμβούλιο έκανε 
έκκληση για τη δημιουργία μιας Παγκό-
σμιας Κυβέρνησης για να υπηρετήσει 
το “κοινό καλό της ανθρώπινης οικο-
γένειας”. Και στην έκθεσή του για την 
οικονομική κρίση και πώς μπορούμε να 
βγούμε, περιγράφει ένα σχέδιο με μια 
σταδιακή δημιουργία μιας υπερεθνικής 
αρχής, και σημειώνει πως η παγκοσμιο-
ποίηση, αν και θεωρείται πως είναι κάτι 
αρνητικό, στην πραγματικότητα ενώνει 
τους ανθρώπους και προφανώς αποτελεί 
θέλημα… Θεού (!).

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος μίλησε ενώπιον της Ολομέλειας 

της Διεθνούς Διασκέψεως “World Policy 
Conference” στην Βιέννη, με θέμα: «Η 
Ευρώπη ως Εργαστήριο για την Πα-
γκόσμια Διακυβέρνηση» (“Europe as a 
Laboratory for Global Governance”). Το 
πιο σημαντικό, και χρήζει προσοχής, είναι 
ότι σ’ αυτή τη Διάσκεψη, εάν ρίξουμε 
μια ματιά – όλως τυχαίως – θα δούμε ότι 
παρευρίσκονται όλοι σχεδόν οι άνθρωποι 
της Bilderberg!

Ας δούμε τι λέει ο ιδρυτής της Λέσχης 
Bilderberg Divid Rochefeller: «… Ο κό-
σμος σήμερα είναι πιο σύνθετος και προ-
ετοιμασμένος να δεχθεί μια Παγκόσμια 

Κυβέρνηση». Στην ίδια γραμμή πλεύσης 
έχει και το μέλος του Συμβουλίου Διε-
θνών Σχέσεων (cFR) Paul Warburg, ο 
οποίος απροκάλυπτα δήλωσε πως: «θα 
έχουμε μια Παγκόσμια Κυβέρνηση, είτε 
σας αρέσει είτε όχι…».

ΗΡΘΕ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;

Ο Γερμανός φιλόσοφος Γιόχαν Αντάμ 
Βάισχαουπτ (1748-1830) παπικός ιερέας, 
που αποστάτησε και δημιούργησε τη 
μυστική εταιρία των Illuminati (Πεφωτι-
σμένων), είχε καθορίσει τους στόχους: 
«Το σχέδιο για μία Νέα Παγκόσμια Τάξη 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με κα-
νένα άλλο τρόπο παρά με τις μυστικές 
εταιρίες, οι οποίες σταδιακά και σιωπηρά 
θα κατακτήσουν την κυβέρνηση των πο-
λιτειών και θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα 
τους για τους δικούς τους στόχους».

Η θεωρία της Παγκόσμιας Κυβέρνη-
σης έχει ρίζες βαθιές στο παρελθόν με 
διεθνείς μυστικοπαθείς οργανώσεις, 
θρησκευτικές αιρέσεις και πρόσωπα των 
οποίων ο ρόλος και η υπόσταση ερευνή-
θηκαν ώστε να φωτιστούν σκοποί των.

Το ίδρυμα Ροκφέλερ, ακριβώς πριν 
10 χρόνια, σύνταξε μια μελέτη 54 σε-
λίδων με τίτλο «Scenarios for the 
Future of Technology and International 
Development» (Σενάρια για το Μέλλον 
της Τεχνολογίας και της διεθνούς Ανά-

πτυξης). Όποιος την διαβάσει θα διαπι-
στώσει τρομερές ομοιότητες μ’ αυτά που 
ζούμε τον τελευταίο καιρό.

Προέβλεπε επιδημίες των κορονοϊών 
και τις σχετικές ψυχολογικές επεμβάσεις, 
όπως δηλαδή, το “ιατρικό” στρατιωτικό 
νόμο και την καραντίνα στο κοινό.

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε σε συνερ-
γασία με την “Global Business Network” 
(είναι μια εταιρία συμβούλων που παρέ-
χουν βοήθεια σε έναν όλο και πιο αβέβαιο 
και ασταθή κόσμο (;)) με τον χαρακτηρι-
στικό τίτλο “Lock Step”. (βλέπε δίπλα)Το 
σενάριο απεικονίζει, «Ένα κόσμο με αυ-

στηρότερο 
κ α θ ο λ ι κ ό 
κ υ β ε ρ ν η -
τικό έλεγ-
χο και πιο 
αυταρχική 
ηγεσία, με 
π ε ρ ι ο ρ ι -
σμένη και-
νοτομία και 
μια αυξανό-
μενη υπο-
χ ώ ρ η σ η 
στα δικαι-
ώματα του 
πολίτη».

«Παγκό-
σμιες παν-
δημίες που 
σκοτώνουν 
εκατομμύ-
ρια,  υπο-
χ ρ ε ω τ ι κ ή 
κ α ρ α ν τ ί -
να, σημεία 
ε λ έ γ χ ο υ , 
β ιομετρ ι -
κές ταυτό-
τητες, και 

έναν κόσμο ολοκληρωτικά υπό τον έλεγ-
χο της κυβέρνησης».

«Κατά την διάρκεια της πανδημίας, 
οι ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο θα 
χρησιμοποιούν την εξουσία τους και 
επιβάλουν σκληρούς κανόνες και περι-
ορισμούς, από την υποχρεωτική χρήση 
μασκών προσώπου, μέχρι τον έλεγχο, 
τη θερμοκρασία του σώματος κατά την 
είσοδο σε κοινόχρηστους χώρους, όπως 
σιδηροδρομικούς σταθμούς και σούπερ 
μάρκετ», αναφέρει η μελέτη.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος του “ορά-
ματος” του Ιδρύματος Ροκφέλερ για το 
πώς να είναι ο κόσμος στα πλαίσια μιας 
Νέας Παγκόσμιας Τάξης ή της Παγκό-
σμιας Διακυβέρνησης που θα ελέγχεται 
αυστηρά από την ελίτ.

Ακόμα «και μετά την εξασθένηση της 
πανδημίας, αυτά τα δρακόντεια μέτρα θα 
παραμένουν σε ισχύ και ακόμα ισχυρό-
τερα, καθώς οι ηγέτες “πατώντας” τώρα 
πάνω στην εξουσία τους και εκμεταλλευ-
όμενοι την προθυμία των πολιτών να θυ-
σιάσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα 
και την ιδιωτική τους ζωή, οδηγούν σε 
“ένα πιο ελεγχόμενο κόσμο” με αφεντικά 
τα “πατερναλιστικά κράτη” που επιβάλ-
λουν τα βιομετρικά δελτία ταυτότητας 
για όλους τους πολίτες».

Η μελέτη Rockefeller (Ροκφέλερ), δεν 
είναι μια προειδοποίηση για το πώς θα 

προληφθεί αυτό το είδος της τυραννίας 
που παρουσιάζεται σ’ αυτό το σενάριο, 
αλλά είναι ένα σχέδιο για το πώς οι 
παγκοσμιοποιητές θέλουν να εκμεταλ-
λευτούν τις παγκόσμιες κρίσεις όπως οι 
βιοτρομοκρατικές επιθέσεις και οι πανδη-
μίες, προκειμένου να καταστρέψουν εντε-
λώς της κοινωνία και να την ξαναχτίσουν 
έχοντας στο νου τους την εικόνα της νέας 
παγκόσμιας τάξης (δαιμονικής).

Υπάρχει και μια παλαιότερη έκθεση-
μελέτη από το σενάριο Ροκφέλερ, που 
εκπονήθηκε το 2007 από το Βρετανικό 
Υπουργείο Άμυνας, και προέβλεπε ότι 
μέχρι το έτος 2035, οι άνθρωποι θα έχουν 
στον εγκέφαλό τους εμφυτευμένο τσιπ, 
ότι η μεσαία τάξη θα γίνει επαναστατική, 
και ότι η κοινωνία θα ζει ημέρες χάους και 
πολιτικής αναταραχής ως αποτέλεσμα 
της αυξημένης παγκοσμιοποίησης, της 
μετανάστευσης και ενός πιο αυταρχικού 
κράτους.

Αυτή είναι η μετα-βιομηχανική κοινωνία 
που απαιτούν οι “φωτισμένοι” της Λέσχης 
Bilderberg… Αυτό είναι που θέλουν οι 
οπαδοί της παγκοσμιοποίησης – παν-
δημίες, πολέμους, χάος και κρίσεις που 
μπορούν να “δουλέψουν σωστά”… Η ελίτ 
θα διοικεί μέσα από τους γυάλινους πύρ-
γους της, ενώ οι πολίτες θα μετατραπούν 
σε φτωχούς, αλληλοσυγκρουόμενους, 
εξαρτημένους χωρικούς που θα ελέγ-
χονται ασφυκτικά από την εξελιγμένη 
τεχνολογία του Μεγάλου Αδελφού, έτσι 
ώστε να έχουν όλο το χρόνο για να ανη-
συχούν για την προέλευση του επόμενου 
γεύματός τους, από το να έχουν χρόνο 
να ανατρέψουν τους νέους αφεντάδες 
τους» (Paul Joseph Watson, July 16, 
2010, Μετ.`` Κόκκινος ουρανός`` με μερι-
κές δικές μας διορθώσεις).

Ο στόχος όλων των σκοτεινών δυνάμε-
ων είναι να δημιουργούν διαρκή κοινω-
νική και οικονομική αποσταθεροποίηση, 
η οποία θα φέρει με τη σειρά της την 
πολιτική αποσταθεροποίηση και μετά 
θα επέλθει το χάος, οπότε η Παγκόσμια 
Διακυβέρνηση θα φαντάζει ως μοναδική 
σωτηρία.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές και 
καθοδηγητές, οι πολίτες αυτής της πα-
γκόσμιας υπερκυβέρνησης θα έχουν 
απολέσει την εθνική τους ταυτότητα, 
γλώσσα, θρησκεία, ιστορία, πολιτισμό, 
παραδοσιακές αρχές, θεσμούς, ιδανικά 
κ.λ.π. και θα έχουν μεταμορφωθεί σε αχυ-
ράνθρωπους-μιζάνθρωπους, βγαλμένους 
από το ίδιο καλούπι.

Η πανδημία του κορωνοϊού, έχει προ-
καλέσει αφορμή για διεθνή επιχειρηματο-
λογία, από τα παγκόσμια “παπαγαλάκια” 
σχετικά με την αναγκαιότητα ώστε να 
υποσκελιστούν οι εθνικές κυβερνήσεις 
των κρατών και να επιβληθούν περισ-
σότερο ισχυρές δομές παγκόσμιου 
ελέγχου. Και όποιοι ενεργοί πολίτες, 
επιστήμονες… έχουν προβληματισμούς 
για τη φύση και τις αιτίες της πανδημίας, 
βγαίνουν οι “κήρυκες” και τους βαφτίζουν 
υποτιμητικά και απαξιωτικά «θεωρίες 
συνωμοσίας».

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ COVID-19
Ο Νομπελίστας Ιάπωνας καθηγητής 

της Ιατρικής Δρ. Tasuku Hopjo, έφερε 
σεισμό στο σύστημα ότι ο κορωνοϊός 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
ΜΗΠΩΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ;

συνέχεια στη σελ. 10

Η μελέτη της Lock Step
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συνέχεια στη σελ. 11

δεν είναι φυσικός. Κατά την άποψή του, 
«εάν ήταν φυσικός, δεν θα επηρέαζε 
ολόκληρο τον κόσμο, όπως έκανε, διότι 
η θερμοκρασία είναι διαφορετική σε 
διάφορες χώρες. Εάν ήταν φυσικός, θα 
επηρέαζε μόνο τις χώρες που έχουν την 
ίδια θερμοκρασία με την Κίνα. Αντ’ αυτού 
όμως διαδίδεται σε μία χώρα σαν την 
Ελβετία, με τον ίδιο τρόπο που διαδίδεται 
σε ερημικές περιοχές. Εάν ήταν φυσικός 
θα είχε διαδοθεί σε ψυχρά μέρη, αλλά θα 
πέθαινε σε θερμές περιοχές».

«Με βάση όλη τη γνώση μου και έρευνά 
μου μέχρι τώρα – (40 χρόνια έρευνα σε 
ζώα και ιούς), μπορώ να πω με εμπιστο-
σύνη 100% ότι ο κορωνοϊός δεν είναι 
φυσικός. Δεν προήλθε από νυχτερίδες. 
Τον κατασκεύασε η Κίνα. Εάν αυτό που 
λέω σήμερα αποδειχθεί ψευδές, ακόμα 
και μετά το θάνατό μου, η κυβέρνηση 
μπορεί να αποσύρει το βραβείο Νόμπελ 
μου».

Ο καθηγητής Dr. Sucharif Bhakdi ειδι-
κός στη μικροβιολογία στο Πανεπιστήμιο 
και επικεφαλής του Ινστιτούτου Ιατρικής 
Μικροβιολογίας και Υγιεινής από τους 
πιο γνωστούς ερευνητές στη Γερμανία 
δήλωσε: «Όλα αυτά τα μέτρα οδηγούν 
στην αυτοκαταστροφή και στη συλλογική 
αυτοκτονία που βασίζεται σε τίποτα άλλο, 
παρά μία απόπειρα τρομοκράτησης».

Ο Δρ. Yoram Lass είναι ισραηλινός 
γιατρός, πολιτικός και πρώην Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας… σε 
τηλεοπτική επιστημονική εκπομπή Tatzpit 
για τον Κορωνοϊό και τα θύματα στην 
Ιταλία είπε:

«Η Ιταλία είναι γνωστή για την τερά-
στια νοσηρότητά της, σε αναπνευστικά 
προβλήματα, περισσότερες από τρεις 
φορές σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα. Στις ΗΠΑ περίπου 40.000 άνθρω-
ποι πεθαίνουν σε μια κανονική εποχή της 
γρίπης και μέχρι στιγμής 40-50 άνθρωποι 
έχουν πεθάνει από τον κορωνοϊό, οι πε-
ρισσότεροι από αυτούς σε γηροκομείο 
στο Kirkland της Ουάσινγκτον. Σε κάθε 
χώρα, περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν 
από τακτική γρίπη σε σύγκριση με αυτούς 
που πεθαίνουν από τον κορωνοϊό.

Υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα 
που όλοι ξεχνάμε: τη γρίπη των χοίρων 
το 2009. Ήταν ένας ιός που έφτασε στον 
κόσμο από το Μεξικό και μέχρι σήμερα 
δεν υπάρχει εμβολιασμός εναντίον του. 
Αλλά τι; Εκείνη την εποχή δεν υπήρξε 
Facebook ή εκεί ίσως ήταν, αλλά ήταν 
ακόμα στα σπάργανα. Ο κορωνοϊός, αντί-
θετα, είναι ένας ιός με δημόσιες σχέσεις.

Όποιος πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις 
τελειώνουν τους ιούς είναι λάθος.

Ο κ. Joel Kettner, καθηγητής Κοινοτι-
κών επιστημών Υγείας και Χειρουργικής 
στο Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα, Ιατρι-
κός Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου 
Μολυσματικών Νόσων. «Δεν έχω δει ποτέ 
κάτι τέτοιο, τίποτα πουθενά κοντά σε 
αυτό. Δεν μιλώ για την πανδημία, επειδή 
έχω δει 30 τέτοιου είδους (πανδημίες), 
μία κάθε χρόνο. Ονομάζεται γρίπη. Και 
άλλοι ιοί αναπνευστικών ασθενειών, δεν 
γνωρίζουμε πάντα τι είναι. Αλλά δεν έχω 
δει ποτέ αυτή την αντίδραση και προσπα-
θώ να καταλάβω γιατί».

Ο Δρ Yanis Roussel et. Al. – Μία 
ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο 
Νοσοκομειακής Κλινικής του πανεπιστη-
μίου της Μασσαλίας που διεξήγαγε μία 
μελέτη αξιολόγηση από ομότιμους για 
τη θνησιμότητα από το Coronavirus για 
την κυβέρνηση της Γαλλίας στο πλαίσιο 
των «Επενδύσεων για το πρόγραμμα 
“Μέλλον””. «Το πρόβλημα του SARS-
CoV-2 είναι πιθανώς υπερεκτιμημένο, 
δεδομένου ότι 2.6 εκατομμύρια άνθρωποι 
πεθαίνουν από αναπνευστικές λοιμώξεις 

κάθε χρόνο σε σύγκριση με λιγότερο από 
4000 θανάτους για το SARS-CoV-2 τη 
στιγμή της συγγραφής».

Ο έλληνας Δρ. Ιωάννης Ιωαννίδης Κα-
θηγητής Ιατρικής, Έρευνας και Πολιτικής 
για την Υγεία και της Βιοϊατρικής Επιστή-
μης Δεδομένων, στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Stanford και καθηγητής 
Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Stanford 
του Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και επιστημών. Είναι διευθυντής 
του Κέντρου Ερευνών Πρόληψης του 
Στάνφορντ και συν-διευθυντής του Κέ-
ντρου Καινοτομίας Meta-Research στο 
Stanford (METRICS), δήλωσε:

«Εάν δεν γνωρίζαμε για έναν νέο ιό εκεί 
έξω και δεν είχαμε ελέγξει τα άτομα με 
δοκιμές PCR, ο αριθμός των συνολικών 
θανάτων που οφείλονται σε «ασθένεια 
που μοιάζει με γρίπη» δεν θα φαινόταν 
ασυνήθιστο φέτος. Το πολύ, ίσως να πα-
ρατηρούσαμε ότι η γρίπη αυτή τη σεζόν 
φαίνεται να είναι κάπως χειρότερη από 
το μέσο όρο».

Ο καρδιολόγος Φαίδων Βόβολης έριξε 
“γροθιά” στο κατεστημένο και στη Παγκό-
σμια Τάξη σε σχέση με το κορωνοϊό. Με 
ανάρτηση του στο facebook αποκάλυψε 
πτυχές της ιστορίας που κανείς δεν τις 
είπε, δημιουργώντας μεγάλη αναστά-
τωση. Η ανάρτηση διαγράφτηκε από το 
διαδίκτυο διότι αποφάνθηκαν ότι είναι 
αβάσιμο και fake news!!! Βγάλτε τα συ-
μπεράσματά σας…

 Ο Κλάους Πίσελ, διευθυντής του Ινστι-
τούτου Ιατροδικαστικής στο Πανεπιστή-
μιο του Αμβούργου, διαθέτει σήμερα τη 
μεγαλύτερη βάση δεδομένων. «Μπορού-
με από τους νεκρούς να μάθουμε πολλά 
για τους ζωντανούς», σημειώνει ο Πίσελ.

Από τις 22 Μαρτίου έως τις 11 Απρι-
λίου μελέτησαν 65 νεκρούς, οι οποίοι 
είχαν ασθενήσει από τον κορωνοϊό. Από 
αυτούς 46 είχαν ήδη πνευμονολογικές 
παθήσεις, 28 είχαν ασθένειες άλλων 
οργάνων ή είχαν υποστεί μεταμόσχευση. 

Δέκα ήταν διαβητικοί και παχύσαρκοι, 
δέκα από αυτούς είχαν καρκίνο και 16 
υπέφεραν από άνοια. Οι παθήσεις αυ-
τές σε κάποιους συνυπήρχαν. Η βάση 
δεδομένων του Πίσελ περιέχει πλέον 
πληροφορίες που αντλήθηκαν από 
περισσότερες από 100 νεκροψίες. Και 
όλοι επιβεβαιώνουν: κανένας από τους 
νεκρούς δεν επηρεάστηκε αποκλειστικά 
από τον κορωνοϊό, αλλά είχε ήδη καρδι-
αγγειακά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή 
πίεση, αρτηριοσκλήρωση, διαβήτη, καρ-
κίνο, πνευμονική ή νεφρική ανεπάρκεια 
ή κίρρωση του ήπατος.

