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Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα
τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ
οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον (Αποκ. η΄ 1)

Τα Εισόδια της Θεοτόκου
(πρωτ. Αλεξάνδρου Σμέμαν)

«Ε

ορτάζουμε σήμερα την εορτή της Εισόδου της Θεοτόκου στο Ναό. Το θέμα της εορτής είναι πολύ απλό:
ιαισθάνεται ο σημερινός άνθρωπος, διαισθάνεται και ένα κοριτσάκι προσάγεται από τους γονείς του στο ναό των
πιστεύει ότι τα γεγονότα τα συμβαίνοντα στον κόσμο Ιεροσολύμων. Δεν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο
έχουν φτάσει σε Αποκαλυπτικό μέγεθος και, συνεπώς, εί- στο γεγονός αυτό, επειδή την εποχή εκείνη αυτό αποτελούσε
ναι ανάγκη να ερμηνευτούν με
μια γενικά αποδεκτή συνήθεια και
κάποιον κώδικα που προσεγγίζει
πολλοί γονείς έφερναν τα παιδιά
την Αποκάλυψη του Ιωάννου, ώστους στο ναό ως σημείο προσαγωτε να μας δώσουν συμπεράσματα
γής τους στον Θεό, ως ένδειξη πώς
πλησιέστερα προς την πραγματικόδίνουν στη ζωή τους έναν ουσιαστητα.
τικό σκοπό και νόημα, πώς τα φωΑνεξίτηλες εικόνες εντυπώνοτίζουν από μέσα με το φως μιας
νται στις ψυχές μας, που δεν έχουν
ανώτερης εμπειρίας.
επαναληφθεί στο άμεσο παρελθόν.
Στην περίπτωση όμως της ΠαΧαρακτηριστικές για τα τερατώδη
ναγίας, όπως μας το υπενθυμίζει ή
μεγέθη τους με τα οποία συντρίΑκολουθία της ημέρας, οδήγησαν
βουν την χωρητικότητα του νου
το παιδί στα " Άγια των Αγίων",
και της καρδιάς μας. Δεν το χωράει
στον τόπο πού κανείς άλλος, εκτός
ο νους μας, με πόση ευκολία, τεαπό τους ιερείς, δεν επιτρεπόταν να
ράστιες ανθρώπινες ομάδες αποπάει, στο μυστικό εσωτερικό Ιερό
φασίζεται να πεταχτούν σαν μπάζα
του ναού. Το όνομα του κοριτσιού
στην ανεργία. Με πόση αδιαντροείναι Μαρία. Είναι ή μελλοντική
πιά η φτώχεια υποχρεώνεται ν’
μητέρα του Ιησού Χρίστου, μέσω
αντέξει στα «εμπνευσμένα» χατου οποίου, σύμφωνα με τη Χριστιράτσια, την ώρα που οι ανάλγητοι
ανική πίστη, ό ίδιος ο Θεός ήλθε
οφθαλμοί του κάθε «έννομου»
στον κόσμο για να ενωθεί με το
βολεψάκια περιεργάζονται το θέαανθρώπινο γένος, να μοιραστεί τη
μα του εκσυγχρονιζόμενου πατριζωή του και να αποκαλύψει το θείο
ωτικού τοπίου…
της περιεχόμενο. Είναι όλα αυτά
Εἴσελθε εἰς τὰ ἄδυτα, καὶ γνῶθι
Είδαμε παρρησία την επιφάνεια μυστήρια, καὶ ἑτοιμάζου γενέσθαι, τοῦ παραμύθια; "Η είναι κάτι πού μας
και το βάθος του Δυτικού πολιτισδόθηκε και πού αποκαλύπτεται
Ἰησοῦ οἰκητήριον (ἀπὸ τὰ ἀπόστοιχα
μού να εκφράζετε με εξωφρενικές
εδώ, κάτι πού σχετίζεται άμεσα με
τῶν Εἰσοδείων)
τοκογλυφικές απαιτήσεις ενάντια
τη ζωή μας, κάτι πού δεν μπορεί
σε αδύναμες οικονομίες της εταιρικής ομάδας και θαυμά- ίσως να εκφραστεί με λόγια της καθημερινής ζωής;
σαμε το πνεύμα του, καθώς και την κουλτούρα των ανθηΑυτός είναι ό μεγαλειώδης, ό ογκώδης, ό ιεροπρεπής
ρών ανθυπομειδιαμάτων που «έσκαγαν μύτη» στις πολιτι- ναός της Ιερουσαλήμ. Και για αιώνες εκεί. πίσω από αυτούς
κές αίθουσες των Βρυξελών και ισοπέδωναν την αγωνία τους βαρείς τοίχους, ένα πρόσωπο μπορούσε να έρθει σε
των οικονομικώς μελλοθανάτων!
επαφή με τον Θεό. Τώρα όμως ό ιερέας παίρνει από το χέρι
(Συνέχεια στη σελ. 2)
(Συνέχεια στη σελ. 4)

Δ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
Απόστολος Ανδρέας ήταν αδελφός του
Σίμωνος Πέτρου, γιοι του Ιωνά. ΠιθαO
νότατα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από

