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«Αγώνας» των Αγωνιζομένων Λαρισαίων χριστιανών ή κατά Μπεκιάριον θεωρία «το συνονθύλευμα
των οιστρηλατημένων οπαδών» απαντά στις δημοσιευθέντες αναλήθειες του ‘’από Λαρίσης και Τυρνάβου’’ και νυν Γουμενίσσης
κ ∆ημήτριου που κατά τους Ι. Κανόνες και την κανονική τάξη της εκκλησίας είναι ένας καθαιρημένος επίσκοπος.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΤΟΣ kστ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 299-300 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 061603, ΛΑΡΙΣΑ maϊοσ - ιουνιοσ 2022

Φως….
πολύ
φως

Μια απάντηση στον
από ‘’Λαρίσης…κ ∆ημήτριο
με πολλά ΓΙΑΤΙ!

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

Το παρόν φύλλο είναι αφιερωμένο σε μια οφειλομένη απάντηση που σας
υποσχεθήκαμε στο φύλλο 292/10/21 στον φερόμενο ως ‘’ από Λαρίσης
& Τυρνάβου Δημήτριο Μπεκιάρη’’, ο οποίος προσπάθησε με μια επιστολη
γεμάτη αναλήθειες και παραπλανητικά γεγονότα και στοιχεία να παραπληροφορήσει το Σεπτό Σώμα των Ιεραρχών εντός και εκτός και τον άδολο
πιστό λαό. Η απάντησή μας δείχνει να μην έχει χρονολογική σειρά , αλλά
είμασταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τη γραφή της επιστολής που
μας μεταφέρει μπερδεμένα πράγματα, γεγονότα και ημερομηνίες. Νομίζει
ο κ. Δημήτριος ότι έχει το αποκλειστικό δικαίωμα- λόγω δεσποτική εξουσίας- να λέει αυτό που θέλει να πεί, να κρύβει αυτά που θέλει να κρύψει,
και να αλλοιώνει αποδεδειγμένα γεγονότα, που κρίνει αυτός σκόπιμα να
αλλοιώσει.

Από την απεργία
πείνας στο
υπ. Παιδείας

ψαλτικα

• ∆ύο γεγονότα, ένας… θρήνος!!!

Γιατί! ενώ γνώριζαν τον κ. Δημήτριο τον έφεραν και αναστάτωσαν την
πόλη και την Εκκλησία;
Γιατί! ενώ καταργήθηκε η εκλογή
του τον επανάφεραν;
Γιατί! ενώ η χειροτονία του κατέστη απολελυμένη κατέλαβε πάλι
Μητρόπολη;
Γιατί! ενώ δεν εδικαιούτο πλέον
ούτε εκλογή ούτε μετάθεση τον επανατοποθέτησαν;
Γιατί! ενώ ήταν παράνομος μετακινούσαν 1000-2000 ΜΑΤ & ΕΚΑΜ
σε κάθε έξοδό του;
Γιατί! ενώ ήταν παράνομος τον
επέτρεπαν να έχει καταλάβει το Μητροπολιτικό Μέγαρο;
Γιατί! ενώ ήταν παράνομος τον
φύλαγαν επί 24ωρου , πλέον των 100
αστυνομικών ανά βάρδια;
Γιατί! ενώ γνώριζαν ποιος ήταν
ο Θεολόγος αντιδρούσαν;
Γιατί! ενώ γνώριζαν την αγία
βιωτή του Θεολόγου τον δίωκαν;
Γιατί! ενώ γνώριζαν τον Θεολόγο, εξακολουθούν και μετά θάνατο να
τον πολεμούν;
Και πολλά - πολλά ακόμα γιατί- θα
τα μάθετε διάβαζοντας!!

• Τον πρόδωσε η εναγώνια προσπάθεια
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Επιστολή κ. Δημητρίου

+ Ο ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
&ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μακαριώτατον
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών & πάσηςΈλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς
τής Σεπτής Ιεραρχίας τής
Έκκλησίας τής Ελλάδος
Μακαριώτατε Αγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι άγιοι Αδελφοί,
ώς κατ’ ενώπιον του ζώντος Θεοϋ, μετά φόβου Θεού
καί καρδιάο πολυθρύπτου καί καταματωμένης καί ουτω
τεταπεινωμένης, ώς άμέσως παθόντα καί διά πάθους
είδότα τήν έκκλησιολογική πληγή περί τά Λαρισαϊκά (καί
τά τής Άττικής καί τής Θεσσαλιώτιδος), νά μου επιτρέψετε
νά συνεισφέρω άπαραίτητες καί βασικές πληροφορίες
γιά τήν άπό καιρού εις καιρόν άναδυόμενη καί διασπειρόμενη καί ήδη έπισημότερον διατυπωθεΐσα πρόθεση
αγιοποιήσεως του μακαριστού άδελφου μας Μητροπολίτου Λαρίσης και εί τα Γαλάζων κυρου Θεολόγου.
Έν πρώτοις, εύχομαι ώς έλάχιστος καί συνεύχομαι
μετά πάντων σύν παντί τω πληρώματι καί προσεύχομαι
νά μάς χαρίσει ό Κύριος αύτήν τήν μεγίστη χαρά νά
πληθαίνουν οί έκ του ήμετέρου θεσμικού χώρου Άγιοι.
Είθε νά έχουμε πλείονας καί πολλω πλειόνας του άγιου
Καλλινίκου Εδέσσης καί έτέρους Ιεράρχες άρτιφανεΐς
Αγίους. Πρέσβεις πρός Κύριον, ικέτες τής ήμετέρας τελειώσεως, έν παρρησία συνεργούς του φωτισμού του
έκκλησιαστικου πληρώματος, έμπνευστές τής εις Χριστόν
αληθούς πίστεως στον πανδημικά μεταβολιζόμενο κόσμο. Εις δόξαν του σωτηρίου θεανδρικου ονόματος, με
άντικαταπεμπόμενη τήν θεία Χάρη πρός οικοδομήν του
σώματος Αύτου. Τό λέγω μετά πόθου ίερου, σύμψυχος
καί τό έν συμφρονών μεθ’ άπάντωνΎμών.
Η Αγιωνυμία στήν Ορθοδοξία
Αναντίρρητα, όμως, καθάπερ καταφάσκουμε πάντες
πρός τήν μακρά ‘Ορθόδοξη παράδοση, τήν άγιωνυμία
δέν τήν πλάθουμε εμείς κατά τό ήμέτερον είδός καί
συνειδός καί τις άρετολογικές μας ιδέες καί τις αύτεπιβεβαιωτικές μας εύλαβείς πεποιθήσεις.
Δέν τήν άποδίδουμε εμείς, καθ’ ουτε τήν προσδίδουμε
έμεΐς. Κατ’ άκρίβειαν, ούδέ κάν τήν τεκμηριώνουμε εμείς.
Μας παρέχεται έν ελέει καί οίκτιρμοις ή θεία Χάρη γιά
νά διαβλέψουμε καθαρότερα καί νά κατίδουμε τήν δόξα
των Αγίων του Θεού.
Στήν ‘Ορθοδοξία έχουμε άληκτη έμπειρία της άγιωσύνης (τήν άτέλεστη τελειότητα της θεομεθεξίας), άλλά
δέν έχουμε κανενός είδους λαϊκίστικες άγιωνομασίες. Τό
ένα είναι θειο, τό άλλο είναι μόνον άνθρώπειο. Τό πρώτο
είναι θεανθρώπινο, τό έτερο είναι προσανθρώπινο.
‘Άλλος χαριτοδωρεϊται τήν άγιότητα καί αύτός τήν
φανερώνει στό θεοφορούμενο Σώμα τής Εκκλησίας.
‘Άλλος τήν κατεργάζεται στούς τέλεια θεολατρευτές καί
ό Αύτός τήν τεκμηριώνει στούς άθλουμένους πιστούς.
Δέν είναι δικαίωμα ομάδων καί μερίδων καί άτόμων ουτε
προτέρημα έντύπων καί ήλεκτρονικου Τύπου. Ύπό τήν
Χαλκηδόνεια άναλογικώς διάσταση τής συνεργίας μετά
του Θεού (μέσα στήν έσχατολογικη διάρκεια της θείας
Οικονομίας), ή άγιωσύνη των Αγίων είναι χάρισμα του
Θεού καί μέθεξη των άγιαζομένων άνθρώπων· δέν είναι
επιτήδευμα των άνθρώπων προσθετικό στά του Θεού.
Ακόμη καί τά θαυμάσια τών σημείων καί τά αισθητά
τεκμήρια τής Αγιοδοξάστου φιλοθεΐας καί θεοφιλίας τών
Άγιων άποτελουν συγκατάβαση του Θεού στά δικά μας