Στη Γερμανία η πασίγνωστη δικηγόρος 
του ιατρού δικαίου, Beate Bahner η 
οποία έχει γράψει 5 βιβλία για το γερμα-
νικό ιατρικό δίκαιο και έχει κερδίσει τρεις 
μεγάλες υποθέσεις στο Ομοσπονδιακό 
Συνταγματικό Δικαστήριο, επειδή όμως 
εξέφρασε την αντίθεσή της με δελτίο 
τύπου στις 3 Απριλίου ότι οι γερμανικοί 
νόμοι περί καραντίνας ήταν “κατάφωρα 
αντισυνταγματικοί παραβιάζοντας σε 
άνευ προηγουμένου βαθμό πολλά από 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών… 
Το πλήρες κλείσιμο επιχειρήσεων και 
καταστημάτων χωρίς απόδειξη ότι ενέ-
χουν κίνδυνο για λοίμωξη, είναι εντελώς 
παράνομα… Την Κυριακή του Πάσχα 
(παπικών) κάλεσε σε διαμαρτυρία για να 
``τερματίσουν την τυραννία αμέσως”.

Την συνέλαβαν την έβαλαν χειροπέδες 
και την οδήγησαν σε ψυχιατρική κλινική, 

ευτυχώς πρόλαβε και ειδοποίησε την 
αδελφή της, και της εξιστόρησε τι της 
είχε συμβεί. Να πως τα περιγράφει η ίδια: 
«Με σπρώξανε στο έδαφος “με τεράστια 
δύναμη”… Ζήτησα να μου επιτραπεί να 
καθίσω και μου έδειξαν ένα παγκάκι. Τότε 
ζήτησα να αφαιρεθούν οι χειροπέδες… 
με πέταξαν πάλι στο πάτωμα, με το κε-
φάλι μου στο πέτρινο πάτωμα από ύψος 
ενός μέτρου… Στη συνέχεια, αναγκάστη-
κα να περάσω τη νύχτα ξαπλωμένη στο 
πάτωμα σε κάποια ψυχιατρική κλινική σαν 

του Γκουαντάναμο 
υψηλής ασφάλειας… 
δεν υπήρχε τουαλέτα, 
ούτε νεροχύτης, αν 
και μου άφησαν νερό, 
και υπήρχε ένα κου-
δούνι που μπορούσα 
να χτυπήσω, αν και 
το αγνόησαν μετά την 
Τρίτη φορά που το 
πίεσα».

Και κάτι πολύ περί-
εργο! Σε μια απόστα-
ση αναπνοής από το 
Μαϊάμι της Αμερικής 
υπάρχει ένα μικρό νη-
σάκι, το Fishe Island 
(φωτ δίπλα.)ήταν κά-
ποτε ιδιοκτησία του 
Αμερικανού αυτοκι-
νητοβιομηχάνου Καρλ 
Φίσερ από το οποίο 
πήρε και το όνομά 
του. Το νησί αυτό – 
σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία – είναι η 
πλουσιότερη συνοικία 
των Ηνωμένων Πο-

λιτειών, ο κάθε κάτοικος δηλώνει κατά 
μέσο όρο εισόδημα 2,2 εκατ. Δολάρια.

Εδώ ο φονικός ιός δεν το πλησίασε καν, 
παρ’ ότι τα πλοία που συνδέουν το νησί 
με το Μαϊάμι πηγαίνουν και έρχονται με 
μονίμους κατοίκους, αν και οι περισσότε-
ροι προτιμούν τα ιδιωτικά σκάφη για τις 
μετακινήσεις τους.

Φαίνεται… ότι με τα χρήματα! Έγινε το 
νησί απόρθητο κάστρο και δεν το πλησί-
ασε ο κορωνοϊός!

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση για να προ-
στατεύσει τον πληθυσμό ψήφισε στις 11 
Μαρτίου Νόμο (υπ’ αρ. 4675/2020) που 
εξαναγκάζει τους πολίτες σε υποχρεωτι-
κό εμβολιασμό. Συγκεκριμένα το άρθρο 
4 παρ. 3 αναφέρει ότι:

«Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου 
διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που 
ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλε-
ται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτι-
κότητα του εμβολιασμού με σκοπό την 
αποτροπή της διάδοσης της νόσου. 
Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται 
η ομάδα του πληθυσμού ως προς την 
οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμ-
βολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η 
τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής 
στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διά-
στημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του 
εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε 
να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσω-

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
ΜΗΠΩΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ;

συνέχεια από την 9η σελίδα

Το νησί των πλουσίων 
που δεν πλησίασε ο κορωνοϊός 
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ρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας 
υγείας για… συγκεκριμένη ομάδα του 
πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας 
του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια».

Το ανωτέρω μαζί με το 284 του Ποινι-
κού Κώδικα που τιμωρεί ποινικά με φυ-
λάκιση την παράβαση μέτρων πρόληψης 
ασθενειών δημιουργούν το απαραίτητο 
νομικό οπλοστάσιο που φαίνεται ότι θα 
χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για τον 
εμβολιασμό της κοινωνίας!

Ενώ γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να γίνει 
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός διότι η Σύμ-
βαση ΟΒΙΕ∆ΟΥ που ισχύει στην Ελλάδα 
(κυρωτικός νόμος Ν. 2619/1998, ΦΕΚ Α΄ 
132). Κύρωση της Σύμβασης του Συμβου-
λίου της Ευρώπης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο άρθρο 5 
προβλέπεται: «Επέμβαση 
σε θέματα υγείας μπορεί 
να υπάρξει μόνον αφού το 
ενδιαφερόμενο πρόσω-
πο δώσει την ελεύθερη 
συναίνεσή του, κατόπιν 
προηγούμενης σχετικής 
ενημέρωσής του… Το εν-
διαφερόμενο πρόσωπο 
μπορεί ελεύθερα και οπο-
τεδήποτε να ανακαλέσει τη 
συναίνεσή του».

Και γεννάτε το ερώτημα: 
αφού το γνωρίζουν γιατί 
ψήφισαν τέτοιο νόμο;

Απάντηση που έδωσαν 
κάποιοι ειδικοί είναι να μην 
πάθουν αυτό που έπαθε 
το 2009 με την “πανδη-
μία” την γρίπη των χοί-
ρων (H1N1) επί υπουργίας 
Υγείας ∆. Αβραμόπουλου 
ο επικεφαλής της Ιατρικής 
ομάδας του υπουργείου 
ήταν κάποιος Σωτ. Τσιόδρας, που αγό-
ρασαν 8.000.000 εμβόλια (16-9-2009 
απόφαση υπουργού) και πριν αρχίσουν 
να τα κάνουν χρήση, κάποιοι λειτούρ-
γησαν… προνοητικά και προχώρησαν 
και σε νέα παραγγελία (1-10-2009 πάλι 
απόφαση υπουργού) για άλλα 8.000.000 
σκευάσματα. Και όλα αυτά για μια χώρα 
με πληθυσμό που δεν ξεπερνούσε τα 10 
εκατ. συνολικά. Την ίδια εποχή η Ιταλία 
με πληθυσμό 60 εκατ. αγόρασε 24 εκατ. 
εμβόλια, η Γερμανία των 82 εκατ. πήρε 
50 εκατ. εμβόλια και αρκετές χώρες σε 
μικρές ποσότητες ανάλογα των πληθυ-
σμών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Εφη-
μερίδας Συντακτών” από τον ΙΦΕΤ, το 
κόστος των αντιικών φαρμάκων που 
αγοράστηκαν και πληρώθηκαν από το 
Ελληνικό λαό και δεν χρησιμοποιήθηκαν 
ποτέ γεμίζοντας τα ράφια είναι πολλά 
εκατ.

Ο Μπίλ  γκέιτς  για το εμβόλιο δήλωσε: 
Στο τέλος θα χρειαστούμε αναγκαστικά 
ψηφιακά πιστοποιητικά για να τα έχουν 
όσοι έχουν αναρρώσει από τον κορωνοϊό, 
ή έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ή έχουν 
κάνει το εμβόλιο» [(https://www.pronews.
gr/epistimes/859378_. (Βλ. (Bill Gate’s 
Plan to Vaccinate the World, https://truth-
comestolight.com/2020/05/08/bill-gates-
plan-tovaccinate-the-world/) . (Μπιλ Γκέιτς 

για παγκόσμιο εμβολιασμό: «Νομίζετε 
ότι έχετε επιλογή; - ∆εν έχετε καμία 
επιλογή»!, https://www.pronews.gr/
amyna-asfaleia/diethnisasfaleia/870643_
mpil-gkeits-gia-pagkosmio-emvoliasmo-
okosmos-nomizei-oti). 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ αντιτίθεται στις πρωτοβουλίες 
του Bill Gates για τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό και την απόδειξή του με 
την διεθνή ψηφιακή ταυτότητα, ενώ 
με τον ίδιο Bill Gates συντάσσονται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, η οποία 
ζήτησε από τη σύμμαχό της Ρωσία να 
προβεί σε κάποια δήλωση υποστήρι-
ξής της, όταν δέχθηκε επικρίσεις από 
τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη 
Γαλλία και την Αυστραλία για τον εκ 
μέρους της χειρισμό της αρχικής φάσης 

της ιατρικής κρίσης του κορωναϊού Η 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Κομισιόν), Γερμανίδα Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, υποστηρίζει τον παγκόσμιο 
έρανο του Bill Gates για ενίσχυση της 
λεγόμενης έρευνας για εμβόλιο κατά του 
κορωναϊού, ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τράμπ δεν υποστηρίζει αυτόν 
τον δήθεν φιλανθρωπικό σκοπό του 
ίδιου Bill Gates (https://www.pronews.
gr/oikonomia/ellinikioikonomia/873458_
symmahia-komision-mpil-gkeits-kata-
nttrampgia-emvolio-theloyn). Συνεπώς, 
διαφαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 
αντίθεση προς τις ΗΠΑ, υποστηρίζει τις 
πρωτοβουλίες του Bill Gates για υπο-
χρεωτικό εμβολιασμό του παγκόσμιου 
πληθυσμού, ο οποίος θα αποδεικνύ-
εται με τη διεθνή ψηφιακή ταυτότητα 
ID2020.

Για την επιδημία αυτή του κορωνο-
ϊού το είχε προγνώσει πριν 40 χρόνια 
περίπου, ο επίσκοπος Αυγουστίνος 
Καντιώτης σε ομιλία του.(Βλ.  «Εποχή  
Αντιχρίστου» σελ 13.’’Αχ ἡ ἐπιδημία’’...)

Ο  Γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιλη-
ναίος στις 6/12/1981 σε ομιλία του 
επάνω στον ∆ανιήλ, είχε προβλέψει  
ότι θα ψηφίσουν νόμους που θα μας 
απογορεύουν να πάμε στις Εκκλησίες.  

(Απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα 
της ομιλίας)

«Είναι κάτι πιο σπουδαίο να αισθάνομαι 
προϊστάμενο το Θεό κι όχι αυτό τον προϊ-
στάμενο τον άνθρωπο… 

Ότι και να συμβαίνει όπως και να ΄χει 
το πράγμα όταν κανείς έχει αφεντικό το 
Θεό τότε δεν τον ενδιαφέρει. Εδώ εφάνηκε 
θαυμάσια στο ∆ανιήλ στη μετέπειτα ιστο-
ρία. Και είπον οι τακτικοί ουχ ευρήσομεν 
κατά ∆ανιήλ πρόφασιν .∆εν υπάρχει κάτι 
που να σκοντάφτει ο ∆ανιήλ, δεν μπορού-
με να βρούμε μια αιτία , ει μη εν νομίμοις 
Θεού αυτού. Θα φροντίσουμε να βρούμε 
κάτι που να αναφέρεται στη δική του 
θρησκεία. 

Και τι έκαναν; Ακούστε τι έκαναν: Πηγαί-
νουν και λέγουν εις τον βασιλέα. Βασιλεύ 
σου συνιστούμε το εξής όπως ος αν αιτήση 

αίτημα παρά παντός Θεού και ανθρώπου, 
δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος έρχεται να 
ζητήσει κάτι είτε από Θεό είτε από άνθρω-
πο να μην το ζητήσει παρά μόνο από ́σένα 
για τριάντα ημέρες. Αυτό μοιάζει ίσως κάτι 
πολύ περίεργο για την εποχή μας όπως 
το ακούει κανείς , αλλά όπως σας είπα 
και μια περασμένη φορά, σε μια εποχή 
που εθεοποιήτο ο βασιλεύς, ο βασιλεύς 
ήτο μονοκράτωρ με όλη τη σημασία της 
λέξεως μέχρι θεοποιήσεως. Το να υπάρχει 
αυτή η θέσις για τριάντα ημέρες να ζητάει 
ο οποιοσδήποτε κάτι που ήθελε ούτε από 
Θεό ούτε από άνθρωπο αλλά από το βα-
σιλέα, αυτό ενίσχυε τη θέση του βασιλέα 
ως βασιλεύς μέσα στη χώρα. ∆ηλαδή ήταν 
κάτι πολύ πετυχημένο από πλευράς τακτι-
κής και επειδή αυτό ήρεσε εις τον βασιλέα 
δεν υποπτεύθηκε όμως τι αυτοί μηχανεύ-
ονται, τι μηχανορραφίες δημιουργούν γι 
αυτό και απεδέχθη την πρότασή τους κάτι 
που έμοιαζε ότι στερεώνει το βασιλέα εις 
τον θρόνο του και για να κατοχυρώσουν 
αυτοί την άποψή τους ώστε εκεί να βρούν 
ένα πάτημα εναντίον του ∆ανιήλ. Είπαν αν 
συμφωνείς αυτό να γίνει δόγμα δηλαδή να 
γίνει νόμος. Οπότε ως νόμος του κράτους 
δεσμεύεται κατά κάποιο τρόπο και 

ο ίδιος ο βασιλεύς…Γι αυτό το λόγο 
τον έβαλαν και έκανε νόμο και υπέγρα-
ψε ο βασιλεύς τον νόμον. Όταν έγινε ο 

νόμος τότε παρακολουθούν το ∆ανιήλ 
αν θα κάνει προσευχή ώστε αν θα κάνει 
προσευχή να πάνε να τον καταγγείλουν. 
Σημειώστε δε εκείνος που θα ζητούσε κάτι 
ή από το Θεό της κάθε θρησκείας ή από 
άλλο άνθρωπο θα ερρίπτετο εις τον λάκ-
κο των λεόντων. Αυτό ήτο η ποινή, όπως 
κάθε νόμος προβλέπει και την ποινή …Ο 
∆ανιήλ όμως δεν ξιπάζεται να πει τώρα 
δεν θα κάνω την προσευχή μου επειδή 
βγήκε ένας τέτοιος νόμος. Αύριο παιδιά 
δεν ξέρουμε τι νόμοι θα βγούνε! Αύριο 
μεθαύριο ποιος ξέρει τι νόμοι θα βγούνε; 
Νόμοι οι οποίοι μπορούν να μας απαγο-
ρεύουν να πάμε και στη εκκλησία..τι θα 
κάνουμε; Θα αρχίσουμε να υπολογίζουμε 
τους νόμους του κράτους όταν άπτονται 
εγγίζουν την πίστη μας; Μην ξεχνάτε ότι οι 
μάρτυρες ήσαν οι πιο σπουδαίοι και μάλιστα 

αν ήταν στρατιώτες οι πιο γενναί-
οι στρατιώτες που πολεμούσαν 
υπέρ των βασιλέων. Όταν όμως 
οι απαγορεύσεις ήγγιζαν την 
πίστη τους τότε έλεγαν: Πρώτα 
είναι ο ουράνιος βασιλεύς και 
μετά ο επίγειος! Τ Ε Λ Ε Ι Ω Σ Ε 
! ! ! Προσέξτε αυτό το σημείο! 

…Γι αυτό σας είπα να ετοιμά-
ζεσθε πάντοτε. ∆εν ξέρουμε την 
αυριανή μέρα τι θα γίνει. Θεωρώ 
μόνο τούτο ότι ο αντίχριστος 
αυτό θα κάνει, αυτό θα κάνει..
θα πω κάτι άλλο θα κλείσει 
ολότελα τις εκκλησίες. Θα 
γίνει διωγμός τρομερός εκ 
μέρους του αντιχρίστου. Αυτά 
τα γνωρίζουμε βέβαια και οι 
πατέρες μας ειδοποιούν γι 
αυτό. Οπότε ας ετοιμαζόμεθα 
πάντοτε!Τι έκανε όμως ο ∆ανιήλ 
όταν εβγήκε ο νόμος αυτός ;Τη 
δουλειά του !Ακούστε, τη δουλειά 
του! Στο κάτω κάτω της γραφής 

η θρησκεία είναι ιδιωτική υπόθεσις .Ήταν 
πολύ εντάξει απέναντι στο βασιλέα σαν 
υπάλληλος .Τι θα έκανε και τι θα επίστευε 
ήταν δικός του λογαριασμός. Γι αυτό το λόγο 
δε διστάζει να κάνει την προσευχή του και 
μάλιστα εις το υπερώον του σπιτιού του σε 
ένα ανώγειο σε ένα δωμάτιο που ήταν ειδικό 
για προσευχή με τα παράθυρα ανοιχτά. Όχι 
προκαλώντας αλλά διότι  είχε τη συνήθεια 
να κάνει την προσευχή του με τα παράθυρα 
ανοιχτά! Σας το λέω άλλη μια φορά Όχι δια 
να προκαλέσει αλλά διότι απλώς δεν θέλει 
ούτε καν από τις συνήθειες του να βγει. Θα 
μπορούσε να πει κανένας να ΄κλεινε τα πα-
ράθυρά του και να κάνει την προσευχή του 
μέσα και να μην τον δει κανένας να τραβήξει 
τις κουρτίνες και ποιος θα τον έβλεπε; Ανέ-
βηκαν σε κάποιες ταράτσες οι εχθροί του 
και βάλανε τα κιάλια… τι κάνει, γονατίζει, 
προσεύχεται; Έτοιμοι να καταγγείλουν! Μη 
ξιπάζεστε..Εάν φοβόμαστε,στη βασιλεία του 
Θεού δεν θα μπούμε !Τοις δε δειλοίς, λέει το 
βιβλίο της Αποκαλύψεως, το μέρος αυτών, 
οι δειλοί αυτοί οι οποίοι φοβούνται ακριβώς 
αυτό να ομολογήσουν τη θέση τους και τη 
στάση τους ως πιστοί που είναι! «Τοις δε 
δειλοίς το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη 
καιομένη πυρί και θείω ο εστίν ο θάνα-
τος ο δεύτερος… !!!» 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
ΜΗΠΩΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ;

συνέχεια από την 10η σελίδασυνέχεια από την 10η σελίδα

Ο υπουργός Δημ ΑβραμόπουλοςΟ υπουργός Δημ Αβραμόπουλος
με την ιατρική επιστημονική επιτροπήμε την ιατρική επιστημονική επιτροπή
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ΠΡΟΣ  ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ  την  Ελλάδα
 Η  χειρότερη  μορφή  δουλείας  και  δουλικότητας  

είναι  αυτή  που  πηγάζει  από  την  οικονομική  αδυ-
ναμία.  Και  εκφράζεται  με  την  αφελή απορία και  
ερώτηση  του  παιδιού  προς  την  Μάνα του:{λαϊκή  
φράση }:<<Μάνα  γιατί  σε  απαυτώνουνε;>>.  Και η  
αποστομωτική  απάντηση:<<Με  ρωτάν  παιδί  μου;>>.  