τον Πέτρο. Συγκατοικούσε με αυτόν στην
Καπερναούμ και συνεργαζόταν ως αλιέας
στην λίμνη της Γενησαρέτ (Ματθ.4,18.
Μαρκ. 1,29). Πρωτύτερα είχε χρηματίσει
μαθητής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Εκεί
κοντά στον Τίμιο Πρόδρομο απέκτησε σπάνια ευσέβεια και το σπουδαιότερο έμαθε
για τον ερχόμενο Μεσσία. Φαίνεται ότι ήταν
παρών όταν ο Ιωάννης έδειξε με το δάκτυλό

του τον Κύριο και είπε: «ίδε ο αμνός του
Θεού, ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου»
(Ιωάν.1,30). Αυτή η φανέρωση του Μεσσία
έκαμε προφανώς τον ευσεβή ψαρά να
ακολουθήσει πρώτος τον Κύριο, χωρίς
κανέναν δισταγμό και γι’ αυτό ονομάστηκε
«Πρωτόκλητος» (Ιωάν.1,35-41).
Το όνομα του Ανδρέα αναφέρεται στην
Καινή Διαθήκη πάντοτε μαζί με του Φιλίππου, ο οποίος καταγόταν, όπως και εκείνος, από την Βηθσαϊδά. Μαζί με αυτόν είχε
εκφράσει τη δυσπιστία του για τον χορτασμό των πεντακισχιλίων ανθρώπων με τους
πέντε κρίθινους άρτους και τους δύο ιχθείς
(Ιωάν.6,6-9). Αναφέρεται επίσης και στην
περίπτωση της παρακλήσεως των Ελλήνων

να ιδούν τον Κύριο (Ιωάν.12,20-22). Για
τελευταία φορά αναφέρεται το όνομα του
Ανδρέα στην Καινή Διαθήκη, όταν ανέβηκε
μαζί με τους άλλους Αποστόλους στο υπερώο της Ιερουσαλήμ «προσκαρτερούντες
ομοθυμαδόν τη προσευχή και τη δεήσει συν
γυναιξί και Μαρία τη μητρί του Ιησού και
συν τοις αδελφοίς αυτού» (Πραξ.1,13-14),
όπου και έλαβε μαζί με τους άλλους τον
φωτισμό του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.2,4).
Μετά την Πεντηκοστή έλαχε σ’ αυτόν να
αποσταλεί για ευαγγελισμό στην Έφεσο,
όπου μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη κήρυξαν
μαζί και εδραίωσαν την Εκκλησία της μεγάλης αυτής πόλεως. Στη συνέχεια, σύμφωνα

(Συνέχεια στη σελ. 3)

Σελίδα 2

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν
σφραγῖδα τὴν
ἑβδόμην...
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

«Τα οικονομικώς αποτυχημένα κράτη
θα πρέπει να στερούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας των»!!! Σοφότατο απόφθεγμα αλαζονικής έμπνευσης (Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υπουργός οικονομικών Γερμανίας) που έρχεται να στολίσει το στέμμα μεγαλοπρεπείας του ευρώ και να το θρονιάσει
σαν παμμέγιστη αξία στο πάνθεον των
σημερινών υλιστικών ιερουργημάτων!
Αυτά με λίγα λόγια συνέβησαν μέσα στην πρωτόγνωρη ατμόσφαιρα που
έζωνε την πυρέσουσα χώρα μας και
«ε]γένετο σιγη` ε]ν τω~? ου]ρανω~? ω[ς
η[μιώριον»!!! Σταμάτησαν για λίγο τα
τρομερά Αποκαλυπτικά φαινόμενα και
εγένετο στο χώρο μας γαλήνη, όχι
όμως απ’ αυτή την πολυπόθητη που
σηματοδοτεί το πέρας των παθημάτων
μας, αλλά απ’ αυτήν που προοιωνίζει
μυστηριώδη εξέλιξη των πραγμάτων,
ανάλογα με τα κουνήματα των ευροεταίρων μας…
Θα γίνουν Εκλογές και -ανάλογα
με την ετυμηγορία μας- θα εξελιχθούν
και τα μεγάλα… όνειρά μας! Όμως
δεν γνωρίζουμε αν έχουμε συνειδητοποιήσει επαρκώς ότι οι συνθήκες ζωής
τα δύο τελευταία χρόνια έχουν πολύ
αλλάξει μέχρι του σημείου που θα
ρίχνεις στην κάλπη περιστέρι και θα
σου βγαίνει κόρακας! Είναι πραγματικά πολύ παράξενος ο τρόπος που
επενεργούν σήμερα οι εξωτερικές
δυνάμεις και μεταλλάσσουν επί το
σκληρότερο και απανθρωπότερο τους
εκλεκτούς του δεινοπαθούντος λαού
και τους καταντούν, ή μάλλον τους
πλάθουν ορεκτικούς για τα γούστα
τους!
Έχουμε ανάγκη από σιδηρούς πολιτικούς, αλύγιστους και άκαμπτους
σε γλυκερές προκλήσεις γενναιοδωρίας και ψηφοφόρους με υπευθυνότητα,
που με λίγη φαντασία να προβλέπουν
τι λάκκους ανοίγουν για τον εαυτό
τους και για τους… αγαπητούς συνανθρώπους τους, επιλέγοντας με επιπολαιότητα ή ατομικό συμφέρον, πρόσωπα εύπλαστα στις ευρομαλάξεις…
Θα γίνουν εκλογές, αλλά εμείς οι
ίδιοι δεν θα τα καταφέρουμε να οδηγήσουμε την χώρα μας εκεί που θέλουμε, κατά το συμφέρον μας, κατά την
παράδοσή μας και κατά τις πεποιθήσεις μας. Είμαστε συνδεδεμένοι με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε
καθαρά τι παθαίνει ο άνθρωπος που
ανήκει σε ομάδα κρατών υλοφρόνων.
Αφανίζεται ως μη έχων πίστη και σεβασμό στην ίδια θεότητα που προσκυνούν οι εταίροι του.
Αφού διέφθειραν με γενναιόδωρες