συνέχεια 
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Φως….πολύ φως
ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ !
Δεν είχα την πρόθεση να κάνω πλατειά ανάλυση στο δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” του “από Λαρίσης & Τυρνάβου
και τώρα Γουμενίσσης” Δημήτριο Μπεκιάρη
με τίτλο «Άγιος ο Θεολόγος;» (12/10/21)
που στόχο και σκοπό είχε να ανατρέψει την
εισηγητική πρόταση που έκανε ο
μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος
(τώρα μακαριστός) προς Ιεραρχίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος
στην εναρκτήρια συνεδρίαση στις
4/10/2021 για αγιοκατάταξη του
ιερομάρτυρα Μητροπολίτη Λάρισας π. Θεολόγο.
Διότι στο δημοσίευμα αυτό
απάντησε ο πρώην αντιπρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων κος Νικόλαος Κατσαρός και μια τεκμηριωμένη ανάλυση που δυστυχώς η
ήμισυ καταχωρήθηκε στον Τύπο.
Η δε εφημερίδα μας απάντησε σε
δημοσιεύματα κάποιων υπαρκτών
αλλά και κρυπτόμενων ανθρώπων που κινήθηκαν ύπουλα και προσπάθησαν με σατανικό
τρόπο να αλλοιώσουν την πραγματική εικόνα
του προτεινόμενου προς αγιοκατάταξη.
Κάποιοι αρχιερείς που έλαβαν την επιστολή
του “και κατ’ ενώπιον του ζώντος Θεού, χωρίς
φόβου Θεού και καρδίας μη τεταπεινωμένης”,
του κ. Δημητρίου Μπεκιάρη βρέθηκαν σε
πλήρη αγανάκτηση και μας την έστειλαν να
απαντήσουμε στη κατακλυσμική και πρωτόγνωρη μεθοδολογία της προπαγάνδας του εν
λόγω ‘’επισκόπου’’ που αποκαλεί στην αρχή το
μητροπολίτη Θεολόγο “μακαριστό αδελφό μας
Μητροπολίτου Λαρίσης και είτα (το γυρίζει)
Γαλάζων κυρού Θεολόγου”. Αλλά στην ουσία
ήταν ενέργεια απάτης, ώστε να κοιμίσει τις
συνειδήσεις.
Αντί λοιπόν, να καθίσει ως θάπρεπε “εν
ομονοία” και “εν μετανοία” να συντάξει ένα
επιστολικό κείμενο προς τη Σεπτή Ιεραρχία
και να ομολογήσει με δάκρυ γνήσιο και λυτρωτικό για το κακό που προξένησε και να
σταθεί μπροστά με την ποιμαντική ράβδο ως
στηρικτική και όχι με κομπορρημοσύνη, αλλά
με παρρησία και ταπείνωση να ομολογήσει για
την ζημία που δημιούργησε τόσα χρόνια στα
παιδιά του Θεού που όχι μόνο στην τοπική
αλλά και στην εν γένει ολόκληρη Ορθόδοξο
Εκκλησία. Να γονατίσει – μη θεωρήσει υποτιμητικό για το αξίωμά του – και να καταθέσει
δίχως φαρισαϊκές αποκρύψεις την ολόψυχη
μετάνοια και με συντριβή στον τάφο του μακαριστού οσιομάρτυρα π. Θεολόγο, (μιμούμενος
κατ’ ελάχιστον τον Πατριάρχη Πέτρο Ζ΄ που
γονάτισε στον τάφο του αγίου Νεκταρίου ή
του γιου του Αρκαδίου και της Ευδοξίας που
όχι μόνο γονάτισε, αλλά σκέπασε με την αυτοκρατορική πορφύρα την λάρνακα του Ιερού
Χρυσοστόμου), για τη θλίψη που του προξένησε. Τώρα που του δόθηκε η μεγαλύτερη
ευκαιρία με το ερέθισμα του συνεπισκόπου
του (που αποφεύγει και το όνομα να αναφέρει)
Μητροπολίτου Δράμας, μακαριστού τώρα π.
Παύλου – άγνωστος στους Λαρισαίους και
στον π. Θεολόγο – και να ζητήσει και ο ίδιος
να γίνει πράξη η πρόταση του Αγίου Δράμας
όπως οι Ιεροί Κανόνες, η Παράδοση και οι
τάξεις της Εκκλησίας το επιβάλλουν, αυτός
έπραξε το τελείως αντίθετο.
Ο ΔΡΑΜΑΣ κυρός ΠΑΥΛΟΣ ΗΤΑΝ
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΟΝ π. ΘΕΟΛΟΓΟ
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Διότι,“είναι γνωστό τοις πάσι” ότι ο Μη- μήκος κύματος.
τροπολίτης Δράμας κ. Παύλος ήταν άγνωστος
Η επιστολή του κ. Δημητρίου που θάπρεπε
στο Θεολόγο, μπορώ ακόμα να τον συναριθ- να είναι μελωδία και δοξολογική ευωδία σε
μήσω στους μεταξύ εχθρικούς προσκείμενους, ένα σύγχρονο ιερομάρτυρα της Εκκλησίας
αφού κατ’ επανάληψιν βρίσκονταν στη Λάρισα “χωρίς κηλίδα και ρυτίδα, ή τίποτα από
ως αρχιμανδρίτης και ως ηγούμενος της Ι.Μ. όλα αυτά”, αντίθετα αυτός μετέφερε την
Σουμελά και μετά ως μητροπολίτης Δράμας ατυχεστάτη βρώμικη και προπαγανδιστική
και συλλειτουργούσε με τον σε γλώσσα υμνωδίας την εκπεσμένη προσωμακαρίτη δεσπότη Λάρισας κ. πικότητά του.
Ιγνάτιο, που πολλοί αρνήθηΓράφει στη καθαρεύουσα (άσχετα αν την
καν όχι μόνο να έρθουν, αλλά χειρίζεται σωστά ή την δολοφονεί άγρια),
αρκετοί δεν πάτησαν ούτε το καταστρώνει στο κείμενο αρχαιοπρεπείς
πόδι τους!
εκφράσεις (για να μην καταλαβαίνει ο
Η είδηση για την πρόταση κόσμος), διατυπώνει στοχασμό προσαρμοαγιοκατάταξης του π. Θεο- σμένο στους κανόνες της δημοτικής. Αυτός ο
λόγου ξάφνιασε όχι μόνον λάτρης της δήθεν παραδοσιακής καθαρεύουτους Λαρισαίους αλλά τους σας, δεν καθερεύει αλλά με την άνεση υβρίζει
απανταχού χριστιανούς, διότι ανθρώπους και αγώνες, συκοφαντεί αγίους,
την θεώρησαν σαν ένα ακό- προπαγανδίζει με ψέματα αλλά ακούστηκαν
μα δεσποτικό
βέβαια ως “κύμβαλον αλαλάζον”.
“παιχνίδι”
Γι’ αυτό το κείμενο του κ. Δηαπό αυτά που
μήτριου το δημοσιεύουμε δίπλα
παίχτηκαν σε
ακριβώς από την δική μας απάντηση, να το διαβάσει ο κάθε
βάρος του π. Θεολόγου για
καλόπιστος και να βγάζει τα δικά
δεκαετίες.
του συμπεράσματα.
Η επικοινωνία που έγινε για
Το 10σέλιδο κείμενο-υπόμνηπρώτη-πρώτη φορά, την επομένη της πρότασης, ήταν που
μα προς τους Σεπτούς Ιεράρχες
με ξάφνιασε με τα λεγόμενά
της Εκκλησίας της Ελλάδας, είναι
του και το πως γνώρισε τον
γεμάτο από καμουφλαρισμένα
άγνωστο π. Θεολόγο. Βρέθηψεύδη και τα οποία θα προσπακα – είπε – να συλλειτουρθήσουμε να τα αποκαλύψουμε.
ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ ΑΝΑγώ με τον επίσκοπό σας
Ιγνάτιο στον Ι. Ναό του
ΜΟΝΗ
Ο Δράμας Παύλος
Αγίου Νικολάου Λάρισας
Μετά από επτά (7) μήνες ανασε μνημόσυνο της μητέρας
μονή, μήπως “ο από Λαρίσης
φίλου ιερέως.
& Τυρνάβου κ. Δημήτριος Μπεκιάρης” ανα«Τη στιγμή που ο μακαριστός Ιγνάτιος θεωρήσει όσα ψευδή και παραπλανητικά
μνημόνευε τους προκεκοιμημένους προ- έγραφε στη δεκασέλιδο επιστολή του προς
κατόχους του αρχιερείς και φθάνοντας το “Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών &
στο Θεολόγο ένιωσα κάτι φοβερό, με έπια- πάσης Ελλάδος και προς Σεβασμ. Αρχιερείς της
σε σύγκρυο, μουσκεύτηκα στον ιδρώτα, ο Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος”,
Ιγνάτιος το αντιλήφθηκε και με ρώτησε εναντίον ενός αγίου που ως φωτεινή νεφέλη
τι συμβαίνει!, ή μήπως θέλω κάτι…! Αυτό κάλυψε τον εικοστό αιώνα, που στέκεται ως
ήταν η αρχή. Ερευνώντας έπεσα επάνω “κανόνας πίστεως και εικόνα πραότητας”
σε έναν μεγάλο ιερομάρτυρα, με τα δεινά και φωτίζει, γιατί ήταν “εγκρατείας διδάσκαπου υπέστη δεν μπορώ να πω με βεβαιό- λος”, ήταν ο απλός, ο φτωχός, ο λιτός, άγιος.
τητα αν υπάρχει αντίστοιχο στο μαρτυρο- Ήταν αυτός πού ανακάλυψε τη γέφυρα, την
λόγιο. Αυτός ήταν και ο λόγος που τόνισα περπάτησε, για να συναντήσει το ποίμνιο, αυτό
στους αδελφούς Ιεράρχες ότι θάπρεπε τον αναγνώρισε και έτρεξε να πέσει στους κόλνα προηγηθεί ο Λαρίσης Θεολόγος στην πους του και να παραδοθεί στη διαποίμανσή
αγιοκατάταξη, πριν του αγίου Καλλινίκου του. Θρονιάστηκε στις ψυχές τους, τον ένιωΕδέσσης και άλλων. Αυτό όμως δεν άρεσε σαν σαν πατέρα τους, που τους καθοδηγούσε
σε κάποιους».
με την ακτινοβόλο αγιότητά του. Γι’ αυτό και
Υπήρξαν μετά άλλες δύο σύντομες επικοι- μέχρι σήμερα δεν τον έριξε στο περιθώριο μήτε
νωνίες έξ΄αποστάσεως λόγω κορονοιού, τις ο βάρβαρος διωγμός του μήτε ο θάνατός του.
ημέρες των Χριστουγέννων και το Πάσχα
Δυστυχώς τέτοιο πράγμα δεν έγινε! Στην
και τότε είχαμε αποφασίσει για μια δια ζώσης “ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ” που κυκλοφορήσαμε
συνάντηση στα μέσα Μαΐου, όμως, “άλλαι μεν τότε, υποσχεθήκαμε πως θα “απαντήσουμε
βουλαί ανθρώπων, άλλα ο Θεός κελεύει”.
σύντομα” και σήμερα απαντάμε, όσο πιο
Αυτή είναι η θαυμαστή – να μην πω για συντετμημένα γίνεται.
θαύμα – γνωριμία του μακαριστού μητροπολί«Ως κατ’ ενώπιον του ζώντος Θεού, μετά
του Δράμας κυρού Παύλου με το Θεολόγο και φόβου Θεού και καρδίας πολυθρύπτου και κατης εφημερίδας. Η δε εφημερίδα μας αρκετές ταματωμένης και ούτω ταπεινωμένης… ειδότα
φορές τον έλεγξε σκληρά για διάφορα -εκκλη- την εκκλησιολογική πληγή περί τα Λαρισαϊκά,
σιαστικά παρεκτρεπόμενα κατά την εκτίμηση να μου επιτρέψετε να συνεισφέρω απαραίτητες
της-, όπως με τις συλλειτουργίες με τον Ιγνάτιο και βασικές πληροφορίες…» (λόγια “δεσπότη”
για το Τίμιο Ξύλο και τελευταία “ΜΑΖΕΨΤΕ Μπεκιάρη) περί του φερόμενου ως “ο από Λακύριοι ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ… ΝΤΡΟΠΗΣ”.- Και ρίσης & Τυρνάβου κ. Δημητρίου Μπεκιάρη”,
εδώ βλέπει κανείς το μεγαλείο ιερωμένου που κατά τους Αγίους Ιερούς Κανόνες είναι
ανδρός, του κυρού Παύλου. Και το “μεγαλείο” ΚΑΘΑΙΡΕΜΕΝΟΣ.
του ιερωμένου κ. Δημητρίου Μπεκιάρη να
Έπιασα στο χέρι χαρτί και μολύβι, πριν
βρίσκονται μέσα στην ίδια Εκκλησία στην γράψω με συμπίεζε η ευθύνη, το βάρος της
Σύνοδος και να εκπέμπει σε τελείως αντίθετο και η ατίμητη τιμή της, σκέφτηκα το λαό, τον
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επώνυμο και τον ανώνυμο που στις μέρες μας
παρασύρεται από τη σύγχρονη τεχνολογία
που προσφέρεται αφειδώλευτη και ανεξέλεγκτη στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης,
η οποία με πολλαπλά τεχνάσματα ωραιοποιεί
το βούρκο, διαφημίζει τη φαυλότητα, λανσάρει σαν διασημότητα την ασημότητα, μακιγιάρει την πονηριά και την προβάλλουν σαν
κρυστάλλινη αγιότητα, σκιάζει την εντιμότητα
και φωτίζει την ύπουλη σκοπιμότητα.
Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι τα Μέσα της
Μαζικής Ενημέρωσης
με τους μηχανισμούς
που κρύβονται πίσω,
ενεργούν συστηματική πλύση εγκεφάλων,
αλλοιώνουν τις αξίες,
παραμορφώνουν τις
άγιες ανθρώπινες φυσιογνωμίες και τιμούν
και δοξάζουν αυτούς,
οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταβάλλουν το
αντίτιμο της προβολής
του και να εξουθενώσουν ή να εξαφανίσουν
αυτούς που υπηρετούν με πιστότητα και
αφοσίωση την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και
την αγιότητα.
“Δέσποτα” κ. Δημήτριε, από την ημέρα που
είπατε στον Τύρναβο τη Μεγάλη κουβέντα
απευθυνόμενος προς τους Αγωνιζομένους
«… αντί οιονδήποτε τιμήματος θα μείνω
εδώ. Και να γνωρίζουν ότι μόνον εάν δουν
το σβέρκο τους, τότε θα φύγει ο Δημήτριος
από τη Λάρισα». (Ημ. Κήρυκας, 1/5/1990).
Ξεχάσατε τι λέει ο θυμόσοφος λαός μας:
«Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα
μην πεις», γιατί κ. Δημήτριε οι Αγωνιζόμενοι
που τους αποκάλεσες «ψεύτες, συκοφάντες,
απατεώνες, θεομπαίχτες, ότι θα έκανες πρώτα
χριστιανούς τους “θεολόγητους Θεολόγους”,
τους ιερείς θα τους “περιποιηθείς”, θα δείτε
ποιο θα είναι το τέλος του γέροντά τους (του
π. Αθ. Μυτιληναίου) και ο Χομεϊνισμός δε θα
περάσει! Ο Καντιωτισμός δε θα περάσει! Η
υποκρισία των… δεν θα περάσει», και μύρια
ακόμη. Τα “Πνεύματα” φαίνεται σε ξεγέλασαν, παρ’ ό,τι εσύ με αυτά ασχολείσαι, διότι:
«Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε
Θεός κελεύει…». Ή καλύτερα «Όταν εσείς
κάνατε σχέδια, ο Θεός γελούσε μαζί σου». Οι
Αγωνιζόμενοι όμως δεν είδαν το “σβέρκο
τους”, όπως τους “ευλογούσες”, αντίθετα τον
είδες εσύ και γι’ αυτό έφυγες νύχτα από τη
Λάρισα, όπως είχες έρθει!
ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Από τότε πέρασαν 32 χρόνια, οι Αγωνιζόμενοι δεν ασχολήθηκαν σχεδόν ποτέ μαζί σας,
παρότι είχαν εκατοντάδες λόγους να ασχοληθούν εκτός των σκανδάλων που τώρα θα
αναφερθούμε επιγραμματικά, αλλά και διότι
πλάσατε μια θεολογία ευκαιρίας, κομμένη και
ραμμένη στα δικά σας μέτρα και των δικών
σας ευτελών, βλέψεων και τελευταία για την
πρόταση αγιοκατάταξης σύρατε τον κάλαμο
διατυπώνοντας “ψεύδη” και “μεγαλόστομες
φανφάρες” εναντίον του π. Θεολόγου του π.
Αθανασίου και των Αγωνιζόμενων, απαντώντας δήθεν στο μακαριστό π. Αθανάσιο αλλά
στόχος σας ήταν οι Αγωνιζόμενοι γράφοντας:
«Άραγε ποιον λαό εννοεί; Τον λαό του
Θεού; Ή το συνονθύλευμα των οιστρηλατουμένων οπαδών; Εάν πρόκειται για
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Φως….πολύ φως
το λαό του Θεού, πάσχει από πνευματική του Ιερομάρτυρα π. Θεολόγο, για να φανεί η
αμβλυωπία». Και επικαλείστε Ιερούς Κανό- διπλοπροσωπία του γέροντα Θεοκλήτου, που
νες χωρίς να αναφέρετε ούτε έναν, δηλαδή τον επικαλείται.
έτσι αόριστα και αυτό επειδή εσείς ο ίδιος,
Για σήμερα αναφέρουμαι σε δύο σύντομα,
όλους τους ποδοπάτησες κ.Δημήτριε!.
πρώτα, ο δημοσιογράφος Οδυσσέας ΤσουλοΓι’ αυτό σήμερα θα αναφερθώ, σε πράγματα γιάννης του απάντησε με μακροσκελέστατη
και γεγονότα που δεν είχα καμία πρόθεση επιστολή και δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες
να απαντήσω. Αναγκάζομαι όμως να το με τίτλο “ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟκάνω, για να μάθει ο λαός, ποιος ήταν ο π. ΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΘεολόγος, ποιοι ήταν οι Αγωνιζόμενοι που ΟΝΥΣΙΑΤΟΥ” και την κοινοποίησε προς τις
κατά την άποψη του “δεσπότη” κ. Μπεκιάρη εκκλησιαστικές αρχές και παράγοντες. Και του
είναι «απατεώνες… μαφιόζοι που έγραφε, μεταξύ του κατεβατού:
«… σήμερον – πάτερ – δεν χαίρεις εκτιμήθέλουν να κάνουν την Εκκλησία
τσιφλίκι τους…» και ποιος είναι σεως ούτε και από αυτούς τους Αγιορείτας…
ο φερόμενος μέχρι και σήμερα Όσον έζη και σε συνεκράτη (όσον ήτο δυνατό
ο “από Λαρίσης & Τυρνάβου να σε συγκρατή, εσέ τον ακατασχέτως ασυΔημήτριος Μπεκιάρης”
γκράτητον και αδιαλείπτως απει(που κατά τους αγίους
θούντα και ανυπακούοντα “υιόν”). Ο
Ιερούς Κανόνες είναι
σοφός εκείνος γέρων, ο μπροστάρης
καθαιρεμένος), ο οποίκαι ηγούμενος, ο Αγιορείτης Γαβριήλ
ος έκανε κατάληψη ως
(πολλά γαρ μοι εξεμυστηρεύθη περί
μοιχεπιβάτης του μησου και υπάρχουν πολλά καταγετροπολιτικού θρόνου
γραμμένα και αποθανατισμένα εις
της Λάρισας, για να καλύμαγνητοταινίας), … άμα δε τη φυγή
ψει το βούρκο ή καλύτερα το βόθρο
και αναχωρήσει του εις τους Ουρατου επίσης μοιχεπιβάτη δεσπότη
νούς απώλεσας τελείως του ελέγχου
Σεραφείμ Ορφανού που για χρόνια
και τον προσανατολισμόν σου, “έχαήταν Πρωτοσύγκελός του.
σες τον μπούσουλά σου”, όπως λέμε,
Ο “δεσπότης” κ. Δημήτριος αραδιάκαι έκτοτε δια λόγων και πράξεων…».
Ο δε επίσκοπος Φλώρινας π. Αυζει ψέματα που τον προδίδουν, επινοεί επιχειρήματα που τον εκθέτουν,
γουστίνος (φωτ. δίπλα) του απάντησε
Ο π.
δεν αναφέρει κανέναν Ιερό Κανόνα
στην επιστολή του «έξεστι καντιωΕυμένιος
και προκαλεί ένα χείμαρρο θολού
τικοίς…» για το ίδιο θέμα: «Αγαπητέ
λόγου προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα π. Θεόκλητε, θα ηδυνάμεθα δια πολλών
παράνομα και αντικανονικά πεπραγμένα να σας απαντήσωμεν. Αρκούμεθα να
του. Θα ήταν προτιμότερο να εργάζονταν, σημειώσωμεν, ως απάντησιν εις την
όπως εργάζονταν, στο σκοτεινό παρασκήνιο, μακράν σας επιστολήν, ένα ερωτηματιδίχως γραπτά κείμενα που τον εκθέτουν και κόν «;», όπερ, ως φιλομαθής που είσθε, να
προκαλούν στους εκκλησιαστικούς κύκλους γνωρίζετε πόθεν προέρχεται και ποίαν έννοιαν
έχει». Μετά της εν Κυρίω αγάπης, ο Φλωρίνης
και στο λαό θυμηδία.
Πρέπει να γνωρίζει, όταν πιάνει στο χέρι ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ.
Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ
το μολύβι, για να αποτυπώσει τις σκέψεις
ΚΑΙ Ο π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
του και τις μεθοδεύσεις, κάθε φορά εκτίθεται
Για το διακριτικό αρχιμ. Ευμένιο Σαριανεπανόρθωτα, αποκαλύπτεται πως κάτι δεν
πάει καλά και πως δεν υπολογίζει την εκδί- δάκη του τ. Αντιλεπρικού Σταθμού Αγίας
κηση των γραπτών κειμένων (τα προφορικά Βαρβάρας και για τις σελίδες 166-167 του
μπορεί να τα αθετήσει), τα οποία ενεργούν μεν βιβλίου «Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και
σαν αρχιερατικός μανδύας που μπορεί προς θαυματουργός» (του Σίμωνος Μοναχού),
στιγμή να καλύψει ή ωραιοποιήσει ακόμα και που αναφέρεστε, είναι ένα ψέμα, διότι ο π.
ένα ψυχικό βόθρο. Αλλά τα γραπτά βγάζουν Θεολόγος ουδέποτε γνώρισε το γέροντα Ευαπό μέσα τους φωνή και διαμαρτύρονται, μένιο όπως κατ’ επανάληψη είχε αναφερθεί
και κυκλοφορούν σαν ακαταμάχητο ψυχο- σε συζητήσεις που κάναμε. Το “ότι κάποιος
γράφημα και ξεγυμνώνουν τις προθέσεις του μας έλεγε”,- που γράφει στο βιβλίο- δηλαδή
αόριστα “κάποιος” είναι φοβερή ραδιουργία
γράψαντος.
“Στα Λαρισαϊκά του 1989-1991”
του βιογράφου του γέροντα. Αντίθετα σε
(τίτλος Δημητρίου)
εκδρομή στη Ρωσία που έγινε από 75 νέους
Ω της υποκρισίας! Ω της απροσμέτρητης κυρίως φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, μαζί
υποκρισίας! Σε συγκλονίζει η αλληλοπα- τους ήταν και πέντε Λαρισαίοι και ο γέροντας
ραπληροφόρηση που ένας κληρικός χωρίς που ήταν και αυτός συνοδοιπόρος και τους
να δοκιμάζει κρίση συνειδήσεως, επιλέγει, λειτουργούσε, όπου πήγαιναν, εξεφράστηκε
όσα είναι σύμφωνα με τις απόψεις του, άλλα στους Λαρισαίους συνεκδρομείς για την τανα συρράβει, άλλα να τα παρερμηνεύει και πείνωση και την αγιότητα του π. Θεολόγου.
άλλα ευσχημόνως να τα παραλείπει. Ρίχνει Και όπως αναφέρει ο κ. Νικόλαος Κατσαρός
λάσπη, για να καλύψει τις αυθαιρεσίες και πρ. Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής στην απατις παρανομίες του.
ντητική του επιστολή (7/11/2021): «Έχει
Τα περί του γέροντος Θεοκλήτου Διονυ- χρέος να αποκαλύψει και να δώσει εξηγήσεις
σιάτου – που αναφέρει – υπάρχουν αρκετές – ο μοναχός Σίμων – στο αναφερόμενο ότι διμαρτυρίες προσκυνητών στο Άγιο Όρος, ως έγνωσε εμμονές και εκκλησιολογικές επιλογές
και στην επίσκεψή του στη Λάρισα στο σπίτι του Θεολόγου, ενώ στα πέντε (5) πρώτα (εκδότου μακαριστού Δημ. Σωτηκόπουλου και του σεις βιβλίων) πλέκει το εγκώμιο του Θεολόγου.
επίσης γέροντός του ηγουμένου π. Γαβριήλ. Σίγουρα έχει κάποιον πληροφοριοδότη και
Τα περί “τα ροχθούντα πάθη” είναι μια στα- πιθανότερος πρέπει να είναι κάποιος που έχει
γόνα. Περί όλων αυτών θα έρθουν στο φως ιδιαίτερο λόγο κατά του Θεολόγου…».
με λεπτομέρεια στη συνεχιζόμενη βιογραφία
Δεν πρέπει να είναι και τόσο αξιόπιστο το
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πτωχά έπί γής μέτρα, ώστε νά δοξάζουμε τόν Θεόν έν
τοις άγίοις Αυτού. Συγκαταβαίνει ο Κύριος μέ τά αισθητά
θαύματα τών Αγίων Του στήν άναιμική έως άνύπαρκτη
διάκρισή μας, γιά νά μάς οδηγεί άπλανώς στό άκτιστο
μυστήριο τής άγιωσύνης Του, διά τής ένθεαστικης
αγιωσύνης τους, πού συνιστά καρπό χριστολογικό,
πνευματολογικό, θεολογικό μέσα άπό τό έκκλησιολογικό
δώρημα καί άθλημα.
Γι’ αύτό καί δέν πρέπει, δέν δικαιούμεθα νά παραβιάζουμε τήν άνθρωποσώτειρα πρόνοια του Θεού
περί τήν πτωχεία μας, έστω κι άν ή πτωχεία μας είναι
ήμφιεσμένη μέ τόν πλούτο τής εύσπλαχνίας Του. Όπως
θά μάς συμβούλευαν οί θεοφόροι τών ήμερων μας, νά
άφήνουμε νά δώσει ό Θεός τήν άπάντηση όπως, όταν
καί σέ όσους ‘Εκείνος εύδοκεΐ. Οί νηπτικοί Θεολόγοι μας
ώσάν τόν άγιο Σωφρόνιο του ’Έσσεξ θά μάς μιλούσαν γιά
τήν ευχή καί τό θεόπεμπτο «ρήμα» στήν καρδιά μας. Οί
θεοφόροι Όσιοί μας ώσάν τόν άγιο’Ιάκωβο τής Εύβοιας
θά μάς συμβούλευαν νά μήν έκβιάζουμε τήν άπόκριση
του Θεού· γνωρίζει Εκείνος πότε θά μάς άποκριθεΐ (καί
παραθέτει ένα θαυμάσιο σημείο πού δέχθηκε διά του
άγιου Σεραφείμ του Σαρώφ γιά τόν «τόπον χλόης» τών
άγιων καί τών δικαίων). Εκτός καί άν έχουμε εις διακονίαν
τής Εκκλησίας τό θεόδοτο διορατικό χάρισμα περί πάντας
καί διά πάντας.
Βεβαίως, «τις εγνωνούν Κυρίου ή τις σύμβουλος
Αύτου έγένετο;» Κατά τό ρηθέν ύπό του θεοφορουμένου μακαρίου Γέροντος Έφραίμ του Φιλοθεΐτου καί
Άριζονίτου, τό άλλοτε (10) ώς βαθμός εισαγωγής στόν
Παράδεισο στήν έποχή μας έφθασε στό (3)! ‘Ίσως καί
τής άγιωσύνης οί βάσεις νά έχουν κατέβει πιό χαμηλά,
ίσως νά έχουν...επικαιροποιηθεί πρός τά μέτρα τής
σημερινής πολυειδούς πτώχευσης. Τά γράφω αύτά μέ
πόνον πολύν, ώς έμπονον κραυγήν, σεβόμενος άπόλυτα
ένα έκαστον’Υμών. Άλλά καί σεβόμενος τό μυστήριο
της Εκκλησίας καί προσκυνών άφωνος τό άπερινόητο
μυστήριο άκτιστου ΤριαδικήςΈκκλησίας.
Συγχωρήσατέ μου τήν έπιχειρηματολογία, τήν όποια
εισφέρω στήν τιμιωθείσαν Ίεραρχική διακονία άπάντων’
υμών.
Στά Λαρισαϊκά του 1 989-1 991
Μετά δέ ταυτα τά εισαγωγικά, θά ήθελα νά Σάς
καταθέσω τά δεδομένα τής Λαρισαϊκής ιστορίας, έλάχιστα καίρια έκ τών πολλών πού έζησα ώς Άρχιερεύς στή
Λάρισα! Καί τά έζησα καί τά παρουσίασα διά κειμένων
καί άναλύσεων άπό πολλών έτών.
Δέν θά παραθέσω τή διαγνώμη του γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου περί «τά ροχθοΰντα πάθη» γιά τά
γεγονότα έκεΐνα καί τόνΊεράρχη-ήθικό τους αυτουργό καί
υπουργό (ώς καί τούς μετέπειτα ήθικούς αύτουργούς
καί ύπουργούς περί τά Κηφισιακά καί τά ένΚαρδίτση).
Ούτε τήν λιτή καί σαφή διάγνωση του διακριτικού
άρχιμ. Εύμενίου Σαριδάκη του τ. Άντιλεπρικού Στάθμου
Άγιας Βαρβάρας ειδικά περί τών εμμονών καί τών
έκκλησιολογικών έπιλογών του μακαριστού Άδελφού
(Σίμωνος Μονάχου, «Εύμένιος, ό ποιμήν ό καλός καί
θαυματουργός», σσ. 166-167).
Ό μακαριστός Θεολόγος, τό Μάϊο του 1967, ήρθε
δεύτερος μέ 6 ψήφους, άλλά προτιμήθηκε άπό τόν
Αντιβασιλέα Γ. Ζωϊτάκη γιά τή Λάρισα. Τό 1973 συνέπραττε μέ μιά μικρή ομάδα Συνεπισκόπων κατά τής
διαδόχου Ιεραρχίας, μέ άποτέλεσμα νά όρισθεΐ άπό
τήνΈκκλησία ώς μηδέποτε έκλεγείς καί νά έκπέσει του
θρόνου.
Έκτοτε, κατά καιρούς, διαφημιζόταν άπό τούς γνωστούς κύκλους «ώς έν ζωή δεύτερος άγιος Νεκτάριος»,
λόγω τής φυσικής του πραότητος, τήν όποια όμως ούδόλως θέλησε νά έπιστρατεύσει πρός τό τέλος του βίου
του τό 1990, πραϋνόμενος εις δόξαν τής Εκκλησίας τής
Ελλάδος καί πραΰνων τούς φανατικούς ύποστηρικτές
του στό άθλημα τής ταπεινώσεως, τής ύπακοής, τής
ένότητος! Καί ή περί αύτου τοιαύτη διαφήμιση ούδόλως
άποκλίνει άπό τήν εισαγωγική άνάλυση. Ανθρώπινη
ή ίδιογνώμων αίσθηση τής άδικίας. Δέν άντιλέγουμε,
καθότι άνθρωποι εϊμεθα καί όχι άγγελοι. Όμως, γιά
έναν άνθρωπο πού κατέλαβε τό θρόνο προαδικηθέντος
Συνεπισκόπου, του καί βιαίως έκθρονισμένου, ή πεισμονή νά έπανακαταλάβει τήν έπισκοπή διά του 5μελους
ΣτΕ καί όχι διά τής Εκκλησίας, δέν τεκμηριώνει κανέναν
παραλληλισμό πρός τόν άγιο Νεκτάριο. Διαβάσατε, παρακαλώ, τήν ειδική έπιστημονική έργασία του Σοφοκλή
Δημητρακόπουλου ή έστω τήν άφηγηματική βιογραφία
του Σώτου Χονδρόπουλου καί συγκρίνατε τόν θαυματουργό ‘Άγιο του 20ου αι. πρός τόν Ίεράρχη-σύμβολο τών
φανατικών. Μελετήσατε εύλαβώς τόν’Άγιο της Αίγίνης
ώς πρός τά αίτια καί τόν τρόπο έκθρονίσεώς του καί ώς
πρός τό άσίγαστο αίτημά του για μία θέση ίεροκήρυκος
(!), καί παραβάλατε πρός τόν’Άγιο ένα Συνεπίσκοπό μας
άδιάλλακτο μέχρι τέλους. Δέν υπάρχουν άναλογίες, τό
μέγεθος τοΰ ενός είναι ούρανόμηκες, μή συγκρίσιμο
τόσο εύκολα όσο θά επιθυμούσαν οι εκτιμητές.
Θά άρκεσθώ νά παραθέσω γιά άλλη μιά φορά τήν
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4 ΑΓΩΝΑΣ
έμμεσα κατηγορηματική περί τά Λαρισαϊκά διαγνώμη
ενός Άγιου, ό όποιος συνεσφράγισε διακριτικά καί τήν
πορεία των μακαριστών Αδελφών μας Κεφαλληνίας Γερασίμου, Σισανίου Παύλου καί Καστορίας Σεραφείμ, του
Σεβασμιωτάτου Τριφυλίας &’Ολυμπίας κ. Χρυσοστόμου
καί έτέρων εν Ελλάδι Ιεραρχών.

Θαυμάζουμε τήν χαρισματική ταπείνωση καί τό γνήσιο έκκλησιαστικό φρόνημα τοΰ όσιου Ιακώβου. Μέ τήν
δντως ταπεινή καρδιά, τό άσκητικό ήθος καί τήν άληθή
χριστοτερπή βιοτή του άξιώθηκε νά διακρίνει πεντακάθαρα τήν άλήθεια των γεγονότων καί των προσώπων,
έμμεσα καταγινώσκοντας άφώτιστη άδιακρισία σέ
τόσους φανερούς καί άφανείς πολεμίους.
(α) Δέκα ήμέρες μετά τήν κοίμηση του Λαρίσης Σεραφείμ ‘Ορφανού (+14.09.1989), δημοσιεύθηκαν στόν
τοπικό Τύπο δύο έπάλληλες δηλώσεις του Σεβασμιωτάτου Θεολόγου. Στήν πρώτη άνέφερε: «Δέν θέλω νά
άδικήσω τήν πόλη πού άγάπησα καί πού νομίζω ότι θά
ήθελε έναν νέο άνθρωπο γιά νά προσφέρει, άντί γιά
μένα, μιά πού καί ή ηλικία καί ή ύγεία μου δέν θά μοΰ
έπιτρέψουν νά δώσω όλο μου τόν έαυτό τών παλαιών
μου χρόνων. ‘Όμως, έάν ή Εκκλησία μέ καλέσει, δέν θά
πώ οχι στή φωνή της. Μόνον μέσω τής Εκκλησίας θά
έπιστρέψω...» (δημοσίευμα στήν ήμερήσια Λαρισαϊκή
έφημερίδα «Ελευθερία» 24.09.1989). Τήν επομένη,
στήν έβδομαδιαία εφημερίδα τής Λάρισας «Ώρα», ο
αύτός Ιεράρχης δήλωνε: «...θά περιμένω τήν φωνή τής
Εκκλησίας... πιστεύω ότι θά έκφρασθει γνήσια ή φωνή
τής Εκκλησίας στήν όποια έχω έμπιστοσύνη».
Κατά βάθος, στό υποσυνείδητο, άν όχι καί στό συνειδητό, έπιπόλαζε ή συναίσθηση τοΰ τρόπου Έπισκοποιήσεώς του (βλ. άνωτ ). Δέν άποκλείεται νά άποζητοΰσε
κάποια στιγμή κι έκεΐνος τήν άποκατάστασή του άπό
τήν ‘Ιεραρχία, ώς κατ’ ούσίαν μηδέποτε έκλεγείς, άλλά
διορισθείς άπό τόν άντιβασιλέα Ζωϊτάκη.
(β) Εκτός άπό εκείνες τίς σαφείς δημόσιες δηλώσεις
του, ό γέρωνΊεράρχης πρό τής διαδικασίας τής εκλογής
φρόντισε νά διανεμηθεί πρός άπαντα τά Μέλη τής
Ιεραρχίας γραπτή δική του δήλωση διά τών τότε Μητροπολιτών Σιδηροκάστρου Ίωάννου καί Φλωρίνης Αύγουστίνου, πού δημοσιεύθηκε καί στόν εκκλησιαστικό,
άλλά καί στό λαρισαϊκό Τύπο: «Παρέχω τήν διαβεβαίωσιν
ότι δέν συμμερίζομαι προσωπικώς πάσαν έπέμβασιν
οίουδήποτε τρίτου πρός έπηρεασμόν τής άποφάσεως
τής Εκκλησίας, τής όποιας τήν φωνήν καί μόνον άναμένω,
έάν καί όποτε μέ καλέσει, όπως έχω ήδη δηλώσει καί
όπως ήδη πιστεύω». Καί ύπέγραφε τή δήλωσή του ώς «ό
άπό Λαρίσης Θεολογος»(τοπικός Τύπος «Ε»/24.09.1989).
(γ) Στις 13.10.1989 εννέα Λαρισαΐοι ύποστηρικτές
του Μητροπολίτου Θεολόγου κατέθεσαν στό ΣτΕ αίτηση
άκυρώσεως τής έκλογής μου. Ό δέ Συνιεράρχης προσέφυγε στις 12.1.1990 στό ΣτΕ κατά του Π.Δ. καταστάσεώς
μου. Ή προσφυγή του γιά άκυρωτική προσβολή τοΰ
ΠΔ άναγνωρίσεως τής έκλογής μου άποδεικνύεται
τουλάχιστον ώς ήθική άνακολουθία, γιά έναν Επίσκοπο
χαμηλών τόνων καί φαινομένης έξωτερικής ταπεινής
πραΰτητος. Μέχρι έκείνη τήν ήμέρα δέν άποκλείεται νά
άσκήθηκαν έπίμονες πολλών πιέσεις στό γέροντα Μητροπολίτη, ώστε νά άναθεωρήσει τήν άρχική του στάση
καί τή σαφή γραπτή του δήλωση. Ώσάν ό διεκδικητής
Μητροπολίτης νά απαίτουσε τήν ποιμαντουρία έκείνης
μόνης τής σμικροτάτης μερίδος ‘του ίερου φανατισμού»,
δυνάμει τής οποίας κατέφυγε στήν πολιτική καί δικαστική άπαίτηση άκυρωτικής έπιβολής έπί τής έκλογής
μου ώς Λαρίσης καί έπί τής Εκκλησίας τής Ελλάδος! Ό
μακαριστός παρέμεινε μέχρι τέλους ή «σημαία» τής
οχλοκρατικής συσπείρωσης τής μικρότατης μερίδος, μέ
έξαρση φανατισμού σέ διάρκεια χρόνου, πού προκαλοϋσε ψευδαίσθηση δήθεν έκτασης του προβλήματος
έπί μακρόν καί σέ όλες τίς ήμέρες του μακαριστού
Λαρίσης Ιγνατίου.
Ή προσφυγή του στό ΣτΕ κατά του ΠΔ τής άναγνωρίσεώς μου τό 1989, ή αύτεπάγγελτη έγκατάστασή του στό
Στόμιο μετά 15ετία άπουσίας τό 1990, ή αύτοπρόσωπη
προσφυγή του στήν Εισαγγελία Λάρισας γιά τήν άμεση
έκδίωξή μου άπό τό Έπισκοπείο μέ στόχο τή δική του
αύτεπάγγελτη εισβολή, οί έπιλεγμένες λειτουργίεςχοροστασίες του στή Μητρόπολη, ή δικαίωση τής πολύμηνης πρακτικής τών οπαδών του: όλα αύτά έρήμην
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Φως….πολύ φως
βιβλίο του μοναχού Σίμωνα, όταν στη σελίδα
188 γράφει μια φοβερή αντίφαση που δε συνάδει για έναν άγιο: «Στο Λονδίνο ο Παππούλης
πήγε στο Μουσείο της Μαντάμ Τυσσώ και στο
Βρετανικό Παρθενώνα, στον οποίο ήταν γυμνά
έργα. Και παρουσιάστηκε το εκπληκτικό: Ο Γέροντας να περιεργάζεται τα γυμνά αγάλματα,
από το πλάι, από μπροστά, από πίσω και να λέει:
“Δόξα Σοι ο Θεός! Τι ωραία! Τι ωραία” και
χαίρονταν… (συνέχισαν και σε άλλη αίθουσα):
“Ωραία”, έλεγε, «και εδώ είναι ωραία. Κοίταξε, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μας
πρόγονοι πόσο αγαπούσαν το ανθρώπινο
σώμα…», δηλαδή μας λέει (… Θου Κύριε…, Θου
Κύριε… σχώρνα μας) ότι χαλβάδιαζε τα γυμνά!
Αν είναι δυνατόν! (σελ. βιβλίου 188)
ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗ
ΡΟΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ Συνεχίζει το παραλήρημα ψεύδους ο “άγιος δεσπότης” γράφει: «Ο
μακαριστός Θεολόγος,
το Μάιο του 1967, ήρθε
δεύτερος με 6 ψήφους,
αλλά προτιμήθηκε από
τον Αντιβασιλέα Γ. Ζωιτάκη για τη Λάρισα».
Από την Εκκλησιαστική Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδας και ειδικότερα από το 1827
μέχρι το 1967 υπήρχε
Αθηναγόρας
σχεδόν το ίδιο σύστημα
και τρόπος συγκροτήσεως της Ιεράς Συνόδου που καθορίζονταν με
νόμους της Πολιτείας.
Ειδικότερα – αναφέρουμε πιο κάτω διεξοδικά
– από το 1827 όλοι σχεδόν οι μητροπολίτες
εκλέγονταν από Αριστίνδην και με τριπρόσωπα, τα οποία υπέβαλλε η Σύνοδος στο Βασιλέα
και αυτός επέλεγε τον ένα, ενώ μπορούσε να
προτιμήσει το δεύτερο ή τον τρίτο, αυτό έγινε
και με την περίπτωση π. Θεολόγου, την ίδια
περίοδο και με άλλους 34 εκλεγέντες.
Σε όλη αυτή την περίοδο (1827-1967) είχαμε
και ημιαριστίνδην με τέσσερα μέλη, τα δύο
κατ’ ελευθέραν επιλογήν της Κυβέρνησης.
Ακόμα μπορούσε η κυβέρνηση να διατηρήσει
τη Συνοδική περίοδο για έναν ακόμα χρόνο.
Και επί όλων αυτών έχουμε τα ψέματα που
επικαλείται ο κ. Δημήτριος:
Α΄ ψέμα: Στις 3 Μαΐου 1968 έκανε την
παραίτηση του μητροπολίτη Λάρισας Ιακώβου
Σχίζα για “λόγους υγείας”. Ο φάκελος του “μη
μου άπτου” δεν πιάνεται… δε θα τον ανοίξουμε, όμως ο Θεός ας τον ελεήσει! Και στις 11 Ιουνίου 1968 έχουμε εκλογές για τη μητρόπολη
Λάρισας, το τριπρόσωπο που βγήκε από την
κάλπη ήταν: 1) π. Ανάργυρος Σταματόπουλος,
2) π. Θεολόγος Πασχαλίδης και π. Χρ. Βιτάλης
και την ίδια ημέρα το καταρτισθέν τριπρόσωπο
στάλθηκε στον ανώτατο άρχοντα που τότε
εκτελούσε χρέη αντιβασιλέα ο Γ. Ζωϊτάκης και
ο οποίος επέλεγε, συνήθως όμως ήταν ο πρώτος, εδώ όμως ο πρώτος δε δέχθηκε, διότι είχε
υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στην Αδελφότητα
«ΖΩΗ» και ακολούθησε ο δεύτερος. Αυτό ήταν
το σύστημα εκλογής και με αυτό εξελέγησαν,
χειροτονήθηκαν και ενθρονίστηκαν από τον
Ιούνιο του 1967 έως τον Φεβρουάριο 1971, 29
μητροπολίτες και 5 βοηθοί επίσκοποι, σύνολον
34. Με το ίδιο σύστημα και μαζί του εξελέγη και
ο νέος άγιος της Εκκλησίας μας μητροπολίτης
Εδέσσης Καλλίνικος. Αυτή είναι η αλήθεια
κ. Δημήτριε!
Τους μασόνους τους χαϊδεύετε κ. Μπεκιάρη