Α- Το Έθνος  μας  απετίναξε  τον  τουρκικό   ζυγό  
χάρις  στον  φιλελληνισμό  των  ισχυρών της Ευρώπης 
και  στις  βουλιμιακές  τους  προθέσεις  στην  Ελλάδα,  
διαγκωνιζόμενοι  στο  ποίος  θα  μπορούσε  να απο-
κτήσει μεγαλύτερη  επιρροή   στο  παλιγγενιζόμενο  
Ελληνικό  Έθνος. Να  γιατί  εδιορίζοντο  οι  Βασιλείς  
στο  Ελληνικό  Βασίλειο από ευρωπαϊκούς βασιλικούς  
οίκους, μάλιστα  από  διαφορετικό  οίκο  κάθε  φορά  
κατόπιν  συμφωνίας  μεταξύ  των.  Για να  επιτηρείται  
και  να  προστατεύεται το  Βασίλειο  της  Ελλάδος από  
τις  λεγόμενες  προστάτιδες  ευρωπαϊκές δυνάμεις  . 
Και  χρειάσθηκε  να  τεθεί  η  χώρα  υπό  διεθνή  οι-
κονομικό  έλεγχο-(ΔΟΕ)-  έως  το  έτος  1978,  οπότε  
απεπληρώθησαν  τα  δάνεια  της  Αγγλίας με  τις  ει-
σπράξεις  από  το  ελληνικό  μονοπώλιο  του  ειδικού  
φόρου  σε  ορισμένα  προϊόντα(τσιγάρων,  αλατιού,  
σπίρτων, τράπουλων, φωτιστικού  πετρελαίου).  Και  
τα  δάνεια  συνεχώς  αυξανόταν για  να  προκύψουν  
νέα  και  χειρότερα  χρέη ,  με  συνέπειες  πραγματικά  
φοβερές  για  τους  Έλληνες,  την  κοινωνία  μας,  το  
μέλλον του  έθνους  μας.  Η  φτωχοποίηση  της  κοινω-
νίας  δεν  επιτρέπει σήμερον  γάμους  νέων  ανθρώπων  
και  γέννηση  παιδιών, με  τους  άλκιμους  νέους  να  
μεταναστεύουν σε  άλλες  χώρες,  στις  οικονομίες  των  
οποίων  θα  δραστηριοποιηθούν  και  θα  ζήσουν,  αλλά  
και  θα  διοικηθούν.  Από  τα  επίσημα  στοιχεία  της  
τραπέζης  της  Ελλάδος  ανήλθαν  στον  αριθμό  των  
427.000  από  την  αρχή  της  οικονομικής  κρίσεως  
έως  το  2013,  αριθμός σημαντικά αυξημένος  έως  
σήμερον  τέλος  2019.  Η  χώρα  μας διαμορφώθηκε 
σε ένα  δοχείο με  πολλά δημογραφικά  κενά  τα  οποία  
δεν  γεμίζουν,  με  αιτία  την  μειωμένη  γεννητικότητα. 

 Β- ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ………Αυτό  το  στράγγισμα  
της  χώρας  από  τους  νέους  ανθρώπους αναπλη-
ρώνεται  από  την  αθρόα  και  ανεξέλεγκτη  είσοδο  
ανθρώπων  αλλοδαπών,  αλλοεθνών, αλλόθρησκων,  
απαίδευτων  περί  τον  Ελληνοχριστιανικό  πολιτισμό,  
την  ελληνοκεντρική  παράδοση, ελληνική   ιστορική  
γνώση  και  πίστη  στην Πατρίδα Ελλάδα.  Αυτό  το  
ανθρώπινο  δυναμικό εγκαθιστάμενο  στην  Ελλάδα,  
μεγεθυνόμενο με το  πέρασμα  του  χρόνου αριθμητι-
κά  με  την  πολυτεκνία, διαφοροποεί  αρνητικά  την  
σύνθεση  του  πληθυσμού  της  χώρας,  με  ορατόν  
τον  κίνδυνο  αφανισμού  της  ελληνικής  φυλής  
στον  φυσικό  γεωγραφικό  Της  χώρο. Εκφράσθη-
καν  δημόσια  υπεύθυνα  πολιτικά  πρόσωπα  ότι  οι  
μετανάστες--(αυτού  του  είδους,  της οποιασδήποτε  
προέλευσης  και  φιλοσοφίας  ζωής)--  θα  λύσουν  το  
δημογραφικό  πρόβλημα  της  Ελλάδος. ΤΟ  ΚΥΚΝΕΙΟ  
ΑΣΜΑ  ΤΟΥ  ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  επέρχεται  διά  
του  δημογραφικού  μαρασμού  της  υπογεννητικότη-
τας  και  της  μετανάστευσης,  συνδυαστικά  με  την  
αθρόα και  στοχευμένη  εισδοχή  μουσουλμάνων. 
Ο  πρώην  αρχηγός  του  εχθρικού  προς  την  Ελλάδα  
τουρκικού  κράτους  ΤΟΥΡΓΚΟΥΤ  ΟΖΑΛ , εκφράσθηκε  
απροκάλυπτα  με  αφοπλιστική  ειλικρίνεια  και  διετύ-
πωσε  το  μήνυμα  προς ώτα  μη  ακουόντων  ελλήνων  
πολιτικών,  ωσάν  να  επρόκειτο  για  ακραιφνή  φιλέλ-
ληνα: «Δεν χρειάζεται να προκαλέσουμε πόλεμο με 
την Ελλάδα,   αφού οι πληθυσμιακές εξελίξεις των 
δύο λαών θα επιλύσουν το Κυπριακό και το Αιγαίο. 
Αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια μου-
σουλμάνους από την εδώ μεριά και  τελειώνουμε  με 
αυτούς>>.Τότε  ουδείς  Έλληνας  πολιτικός  με  εθνική  
ευαισθησία  το  άκουσε, για  να  δώσει  την  βαρύτητα  
που  έπρεπε  σ ’αυτόν  τον  χρησμό, παρόλο  που  η 
χώρα  βρίσκεται σε διαρκή  επικινδυνότητα ως  προς  
την ακεραιότητά Της από  την  γείτονα  Τουρκία  και  
ουσιαστικά  ολισθαίνει  win-win στην αυτοκατάργηση 
του ελληνικού έθνους. Ήδη  οι  αθρόες  εισβολές  των  
προσφύγων  και  λαθρομεταναστών το  επιβεβαιώνουν 
πανηγυρικά. Αυτή  η  άλωση( η δημογραφική)  δεν  
θα  έχει  επόμενη,  Θα  είναι η  τελευταία  για  τον  
Ελληνισμό.
 Άτομα  χωρίς  την  καλλιέργεια  των Εθνο-πατριωτι-

κών  ιδεωδών. Ένα σύνολο  ανθρώπινης  μάζας  ικανής  
για  παραγωγή  φθηνού  έργου  σε αγροτικές  κυρίως  
εργασίες,  αλλά  και  σε άλλους  επαγγελματικούς  
τομείς.  Όμως  ικανού  να  προκαλέσει  μύριες  όσες  
αντικοινωνικές  και  έκνομες  πράξεις,  δημιουργώντας  
και ενισχύοντας δεσμούς  με  τα  εντόπια  ρέποντα  στην  
παραβατικότητα  στοιχεία.  Οι  προσφιλείς  και  επικερ-
δείς  τομείς  μεικτής  παραβατικότητας,  ιεραρχούμενοι  
κατά  το οικονομικό  μέγεθος,  είναι  τα  ναρκωτικά,  

το  παράνομο  εμπόριο  όλων  των  ειδών,  οι  κλοπές  
σπιτιών  και  επιχειρήσεων, οι  κλοπές  ακριβών  αυ-
τοκινήτων,  οι  απαγωγές  προσώπων, οι  ληστείες,  οι  
δολοφονίες  με  εκτέλεση  συμβολαίων,  η  παραγωγή  
και  κυκλοφορία  πλαστών  χαρτονομισμάτων,  η  πα-
ράνομη  διακίνηση  λαθρομεταναστών,  η διακίνηση 
ατόμων για  εκμετάλλευση  λευκής  σαρκός. Στοιχεία  
αρνητικότατα για   την  ελληνική  κοινωνία  και την 
οικονομική  αιμοδότρια  βαρειά  βιομηχανία  μας,  τον  
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟ.  

 Γ- Η ΕΥΘΥΝΗ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ…..ΚΑΙ  Η  ΟΙΚΤΡΗ 
ΚΑΤΑΝΤΙΑ  ΜΑΣ--  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΚΕΡΑΜΙΔΕΣ  ΣΤΟ  ΚΕΦΑ-
ΛΙ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ: Ακούσθηκαν κατά  καιρούς φωνές 
κορυφαίων πολιτικών της χώρας (πρωθυπουργών): 
Υπουργέ οικονομικών!<<δώστα όλα>>προεκλογικά…
…<<Άστα αυτά,--που  αφορούσαν  τα πετώντα ελλείμ-
ματα--,  τώρα  έχουμε  εκλογές  (!)>>…….. <<το  ισχυρό  
χαρτί  της  οικονομίας>> ως  προεκλογικό  όπλο, με  την 
δημιουργική  λογιστική  του 4%  πλασματικής  ανάπτυ-
ξης (παρά  την  επιταχυνόμενη  πορεία  της  εθνικής  
οικονομίας  προς  την  χρεοκοπία). ………..το << σεμνά  
και  ταπεινά >> προεκλογικά προς τις  φορολογικές 
Αρχές, στην  μεταχείριση  των  φορολογουμένων,……
το  αμίμητο προεκλογικό <<ΛΕΦΤΑ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
(!)>>…….το  εξωπραγματικό  και διπλωματικά  αντι-
δεοντολογικό:.<<Θα  σχίσουμε  τα  μνημόνια  με  
Νόμο  του  ενός  και  μόνου  άρθρου.(!)>>………<<θα  
πανηγυρίζουμε  κτυπώντας  τα  νταούλια  και  χορεύ-
οντας οι  αγορές>>………..Και  από  κάποιους  άλλους  
που  επρόβαλαν  πιο  <<ρεαλιστικές>>  λύσεις:<<να  
τυπώσουμε  100  δίς  €  και  να  ξεχρεωθούμε.  Να  η  
λύση για  το δημόσιο χρέος(!)>> ή  <<να  πούμε  στον  
Ελληνικό  Λαό,  που  θα  βρούμε  τα  χρήματα.  Θα  τα  
πάρουμε  απο  αυτούς  που  έχουν  περισσότερα  
από  200.000  €>>.  Την  άλλη  ημέρα  έκαναν  φτερά  
οι  υψηλές  καταθέσεις  από  τις  τράπεζες.

  ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΚΑΙ ΛΑΘΡΟ-ΜΕΤΑ-
ΝΑΣΤΕΣ:<< Ελάτε, σας  δεχόμαστε  όλους>….<<Στην  
θάλασσα  δεν  υπάρχουν σύνορα. Η  θάλασσα  ανή-
κει  στα  ψάρια>>.  Εξαιρετικά πρωτότυπη  πολιτική  
διακήρυξη.……. Οι  πρόσφυγες και  λαθρομετανάστες  
(εγκαθιστάμενοι  στην  Ελλάδα)  θα  λύσουν  το  δη-
μογραφικό  μας  πρόβλημα (αλλά  θα  εξαφανίσουν  
του  Έλληνες).

ΩΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΤΗΣ (τέως) ΣΚΟΠΙΑΝΗΣ  
ΧΩΡΑΣ: <<ΧΑΙΡΟΜΑΙ  ΝΑ  ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  ΜΟΥ>>,  έστω  και δια  της  αρπαγής της 
ιστορίας  και εθνολογικά  πτώχευσης δραματικά της  
χώρας(!)……………. <<ΟΛΟΙ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ  ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΕΣ  ΚΑΙ  ΕΜΕΙΣ  ΦΟΥΦΟΥΤΟΥΣ>>…………… Οι  
δηλώσεις  του  Προέδρου της  Κύπρου κ.Αναστασιάδη, 
ότι  <<δεν  τον  επείραζε  το  σύνθετο  όνομα  της  Βαρ-
δαρίας  χώρας (κράτους  Σκοπίων)  με  τον  συνθετικό  
όρο  Μακεδονία>>,  αποτελούν  βούτυρο  στο  ψωμί  
του  τουρκικού  σωβινισμού.  Στην  παρούσα  δε  φάση 
συνηγορεί-- (αφελώς πολιτικά, άθελά  του)-- στην  δή-
λωση  του  Ιμάμογλου,    εκλεγμένου  δήμαρχου  του  
μητροπολιτικού  Δήμου  της  Κωνσταντινούπολης  και  
πιθανού  μελλοντικού  αρχηγού  του  τουρκικού  κρά-
τους, και  αποτελεί  ένα  πρόπλασμα για  διχοτόμηση  
της  Κύπρου  ως  λύση και  δημιουργία  δύο  κρατών με  
βεβαίως  ιδιαίτερες  ονομασίες. Οι  πολιτικοί συνειρμοί 
εκεί  κατευθύνονται……..  Αυτό  θέλει  για  την  χώρα  
που  ηγείται ο κ. Αναστασιάδης;  Κατενόησε  το  πολι-
τικό  ολίσθημά  του;  Λές  και οτι χωρίς  αυτές  τις  δη-
λώσεις του δεν  θα  έπαιρνε  η FYROM  το προ  πολλού  
προγραμματιζόμενο  όνομα  Β. Μακεδονία.  ΣΕ  ΤΕΤΟΙΑ  
ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΑ  ΟΡΙΑ  ΤΗΣ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ  ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ  
ΣΤΟ  ΜΕΣΟΝ  ΤΗΣ  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.  

ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ  
Δ- ΟΙ  ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ  ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ  

ΤΟΥΡΚΙΑΣ  ΚΑΙ  Η  ΕΥΡΩΠΗ. Το  αυγό  του  μουσουλ-
μανικού  φιδιού  ως  διαχρονικού  πολιτικο-κοινωνικού 
εχθρού για  την  χριστιανική  Ευρώπη  είναι  ορατό,  
υλοποιούμενο  με την σύγχρονη  στρατηγική   της  
Τουρκίας.  Η επεκτατική  της   τακτική  είναι πρωτί-
στως  δημογραφική  και  κατ’  ακολουθία  οικονομική. 
Η  εντολή προς  τους  τούρκους  του  αρχηγού  του  
τουρκικού  κράτους  σαφής: << Γεννήστε  παιδιά.  Με 
τον πληθυσμό θα επεκταθούμε στην  Ευρώπη.  Θα  
ξεπεράσουμε  τα  όρια  που  έφθασαν  οι  πρόγονοί  
μας,  την  Βιέννη.  Με  την  φτώχεια  μας  θα  προσελ-
κύουμε  το  επενδυτικό  ενδιαφέρον  των  ευρωπαίων  
κεφαλαιούχων (ιδέ  Γερμανών).  Με  την  δημογραφική  
καχεξία (υπογεννητικότητα) στην  βιομηχανική  Ευρώπη  
θα  μας  δέχονται  ως  πολύτιμο (κερδοφόρο)  εργατικό 
δυναμικό.>>. 
  Με  αυτήν  την οραματική τακτική της  Τουρκίας  ο  

πληθυσμός της αυξήθηκε  εκπληκτικά:  Από  11 εκατ. 
το  έτος 1922  σε  32  εκατ.  το  έτος  1974,  σε 76,5  
εκατ. το  έτος  2013  και  σε 80.810.525 το έτος  2018,  

με  προοπτική  τα 93,5  εκατ.  το  έτος  2050. Με  μέση  
ηλικία  του  πληθυσμού  31  ετών  και  στις  κλάσεις πα-
ραγωγικών ηλικιών  15  έως  64  ετών ποσοστό 67,8%.  
Η  αύξηση κατά  γεωμετρική  πρόοδο  του  πληθυσμού  
ασφαλώς  έχει  τις  επιπτώσεις  στο  βιοτικό  επίπεδο  
του  τουρκικού  λαού,  αφού  δεν  αυξάνεται  γραμμικά  
παράλληλα  με  τον  πληθυσμό  και  το  εθνικό  προϊόν. 
Η αύξηση  του  πληθυσμού,  συνεπής  στους  οραματι-
σμούς και  εντολές των  ηγετών  του,  ανταλλάσσεται  
με  την βέβαιη  απώλεια ευημερίας σε  μεγάλες  λαϊ-
κές  μάζες. Όμως  το  άγαλμα  του Μουσταφά Κεμάλ  
στα  Ελληνο-Τουρκικά  σύνορα στον Έβρο  ποταμό, 
με  προσανατολισμό  την  Ελλάδα  και  την  Ευρώπη,  
αποτελεί σημειολογικά  την  ενσάρκωση  της  Κεμαλικής  
παρακαταθήκης για  τις  μόνιμες επεκτατικές επιδιώξεις  
της  Τουρκίας  στην  Ευρωπαϊκή  Ήπειρο,  τις  οποίες  
πρέπει  να  πραγματώσουν  οι νέο-Οθωμανοί  με  τον  
σημερινό  τούρκο  ηγέτη  τους.  Ό,τι  δεν  επέτυχε  δια  
των  πυροβόλων  και  των  γενιτσάρων η Τουρκία,  να  
το  επιτύχει  με  το  δημογραφικό  όπλο.  Το  σχέδιο  
έχει  την  ΓΕΝΙΚΗ  ΠΡΟΒΑ (εγχείρημα)  στην  Ελλάδα.  Η  
πρόσφατη  δήλωση  του  αρμόδιου  υπουργού για  την  
μετανάστευση  κ.ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ,  ότι  για  την  κατανομή  
4000  ανήλικων  ασυνόδευτων  προσφυγόπουλων  στις  
χώρες  της  Ε.Ε.  έδειξε  ενδιαφέρον  μόνον  ένας  από  
τους  άλλους  (27)ομολόγους  του,  καταδεικνύει  το  
μέγεθος  της  συνολικής  ανευθυνότητας  των  ηγετών 
της  Ευρώπης  στις  σύγχρονες  ιστορικές  προκλήσεις,  
επειδή απλά πιστεύουν  ότι  ευρίσκονται  μακριά  
από  την  εστία  του προβλήματος. Για  άλλη  μία  
φορά  η  Ελλάδα  γίνεται  η  Ιφιγένεια  για  την  σωτηρία 
της  Ευρώπης,  αυτήν  την  φορά  από  τον επιθετικό  
Ισλαμισμό, με   τους   όρους   της  συμφωνίας  ΤΟΥ  
ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ. Η δε Τουρκία  δια  
του  προσφυγικού εφαρμόζει  απαρέγκλιτα  την μόνι-
μη  από  αιώνων  δόλια<<φιλοευρωπαϊκή>>πολιτική  
της. Η  εκκόλαψη  του  αυγού  του  μουσουλμανικού  
φιδιού  στην  Ευρωπαϊκή  Ήπειρο  σε  πλήρη  εξέλιξη.
  Αλλά  και  η  αποσυμφόρηση  των  νησιών,  απο  

λόγους  αλληλεγγύης  προς  τους  εκεί  δεινοπαθούντες  
συμπατριώτες  μας,  με  την  μαζική  μεταφορά  αυτών  
των  ανθρώπων  στην  ενδοχώρα,  ήταν  το  καλύτερο  
μήνυμα  προς  τους  διακινητές  για  νέες  και  ορμη-
τικότερες  αποστολές  προσφύγων στα  αδειασμένα  
Ελληνικά  νησιά,  αντί οι  πολιτικοί  μας να  επιδιώξουν  
δυναμική  λύση του  προβλήματος στους  μηχανισμούς 
των  αρμόδιων  Ευρωπαϊκών  Οργάνων.  ΕΚΕΙ  ΕΙΝΑΙ Η 
ΛΥΣΗ……. Όμως, μήπως  η  τελευταία  αυτή  εσωτερική 
(Ελλάδος)  ρύθμιση έχει  άμεση  σχέση  με  ΤΗΝ  ΑΔΥ-
ΝΑΜΙΑ ΤΗΣ  ΧΩΡΑΣ  ΝΑ  ΠΡΟΤΑΞΕΙ  ΣΘΕΝΟΣ έναντι  
των  Ευρωπαίων  εταίρων  μας, ή  το  χειρότερο, σχετί-
ζεται με  οικονομικά  συμφέροντα  ιδιοκτητών  άδειων  
οικοδομημάτων,  τα  οποία  έτσι  θα  εκμισθωθούν  
στην  κατοίκηση  των προσφύγων,  με  την  οικονο-
μική  ωφέλεια  των  οικοδεσποτών; Σχετική  άμμεση  
αναφορά  έγινε  τηλεοπτικά  από  πρωτοκλασάτο  
κυβερνητικό  στέλεχος  για  τις  αγροτικές  περιοχές  
όπου  θα  διασπαρούν  οι  πρόσφυγες.,