προσφορές πολλούς απ’ τους «εκλεκτούς» μας, μας έκαναν όλους μαζί,
λαό και άρχοντες, ένα πακέτο προορισμένο για τον κάλαθο των αχρήστων. «Μαζί τα φάγαμε όλοι»…
Αλίμονο στην ομάδα όπου οι ισχυροί καταπιέζουν τους αδυνάτους, αντί
να συντελούν στην εταιρική τους ενδυνάμωση. Είναι ανάγκη να μην περιμένουμε πολλά από τις επικείμενες
εκλογές σαν πραγματοποιηθούν με τις
ίδιες τις παλιές προϋποθέσεις. Κρασί
καινούργιο δεν βάζουμε σε ασκούς
παλιούς και μάλιστα «ευρομπαλωμένους». Είναι ανάγκη να μας οδηγήσουν εμπρός πρόσωπα ανακαινισμένα
που να μπορούν ν’ ανταπεξέρχονται
σε τοκογλύφους και σε αγορές που
εμπορεύονται και δανείζουν χρήμα με
πανύψηλα πανωτόκια και δεσμεύουν
συνειδήσεις και υποτάσσουν λαούς
στην βασιλεία του χρήματος, όπου τα
πάντα ελέγχονται από οικονομιστικές
μεθόδους και όχι με αξίες δικαιοσύνης, μέχρι του σημείου η λέξη οφειλή
να ταυτίζεται με το νόημα της θρησκευτικής λέξης αμαρτία!!!
Θεωρούμαστε βαρύτατα αμαρτωλοί εμείς οι Έλληνες και υποχρεούμεθα να στερηθούμε των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρα μας!! Γι’ αυτό
μας βάζουν να τα ξεπουλήσουμε σε
τιμή ευκαιρίας στους ανυπόμονους
αγοραστές που μας πολιορκούν αυτήν
την ώρα. Να ειπούμε το ΝΑΙ με κάποια εκλογική επικύρωση, ώστε να
έρθουν στα χέρια τους Αεροδρόμια,
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κτλ., κτλ., κτλ., όπως
χάσαμε τον ΟΤΕ, και να γίνουμε ξένοι
στον τόπο μας! Οι ποινές μας είναι
ασυγχώρητες και θα διαρκέσει χρόνια
ο εξιλασμός μας, και αν επιτευχθεί η
αποκατάσταση της οικονομικής μας
σταθερότητας! Προσβάλαμε τη σύγχρονη θεότητα του Ευρώ και πρέπει
να πληρώσουμε το βαρύ πρόστιμο της
ασέβειάς μας!!!
Εκείνοι που δεν έχουν χρήμα σήμερα είναι αμαρτωλοί! Οι δε έχοντες
και κατέχοντες με οιουσδήποτε τρόπους είναι οι ηθικοί και καθώς πρέπει
άνθρωποι της Νέας Τάξης Πραγμάτων, οι μη επηρεαζόμενοι από τα σύγχρονα χαράτσια, μέτρα και… χιλιόμετρα!
Εφόσον η επαίσχυντη τοκογλυφία
είναι πλέον σήμερα αρετή καθαγιασμένη, κάθε άλλος πλάγιος τρόπος κέρδους θα εξελιχθεί σε νόμιμο και θεμιτό απόκτημα. Μακάριοι οι κατέχοντες!!!
Η Αποκάλυψη προτού ανοίξει την
έβδομη σφραγίδα, δίνει μια ευκαιρία
στην απάνθρωπη βαρβαρότητα και
τυραννία, μήπως και συνέλθει από την
κακότητα των έργων της, παρεμβάλλοντας ένα μικρό συμβολικό χρονικό
διάστημα μισής ώρας. Η Θεία επιείκεια, ο εφευρέτης των διεξόδων Τριαδικός Θεός, τα πάντα… μηχανεύεται,
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Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