και τους αντιμασόνους όπως τον π. Θεολόγο,
αρχιεπ. Ιερώνυμο κλπ τους συκοφαντείτε. Δεν
είναι ΝΤΡΟΠΗ !
Β΄ ψέμα: Οι 6 ψήφοι που επικαλείται ο “δεσπότης” κ. Δημήτριος, που έλαβε ο π. Θεολόγος
ήταν σχεδόν ομόφωνοι, διότι οι εκλέκτορες
μητροπολίτες ήταν 8 και αποτελούσαν την
Αριστίνδην Σύνοδο που στην εκατοπεντηκονταετία (150) έχουμε ένδεκα τον αριθμό και
δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο στη διοίκηση της
Ελλαδικής Εκκλησίας. Ήταν σχεδόν θεσμός
από την απελευθέρωση του έθνους (1827)
μέχρι το 1974 με την εκλογή του Σεραφείμ
Τίκα ως αρχιεπίσκοπο που τότε ο δικτάτορας
Ιωαννίδης με τις Συντακτικές Πράξεις 3 &
7/74 απέκλεισε παραπάνω από τους μισούς,
δηλαδή, από τους 66 κλήθηκαν μόνο 32 απ’
αυτούς, οι 9 διαφώνησαν και έφυγαν, έμειναν
οι 23 από αυτούς, οι 12 παζάρεψαν την ψήφο
με τη μετάθεσή τους
και έμειναν, ένδεκα
11 από αυτούς οι
επτά 7 εκβιάστηκαν
από τον Ιωαννίδη
και έμειναν οι τσσερις 4 καθαροί που
ψήφισαν ως αρχιεπίσκοπο το Σεραφείμ.
Μέσα από μία αρμάδα
περιστατικών
Δωρόθεος
θα αναφερθώ μόνον
σε ένα και αναφέρομαι στη συνέντευξη του πρώην Αρχιεπ.
Αθηνών Ιάκωβου Βαβανάτσου στην Εφημ.
“Τα Νέα”.
Αρχιεπ. Ιάκωβος: «Ήταν κανονισμένα
όλα. Ο Ιωαννίδης θα τον εξέλεγε και με
δύο Μητροπολίτες. Χαρακτηριστικά ο Σεραφείμ μου είχε πει: Έστω και με ενάμισι
δεσπότη θα βγω Αρχιεπίσκοπος, γιατί το
θέλουν αυτοί» (οι δικτάτορες).
Αρχιεπ. Ιάκωβος: «Έτσι μίλησε ο Σεραφείμ. Και γω αναλογιζόμενος τι σκάνδαλο
θα ήταν για την Εκκλησία να εκλεγεί από
δύο δεσποτάδες, του είπα: “Όχι δα δύο.
Τουλάχιστον πέντε, κακομοίρη μου”…»
(“Τα Νέα”, 17 Σεπτ. 1977).
Γιατί! Γι’ αυτό το σκάνδαλο δε μιλάει κανείς,
που από τους 66 μητροπολίτες ο Σεραφείμ
έλαβε “καθαρούς” ψήφους μόνο τέσσερις (4)!
Και ασφαλώς λόγω ΜΑΣΟΝΙΑΣ. Αυτή είναι
η αλήθεια κ. Δημήτριε!.
ΕΝΑ ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ
ΣΥΝΟΔΟΥΣ
Παρακολουθείστε εν συντομία ένα κομπολόι
επισκόπων, αρχιεπισκόπων, πατριαρχών που
έγιναν από Αριστίνδην Συνόδους ή με καθαρή
πολιτική παρέμβαση και με ούτε και τυπική
εκλογή αλλά επειδή ήταν ΜΑΣΟΝΟΙ κανείς
δεν ασχολήθηκε και αντίθετα και τους έραιναν
μάλιστα με “εύοσμα” λιβάνια (!).
- Το 1918 ο Βενιζέλος διώχνει τον κανονικό
αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο Α΄ και διορίζει το
Μελέτιο Μεταξάκη. Το 1920 ο Θεόκλητος
Α΄ δικαιώνεται, ο Μελέτιος πηγαίνει στην
Αμερική το 1921 / 8 Δεκεμβρίου στις εκλογές
για τον πατριαρχικό θρόνο, με παρέμβαση Βενιζέλου “εκλέγεται” Οικουμενικός Πατριάρχης,
με τη μικρασιατική καταστροφή εγκαταλείπει το ποίμνιό του και στις 10 Ιουλίου 1923
κατέφυγε στο Άγιο Όρος, αφού πρώτα στις
16 Φεβρουαρίου υπέβαλε το νέο ημερολόγιο
που ο κόσμος, όταν ξύπνησε το ημερολόγιο
έγραφε 1η Μαρτίου 1923. Και στις 20 Μαΐου
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1926 “εκλέγεται” πατριάρχης Αλεξανδρείας,
τον έφεραν να καθιερώσει και εδώ το νέο
ημερολόγιο που ο προκάτοχός του Φώτιος δε
συμφωνούσε.
Το “Τεκτονικόν Δελτίον” περιοδικό της
Μεγάλης Μασονικής Στοάς φ. 7, ο μασόνος
Ζερβολάκης: «Τον σκιαγραφεί ως ένα
ακόμα φωτεινό άστρο που λάμπρυνε και
κατηύγαυσε την “Ορθόδοξον Ελληνικήν
Εκκλησίαν”».
Ο έπαινος των μασόνων για τη μεγάλη
προσφορά του!
- To 1922 μία πενταμελής ομάδα επισκόπων
με επικεφαλή τον Θεσσαλιώτιδας Ευθύμιο
συνεδρίασαν εν μέσω νύκτας αγνοώντας τον
κανονικό αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο και την
Ιερά Σύνοδο και εκλέγουν 8 μητροπολίτες.
Για τη μητρόπολη Κέρκυρας το “τριπρόσωπο”
το αποτελούσαν κατά σειρά ψήφων: Αρχιμ.
Θεολόγος Παρασκευαΐδης, Αρχιμ. Ιγνάτιος
Γιαννακόπουλος και ο διάκονος Αθηναγόρας
Σπύρου. Κατά την συνήθη αρχή ο αρμόδιος
υπουργός Παιδείας πρόκρινε τον πρώτο, εδώ
ο υπουργός πήγε στον ΤΡΙΤΟΝ και μάλιστα σε
διάκο. Γιατί; Ήταν Μεγάλος Μασόνος και
τον προχώρησαν να γίνει Αμερικής 13 Αυγούστου 1930 και Οικουμενικός Πατριάρχης
στις 18 Οκτωβρίου 1948.
Όλοι τσιμουδιά για τις παρανομίες και
αντικανονικότητες. Η Μασονία.
-Απο ίδια Σύνοδο έγινε και η εκλογή του
Δωρόθεου Κοταρά, μητροπολίτη Κυθήρων,
μετά Λαρίσης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο, επίσης Μασόνο. Τον Καρυστίας Παντελεήμονα
Φωστίνη με το γνωστό “τάγμα διαφθοράς”.
Το Δαμασκηνό Παπανδρέου ως μητροπολίτη
Κορινθίας και μετά αρχιεπίσκοπο αφού έδιωξε
η κυβέρνηση κατοχής τον αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, ο οποίος αρνήθηκε να κάνει δοξολογία
για τους Γερμανούς που κατέλαβαν την Ελλάδα. Μασόνος βέβαια.
- Αυτή η αντικανονική και παράνομη
Σύνοδος στις 23 Φεβρουαρίου 1932 “εκλέγει” το Χρυσόστομο Παπαδόπουλο με 3
ψήφους αρχιεπίσκοπο Αθηνών, ήταν αυτός
που ως αρχιμανδρίτης όρκισε την Κυβέρνηση
Βενιζέλου και που υπέβαλε την αλλαγή του
νέου ημερολογίου στην Ελλάδα το 1923.
Μασόνος 33ου βαθμού στοάς “ΑΡΜΟΝΙΑ”.
- Έχουμε την αντικανονική “παραίτηση”
αποπομπή του αρχιεπισκόπου Ιακώβου Βαβανάτσου 24 Ιανουαρίου 1962 και την “εκλογή”
του Χρυσοστόμου Χατζησταύρου 14 Φεβρουαρίου 1962 που τα μασονικά έντυπα τον
παρουσιάζουν ΜΑΣΟΝΟ!
- Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας 12 Ιανουαρίου 1974 – 10 Απριλίου 1998 Μασόνος
της στοάς “Δωδώνης”.
Οι χάνδρες από το κομπολόι είναι πολλές
ακόμα από επισκόπους, αρχιεπισκόπους
και πατριάρχες, σταματώ εδώ, διότι έσφιξε
η καρδιά μου, πάγωσαν τα δάκτυλά μου, με
ακινητοποίησε η θλίψη μου, άνθρωποι που
τάχθηκαν και ορκίστηκαν να υπηρετήσουν
το Χριστό και την αγία και άμωμο Εκκλησία
κατάντησαν επιλήσμονες και προδότες να
δουλεύουν για το διάβολο.
Με οδύνη εκδιπλώνω τούτες τις γραμμές,
“δέσποτα” κ. Δημήτριε, διότι είναι γνωστό τοις
πάσι ότι ‘οποιος είναι μασόνος ακόμα και τα
παραπαίδια της έχει την “άνωθεν” κάλυψη,
έχει την “κάτωθι” στήριξη, έχει την “ύπουλη”
προαγωγή και ανάδειξη.
Τα κέντρα αυτά χαράζουν τις γραμμές, ελέγ-
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χουν τους μηχανισμούς πληροφόρησης και
καθορίζουν τι θα λεχθεί και τι θα αποσιωπηθεί.
Εδώ μέσα υπάρχουν παραχαράκτες ακόμα και
ληστές που κακοποιούν την είδηση, ληστεύουν την αλήθεια, παραποιούν τα γεγονότα και
απαλλάσσουν τους ένοχους και ενοχοποιούν
τους αθώους.
Όσοι καταφέρθηκαν και τους έλεγξαν, όπως
ο μακαριστός ιερομάρτυρας π. Θεολόγος, ο
αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης),
ο Αττικής Νικόδημος και δεκάδες, εκατοντάδες βρέθηκαν στο στόχαστρο της επίχωσης,
της συκοφάντησης, της εξόντωσης. Ζούγκλα
αδιαπέραστη κάθε απάντηση, κρυφοί και
δυσδιάκριτοι οι προγραμματιστές και οι προγραμματισμοί και κοφτή κάθε αντίκρουση
στα ψεύδη τους.
Είναι γνωστή και δημοσιευμένη η απάντηση του πρωθυπουργού Κων. Μητσοτάκη
το 1991, όταν πήγε να τακτοποιήσει το Θεολόγο και τους άλλους οκτώ (8) διωκόμενους
επισκόπους φώναζε: «Δεν μπορώ. Με
απειλούν οι Μασώνοι» (ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,
31/5/1991).Αυτή είναι η αλήθεια “δέσποτα” κ. Δημήτριε.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ
Γ΄ ψέμα: «Το 1973 συνέπραττε, γράφει ο π.
Θεολόγος με μια μικρή ομάδα Συνεπισκόπων
κατά της διαδόχου Ιεραρχίας». Το ψευδολόγημα αυτό του κ. Δημητριου το καταρρίπτει
ο πιστότερος φίλος του αριχεπισκόπου Σεραφείμ, ο Φθιώτιδος Δαμασκηνός, να τι έγινε και
δεν το επανέλαβε κανείς ποτέ, ούτε ο ίδιος ο
Σεραφείμ, γιατί ήταν ψέμα και τώρα το θυμηθήκατε, κ. Δημήτριε, εσείς μετά από πενήντα
(50) χρόνια! Πρόκειται για τη συνέντευξη τον
Ιούλιο του 1974 στην ΕΡΤ με το Σεραφείμ στο
πάνελ και δεξιά και αριστερά το Φθιώτιδος και
το Φωκίδος. Να πώς τα περιγράφει ο ίδιος ο
Φθιώτιδος Δαμασκηνός(είναι μαγνητοφωνημένη): «… Όταν άνοιξε το βιβλίο και
άρχισε να διαβάζει… δεν άντεξα και του
έδωσα μια ποδαριά. – Τι είναι αυτά που
λες Μακαριώτατε; Του λέω! Κοντοστάθηκε για λίγο και πήγε να συνεχίσει! – Θα
γίνουμε ρεζίλι! Του λέω! Αιφνιδιαστήκαμε… διότι σηκώθηκε, τα βρόντηξε…
απειλώντας με… και ξεχειλισμένος από
οργή μου λέγει: “Εγώ πάω να σας σώσω,
γιατί αυτοί μαζεύτηκαν στα Μετέωρα
να με διώξουν, άμα επιστρέψουν αυτοί
πίσω, θα μας φάνε!”. – Για ποια Μετέωρα
μιλάς ρε Σεραφείμ, τραπέζωμα τους είχε ο
Τρίκκης Σεραφείμ μετά το πανηγύρι, της
Καλαμπάκας!...» (“Αγώνας”, φ. 277, σελ. 9).
Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημήτριε!
Δ΄ ψέμα: «Με αποτέλεσμα (από το παραπάνω ψεύδος) να ορισθεί από την Εκκλησία ως
μηδέποτε εκλεγείς και να εκπέσει του θρόνου».
Πού υπάρχει ορισμός, κ. Δημήτριε, ποιο
κείμενο ή ποιός κανόνας το αναφέρει, ή
ορισμός; Θεωρείτε την 3 & 7η Συντακτική
πολιτειακή πράξη του δικτάτορα Ιωαννίδη
που αναφέρει και δεν την αναφέρεται γιατί
δε σας συμφέρει, διότι με τον ορισμό αυτόν
καταλύθηκε κάθε ελευθερία και δημοκρατία,
νομιμοποιούσε την αυθαιρεσία και φίμωνε τη
συνείδηση και παράλληλα έκανε το Σεραφείμ
δικτάτορα πάνω από τους δικτάτορες; Τι έλεγε
ο “εκκλησιαστικός” αυτός ορισμός; Συντακτική
Πράξη 3η, άρθρο 5 «Πράξεις εκδιδόμεναι…
δεν υπόκεινται εις αίτησιν ακυρώσεως ή
προσφυγήν ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας…». Αν ήταν “εκκλησιαστικός”
ορισμός θα αναφέρετο για εκκλησιαστικά
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Φως….πολύ φως
δικαστήρια, καθαιρέσεις και όχι για Συμβούλιο
της Επικρατείας. Μετά ακολουθεί η δεύτερη
Συντακτική Πράξη 7η, άρθρο 2, δώρο του δικτάτορα Ιωαννίδη προς το Σεραφείμ που λέει:
«Η απόφαση εκτελείται άμα τη δημοσιεύσει
της δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μη
υποκειμένη εις ένδικον μέσον η προσφυγή
ενώπιον πάσης εκκλησιαστικής ή πολιτειακής
αρχής ή δικαστηρίου». Και για να κοιμάται
ήσυχος ο δικτάτορας Σεραφείμ, ζήτησε και τη
βοήθεια του Στρατού και την οποία του την
έδωσαν αμέσως με μια Διαταγή με σηκωμένο
το σπαθί: «Προς περιφρούρησιν χριστιανικού αισθήματος θρησκευτικού λαού
απαγορεύεται από λήξεως που δημοσίευμα εις τον Τύπον… Να ενημερωθούν
σχετικώς… διευθυνταί εκδιδόμενων
εφημερίδων…» (ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ, Αρχηγείον
Ενόπλων Δυνάμεων, Φεβρ. 1974).
Και όπως το εβραϊκό κατεστημένο (Γραμματείς και Φαρισαίοι) τους
κυρίευσε ο φόβος μήπως αναστηθεί ο Χριστός.
Έτσι και εδώ ο Σεραφείμ
και η κωστουδία μην
επαναστατήσει ο λαός,
έβγαλε Διαταγή: «Προς
διαφύλαξιν εν παντί
της εν τη Εκκλησία
ενότητος… ήχθη εις
την απόφασιν, όπως
μη επιτρέψη την εγκατάσταση των οποιον- Αγ. Νεκτάριος
δήποτε εξελθόντων ή
εξερχομένων της ενεργούς υπηρεσίας
Σεβ. Ιεραρχών εν ταις περιφερείαις ως
ούτοι μέχρι τούδε εποίμαναν…» (2026/237-1974 απόφαση).
Μήπως αυτό εννοείς Εκκλησία κ. Δημήτριε;
Ή πώς, αφού “ουδέποτε εκλεγείς και γι’ αυτό
έκπεσε από το θρόνο”, από πού και πώς πήρε
6 ψήφους από τους 8 εκλέκτορες που σεις
ο ίδιος το αναφέρετε πιο πάνω. Μήπως θα
πρέπει να ψάξουμε για ζουρλομανδύα; Αυτή
είναι η αλήθεια κ, Δημήτριε.
Συνεχίζει το ψευδολογικό αφήγημα:
«Όμως, για έναν άνθρωπο (π. Θεολόγο)
που κατέλαβε το θρόνο προαδικηθέντος
Συνεπισκόπου, του και βιαίως εκθρονισμένου, η πεισμονή να επανακαταλάβει
την επισκοπή δια του 5μελούς ΣτΕ και
όχι δια της Εκκλησίας, δεν τεκμηριώνει
κανέναν παραλληλισμό προς τον άγιο
Νεκτάριο… ως προς τα αίτια και τον
τρόπο εκθρονίσεώς του…».
Ε΄ ψέμα: Ο π. Θεολόγος δεν κατέλαβε
κανενός θρόνο “βιαίως εκθρονισμένου”
πλήρωσε θρόνο επισκόπου παραιτημένου
στις 3ης Μαΐου 1968 (του Ιακώβου Σχίζα) και
το χρίσμα της εκλογής ο π. Θεολόγος το πήρε
28 Ιουνίου 1968 μετά από 57 ημέρες.
Εάν βιαίως εκθρονίστηκε ο επίσκοπος Ιάκωβος – όπως γράφετε, χωρίς να αναφέρεται
το όνομά του κ. Δημήτριε – α) δε φταίει ο π.
Θεολόγος. β) Από ποιους εκβιάστηκε; γ) Αν ο
εκβιαζόμενος είχε το μέτωπο καθαρό, γιατί να
φοβηθεί τον εκβιασμό; δ) Αν άδικα εκβιαζόμενοι κάποιοι εγκατέλειψαν τις μητροπόλεις
γιατί, όταν ήρθε στην εξουσία ο Σεραφείμ, δεν
τους επανέφερε;
Η δε περίπτωση σου κ. Δημήτριε, έχει μια
ιδιαίτερη πρωτοτυπία, γιατί πριν προλάβει να
σαραντίσει (14/9 – 15/10/1989 – 31 ημέρες)
ο μακαρίτης Σεραφείμ Ορφανός, έτρεξες
ασθμαίνοντας να καταλάβεις το θρόνο, ενώ