 Το  φιλοτουρκικό  ευρωπαϊκό ενδιαφέρον  εκφρά-
σθηκε  στο  παρελθόν  σε  προεκλογικά  προγράμματα  
απο υποψήφιες  για  την  ηγεσία  πολιτικές  δυνάμεις  
των  δύο  μεγαλύτερων  Ευρωπαϊκών  χωρών  ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΑΣ  και  ΓΑΛΛΙΑΣ,  παρά  τον  αφορισμό  του  μεγάλου 
Γερμανού  πολιτικού ΚΟΛ:<<TURKEY  NIEMAL  IN  
EUROPE>>.  Η  Τουρκία  ποτέ  στην  Ευρώπη. Ο αφο-
ρισμός  του  ΚΟΛ  ως διαχρονική ευρωπαϊκή  πολιτική 
θέση  έχει  πηγή  εμπνεύσεως  την  δράση των συ-
νασπισμένων  στόλων των  δυτικών  δυνάμεων κατά  
του  τουρκικού  στόλου στις ιστορικές ναυμαχίες     της  
Ναυπάκτου  το  έτος  1571 ( Λεπάντο)  και  ναυμαχία 
(του  Ναυαρίνου) της  Πύλου  το  1827. Με  την  πρώτη  
ανεκόπη  η  Οθωμανική  επέλαση  προς  ολόκληρη  την  
Ευρώπη.  Η Ευρώπη  εσώθη τότε. Είχε  ήδη  φθάσει 
προηγουμένως στην  αυλή  της  Βιέννης  και  την  επο-
λιόρκησε  το  έτος  1529.  Με  την  δεύτερη  εσώθη  η 
διαφορετικά  καταδικασμένη ελληνική  επανάσταση  
και  το  γένος των  Ελλήνων από  την εξοντωτική  μανία  
του Ιμπραήμ.  Όμως  με  την αποτυχημένη πολιορκία 
της Βιέννης από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1529,  
με  την  οποία  ανεκόπη η  ακάθεκτη επιδρομή του 
Ισλάμ στην κεντρική και δυτική Ευρώπη,  διασώθηκε 
και  εδραιώθηκε ο χριστιανισμός  στη Γηραιά Ήπειρο. 
 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία για αιώνες είχε υπό-

δουλο  σημαντικό  τμήμα  της  Ευρώπης  και  οι τούρκοι 
επανήλθαν πολιορκούντες  την Βιέννη το 1683, αλλά 
αναχαιτίστηκαν και πάλι  από   τους Αυστριακούς,  
συνεπικουρούμενοι  από  Πολωνικές  δυνάμεις  ιππι-
κού. Τώρα  επανέρχονται  με  ανακαινισμένο  σχέδιο  
επέκτασης  στην  Ευρώπη,  προσαρμοσμένο  στα  
δεδομένα  των  καιρών. ΚΑΙ  ΜΑΛΛΟΝ  ΕΝΑΙ  ΤΟ  ΧΕΙΡΟ-
ΤΕΡΟ.  ΕΑΝ  ΣΥΜΒΕΙ  ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ  ΚΑΠΟΤΕ  Η  ΤΟΥΡΚΙΑ  

ΣΤΗΝ  Ε.Ε. -- (όσο  θα  υπάρχει),—με  την  δυνατότητα  
ελεύθερης  εγκατάστασης  τούρκων  σε  ολόκληρη  
την  Ευρώπη,(πρωτίστως  στην  Γερμανία, όπου  ήδη  
υπάρχουν  περί  τα ( 6)  έξι  εκατ.  τούρκοι),τότε  σε  χρο-
νικό  ορίζοντα  το  πολύ  τριών  γεννεών  θα  ομιλούμε  
όχι για Ευρώπη  της  Γερμανίας, αλλά  για  ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
της  ΤΟΥΡΚΙΑΣ,  με  ό,τι  αυτό  θα  συνεπάγεται  για  τα  
Ευρωπαϊκά  και  παγκόσμια  γεωπολιτικά  πράγματα, με 
διαρκώς αναπτυσσόμενα  τα ειδικά συνθετικά δεδομέ-
να της  θεοκρατικής  τουρκικής  πολιτικής.  

 Οι  Δυτικές  δυνάμεις  ήθελαν πάντοτε την  Τουρκία  
ισχυρό  κράτος,  για τους  δικούς  τους  οικονομικούς  
και  γεωπολιτικούς  λόγους  η  κάθε  μία,  όλες  δε  μαζί 
ως  ανάχωμα  στην  μόνιμη  επιδίωξη  της  Ρωσίας  για  
την  κάθοδο  στις  θερμές  θάλασσες  (Μασόγειο),  από  
τότε  που  αυτή  η  δύναμη  απέκτησε  ισχύ,  ιδιαίτερα  
μετά  την  κατάλυση  της  Βυζαντινής  Αυτοκρατορίας,  
ως ηγέτιδα  δύναμη  και  προστάτιδα  των  απανταχού  
Ορθόδοξων  Χριστιανών.  Γι’ αυτό  και  υπεστήριζαν  
την  Τουρκία  σε  κάθε  δύσκολη  περίσταση. Εξ αυ-
τού  δε  του λόγου  οι  (15)δεκαπέντε  αποτυχημένοι  
Ρωσοτουρκικοί  πόλεμοι, στους  οποίους  πρέπει  να  
προστεθεί  και  η  Ελληνική  Μικρασιατική  καταστρο-
φή ως  ομοία  με  ένα  αποτυχημένο  ρωσοτουρκικό  
πόλεμο,  στην  στόχευση να  προσεγγίσει  η  Ρωσία το  
ομόδοξο  ελληνικό  έθνος  για  περαιτέρω  εξελίξεις,  
ανεπιθύμητες  από  τις  δυτικές  δυνάμεις. Τούτο  είχε  
το  προηγούμενο  με τον  νικηφόρο  Ρωσοτουρκικό  
πόλεμο του  1878  και  την συνθήκη  του  Αγ. Στεφάνου,  
με  την  οποία επέβαλε  την  επέκταση  της Βουλγαρίας  
έως  τον  Όλυμπο,  δια  μέσου  της  οποίας  έμμεσα(η 
Ρωσία)  έφθασε  στην  Μεσόγειο,  επειδή αποτελούσε  
δικό  της  Προτεκτοράτο.  Η  αντίδραση  των  δυτικών  
δυνάμεων εκδηλώθηκε  άμεσα, καταργήθηκε  αυτή  
η  συνθήκη  με  θεαματική  ενίσχυση  της  Τουρκίας. 
Χάριν δε της  Δυτικοφιλίας  της  Ελλάδος  και  ενίσχυση  
του  αντιρωσικού  μετώπου  των  δυτικών  δυνάμεων,  
με  πρωτοβουλία  της  Αγγλίας,  απεσπάσθη  από  την  
Τουρκία  η  Θεσσαλία  και  παρεχωρήθη  στην  Ελλά-
δα  το  έτος  1881  χωρίς  πολεμική  απελευθερωτική  
δράση.  
  Όμως ως εκεί.  Όχι  αυτές  οι  εύνοιες προς  την 

Τουρκία ν’αποτελέσουν καταλύτη ραγδαίων μελλοντι-
κών  εξελίξεων,  ώστε  να καταστεί η ισλαμική Τουρκία  
κυρίαρχος  της  Ευρώπης,  όπως  το  στοχεύει  με  τρείς  
διαχρονικά  θεμελιούμενους  συντελεστές: α) Την  
ένταξη  στην  Ε.Ε., β) την  ανάπτυξή  Της σε μεγάλη 
οικονομική  και  βιομηχανική δύναμη με  την  ραγδαία  
αύξηση  του  πληθυσμού  της,  και γ) τον  επίκαιρο  της  
έντεχνης  και  μεθοδικής  αποστολής  μουσουλμανι-
κού  πληθυσμού  στην  Ευρώπη.  Μάλιστα δε με  την  
εμφάνιση  και  απίστευτα αριθμητική ανάπτυξη  του  
μουσουλμανικού  κινήματος  των  υπερφανατισμέ-
νων  Τζιχαντιστών.  Η  εν εξελίξει  εκκόλαψη  του  Ισλα-
μιστικού  φιδοαυγού  απαιτεί αντιμετώπιση με νέου  
είδους  <<Ναυμαχιών  Ναυαρίνου  και  Ναυπάκτου>> 
από  τον  όμιλο  των  απειλουμένων  Ευρωπαϊκών  
κρατών,  οι  ηγέτες  των  οποίων  ευρίσκονται  μακράν  
της  έμπνευσης  του  σχεδιασμού  των.  Γι’  αυτό  δε  
είναι  απλοί  θεατές  του  σύγχρονου  Ελληνικού  δρά-
ματος  και  σχεδόν  το  διασκεδάζουν  με  ασθενείς και  
αναποτελεσματικές  στην  πράξη  συμφωνίες  με  την  
Τουρκία,  αναφορικά  με  το  λεγόμενο  προσφυγικό  και  
το  κίνημα  των  τζιχαντιστών.  

 Σε  ό,τι  αφορά  το  μεταναστευτικό, αφού οι  
προηγούμενοι  Κυβερνώντες την  Ελλάδα  έδωσαν  
το  πράσινο  φώς  αθρόας  εισόδου  στην  χώρα  με  
την  κυβερνητική  Βούληση<< ελάτε,  σας  δεχόμαστε  
όλους>>, (βελούδινη  υλοποίησηση  της  ΤΟΥΡΓΚΟΥ-
Τικής  προαγγελίας),  οι  τωρινοί  με  το  ημίσπαστο 
χαμόγελο  μιάς γυναίκας κυβερνητικού  πολιτικού  
εξήγγειλαν  την σύγχρονη  ρύθμιση: Την  διασπορά των 
προσφύγων  σε  χωριά  με  ζήτηση  αγροτοεργατών,  
με  σκοπό  να  εργάζωνται στούς  αγρούς  αμειβό-
μενοι,  δίνοντας  λύση  στο  ζήτημα  της  εξεύρεσης  
εργατικών χειρών και ταυτόχρονα  θα  κερδίζουν  οι  
εντόπιοι  και  από  την  μίσθωση  οικιών  σ’ αυτούς.  
Λύση sic του  προσφυγικού.  Άλλο  ένα  μήνυμα  προς  
τους  Ευρωπαίους  εταίρους  ότι  <<η  πτωχή  αλλά 
έντιμος  Ελλάς>>  και  σ΄αυτό  το  πρόβλημα δίνει την  
λύση.  Τα  παιδιά  των  αγροτών  θα  σπουδάζουν, {  8  
στούς  10  ελληνόπαιδες  εισήχθησαν  στην  τριτοβάθ-
μια  εκπαίδευση  εφέτος (2019),  αρκετοί  με  άθλια  
βαθμολογία  απολυτηρίου  Λυκείου}. Μόλις  δε  οι  
ικανοί  αποφοιτήσουν,  παίρνουν  τον  δρόμο  για  την  
ξενιτειά.  Και  έτσι  <<κτυπιέται>> από  την  Πολιτεία 
στην  ρίζα  το  ΒRAIN  DRΑΙΝ.  Πολιτικός  παραλογι-
σμός  για  βραβείο  ΝΟΜΠΕΛ !.  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ
Ενεργός  Πολίτης

Πρώην  αντιπρόεδρος  Συλλόγου  
πολ. Συνταξιούχων  Τρικάλων 

24310 .35141 - 6940.833.938

TO ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ) 
Εσείς, εμείς, οι  λοιποί  Έλληνες και  η  Ευρώπη συνέχεια από την 1η σελίδα
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ἐποχή μας. Εἶναι ἀνήκουστα καί πρωτοφανή. 
Θεωροῦμε, ὅτι ἦρθαν πολύ γρήγορα τά γε-
γονότα ἀπ’ ὅ,τι τά  περιμέναμε, ὅσον ἀφορά 
δηλαδή τόν ἐρχομό τοῦ ἀντιχρίστου. Καί ὁ 
λόγος εἶναι ὅτι ὁ πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, σάν ἄλλος αὐτοκράτορας Δι-
οκλητιανός καί Καλιγούλας, μέ ὅλους  τούς 
ἀθέους καί ἀκοινώνητους οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν 
καμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ,  ἀποφάσισαν  νά  κλείσουν  τούς 
Ναούς.
  Γνωρίζουμε  ὅτι,  ἀνέκαθεν  μέσα  στήν 

Ἐκκλησία ὅταν πρόεκυπταν ἀνομβρίες, ἐπι-
δημίες καί ἔπεφταν στά σπαρτά  ἀκρίδες καί 
διάφορα ἔντομα, οἱ Ἐπίσκοποι μαζί μέ τούς 
κληρικούς καί τούς λαϊκούς ἔκαναν λιτανεῖες 
καί ἁγιασμούς. νήστευαν γιά ἀρκετές ἡμέρες 
καί προσπαθοῦσαν μέ ὅλους τούς τρόπους 
νά παρακαλέσουν τό Χριστό καί τήν Παναγία 
προκειμένου νά λυθεῖ ἡ δοκιμασία. Γι’ αὐτό 
ἄλλωστε καί μέσα στό ἱερό Εὐχολόγιο ὑπάρ-
χουν  διάφορες  εὐχές  γιά  τέτοιου  εἴδους 
δοκιμασίες. Σήμερα ὅμως παρατηροῦμε καί 
ὀφείλουμε νά  τό ὁμολογήσουμε μέ πολλή 
θλίψη,  ὅτι  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,  οἱ  Ἐπίσκοποί 
μας καί οἱ Μητροπολίτες μας δέν στάθηκαν 
στό ὕψος τῶν περιστάσεων. Συμβιβάστηκαν 
μέ τό κοσμικό πνεῦμα, ταυτίστηκαν ἀπόλυ-
τα μέ «τόν καίσαρα» καί ἔτσι ἔκλεισαν τίς 
Ἐκκλησίες καί  ὁ λαός τοῦ Θεοῦ λυπᾶται πολύ 
περισσότερο ἀπό αὐτούς.  
Μοῦ  ἔγραψε  ἕνας  νεαρός  ἕνα μήνυμα: 

«Ποῦ  καταντήσαμε! Νά ψάχνουμε  τρόπο 
τέλεσης ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μέσῳ facebook, 
ἀντί νά ἑνωθεῖ ὁ κλῆρος καί νά ἀνοίξει  τίς 
Ἐκκλησίες.  Εὐθυνοφοβία, ρεζερβέ ἀκολου-
θίες καί ὁ λαός  τοῦ Θεοῦ ἐκτός  τῶν  ἱερῶν 
Nαῶν. Φαίνεται  ὅτι  ἐπαληθεύονται  ἐδῶ 
καθαρά τά λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω-
λοῦ, «ὅτι στίς δύσκολες ἐποχές οἱ κληρικοί 
θά γίνουν χειρότεροι τῶν λαϊκῶν». Ο Θεός 
νά μᾶς ἐλεήσει.
 Ἐκτός τούτων εἶναι ἀναγκαῖο νά κάνουμε 

καί κάποιες ἄλλες ὑπογραμμίσεις.
  1ον. Τόν διαδικτυακό τρόπο τέλεσης τῆς 

Θείας Λειτουργίας  τόν ὑπέδειξε πρῶτος ὁ 
πάπας, ὁ αἱρεσιάρχης πάπας. Μήπως λοιπόν 
ὁ Πατριάρχης  καί  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  καί  οἱ 
ἄλλοι Μητροπολίτες μιμήθηκαν  τόν πάπα; 

2ον. Διαφημίζεται τό ἐμβόλιο γιά τό ὁποῖο 
γίνεται ἕνας παγκόσμιος πόλεμος μεταξύ τῶν 
μεγάλων κρατῶν καί ὁ λόγος εἶναι καθαρά 
οἰκονομικός, καθώς θά ἀποφέρει
πολλά κέρδη. Ἐκτός τούτου, φημολογεῖται 

ὅτι τό ἐμβόλιο αὐτό θά ἔχει τέτοια στοιχεῖα 
πού θά προκαλέσουν  σοβαρή βλάβη στό 
σῶμα,  ταυτόχρονα δέ θά  ἐλέγξουν  καί  τό 
DNA  τοῦ  ἀνθρώπου,  δηλαδή  θά  κάνουν 
τούς ἀνθρώπους σάν πρόβατα, χωρίς καμία 
ἀπολύτως βούληση καί ἐλευθερία.

3ο.  Διαπιστώνουμε ὅτι ἄνθρωποι  –ὅλοι 
ἐκεῖνοι πού ἀνήκουν στή νέα τάξη τῶν πραγ-
μάτων - κατάφεραν νά κλείσουν καί νά ἀπο-
μονώσουν τούς ἀνθρώπους μέσα στά σπίτια 
τους γιά νά τούς ἐλέγχουν διαδικτυακά καί 
νά διοχετεύουν  τά δικά τους μηνύματα μέσα 
ἀπό τά Μ.Μ.Ε., ἀσκώντας  ψυχολογική πίεση. 
Στήν ὀρθόδοξη Ρωσία ὅμως ἔκαναν κάτι πολύ 
ἔξυπνο. Ἔκλεισαν  τούς  ἡλικιωμένους  καί 
τίς εὐπαθεῖς ὁμάδες στά σπίτια καί οἱ ἄλλοι 
ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα.

4ο.  Ἐπίσης, μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀχρήματη 
κοινωνία ἐφόσον ὅλες οἱ συναλλαγές γίνο-

νται μέσῳ διαδικτύου. 
5ο. Ὕβρισαν τή Θ. Κοινωνία μέ τόν ἀνόσιο 

λόγο τους, ὅτι τάχα, θά κολλήσει κανείς μι-
κρόβιο - ἄν εἶναι δυνατόν- ἀπό τό Σῶμα καί τό 
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, το 1932, σ’ ἕνα στενό 
δρομάκι  κρυβόταν ἕνας λεπρός σέ προχω-
ρημένο βαθμό. Τά χείλη του εἶχαν φαγωθεῖ 
ἀπό τή φοβερή ἀρρώστια. Κάποτε ὁ Ὅσιος 
πῆγε νά τόν κοινωνήσει, ἀλλά τό σαπισμένο 
σῶμα του δέν μπόρεσε νά παραλάβει τό Ἅγιο 
Σῶμα  τοῦ Κυρίου,  παρέπεσε στό πλάι.  Ὁ 
Ὅσιος χωρίς κανένα δισταγμό ἔσκυψε πῆρε 
μέ τό δικό του στόμα τό Θεῖο μαργαρίτη καί 
τόν  κατέλυσε χωρίς νά πάθει τίποτα. Ὅσο γιά 
τό λεπρό τελικά τόν ἀνακάλυψε ἡ ἀστυνομία 
καί τόν ἔστειλε στό λεπροκομεῖο.
 Ὀκτώβριος  τοῦ  1918.  Τό 

Ἀγρίνιο ἔχει 15.000 κατοίκους. 
Μία ἐπάρατος νόσος, ἡ γρίπη, 
θερίζει κυριολεκτικά τήν πόλη. Δέν ὑπάρχει 
οἰκογένεια πού νά μή θρηνεῖ ἔστω καί ἕνα 
θῦμα ἀπό  τή  γρίπη. Οἱ  νεκροί  εἶναι  τόσοι 
πού οἱ παπάδες δέν προφταίνουν οὔτε κἄν 
μιά εὐχή νά διαβάσουν. Φόβος ἐπικρατεῖ στό 
Ἀγρίνιο, στό Μεσολόγγι,  καί στό Αἰτωλικό. 
Ἡ  ἐπιστήμη φαίνεται ἀνίκανη. Ὁ ἀριθμός 
τῶν θανόντων φθάνει ὡς 50 τήν ἡμέρα. Οἱ 
κάτοικοι ἀποφεύγουν  τούς νεκρούς γιά  τό 
φόβο τῆς μετάδοσης. Ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἡ 
γρίπη εἶναι μιά δοκιμασία. Οἱ γεροντότεροι 
θυμοῦνται  τότε  ἕνα θαῦμα  τῆς Παναγίας 
τῆς Προυσιωτίσσης,  πού  εἶχε  κάνει  ὅταν 
θέριζε  ἡ  χολέρα  τό  1854.  Ἀπελπισμένοι 
βρίσκουν καταφύγιο στήν πίστη. Σκέπτονται 
νά μεταφερθεῖ ἡ  εικόνα  τῆς Παναγίας  τῆς 
Προυσιωτίσσης στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου. Τό 
πρωινό τῆς 24ης  Ὀκτωβρίου  μετά τόν ὄρθρο 
μιά πομπή σχηματίζεται μέ ἐπικεφαλῆς τόν 
Τίμιο  Σταυρό, τούς γέροντες τῆς πόλης, τούς 
μοναχούς  τῆς Μονῆς.  Τότε  χιλιάδες πιστοί 
ἀπό τήν πόλη βγῆκαν στούς δρόμους νά τήν 
ὑποδεχτοῦν. Ξεκινοῦν μιά ὁλονύκτια πορεία. 
Ἡ πομπή ὁδηγεῖται στήν Ἁγία Τριάδα Ἀγρι-
νίου, ὅπου γίνεται μεγάλη Παράκληση στήν 
Παναγία. Τό κακό ἔχει σταματήσει. Η Παναγία 
ἔκανε ἄλλη μια φορά τό θαῦμα της. Καί ἐδῶ 
νά ἐρωτήσουμε κάτι. Ἡ λιτανεία ἔγινε χωρίς 
τόν κόσμο; Οἱ  κληρικοί  εἴχανε κλείσει  τότε 
τούς  ἱερούς Ναούς;  Δέν ἐκκλησιάζονταν οἱ 
ἄνθρωποι; Δέν κοινωνοῦσαν τῶν Ἀχράντων 
Μυστηρίων; Ἴσα - ἴσα βλέπουμε καθαρά ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι ἔσπευσαν μέ πολλή εὐλάβεια καί 
πίστη. Παρακάλεσαν τήν Παναγία, ἀγνοώντας 
τόν κίνδυνο τῆς γρίπης, προκειμένου νά τούς 
σώσει ἀπό τή δεινή μάστιγα. Καί τούς ἔσωσε!
  Ὁ κύριος Θεολόγος Παπαδόπουλος, μορια-