ο πρόσωπο που ονόμασε ο Χριστός μ’
αυτές τις λέξεις, κάθε άλλο ήταν μία
εμφάνιση -κατά κόσμον- πανέμορφη, με
παρουσιαστικό σοβαρό ή ευχάριστο, προσελκύον τα βλέμματα πάντων. Αλλά μία
όψη που, ασφαλώς, θα άφηνε τους γείτονες και γνωστούς της, όχι μόνο αδιάφορους, αλλά και επικριτικούς και κατήγορους! Όλο στη συναγωγή σούρνει τα βήματά της η γριά καμπούρα. Ποιος ξέρει τι
βαραίνει την ψυχή της και ο Θεός την καταδίκασε να ζει σκυμμένη σαν ορθή γωνία
και να μην μπορεί να αντικρύσει ουρανό
σαν όλους τους ανθρώπους.
Κι όμως το πρόσωπο αυτό όντως έσερνε τα βήματά του, όχι με καταναγκασμό,
αλλά με δέος και ελπίδα σε κάθε πρόσκληση θρησκευτική υπακούοντας στο λόγο του
Θεού κι υπομένοντας το βάρος του συσσωρευμένου δεκαοχτάχρονου πόνου και ταλαιπωρίας του εαυτού της.
Κάποιες γειτόνισσές της την έβλεπαν
προσεκτικά και αποτολμούσαν να της απευθύνουν μερικές φιλικές κουβέντες κατά τη γνώμη τους- που έμοιαζαν με εκείνες που άκουσε ο πολύαθλος Ιώβ από τους
«παρακλήτορες» φίλους του. «Για σκέψου
λίγο καλύτερα, Ιώβ, ερεύνησε λίγο βαθύτερα τον εαυτό σου, γιατί δεν είναι δυνατόν ο
Θεός να δίνει τόσες συμφορές σ’ έναν άνθρωπο χωρίς λόγο. Κάπου έχεις αμαρτήσει
σοβαρά κι είναι ανάγκη να μετανοήσεις για
να συγχωρεθείς. Και ο Ιώβ έχοντας καθαρή
τη συνείδησή του, επέμενε στην αθωότητά
του, μέχρι που ο Θεός ο ίδιος αποστόμωσε τους φίλους της παρηγοριάς και λύθηκε
το μυστήριο του σκότους, με την αποκάλυψη του τέρατος που τυραννάει τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα ολόκληρη.
Ίδια παρηγοριά έκαναν οι γειτόνισσες της συγκύπτουσας γυναίκας προσπα(Συνέχεια στη σελ. 3)
ανά πάσαν εποχήν, όπου δημιουργείται κρίση αδιέξοδου, για να λύσει
προβληματισμούς και παγκόσμιους
πειρασμούς, ούτως ώστε να οδηγηθεί
και πάλι ο άνθρωπος σε οδό ειρήνης.
Η ευκαιρία όμως αυτή δεν δίδεται
στους επιτιθεμένους τυραννικά ανθρώπους και τόσο άνετα, για να μην
τιμηθεί η επιθετικότητά τους. Αλλά
μόνο για ένα μικρό συμβολικό μισάωρο. Για να βιαστούν και ν’ αποφασίσουν. Οι διώκτες των ανθρώπων κάπου θα πρέπει να μην είναι και τόσο
απαθείς! Να βιαστούν και λίγο μην
τύχει και δεν τους πάρει ο χρόνος!
«Φοβερόν το` ε]μπεσεAν εDς χείρας
Θεου~ ζώντος». Τους αγαπάμε και δεν
θέλουμε, ούτε ευχόμαστε να πάθουν
κακό. Ένα πράγμα επιθυμούμε: Να
μην κινούνται βιαστικά και απρόσεκτα
μέσα στις γυαλιστερές αίθουσες των
συναντήσεών τους και βρεθούν ανάσκελα από τον ενθουσιασμό τους.
Γ. Σ. Γκεζερλής
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Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