γνώριζες πολύ καλά, χρόνια πρωτοσύγκελος
της μητρόπολης και της αρχιεπισκοπής Αθηνών, ότι ο κανονικός εκλεγμένος επίσκοπος
Θεολόγος εκθρονίστηκε βίαια, χωρίς να του
απαγγελθεί ποτέ κατηγορία, χωρίς ποτέ να
δει κατά πρόσωπο, αν υπήρχαν κατήγοροι.
Γνώρισε την πιο στυγνή τυραννική δικτατορία, με πρωτεργάτες της ανωμαλίας τους
Ιωαννίδη, Σεραφείμ, Χρήστου, Αγγελόπουλο… που έγραψαν σελίδες διωγμού απείρου
αθλιότητας, πράξεις βίας και παρανομίας,
κατάλυση θεσμών, προκλητική περιφρόνηση
των Ιερών Κανόνων.
Το έγκλημα του Σεραφείμ και της ομάδας
του δεν υπάρχει όμοιο στην εκκλησιαστική
ιστορία, είναι δείγμα ανεπανάληπτο στην ιστορία, κακότητας και αυθαιρεσίας, καταπάτηση
των στοιχειωδών αρχών του δικαίου.
Κανένας Ιερός Κανόνας δε σας ανοίγει το
παράθυρο της ντροπής, “δέσποτα” και δε
σας νομιμοποιεί τη
διάπραξη του εγκλήματος που πήγατε να
κάνετε!
“Δέσποτα” κ. Δημήτριε, ενώ ξεκινάτε με
τον “προαδικηθέντα
Συνεπίσκοπο” και εννοείτε, όπως αναφέραμε πιο πάνω για
π. Θεολόγος τον Επίσκοπο Ιάκωβο
(1960-1968), χωρίς
τελεία ή άλλη παράγραφο, συνεχίζεται, «η πεισμονή να επανακαταλάβει την επισκοπή δια της 5μελούς ΣτΕ και
όχι δια της Εκκλησίας». Εδώ αφορά το άτομό
σου, το οποίο με δόλιο τρόπο το αποκρύπτεις,
αλλά με πανουργία αφήνεις στον αναγνώστη
την εντύπωση ότι ο π. Θεολόγος πάει να επανακαταλάβει την επισκοπή του Ιακώβου. Ω
του άμετρου θράσους, κακότητα και πονηρίας.
Αυτό είναι μια χονδροκομμένη απάτη. Αυτή
είναι η αλήθεια κ. Δημητριε!
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΑΙ Ο π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ.
Και συνεχίζετε «δεν τεκμηριώνει κανέναν παραλληλισμό προς τον άγιο
Νεκτάριο…». Και βεβαίως δεν τεκμηριώνει,
διότι το μαρτύριο και οι διωγμοί του π. Θεολόγου είναι πολλαπλάσιοι του αγ. Νεκταρίου
και των άλλων διωκόμενων αγίων Πατέρων
της Εκκλησίας. Και επειδή αναφέρεστε για
βιογράφους του αγίου, γι’ αυτό από αυτούς θα
αντλήσω τα παρακάτω και τις διαμαρτυρίες
του αγίου που είναι απόλυτα ταυτόσημες με
του πατρός Θεολόγου.
Διαμαρτυρία του αγίου Νεκταρίου προς το
διώκτη Πατριάρχη Σωφρόνιο, έγραφε:
«Πότε, Παναγιότατε, πότε κατανοήσατε
τας αντιπατριαρχικάς μου διαθέσεις; Εν
οποίοις εξεδηλώθησαν έργοις;… Οποίον
εκκλησιαστικόν δικαστήριον με εδίκασε
και με κατεδίκασε και απεφάνθη… Που
ευρίσκονται τα πρακτικά; Που οι κατήγοροί μου; Που οι μάρτυρες; Που το
σώμα του εγκλήματος;» (Σ. Χονδρόπουλος,
σελ. 119-120). Το ίδιο φώναζε, έλεγε και ο π.
Θεολόγος είκοσι (20) χρόνια.
Ο Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης στο
βιβλίο του “Ο αγ. Νεκτάριος ο θαυματουργός”
γράφει: «Οι συκοφαντίες αναφέρονταν
πρώτα στην επιθυμία του Αγίου να αποκαταστήσει στον Πατριαρχικό θρόνο τον
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τής Συνοδικής άποφάνσεως περί τών πρακτέων πρός
αύτόν τε καί έμέ, πόσο δικαιώνουν εκείνες τίς άρχικές
δημόσιες δηλώσεις του καί τίς έμμεσες δι’ Αρχιερέων
διαβεβαιώσεις του πρός τήν Ίεραρχία;
Πόσο άλήθευε καί πότε άλήθευε ό μακαριστός
‘Ιεράρχης; ‘Όταν αύτενεργοϋσε, μηδόλως ύπήκοος στό
όποιοδήποτε Συνοδικό κέλευσμα! ‘Όταν κατέφασκε
μιάν ίδιογνώμονα διοίκηση γιά τή Λάρισα, μέ μόνη τήν
νομιμοποίηση του ΣτΕ;’Έρήμην καί τής Συνόδου καί του
έκλεγέντος Συνεπισκόπου του στήν κανονική εκλογή του
1989, όντος καί αύτου συνυποψήφιου έπί τής Ιεραρχίας
άλλά μή έκλεγέντος...
(δ) Έξελέγην Μητροπολίτης Λαρίσης κανονικώς
στίς 10’Οκτωβρίου 1989 διά τών 2/3 τών ψηφισάντων
Ίεραοχών. Μετά όμως άπό ένα καί πλέον χρόνο, άκυρώθηκαν τόσο ή Πράξη έκλογής μου οσο καί τό Π.Δ.
καταστάσεώς μου! Μέχρι τότε άκυρώνονταν κατόπιν
προσφυγής στό ΣτΕ μόνο τό Π.Δ.Όλως παραδόξως,
στήν περίπτωσή μου καταργήθηκε καί ή έκλογή μου.
Καί άν έπρόκειτο μόνον γιά τήν άπόφαση του ΣτΕ, δεν
θα ύπήρχε ούδέν πρόβλημα γιά τήν Εκκλησία. Άπό τή
στιγμή όμως πού ή ΔΙΣ υιοθέτησε έμμέσως πλήν σαφώς
τήν άπόφαση του ΣτΕ, καταστρατήγησε τόν άξονα
του μυστηρίου τής ίερωσύνης μου. Ή χειροτονία μου
κατέστη άπολελυμένη.
Ό Καθηγητής Έκκλ. Δικαίου τής Νομικής έπισήμανε
στή γνωμοδότησή του, πού του ζητήθηκε άπό τόν Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, τή γενετική άντικανονικότητα
πού διέπραξε ή Δ.Ι.Σ.: ή χειροτονία του Μητροπολίτη
Λαρίσης καί Τυρνάβου Δημητρίου «κατέστη εκ των
υστέρων απολελυμένη» μετά τήν υιοθέτηση ύπό τής
Δ.Ι.Σ. τών σχετικών άποφάσεων του ΣτΕ. ‘Έψεξε τήν
έκτροπή καί τήν χαρακτήρισε «σκολιά», διότι ή Δ.Ι.Σ.
μέ έξονόμασε σχολάζοντα Μητροπολίτη, οπότε δέν
έδικαιούμην πλέον ουτε έκλογή ουτε μετάθεση βάσει
του τότε ίσχύοντος Κ.Χ.
Ή συγκατάβαση τής Δ.Ι.Σ. έπέβαλε τήν δική μας
άναίρεση, τήν κατάργηση τής έκλογικής ψηφοφορίας
της ΙΣ, τήν ήμικατάλυση τών έπισκοπικών μας δικαιωμάτων, τήν κατάργηση του κανονικού «μνημοσύνου»
του όνόματός μου στή Λάρισα καί μέ άπέκλεισε άπό
πάσης έπισήμου έπικοινωνίας, άκόμη καί άπό τίς
διαβουλεύσεις μεταξύ Δ.Ι.Σ. καί δικαιωθέντων από τό
ΣτΕ Μητροπολιτών: μέ Συνοδική έγκύκλιο έντελλόταν
άντί του κανονικού’Επισκόπου τή «μνημόνευση τήςΊεράς Συνόδου»(!) καί διόρισε πρεσβύτερο ώς Συνοδικό
Γενικό’ Επίτροπο.
Στό μεσοδιάστημα έκεΐνο διαδραματίσθηκαν τά
γεγονότα πού άποδείχθηκε: (α) ότι ήταν μεθοδευμένες
κινήσεις γιά τή διατήρηση ένός τεχνητού κλίματος
έκκρεμότητος στήν κοινή γνώμη καί στά θρησκευτικά
έντυπα· (β) άπετέλεσαν ψυχολογική πίεση παραπείθοντας τόν πολιτειακό-πολιτικό χώρο πρός μιάν νομοθετική
παρέμβαση χωρίς άντιρρήσεις· (γ) ήταν «δοκιμαστικά»
γιά τά μετέπειτα βιαιότατα έπεισόδια τής Κηφισιάς καί
τής Καρδίτσας· (δ) άξιοποιήθηκαν γιά έντονη δημοσιογραφική καί πολιτική πίεση στήν άπραξία τής ‘Εκκλησίας,
γιά τήν πρόκληση νομοθετικής διευκόλυνσης πρός μία
νόμιμη άκυρωτική παρέμβαση του ΣτΕ καί τελικά γιά
τήν έπιβολή μιάς έπίυσης στήν έκκρεμότητα του 1974.
Εύρέθην θύμα πολλών άπρόσφορων συνθηκών καί πάρα
πολλών παραγόντων. Δέν γνωρίζω άν όλα έκεΐνα τά είχαν
σχεδιάσει έξ άρχής (ή καί σταδιακά) άνθρώπινοι νόες ή
ό χείριστος πολέμιος γιά κείνους καί γιά όλους μας. Οί
δοκιμασίες μου ύπήρΕαν πολύμηνες, παρ’ ότι δέν είχαν
καμιά άπολύτως άπήχηση στό εύρύ λαϊκό πλήρωμα
(αύτό πρέπει νά ύπογραμμισθεϊ στή συνείδηση πάντων).
(ε) Τόν πρώτο καιρό τής έγκαταστάσεώς μου στή
Λάρισα ώς Μητροπολίτου ή τοπική Λαρισαϊκή εφημερίδα «Ελευθερία» δημοσίευσε δήλωση τής επώνυμης
«συντονιστικής επιτροπής γιά τήν επαναφορά του κ.
Θεολόγου» πού άποδυόταν κάθε πατρότητα τών άδικοπραγιών κατ’ εμού: «ούτε εξυβρίσαμε ποτέ τον νέο
Μητροπολίτη, ούτε χυδαιολογήσαμε εναντίον του, ούτε
ποτέ την θεία λειτουργία διακόψαμε». Ό σχολιαστής
τής έφημερίδος άπαντά: «είναι θεμιτό βεβαίως να
προβάλουν οι υποστηρικτές του κυρίου Θεολόγου τα
επιχειρήματά τouς. αλλά εδώ έχω την αίσθηση ότι
απευθύνονται σε ανθρώπους από... άλλο πλανήτη...»
(«Ε», Δευτέρα 26.2.7990).
Ανάλογη «τυπολογία εύθύνης» έπέδειξε τό Μάϊο του
1990 ό ήγούμενος τής Ί.Μ.Κομνηνείου άρχιμ. Αθανάσιος
Μυτιληναΐος, ό εύφυής κατά τά άλλα ομιλητής καί κήρυκας, άλλά καί εξομολόγος τής μαχητικότερης μερίδος τών
άντιπιπτόντων. Μετά τίς άθλιες κι άνίερες άδικοπραγίες
έκείνων στό ναό του Πολιούχου, έντός του οποίου έξεράγη άσφυξιογόνο καί διεκόπη ή θεία Λειτουργία τρέχοντας
οί πιστοί έξω άπό τό ναό πανικόβλητοι καθώς καί τά
έκτροπα πού άκολούθησαν κατά τή λιτανεία άνήμερα τής
15ης Μάίου 1990, άναγκάστηκα νά καλέσω σέ άπολογία
τόν προαναφερθέντα ήγούμενο. Μεταξύ άλλων πολλών,
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6 ΑΓΩΝΑΣ
στήν γραπτή του άπολογία άνέφερε διερωτώμενος
τό έξής άξιοπερίεργο: «Ή ιστορία δέν μάς λέγει ότι τό
κριτήριον του λαού είναι άνώτερο καί άπ’ αύτές τίς
άποφάσεις μιάς Οικουμενικής Συνόδου;»’Άραγε ποιόν
λαό έννοεΐ; Τόν λαό του Θεού;’Ή τό συνοθύλευμα τών
οίστρηλατουμένων οπαδών; ‘Εάν πρόκειται γιά τό λαό
του Θεού, πάσχει άπό πνευματική άμβλυωπία. Οί ιεροί
Κανόνες άποκρυσταλλωμένοι στήν συνείδηση τής’Εκκλησίας, δέν τροποποιούνται. Επισύρουν δε βαρύτατες
ποινές σέ καθοδηγητές πού έξέθρεψαν πνευματικά ένα
λαό άτίθασο καί άπείθαρχο.
Μέ άλλα λόγια, ολοκάθαρα ή τοπική κοινή γνώμη
καταλόγιζε στούς ύποστηρικτές του άμεσα καί στόν
‘ίδιο έμμεσα τήν ένώπιον άνθρώπων (καί του Θεού βεβαίως) εύθύνη γιά τίς μεθόδους πεζοδρομίου. Μήπως
είναι καί αύτό προσόν άγιωσύνης, καί δέν τό γνωρίζαμε
μέχρι σήμερα; Άν ναί, τότε θά πρέπει νά ξαναδιαβάσουμε
μέ άλλα γυαλιά τίς πρός Κορινθίους έπιστολές καί τήν
Καινή Διαθήκη, ώστε νά έξαγάγουμε ώς άγιότητα, ώς
άγάπη, ώς θεία ύπακοή συμπιλήματα όπαδολογίας.
Καί μή νομίσει κανείς πώς έπρόκειτο γιά λαϊκή άπαίτηση, γιά πραγματική -έστω- δημοκρατία· τουναντίον,
έπρόκειτο γιά τήν άποψη μιας μικρής μειοψηφίας, ή
όποια δρώντας οργανωμένα θέλησε νά έπιβάλει καταναγκαστικά τήν έπιλογή της στή λαϊκή πλειοψηφία,
άλλά καί στή Σεπτή Ιεραρχία (πού κατά τήν ‘Ορθόδοξη
Έκκλησιολογία έκφράζει τή συνείδηση του πληρώματος
τής Εκκλησίας). Γιατί, πριν άπό τήν Σύνοδο τής Ιεραρχίας,
δέν δίστασαν άκόμη καί νά άπειλήσουν τήνΊεραρχία μέ
τό Ψήφισμα τής 08.10.1989: «...(έάν ή Ιεραρχία) προχωρήσει στήν εκλογή νέου μητροπολίτου διά τόν μητροπολιτικόν θρόνον τής Λαρίσης διά τής άναδείξεως εις αύτόν
άλλου κληρικού έκτός του κ. Θεολόγου, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ τά έξής: Ό λαός τής μητροπόλεως
Λαρίσης θά άντιδράσει ζωηρά καί μέ όλα τά νόμιμα καί
κανονικά μέσα καί τούς τρόπους πού άπορρέουν άπό
τούς ί. κανόνες καί τούς νόμους τής πατρίδος μας, τόσο
κατά τήν έκλογή πού άντευχόμαστε νά γίνει, όσο καί
κατά τήν χειροτονία του νέου μητροπολίτη, καθώς καί
κατά τήν ένθρόνισή του» (βλ. «Ορθοδ. Τύπο» 13.10.89).
(ς) Όταν δημοσιεύθηκαν οί άκυρωτικές άποφάσεις,
εύρισκόμενος στή Λάρισα, μέ δημόσια δήλωση-έκκλησή
μου είχα προτείνει νά άναλάβω τήν επαρχία Τυρνάβου
μέ 74 ενορίες (τό δυτικό τμήμα), καί έκεΐνος νά άνελάμβανε τήν ύπόλοιπη έπαρχία, μέ έδρα τήν Λάρισα
καί 104 ένορίες στό άνατολικό τμηυα. Τό αίτημα τό
ειχα διαβιβάσει και στή Σύνοδο. Όμως, έκεΐνος έπίσης
δημόσια άπέρριψε τήν πρότασή μου καί δήλωνε πώς
«δέν έδινε ουτε σπιθαμή γης», καταλογίζοντας σέ μένα
δόλο! Είναι γνωστά τά άνθρώπινα άπό του πρώτου Άδάμ,
άκόμη καί στό ευρύ πεδίο τής μακρας έκκλησιαστικής
ιστορίας. Ή όλη όμως στάση δέν συνεπάγεται κάποιου
είδους «νομιμοποίηση» στήν άγιωσύνη (τό λέγω, μέ
πόνο περιφέρων τούτη τή θεία λέξη στή διαλεκτική
τής άμφοτέρωθεν ταλαιπωρίας).
(ς) Ό μακαριστός, μετά τήν ύπέρ αύτου άκυρωτική
έξέλιξη, ύπέβαλε αύτοπροσώπως μήνυση έναντίον
μου στίς 16.11.1990 στήν Εισαγγελία Λαρίσης για τήν
«διάπραξιν κατ’ έξακολούθησιν τών άδικημάτων τής
άντιποιήσεως ύπηρεσίας λειτουργού τής Ανατολικής
‘Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς καί τής είσπηδήσεως είς
ξένην Μητρόπολιν» καί αίτήθηκε «τήν συνδρομήν τών
είσαγγελικών άρχών διά τήν άπομάκρυνσίν μου έκ τοΰ
έπισκοπείου καί τήν άκώλυτον ύπ’ αύτοΰ άσκησιν τών
καθηκόντων του ώς κανονικού Μητροπολίτου Λαρίσης
καί Τυρνάβου»!
Πέρα άπό τήν τυπική νομική έκδοχή, στήν ήθική
της άποτίμηση έκείνη ή καταγγελία του δέν σήμαινε
άπόλυτη υιοθέτηση, άναδοχή καί «πατρότητα» τών
προγενομένων άνιέρων μεθόδων καί έκτρόπων; ‘Έπρόκειτο γιά άπόλυτη κατάφαση στήν «έκκλησιοποίηση» τής
πεζοδρομιακής πρακτικής του 1965 κ.έξ.
‘Άλλωστε, δυνάμει έκείνου του κλίματος, ελάχιστου
του πολίτικου κόσμου είχαν κατορθώσει (σε μεταμεσονύκτια ολιγομελή συνεδρία τής βουλής) νά παρεισαγάγουν
στό ν. 1816/1988 μιά συμπληρωματική διατύπωση μέ τό
ν.1877/1990, καί πάνω στή νέα νομοθετική βάση μετά
τρεις άναβολές τό ΣτΕ δικαίωνε πολιτειακά τό μακαριστό
Μητροπολίτη, τόν δευτερεύοντα τών (6) ψήφων! Γιά τήν
τοιαύτη εξασφάλιση καί προώθηση τής άκυρωτικής διαδικασίας, πιθανότατα έδρασαν παρασκηνιακοί πανταχόθεν παράγοντες, έκκλησιαστικοί καί παραεκκλησιαστικοί,
πολιτικοί καί παραπολιτικοί, δικαστικοί καί νομικοί.Όλοι
αύτοί ήταν «ή φωνή τής Εκκλησίας» τήν οποία «καί
μόνην» άνέμενε ό Αδελφός;
(ζ) Πάντως, εκείνη ή έτεροχρονισμένη παρέμβαση επί
προωθήσει τής άκυρωτικής προσφυγής τών έκπτωτων
Αδελφών (μετά τρεις άναβολές!) προκάλεσε μετέπειτα
μείζονες έξάρσεις «γηπέδου» καί έντάσεις στήν Κηφισιά
(Αττική) καί στήν Καρδίτσα. Τελικά, άπό τήν όλη ένταση
καί τήν εύρεία άντίδραση, προκλήθηκε μιά νεότερη
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Φως….πολύ φως
Σωφρόνιο και έφθαναν και ως την ηθική
του ζωή» (σελ. 28).
Το ίδιο δεν έλεγε και ο Σεραφείμ, ότι: “μαζεύτηκαν στα Μετέωρα να με διώξουν”, το ίδιο
δε γράφετε και σεις “δέσποτα” ότι “μια μικρή
ομάδα συνέπραττε κατά της διαδόχου Ιεραρχίας”. Και επειδή δεν ικανοποιήθηκαν με αυτή
την τιμωρία, συνεχίζει ο π. Θεόκλητος: «Γι’
αυτό προκάλεσαν από τον άβουλο και
περίφοβο για το θρόνο τον υπέργηρο
Σωφρόνιο νέα διακοίνωση προς τον όσιο
Πατέρα. Χωρίς περιστροφές εκαλείτο να
εγκαταλείψει την Αίγυπτο» (σελ. 30). Τι
σύμπτωση; Διαβάσατε πιο πάνω, το ίδιο έλεγε
και η διαταγή Σεραφείμ.
Ο Ορθόδοξος λαός της Αιγύπτου λυπήθηκε
για την απομάκρυνση του αγίου Νεκταρίου
και στις 17/7/1890 έστελνε επιστολή με 900
υπογραφές στον Πατριάρχη και ζητούσαν να
μην γίνει η απομάκρυνση του αγίου.
Το ίδιο ακριβώς έγινε και στη Λάρισα, αντέδρασε ο πιστός λαός στην αντικανονική και
παράνομη απόφαση του δικτάτορα Σεραφείμ
και της παρέας του, και: «Αυτή η ενέργεια
βρήκε αντίθετους τους πιστούς των ενοριών της Εκκλησίας Λάρισας. Αντίθεση που
μεταβιβάστηκε σε πράξεις διαμαρτυρίας
όπως υπομνήματα που υπόγραψαν 142
επιστήμονες της πόλης, πολλά τηλεγραφήματα στην Αρχιεπισκοπή με χιλιάδες
υπογραφές πιστών που ζητούσαν την
ανάκληση των αποφάσεων…» (εφ. “Ημερ.
Κήρυκας”, 22/9/89, σελ. 9). Αυτή είναι η
αλήθεια κ. Δημήτριε
Τυχαίες συμπτώσεις; Μετά από 100
χρόνια!
Συνεχίζει το παραπληροφοριακό και ψευδέστατο κείμενο ο “δεσπότης” κ. Δημήτριος «…
Συγκρίνατε – λέγει – τον θαυματουργό Άγιο
του 20ου αι. προς τον Ιεράρχη – σύμβολο
των φανατικών. Μελετήσατε – προτρέπει
τους συνεπισκόπους του και τον λαό – ευλαβώς τον Άγιο της Αιγίνης ως προς τα αίτια
και τον τρόπο εκθρονίσεως του και ως
προς το ασίγηστο αίτημά μου για μια θέση
ιεροκήρυκος (!) και παραβάλατε προς τον
Άγιο ένα Συνεπίσκοπό μας αδιάλλακτο
μέχρι τέλους. Δεν υπάρχουν αναλογίες,
το μέγεθος του ενός είναι ουρανόμηκες,
μη συγκρίσιμο τόσο εύκολα όσο θα επιθυμούσαν οι εκτιμητές».
Και βεβαίως να τους συγκρίνουμε μαζί
μελετώντας παράλληλα από τους προτεινόμενους από τον ίδιο τους βιογράφους του αγίου
Νεκταρίου.
Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟΥ π. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Ο θαυματουργός άγιος, εκδιώχθηκε χωρίς
δίκη, χωρίς δικαιολογία, χωρίς διαδικασία (το
ίδιο και ο Θεολόγος), έτσι ήθελαν κέντρα
σκοτεινά και συκοφάντες (ίδια ο Θεολόγος).
Από την ημέρα της εκδίωξής του δεν σταμάτησε να ζητάει το σεβασμό στην κανονική τάξη
στην Εκκλησία και για δε την αποκατάστασή
του ήταν το κύριο μέλημά του (το αυτό έκανε
και ο Θεολόγος).
Από τον Ιούλιο του 1890, που εκδιώχθηκε
από την Αίγυπτο ο άγιος μέχρι τον Οκτώβριο
του 1902 δε σταμάτησε να ενοχλεί, ακόμα και
με την αποχώρησή του σε μοναστήρι δεν έπαυσε να σκέπτεται την τακτοποίησή του, πάνω
από όλα ακόμα και την ησυχία ή οποιαδήποτε
άλλη πνευματική εργασία έθετε την κανονική
του αποκατάσταση.
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Ο π. Θεόκλητος μας παραθέτει στο βιβλίο δικαίου. Αλλ’ η Α. Μακαριότης, καίτοι προ
του την επιστολή που έστειλε ο άγιος στο νέο ένδεκα ακριβώς μηνών εγένετο κάτοχος
Πατριάρχη Φώτιο: «μακαριώτατε, εγκλείστως της επιστολής μου, εγκλείστως φερούσης
πέμπω τη Υ.Θ. Μακαριότητι τρία έγγραφα και αντίγραφα εν τούτοις αναξίους εθεώεκδοθέντα υπό του αοιδίμου Πατρός και Πα- ρησεν ημάς απαντήσεως… κύριον σκοπόν
τριάρχου ημών Σωφρονίου… δι’ ών ο αοίδη- έχει την διακανόνισιν της θέσεώς μου, ως
μος Πατριάρχης με παύει της θέσεώς μου, με Αρχιερέως της Ορθοδόξου Ανατολικής
απαλλάσσει των καθηκόντων μου, με απολύει Εκκλησίας και επίγνωσιν της Εκκλησιαως Εφημέριον και με αποπέμπει της Αιγύπτου στικής Αρχής, εξ ής εξαρτώμαι και εις ήν
άνευ δίκης, άνευ αιτιολογίας, άνευ απολογίας, υπάγομαι ως Αρχιερεύς…
Την αίτησίν μου ταύτην προς την Υμεως δηλούται και εξ αυτών των εγγράφων.
» Η απόφασις αύτη, Μακαριώτατε, ήτο παρά τέραν Θ. Παναγιότητα υποβάλλω και εκ
τους Κανόνας και τας εκκλησιαστικάς διατάξεις καθήκοντος, ανήκων ως κληρικός εις την
ήτο δε τοσούτον άδικος, όσον και αυθαίρετος… δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού Θρόνου,
Τι τούτου αδικώτερον ή αυθαιρετώτερον;
ως δηλούται εκ του επισυνημμένου αντι»Όθεν παρακαλώ την Υ.Θ. Μακαριότητα, να γράφου του ενδεικτικού της εις ιεροδιάμοι αποδώση δικαιοσύνην, αναγνωρίζουσά κονον χειροτονίας μου.
με Αρχιερέα της εαυτής Πατριαρχικού
Πέποιθα ότι η Υμετέρα Θ. Παναγιότης
θρόνου και μοι γνωρίση δι’ εγγράφου της θέλει ευδοκήσει να μοι συμβουλεύση τα
δικαίαν Αυτής απόφασιν.
δέοντα γενέσθαι και συντελέση εις την
»Εύελπις, ότι η
διακανόνισιν
Υ.Θ. Μακαριότης θέτης θέσεώς μου,
λει ευαρεστηθή, να
ως Αρχιερέως
μοι αποδώση δικαιτης Ορθοδόξου
οσύνην και κανονίση
Ανατολικής Εκκλησίας.
την θέσιν μου, εκΔιατελώ μετ’
φράζω εκ προοιμίων
απείρου σεβατην ευγνωμοσύνην
μου και διατελώ
σμού, κατασπαμετά πάσης ευλαβείζόμενος την παας. Ευπειθέστατος.Ο
ναγίαν δεξιάν
Πενταπόλεως Νε- Ο Άγιος Νεκτάριος στο νάρθηκα του Ναού
και εξαιτούμεκτάριος» (επιστολή 10/10/1902 –βιβλίο του νος τας θεσπειθείς ευχάς και ευλογίας της
π. Θεοκλήτου, σελ.83).
Υ.Θ. Παναγιότητος.
Εδώ ο άγιος ζητάει δικαιοσύνην επί της γης
Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος».
και την τακτοποίησή του, διότι η αδικία δεν
(π. Θεόκλητος Διονυσιάτης, σελ. 85-86)
αφορά τη ζημία μόνο ενός ανθρώπου, αλλά
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ
τους θεσμούς και την τάξη στην Εκκλησία ΝΑ ΖΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
και επεξηγεί: “Η απόφασις αύτη ήτο παρά
Η απάντηση που περίμενε ο άγιος, δεν ήρθε,
τους Κανόνας και τας εκκλησιαστικάς αλλά απλώς τον παρήγγειλε να κάνει υπομονή
διατάξεις” αυτό δεν αφήνει τον άγιο Νεκτάριο άχρι καιρού! Και ο βιογράφος του π. Θεόκλητος
να ησυχάσει, γι’ αυτό και συνεχίζει: “ήτο δε συνεχίζει:
τοσούτον άδικος, όσον και αυθαίρετος”.
«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι “μεγάλοι”,
Την αυθαιρεσία μέσα στην Εκκλησία δεν είτε πολιτικοί είναι, είτε εκκλησιαστικοί,
μπορεί να ανεχθεί.
δεν είναι εντελώς ελεύθεροι. Ευρίσκονται
Δυστυχώς ο διάδοχος του Σωφρονίου, Πα- μέσα σ’ ένα κύκλωμα συναρτήσεως από
τριάρχης Αλεξανδρείας Φώτιος δεν απάντησε φιλίες, εχθρότητες, σκοπιμότητες, παράστο αίτημά του και τον αγνόησε τελείως. Το γοντες, ισχυρούς. Και κάθε ενέργειά τους
θέμα, όπως προαναφέραμε, δεν ήταν προσωπι- έχει αμέσους ή εμμέσους αντικτύπους
κό αλλά κανονικό και θεσμικό της Εκκλησίας, ο στα συμφέροντα που εκπροσωπούν. Και
άγιος δε σταμάτησε, τότε δεν υπήρχαν Διεθνείς ο Ιωακείμ, ένας μεγάλος Πατριάρχης, θα
οργανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δι- μπορούσε βέβαια να επέμβει υπέρ του αδικαιωμάτων, η Αίγυπτος ήταν μουσουλμανικό κουμένου Πενταπόλεως, αλλά εγνώριζε
κράτος και τα δικαστήρια δεν ασχολούνταν με ότι θα συνεκρούετο…
θέμα εσωτερικά κάποιας χριστιανικής ΕκκληΓι’ αυτό ο Ιωακείμ Γ., “ο πάνυ”, περιορίσίας. Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημητριε!
στηκε σ’ ένα αδελφικό προφορικό μήνυμα
Ο αδικημένος και περιφρονημένος άγιος προς τον “δεδιωγμένο ένεκεν δικαιοσύαναγκάστηκε να καταφύγει στο Οικουμενικό νης”. Όπως ο σαρκωμένος Λόγος, ο Κύριος
Πατριαρχείο, που τότε στο πηδάλιο ήταν ο Ιησούς, “ήλθεν εις τα ίδια, και οι ίδιοι
Ιωακείμ ο Γ΄, βέβαια γνώριζε ότι δεν ήταν αυτόν ου παρέλαβον”, κι έτσι μέσα στον
υπό τη δική του δικαιοδοσία αλλά το έπραξε κόσμο του και ανάμεσα στα πλάσματά
προφασιζόμενος ότι ο άγιος είχε καταγωγή του ήταν σαν ξένος, πρέπει και οι πιστοί
από την περιοχή της Θράκης και ότι μοναχός δούλοι να ακολουθούν τα ίχνη του. Κρύβει
και διάκονος έγινε στη Χίο, περιοχή τότε του βαθύ νόημα η αποδοκιμασία των Αγίων
από τους ανθρώπους. Αποκαλύπτει τη
Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γράφει:
διαφορότητά τους. “Τι ημίν και σοι, Ιησού
«Παναγιώτατε,
Ευσεβάστως πέμπω εγκλείστως τη Υμε- υιέ του Θεού;” (π. Θεόκλητος Διονυσιάτης,
τέρα Θ. Παναγιότητι αντίγραφον της προς σελ. 86-87).
Αφού το “μελετήσαμε ευλαβώς” και “συτην Α. Μακαριότητα τον Πατριάρχην Αλεξανδρείας Κύριον Φώτιον επιστολής μου… γκρίναμε” το θαυματουργό Άγιο του 20ου
Δια της επιστολής μου εξήτουν παρά της αιώνα με το νέο άγιο Ιεράρχη του 20ου αιώνα
Α. Μακαριότητος του Πατριάρχου Αλεξαν- π. Θεολόγο είναι ίδιοι και απαράλλακτοι οι
δρείας Φωτίου θεραπείαν της προσγενο- διωγμοί και οι διώκτες. Στο μεν άγιο Νεκτάριο
μένης μοι αδικίας και ικανοποίησιν του κρύβονταν πίσω από τον Πατριάρχη σκοτεινοί
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και συκοφάντες άνθρωποι: «Έτσι άρχισε
να λειτουργεί ο παράνομος μηχανισμός
του φθόνου. Και επειδή ήταν άψογος σε
όλα του, επινοήθηκε το κλασικό όπλο, η
συκοφαντία» (Σ. Χονδρόπουλος, σελ. 27),
«υπηρετούντες σατανικές βολές, εξύφαναν τις συκοφαντίες τους… και έφθαναν
και ως την ηθική του ζωή» (π. Θεόκλητος
Διονυσιάτης). Αυτή είναι η αλήθεια κ.
Δημήτριε!
Στο δε π. Θεολόγο μαζί με τον αρχιεπίσκοπο
Σεραφείμ Τίκα κρύβονταν σκοτεινοί συκοφάντες άνθρωποι και μασόνοι. “Δεν θέλουμε
αγίους” φώναζε ο αρχιεπ. Σεραφείμ και σοφίστηκε τη συκοφαντία “το τραπέζωμα των
Μετεώρων” (“Αγώνας”, φ. 257). Για τον τότε
Πρωθυπουργό Μητσοτάκη που τον πίεζαν
οι σκοτεινοί άνθρωποι, να μην τακτοποιήσει
την υπόθεση Θεολόγου, Κωνσταντίνου,
Νικοδήμου, απηυδισμένος φώναξε, δεν
μπορώ: «Με απειλούν οι Μασόνοι»
(εφ. Ν.Α., 31/5/1991).
Υπάρχουν και άλλες ομοιότητες μεταξύ των δύο αγίων,
θα αναφερθώ σε μία
μόνον ακόμα. Ο άγιος
Νεκτάριος διαμαρτυρήθηκε, διότι ο Πατριάρχης του στέρησε τους
μισθούς εκβιάζοντάς τον ίσως να μην μιλήσει
και ο άγιος απαντά στο έγγραφο του πατριάρχη που έλεγε: «… εξοφληθέντων των
λογαριασμών τας διαχειρίσεως αυτού
και πληρωθέντων πάντων των μισθών
μέχρι της εποχής καθ’ ήν έδει να λαμβάνη μισθούς, ουδέν του λοιπού οφείλει ή
έχει λαμβάνειν παρά του Πατριαρχικού
ημών θρόνου…».
Η απάντηση: «η Υ.Θ. Μακαριότης νομίση, ότι ούτος συμπίπτει τω χρόνω της από
των ημετέρων καθηκόντων απαλλαγής.
Δυστυχώς ουχί. Κατά την αντίληψιν
του Πατριάρχου την επ’ ουδενί δικαίω
στηριζομένην, ο χρόνος του δικαιώματος
της μισθοδοσίας έληγεν εν τη ενάρξει του
χρόνου της εις Αρχιερές προχειρίσεώς
μου. Διό και μοί ηρνήθη την πληρωμήν
16 μηνιαίων μισθών, τους από της χειροτονίας μου εις Αρχιερέα και εντεύθεν,
ούς μοι καθυστέρει ένεκα οικονομικών
δυσχερειών, ως έλεγε, μέχρι της απολύσεώς μου, εν ώ ευρισκόμεθα εν τη υπηρεσία, ως εξάγεται εκ των υποβαλλομένων
εγγράφων. Ότι δε εις τον χρόνον τον
προ της εις Αρχιερέα προχειρίσεώς μου
αναφέρεται το “έδει λαμβάνειν”, τούτο
δύναται να δηλωθή εκ των βιβλίων του
αοιδίμου Πατριάρχου, εν οίς φαίνεται ο
χρόνος της λήξεως των πληρωμών μισθών δι’ υπηρεσίας μου εις τον θρόνον.
Αλλ’ ημείς εξ απολύτου σεβασμού προς το
ιερόν αυτού πρόσωπον και εκ πνεύματος
ειρήνης μη εισακουσθέντες διαμαρτυρόμενοι επί τη διπλή αδικία, διατελώ μετά
πάσης ευλαβείας».
Ευπειθέστατος
Ο Πενταπόλεως Νεκτάριος».
Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημητριε!
ΕΔΩ ΜΑΛΛΟΝ ΥΠΕΡΤΥΡΗ Ο π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Μετά από 84 χρόνια έχουμε την ίδια