κός βιολόγος, λέει τά ἑξῆς σημαντικά: «Γιά τόν 
ὀρθόδοξο χριστιανό μέσα στό Ἅγιο Ποτήριο 
βρίσκονται ἡ Ζωή, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ 
Χριστοῦ, γιά ὅλους τούς ἄλλους εἶναι ἄρτος 
καί οἶνος. Ἄλλωστε ἡ ομολογία τῆς πίστεως 
ἀποκαλύπτεται κυρίως μέ τό παράδειγμά 
μας καί  τή ζωή μας καί ὄχι μέ τά λόγια μας.
  Καί συνεχίζει:  Ἕνας μή ἐλεγμένος ἀσθενής 

ἤ φορέας τοῦ COVID-19 πού χρησιμοποιεῖ τά 
μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς σέ ὥρα αἰχμῆς δέν 
εἶναι δημόσιος κίνδυνος; Εἶναι. Ἄρα κόβονται 
οἱ δημόσιες συγκοινωνίες. Ἕνας ἀσθενής 
φούρνου πού ζυμώνει καί πουλᾶ ψωμί δέν 
εἶναι δημόσιος κίνδυνος; Εἶναι. Ἕνας πού 
φτιάχνει καφέ καί τό δίνει σέ ἑκατοντάδες 
ἀνθρώπους καθημερινά ἁπλά κλείνοντας τό 
πλαστικό καπάκι ἤ πιάνοντας τό καλαμάκι 

εἶναι δημόσιος κίνδυνος; Εἶναι. Ἕνας ταμί-
ας  σέ σοῦπερ μάρκετ δέν εἶναι δημόσιος 
κίνδυνος; Εἶναι. Δηλαδή, ἄν φτάσουμε στό 
σημεῖο νά θεωροῦμε κίνδυνο γ ιά τή  δημό-
σια ὑγεία τόν ἐκκλησιασμό, τότε νά κλείσουν 
ὅλα. Μέχρι τότε ὁποιαδήποτε ἄλλη κουβέντα 
εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ».
   Συγκινούμαστε, ἀγαπητοί, αὐτές τίς ἡμέ-

ρες. ὅσοι πιστοί ἔρχονται, καί ἐξομολογοῦνται 
μετά δακρύων, ἐνῶ εἶναι ἕτοιμοι διά νά κοι-
νωνήσουν, δέν  μποροῦν νά προσέλθουν στή 
Θεία Κοινωνία. Νά προσκυνήσουν τόν  Τίμιο 
Σταυρό διά νά λάβουν δύναμη καί θάρρος 
γιά τή συνέχιση τῆς Μ.  Τεσσαρακοστῆς. Καί 
ὅπως φημολογεῖται,  θέλουν  νά  κλείσουν 
τίς  Ἐκκλησίες  καί  γιά  τό Πάσχα.  Μήπως, 
ἐδῶ ἀκριβῶς, κρύβεται ὁ πόλεμος ἐναντίον 

τοῦ χριστιανισμοῦ; Καί βέβαια. 
Προκύπτει  ὅμως  καί  ἕνα ἄλλο 
ζήτημα. πολλοί πνευματικοί δέν 

δέχονται πρός ἐξομολόγηση τούς χριστιανούς. 
Εἶναι πολύ λυπηρό, νά συμβαίνουν  τέτοιες 
καταστάσεις καί μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί, τό ὑποστηρίζει 
ἀπερίφραστα: «Εἴτε ζῶμεν εἴτε ἀποθνήσκω-
μεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν». δηλαδή εἴτε ζοῦμε 
εἴτε πεθαίνουμε  νά  ἀνήκουμε στόν Κύριο. 
Ὁ χριστιανός δέν θά πρέπει νά ὑπολογίσει σέ 
καμία περίπτωση τή  ζωή του μπροστά  στή 
Θεία Μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος 
τοῦ Χριστοῦ. Οἱ χριστιανοί οἱ «ἐν Καρχηδόνι» 
μαρτύρησαν μέσα στίς κατακόμβες τήν ὥρα πού 
τελοῦνταν ἡ Θεία Λειτουργία ὅταν οἱ εἰδωλολά-
τρες στρατιῶτες ὅρμησαν καί τούς κατέσφαξαν. 
Νά, ποιά εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως! 
 Κάτι ἄλλο πού πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε. 

Δίνεται  μεγάλη ἔμφαση στήν ὑγεία τοῦ σώ-
ματος. Ἀλλά  πῶς θά ὑπάρξει ὑγεία στό σῶμα 
ἄν δέν ὑπάρχει ὑγεία στήν ψυχή; Ἡ  ψυχή μας 
εἶναι ἀνώτερη ἀπό τό σῶμα. Τό σῶμα εἶναι 
ὑπηρέτης τῆς ψυχῆς. Γι’ αὐτό δέν θά πρέπει 
σέ καμία περίπτωση νά ὑποτάξουμε τήν ψυχή 
στό σῶμα. Τό ἐπισημαίνει ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ 
Κυριός μας: «Τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα 
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ»; Ὅταν ὁ χριστιανός θέλγεται 
ἀπό τό θεῖο ἔρωτα, δέν ὑπολογίζει αὐτήν ἐδῶ 
τήν ἐπίγεια ζωή μπροστά στήν αἰώνια ζωή. Εἶναι 
καιρός ὁμολογίας. Ὁ καθένας μας κρίνεται αὐτή 
τή στιγμή.
  Ο Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οἱ Ἐπίσκοποι 

καί οἱ Μητροπολίτες ἀρνοῦνται τή Θ. Χάρη, βλα-
σφημοῦν  κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δέν μᾶς 
ἔχει πεῖ ὁ Χριστός ὅτι θά πατᾶτε πάνω στά φίδια 
καί τούς  σκορπιούς καί δέν θά παθαίνεται τίπο-
τα; Ἄρα εἶναι ὁμολογία πίστεως ἤ μᾶλλον ὅρος 
σωτηρίας. Ἐφόσον αὐτή τή στιγμή ὑποχωροῦν 
στίς διαταγές τοῦ πρωθυπουργοῦ καί ὑποδου-
λώνονται χωρίς καμία ἀπολύτως ἀντίρρηση, 
ἁμαρτάνουν θανάσιμα. Οὔτε ἐπί τουρκοκρατίας 
οὔτε ἐπί κουμμουνισμοῦ ἔκλεισαν τίς Ἐκκλησίες. 
Ἄρα διανύουμε  πολύ πιό δύσκολες ἐποχές.
   Ὁ ἀπ. Παῦλος λέει: «Οὐ γάρ ἔδωκε ἡμῖν 

ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας ἀλλά δυνάμεως καί 
σωφρονισμοῦ». Καί νά  τονίσουμε ἐδῶ, ὅτι 
εἶναι πολύ χαρακτηριστική ἡ προφητεία τοῦ 
ἀειμνήστου φλογεροῦ Ἐπισκόπου γέροντος 
Αὐγουστίνου Καντιώτη.

  «Ἄχ ἡ ἐπιδημία! Ὤχ, ὤχ, ὤχ! Ἔρχεται, ἔρχε-
ται, ἔρχεται, ἔρχεται!

Ἔρχεται ἐπιδημία, ὄχι γρίπη σάν τήν γριπού-
λα αὐτή, πού πέφτεις στά κρεβάτια, ἀλλά, σύμ-
φωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη, ἔρχεται ἐπιδημία 
μέ ἕνα περίεργο ὄνομα ἀσθένειας πού θά 

ἐκμηδενίσει, θά ἐξευτελίσει τούς γιατρούς, 
θά ἐξευτελίσει τά φαρμακεῖα, τά πάντα!

 Σκούπα ἡλεκτρική!
 Τί νά μᾶς κάνει ὁ Θεός;
Προσευχή δέν κάνουμε, Ἁγία Γραφή δέν 

διαβάζουμε, πορνεῖες καί μοιχεῖες καί δια-
ζύγια, καί ἀκαθαρσίες, σκουλήκια βρωμερά 
καί ἀκάθαρτα! Ἔρχεται ἐπιδημία πού θά 
σαρώσει τόν κόσμον ὁλόκληρο! Σκούπα ἡλε-
κτρική! Καί ὅπως στόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, ἦλθε ἡ γρίπη ἐκείνη πού ἐσάρωσε τήν 
Ἀθήνα ὁλόκληρον, καί χιλιάδες ἔπεσαν καί 
ἀπέθαναν, οὕτω πως ἔρχεται ἐξ Ἀνατολῶν 
φοβερά ἐπιδημία! Κινδυνεύουμε, ἀδελφοί 
μου! Νά πέσουμε στά γόνατα, στά ἅρματα, 
στήν προσευχή!».
   Εἶναι  κανόνας ὅτι μετά ἀπό  τίς ὑποχω-

ρήσεις στά θέματα τῆς πίστεως, ἔχουμε καί 
ἐθνικές τραγωδίες. Ο Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ, 
γιατί βλέπουμε αὐτές τίς ἡμέρες, πῶς κινεῖται 
ὁ αἱμοσταγής Ἐρντογάν πού δέν ὑπολογίζει 
τίποτα, ἀφοῦ ἔχει τίς πλάτες ὅλων τῶν εὐρω-
παίων, οἱ ὁποῖοι τοῦ χαϊδεύουν τά αὐτιά.  Ἄς 
λυπηθεῖ ὁ Θεός τήν πατρίδα μας.
 Μή λησμονοῦμε ἄλλωστε, ὅπως λέγει ὁ 

μαχητικός δάσκαλος Δημήτριος Νατσιός, «ὅτι 
τή λευτεριά μας τήν ὀφείλουμε στά Άγια Δι-
σκοπότηρα». Βεβαίως, θά λάβουμε ἁγιασμό 
καί ἀντίδωρο καί θά  χριστοῦμε μέ  λαδάκι 
ἀπό τούς ἁγίους, ἀλλά ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι 
ἀναντικατάστατη.
   Μήν παραποιοῦμε τά πράγματα καί μή 

προσπαθοῦμε νά χρυσώσουμε  τό  χάπι.  νά 
ἀμβλύνουμε ὅλες τίς ἄλλες καταστάσεις. Ἄς 
μετανοήσουμε ὅλοι. Πρῶτα ἐμεῖς οἱ κληρι-
κοί. Εἶναι καί μιά δοκιμασία ἀπό τό Θεό. τήν 
ἐπέτρεψε προκειμένου νά συνετισθοῦμε γιά 
τά ἐπερχόμενα δεινά τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀντιχρί-
στου. «Ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεσθε ἵνα μή 
εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν», εἶναι ἡ προτροπή 
τοῦ Κυρίου στούς μαθητές του καί σέ ὅλους 
τούς χριστιανούς. Ο Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος 
νικητής, εἶναι  Ἐκεῖνος πού ἀποτελεῖ τό Α καί 
τό Ω τῆς  ἱστορίας  τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 
Στό λάκκο πού ἑτοίμασαν οἱ ἐχθροί – καί νά 
τό γνωρίζουν οἱ θεομάχοι – γιά τόν πιστό λαό, 
θά πέσουν μέσα οἱ  ἴδιοι πού πολεμοῦν τόν 
Ἰησοῦ Χριστό.
   Συζητώντας μέ ἄνθρωπο πνευματικό γιά 

τόν  ιό πο ύ μᾶς ἀπειλεῖ  ... μοῦ συνέστησε 
πάνω ἀπ’  ὅλα  ἐμπιστοσύνη  στό Θεό  καί 
στήν Παναγία μας. Προσοχή στίς  εἰδήσεις 
καί στίς  φῆμες, γιατί σκόπιμα δημιουργεῖται 
κλίμα ταραχῆς καί πίσω ἀπό τήν ταραχή βρί-
σκεται ὁ ταραχοποιός...(ὁ διάβολος). Χωρίς νά 
πέσουμε στήν παγίδα πού ἑτοιμάζουν. Ἐπίσης 
μίλησε καί γιά μιά ἄλλη διάσταση: ὅπως καί σ’ 
αὐτόν τόν κίνδυνο θά βροῦν τρόπο νά μᾶς σώ-
σουν μέ τό ἐμβόλιο, ἔτσι τότε θά μᾶς παρουσι-
άσουν τίς λύσεις τους... ἀφοῦ προηγουμένως 
σπείρουν πανικό  καί  ταραχή. Παράλληλα 
τεστάρουν καί τίς ἀντιδράσεις μας. γι΄ αὐτό 
ἀδελφοί, ἄς εἴμαστε προσεκτικοί.  
Πρέπει  λοιπόν νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι 

ἀρχίζουμε ἐποχή διωγμῶν γιά τούς χριστια-
νούς. Ὁπότε, θά πρέπει νά εἴμαστε ἑδραῖοι 
καί ἀμετακίνητοι στήν ἐλπίδα  τοῦ Εὐαγγε-
λίου, στό Χριστό μας ὁ οποῖος εἶναι Αὐτός 
πού θά σώσει τό ἀνθρώπινο γένος καί ὅλους 
τούς καλοπροαίρετους ἀνθρώπους, γιατί δέν 
μπορεῖ ὁ ἰός, ἕνα μικρόβιο, νά νικήσει τόν Υἱό 
τοῦ Θεοῦ, τόν Παντοδύναμο Θεό.

ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥσυνέχεια από την 1η σελίδα

του Αρχιμ. 
Παύλου Ντανά
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από την 20η Ομιλία 5/4/1981

«Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ 
ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγορά-
σθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχῆ 
τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ· καὶ οὐχ εὑρέ-

θη ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· 
ἄμωμοι γάρ εἰσιν» (Ἀπ. 14, 4).

Ἀγαπητοί  μου·  μέσα  στό  σχέδιο 
τοῦ Θεοῦ ἐνεφιλοχώρησε ἡ πονηρά 
ἐπιθυμία! Ποιός θά μποροῦσε ποτέ νά 
καυχηθῇ ὅτι ἔχει ἕνα ἅγιον γάμον;… 
τόσον ἅγιον, ὥστε ποτέ νά μήν ὑπῆρξε 
ἡ πονηρά ἐπιθυμία οὐδ’ ἐπ’ ἐλάχιστον;…
Ἀπό τήν στιγμή πού ἡ Εὕα εἶδε τόν 

καρπόν στόν Παράδεισον καί τόν ἐπε-
θύμησε, μπῆκε ἡ πονηρά ἐπιθυμία –ἐν 
εὐρείᾳ ἐννοίᾳ ἐπιθυμία–· αὐτό τό σκου-
λήκι πού μπαίνει σέ ὅλα τα πράγματα. 
Καί ἐπιθυμία εἶναι αὐτό πού ὅταν ἰδῶ 
τό κουστούμι  τοῦ ἄλλου τό  ζηλεύω· 
ὅταν  ἰδῶ τά χρήματά του, τό χωράφι 
του, τό περιβόλι του, τίς γλάστρες μέ τά 
λουλούδια του, τό ἐπιθυμῶ καί λέγω: 
«Γιά κοίταξε!…». Εἶναι αὐτό δηλαδή πού 
ἔρχεται νά διορθώσῃ ἡ δεκάτη ἐντολή: 
«οὐκ ἐπιθυμήσεις ὅσα τῷ πλησίον σού 
ἐστι» (Δευτ. 5, 20). «Οὐκ ἐπιθυμήσεις»! 
Αὐτή ἡ πονηρά ἐπιθυμία ἔχει μπῆ καί 
μέσα εἰς τόν γάμον.
Ποιός μπορεῖ νά καυχηθῇ γιά ἕναν 

γάμο, στόν ὁποῖο δέν ἔχει μπῆ αὐτή ἡ 
πονηρά ἐπιθυμία;… Μόνον, γιά νά τήν 
ἰδῇ ποιά εἶναι καί νά τήν χαρακτηρίσῃ, 
πρέπει νά ’χῃ μάτια Ἁγίου.
Ἔ, λοιπόν· γι’ αὐτόν τόν λόγον ὁ γάμος 

καθ’ ἐαυτόν δέν μολύνει. Ὅ,τι ἐνεφι-
λοχῶρησε εἰς τόν γάμον, αὐτό μολύνει. 
Συνεπῶς ὁ Εὐαγγελιστής βάζει τό ρῆμα 
«ἐμολύνθησαν», ἐπειδή ἀναφέρεται εἰς 
ὅ,τι ὑπάρχει μέσα εἰς τόν γάμον –χωρίς 
νά τόν ὑποτιμᾶ– καί ὄχι εἰς αὐτόν τόν 
ἴδιο.
Τό ὅτι πρόκειται περί αὐτοῦ πού σᾶς 

λέγω, μᾶς τό λέγει τό  ἴδιο τό Κείμενο 
εὐθύς παρακάτω: «παρθένοι γάρ εἰσιν». 
Εἶναι παρθένοι· δηλαδή ἄγαμοι· δέν 
παντρεύτηκαν.
Σᾶς εἶπα ὅμως ὅτι τό θέμα τῆς ἐπιθυ-

μίας εἶναι εὐρύτατο· δέν ἀφορᾶ μόνο 
στό θέμα τοῦ γάμου· δέν ἀφορᾶ μόνο 
στό θέμα τῶν σαρκικῶν σχέσεων. Ἀλλά 
αὐτό θά τό ἰδῆτε πιό κάτω.
«Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ 

ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγορά-
σθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχῆ 
τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ· καὶ οὐχ εὑρέθη 
ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· ἄμωμοι 
γάρ εἰσιν» (Ἀπ. 14, 4). Αυτοί, οἱ ἑκατόν 
σαράκοντα  τέσσαρες χιλιάδες,  εἶναι 
ἐκεῖνοι πού ἀκολουθοῦν τό Ἀρνίον, τόν 
Ἰησοῦν Χριστόν. (Πῆγε ἐκεῖ ὁ Χριστός; 
Ἐκεῖ  καί  ἐκεῖνοι. Πῆγε ἐδῶ; Ἐδῶ καί 
ἐκεῖνοι.) Αὐτοί  ἐξηγοράσθησαν ἀπό 
τούς ἀνθρώπους, γιά νά ἀποτελέσουν 
ἐκλεκτή προσφορά στόν Θεό καί στό 
ἀρνίο. Καί δέν ὑπῆρξε ψεῦδος στό στόμα 
τους, διότι εἶναι ἄμεμπτοι. Ἐδῶ ἡ λέξις 
«ψεῦδος» εἶναι μέ τήν γενικήν ἔννοιαν. 
Θά τό ἰδοῦμε ὅμως πιό κάτω.
Ὑπό τόν σχετικόν ἀριθμόν «ἑκατόν 

τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες» –ὁ 
ὁποῖος εἶναι δώδεκα ἐπί δώδεκα χιλιά-
δες· ἤ δώδεκα χιλιάδες ἀπό τήν κάθε 
μιά ἀπό τίς δώδεκα φυλές τοῦ Ἰσραήλ– 
ὑποδηλοῦται ἕνα πλῆθος ἐκλεκτῶν, οἱ 
ὁποῖοι ἐμφανίζουν  τρεῖς  χαρακτηρι-
στικές ἰδιότητες. Οἱ δώδεκα φυλές τοῦ 
Ἰσραήλ, οἱ ὁποῖες σήμερα πλέον δέν 
ὑφίστανται, ἀποτελοῦν σύμβολον ὅλων 
τῶν φυλῶν, γλωσσῶν, γενῶν καί χρωμά-
των ἀνθρώπων ἐπί τῆς γῆς.
Στήν Ἀποκάλυψι ὁ ἀριθμός «ἑκατόν 

σαράντα τέσσαρες χιλιάδες» ἀναφέρε-
ται δυό φορές καί ἡ μία περίπτωσι δέν 
ἔχει σχέσι μέ τήν ἄλλη. Ἐδῶ ἔχομε τήν 
περίπτωσι εἰδικά τῶν παρθένων· τῶν 
ἀγάμων. Αὐτός ὁ ἀριθμός δέν εἶναι κλει-
στός ἀριθμός, ἀλλά σχηματικός. Δηλαδή 
δέν σημαίνει ὅτι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι θά 
εἶναι ἀκριβῶς τόσοι· οὔτε ἕνας παραπά-
νω ἤ παρακάτω. Εἶναι σχηματικός, πού 
δείχνει πλῆθος. Καί μόνο μέ τό «δώδεκα 
φυλές», δείχνει τό ἅπαν τῆς ἀνθρωπό-
τητος. Αὐτοί ἐξελέγησαν ἀπό ὅλη τήν 
ἀνθρωπότητα, κατά τήν διάρκεια ὅλων 
τῶν αἰώνων καί ὅλων τῶν ἐποχῶν, κατά 
τό «ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων 
ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καί τῷ ἀρνίῳ».
«Ἀπαρχή» εἶναι ὁ πρῶτος καρπός πού 

προσεφέρετο στόν Θεό. Συνεπῶς ἡ ἀγα-
μία εἶναι ἕνα εἶδος θυσίας πρός τόν Θεό. 
Θά τό ἰδοῦμε ὅμως λίγο πιό κάτω. Τώρα 
ἄς ἰδοῦμε αὐτά τά τρία χαρακτηριστικά.
Καί πρῶταπρῶτα εἶναι ἡ παρθενία. 