θώντας να την πείσουν να μετανοήσει για
κάποιο μεγάλο αμάρτημα που θα είχε κάνει
ούτως, ώστε να λευτερωθεί.
Ο άνθρωπος όμως, όπως φαίνεται, για
δύο λόγους δεν μετανοεί. Ο ένας λόγος
είναι, όταν πράγματι έχει διαπράξει παραβάσεις και δεν θέλει να το παραδεχθεί, κι ο
δεύτερος, όταν είναι αθώος από τέτοιες
βαριές συμφορές, που όμως οι καλοί του
συνάνθρωποι ευχαρίστως του καταλογίζουν
ευθύνη. «Ταύτην δέ, θυγατέρα 5Αβραα`μ ου@σαν, η\ν ε}]δησεν ο[ σατανα~ς Dδου`
δέκα καa ο]κτω` ε}τη» (Λουκ. ιγ΄ 16).
Αναμάρτητος δεν ήταν αυτή η γυναίκα,
όπως ουδείς άνθρωπος είναι αναμάρτητος
σ’ αυτόν τον κόσμο, παρά μόνο ο θεάνθρωπος Χριστός. Όμως δεν ήταν αμαρτωλή για
τόσο μεγάλη καταδίκη. Δεκαοκτώ χρόνια
για να μην μπορεί να ανακύψει εις το παντελές.
Η διαβολική ενέργεια διαλύθηκε σε μια
στιγμή με το λόγο του Χριστού, «γύναι,
α]πολέλυσαι τη~ς α]σθενείας σου». Και
η κόρη του Αβραάμ, που παρόλο αυτό το
εναγώνιο διάστημα των δεκαοκτώ ετών δεν
έπαυσε να διατηρεί ζώσα την πίστη της,
επανήλθε στην προτέρα της ζωή αναπαυμένη και εστεμμένη. Τιτλούχος με τον άφθαρτον τίτλον της θυγατέρας του Αβραάμ, δοθέντος εις αυτήν από τον μόνον δικαιοκρίτην Χριστόν.
Ο αρχισυνάγωγος αναλαμβάνει να δικαιολογήσει το μισάνθρωπο έργο του αφεντικού του, λούζοντας με κατηγορίες το λαό,
τη θεραπευθείσα, αλλά και, πλαγίως, με την
μεστωμένη του υποκριτική γλώσσα, το
Χριστό. Εισπράττει και αυτός τα δέοντα
καθώς και οι συνεργάτες του, γιατί πραγματικά ήταν εμπνευσμένος ο ευσεβιστικός
του λόγος. Να μην γίνεται συνωστισμός την
ημέρα του Σαββάτου για θεραπείες ασθενών και ταπεινώνεται έτσι η εντολή του
Θεού περί αργίας από τις ασήμαντες ανθρώπινες ανάγκες...
Μέγα το της «θεοσεβείας» μυστήριο και
καλός κρυψώνας που μας καλύπτει από τις
προς τον συνάνθρωπο οφειλές μας. Μέχρι
σήμερα ο ηθικισμός και ο ευσεβισμός κάνουν στην εντέλεια το έργο τους και μας
καλύπτουν από τα βαρύτερα του νόμου.
Έπρεπε να κάνουμε τις ενορίες μπακάλικα,
αντί να ηχήσουν πατερικά όλες οι φωνές
των αρμοδίων πνευματικών ανθρώπων -και
όχι μόνο ελαχίστων- για να μην ταραχθεί η
νηφαλιότητά τους; Την ώρα αυτή που η
συγκύπτουσα χώρα μας εμπαιζόμενη ικετεύει αρχισυναγώγους.

με τον ιστορικό Ευσέβιο μετέβηκε και κήρυξε στη Σκυθία. Κατά τον άγιο Γρηγόριο το
Ναζιανζηνό πέρασε στο Βυζάντιο, όπου
ίδρυσε και εκεί Εκκλησία, γι’ αυτό θεωρείται ως ο ιδρυτής της αποστολικής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Από εκεί ήρθε

(Συνέχεια από τη σελ. 2)

(Συνέχεια απο τη σελ. 1)

Γ. Σ. Γ.

Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
Διεύθ: Σκρα 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124,
Τηλ: 210 6195766, gbelis@di.uoa.gr
Το φυλλάδιο φιλοξενείται στην
ιστοσελίδα www.pigizois.gr

Φωτιὰ στὴν
ἄνομη φωτιά!»!!!
Του Κώστα Ζουράρι
(Ὀδυσσέα Ἐλύτη: Ἆσμα ἡρωικὸ καὶ
πένθιμο γιὰ τὸν χαμένο ἀνθυπολοχαγὸ
τῆς Ἀλβανίας)

Σ

ήμερα, ἱερομηνία γιὰ τὸ ἔπος τοῦ
’40, ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ξανατίμησε τὴν Ἱερομνήμη του: «Μνήμη τοῦ
Λαοῦ μου, σὲ λένε Πίνδο καὶ σὲ λένε
Ἄθω», μᾶς παροτρύνει πάλι ὁ ἱεροπρόπος Ἐλύτης.
«Ὄχι στὸ 4ο Ράιχ», βροντοφώνησαν πλήθη λαοῦ, σήμερα, ἐπέτειο τοῦ
«ΟΧΙ».
Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔφτυσε σήμερα
στὶς παρελάσεις του ὅλους αὐτοὺς
τοὺς θεσμικοὺς Γερμανοτσολιάδες
τῶν μνημονίων, τῆς ἐθελοδουλίας καὶ
τῆς κλεπτοκομματοκρατίας.
Στὶς ἐξέδρες ἀνέβηκαν, σήμερα, οἱ
πραγματικοὶ ἐπίσημοι: ὁ ἴδιος ὁ Λαός,
ἀφοῦ προηγουμένως ἔδιωξε τοὺς «ἐπισήμους» ὀσφυοκάμπτες, κλεφταράδες
καὶ παρακεντέδες τῆς Τρόικας.
Στὴν παρέλαση, παντοῦ ὁ ἀρχέγονος Ἕλλην Λαός, χειροκροτοῦσε τὰ
παρελαύνοντα παιδιά του, ποὺ ἔστρεφαν ἀλλοῦ μὲ περιφρόνηση τὸ κεφάλι,
ἀγνοώντας τὰ ἐπίσημα κομματοθεσμικὰ ρεμάλια.
Γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς
πῆρε στὶς παρελάσεις τὴν θέση του:
Αὐτὸς ἐπίσημος, στὶς ἐξέδρες τῶν ἐπισήμων, προγκάροντας τοὺς ξεφτίλες
«ἐπισήμους».
«Ὄχι στὸ 4ο Ράιχ». ΟΧΙ στοὺς ξεπουλημένους
Γερμανοτσολιάδες,
Μπουραντάδες καὶ λοιποὺς νεοχίτες
τοῦ Ναιναίκου δικομματισμοῦ ποὺ
πρόδωσε τὴν Ἑλλάδα.
Ὄχι στὸν δωσιλογισμὸ τῆς δικομματοκρατίας καὶ τῶν μνημονιοπροσκηνημένων.
« Φωτιὰ στὴν ἄνομη φωτιά!»
Ναί, Ἐλύτη, ναί, Ρωμιοσύνη, Σύ,
δοξαστική!
Ναὶ στὸ ΟΧΙ.