Φως….πολύ φως
επανάληψη. Το 1974 ο δικτάτορας Σεραφείμ
και το κονκλάβιο του, αφού έδιωξαν – όπως
γράψαμε πιο πάνω – τους 12 κανονικούς
και νόμιμους μητροπολίτες, για να τους ξεφτιλίσουν, τους αφαίρεσαν τους διακριτικούς
και δικαιωματικούς τίτλους που τους έλαβαν
με την εκλογή και χειροτονία τους και τους
κόλλησαν “παρατσούκλια”, ήταν μια πονηρή
εφεύρεση του Χριστόδουλου Παρασκευαΐδη
που για τις “καλές υπηρεσίες” έγινε δεσπότης
Δημητριάδος και μετά αρχιεπίσκοπος. Και
αντί, Λαρίσης Θεολόγος ή πρώην Λαρίσης
τον βάπτισαν ο “Γαλάζων” Θεολόγος. Τον
“τιμητικό” αυτόν τίτλο τον αρνήθηκε και συνεχώς από τότε έλεγε και ξανάλεγε εγώ είμαι
ο Λαρίσης Θεολόγος, τότε ο Σεραφείμ και
όλη η σπείρα άρχισε τους εκβιασμούς και ένας
ο πιο δυνατός ήταν η στέρηση του μισθού,
χωρίς χρήματα τι
θα κάνει; Έλεγε.
Για τρία (3) χρόνια
ήταν απλήρωτος
μη δεχόμενος το
“Σεραφειμικό
Χριστοδουλικό
παρατσούκλι”.
«Δεν τεκμηριώνει κανέναν παραλληλισμό προς
τον άγιο Νεκτάριο»(ο π. Θεολόγος),
γράφετε στην 3 σελίδα και βεβαίως δεν
τεκμηριώνει, αφού στον άγιο Νεκτάριο, οι
διώκτες του δεν τόλμησαν να του αφαιρέσουν τον χειροτονιστήριο τίτλο “Επίσκοπο
Πενταπόλεως” ενώ εσείς του αφαιρέσατε του
“Λαρίσης και Τυρνάβου Θεολόγου” και
τον κάνατε “Γαλάζων Θεολόγο”. Δεν είναι
ντροπή σας ;;;
«Δεν τεκμηριώνει κανέναν…» και βεβαίως, αφού στον άγιο Νεκτάριο που τα μεσάνυχτα της 8ης Νοεμβρίου1920 εγκατέλειψε τον
προσωρινόν τούτον κόσμο, το φέρετρο με το
σκήνωμά του βρήκε τις πόρτες του Ναού στο
Πειραιά αμπαρωμένες και τον “φιλοξένησε”
ο νάρθηκας για αρκετές ώρες, μέχρι να αποπλεύσει το καράβι της γραμμής (φωτ. σελ. 6).
Ενώ στην εξόδιο ακολουθία παρευρέθηκε
πλήθος λαού, δεν παρέστη όμως ουδείς σας
κ. Δημήτριε να κηδεύσει τον αδελφό και
συλλειτουργό σας!
Αντίθετα, «Δεν τεκμηριώνει κανέναν…».
Όταν ο ιερομάρτυρας π. Θεολόγος λίγο πριν τα
μεσάνυχτα αναχωρούσε από το μάταιο τούτο
κόσμο και στον ουρανό δεν υπήρχε ούτε συννεφάκι, απρόσμενα για 2-3 λεπτά άρχισαν να
αυλακώνουν αστραπές και να τις διακόπτουν
οι βροντές, ο κόσμος ξαφνιασμένος ξεπετάχθηκε έξω να δει τι συμβαίνει! Γι’ αυτό ο Τύπος έγραψε: “Σύμπτωση;”. «ΘΥΜΟΣΑΣΤΕ
βέβαια το φυσικό φαινόμενο που έλαβε
χώραν στον ουρανό της Λάρισας κοντά
στα μεσάνυχτα προχθές βράδυ…
» Τις στιγμές που παρέδιδε το πνεύμα
του στον Ύψιστο, τον ουρανό αυλάκωναν αστραπές και τη γαλήνη της νύχτας
διέκοπταν βροντές. Δεν ξέρω αν ήταν
τραγική σύμπτωση ή επανάληψη του
φαινομένου του Γολογθά. Σίγουρα όμως
ήταν η επουράνια δικαίωση» (εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 2/8/1996).
Ο μητροπολιτικός ναός του αγίου Αχιλλείου
βρέθηκε ορθάνοιχτος, οι επίτροποι μυρίστηκαν οικονόμα (μέχρι χθες ήταν ξαφανισμένοι

από το ναό, όταν Λειτουργούσε ο π. Θεολόγος
και ρύθμιζαν από την παραμονή το χειμώνα
το κλιματιστικό σύστημα αντί ζεστό αέρα να
βγάζει παγωμένο, ώστε να τον αρρωστήσουν).
Το αυτοκίνητο του κηροπλάστη πηγαινοέρχονταν και ξεφόρτωνε κεριά. Το τριήμερο
Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο (1-3
Αυγούστου) προσέρχονταν όλο το εικοσιτετράωρο να ασπαστούν με ευλάβεια το άγιο
λείψανό του χιλιάδες πιστοί (κατά μέτριους
υπολογισμούς υπολογίζονται ότι πέρασαν
πάνω από 90.000) ενώ συγχρόνως έγιναν δύο
ολονύκτιες αγρυπνίες και τρεις ημερήσιες με
ενδιάμεσα δεκάδες τρισάγια από επισκόπους,
ηγουμένους με συνοδείες, ιερομονάχους και
ιερέων παρ’ ότι ο τόπος έβραζε και το θερμόμετρο έδειχνε τους 40-44 βαθμούς.
Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημητριε!
ΦΟΒΕΡΟ!!! ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ
ΤΟΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΤΑΦΟ….(;)
Ο γέροντάς σου αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ,
μόλις πληροφορήθηκε την κοίμηση του π.
Θεολόγου αναπαύθηκε στο μαξιλάρι του θριάμβου, συγκάλεσε έκτακτα τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και αποφάσισε πεισματικά να μην άρει το
ψευδοεπιτίμιο “της ακοινωνησίας” και για
την εξόδιο ακολουθία – είπαν – να αποφασίσει
η Ιεραρχία στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, που θα συνέλθει! Δηλαδή, κ. Δημήτριε,
να παραμείνει άταφος περίπου δυόμισι (2 ½)
μήνες. Και αν η Ιεραρχία για κάποιους λόγους,
όπως ο δικός σας που ήσασταν περιχαρής
με την κοίμησή του, δεν συγκατατίθετο τί θα
γινόταν;;; Θα έμεινε ΑΤΑΦΟΣ;
Και βεβαίως «Δεν τεκμηριώνει κανέναν…» αφού στον άγιο Νεκτάριο έγινε κανονικά ο ενταφιασμός του, ενώ στον π. Θεολόγο
δώσαν παράταση δυόμισι μήνες, για να αποφασίσουν, αν πρέπει να γίνει η κηδεία (SIC).
Τα δημοσιεύματα στον Τύπο εκείνες τις
ημέρες είναι δεκάδες και μιλούσαν σκληρά
ακόμα και μέχρι “πρόστυχη απόφαση”.
Θα αναφέρω μόνο αποσπάσματα από δύο
δημοσιεύματα.
α) ΤΙΤΛΟΣ: “Τον κυνηγάνε μέχρι τον
τάφο”, «Με μια σκληρόκαρδη απόφασή
της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αρνήθηκε, έστω και μετά
θάνατον, τη συγχώρηση στον θεολόγο,
μη δεχόμενη να άρει το επιτίμιο της
ακοινωνησίας…
» Ήταν η πρώτη φορά χθες το πρωί
που αρχιερέας ενταφιάστηκε ως “ακοινώνητος”, αφού η ΔΙΣ αρνήθηκε να άρει
το επιτίμιο της ακοινωνησίας…» (εφημ.
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”). Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημήτριε!
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΦΡΟΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ &…
8) Άλλη επιστολή – με ποιό σκληρή γλώσσα
– προς την Ιερά Σύνοδο γράφει: «Συνοδικοί
συνεπίσκοποι».
«Δε σας αρνούμαι την ελευθερία να
εξευτελίζετε το προσωπικό σας κύρος…
Δεν σας εξουσιοδοτώ, όμως, να εξευτελίζετε το κύρος του συνοδικού σώματος,
στο οποίο θητεύετε. Και πολύ περισσότερο δε σας παραχωρώ τη συγκατάθεσι να
ασχημονήτε μπροστά στο φέρετρο ενός
πρεσβύτερου συλλειτουργού σας.
Η πράξη σας της 2ας Αυγούστου υπήρξε κατάπτυστη και καταγέλαστη. Δεν
είναι μόνο προσωπική μου κρίση αυτή.
Τα τηλεοπτικά Μέσα Ενημερώσεως του
συνέχεια 
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πολιτική/δικαστική σύμπλευση πού «άκύρωνε» τίς
άκυρώσεις καί προώθησε τήν άπόρριψη τών προσφυγών
γιά τίς τρεις Μητροπόλεις (Λαρίσης, Αττικής, Φαναριοφερσάλων). Όπότε άναιρέθηκε ή άρχική δικαστική
δικαίωση, κατέστησαν άκυροδικαστικά έωλες οί
έσχατες προσφυγές τών μακαριστών Μητροπολιτών
Θεολόγου, Νικοδήμου καί Κωνσταντίνου, έκεΐνοι
άπέμειναν πεισματικά έκπτωτοι, μή άποδεχόμενοι
συμβιβασμό πρός τήνΊεραρχία καί δρομολογήθηκαν
οί νεότερες έκλογικες διαδικασίες για τούς έπόμενους Μητροπολίτες.
Όλα έκεΐνα είχαν τή ρίζα τους (καί) στή Λαρισαϊκή
μεθοδικότητα καί πεισμονή καί έκκλησιολογική καταφρόνηση. Μιά διαδικασία έτών καί έτών, πεzοδρομιακού ή μάλλον γηπεδικοΰ λαϊκισμού, ώς πρός τί
άμνηστεύεται; Ώς δικαιωματική αύτενέργεια έλαχίστων άναλογικά μερίδων του όλου έκκλησιαστικοϋ σώματος; Ώς αύτο-ταυτοποίηση πλεονεκτικής
έκκλησιαστικότητος ύπέρ τήν θεσμική Εκκλησία καί
υπέρ τό υπόλοιπο έκκλησιαστικό σώμα;
Καί έκείνοι οί προκοιμηθέντες καί έμείς στή
γήινη είσέτι στρατεία δέν διεκδικούμε άπ’ άλλήλων
τίποτε πλέον. Εκείνοι πορεύθηκαν στά έπέκεινα
του βίου, όλοι έμείς στρατευόμεθα τήν έκκλησιαστική στρατεία έπί γής. Έχουμε χρείαν οί πάντες
τής συγχωρήσεως καί τών λειτουργικών εύχών,
είτε στό έπίγειο, πολύ δέ περισσότερο ένώπιον
του ύπερουρανίου θυσιαστηρίου.
Εκκλησιοπρεπής ακρίβεια
Όλα αύτά θά μπορουσαν νά άναπεμφθοϋν
σέ άναλογική σύγκριση μέ άλλες παράλληλες
ιστορικές ταλαιπωρίες τής’Εκκλησίας. Όμως, δέν
έπάγονται έξ όρισμοϋ άναλογία άγιωσύνης μέ
έκείνα τά παραδείγματα Ιεραρχών ή καί τών άγιων
Ιεραρχών (πρβλ. έντάσεις μεταξύ τών άγιων Ιγνατίου τοΰ Ραγκαβέ καί Μεγ. Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως, μέ άκρως έντονότατες τίς αύτοκρατορικές
παρεμβάσεις καί τίς ιστορικές μεταλλαγές μεταεικονομαχικά, έντάσεις όμως πού κατέληξαν πρό
τελευτής τοΰ πρώτου σέ ειρήνευση, παρ’ όλη τή
μονιμότητα τής άπαρέσκειας στούς οπαδούς καί
στό βιογράφο του έναντι του ιερού Φωτίου). Οί
τυπικές άναλογίες δέν τεκμηριώνουν έξ ορισμού
κανενός είδους ομολογιακή ταυτότητα.
Πρός τό άρρωστημένο ήθος του όπαδισμού καί
τό φανατισμό τής έμμονής στήν ίδιογνωμοσύνη καί
στό πείσμα, έξ άντιθέτου άρκεΐ νά ύπομνήσουμε
πρός πάντες ένα άγιο καί ιερότατο έκκλησιοπρεπές
παράδειγμα, τόν άγιο Καλλίνικο Εδέσσης, ό όποιος
(κατά ρητή δήλωση τοΰ μακαριστοΰ άρχιεπισκόπου
Σεραφείμ) ούδέποτε ένήργησε άντιπολιτευτικά,
έστω κι άν είχε τόν εύλογο πόνο γιά τόν άδίκως
έκθρονισθέντα άδελφό του! Ούδέποτε! Θά μπορούσε έπίσης νά άναγνωρισθεΐ άνάλογο ήθος
εύπρέπειας στόν άοίδιμο πρ. Χαλκίδος Νικόλαο,
μέ τήν σύντομη τελείωσή του έν άσθενεία μετά τήν
έκθρόνιση καί σημείο θαυμαστό τούς άφθαρτους
οφθαλμούς του κατά τήν έκταφή!
Καί άν θέλουμε οπωσδήποτε ένα πλαίσιο άναλογικής συγκρίσεως, τότε, ή είρηναία καί φιλϋπήκοος
καί διαλλακτική στάση τήν οποία έπέδειξαν πρός
τήν Ιεραρχία οί μακαριστοί Άγιας Παύλος, Κιλκισίου Απόστολος καί Σταγών Σεραφείμ συνιστά
διατόρως ένα παράδειγμα έκκλησιαστικου ήθους
καί έκκλησιαστικής εύπρέπειας καί ταπείνωσης,
όπερ αύτοί μέν έπέδειξαν, ένώ οί τρεις έτεροι Ιεράρχες ματαίως μέχρι τέλους άπέπτυαν. Σέ ποιούς
θα άναγνωρίσουμε είρηναία καί είρηνοποιό επισκοπική μαρτυρία; Σέ ποιούς θά έπιβραβεύσουμε
έκκλησιολογική άκρίβεια καί συνέπεια πρός τό
θέλημα καί τήν πρόνοια του ΘεοΟ γιά τήν πορεία
τής ‘Εκκλησίας Του;
Ή παρεμβασή μου σέ ένα καί μόνο άποβλέπει:
νά μήν προτρέχουμε του Θεού, νά μήν τρέχουμε
έρήμην του Θεού, μέ κίνητρα κυμαινόμενα μεταξύ συναισθηματικού οίκτου καί παρορμητικής
εύλάβειας. Διότι τότε προκαλουμε καί στό έκκλησιαστικό πλήρωμα (στόν κλήρο καί στό λαό) έπικίνδυνη έναπομείωση κριτηρίων περί τόν όλοτελή
συνεκκλησιασμό, περί τήν έγχριστωμένη σωτηρία
καί τήν θεοφόρο τελείωση, περί τήν ένότητα πρός
τήν κοινωνία του Άγιου Πνεύματος. Ή δέ έκπτωση
τών πατροπαράδοτων έμπειρικών κριτηρίων τής
σωτηρίας σέ συναισθηματισμό καί τής άγιωσύνης
σέ εύλαβίζοντα φορμαλισμό συνιστά κάθε άλλο
παρά πλειοδοσία ‘Ορθοδοξίας.
Ζητώ τίς θεόδεκτες εύχές Σας καί ύποσημειουμαι μέ βαθύτατο σεβασμό.
‘Οκτώβριος 2021
+ό Γουμενίσσης, Άξιουπόλεως & Πολυκάστρου Δημήτριος ό άπό Λαρίσης & Τυρνάβου
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λαού σας χλεύασαν. Και ο καθημερινός
τύπος στιγμάτισε με ιδιαίτερη έμφαση
την άπρεπη συμπεριφορά σας. Μίλησαν
πολλοί ανοιχτά για «πρόστυχη απόφαση»
και για «πρόστυχη ανακοίνωση». Άλλοι
κάγχασαν για τα τερτίπια σας. Και πολλοί
αγανάκτησαν για την κατάπτωσή σας.
Εκοιμήθη ο αδελφός σας και συλλειτουργός σας. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης
Θεολόγος. Ο άνθρωπος του Θεού. Ο
ομολογημένος και καταξιωμένος άγιος.
Ο επίσκοπος που εικοσιδυό ολόκληρα
χρόνια τον καταδιώκετε και δεν μπορείτε
να του βρήτε ψευγάδι, για να στηρίξετε τις
καταδικαστικές αποφάσεις σας. Και θεωρήσατε αυτή την ιερώτατη και αξιοσέβαστη
στιγμή κατάλληλη, για να διαπράξετε την
ειδεχθέστερη ασχημία.
Μαζευτήκατε και συνεδριάσατε. Κανένας δεν περίμενε εκ μέρους σας την
ευγένεια, που θα σας ωδηγούσε σε μια
ανακοίνωσι συμπάθειας. Πολύ περισσότερο δεν προσδοκούσε ο λαός του Θεού την
έκφρασι της μετάνοιας για το βάρβαρο διωγμό που ασκήσατε στο γαλήνιο επίσκοπο
και συμπάρεδρό σας στο Ιερό Θυσιαστήριο.
Αλλά και κανένας δεν φαντάστηκε ότι θα
φτάνατε στο έσχατο σημείο της καταπτώσεως, για να κουβεντιάσετε, αν πρέπει
να κηδευτεί ο μακαριστός Μητροπολίτης
Θεολόγος ή όχι…
Όλοι σας το ξέρετε και το κουβεντιάζετε
στις ιδιαίτερα συναντήσεις σας, ότι τον
αδικήσατε κατάφωρα. Τα επιτίμια ακοινωνησίας ήταν σκέτα μασκαριλίκια…
» Μερικοί από σας, ολοχρονίς, περιφέρεστε στα νεκροταφεία και κηδεύετε γνωστούς και αγνώστους. Έντιμους πολίτες
και σκληρούς εγκληματίες. Πιστούς και
άπιστους. Και καμιά από τις κηδείες αυτές
δεν την κάνατε «κατ’ άκραν εκκλησιαστικήν οικονομίαν». Ίσως γιατί στις πολλές
περιπτώσεις, αντί να προσφέρετε οικονομία, την δεχθήκατε φιλότιμα. Ο δυναμικός
φάκελος εισεχώρησε στις βαθειές τσέπες
σας και ικανοποίησε την αρχιερατική σας
ευαισθησία. Και προβληματιστήκατε, αν
έπρεπε να αποδοθούν οι τελευταίες τιμές στον αγνό ιεράρχη που με μοναδικά
όπλα τη φτώχεια του και το χαμόγελό του
αιχμαλώτισε τις καρδιές ολόκληρης της
ελληνικής Εκκλησίας…
» Σεις, στην ανακοίνωσί σας, αποκαλείτε
το μακαριστό Θεολόγο «Μητροπολίτη».
Άρα, δεν αμφισβητείτε την αρχιερωσύνη
του…
» Γράφετε και ομολογείτε ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης «εξεδήμησε προς Κύριον». Αλλά ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να
διαχειρίζεσθε θετικά ή αρνητικά την τιμή
και την ευλογία της εκκλησιαστικής εξοδίου ακολουθίας που η Εκκλησία προσφέρει
σε κάθε βαπτισμένο μέλος της, ακόμα και
το πιο αμαρτωλό; Και, πολύ περισσότερο,
ποιος σας εξουσιοδότησε να θέσετε σε
συνοδική διάσκεψη και κρίση την εξόδιο
προσευχή για ένα επίσκοπο, που σεις οι
ίδιοι ομολογείτε, ότι «εξεδήμησε προς
Κύριον»; Έχετε άλλο προηγούμενο στην
ιστορία; Έχετε κανένα Ιερό Κανόνα που να
σας δίνει ένα τέτοιο δικαίωμα; Αν κάποιος
έχει αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας,
τότε η υπεύθυνη εκκλησιαστική αρχή δε
δικαιούται να ανακοινώσει, ότι «εξεδήμη-