«Οὗτοὶ εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμο-

λύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν». Διότι 
εἶναι παρθένοι.
Ἡ ἰδιότης τῆς παρθενίας εἶναι παναρ-

χαία καί συνομήλικος μέ τό ἀνθρώπινο 
γένος, ἐφ’ ὅσον τόσον ὁ Ἀδάμ ὅσο καί ἡ 
Εὔα μέσα εἰς τόν Παράδεισον ἦσαν παρ-
θένοι. Μετά τήν πτῶσι –Ὑπογραμμίζω! 
Μετά τήν πτῶσι–, μετά τήν ἔξοδόν των 
ἀπό τόν Παράδεισον, «τότε Ἀδάμ ἔγνω 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα 
ἔτεκε τὸν Κάϊν» (Γέν. 4, 1). Τότε συνῆλθε 
μετά τῆς γυναικός του. Τότε ἀνεγνώρισε 
τήν Εὔα ὡς σύζυγόν του, συνῆλθε μετ’ 
αὐτῆς καί ἐγέννησε τόν Κάϊν.
Πότε ὅλα αὐτά;
Μετά τήν πτῶσιν. Ὥστε στόν Παρά-

δεισο ζοῦσαν ἐν παρθενίᾳ. Ἐν παρθενίᾳ! 
Προσέξατέ το!
Ἡ παρθενία στήν Παλαιά Διαθήκη γε-

νικά τιμᾶται μέν, ἀλλά δέν ἐπιδιώκεται. 
Καί τοῦτο, διότι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἔπρεπε 
νά αὐξάνεται ἀριθμητικῶς, προκειμένου 
νά διατηρηθῇ μέσα στίς ποικίλες ἱστορι-
κές του περιπέτειες, ὥστε ἀπ’ αὐτόν νά 
προέλθῃ ὁ Μεσσίας. Ἔπρεπε νά ὑπάρχῃ 
τό πλαίσιον «λαός», διά νά ἔλθῃ ὁ Μεσ-
σίας. Ὁ προφήτης Ἠλίας ἦτο παρθένος. 
Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος ἦτο παρθένος. 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἦτο παρ-
θένος. Ἐπιφυλάσσεται ὅμως ἡ παρθενία 
ὡς κατ’ ἐξοχήν πλέον ἀρετή τῆς Καινῆς 
Διαθήκης. Στήν Καινή Διαθήκη δέν θά 
τιμᾶται ἁπλῶς, ἀλλά θά θεωρεῖται ἀρε-
τή. Προσέξατε· ἀρετή!
Κατ’ ἀρχάς πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἡ παρ-

θενία δέν εἶναι μία κατάστασις «παρά 
φύσιν», ἀλλά οὔτε καί «κατά φύσιν»· 
εἶναι μία κατάστασις «ὑπέρ φύσιν»· 
πιό πάνω ἀπ’ τή φύσι· ἕνα ξεπέρασμα 
τῆς φύσεως. Θά τολμούσαμε ἀκόμα νά 
ποῦμε μαζί με τόν ἱερόν Χρυσόστομον 
αὐτό πού λέγει στόν περί παρθενίας τοῦ 
λόγον, τόν πολύ μεγάλο αὐτόν λόγον:
«Ἡ παρθενία  εἶναι  ἡ  ὄντως  κατὰ 

φύσιν  κατάστασις,  τῆς παιδοποιίας 
εἰσαχθείσης, προβλεπομένου τοῦ Θεοῦ 
τήν ἀνθρωπίνην πτῶσιν». Η παρθενία 
κι ὄχι ὁ γάμος εἶναι ἡ πραγματική κατά 
φύσιν κατάστασις, διότι ἡ παιδοποιία 
εἰσήχθη ἐπειδή ὁ Θεός προέβλεπε τήν 
ἀνθρωπίνην πτῶσιν.
Ἐξ ἄλλου εἰς αὐτήν τήν παρθενίαν, εἰς 

αὐτήν τήν ἀγαμίαν, θά ἐπανέλθωμεν 
ὅλοι εἰς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἰς τήν 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν θά ὑπάρχῃ γά-
μος οὔτε παιδοποιία. Ο Κύριος σαφῶς 
τό ἐδήλωσε: «Στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
οὔτε νυμφεύονται οὔτε παντρεύονται» 
(Ματθ. 22, 30. Λουκ. 20, 35) καί συνεπῶς 
δέν ὑπάρχει οὔτε παιδοποιία. Δέν ὑπάρ-
χει τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά εἰς τήν Βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ. Βλέπετε; Ἐπανερχόμεθα στήν 
ἀρχική κατάστασι.
Ὥστε στήν παροῦσα ζωή ἔχομε μία 

συγκαταβατική κατάστασι, ἐπειδή θά 
προέκυπτε ἡ πτῶσις, καί μέ τήν πτῶσιν ὁ 
θάνατος, καί μέ τόν θάνατον ἡ ἀνάγκη νά 
διατηρηθῇ τό ἀνθρώπινο γένος. Γι’ αὐτό 
καί εἰσήχθη τό σχῆμα «ἄρρεν καί θῆλυ».
Βέβαια ὁ γάμος εἴδαμε ὅτι εἶναι ἕνα 

μεταπτωτικό φαινόμενο, πού μπῆκε στή 
ζωή μας κατά παραχώρησιν τοῦ Θεοῦ. 
Ἡ παρθενία ὅμως δέν εἶναι γιά ὅλους, 
«ἀλλ’ οἷς δέδοται» (Ματθ. 19, 11), ὅπως 
μᾶς λέγει ὁ Κύριος. Μόνο σέ  ’κείνους 
πού ἔχει δοθῆ ἀπό τόν Θεό, εἰς αὐτούς 
μπορεῖ νά ὑπάρχῃ ἡ παρθενία.
Ἐν τούτοις ἡ παρθενία δέν εἶναι ἁπλῶς 

ἕνα χάρισμα, ὅπως εἶναι ἡ εὐφυΐα ἤ τό 
ἀνάστημα ἤ ἡ ὀμορφιά· ἡ παρθενία εἶναι 
μία ἀρετή, ἡ ὁποία ἀρετή ἀποκτᾶται 
μετά κόπου. Εὐθύς μετά τό «οἴς δέδο-
ται», συνεπλήρωσε ὁ Κύριος καί εἶπε: «ὁ 
δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω» (Ματθ. 19, 
12). Αυτός πού μπορεῖ νά προχωρήσῃ 
καί νά ἐφαρμόσῃ καί νά βιώσῃ αὐτό, ἄς 
προχωρήσῃ.
Ὥστε λοιπόν, ὅταν λέγῃ «ὁ δυνά-

μενος»,  ἐννοεῖ  καί  ἐκεῖνον πού θά 
ἠγωνίζετο. Αὐτό σημαίνει ὅτι πράγματι 
ἡ παρθενία εἶναι μία ἀρετή. Ἡ εὐφυΐα 
δέν εἶναι ἀρετή· εἶναι ἕνα δῶρο πού τό 
παίρνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό χωρίς 
νά κουραστῇ γι’ αὐτό. Ἔτυχε νά εἶμαι 
ἔξυπνος. Ἀρετή εἶναι αὐτό; Οἱ ἔξυπνοι 
θά μποῦν στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Οἱ 
ὡραῖοι, οἱ ψηλοί –ξέρω ἐγώ–, οἱ δυ-
νατοί στά χέρια, στά πόδια, οἱ ὑγιεῖς, 
ὅλοι αὐτοί ἔχουν αὐτά τά δῶρα ἀπό 
τόν Θεό. Ἀλλά ἡ παρθενία εἶναι πράγ-
ματι ἀρετή, ἐπειδή ἔχει τά στοιχεῖα τοῦ 
κόπου. Ἡ παρθενία ἀποτελεῖ μυστήριο· 
καί τό μυστήριο αὐτό δύναται μόνο νά 
προσεγγισθῇ ἀπό ἐκείνους πού ὀρθῶς 

παρθενεύουν. Ὀρθῶς!
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος γράφει ὅτι ὁ ἐν παρ-

θενίᾳ εὑρισκόμενος εἶναι πρός τιμήν 
τοῦ Σώματος  τοῦ Χριστοῦ, ἀρκεῖ  νά 
μήν καυχηθῇ γι’ αὐτό· γιατί ἄν καυχηθῇ 
χάθηκε. Χάθηκε! Συνεπῶς ἡ παρθενία 
ἀναφέρεται ὡς μία ἀφιέρωσις πρός 
τόν Θεό.
Εἶναι αὐτό πού σᾶς διάβασα στήν 

Ἀποκάλυψι, στόν προηγούμενο στίχο, 
ὅτι «ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων 
ὡς ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ». Σᾶς 
εἶπα «ἀπαρχὴ» εἶναι τά «πρωτόλεια». 
Τό πρῶτο πρόβατο πού γεννιέται στήν 
ποίμνη θά θυσιασθῇ στό Θεό. Τό πρῶτο 
σιτάρι πού θά θερίσουμε θά γίνῃ πρό-
σφορο νά προσφερθῇ στό Θεό. Ἔτσι 
ἦταν στήν Παλαιά Διαθήκη. 
Τό ὅτι αὐτός πού εἶναι ἐν παρθενίᾳ 

ἀνήκει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καί τό ὅτι 
εἶναι πρός τιμήν τοῦ Σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ –ἀρκεῖ νά μήν καυχηθῆ– συμφωνεῖ 
μέ τήν φράσιν τοῦ Ἰωάννου «οὗτοί εἰσιν 
οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν 
ὑπάγῃ»· αὐτοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀκολου-
θοῦν τό ἀρνίον, ὅπου καί ἄν πάῃ. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι αὐτοί ἀποτελοῦν ἐξάρτημα 
τρόπον τινά τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. 
Ἄρα εἶναι πρός τιμήν τοῦ Σώματος τοῦ 
Χριστοῦ.
Ὅταν θέλωμε νά λιτανεύσουμε μία 

εἰκόνα, ἡ ὁποία συνοδεύεται ἀπό ἀνα-
θήματα, τά ἀφιερώματα πού ἔχει ἐπάνω 
της, δέν βγάζουμε τά ἀναθήματά της· 
καί αὐτά συνοδεύουν τήν εἰκόνα. Ἔτσι 
κι ἐδῶ. Ὅταν ὁ Κύριος πηγαίνει ἐδῶ ἤ 
ἐκεῖ, συνοδεύεται πάντοτε ἀπό τούς 
ἐν παρθενίᾳ, πού σημαίνει ὅτι αὐτοί 
ὑπάρχουν πρός τιμήν τοῦ Σώματός Του.

συνεχίζεταισυνεχίζεται

2.- ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ [ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ]
Α΄.- Το Προφητικόν Αξίωμα του Χριστού.
7.-) Προσευχή = Διάλογος, κοινωνία 

με το Θεό: Η προσευχή αναπόσπαστο 
στοιχείο της διδασκαλίας του Κυρίου. 
Είναι δε η προσευχή έκφραση υπακοής 
και εμπιστοσύνης στον θεό. Οι αρχαίοι 
Στωικοί έλεγαν, ότι η προσευχή περιττεύ-
ει, εφ’ όσον ο Θεός είναι παντογνώστης 
και γνωρίζει ό,τι θέλω… Ο Χριστός δεν 
καταργεί την προσευχή, αλλά της δίνει 
δικό Του περιεχόμενο, το πραγματικό της 
περιεχόμενο, «προσευχόμενοι μη βαττο-
λογήσητε (= μη ζητάτει ανόητα πράγματα) 
ώσπερ οι εθνικοί (= οι ειδωλολάτρες), 
δοκούσι γαρ εν τη πολυλογία αυτών εισα-
κουσθήσονται» [Ματθ. 6, 7]. Όχι λοιπόν 
ανόητες πολυλογίες με τη φαντασία ότι θα 
επιδράσουν μαγικά και θα εισακουστούν. 
Οι ειδωλολάτρες προσεύχονται: α΄-) Για 

να καυχηθούν, και β΄-) Από φόβο μήπως 
και δεν εισακουστούν.

Η Παντοδυναμία και η Παγγνωσία του 
Θεού δεν καταργούν την προσευχή, αλλά 
την συνιστούν και μάλιστα επιμόνως. 
Ο άνθρωπος με την προσευχή έρχεται 
σε συναίσθηση, ότι η ζωή και η εν γένει 
διαγωγή του εξαρτώνται από τον θεό και 
όχι αφ’ εαυτού (= από τον εαυτόν του). 
«Κ’ αγώ υμίν λέγω, αιτείτε, και δοθήσεται 
υμίν, ζητείται, και ευρήσετε, κρούετε, και 
ανοιγήσεται υμίν. Πας γαρ ο αιτών λαμ-
βάνει και ο ζητών ευρίσκει και τω κούοντι 
ανοιχθήσεται… έλεγε δε και παραβολήν 
αυτοίς προς το δειν πάντοτε προσεύχεσθαι 
αυτούς και μη εκκακείν (= αποκάμνουν, 
αποθαρρύνωνται» [Λουκ. 11, 5-10 και 18, 
1-5]. Η προσευχή δηλώνει εμμονή στην 
σχέση μας με τον Θεό. Με αυτήν την επι-
μονή και υπομονή ο Θεός θέλει να σώσει 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 89ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη ∆ογματική» 
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)

τον άνθρωπο, και το ίδιο κάνει και ο Θεός 
προς τον άνθρωπο.

Στην προσευχή ο άνθρωπος συναισθάνε-
ται, ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας του και είναι 
κοντά του, «πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζη-
τών ευρίσκειν και τω κρούοντι ανοιγήσεται, 
ή τις εστιν εξ υμών άνθρωπος, όν εάν αιτήση 
ο υιός αυτού άρτον, η (= είναι δυνατόν} λίθον 
επιδώσει αυτώ;» (Ματθ. 7, 7-11]. Η προσευχή 
δεν πρέπει να είναι αναιδής (= χωρίς ντροπή, 
ξεδιάντροπη), αλλά πρέπει να συνοδεύεται 
με Μετάνοια και συντριβή (= συναίσθηση), 
όχι με υπεροψία και καυχησιολογία, με κενά 
λόγια (= χωρίς πνευματικό και ηθικό περιε-
χόμενο), αλλά με πράξη, «ου πας ο λέγων μοι 
Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν 
των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του πα-
τρός μου του εν ουρανοίς» [Ματθ. 7, 21-23].

Δεν μπορούμε θεωρητικά να απαντή-
σουμε αν ακούει ο Θεός την προσευχή μας. 

Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι, όταν ο 
Θεός δεν εισακούει την προσευχή μας, 
πρέπει να βρούμε την αιτία στον εαυτό 
μας [ίσως να μην ζητάμε ορθώς, σωστά] και 
πρέπει με επιμονή και υπομονή να συνεχί-
σουμε να προσευχόμαστε. Τα αιτήματα της 
προσευχής μας πρέπει να είναι αντίστοιχα 
προς το θέλημα του Θεού. Προσευχή είναι 
η συναναστροφή, η παρέα με τον Θεό και 
πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτος, 
«ora et labora = εργάζου και προσεύχου».

Το Πάτερ ημών… είναι η κατ’ εξοχήν 
Χριστιανική προσευχή. Έχει δύο μέρη: 
α΄) Την υπόθεση του Θεού, και β΄) Την 
υπόθεση της κίνησης εκ μέρους του Θεού 
προς την δικιά μας υπόθεση. Η προσευχή 
καταλήγει σε δοξολογία, ήτοι την πορεία, 
την τελική κίνηση προς την κατεύθυνση 
του Θεού, [απλότητα προσευχής].

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]  

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣσυνέχεια από
προηγούμενο φύλλο

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο Πειραιώς Χρυσόστομος στην Σύναξη της 

Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 2 
Οκτωβρίου του 1960 αναφέρθη στα της Λά-
ρισας με την σύλληψη από την τότε ΕΣΑ του 
Πρωτοσύγκελου και δύο αγάμων διακόνων με 
οπλίτες της Αεροπορίας.

«Έχομεν σαπίλαν και βόρβορον εις την 
Εκκλησίαν, έχει δίκαιον ο Τύπος που κα-
ταφέρεται εναντίον μας. Απεδείχθη με την 
υπόθεσιν Λαρίσης, την οποίαν, όταν απε-
φάσισεν η Εκκλησία να τελειώση, το έκαμεν 
εντός είκοσιν ημερών. ∆ιατί δεν το έκαμεν 
επί έν έτος;». Άλλος επίσκοπος παρενέβη στον 
Πειραιώς λέγοντας: 

«∆ιαμαρτύρομαι. ∆εν γνωρίζετε πώς έχουν 
τα πράγματα. Μη με αναγκάσετε να κάνω 
τυμβωρυχίας. Αν ανοίξω το στόμα μου πολ-
λοί θα καθίσον στο εδώλιο, θα πέση βόμβα 
πραγματική» (“ΕΘΝΟΣ”, 3.10.1960).

∆εν θα ήθελα να αναφερθώ στα της εκλογής 
και χειροτονίας του μακαριστού επισκόπου Λά-
ρισας Ιακώβου Σχίζα όταν άνοιξαν κεφάλια στην 
Μητρόπολη Αθηνών και χύθηκε αίμα.

Από τους πλέον διανοούμενους ο Γ. Θεο-
τοκάς με μακροσκελές πρωτοσέλιδο άρθρο 
έγραφε για τον εκκλησιαστικόν εκτροχιασμόν:

«Πρώτα-πρώτα μας διασύρει όλους μαζί 
απέναντι της διεθνούς κοινής γνώμης που 
παρακολουθεί σήμερα με αυξημένη προσοχή 
κάθε τι που αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία 
και που έχει από μας ιδιαιτέρως απαιτήσεις 
σχετικά με την εκπροσώπησή της, ακριβώς 
επειδή είμαστε σήμερα το μόνο στον κόσμο 
ελεύθερο κράτος της Ορθοδοξίας» (“ΒΗΜΑ”, 
25.1.1962).