(Αναδημοσίευση από blog του Ιντερνέτ)

Σελίδα 3

στην Ελλάδα και κήρυξε κατ’ αρχάς στην
Ήπειρο. Σύμφωνα με τον άγιο Ιερώνυμο
έφθασε στην Αχαϊα, όπου ίδρυσε Εκκλησία.
Εκεί στην Πάτρα συνελήφθη από τους διώκτες ειδωλολάτρες και υπέστη μαρτυρικό
θάνατο, σταυρώθηκε κατακεφαλής επί
σταυρού που είχε το σχήμα του γράμματος
«Χ», γι’ αυτό και ο τύπος αυτός του σταυρού καλείται «Σταυρός του Αγίου Ανδρέου». Το λείψανό του φυλασσόταν από τους
Χριστιανούς με ευλάβεια ως τα χρόνια των
σταυροφοριών, οπότε το άρπαξαν οι Λατίνοι και το μετακόμισαν στην Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια δωρίθηκε η τίμια κάρα του
στην Αποστολική Εκκλησία των Πατρών και
φυλάσσεται στον μεγαλοπρεπή ναό του
στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Η
μνήμη του εορτάζεται στις 30 Νοεμβρίου.
Μαθητής του Προδρόμου, πρωτόκλητος και πρώτος ιεραπόστολος.
Όπως μας διηγείται ο ίδιος ο Ιωάννης ο
ευαγγελιστής και απόστολος (Ιω. 1, 35-43),
ο Ανδρέας και ο Ιωάννης εκτός από φίλοι
και συνέταιροι ήταν και μαθητές του Προδρόμου. Ο ίδιος ο Πρόδρομος τους σύστησε
τον Χριστό και τους προέτρεψε μ’ αυτά που
έλεγε να τον ακολουθήσουν. «Ίδε ο αμνός
του Θεού» τους είπε «ο αίρων την αμαρτίαν
του κόσμου». Ο Ανδρέας και ο Ιωάννης
άκουσαν το διδάσκαλό τους και ακολούθησαν το Χριστό, για να τον γνωρίσουν καλύτερα, και ανακάλυψαν με τη συζήτηση ότι
αυτός είναι ο Μεσσίας που περιμένανε.
Ο Ανδρέας ονομάσθηκε πρωτόκλητος·
αλλά το ίδιο πρέπει να λέγεται και ο Ιωάννης, διότι και αυτός ήταν μαζί του όταν
γνώρισαν και συνδέθηκαν με τον Ιησού.
Απλώς επειδή δεν αναφέρει το όνομά του
από ταπείνωση, γι’ αυτό επικράτησε να
θεωρούμε πρωτόκλητο μόνο τον Ανδρέα.
Απλώς ο Ανδρέας είναι ο πρώτος που έκανε
ιεραποστολή για το Χριστό αρχίζοντας από
τον αδελφό του. «Ευρίσκει ούτος πρώτος
τον αδελφόν τον ίδιον Σίμωνα και λέγει
αυτώ· ευρήκαμεν τον Μεσσίαν· ο εστί μεθερμηνευόμενον Χριστός· και ήγαγεν αυτόν
προς τον Ιησούν». Βεβαίως η οριστική κλήση του Ανδρέα έγινε αργότερα μαζί με τους
άλλους αποστόλους, τον αδελφό του Πέτρο
και τους συνεταίρους τους, αδελφούς Ιάκωβο και Ιωάννη (Ματθ. 4,18-22 και Λουκ.
5,1-11).
Με την συγκρότηση της ιεραποστολικής
συνοδείας των δώδεκα αποστόλων εκείνος
που φαίνεται να προεξάρχει της ομάδος
είναι ο Πέτρος. Αλλά και ο Ανδρέας έχει
τιμητική θέση, διότι όταν ο Χριστός έφευγε
με τους τρεις κορυφαίους αποστόλους τον
Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη σε ειδικές περιπτώσεις –μεταμόρφωση, προσευχή στη Γεθσημανή- ο Ανδρέας πρέπει να
προεξήρχε και να διοικούσε την ομάδα των
υπολοίπων αποστόλων.
Αναζητητής, ερευνητής και κήρυξ της
αληθείας.
Αυτό που είπε ο Ανδρέας «ευρήκαμεν
τον Ιησού» δείχνει ότι αναζητούσε και έψαχνε και ερευνούσε να βρει τον Μεσσία
που αναγγέλλανε οι Γραφές. Είχε τον ευγενή

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σελίδα 4

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
(Συνέχεια από τη σελ. 3)

