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Πέμπτη, 07/04/2016 | Ελλάδα

Τη θλίψη του για την από κοινού επερχόμενη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στη Λέσβο το
προσεχές διάστημα, εκφράζει με ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος,
χαρακτηρίζοντας την ενέργεια 'πισώπλατη μαχαιριά στην πατρίδα μας” που ενισχύει ποικιλοτρόπως τον Ισλαμισμό.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Σεβασμιώτατος αναφέρει: 
“Από πολύ μεγάλη θλίψη πλημμύρισε η ψυχή μας η είδηση, ότι οι Πάπας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης θα πραγματοποιήσουν από κοινού μια
ποιμαντική επίσκεψη στη νήσο Λέσβο με σκοπό να εμψυχώσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, όσοι ευρίσκονται στη νήσο! 
Θεωρούμε την ενέργεια αυτή σαν μια μαχαιριά, που δίδεται πισώπλατα στην πλάτη της φιλτάτης Πατρίδος μας! Μαχαιριά σε κρίσιμες ώρες! Οι Ηγέτες
του Χριστιανισμού θα έπρεπε να ατενίσουν το πρόβλημα με άλλο μάτι. Δεν είναι μόνον οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι-θύματα, τους οποίους
κάποιοι Ξένοι Παράγοντες αποστέλλουν στην Χώρα μας μόνο και μόνο για να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης! Αυτό
που σήμερα απειλείται είναι η χριστιανική μας Πίστη! Οι μετανάστες είναι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμά τους. Το Ισλάμ διδάσκει το σύνθημα:
«θάνατος στούς απίστους»! Ώστε, λοιπόν, η επίσκεψη του Πάπα και του Πατριάρχου στη Λέσβο ενισχύει ποικιλοτρόπως τον Ισλαμισμό, ενώ
συγχρόνως αποδυναμώνει την αληθινή Πίστη στον αληθινό Θεό, την πίστη στον Σωτήρα Χριστό! Ελπίζουμε στην επίσκεψή τους αυτή οι Ηγέτες
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Ρώμης και Νέας Ρώμης να μη αποβάλουν τα θρησκευτικά τους σύμβολα και αρχιερατικά τους
διαδήματα, για να μη ...στενοχωρήσουν τους ταλαίπωρους αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι
ταλαιπωρούνται στους τόπους φιλοξενίας των. 
Θεωρούμε επίσης την ενέργεια αυτή Πάπα και Πατριάρχη σαν μια καθαρή πράξη θεατρινισμού! Τι
άραγε μπορούν να προσφέρουν στους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους; Και εν πάση
περιπτώσει, αν ήθελαν να δώσουν λίγο κουράγιο στους βασανισμένους αυτούς ανθρώπους γιατί
δεν πηγαίνουν είτε στην Ειδομένη, είτε στον Πειραιά; Εκεί κορυφώνεται το πρόβλημά τους!
Πηγαίνουν όμως στη Λέσβο, όπου ούτε θα πληγωθούν ψυχικά από το θέαμα, ούτε θα
ταλαιπωρηθούν ως πρόσωπα! Ενώ στην Ειδομένη θα λέρωναν τα παπούτσια τους και τα ράσα τους
με την λάσπη, αφού, όπως είναι γνωστόν, η Ειδομένη είναι ένας μεγάλος λασπότοπος!

Καταγγέλλουμε, λοιπόν, προς τον Ελληνικό Λαό με όση δύναμη διαθέτει η ψυχή μας την ενέργεια
αυτή του Οικουμενικού μας Πατριάρχου και του Πάπα της Ρώμης! Είναι μια σκέτη ενέργεια
αυτοπροβολής των! Τίποτε δεν μπορεί να προσφέρη στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, στους

λαθρομετανάστες! Όλοι αυτοί είναι θύματα των Μεγάλων Δυνάμεων και της μοχθηρίας των Τούρκων!

Εάν ο Πάπας της Ρώμης ήθελε να προσφέρη μια ουσιαστική βοήθεια στους μετανάστες, θα μπορούσε να δημιουργήση κάπου στην Ιταλία και με
χρήματα του Βατικανού μια πρότυπη Μονάδα φιλοξενίας και αξιοπρεπούς διαβιώσεως προσφύγων και να πάρη εκεί όλους αυτούς τους πολύ-
βασανισμένους ανθρώπους της Ειδομένης, θέτοντάς τους υπό την προστασία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας!