Πολύ χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του 
περιοδικού «Ελληνικά Προβλήματα»:

«Η φθορά των ημερών αυτών θα χρειασθή 
τεράστιες προσπάθειες για να σβήση… Ποιος 
συνειδητός Χριστιανός, από τους Χριστιανούς 
που δε θαμπώνονται από τα χρυσάφια και τα 
στέμματα και τις πατερίτσες, αλλ’ απ’ αυτούς 
που σέβονται βαθύτατα και τους αληθινούς 
τύπους, αλλά προ παντός τους αληθινούς 
κληρικούς, ποιος θα έχη ακόμα τη δύναμι να 
τους σέβεται;».

Το κακό είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις και 
οι εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί για τον 
κλήρο όχι μόνον της Ελλάδος αλλά και στο 
εξωτερικό.

Εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας με εκα-
τομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, ρα-
διοφωνικοί σταθμοί και τηλεοράσεις (η Ελλάδα 
δεν είχε τότε), ήταν γεμάτα από πληροφορίες 
για τον ηθικόν ξεπεσμόν της Εκκλησίας μας.

Θα αναφερθώ μόνον σε ένα δημοσίευμα της 
πιο έγκυρης αμερικανικής εφημερίδας το «Τάιμ» 
που η κυκλοφορία της ξεπερνούσε τα δυόμισι 
εκατ. αντίτυπα, τι έγραφε πέντε χρόνια μετά για 
τα γεγονότα του 1962 με την εκλογή Ιακώβου 
ως αρχιεπισκόπου, στη σελίδα 37 του φύλλου 
της 19-5-1967.

«Αν και το θέαμα της αναμίξεως στρατιωτι-
κών εις εκκλησιαστικάς υποθέσεις δεν ήτο ευ-
χάριστον, γεγονός είναι, ότι η Ελληνική Εκκλη-
σία, η οποία διεκδικεί, τουλάχιστον τυπικώς, 
το 96% των 8 ½ εκατομμυρίων των κατοίκων 
της Ελλάδος, μετά δυσκολίας ίσταται εις ένα 
υψηλόν επίπεδον ηθικής. Εσείσθη κατά το 
1962 από τας κατηγορίας, ότι ο νεοεκλεγείς 
Προκαθήμενός της ήτο ομοφυλόφιλος, ο 
οποίος εν συνεχεία έχασε τον θρόνον. Συνε-
κλονίσθη δύο έτη βραδύτερον, ότε εξεβλήθη 
του θρόνου ένας επίσκοπος, διότι εμοιχεύετο 
με την υπηρέτριάν του. Κατά το 1965, αφού 
οι επίσκοποι συνεπλάκησαν εις μίαν βιαίαν 
δημοσίαν διαμάχην εξ αφορμής πλουσίων Μη-
τροπολιτικών εδρών, η πολιτική Κυβέρνησις 
του Πρωθυπουργού Στεφανοπούλου επενέβη 
και διέταξε την Συνέλευσιν των Επισκόπων 

να παύση το παιγνίδι των μεταθέσεων των 
πλειοδοτούντων επισκόπων».

Ο χρονογράφος του “ΒΗΜΑΤΟΣ” Π. Πα-
λαιολόγος βλέποντας οι “άγιοι” αρχιερείς να 
σέρνουν με το ζόρι τον 85ντάρη ανήμπορο και 
άρρωστο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο να κάνουν 
εκλογές, με την απειλή, ότι, αν αρνηθεί θα τον 
καθαιρέσουν, αγανάκτησε και έγραψε:

«Κατακόρυφη πτώση. Από το γαλάζιο ύψος 
στο σκοτεινό βάθος. Ντρέπεσαι και πονάς. 
Ράσα εκεί, ράσα κι εδώ. Άνεμοι κακότητος 
και βρώμικης συναλλαγής κολπώνουν τα 
ελλαδικά ράσα. Γενειάδες αρχιερέων που 
γίνονται πομποί αθλιότητας. Τρίχινα συρ-
ματοπλέγματα που ανακόπτουν την πορεία 
ειρήνης. Ιεράρχες που υψώνουν το λάβαρο 
της ανταρσίας. Πολιτική ηγεσία που άστοχα 
και αδέξια χειρίζεται το θέμα. Εμπόλεμη κα-
τάστασι μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας» (“ΤΟ 
ΒΗΜΑ”, 9.12.1965).

Αμέσως ήταν η απάντηση με επίσημον ∆ελτίο 
Τύπου της Αρχιεπισκοπής στην εφημερίδα, και 
αναφέρεται για την προσφορά της Εκκλησίας 
προς το Έθνος.

Μια εβδομάδα ακριβώς ο χρονογράφος αντα-
παντά με ένα πολύ σκληρό τρόπο:

«Παραπονείται γι’ αυτό το δημοσιογραφικό 
όργανο της Αρχιεπισκοπής, και αναφέρεται 
στις προσφορές της Εκκλησίας προς το 
Έθνος. Όσα όμως προσφέραμε οι σημερινοί 
Έλληνες για την ανέγερση του Παρθενώνα, 
άλλα τόσα προσφέρει ο ανώτερος ελληνικός 
Κλήρος στην ολότητα. Από τον Αθανάσιο 
∆ιάκο που σουβλίστηκε «για του Χριστού την 
πίστη την αγία, για της πατρίδος την ελευθε-
ρία» ως τον εθνομάρτυρα Χρυσόστομο που 
κρεουργήθηκε, πορεία σε Γολγοθά υπήρξε 
η πορεία του Κλήρου κατά τους χρόνους της 
δουλείας…».

Ποία σχέση όμως έχουν εκείνοι με τη ση-
μερινή Εκκλησία της Ελεύθερης Ελλάδος; 
Για το λυτρωμό του έθνους αγωνίστηκαν οι 
αλύτρωτοι, για τα «καλά και συμφέροντα» 
στασιάζουν οι λυτρωμένοι. Αφήνω δε το 
ιδιωτικό βίο πολλών απ’ αυτούς που εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας ηθών» (“ΤΟ 
ΒΗΜΑ”, 16.12.1965).

Η αγανάκτηση του χρονογράφου έφθασε στο 
ζενίθ και επανήλθε γράφοντας: 

«Για πρώτη φορά όλες μαζί οι εφημερίδες, 
κεντρώες, δεξιές, αριστερές, συμφωνούν 
απόλυτα στην αποδοκιμασία… και στην άμε-
ση και κατεπείγουσα ανάγκη της κάθαρσης 
στην Εκκλησία. Με πόνο αλλά και με αηδία, 
όλος ο θρησκευόμενος λαός αναπνέει επί 
χρόνια την κακοσμία που αναπέμπεται από 
την κόπρο που εμφωλεύει εις τους κόλπους 
της Εκκλησίας μας… και μάταια περιμένει 
την κάθαρσι. Αλλά αντί για κάθαρσι το κακό 
επιτείνεται, η κακοσμία όλο και φουντώνει 
και η ελπίδα του καθαρμού γίνεται όνειρο 
ανέφικτο. Συμφεροντολογία, ρουσφετολογία, 
αηδεστάτη συναλλαγή, χρυσοθηρία, αυθαι-
ρεσία, ανηθικότητα και ασέλγεια είναι μερικά 
απ’ τα κοσμήματα ενίων δεσποτάδων μας, 
που έχουν ωστόσο, το θράσος με τα λαμπρά 
αυτά εφόδια να κυβερνούν τα ποίμνιά τους εν 
ονόματι του Χριστού!». Συνεχίζει: «Και σήμερα 
πόσοι από τους Αρχιερείς μας ακολουθούν 
την παράδοσι; Πόσοι ανταποκρίνονται στις 
σκληρές απαιτήσεις του αξιώματός τους; 
Κανείς δεν λέει, ότι η διαφθορά είναι γενική 
και ότι δεν ξεχωρίζουν ωρισμένοι εκλεκτοί 
μας Ιεράρχες, πιστεύοντες στην περιωπή 
της μεγάλης εκκλησιαστικής παράδοσης 
της ελληνικής Ορθοδοξίας. Αλλά πόσοι είναι 
αυτοί; Και περισσότεροι να είναι από τους 
διεφθαρμένους, η φήμη των τελευταίων είναι 
τέτοια, ώστε να παίρνη και τους πρώτους το 

ποτάμι και να δυσφημείται απ’ άκρη σ’ άκρη η 
Ορθόδοξη Εκκλησία. Αλλά το ποτήρι έχει ξε-
χειλίσει πια και έφτασε η στιγμή που πρέπει η 
Πολιτεία να πάρη τα αποφασιστικά της μέτρα 
και να προχωρήση στην κάθαρσι που απαιτεί 
πρώτα-πρώτα ο υγιής κλήρος της Ελλάδος και 
μαζί του όλος ο κόσμος. Το κακό έχει παραγί-
νει. ∆εν είναι φέουδο κανενός αυτός ο τόπος 
και πολύ λιγώτερο των κυρίων ∆εσποτάδων, 
που νομίζουν ότι προορισμός τους είναι να 
νέμωνται τα αγαθά του, να θησαυρίζουν, να 
χρυσοθηρούν αδιάντροπα… Κάθαρσι… Το 
ποτήρι έχει ξεχειλίσει».

Η κ. Ελένη Βλάχου δίνει στην “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 
μια ζοφερή εικόνα της κατάστασης:

«… Αυτό που αναστατώνει τον άνθρωπο 
που σέβεται την Εκκλησία, είναι η ξαφνική 
έλλειψης κάθε φραγμού στα σχόλια, στις 
κρίσεις, η αδιάντροπη κουβέντα όχι μόνον 
στα καφενεία και στον δρόμο, αλλά στα σπίτια 
τα νοικοκυρεμένα, τα αστικά και όχι μονάχα 
μεταξύ των μεγάλων αλλά μεταξύ των μικρών 
στους διαδρόμους των σχολείων. Το τί λέγεται 
αυτές τις ημέρες είναι απίθανο και απίστευτο! 
Το τι καταστρεπτική εργασία γίνεται, τι γκρέ-
μισμα, είναι αφάνταστο και φοβερό. Για μια 
φορά, δεξιοί, μέσοι, αριστεροί, κομμουνισταί 
και αδιάφοροι, εργαζόμαστε όλοι για τον ίδιο 
σκοπό και έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο: Την 
Εκκλησία» (“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”. 17.1.1962).

Συνεχίζουμε αναφέροντας σε μερικά ακόμη 
σχόλια του τύπου της εποχής εκείνης για πρά-
ξεις και συγκαλύψεις από τον αρχιεπίσκοπο 
μέχρι την “Πρεσβυτέρα Ιεραρχία” για να 
κρίνη πας τις ποια ήταν η ηθική υπόσταση της 
διοικούσης Εκκλησίας, πριν του Ιερώνυμου Α΄ 
(Κοτσιώνη), αρχιερατείας. «Ουαί τω ανθρώπω 
εκείνω δι’ ου το σκάνδαλον έρχεται» (Ματθ. 
ιη΄, 7).

Εφημερίδα της 9/4/60 έγραφε για το παραπά-
νω σκανδάλο. «Όσοι διάβασαν εις το χθεσινόν 
«Έθνος» την σχετικήν είδησιν θα έτριψαν 
ασφαλώς τα μάτια των και θα ενόμισαν ότι 
πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. Πρό-
κειται εν τούτοις περί γεγονότος οσονδήποτε 
και αν φαίνεται απίστευτον…».

*
Μία υπόθεσις που προκάλεσε θύελλαν. Το 

σκάνδαλον των δύο κληρικών εις την Λάρισαν. 
Το περίφημον υπόμνημα που οδήγησε εις 
αιφνιδιασμόν εις το οίκημα του αρχιμανδρίτου. 
Η τιμωρία των σμηνιτών και αι μεταθέσεις των 
ιερωμένων».

Μ’ αυτούς τους τίτλους ανήγγειλε ο «ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ της 11/4/60 το σκάνδαλον 
της Λαρίσσης.

*
«Στώμεν καλώς και μετά φόβου. Το σκάφος 

της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της μό-
νης εν ελευθερία ζώσης, κλυδωνίζεται επικιν-
δύνως. Οφείλετε να αναλάβητε σταυροφορίαν 
ιεράν δια την εξυγίανσιν του κλήρου».

«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Λάρισα 29/2/60
*

«Ολόκληρος η θρησκευομένη κοινωνία της 
Λαρίσης βοά σχετικώς· και αλλοίμονον εις την 
Εκκλησίαν, εάν συνεχισθή η τακτική της συ-
γκαλύψεως, την οποίαν συνιστούν οι αισχροί 
άνθρωποι της Ευνοιοκρατίας…».

«ΕΣΤΙΑ», 18/4/60
*

«Καταγγέλλονται έκτροπα ιερέων, τα έκτρω-
πα αυτά έρχονται εις την δημοσιότητα, η κοινή 
γνώμη αναστατώνεται και όμως δεν γίνεται 
φως. Πρόκειται περί τακτικής εσφαλμένης…».

«ΤΑ ΝΕΑ», 19/4/60
*

«Η κατάστασις της τοπικής μας εκκλησίας 
επροχώρησεν εις το μη περαιτέρω. Νοσού-
σα αύτη βαρέως από χρόνου μακρού έχει 
ανάγκην ταχείας και ριζικής θεραπείας πριν 

προλάβη ταύτην ο πιθανάτιος ρόγχος. Χρειά-
ζεται νομίζομεν, χωρίς πλέον δισταγμούς, το 
φραγγέλιον της πολιτείας να επιπέση βαρύ 
επί των υπευθύνων».

«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» Λάρισα, 11/4/60
*

«Τα τελευταία γεγονότα της Λαρίσης, με τα 
οποία ησχολήθη δυστυχώς ο ημερήσιος τύ-
πος, αποτελούν έν ράπισμα κατά της εκκλησι-
αστικής διοικήσεως. «Πώς να στηρίξη ο Λαός 
ευσέβειαν επάνω εις μίαν τόσον εξοργιστικήν 
συμπαιγνίαν και συγκάλυψιν; Φέρουν μεγάλας 
ευθύνας όλαι αι θεωρούμεναι υγιείς δυνάμεις 
του Έθνους και της Εκκλησίας δια την φθοράν 
την οποίαν το κύρος της Εκκλησίας υφίσταται 
από τα γεγονότα ταύτα, τα οποία όχι απλώς 
μένουν ατιμώρητα, αλλά και επιβραβεύονται. 
Φοβούμεθα δε ότι ίσως είναι αργά, όταν απο-
φασίσουν να κινηθούν. ∆ιότι το κακόν ήδη 
έχει οργανωθή και έχει αποκτήσει βραχίονας 
αλληλοβοηθείας και αλληλοεξυπηρετήσεως 
ισχυρούς και αποφασιστικούς».

«ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ» Μαρτίου 1960
*

 «Ο κ. Ράμος, καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, 
ειδικός επί του Εκκλησιαστικού δικαίου, καθ’ ά 
γνωρίζομεν, συνέστησεν εις τον κ. Υπουργόν 
διάφορα μέτρα και ιδίως εις την περίπτωσην 
Λαρίσης, την επέμβασιν του εισαγγελέως 
Εφετών».

«ΕΘΝΟΣ» 20/4/60
*

«Σημειωτέον ότι κατετέθη ερώτησις και 
εις την Βουλήν. Συγκεκριμένως ο βουλευτής 
Αθηνών κ. Γ. Βαλούρδος παρακαλεί τον κ. 
Βογιατζήν να πληροφορήση την Βουλήν περί 
τίνος ακριβώς πρόκειται, εάν έλαβε γνώσιν 
το Υπουργείον του ζητήματος, εάν υπάρχουν 
περιθώρια επεμβάσεως της Πολιτείας και 
πως αντιμετωπίζει το ζήτημα το Υπουργείον 
ως εποπτεύουσα επί της Εκκλησίας κρατική 
Αρχή».

«ΕΘΝΟΣ» 21/4/60
*

«Έτσι λοιπόν εις τον Ναόν της μεγαλυτέρας 
ενορίας της Ελλάδας πρωίσταται τελετουργι-
κώς των Θεολόγων Εφημερίων του ναού του 
Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών και έχει το 
τελετουργικόν προβάδισμα ο ανερυθρίαστως 
φέρων τον εγκόλπιον Σταυρόν και το επανοκα-
λύμμαυχον και το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου 
και λόγω ποινής εκδιωχθείς από τον περίβολον 
της Αρχιεπισκοπής ιερομόναχος!!

Τι να είπωμεν; Να πιστεύσωμεν ότι ο Μακ. 
Αρχιεπίσκοπος υπέκυψε εις εκβιασμόν του εν 
λόγω ιερμονάχου και υπεχώρησε τελικώς εις 
την θρασείαν αξίωσίν του; ∆εν θα μείνη λοιπόν 
τίποτε όρθιον εις την ταλαίπωρον Εκκλησίαν 
του ατυχούς τούτου τόπου μας;».

«ΕΝΟΡΙΑ» 1/4/60
*

«Το να απειλήται δια μαγκούρας η κεφαλή 
ενός κληρικού διότι ούτος ζητεί την κάθαρσιν 
της Εκκλησίας, σημαίνει ότι οι απειλούντες 
δεν επιθυμούν αυτήν την κάθαρσιν αλλά την 
συγκάλυψιν των δυσόσμων σκανδάλων».

«ΒΡΑ∆ΥΝΗ» 20/4/60 (Να τιμωρήσουν τον 
ιεροκήρυκα π. Αυγουστ. Καντιώτη ζητούσαν 
οι… “άγιοι” αρχιερείς, διότι υπεραμύνονταν 
της κάθαρσης στην Εκκλησία).

*
«Εάν ο Αρχιεπίσκοπος έχει λάβει την από-

φασιν να χρησιμοποιήση την «μαγκούραν» του 
ως φραγγέλιον, όπως ηπείλησε, νομίζομεν ότι 
οφείλει να κάμη έναρξιν όχι από την ράχην του 
ζηλωτού αρχιμανδρίτου, αλλά από τα νώτα των 
μετά σμηνιτών «διασκεδαζόντων» ρασοφόρων 
της Λαρίσης, οι οποίοι αντί να τιμωρηθούν 
προήχθησαν».

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (Αθηνών) 14/4/60
συνεχίζεται



16 ΑΓΩΝΑΣ MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Λαμπαδάριος

ΨΑΛΤΙΚΑ

Κάποιος είχε μερικά εκατομ-
μύρια αδήλωτα που τα απέκτησε 
με τον “ιδρώτα του προσώπου 
του”. Έψαξε να βρει τον ασφα-
λέστερο οικονομικό παράδεισο 
για να τα ασφαλίσει. Μας εμπι-
στεύτηκε τί ανακάλυψε, με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί που θα 
τα μάθουν να μην πουν λέξη σ’ 
άλλους! Από την πλευρά μας 
του είπαμε ότι ισχύει το ΟΚ…

Σας τα λέμε μυστικά… και σεις 
κρατήστε τη συμφωνία.

1) Νήσοι Κεϊμαν με δείκτη 
εμπιστοσύνης ….. 1.575,19

2) ΗΠΑ ….. 1.486,96
3) Ελβετία ….. 1.402,10
4) Χόνγκ Κόνγκ ….. 1.035,29
5) Σιγκαπούρη ….. 1.022,12
6) Λουξεμβούργο ….. 849,36
7) Ιαπωνία ….. 695,59
8) Ολλανδία ….. 682,20
9) Παρθένοι Νήσοι ….. 619,14
10) ΗΑΕ ….. 605,20
Όταν ρωτήσαμε σε ποιον δεί-

κτη βρίσκονται τα ΦΙΤΖΙ, ΦΙΤΖΙ – 

απέχουν 16.614 χιλ. από Ελλάδα 
και για να φθάσεις αεροπορικώς 
θέλεις περί τις 18 ώρες – δεν 
πήραμε απάντηση. Ρωτήσαμε, 
γιατί κάποιοι από εδώ καμου-
φλαρισμένοι με μεταξωτά ράσα 
(για ασφάλεια) τα επισκέφθηκαν 
για κάποιο ‘‘άγιο’’ σκοπό και 
ευκαιριακώς γεύθηκαν τον καφέ 
εσπρέσο L’epicier, απόλαυσαν τα 
χονδρά πούρα Ουίνστον Τσώρ-
τσιλ, αναπαύτηκαν στην ωραία 
Bula και ευφράνθηκαν τα εξωτικά 
γλυκά τις Ναντί, κάνοντας ένα 
τέλειο  συνδυασμό!