πόθο που είχαν όλοι οι άγιοι. Να γνωρίσει
το Χριστό και την αλήθειά του. Και αφού
βρήκε το Μεσσία
φρόντισε το αποτέλεσμα της έρευνας
του να το κοινοποιήσει και στους άλλους
και μάλιστα στον
αδελφό του Πέτρο.
Μετά την πεντηκοστή κήρυξε κατά την
παράδοση στην Συρία, Βιθυνία, Πόντο και
μετά στην Σκυθία, την νότιο δηλαδή Ρωσία,
και έφθασε μέχρι του Δνείπερου ποταμού
και του τόπου που σήμερα είναι κτισμένο το
Κίεβο. Το Κίεβο είναι ιερή πόλη για τους
Ρώσους, γιατί από κει ήρθε ο χριστιανισμός
σ’ αυτούς. Το δε όνομα Ανδρέας είναι πολύ
συνηθισμένο και διαδεδομένο σ’ αυτούς.
Από τη Σκυθία κατέβηκε στο Βυζάντιο και
ίδρυσε την πρώτη εκκλησία με επίσκοπο
τον Στάχυ. Γι’ αυτό τιμάται ιδιαιτέρως από
το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως.
Κι από κει κατέβηκε στην νότιο Ελλάδα και
στην Πάτρα δέχθηκε το μαρτύριο χάριν του
Χριστού και του ευαγγελίου του.
Περίφημο μοναστήρι αφιερωμένο στον
άγιο Ανδρέα έχει η κατεχόμενη από τους
Τούρκους Κύπρος μας. Στη μύτη της Κύπρου απέναντι από τη Συρία υπάρχει το μοναστήρι αυτό με Έλληνα ιερομόναχο και
λειτουργεί ακόμη εν μέσω ποικίλων δυσκολιών και αντιξοοτήτων. Κατά την παράδοση,
πηγαίνοντας με πλοίο ο απόστολος από την
Ιόππη στην Αντιόχεια, σταμάτησε εκεί και
επειδή δεν υπήρχε νερό έβγαλε το αγίασμα
που υπάρχει μέχρι τώρα. Το όνομα δε του
αποστόλου είναι πολύ διαδεδομένο σε άνδρες και γυναίκες. Ολόκληρη η Κύπρος τον
τιμά ιδιαίτερα.
Τον Ανδρέα τον τιμούν πολύ και στη Σικελία όπως και στη Σκωτία και τον θεωρούν
προστάτη τους. Η σημαία της Σικελίας όπως και της Σκωτίας είχε πάνω της τον
χιαστί σταυρό που μαρτύρησε ο απόστολος. Όταν η Σκωτία ενώθηκε με την Αγγλία
τότε ο χιαστί σταυρός πέρασε και στη σημαία της Βρετανίας.

Λ. Κ. Σκόντζου Θεολόγου – Καθηγητού

Κολλητό με τη ΔΕΗ
το χαράτσι το βαρύ.
Στη χώρα των παραμυθιών
στη χώρα των θαυμάτων
με τέτοιο τρόπο γίνεται
η συλλογή χρημάτων.
Νόμος ψηφίστηκε αυστηρός,
όποιος δεν θα πληρώσει
χαράτσι για το σπίτι του,
πικρά θα μετανοιώσει.
Θα του στερήσουνε το φως
θα ζει μες στο σκοτάδι
θ’ ανάβει το καντήλι του
σαν του ξεμένει λάδι.

Τα Εισόδια
της Θεοτόκου
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

τη Μαρία και την οδηγεί στο Ιερότερο
τμήμα του Ναού και εμείς ψάλλουμε "Ό
καθαρότατος ναός του Σωτήρος... σήμερον εισάγεται εν τω οίκω Κυρίου...",
Αργότερα, στο ευαγγελικό ανάγνωσμα,
ό Χριστός λέει, "Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν", και ό Ευαγγελιστής συμπληρώνει,
"εκείνος δε έλεγεν περί του ναού του
σώματος αυτού" (Ίωάν. 2,19,21).
Το νόημα όλων αυτών των γεγονότων, των λέξεων και των σκέψεων
είναι απλό: από τώρα και στο έξης ό
ίδιος ό άνθρωπος γίνεται ναός. Ούτε
πέτρινος, ούτε θυσιαστήριο, αλλά ό
άνθρωπος -ή ψυχή του, το σώμα του
και ή ζωή του -γίνεται ή ιερή και θεία
καρδία του κόσμου, τα "αγία των αγίων". Ό ένας ναός, ή Παναγία - ζων και
ανθρώπινος - οδηγείται σ' έναν άλλο
ναό φτιαγμένο από πέτρα, και ολοκληρώνει έτσι εκ των ένδον τη σημασία
και το νόημα του.
Μ' αυτό το γεγονός ή θρησκεία, και
ακόμη περισσότερο ή ζωή, υφίσταται
μια πλήρη μεταβολή της ισορροπίας
της. Αυτό πού τώρα εισέρχεται στον
κόσμο είναι μια διδασκαλία που δεν
τοποθετεί τίποτε άλλο υψηλότερα από
τον άνθρωπο, επειδή ό ίδιος ό Θεός
αναλαμβάνει τη μορφή ανθρώπου για
ν' αποκαλύψει την κλήση και το νόημα
του ανθρώπου ως θεϊκού πλάσματος.
Από το σημείο αυτό κι έπειτα ό άνθρωπος είναι ελεύθερος. Τίποτε πλέον δεν
βρίσκεται από πάνω του, επειδή ό ίδιος
ό κόσμος είναι δικός του ως δώρο του
Θεού, για να εκπληρώσει έτσι ό άνθρωπος τον θεϊκό του προορισμό.
Από τη στιγμή πού ή Παναγία εισήλθε στα "άγια των αγίων", ή ίδια ή
ζωή έγινε Ναός. Κι όταν εορτάζουμε τα
Εισόδια της, εορτάζουμε το θειο νόημα
του ανθρώπου και τη λαμπρότητα της
υψηλής του κλήσεως. Δεν γίνεται λοιπόν να εξαφανιστούν και να ξεριζωθούν όλ' αυτά από τη μνήμη του ανθρώπου.
(απο το βιβλίο Αλεξ. Σμέμαν
«Η ΠΑΝΑΓΙΑ», Εκδ. Ακρίτας)