Και από την άλλη πλευρά, εάν και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης ήθελεν όντως να βοηθήση τους μετανάστες, θα ηδύνατο να μεταβή
σε κάποιο από τα παράλια της Τουρκίας, όπου και εκεί συνωθούνται, βασανίζονται και υποφέρουν οι μετανάστες κλπ. και να τους δώση ένα πιάτο
φαγητό και ένα χάδι αγάπης από την πλευρά της Ορθοδόξου Εκκλησίας! Μια τέτοια ενέργεια θα ήταν συγχρόνως και ένα χαστούκι στον εγωϊσμό του
Τούρκου Ηγέτη κ. Ερντογάν, ο οποίος είναι ο κύριος μοχλός εφαρμογής όλης αυτής της μισανθρώπου συμπεριφοράς εις βάρος ταλαίπωρων
ανθρώπων, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τρέπονται σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής! 
Ο Πάπας της Ρώμης έξ άλλου, μετά από κάποιες Δηλώσεις Του περί των Αράβων εισβολέων στην Ευρώπη, κατά την ταπεινή μας γνώμη, κρίνεται
όλως ακατάλληλος ως Επισκέπτης των μεταναστών στη Χώρα μας. Σύμφωνα με κάποιες Δηλώσεις του, οι οποίες είδαν το φώς της δημοσιότητος (βλ.
www.rt.com/news/334590-pope-francis-arab-invasion), είπε τα εξής καταπληκτικά: «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια Αραβική εισβολή, που αποτελεί ένα
κοινωνικό γεγονός. Πόσες εισβολές έχει δεχθή η Ευρώπη κατά τήν διάρκεια της ιστορίας της! Αλλά μπόρεσε πάντοτε να τις ξεπεράσει και να
προχωρήσει μπροστά, βρίσκοντας τον εαυτό της ωλοκληρωμένο και βελτιωμένο από τις πολιτιστικές ανταλλαγές, που επέφεραν αυτές οι εισβολές». Ο
Ποντίφικας επίσης συλλογίστηκε πάνω στην ιστορία της μετανάστευσης στην Ευρώπη και τήν θετική επίδραση που είχε στην Ευρωπαϊκή κουλτούρα,
όπως την γνωρίζουμε σήμερα». 
Έπειτα από τα παραπάνω προς τους θρησκευτικούς Ηγέτες Δύσεως και Ανατολής, τ.έ. τον Πάπα Ρώμης και τον Πατριάρχη της Νέας Ρώμης
απευθύνουμε το ερώτημα: 
Σεβάσμιοι Ηγέτες, Γιατί προτιμήσατε την Λέσβο και όχι ένα θαλάσσιο κέντρο συγκεντρώσεως μεταναστών της Τουρκίας; Εκεί γεννάται το πρόβλημα!
Εκεί είναι η αρχή της ταλαιπωρίας! Εκεί δρουν και αναπτύσσονται τα διάφορα κυκλώματα, τα οποία και εκμεταλλεύονται τους μετανάστες! Εκεί τους
«τσουβαλιάζουν» σε κάτι σαπιοκάραβα και τους εξαποστέλλουν στη Λέσβο και αλλαχού, δηλ. στην ταλαιπωρία, ακόμη και στον πνιγμό ή και στον
αργό θάνατο! 
Σεβάσμιοι Ηγέτες του Χριστιανισμού! Αφήστε τους θεατρινισμούς! Δεν σας πρέπουν τέτοιες μικρόψυχες ενέργειες! Με την απόφασή Σας αυτή
κατεβήκατε πολύ χαμηλά στη συνείδησή μας! Κυρίως όμως με την ενέργειά Σας αυτή ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ! Άθελά
Σας, βεβαίως, καθίστασθε συνεργοί στην εξαφάνιση της Ορθοδοξίας από την Ελλάδα και της Ελλάδος από τον Ευρωπαϊκό χάρτη. 
Η επίσκεψή Σας είναι μια ύπουλη μαχαιριά, πισώπλατα, στην αγαπημένη μας Πατρίδα, την χιλιοδοξασμένη Ελλάδα μας! 
Με όλο το σεβασμό μου, Σας εκφράζω τη λύπη μου. 
Αίγιον, 6 Απριλίου 2016 
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ”
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horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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16/06/17 - 07:17
Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.
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12/06/17 - 08:20
Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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