Αυτά…! Και ούτε μιλιά, όπως 
συμφωνήσαμε… μην το μυριστεί 
κανένας δέσποτας.

Και κάτι ακόμα κι’ αυτό μετα-
ξύ μας… υπάρχουν και άλλοι 
20 φορολογικοί παράδεισοι, 
όπως το Γιβραλτάρ από τα 
τελευταία στην κατάταξη με 
μόλις 350,89! Είπαμε όμως τσι-
μουδιά μην το μάθει κανένας 
μεγαλόσχημος!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο παπα-Ισαάκ αντάμωσε στο 
κέντρο της πλατείας τον Παπα-
σταμάτη με το καλυμμαύχι στο 
χέρι. Γιατί ευλογημένε δεν φο-
ράς το καπέλο; --Το καλλυμαύχι 
θέλεις να πεις παπα-Ισαάκ! – δεν 
το φοράω γιατί με πέφτει! – Σε 
πέφτει…;- Ναι… με πέφτει, για-
τί… μίκραινε το κεφάλι μου.

- Και πως μίκραινε; Το κεφάλι 
συνήθως με τα χρόνια μεγα-
λώνει!

- ∆εν το έμαθες παπα-Ισαάκ 
ότι αυτή είναι μια καινούρια 
αρρώστια που χτυπάει συνήθως 
εμάς τους παπάδες, και όπως 
είπε γιατρός προέρχεται από 
κάποιο ΣΟΚ.

- Και ποιο είναι το ΣΟΚ που 
μπορεί να ταρακούνησε την 
υγεία σου αδελφέ τόσο πολύ;

- Θυμάσαι, παπα-Ισαάκ την 
πριν από 15 μήνες Σύναξη που 
έγινε στη Γιάννουλη, που τόσο 
ωραία μας τα είπε ο νέος Επί-
σκοπός μας;

- Τι είπε; 
- Από σήμερα (τόπε με ζωηράδα) 

σταματάει το ‘’Τάλαντο”… και 
επικράτησε  μεγάλος ενθου-
σιασμός. Κάποιου του ξέφυγε 
αυθόρμητα και φώναξε: «Θα 
έσπασε μάλλον το στυλιάρι», και 
όλοι τότε γελάσαμε!

Για το νέο χρόνο μας βε-
βαίωσε ότι οι δαπάνες θα πα-
ραμείνουν ως έχουν επειδή 

δεν πρόλαβε να τις αλλάξει 
(ασφαλώς προς το καλύτερο)… 
Η ικανοποίηση που νιώσαμε 
ήταν πολύ μεγάλη, και μάλιστα 
κοιταχτήκαμε μεταξύ μας.

Και το τρίτο που δημιούργησε 
τον μεγάλο πανζουρλισμό ήταν 
η ανακοίνωση ότι, καταργείται 
πλέον ο κωδικός για τις κατα-
σκηνώσεις. Τότε σηκωθήκαμε 
και αρχίσαμε τα χειροκροτή-
ματα. Είπαμε, επιτέλους η μη-
τρόπολή μας γύρισε σελίδα, θα 
θεραπεύσει τις πληγές που είχε 
προκαλέσει η ασυδοσία του 
παρελθόντος.

Άφησε δε να εννοηθεί ότι 
τα χρήματα που επί 24 χρόνια 
καταβάλαμε για τις “μαϊμού” 
κατασκηνώσεις θα μας τα επέ-
στρεφαν. 

Παπα-Ισαάκ, στο κεφάλι μου 
τριγυρίζουν ακόμα εκείνες οι 
δύο λέξεις που μας είπε - όλες 
κι όλες - στη χειροτονία του ο 
επίσκοπός μας, το… “Ράον 
σιωπή”. Και αυτό, πρίν προ-
λάβει να χρονίση, μεταβλήθηκε 
σε “Ράον καταβολή” και τί… 
καταβολή;…. ∆ΙΠΛΑΣΙΑ!!!

Όλα αυτά, και πολλά ακόμα, 
σαν λίβας έκαψαν τα όνειρά μου, 
πάγωσαν την καρδιά μου, και 
έπαθα το μεγάλο ΣΟΚ. Έκτοτε 
στο κεφάλι μου τριγυρίζει μέ-
ρα-νύχτα το “ΡΑΟΝ-ΡΑΟΝ… 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ”.

Νόμισαν οι κρατούντες ότι, αν κλείσουν 
τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού με τον 
Ογκόλιθο της μεθοδευμένης απιστίας 
τους και βάλουν απέξω την κουστωδία 
να φυλάει τον Νικητή του θανάτου, θα τα 
καταφέρουν. «Μάτην  όμως – φυλάττεις 
τον τάφον κουστωδία». Ανέστη Χριστός 
! … και πεπτώκασι δαίμονες».

Ακόμη  και όταν κλήθηκαν οι φυλάσ-
σοντες να πούνε ψέματα στο λαό περί 
κλοπής δήθεν του Αχράντου Σώματος 
του Χριστού, το παράνομο συνέδριο 
«πληρώσαν δώρων την δεξιάν αυτών», 
με 20 εκατομμύρια ευρώ για διαφημίσεις 
στα κανάλια, «κρύπτειν ενόμιζον την Ανά-
στασίν Του», και τότε πάλι έξω έπεσαν.

Έπεσαν παταγωδώς εκτός του προ-
γραμματισμού τους.

Όχι μόνο διότι λειτούργησαν, έστω με 
ελάχιστους πιστούς, όλοι οι ιεροί Ναοί στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό όντως ήταν 
οδυνηρό και αγανάκτησε ο λαός μας. Αλλά 
τελέστηκε τέλος πάντων το Μυστήριο 
έστω και υπό αυτές τις συνθήκες.

Αλλά όλοι σχεδόν, πάρα πολλοί, είδαν 
το κάλλος της Ορθοδόξου θείας Λειτουρ-
γίας, έστω μέσω Τηλεοράσεως, όπως 
ίσως μέχρι τώρα δεν το είχαν δεί ποτέ 
στα χωριά τους και στις ενορίες τους και 
τώρα όλοι διψούν πότε θ΄ ανοίξουν κανο-
νικά οι Εκκλησίες και να πλημμυρίσουν 
τους ναούς.

 Αποθηκεύτηκε στο συλλογικό υποσυ-
νείδητο η ωραιότητα της λατρείας μας 
και διαφημίστηκε όσο ποτέ άλλοτε η 
βυζαντινή μεγαλοπρέπεια στον ακατήχητο 
λαό μας.

Έβγαλε ο Θεός από το πικρό γλυκύ.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σύμφωνα 

πάντα με “ανεπιβεβαίωτες” πληροφορίες 
λειτούργησαν απανταχού στην Ελλάδα 
ξανά οι Κατακόμβες. Σε χωριά και στην 
επαρχία, στα νησιά και σε κωμοπόλεις, σε 
μοναστήρια και ξεχασμένα ησυχαστήρια…

Όσοι θέλησαν βρήκαν τόπο, τρόπο 
και χρόνο, «περί λύχνων αφάς» ή «όταν 
υπέφωσκεν ήδη η ηώς», που λέγει και ο 
Σκιαθίτης συγγραφέας, και σχεδόν δεν 
έχασαν καμμιά Ακολουθία και κοινώνησαν 
όσοι ήθελαν.

Ιερείς πήγαν σε σπίτια, λειτούργησαν 
με το αντιμήνσιο, πήγαν κρυφά τη θεία 
Κοινωνία σε όσους την είχαν ανάγκη και 
επιτέλεσαν το ιερό τους καθήκον.

Εκατοντάδες και χιλιάδες εξομολογή-
θηκαν.

Ακόμη και στα Κοιμητήρια πήγαν τη Μ. 
Παρασκευή, μέσα στην ακίνδυνη ανοιξιά-
τικη φύση και άναψαν το καντήλι και το 
λιβάνι στους προσφιλείς κεκοιμημένους 
τους.

Επίσης χτύπησαν και οι καμπάνες μας 
και ήχησαν και τα μεγάφωνά μας. Πού; 
Αφού απαγορευόταν; Ασφαλώς, αλλά 
«μωραίνει Κύριος, όν βούλεται απολέ-
σαι». Στα μέρη εκείνα της Ελλάδος όπου 
συνυπάρχουν μουσουλμάνοι και Ορθόδο-
ξοι, επειδή η κεντρική εξουσία δεν είχε την 
κυβερνητική τόλμη να κλείσει τη φωνή και 
τα μεγάφωνα των μιναρέδων και των ιμά-
μηδων, άφησε ανοιχτά και τα μεγάφωνα 
και τις καμπάνες των Εκκλησιών! Κρίμα, 
αλλά αυτό είναι αλήθεια και έγινε. Κι όχι 
μόνο αυτό…

«…Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμά-
των ευχήθηκε στους μουσουλμάνους 
ο μήνας του Ραμαζανίου να είναι ένας 
μήνας αγάπης, ελεημοσύνης και καλών 
πράξεων και επιθυμεί να τους ευχαριστή-
σει για την τήρηση των μέτρων με στόχο 
την προστασία της δημόσιας υγείας…»!

∆ηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων θυμήθηκε να ευχηθεί 
στην μουσουλμανική ελληνική μειονότητα 
της Θράκης μας, άντε και σε όλους τους 
παράνομους μετανάστες που διαβιούν 
στην πατρίδα μας, για τη μεγάλη γιορτή 
της πίστεώς τους, ξέχασε όμως να βγάλει 
ευχητήρια ανακοίνωση για τα Άγια Πάθη 
του Χριστού μας, την Ανάστασή Του και το 

Ορθόδοξο Πάσχα! Γιατί άραγε; Υπάρχει 
εξήγηση;

Τώρα η καϋμένη επιτροπή και η κυβέρ-
νηση, έχασε κάθε κύρος και αξιοπιστία 
πλέον. Μια με την περιοδεύουσα τραγου-
δίστρια, μια με τα νταούλια και τα κανόνια 
των μουσουλμάνων- τώρα που έχουν 
ραμαζάνι - και κυρίως με τη μεγαλειώδη 
συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στην Πλατεία 
Συντάγματος, δεν ξέρουν τι να πουν και 
πού να πάνε να κρυφτούν….

Νόμισαν πως θα πείσουν το ΚΚΕ να 
μεταθέσει τη συγκέντρωση στις 9 Μαϊου 
που γίνεται και η μεγάλη στρατιωτική 
παρέλαση στην κόκκινη πλατεία στη Μό-
σχα, αλλά έγινε κατακόκκινη η πλατεία 
Συντάγματος. ∆εν έπεσαν στην παγίδα 
οι αριστεροί, όπως οι χριστιανοί με την 
απόδοση του Πάσχα.

Και να φανταστεί κάποιος ότι ακόμη 
δεν μίλησε ούτε ο Θεός ούτε  και ο Λαός 
του Θεού.

 Έχουν πέσει σε φαύλο κύκλο. «Έπεσαν 
στο  λάκκο που έσκαψαν για την Εκκλησία 
του Χριστού».

Ρωτάει σύγχρονος αναλυτής:
«…Ποια συγκεκριμένα επιστημονικά 

δεδομένα άλλαξαν και επιτρέπουν την 
επιστροφή των μαθητών στα σχολεία 
εν συγκρίσει με αυτά που επέβαλαν 
την έως την 11η Μαΐου αναστολή λει-
τουργίας τους, δεδομένου ότι αφενός ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός, στο διάγγελμά 
του, σημείωσε ότι κανείς δεν μπορεί να 
αποκλείσει μια πιθανή αναζωπύρωση 
της απειλής, αφετέρου δε, όπως επιση-
μαίνεται σε πολλά δημοσιεύματα στον 
Τύπο, εκφράστηκε προβληματισμός 
από τους ειδικούς που συμμετέχουν 
στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του 
υπουργείου Υγείας σχετικά με την επα-
νέναρξη των σχολείων, επιστήμονες δε 
κάνουν λόγο για κίνηση υψηλού ρίσκου, 
καθώς τα παιδιά δεν αποτελούν μεν πλη-
θυσμό υψηλού ρίσκου, αλλά μπορούν 
να μεταφέρουν τον κορωνοϊό στο σπίτι, 
δημιουργώντας εν τέλει μία αλυσίδα 
μετάδοσης του ιού…»!

Γράφει άλλος αναλυτής: Μία από τις 
δεκάδες αντιφάσεις που έχουν προκύψει 
στην κορωνοϊκή – παρανοϊκή εποχή κατά 
την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης 
είναι και η πρόσφατη ανακοίνωση ότι 
η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική 
στους κλειστούς χώρους.

Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή παιδεύονται 
με τις μάσκες… Που και ποιοι και πώς να 
πρωτοφορέσουν μάσκες; Στα ∆ικαστήρια 
δικαστές, δικηγόροι, διάδικοι, αστυνομικοί, 
μάρτυρες, πως θα μιλάνε, θα βγάζουν και 
θα βάζουν; Άστα να πάνε. Στις φυλακές; 
Στα στρατόπεδα; Στα σχολεία; Στους 
μαθητές; Στις Πανελλήνιες εξετάσεις; Στα 
κρατητήρια; Στα Μέσα μαζικής μεταφο-
ράς; Στα ΜΜΕ; Στα χωριά; Ούτε ξέρουν 
τι θα κάνουν; Ασχολούνται με κάποιες 
λεπτομερέστατες λεπτομέρειες που ούτε 
να τις θυμάται κάποιος μπορεί ούτε και να 
τις εφαρμόσει.

19 ημέρες πριν από την ανακοίνωση 
αυτή, δηλαδή στις 9 Απριλίου, ερωτηθείς 
ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας 
αν είναι απαραίτητο να φοράμε μάσκες 
είχε απαντήσει αρνητικά, λέγοντας τα 
ακόλουθα: «Με δεδομένη την πορεία της 
επιδημίας στη χώρα μας δεν συνιστάται 
αυτή τη στιγμή η χρήση μάσκας στο 
γενικό κοινό».

Ακόμη, όμως, κι αν η υποχρεωτική 
μασκοφορία δεν επιφέρει την κατάργηση 
του προσώπου, σίγουρα αμαυρώνει την 
καθαρότητά του, η οποία είναι στενά 
συνυφασμένη με την ταυτοποίησή του 
ως πολίτη.

Κάθε Έλληνας υπήκοος είναι πρωτί-
στως πρόσωπο και όχι αριθμός, όπως 
μπορεί εσφαλμένως να υποθέσουν όσοι 
παρασύρονται από την καθημερινή στερε-
ότυπη μέτρηση των αριθμών που αφορούν 
κρούσματα και νεκρούς.

Στην αστυνομική ταυτότητα αναγρά-
φεται μεν ένας αριθμός, πλην όμως η 
ιδιότητα του πολίτη προκύπτει κατ’ εξοχήν 
από την φωτογραφία του προσώπου του, 
στην οποία αποτυπώνονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά του.

Υπάρχει λοιπόν και θέμα ταυτοποίησης 
προσώπων. «Για βγάλε τη μάσκα σου 
να δώ, μοιάζεις με τη φωτογραφία της 
ταυτότητός σου;» «Μη την πιάνεις από 
μπροστά, μη την κατεβάζεις στο λαιμό 
σου, μη τη βάζεις στα μαλιά σου, πέτα τη, 
πάρε άλλη …»

«Ναι, αλλά θέλω 300 ευρώ για μάσκες 
για όλη την οικογένεια το μήνα… Που 
θα τα βρώ;…»

«Ράψε μόνος σου…»
«∆εν ξέρω να ράβω…»
Κι όλα αυτά για να αποδυναμώσουν ει 

δυνατόν τελείως την φοίτησή μας στην 
Εκκλησία και κυρίως να δυσκολέψουν την 
προσέγγισή μας στο Ποτήριο της Ζωής.

Ήδη δύο κυβερνητικά στελέχη επισή-
μως εκφράζουν αμφιβολίες για τη θεία 
Κοινωνία και για την αλλαγή του τρόπου 
μετάδοσής της.

Κατάλαβαν όμως επιτέλους οι κρατικοί  
ότι δεν αντέχει άλλο ο λαός μας και έβγα-
λαν εξαντλητική και άκρως εκνευριστική 
ΚΥΑ για την Εκκλησία ειδικά.

Τόσα καθίσματα, βγάλτε στασίδια, 
κάντε αναρρωτήριο το πνευματικό σας 
κέντρο, θάρχεστε με σειρά και αρίθμηση, 
θα φοράτε μάσκες…

Και οι παπάδες και οι ψάλτες και ο 
∆εσπότης; Το αντίδωρο με γάντια θα το 
μοιράζει ο ιερέας; Παραμόρφωση, ομογε-
νοποίηση και μασκοφορία στον οίκο του 
Θεού, όπου «ανακεκαλυμμένω προσώπω 
και πεφωτισμένη καρδία καλούμαστε εν 
ενί στόματι και μια καρδία» να λατρεύουμε 
το Θεό;

 Λένε βέβαια ότι αυτά ισχύουν για όλα τα 
δόγματα και τις θρησκείες, αλλά δεν είδα-
με πουθενά ειδικότατες και εξειδικευμένες 
οδηγίες για τα τζαμιά. Π.χ. θάναι ο Χότζας, 
ο ιμάμης, ο δερβίσης, ο μουεζίνης … και ο 
Μεχμέτ αγάς μέσα. Κάθε φορά θα πλένουν 
τα χαλιά που γονατίζουν, θα απέχει ο ένας 
από τον άλλον δύο μέτρα Οι κασσέτες και 
τα μαγνητόφωνα, όπου δεν υπάρχει ζώσα 
φωνή και μικρόφωνα δεν πρέπει να απο-
λυμαίνονται;. Οι μουσουλμάνοι βγάζουν 
και τα παπούτσια τους μπαίνοντας στα 
τζαμιά. Μήπως χρειάζεται αντισηπτικό και 
για τα πόδια;

Επίσης για τους καθολικούς. Εκεί έχουν 
συνήθως χορωδίες. Πως θα ψέλνουν αυτοί; 
Με μάσκες; Πόσα παπαδάκια θάχει κάθε 
καθολικός παπάς; Πόσοι θα λειτουργούν 
γύρω από τον καρδινάλιο; Το Εκκλησια-
στικό όργανο έχει τόσες επιφάνειες… ∆ε 
θέλει σχολαστική απολύμανση;

Στις συναγωγές. Γιατί δεν ασχολούνται 
λεπτομερώς οι ΚΥΑ με τις συναγωγές; 
Πόσοι θάναι και που θα κάθονται; Θάναι ο 
αρχιραβίνος, ο ραβίνος, ο υποραβίνος; Η 
επτάφωτη λυχνία και το άστρο του ∆αβίδ, 
δε θέλουν σχολαστικό καθάρισμα;

Ας πούμε κι ένα τελευταίο κι ας μη φανεί 
στεγνά οικονομικό το αναφερόμενο.

Όλοι θα πάρουν κάποιο επίδομα, άνεργοι 
και κλειστές επιχειρήσεις, επιστήμονες και 
καλλιτέχνες, λόγω της κλειστής ζωής που 
κάναμε δύο μήνες σχεδόν. Οι ιεροί ναοί 
δεν πρέπει; Από που θα βγάλουν τα έξοδά 
τους νερό, ρεύμα, μισθοί ιεροψαλτών και 
νεωκόρων, φόροι και τριμηνίες; Τέσσερις 
άνθρωποι ήταν κάθε φορά στο ναό, τι να 
αφήσουν αυτοί στα παγκάρια; Ή μήπως 
τώρα θα σπεύσουν όλοι οι χρεωκοπημένοι 
Έλληνες να δώσουν στο φιλόπτωχο τα κα-
θυστερούμενα; Επίδομα για τους κλειστούς 
Ναούς τώρα. Έχουν κι αυτοί τα έξοδά τους.

Το κράτος, δυστυχώς, “λάκκον ὤρυξεν καὶ 
ἀνέσκαψεν αὐτὸν καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, 
ὃν εἰργάσατο·  ἐπιστρέψει ὁ πόνος  αὐτοῦ εἰς 
κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία 
αὐτοῦ καταβήσεται”  (Ψαλμ. 7, 16-17)

«ΧΡ. ΑΓΩΓΗ» ΛΑΜΙΑΣ 

«ΡΑΟΝ… ΣΙΩΠΗ»

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ∆ΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΟΤΕ!!!
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