Φως….πολύ φως
σε προς Κύριον». Και όταν ανακοινώνει,
ότι «εξεδήμησε προς Κύριον», δεν έχει
το δικαίωμα να του αρνηθερί την εξόδιο
ακολουθία. Ναι ή όχι; Απαντήστε…
» Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
είχατε τη φαεινή!!! έμπνευση να παραπέμψετε την απόφασί σας και στην Ιεραρχία
«προς οριστικήν επικύρωσιν των αποφασισθέντων». Για εξηγήστε μας, παρακαλώ.
Η παράγραφος αυτή της
ανακοινώσεώς σας δηλώνει
ότι η απόφασί σας δεν είναι
οριστική, αλλά παραπεμπτική. Τη στέλνετε, δηλαδή, στην Ιεραρχία, για να
την επικυρώσει οριστικά.
Αυτό σημαίνει, ότι αποφασίσατε να μην κηδευτεί ο
μακαριστός Μητροπολίτης
Θεολόγος, μέχρι που να
συνέλθει η Ιεραρχία και
να επικυρώσει την άκρα
οικονομία σας και τη φιλανθρωπία σας. Και καθώς
δεν είδαμε να συγκαλήτε
την Ιεραρχία σε σύντομο
χρονικό διάστημα, η αναβολή της κηδείας
θα έπρεπε να τραβήξει σε μήκος χρόνου.
Αλλά και αν, παρ’ ελπίδα, η Ιεραρχία
δεν επεκύρωνε την απόφασή σας, αν οι
σκληροπυρηνικοί του γνωστού φύλου δεν
έδιναν τη συγκατάθεσή τους, τί θα γινόταν;
Δε θα γινόταν η κηδεία του Μητροπολίτη;
Θα τον αφήνατε άταφο;
Ύστερα από αυτές τις παρατηρήσεις
καταλάβατε, γιατί γίνατε καταγέλαστοι;
Ή ακόμα;
Επιτρέψτε μου να σας το επαναλάβω για
μια ακόμα φορά. Μπορείτε να διακυβεύετε
το προσωπικό σας κύρος. Όχι, όμως, και το
κύρος της Ιεράς Συνόδου».
Κηφισιά, 5/8/1996
Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος
Νικόδημος
(δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο Τύπο)
ΤΩΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Έχουμε και συνέχεια:
Ο γέροντάς σου, κ. Δημήτριε, αρχιεπίσκοπος
Σεραφείμ, όταν πληροφορήθηκε ότι η εξόδιος
ακολουθία έγινε παρά την “απαγόρευσή” του
και συμμετείχαν 10 αρχιερείς, ηγούμενοι
μονών, μοναχοί, μοναχές, ιερείς και χιλιάδες
κόσμου, θύμωσε, έγινε έξω φρενών και έξαλλος όρισε αμέσως ανακριτή και τους καλούσε
“επείγον” σε απολογία. Ο Τύπος έγραφε: «Σε
απολογία οι Μητροπολίτες που κήδεψαν
τον Θεολόγο…», «Σε ανακριτή καλούνται
μητροπολίτες». Ανακριτή όρισε το δεξί του
χέρι, τον άνθρωπο που τον έκανε μοιχεπιβάτη
δεσπότη καταλαμβάνοντας τη μητρόπολη Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος διώχνοντας τον π.
Κωνσταντίνο Πούλο που εξελέγη μητροπολίτης
δέκα χρόνια πριν την δικτατορία και έτσι έπεσε
και ο μύθος ότι διώξατε τους εκλεγμένους από
Αριστίνδην Σύνοδο της δικτατορίας!
Το δεξί αυτό χέρι είναι που άκουγε ως πειθήνιο όργανο του Σεραφείμ, που τον διέταξε
«τρέξτε γιατί χάνουμε το τρένο». Στις 23 Ιουλίου 1974 έγινε τούτο το φοβερό: Η Κύπρος
καίγονταν, η χώρα βρίσκονταν σε κατάσταση
πολέμου με επιστρατεύσεις, επιτάξεις, μετακινήσεις στρατευμάτων, κυβέρνηση δεν υπήρχε,

είχε εξαφανιστεί, τα μεσάνυχτα αναμένονταν
να έρθει από το Παρίσι ο κ. Καραμανλής, να
αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σ’
αυτή την άνευ προηγουμένη κατάσταση ο
νεοεκλεγείς αυτός αστέρας της μοιχεπιβασίας που το όνομά του ήταν Αγαθάγγελος
Ταμπουρατζάκης, “δεσπότης Διδυμοτείχου και
Ορεστιάδος”, “άνοιξε” το Εθνικό Τυπογραφείο
και δημοσίευσε τα διατάγματα της εκλογής των
με αρ. φύλλου 284/23.7.1974,
τα οποία φιγουράρουν μέχρι
σήμερα χωρίς υπουργικές
υπογραφές, αφού δεν υπήρχε
κυβέρνηση.
ΤΑ ‘’ΘΑΜΑΤΑ’’ ΤΩΝ
ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΩΝ
Επανέρχομαι να υπομνήσω για λόγους ιστορικούς το
Μεγάλο Έγκλημα που έγινε
από τους μοιχεπιβάτες δεσποτάδες, ότι ο Διδυμοτείχου
Κωνσταντίνος εξελέγη μητροπολίτης στις 7 Νοεμβρίου
1957 και χειροτονήθηκε στις
13 του ιδίου μηνός από τον
τότε αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο.
Ο δικτάτορας Σεραφείμ με το βούρδουλα των
Συντακτικών Πράξεων της δικτατορικής πολιτείας, τον έδιωξε χωρίς κάποια κατηγορία,
χωρίς μαρτυρία, χωρίς απολογία και εντελώς
παράνομα και πωλώ μάλλον που οι Συντακτικές Πράξεις 3 & 7 δεν παραχωρούσαν τέτοιο
δικαίωμα για επισκόπους πριν της δικτατορίας.
Παρ’ όλα αυτά ο Σεραφείμ κάλεσε τους
υποτακτικούς του “Συνοδικούς” και ψήφισαν
την καταδίκη του, χωρίς να ακολουθηθεί η
στοιχειώδης Νομική ή Κανονική διαδικασία.
Ο δε π. Κωνσταντίνος δεν αποδέχθηκε ποτέ
τη Σεραφειμική απόφαση και δεν έπαυσε να
διαμαρτύρεται για την πρωτοφανή βάναυση
αυτή αδικία και η διαμαρτυρία του φαίνεται ότι:
«ηκούσθη γαρ εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ»
(Ησαΐας 5, 9).
Καταπατώντας επάνω στο πτώμα του μητροπολίτου π. Κωνσταντίνου, κατακουρελιάζοντας
τους Ιερούς Κανόνες και ποδοπατώντας κάθε
έννοια ηθικής και δικαίου! Ο Αγαθάγγελος
έγινε δεσπότης Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος
και μετά δώδεκα χρόνια αντικανονικά και
παράνομα ήρθε (23/10/1986) και κατέλαβε
την πιο πλούσια μητρόπολη του αθηναϊκού
λεκανοπεδίου. Το μεγάλο προσόν του ήταν η
προσωπική φιλία με την οικογένεια Μητσοτάκη και γι’ αυτό η εφημ. “Το Ποντίκι” έγραφε:
«Οι καλά γνωρίζοντες τα εκκλησιαστικά
πράγματα θα είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος ΜΕΤΑ το Σεραφείμ αν….» (“Ποντίκι”,
2/11/1990). “Όταν ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο
Θεός γελάει”.
Στάθηκε “άτυχος” να γίνει αρχιεπίσκοπος,
γιατί πέθανε. Αυτός ήταν ο δεσπότης Ανακριτής! Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημήτριε!
Επίσης μήπως θυμάστε, δέσποτα κ. Δημήτριε,
πως αποκαλούσε τον προϊστάμενό σου (υποψήφιο αρχιεπίσκοπο) μοιχεπιβάτη δεσπότη
Λάρισας Σεραφείμ Ορφανό (που άρπαξε τον
επισκοπικό θρόνο του π. Θεολόγου), ο
επίσης μοιχεπιβάτης από Καστοριάς και μετά
Αττικής Δωρόθεος Γιανναρόπουλος (παρ’
ολίγον αρχιεπίσκοπος) μέσα στην Ιεραρχία της
Εκκλησίας της Ελλάδος;
Το φώναζε δυνατά να τον ακούσουν: «Σεραφείμ είσαι κλεφτοκοτάς και καραγωγέας…
θα φάω εγώ το κόλλυβά σου» (“ΤΟ ΒΗΜΑ”).
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Η προφητεία του επαληθεύτηκε παρά τα 21
χρόνια διαφορά!
Αυτόν βέβαια θα πρέπει να τον θυμάστε, διότι
πέρασες από τη μητρόπολή του, αλλά γρήγορα
όμως έφυγες! Είναι ο Φιλίππων Νεαπόλεως
Αλέξανδρος Καντώνας που ήταν ο πρώτος
μοιχεπιβάτης, ο οποίος κατέλαβε τη μητρόπολη
Περιστερίου (και αυτός για αρχιεπίσκοπος),
υπήρξε ο πρωτοστάτης στην εκδίωξη των 12
αγίων επισκόπων και… πέρυσι (14/8/2021)
που έγινε η εκταφή του μετά από 43 ολόκληρα
χρόνια (Ω… Θεέ μου) βρέθηκε άλιωτος. «Η
εικόνα είναι τρομακτική. Με τα μάτια του
αναλλοίωτα να παραμένουν στη θέση
τους. Και αυτό που κάνει το σκήνωμα τόσο
αποκρουστικό, καθώς η σχεδόν απείραχτη
και παραμένουσα στη θέση της γενειάδα
του προσδίδουν μίαν όψη ενός νεκρού
σώματος…» (“Εξάψαλμος” Σωτ. Τζούμας,
23/8/2021) (φωτ. δίπλα).
Ρωτάω δέσποτα κ. Δημήτριε, μήπως; Ο Θεός
τη μοιχεπιβασία τη συγκατατάσσει εξ ίσου με
το αιρετικό συλλείτουργο του Πατριάρχου Βέκκου και αγιορειτών που οι μετέχοντες μετά το
θάνατό τους βρέθηκαν άλιωτοι; Αυτή είναι η
αλήθεια κ. Δημήτριε!
Ο ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗΣ ‘’ΛΑΡΙΣΗΣ’’
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΩΝΤΩΝ
Έχουμε και συνέχεια:
Ο έτερος μοιχεπιβάτης της Λάρισας Ιγνάτιος
Λάππας, ο οποίος ως άλλο πτερωτό όρνεο
περίμενε τον θάνατο του π. Θεολόγου για να
καταβροχθίσει τον θρόνο, τρεις ημέρες πρίν
πανηγυρικά δήλωνε στο μητροπολιτικό ναό
του Αγίου Αχιλλείου, ο Θεολόγος πεθαίνει:
«Γυρίζουμε σελίδα …» και «όπως βλέπετε…
το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω…». Και αφού
ανέβηκε στο ΄΄θρόνο΄΄ έστειλε επιστολή
στον πάτρονά του αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και
ζητούσε την τιμωρία στους μετέχοντες στην
εξόδιο ακολουθία…!
«Μακαριότατε – του γράφει – πάτερ και
Δέσποτα. Ασπαζόμενος πρώτον εν αγάπη και ευλαβεία πολλή τας τιμίας Υμών
χείρας προάγομαι ίνα γνωρίσω Υμίν και
τα περί υμάς Ιερά Συνόδω τα περί της κηδείας του Μητροπολίτου κυρού Θεολόγου
Πασχαλίδη…
» Προσεπάθουν να εκθειάσουν τον εν
επιτιμίω θανόντα επίσκοπον ονομάζοντας
αυτόν άγιον… Εις τας ιεράς ακολουθίας
που ετέλουν ιερείς της Ι.Μ. Λάρισας και
Τυρνάβου ως και φιλοξενούμενοι εξ άλλων Ιερών Μητροπόλεων εμνημόνευον
ονόματα διαφόρων Αρχιερέων πλην του
ονόματός μου…
» Οι εν ακοινωνησία τελούντες δύο ούτοι
Αρχιερείς – Νικόδημος Γκατζιρούλης και
Κωνσταντίνος Σακελλαρόπουλος – εν τη
ιερά ακολουθία κατέλαβαν την σύμφωνον με τα πρεσβείας της Αρχιερωσύνης
αυτών θέσιν. Οφείλει να σημειωθεί ότι
την εξόδιον ακολουθίαν ετέλεσαν άπαντες
οι ως άνω Μητροπολίται… ακοινώνητοι
και κανονικοί ομού… συνιερούργησαν
και πολλοί Ηγούμενοι, Αρχιμανδρίται
και ιερείς και εν οίς ο Ιεροκήρυξ της καθ’
ημάς Ι.Μ. Αρχιμ. Ιγνάτιος Μανδελίδης, ο
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κομνηνείου
Αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος… Επειδή
δεν παρέστην εις την κηδείαν, δεν δύναμαι
να αναφέρω διεξοδικώς τα ονόματα των
παριστάντων…
συνέχεια 
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» Εκ της επισυναπτομένης τω παρόντι
μαγνητοσκοπημένης ταινίας δύνασθε να
αναγνωρίσετε και τους λοιπούς λαβόντας
μέρος κληρικούς.
- Και αναφέρει διάφορα αποσπάσματα ομιλητών καταλήγει: «Ταύτα γνωρίζω ευλαβώς
υμίν, παρακαλώ θερμώς δια τα καθ’ Υμάς»
(Αρ. Πρωτ. 308/12-8-1996).
Μετά βαθυτάτου Σεβασμού. Ευπαθέστατος. Ο
Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος.
Και αυτός ζητούσε μέσω του Σεραφείμ από
τον Ανακριτή την “δικαία τιμωρία” των συμμετεχόντων στην εξόδιο ακολουθία – καλύτερα,
σωστότερα για την ΤΑΦΗ του π. Θεολόγου.
Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημήτριε!
Και αφού ‘’μελετήσαμε ευλαβώς-όπως
μας προέτρεψε ο κ. Δημητριος-τον Άγιο της
Αιγίνης’’ και διαπιστώσαμε ότι οι βίοι δεν
είναι μόνο παράλληλοι, αλλά και σε πολλά
υπερτερούν του π. Θεολόγου στις διώξεις ,στις
συκοφαντίες, στους εμπαιγμούς, στις περιφρονήσεις κ,α. Αμέσως στην επόμενη παράγραφο
γράφει: «Θα αρκεσθώ να παραθέσω για
άλλη μια φορά την έμμεση κατηγορηματική περί τα Λαρισαικά ενός αγίου», και
παρουσιάζει επιστολή σταλμένη από τον όσιο
Ιάκωβο Τσαλίκη (φωτ. δική του επιστολή σελ. 4),
που τον ευχαριστεί πολύ για τα τίμια δώρα και
τα βιβλία που του έστειλε και αυτό το παρουσιάζει ως ένα ντοκουμέντο, ότι δήθεν ο γέρων
όσιος “αξιώθηκε να διακρίνει πεντακάθαρα την
αλήθεια των γεγονότων και των προσώπων…”.
Βέβαια τα μπερδεύει με τα βιβλία και τα δώρα
που του έστειλε ο κ. Δημήτριος. Τέτοια βιβλία
έστειλε και στον π. Θεολόγο και ο οποίος από
λόγους ευγένειας τον ευχαρίστησε, τούτο δεν
πάει να πει ότι και τον αναγνώριζε κιόλας!
Δεν είχα όμως καμία πρόθεση να παρουσιάσω κάτι τέτοιο, περί π. Θεολόγου, αλλά
αναγκάζομαι λόγω της πρόκλησης, και το
κάνω για να αποδείξω ότι το επιχείρημά του
είναι πολύ πτωχό. Γιαυτό θα αναφερθώ μόνο
σε ένα από τα πολλά που στάλθηκαν για τον
άγιο Θεολόγο, (λόγω χώρου) που είναι μια
επιστολή που στάλθηκε σε πνευματικοπαίδι
του στη Λάρισα και είναι γραμμένη με το ίδιο
του το χέρι, από τον νέο άγιο της Εκκλησίας,
τον άγιο Βησσαρίωνα της Ι.Μ.Αγάθωνος που
το σώμα του είναι άφθαρτο και ευωδιάζει και
ο οποίος με υπομονή περίμενε την επιστροφή
του π. Θεολόγου στο επισκοπείο, και είχε ανυπομονησία να τον επισκεφτεί, τον αποκαλεί
άγιο τον π. Θεολόγο, για δε τον αγώνα των
Λαρισαίων εύχεται ο καλός Θεός να φέρει τη
νίκη. Αυτά ήταν πηγαία και όχι με κόλπα και
τερτίπια με δώρα, και βιβλία για να αποσπάσει
κάποια ευνοϊκή επιστολή προς εκμετάλλευση.
Η Επιστολή του π. βησσαρίωνα