Τέτοιο φιρμάνι ζόρικο
ποτέ δεν είχε ηχήσει
στη χώρα που εφώτισε
Ανατολή και δύση.
Αυθόρμητοι αφεντάδες μας
πως είστε μαθημένοι
και δεν κολλάτε πουθενά
οι ευρομπερδεμένοι.
Βρίσκετε πάντα εύκολα
τη λύση προβλημάτων
και ρίχνετε βαθύ κουβά
στου πηγαδιού τον πάτο.
Πηγάδι πάντα αστέρευτο
και τρισευλογημένο
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Σημαντική παρέμβαση του
Μητροπολίτης Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής Νικόλαου

Ά

στραψε και βρόντηξε ο μαχητικός μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος σε
παρέμβαση που έκανε στην Ιερατική Σύναξη της Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Ο κ. Νικόλαος (όπως το συνηθίζει) δεν κρύφτηκε πίσω από γενικόλογες
αναφορές για την κρίση και τις σοβαρές
πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, αλλά
μίλησε για τον κίνδυνο εκχώρησης εθνικής
κυριαρχίας, σημειώνοντας ότι «ξεπουλήθηκε η αξιοπρέπειά μας», ενώ δεν δίστασε να
καταδικάσει και την αφαίμαξη των Ελλήνων
μέσω της φορολογίας κάνοντας λόγο για
«τρέλα».
Συγκεκριμένα ο μητροπολίτης Μεσογαίας είπε ότι «η οικονομική κρίση έρχεται
και μας χτυπάει σαν αλόγιστη και αιφνιδιαστική φορολόγηση. Είναι τρέλα. Ένα πανικόβλητο κράτος, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, με κάποιον τρόπο, χωρίς να
επεξεργαστεί μέσα του τα δεδομένα των
προβλημάτων που υπάρχουν, αρχίζει να
προσπαθεί να πάρει λεφτά από κάπου».
Προχωρώντας όμως ένα βήμα παραπέρα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και
για τα εθνικά θέματα, λέγοντας: «Έχουν
εκχωρηθεί όλα τα διεκδικητικά δικαιώματά
μας εν μια νυκτί. Ξεπουλήθηκε η αξιοπρέπειά μας. Δε θα έπρεπε να είχαμε διαπραγματευτεί με τους δανειστές. Δεν είναι
λογικό να κάθεσαι και να δίνεις ότι σου
ζητούν, άρα η πολιτική της χώρας μας στον
τομέα αυτό ήταν χωρίς εξυπνάδα. Μας
ειρωνεύονται ακόμα και οι Αλβανοί που
μας καλούν πλέον να πάμε να δουλέψουμε
εκεί». O κ. Νικόλαος, αν και είπε ότι δεν
θέλει να κινδυνολογήσει, εξέφρασε την
έντονη ανησυχία του για την εθνική κυριαρχία και ακεραιότητα της χώρας, με βάση
τις πιέσεις που ασκούνται από συγκεκριμένα συμφέροντα με «όπλο» τις οικονομικές
δυσκολίες, ενώ ανέφερε ότι ούτε η ΑΟΖ
ανακηρύσσεται, ενώ και το Καστελόριζο
πλέον κινδυνεύει. Τέλος ιδιαίτερη αίσθηση
έκανε η αναφορά του στις παρελάσεις της
28ης Οκτωβρίου για τις οποίες είπε ότι «ο
λαός μούτζωσε το κράτος γιατί αρνείται να
εκχωρήσει δικαιώματα σ’ αυτούς που θα
έπρεπε να τον υπηρετούν».

(δημοσίευμα από blog του Ιντερνέτ)

τώρα τι σου συνέβηκε
κι είσαι φαρμακωμένο;
-Μόνο με το φιλότιμο
γλυκύ νερό αναβλύζω
εκβιαστές και πονηρούς
φαρμάκι τους ποτίζω.
Πρέπει να καταλάβουμε
οι ποδοπατημένοι
πως έχουμε να κάνουμε
μ’ εχθρούς σκληρά δεμένοι.
Εμείς θα τους γιατρέψουμε
χωρίς αρές και βία
πάντα θα τους θυμόμαστε
με μνήμη αιωνία.
ο Παράλογος