Φως….πολύ φως
Επανέρχομαι στα του υπομνήματος του υπέρ ή κατά του προταθέντος…» (Ορθ. Εκκ. Δημητρίου Μπεκιάρη προς τους Ιεράρ- κλησιολογία, Αθήνα 1973, σελ. 439). Και ότι ο
χες, που γράφει:
πιστός λαός ήταν και είναι πάντοτε ο «φύλαξ
(α) Δέκα ημέρες μετά την κοίμηση του Λαρί- της Ορθοδοξίας», όπως μας άφησαν ως πασης Σεραφείμ Ορφανού († 14.09.1989), δημο- ρακαταθήκη με την εγκύκλιον προκήρυξή τους
σιεύθηκαν στον τοπικό Τύπο δύο επάλληλες το 1848 οι τέσσερις Πατριάρχες της Ανατολής.
δηλώσεις του Σεβασμιωτάτου Θεολόγου.
Ο Μέγας Βασίλειος είναι σύντομος και περιεΣτην πρώτη ανέφερε: «Δε θέλω να αδικήσω κτικός στο θέμα αυτό: «Αι περί τας Εκκλησίας
την πόλη που αγάπησα και που νομίζω οικονομίας γίνονται μεν παρά των πεπιότι θα ήθελε έναν νέο άνθρωπο, για να στευμένων την προστασίαν αυτών, βεβαιπροσφέρει, αντί για μένα, μια που και η ούνται δε παρά των λαών». Οι διευθετήσεις,
ηλικία και η υγεία μου δε θα μου επιτρέ- που σχετίζονται με την Εκκλησία, γίνονται μεν
ψουν να δώσω όλο μου τον εαυτό των πα- από κείνους, που τους έχει ανατεθή η διοίκησι,
λαιών μου χρόνων. Όμως, εάν η Εκκλησία δηλαδή απ’ τους επισκόπους, επικυρώνονται
με καλέσει, δεν θα πω όχι στη φωνή της. δε απ’ τους λαούς.
Μόνον μέσω της Εκκλησίας θα επιστρέΚαι συνεχίζει ο φωστήρας της Καισαρείας για
ψω…» (δημοσίευμα στην ημερήσια Λαρισαϊκή κάποιον επίσκοπον που εξέλεξαν και χειροτόεφημερίδα “Ελευθερία”,
νησαν και παρακαλεί
24.09.1989). Την εποτους άρχοντες και το λαό
μένη, στην εβδομαδιαία
της Νικοπόλεως να τον
εφημερίδα της Λάρισας
αποδεχθούν “εκθύμως”
«Ώρα», ο αυτός Ιεράρεκπληρώνοντας το δικό
χης δήλωνε: «… θα
τους καθήκον:
περιμένω τη φωνή
«Ώστε ό μεν ήν επί
της Εκκλησίας… πιτοις θεοφιλεστάτοις
στεύω ότι θα εκφρα- Έτσι λειτουργούσε ο κ. Δημήτριος
επισκόποις πεπλήρωσθεί γνήσια η φωνή
ται, το δε λειπόμενον
της Εκκλησίας, στην
ήδη προς υμάς βλέπει,
οποία έχω εμπιστοσύνη».
εάν καταξιώσητε εκθύμως περιέχεσθαι του
ΣΤ΄ ψέμα: Είναι γεγονός, όπως το γράφει, δεδομένου υμίν επισκόπου και τας παρά
φαίνονται εκ πρώτης όψεως αληθινά, είναι των έξωθεν πείρας ισχυρώς αποκρούσαόμως η μισή αλήθεια και ο θυμόσοφος λαός σθαι».
λέει “”η μισή αλήθεια είναι ολόκληρο
Οι επίσκοποι έκαναν το δικό τους χρέος.
ψέμα”. Διότι κόβει και ράβει κείμενα στα μέτρα Ωστόσο, υπήρχε και το «λειπόμενο». Η αποδοχή
και στο μπόι του. Στην πρώτη δήλωση του π. του πνευματικού πατέρα. Η αναγνώριση του
Θεολόγου υπάρχουν και άλλα, τα οποία του πνευματοκίνητου ποιμένα.
“διέφυγαν”, όπως, ότι ο θρησκευόμενος λαός
Δε θεωρεί «τετελεσμένη» την επισκοπική
της Λάρισας αμέσως άρχισε να οργανώνεται, εκλογή, πριν υπάρξει και η αποδοχή του πληόπως γίνονταν τα αποστολικά χρόνια και όπως ρώματος της Εκκλησίας. Δεν αποφαίνεται,
το επιβάλλει η αρχαία τάξης της Εκκλησίας, πως είναι υποχρεωμένος ο λαός να σκύψει το
άρχισαν να πραγματώνονται κατά ενορίες συ- κεφάλι και να υποταγεί στην απόφαση της ηγεγκεντρώσεις ζητώντας την επιστροφή του αδί- σίας. Θεωρεί, πως τότε μόνο θα ολοκληρωθεί
κως διωχθέντος π. Θεολόγου, με τηλεγραφή- το έργο της εκλογής του νέου επισκόπου στους
ματα και επιστολές προς την Ιερά Σύνοδο που άρχοντες και λαός «καταξιώση εκθύμως
ήταν εκατοντάδες, ενορίτες όλης της πόλης, περιέχεσθαι του δεδομένου επισκόπου».
Επιπλέον έστειλαν και επιστολή στη Σύνοδο Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημήτριε
με χιλιάδες υπογραφές στην οποία ζητούσαν
Τέτοιες περιγραφές είναι γεμάτα τα πατερικά
όπως ανέφεραν: «Σας γνωστοποιούμε ότι κείμενα, για την παρουσία του λαού.
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ παραμένει ο κ.
Για τη δεύτερη εφημερίδα “ΩΡΑ” που αναΘεολόγος. Κάθε άλλη σκέψη αποτελεί πρό- φέρει ο κ. Δημήτριος δεν είναι μόνο ψέμα,
είναι απάτη και… (!) διότι παίρνει τέσσερις λέκληση στα αισθήματα του πιστού λαού….
Το από 15 χρόνων αίτημά μας είναι η ξεις από τη μία ερώτηση και κάποιες από την
επιστροφή του Μητροπολίτου μας Θεολό- άλλη ερώτηση και τις συναρμολογεί, για να
γου. Ο κύριος εμίλησε. Ο Λαός αναμένει». δικαιολογήσει την παρακάτω παράγραφο που
ΓΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ. Μακαριώτατε… Αυτή είναι είναι πρόστυχη στην εκλογή και ύβρις κατά του
η αλήθεια κ. Δημητριε!
Αγίου Πνεύματος.
Η εφημερίδα “Ημερήσιος Κήρυκας” έγραΠαρακολουθήστε τι ακριβώς είπε ο π. Θεολόφε πρωτοσέλιδο και το μετέφερε στην 9η σελίδα: γος στην εφημ. “ΩΡΑ” και γιατί το είπε:
“Εκπρόσωποι ενοριών εκκλησιών ΛάριΩΡΑ: Σεβασμ. Θεολόγε, όπως πιθανόν να
σας: «Η Λάρισα έχει μητροπολίτη τον κ. ξέρετε, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται
Θεολόγο». Στο ολοσέλιδο τότε ανεξάρτητο στη Λάρισα μια ιδιαίτερη κινητικότητα και
ρεπορτάζ περιγράφει την κατάσταση αλλά δραστηριότητα ορισμένων συμπολιτών
επιπλέον υπάρχει και δήλωση παλαιότερη για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς
του π. Θεολόγου που έλεγε: «Δεν κυνηγάω σας στην Ιερά Σύνοδο και την επιστροφή
το θρόνο. Αν με καλέσει η Εκκλησία, θα σας στη Λάρισα. Θα θέλατε να μας πείτε
υπακούσω. Η καρδιά μου ανήκει στη Λά- κάτι σχετικό με αυτή τη πρωτοβουλία;
ρισα” (22/9/1989).
Θεολόγος: Κατ’ αρχήν σας ευχαριστώ που
Ο π. Θεολόγος εννοούσε και το πιστό λαό, μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω
όπως μας τονίζει ο Ν. Μίλας, «εγίνετο τοιώδε με τους κατοίκους της Λάρισας και ολοκλήρου
τω τρόπω. Προκειμένου να συμπληρωθή του νομού μέσω της εφημερίδας σας. Όσον
κενός επισκοπικός θρόνος, συνήρχοντο αφορά την κίνηση αυτή έχω να πω ότι είναι
επί τω αυτώ ότε λαός… και δηλώσαντος του μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία
λαού την εαυτού γνώμην περί τούτων… βέβαια γνωρίζω νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι
ο δε λαός εξεδήλου την εαυτού γνώμην κινούνται από καθήκον και υποχρέωση προς
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τη νομιμότητα επιδιώκοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο την αποκατάστασή της. Εγώ από τη
πλευρά μου πάντως θέλω να διαβεβαιώσω ότι
θα περιμένω τη φωνή της Εκκλησίας εφ’ όσον
αυτή εκφρασθεί και είναι θετική, πιστεύω ότι θα
μπορέσω να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου.
ΩΡΑ: Η απάντησή σας, νομίζω, έχει κάποια αμφιβολία ως προς το εάν μπορέσει
να εκφρασθεί έγκυρα αυτή η απόφαση,
της Ιεραρχίας, είναι έτσι ή κάνω κάποιο
λάθος;
Θεολόγος: Όχι, πιστεύω ότι θα εκφρασθεί
γνήσια η φωνή της Εκκλησίας, στην οποία
έχω εμπιστοσύνη, αλλά ενδεχομένως μπορεί
να κινούνται μερικοί άλλοι για την πλήρωση
της κενής θέσης, η πρωτοβουλία πάντως των
συμπολιτών αυτών με συγκινεί ιδιαίτερα και
με υποχρεώνουν, νομίζω ότι δημιουργείται
έτσι μια συνέχεια στο πρόσωπό μου, η οποία
– εφ’ όσον η επίσημη Εκκλησία πει τον τελικό
λόγο της – θα σκεφτώ και θα αποφασίσω, μιας
και δεν πιστεύω ότι κάποιοι λόγοι υγείας που
υπάρχουν σήμερα, θα σταθούν εμπόδιο.
Λέγει και κάτι που το αποφεύγει ο κ. Δημήτριος και δείχνει το ποιόν του πνευματικού
ανδρός:
ΩΡΑ: Στο σημερινό φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας ………… υπάρχει μια
ολοσέλιδη διαφήμιση-προειδοποίηση
αγνώστων προς τον Αρχιεπίσκοπο και
λέει επί λέξει τα εξής: «Προσοχή Μακαριώτατε, ΟΧΙ η … Ναταλία (ή Αράπης) δεσπότης
στη Λάρισα!». Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό; Το
εγκρίνετε; Το θεωρείτε…
Θεολόγος: Όχι, όχι, όχι τέτοια πράγματα. Δεν
έχω υπ’ όψιν μου αυτό το δημοσίευμα που μου
λέτε, αλλά οπωσδήποτε με λυπεί δεν το ακούω
ευχάριστα. Σας παρακαλώ ας μην πω τίποτα
άλλο…» Αυτή είναι η αλήθεια κ. Δημήτριε!
Παρεπιμπτόντως θα ήθελα να κάνω γνωστό
το εξής περιστατικό που έτυχε να είμαι αυτόπτης μάρτυς, για να γνωρίσουν ποιος υπήρξε ο
π. Θεολόγος που τη ζωή του πρόσφερε ταπεινά
και ανεπιτήδευτα στη λατρεία του Θεού.
Ένα πρωινό μια γυναίκα ζητούσε να δει τον
π. Θεολόγο (ήταν τις πρώτες ημέρες εγκαταστασής του στο επισκοπείο), τη δέχθηκε μετά
χαράς, αυτή μετά τη σύστασή της τον ενεχείρισε
ένα μικρό φάκελο, ο π. Θεολόγος τον άνοιξε
και τότε έκπληκτος άρχισε να σταυροκοπιέται,
τον σφίγγει σφιχτά στο χέρι, αν ήταν δυνατόν
να τον λιώσει και φωνάζει δυνατά τον οδηγό,
Παύλο-Παύλο πάρε σπίρτα και οινόπνευμα
και εκεί μπροστά στο διάδρομο να τον κάψεις,
τώρα, και θέλω να τον βλέπω. Η γυναίκα τα
έχασε, διότι περίμενε να την ευχαριστήσει για
το πολυβόλο ηθικό όπλο που του έδωσε, για να
πολεμήσει τους πολεμούντας του!.
Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Επανέρχομαι: Όλη αυτή τη διαβολή συρραφή
την έκανε, για να δικαιολογήσει το παρακάτω
κείμενο. Να η παράγραφος του κειμένου:
«Κατά βάθος, στο υποσυνείδητο, αν όχι
και στο συνειδητό, επιπόλαζε η συναίσθηση του τρόπου Επισκοποιήσεώς του. Δεν
αποκλείεται να αποζητούσε κάποια στιγμή
κι εκείνος την αποκατάστασή του από την
Ιεραρχία, ως κατ’ ουσίαν μηδέποτε εκλεγείς, αλλά διορισθείς από τον αντιβασιλέα
Ζωϊτάκη».
Αυτή είναι η μεγάλη βλασφημία που εξεστόμησε ποτέ “επίσκοπος” κατά του Αγίου
Πνεύματος, αμφισβητώντας τις εκλογές και

συνέχεια 
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2. Αι σχετικαί προσφυγαί των λοιπών Μητρο- και πάσης Ελλάδος
χειροτονίες τριάντα τεσσάρων (34) επισκόπων
κ.κ. Σεραφείμ, κατοίκου Αθηνών
που έγιναν με το σύστημα αυτό, το οποίο για πολιτών και η ιδική μου εδικάζονται ενώπιον
Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς,
εκατόν πενήντα (150) περίπου χρόνια λει- του Δικαστηρίου τούτου την 30ήν Νοεμβρίου
Με την παρούσα μηνύομε το Μακαριώτουργούσε και έτσι εκλέγονταν οι επίσκοποι. 1989.
3. Από μέρους του ποιμνίου μου φθάνουν τατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Σεραφείμ
Γι’ αυτό αν είναι “μηδέποτε εκλεγείς” πρέπει
να δώσουν λόγο στον πιστό λαό του Θεού, οι μέχρις εμού φωναί διαμαρτυρίας και ποικίλαι για τα αδικήματα της παραβιάσεως των
επίσκοποι Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος και ο Εδέσ- εκφράσεις της επιθυμίας του δια επάνοδόν μου Ιερών Κανόνων, της περιφρονήσεως της
σης Ιωήλ που πρότειναν την αγιοκατάταξη εις την Ιεράν Μητρόπολιν, εις την οποίαν επιθυ- βουλήσεως του πιστού Ορθοδόξου Λαού
του Εδέσσης Καλλινίκου, αφού και αυτός ήταν μώ και εγώ να αναλώσω τας υστάτας δυνάμεις και της σιμωνίας, τα οποία διέπραξε προ,
μέσα στους 34 εκλεγέντας, όπως ακριβώς και μου, δεδομένης της αποκαταστάσεως ήδη της κατά και μετά την εκλογή και τη χειρουγείας μου και της τονία του φερομένου ως Μητροπολίτου
ο π. Θεολόγος. Να δώσει
πεποιθήσεώς μου Λαρίσης, Αρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου
λόγο η Συνοδική Επιτροότι είμαι εις θέσιν Μπεκιάρη.
πή των Νομοκανονικών
να ασκήσω πλήρως
Η εκλογή και χειροτονία του ανωτέΖητημάτων της Εκκλησίας
τα ποιμαντικά μου ρω υπήρξε πράξη του Αρχιεπισκόπου
της Ελλάδος που ενέκρινε
καθήκοντα.
αντικανονική, εκτός άλλων και για τους
– αφού μελέτησε το σχετικό
Παρέχω την δια- λόγους που αναφέρει η επισυναπτομένη
φάκελο – την αγιοκατάβεβαίωσιν ότι δεν αίτηση εννέα κατοίκων της Λαρίσης και
ταξή του και η Σύνοδος
συμμερίζομαι προ- του Τυρνάβου από 12.10.89 ενώπιον του
του Οικουμενικού Πατρισωπικώς πάσαν Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία
αρχείου που συνεδρίασε
επέμβασιν οιουδή- διώκουν την ακύρωση της από 10.10.89
στο Σαμπεζί για το σκοπό
ποτε τρίτου προς πράξεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας
αυτό και ανακήρυξε τον
Από τη χειροτονία κ. Δημητρίου
επηρεαΕδέσσης Καλλίνικο Άγιο
της Εκκλησίας, και να πούνε στους χριστιανούς σμόν της αποφάσεως της Εκκλησίας,
ή είναι κανονικές οι εκλογές, άρα και οι χειρο- της οποίας την φωνήν και μόνον ανατονίες! Και τότε να παρέμβει ο Οικουμενικός μένω, εάν και όποτε με καλέσει, όπως
Πατριάρχης να επιβάλλει τις προβλεπόμενες έχω ήδη δηλώσει και όπως πιστεύω ότι
από τους Ιερούς Κανόνες ποινές στο βλάσφημο γνωρίζουν οι Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι
του Παναγίου Πνεύματος ή δεν είναι κανονι- και Άγιοι Αρχιερείς.
Δια του παρόντος εγγράφου αντακές και πρέπει όλα τα Μυστήρια, Λειτουργίες,
χειροτονίες που έκαναν και αποφάσεις που ποκρίνομαι εις την φωνήν ικανού
πάρθηκαν πάνω από πενήντα χρόνια είναι αριθμού Αδελφών Αρχιερέων, δια να
ανύπαρκτες, ωσάν να μην έγιναν ποτέ και τότε καταστήσω γνωστάς και επισήμως
θα πρέπει να επαναληφθούν. Το κατ’ οικονομία εις το Σεπτόν Σώμα τας ανωτέρω
εμπαιγμός στο άγιο πνεύμα δε χωράει, ο Κύριός θέσεις μου εν σχέσει προς το ζήτημα Από τη χειροτονία κ. Δημητρίου
Μας μας το ξεκαθάρισε: «Δια τούτο λέγω υμίν της επισπευδομένης πληρώσεως του
πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσεται Μητροπολιτικού Θρόνου Λαρίσης και ευλαβώς της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η παραπάνω μήνυση ούτε ερευνήθηκε
τοις ανθρώποις, ή δε του Πνεύματος βλα- εκφράζω την διακαή επιθυμίαν μου, όπως
σφημία ουκ αφεθήσεται τοις ανθρώποις» το υφιστάμενον πρόβλημα της εν λόγω Ιεράς ούτε απαντήθηκε από το δικαστικό Σώμα
Μητροπόλεως εύρη την λύσιν του δια δικαίας της Εκκλησίας, απλώς την πέταξαν, γι’
(Ματθ. 12, 31).
αποφάσεως αυτού τούτου του Σεπτού Σώματος αυτό δε γίνεται αναφορά από τον κ. ΔηΑναμένουμε!!!
Ζ΄ ψέμα: Συνεχίζει ο ψευδολογών δεσπότης της Ιεραρχίας και όχι δια των Οργάνων της μήτριο και τότε αναγκάσθηκε – μετά από
ένα τρίμηνο – ο π. Θεολόγος να προσφύγει
κ. Μπεκιάρης παρουσιάζοντας την επιστολή π. Πολιτείας.
Ευσεβάστως στο Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι
Θεολόγου προς τα μέλη της Ιεραρχίας όχι, όπως
Ο Λαρίσης Θεολόγος το μόνο αρμόδιο, να ελέγχει παρανομίες,
κατατέθηκε στην Ιεραρχία, ή από τον εκκληΑυτή είναι αυτούσια η επιστολή και την παραλείψεις διοικητικές των δημοσίων
σιαστικό και Λαρισαϊκό Τύπο αλλά μόνο τρεις
σειρές από την επιστολή, ώστε να παρασύρει υπογράφει “Ευσεβάστως ο Λαρίσης Θεολόγος” οργάνων, όποιες κι αν είναι αυτές.
Να τι έλεγε στην Αίτηση Αναστολής
τους αρχιερείς σε παρερμηνεία του σκεπτικού και όχι όπως ψευδέστατα δημοσιεύει ο κ. Δημήτριος ως “ο από Λαρίσης Θεολόγος”. Αυτή κατά του Π.Δ. καταστάσεως του κ. Δημητης επιστολής.
τρίου που αναφέρει (γ) ο Νομικός Σύμείναι η αλήθεια κ. Δημήτριε!
Η επιστολή ακριβώς έγραφε:
Συνεχίζει ο “έχων τη χειροτονία απολυμέ- βουλος του μητροπολίτου Θεολόγου στις
Αθήναι 10.10.89
νη” κ. Δημήτριος, ότι «στις 13/10/1989 εννέα 12/1/1990:
Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
«υποβολή της, ο ασκήσας την αίτηση
Συγκαλείτε σήμερον η Σεπτή Ιεραρχία της Λαρισαίοι υποστηρικτές του ΜητροπολίΕκκλησίας της Ελλάδος, με μόνον θέμα την του Θεολόγου κατέθεσαν στο ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως μπορεί μετά την κατάθεση της
πλήρωσιν του Επισκοπικού Θρόνου της Ιεράς ακυρώσεως της εκλογής μου». Μέχρι εδώ αιτήσεως με ιδιαίτερη αίτησή του προς το
σωστά, αλλά όμως αποφεύγει δια της πλαγίας, ΣτΕ να ζητήσει την αναστολή της εκτελέΜητροπόλεως Λαρίσης.
Δε νομίζω ότι υπάρχει Ιεράρχης, ο οποίος να χωρίς να αναφέρει ότι η εκλογή του ήταν αντι- σεως της προσβαλλομένης διοικητικής
μην γνωρίζει ποια είναι η θέσις της ταπεινό- κανονική και παράνομη, διότι πριν τη Συνεδρί- πράξεως. ..
Εν προκειμένω ο αιτών είναι ο Μητροαση δύο μητροπολίτες κατέθεσαν ένσταση στο
τητός μου έναντι της Μητροπόλεως Λαρίσης.
πολίτης
Λαρίσης. Έχει εκλεγεί σύμφωνα
Σώμα
της
Ιεραρχίας
με
αιτιολογημένη
πρόταση
Είναι γνωστοί οι έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι
επέβαλαν εις Υμάς την επίσπευσιν της τοιαύτης για αναβολή της Συνεδρίασης εκλογής μητρο- με τους Κανόνες της Εκκλησίας και τους
πολίτη, αλλά ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ ούτε νόμους της Πολιτείας, όπως αυτοί ίσχυαν
εκτάκτου Συνεδρίας.
Έκτακτοι όμως λόγοι επιβάλλουν και εις εμέ καν την ανάγνωσε αλλά επιδεικτικά την πέταξε κατά τον χρόνο της εκλογής. Η κανονικότητα της εκλογής του αναγνωρίσθηκε από
την διακοπήν, σήμερον, της επί 15ετίαν σιωπής στο καλάθι των αχρήστων.
Μετά δύο ημέρες (15/10/1989) οι ως άνω ολόκληρη την Ιεραρχία της Εκκλησίας της
μου, και με υποχρεώνουν εις την υποβολήν της
παρούσης προς το Σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας, εννέα Λαρισαίοι καταθέτουν ΜΗΝΥΣΗ στον Ελλάδος.
Απομακρύνθηκε με εφαρμογή των συπρος την οποίαν και προς ένα έκαστον εκ των αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ για έξι παραβιάσεις
συγκροτούντων αυτήν Αγίων Αρχιερέων επιθυ- των Ιερών Κανόνων για την Εκλογή Δημ. ντακτικών πράξεων της δικτατορίας. Οι
Μπεκιάρη. Μάρτυρες προτείνονται να κατα- συντακτικές πράξεις στέρησαν από αυτόν
μώ να υποβάλω τα εξής απόψεις μου:
1. Προσφάτως παρεχωρήθη από μέρους της θέσουν καθηγηταί Πανεπιστημίων, μητροπο- το δικαίωμα να ακουστεί, όχι μονάχα από
Πολιτείας εις ημάς τους εκρονισθέντας Μη- λίτες, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, θεολόγοι. Η το όργανο που τον καταδίκασε, αλλά και
από το ΣτΕ.
τροπολίτας το δικαίωμα της προσφυγής εις το Μήνυση έλεγε:
Είναι συνεπώς σήμερα:
ΚΑΤΑ
Συμβούλιον της Επικρατείας, το οποίον είχομεν
- ένας κανονικός Μητροπολίτης,
Του
Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου
Αθηνών
στερηθεί επί 15ετίαν.
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- ένας νόμιμος Μητροπολίτης,
- ένας Μητροπολίτης που απομακρύνθηκε παράνομα και αντικανονικά,
- ένας Μητροπολίτης που δεν κρίθηκε
ακόμα από το Δικαστήριο τούτο το κύρος
της απομάκρυνσής του,
- ένας Μητροπολίτης που, μέχρις ότου
κριθεί το κύρος της απομάκρυνσής του,
είναι «δυνάμει» ο ποιμένας του λογικού
ποιμνίου της Μητροπόλεώς του contra
οποιασδήποτε αυθαιρεσίας περί τον θρόνο (τη διακονία), που του εμπιστεύθηκε η
Εκκλησία.
Είναι ένας Μητροπολίτης… αλλά δεν
εννοεί στο πρόσωπό του να επιτρέψει
αδιαμαρτύρητα να συντριβούν οι Ιεροί
Κανόνες της Εκκλησίας. Αισθάνεται ότι
είναι θεματοφύλακας από την ιδιότητά
του και συνεγγυητής με όλους τους συνεπισκόπους του για την εφαρμογή των
Ιερών Κανόνων.
Η προσβαλλομένη πράξη παραβίασε
τους Ιερούς Κανόνες. Παραβίασε και τους
νόμους της Πολιτείας, σύμφωνα με τα όσα
εκτίθενται στην αίτηση ακυρώσεως». Αυτή
είναι η αλήθεια κ. Δημήτριε!
Τα περί άσκησης πίεσης στο γέροντα μητροπολίτη του κ. Δημητρίου είναι ψεύδη με
τα οποία προσπαθεί να ξεγελάσει τους αποδέκτες της απάντησής του, ενώ γνωρίζει ότι
υπάρχουν πληθώρα δημοσιεύματα, προσφυγές,
παραστάσεις που ζητούσαν την επιστροφή του
από τη μητρόπολη την οποία του αφαίρεσαν
αντικανονικά και παράνομα.
ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙ ΠΙΕΣΕΩΣ ΤΟΥ π. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Θα μεταφέρω μόνο μία ολοσέλιδη μεγάλου
σχήματος συνέντευξη Θεολόγου στην εφημ.
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” (4/12/1989), την οποία δεν
είδε ο κ. Δημήτριος (!) και η οποία λέει μετά
πολλών άλλων:
Τίτλος: “ΘΕΟΛΟΓΟΣ: Να αναβληθεί η
ενθρόνιση του Δημητρίου”.
Από κάτω: «Ουδέποτε παρητήθην του
δικαιώματός μου να επιστρέψω εις την
Μητρόπολίν μου…».
» Βεβαίως ο θάνατος; Εκείνο που δεν ήτο
δυνατόν να φαντασθώ, βεβαίως όχι δια την αδύνατον άλλωστε τελειότητάν μου, ήτο ο τρόπος
δια του οποίου εκηρυσσάμην έκπτωσης βάσει
των 3 και 7/74 συντακτικών πράξεων και της
αποφάσεως της «Μείζονος Ιεράς Συνόδου» άνευ
συγκεκριμένης κατηγορίας και, άνευ στοιχειώδους εκ μέρους μου απολογίας, δικαίωμα το
οποίο έχει κάθε Έλλην πολίτης πολλώ μάλλον
ιεράρχης. Όχι μόνο δε αλλά πλέον τούτων, δια
των Ιωανίδειων ως άνω Συντακτικών Πράξεων,
αφηρείτο αυτό τούτο το φυσικόν δικαίωμα προσφυγής εις ένδικα μέσα, πράγμα ισχύον μέχρι
και της σήμερον. Εζήτησα από υπεύθυνον της
πολιτείας, να δικαιωθώ. Μου εδόθη η απάντησις
ότι δεν υπήρχαν επιβαρυντικά στοιχεία. Εζητήσαμεν με άλλους δύο αδελφούς ιεράρχας να
ανοιχθούν οι φάκελοί μας εις το Πανελλήνιον,
δια να μάθωμεν επιτέλους ποίον ήτο το αμάρτημά μας. Ούτε και αυτό έγινε δεκτόν. Αλλά τότε
περί τίνος πρόκειται; Και όμως ομιλούμεν και
κοπτόμεθα δια την ταλαίπωρον δημοκρατίαν,
την ελευθερίαν, τα δικαιώματα του ανθρώπου,
χωρίς δυστυχώς να εντρεπώμεθα.
» Καμία λοιπόν λύσις, καμία απάντησις εις
το δράμα τούτο της καθόλου και της τοπικής
της Λαρίσης Εκκλησίας. Εν προκειμένω δε,
υπευθύνως καταθέτω ότι μέχρι και της σήμε-

συνέχεια 
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ρον, επί ολόκληρον 15/ετίαν δεν μου εγένοντο
γνωστοί αρμοδίως και υπευθύνως, οι λόγοι
της εκ της λαχούσης μοι Ιεράς Μητροπόλεως
Λαρίσης εκθρονίσεώς μου, ούτε γραπτώς, ούτε
προφορικώς, και, ως εκ τούτου αληθώς δεν
γνωρίζω διατί. Δεν θα καταστρώσω δε εγώ,
ιδία χειρί το κατηγορητήριόν μου, δια μόνης
της φαντασίας μου.
» Το εξαγόμενον συμπέρασμα; Ότι άνευ ουδενός επιχειρήματος παραμένομεν εν εκπτώσει,
πράγμα το οποίον και οδηγεί δυστυχώς την
Διοικούσαν Εκκλησίαν να αντιδρά εις πάσαν
πράξιν της πολιτείας, δυναμένων να μας δώση
το δικαίωμα της προσφυγής μας εις τε την Σεπτήν Ιεραρχίαν, αρμοδίαν εκκλησιαστική αρχή
ή εις το Συμβούλιον της Επικρατείας,
δια να αποφανθή
εν τέλει τούτο, εάν
ευσταθεί η έκπτωσίς μας, ή ο τρόπος
επιβολής της εκπτώσεως ταύτης υπό της
«Μείζονος Συνόδου»
στηριχθείσης εις τας
3 και 7/74 Συνταγματικάς Πράξεις, μόνας ισχυούσας μέχρι
σήμερον.
» Σας ευχαριστώ
πολύ. Όμως, δύναμαι να δηλώσω ευθέως και ειλικρινώς ότι, ουδέποτε παρητήθην του δικαιώματός μου να επιστρέψω
εις την Μητρόπολίν μου, πράγμα το οποίον
και επιδιώκω, διότι το θεωρώ δίκαιον, αρεστόν
δε ενώπιον Κυρίου, ενώ, το αντίθετον, μία παραίτησίς μου ενδεχομένως, θα ήτο αντίθετος εις
το θέλημα του Θεού, και την αγαθήν απαίτησιν
και την αγάπην των πιστών της τοπικής Εκκλησίας. Το επιδιώκω ως άτομον ………
» ΑΠ.: Δια την λαϊκήν αντίδρασιν εις την
Μονήν Πετράκη είπα ήδη πιο πάνω. Δια τα
επεισόδια εις την Μητρόπολιν κατά την στιγμήν
της χειροτονίας, θα είχα να πω ότι, το «ανάξιος» δικαιούται να το φωνάζη ο λαός κατά τας
χειροτονίας των κληρικών. Εάν και εφ’ όσον
ακουσθή το «ανάξιος» πρέπει να διακόπτεται η
χειροτονία, να συλλαμβάνεται ο φωνάζων «ανάξιος» να αποδεικνύει δι’ επιχειρημάτων και
στοιχείων υπευθύνων την αντίθεσίν του προς
τον χειροτονούμενον και την αναξιότητα τούτου
και η συμμετοχή άλλωστε του λαϊκού στοιχείου,
εις την εκλογήν Μητροπολιτών εφαρμόζεται
παλαιόθεν και εξακολουθεί να εφαρμόζεται εις
την Εκκλησίαν.»
Ο π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΟ
Έχουμε και επιστολή του π. Θεολόγου που
διαμαρτύρεται γιατί εν αγνοία του τον έβαλαν
στο τριπρόσωπο ψηφοδέλτιο προς εκλογήν.
«Εκατηγορήθην ότι προέβην εις ενεργείας με σκοπόν της διαταράξεως της ειρήνης
εν τη Εκκλησία. Δηλώ μετά παρρησίας ότι
εις ουδεμίαν πράξιν προέβην δυναμένην
να ταράξη την ειρήνην της Εκκλησίας και
την εύρυθμον διοίκησιν αυτής. Εκείνο που
δεν ήτο δυνατόν να φαντασθώ βεβαίως
ήτο ο τρόπος, δια του οποίου εκηρυσσόμην
έκπτωτος βάσει όχι των Ιερών Κανόνων,
αλλά των 3 και 7/74 Συντακτικών Πράξεων, άνευ συγκεκριμένης κατηγορίας και
άνευ στοιχειώδους εκ μέρους μου απολογίας, δικαίωμα που έχει κάθε Έλλην πολίτης,

Φως….πολύ φως
πολλώ μάλλον ιεράρχης.
Εζήτησα να μάθω επιτέλους ποιόν το
αμάρτημά μου; Επί ολόκληρον 15ετίαν δεν
μου εγένοντο γνωστοί οι λόγοι εκθρονίσεώς μου, ούτε γραπτώς, ούτε προφορικώς,
και, ως εκ τούτου αληθώς δεν γνωρίζω
διατί.
Εζήτησα δια της τελευταίας μου επιστολής προς την σεπτήν Ιεραρχίαν της Εκκλησίας την επάνοδόν μου και αποκατάστασί
μου εις την λαχούσαν μοι ιεράν μητρόπολιν Λαρίσης και αντί ταύτης ήκουσα μετ’
εκπλήξεως και πολλής θλίψεως, ότι ετέθην
ως υποψήφιος της ιεράς μητροπόλεως
Λαρίσης. Στοιχών εις την παράδοσιν της
εκκλησίας πιστεύω
ότι παραμένω ο κανονικός μητροπολίτης Λαρίσης. Εφ’ όσον
δε θα ευρίσκομαι εις
την ζωήν θα αναμένω
την φωνήν της δια
την αποκατάστσιν της
προσγενομένης εις
εμέ αδικίας» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λαρίσης, φύλλο
4.12.1989).
Ο αρχαίος φιλόσοφος
Αριστοτέλης (384-322
π.Χ.) έλεγε: «Τω μεν γαρ
αληθεί πάντα συνάδει
τα υπάρχοντα, τω δε
ψευδεί ταχύ διαφωνεί το αληθές» (Με την
αλήθεια όλα τα δεδομένα βρίσκονται σε αρμονική συμφωνία, ενώ με το ψευδές γρήγορα
έρχεται σε διαφωνία και σύγκρουση το αληθές).
Εσείς κ. Δημήτριε φαίνεται ότι εφαρμόζεται
το δόγμα Λένιν: «Ένα επαναλαμβανόμενο
ψέμα, γίνεται αλήθεια».
Η ΣΜΙΚΡΟΤΑΤΗ ΟΜΑΔΑ
ΚΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ
Στο παραπλανητικό υπομνηματικό του κείμενο αναφέρει περί τις εννέα φορές ότι πέριξ
του π. Θεολόγου υπήρχε μία «σμικροτάτη μερίδα “του ιερού φανατισμού”», μια «μικρότατη
μερίδα», «οχλοκρατινής συσπείρωσης», «ένα
συνοθύλευμα των οιστρηλατουμένων οπαδών», «μια μικρή μειοψηφία η οποία δρώντας
οργανωμένα…», «μια πεζοδρομιακού ή μάλλον
γηπεδικού λαϊκισμού», «ένα αρρωστημένο ήθος
οπαδισμού και το φανατισμό…», «σαν δικαίωμα
ομάδων και μερίδων και ατόμων» κ,ά.
Γράφοντας αυτά και έχοντας αποδέκτες
αρχιερείς που ίσως δεν τα γνωρίζουν, εννοεί
Μήπως:
Μήπως! Οι 7.400 υπογραφές με ολογράφως
όνομα, διεύθυνση, ιδιότητα και υπογραφές, η
μικροτάτη μερίδα;
Μήπως! Οι 707 Λαρισαίοι που μήνυσαν… το
Σεραφείμ για την παράνομη εκλογή σου ήταν
μικροτάτη μερίδα;
Μήπως! Οι 178 φοιτητές και φοιτήτριες με
επιστολή διαμαρτυρήθηκαν στο Σεραφείμ ήταν
μικροτάτη μερίδα;
Μήπως! Οι 578 ατομικές επιστολές, τηλεγραφήματα συμπαράσταση στον π. Θεολόγο
(!) ήταν μικροτάτη μερίδα;
Μήπως! Οι 48 αποφάσεις διαφόρων Συλλόγων (δικηγορικών, καθηγητών, δασκάλων,
σωματείων κλπ) ήταν μικροτάτη μερίδα;
Μήπως! Οι 1.200 αστυνομικοί που έφτασαν
στη Λάρισα 18/3/1990 της Σταυροπροσκυνήσως, για να κάνει την πρώτη “ηρωϊκή έξοδο”,
να λειτουργήσει στον άγιο Αχίλλειο, αποδεί-

χθηκε ότι ήταν ανεπαρκής και στην επομένη
έξοδό του ήρθαν 2.500 (φωτ. 1η σελ.) για τη
μικροτάτη μερίδα;
Μήπως! Η ομολογία στην Ιεραρχία που έγινε από τον τότε μητροπολίτη Σερρών Μάξιμο
διακόπτοντας τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ λέγοντας: «Μακαριώτατε – όπως με διαβεβαίωσε
ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας κ. Αργυρίου
– δεν υπάρχουν “αντιμαχόμενες παρατάξεις”.
Οι υποστηρικτές του Θεολόγου είναι χιλιάδες
και οι απέναντι “αντιμαχόμενοι” δεν ξεπερνούν
τα 33 άτομα. Αυτή είναι μικροτάτη μερίδα;
Μήπως! Η επιστολή Α΄ των 732 νέων της
Λάρισας με υπογραφές και πλήρη στοιχεία
που συγκλόνισε συθέμελα ακόμα και τους πιο
σκληροτραχήλους, ήταν μικροτάτη μερίδα;
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΒΓΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΤΟΥΣ
Επειδή την ξέχασε ο κ. Δημήτριος, θα μεταφέρω μέρος από την Α΄ επιστολή των 732 νέων
και την απάντησή του:
«Σεβασμιώτατοι,
Με πόνο ψυχής και πρωτάκουστη θλίψη
δεχθήκαμε την ψήφο σας, ψήφο που διώχνει
μακριά από την πόλη μας τον «ανεπιθύμητο»
για σας Δεσπότη κ. Θεολόγο.
Χωρίς να φοβείσθε το Θεό και χωρίς να
ντρέπεσθε τους ανθρώπους, μας επιστρέψατε
κατάμουτρα τις τόσες παρακλήσεις μας, τα τόσα
δάκρυά μας. Γιατί;
Γκρεμίσατε σε μας τους νέους από μέσα μας,
ό,τι ωραίο και όμορφο και ιδανικό είχαμε φτιάξει
και είχαμε ονειρευτεί για το πώς πρέπει νάναι
η Εκκλησία του Θεού και οι ποιμένες της. Γιατί;
Βρήκατε τόση δύναμη να σπιλώσετε τον Άγιο
Επίσκοπό μας, να τον ποδοπατήσετε και να
τον εξευτελίσετε, γαντζωμένοι από το δικό σας
θρόνο. Γιατί;
Με τόσο ανδρισμό και τόση μανία καταφέρεστε εναντίον του πιστού λαού της πόλης μας,
με όση ανδρεία δε βρήκατε τόσα χρόνια να
υψώσετε έστω και μια φορά το ανάστημά σας
μπροστά στη λαίλαπα της Εκκλησίας μας που
λέγεται Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Γιατί;
Σας βλέπαμε και η καρδιά μας γέμιζε δέος και
σας καμαρώναμε, όταν μπροστάρηδες εσείς και
μαζί σας εμείς αγωνιστήκαμε για την Εκκλησιαστική περιουσία.

Η νεολαία ήταν στην πρώτη γραμμή
Τότε ήμασταν ο πιστός λαός. Σήμερα είμαστε
εγκάθετοι και χούλιγκανς. Δεν πειράζει. Μόνο
που τον αγώνα αυτόν που πρώτοι εσείς μας
διδάξατε, θα τον συνεχίσουμε και τώρα. Τώρα,
που νιώθουμε διπλά και τρίδιπλα προδομένοι.
Τότε μας πρόδωσαν οι άρχοντες. Τώρα μας
προδώσατε εσείς, οι ποιμένες.
Από τους πρώτους το περιμέναμε. Από σας
ΠΟΤΕ.
Γι’ αυτό ο αγώνας μας τώρα θάναι πιο σκληρός, πιο ανελέητος, χωρίς τέλος, μ’ ένα σύνθημα:
“ΕΞΩ ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ”.
Μαζί μας στον αγώνα αυτόν οι Άγιοι και οι
δίκαιοι της Εκκλησίας μας, καθώς και η μορφή
του άγρια δολοφονημένου από τα χέρια σας
Επισκόπου μας Θεολόγου, που θα πλανιέται
ανάμεσά σας απεγνωσμένα ρωτώντας: “ΑΔΕΛ-
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ΦΕ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ;”».
Ακολουθούν 732 υπογραφές και ημερ.
13/10/1989.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: ( που προβλημάτισε πολύ κόσμο)
«Έκπληκτος πληροφορήθηκα από θρησκευτικό έντυπο για την επιστολή Οργανώσεως “Νέων
Λαρίσης” προς τους λοιπούς Σεβ. Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην
οποία εγκαλούμαι…
Καλώ τους ανωνύμους νέους να ανακαλέσουν την υπογραφή τους από αυτό το τερατούργημα, το οποίο θυμίζει πολεμική εναντίον
αγίων μορφών της Εκκλησίας.
Παραδίδω τους ηθικούς αυτουργούς, πάνω
απ’ όλα, στη δικαιοσύνη του Θεού.
Και επαναλαμβάνω ως Ποιμενάρχης, φέρων
την έσχατη ευθύνη έναντι του Θεού και της
Εκκλησίας, με ταπείνωση και εκκλησιολογική
επίγνωση, το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου:
“Όποιος (από την τοπική Εκκλησία της Λαρίσης) δεν έχει επικοινωνία μαζί μου, αποκόπτει τον εαυτόν του από την Εκκλησία”
(Επιστολή 204, 7).
† Ο Λαρίσης και Τυρνάβου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
Υπάρχουν αρκετά ακόμα Μήπως! Μήπως!!!
αυτά εννοεί και δεν το καταλάβαμε; Όπως το
πάει ο κ. Δημήτριος, θα ξεχάσουμε σιγά-σιγά
τη λέξη ΑΛΗΘΕΙΑ!
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Της ΧΩΡΑΣ
(ΣτΕ)
Ο κατήφορος του ψευδολόγου υπομνήματος
του κ. Δημητρίου συνεχίζεται, αμέσως πιο κάτω
γράφοντας: «η αυτεπάγγελτη κατάσταση του
(π. Θεολόγου) στο Στόμιο μετά 15ετία απουσίας το 1990». Πρώτον δεν είναι αυτεπάγγελτος η εγκατάσταση του π. Θεολόγου, διότι η
απόφαση του ΣτΕ 3795/11.10.1990 αναφέρει:
«Δια ταύτα. Ακυροί την από 11/7/1974
απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ ΝΠΔΔ 141/12.7.74)
ως και το Προεδρικόν Διάταγμα της
22/7/1974 (ΦΕΚ Γ΄ 284/23.7.1974)», δηλαδή μας λέει: η ακυρότητα των αποφάσεων ανατρέχει στο χρόνο της έκδοσης των πράξεων (ex
tuno), η έκπτωσή του, θεωρείται ως μηδέποτε
γενομένη και επανέρχεται
αυτοδικαίως η πραγματική
και νομική κατάσταση, η
οποία υπήρχε κατά τον
χρόνο της εκδόσεως των
πράξεων, δηλαδή το 1974,
κάθε κατάληψη του θρόνου είναι παράνομη.
Δεύτερον, ήρθε μετά 15ετίας, διότι ο δικτάτορας Ιωαννίδης με τον αρχιεπ. Σεραφείμ με
τις πολιτειακές Συντακτικές Πράξεις 3 & 7 που
έφτιαξαν, τον έδεσαν χειροπόδαρα στερώντας
του κάθε δικαίωμα δημοκρατικό και ανθρώπινο. Τον φίμωσαν και για να είναι σίγουροι, έβαλαν το στρατό, να φυλάγει, μην ξεφύγει καμιά
είδηση στα Μέσα Ενημέρωσης (ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
“Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων”, Φεβρ. 1974).
Και τρίτο, με τη Σεραφειμική απόφαση
2026/23.7.1974 του απαγορεύτηκε ακόμα να
μείνει στη Λάρισα και ως ιδιώτης σε κάποιο
σπίτι, διότι η απόφαση έλεγε: «Προς διαφύλαξιν
εν παντί της εν Εκκλησία… ήχθη εις την απόφασιν, όπως μη επιτρέψη την εγκατάστασή των,
οποιονδήποτε εξελθόντων ή εξερχομένων της
ενεργούς υπηρεσίας Σεβ. Ιεραρχών εν ταις περιφερείαις ως ούτοι μέχρι τούδε εποίμαναν…».
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Η επιστροφή του π. Θεολόγου έγινε μετά την
κατάργηση όλων των παραπάνω. Δηλαδή: Το
δικαστήριο (ΣτΕ) συνεδρίασε – (μετά από τρεις
αναβολές διότι η Εκκλησία αρνούνταν να
προσκομίσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, διότι είχαν παρανομήσει) – στις 26
Απριλίου 1990 με, εκ μέρους του π. Θεολόγου ο
Δικηγόρος κ. Παπουτσιδάκης με απέναντι αντίδικους το δικηγόρο της Εκκλησίας κ. Λιλαίο και
του Υπουργού Παιδείας τον κ. Ηλιοκόπουλο. Το
Δικαστήριο δικαίωσε πλήρως τον π. Θεολόγο
και έκρινε πως όλες οι αποφάσεις της Εκκλησίας και της Πολιτείας ήταν αντικανονικές και
παράνομες, όπως αναφέρουμε πιο πάνω.
Η απόφαση εκδόθηκε στις 11 Οκτωβρίου
1990 και δημοσιεύθηκε στις 30 Οκτωβρίου
1990. Στις 7 Νοεμβρίου οι δικαιωθέντες μητροπολίτες έστειλαν επιστολή στην Ιερά Σύνοδο
δηλώνοντας ότι «Είμαστε υποχρεωμένοι να
επιστρέψουμε στις μητροπόλεις μας» (εφ.
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 8/11/1990). Και μετά δύο ημέρες (10/11/90) ο π. Θεολόγος ήρθε στη Λάρισα
και για να μην τους φέρει σε δύσκολη θέση,
θεώρησε σωστό να καταλύσει στο μοναστήρι
του αγίου Δημητρίου Στομίου, ώστε να δοθεί το
περιθώριο στον κ. Δημήτριο να εγκαταλείψει το
Επισκοπείο, αφού ο κ. Δημήτριος, όπως έγινε
με την απόφαση γνωστό, αλλά και ο ίδιος το
ομολογεί λίγο παρακάτω στο υπόμνημά του
ότι: «Από τη στιγμή όμως που η ΔΙΣ (Διαρκής Ιερά Σύνοδος) υιοθέτησε εμμέσως
πλην σαφώς την απόφαση του ΣτΕ, καταστρατήγησε τον άξονα του μυστηρίου της
ιερωσύνης μου. Η χειροτονία μου κατέστη
απολελυμένη… – και πιο κάτω – διότι η ΔΙΣ
με εξωνόμησε σχολάζοντα Μητροπολίτη,
οπότε δεν εδικαιούμην πλέον ούτε εκλογή,
ούτε μετάθεση βάσει του τότε ισχύοντος
Κ.Χ. (Καταστατικού Χάρτου)». Δηλαδή με
απλά λόγια ήταν πλέον ένας απλός κληρικός
και έπρεπε πάραυτα να εγκαταλείψει το επισκοπείο.
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ.
Ο π. Θεολόγος ερχόμενος με μήνυμά του
δήλωσε: «Ήρθα να αναλάβω…». ‘’Πλήθος
Λαρισαίων, αλλά και πολλοί ιερείς της
μητρόπολης Λάρισας καθώς και γειτονικών μητροπόλεων επισκέφθηκαν χθες
την Ιερά Μονή του αγίου Δημητρίου στο
Στόμιο, να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με το μητροπολίτη κ. Θεολόγο…’’
(εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 12/11/1990).
Την επομένη ο κ. Δημήτριος δήλωσε σε συνέντευξη στην «Ε» για την άφιξη του κ. Θεολόγου.
Σεβ. Δημήτριος: «Άργησε να μιλήσει ο κ.
Θεολόγος» και «Σαφείς αιχμές του μητροπολίτη κατά του ηγουμένου της μονής
Αγίου Δημητρίου».
Η εφημερίδα: «πλήθη πιστών επισκέπτονται το Θεολόγο». Αυτά είναι μια “μικρή”
απάντηση στα του κ. Δημητρίου, ότι ο Θεολόγος
υπήρξε διεκδικητής Μητροπολίτης της ‘’σμικροτάτης μερίδος” (!) ανθρώπων.
Εδώ έχει εφαρμογή τα του λαού “φωνάζει
ο κλέφτης, να φύγει ο νοικοκύρης”, διότι
παρ’ ότι δεν είναι τίποτα, αποκαλεί τον κανονικό μητροπολίτη Θεολόγο που αποφάνθηκε
το μεγαλύτερο Ακυρωτικό Δικαστήριο της
Χώρας, που με τις αποφάσεις μπορούν και πέφτουν κυβερνήσεις, ότι η έκπτωση του το 1974
“θεωρείται ως μηδέποτε γενομένη” και το
επισκοπείο είναι η διακονία του, η αποστολή
του, το γραφείο του, το σπίτι του, ότι κάνει- ο

Φως….πολύ φως
π. Θεολόγος- αυτεπάγγελτη εισβολή για την
άμεση εισβολή του (SIC). Λίγο ντροπή!
Με καμουφλαρισμένα ψέματα προσπαθεί,
να παραπλανήσει τους σεβαστούς Πατριάρχες,
Αρχιεπισκόπους, Επισκόπους και το λαό, διότι
γνωρίζει ότι μετά την απόφαση του ΣτΕ εννέα
από ενορίες της πόλης, οι ίδιοι του έστειλαν
εξώδικο και τον καλούσαν να εγκαταλείψει
άμεσα το επισκοπείο, για να αναλάβει τα καθήκοντα ο μητροπολίτης π. Θεολόγος. Ο ίδιος αρνήθηκε να το παραλάβει και τελικά το παρέλαβε
κάποιος από το προσωπικό (εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”).
Το εξώδικο το υπόγραφε εκ μέρους των εννέα
προσκαλούντων ο πληρεξούσιος δικηγόρος, κ.
Φεραίος Νάνης και έλεγε:
«… Επειδή ως διάδικοι στην υπ’ αριθμ.
3805/1990 απόφαση
του τμήματος του
ΣτΕ, με την οποία
ακυρώθηκε η απόφαση της 10/10/89
της Ιεραρχίας της
Εκκλησίας της Ελλάδος περί εκλογής
σας ως Μητροπολίτη
Λάρισας, αλλά και
ως ενορίτες Ιερών
Ναών της Μητρόπολής μας έχουμε έννομο συμφέρον από
την εκτέλεση των
τριών αποφάσεων
του ΣτΕ και της απόφασης της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου της
6/11/90.
Για τους λόγους
αυτούς και με τη
ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας ως διαδίκων και ενοριτών
σας προσκαλούμε αμέσως μετά την επίδοση της παρούσης να εγκαταλείψετε το
Επισκοπείο Λάρισας και να παύσετε ν’
ασκείτε τα μητροπολιτικά σας καθήκοντα.
Αλλιώς σας δηλώνουμε με λύπη μας ότι
θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στις
εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για
την εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων
και την άμεση απομάκρυνσή σας από το
Επισκοπείο Λάρισας…».
(εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 7/11/89)
Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ.
Αυτή είναι η αλήθεια για την “αυτεπάγγελτη εισβολή” στο επισκοπείο του π. Θεολόγου
και την “άμεση εκδίωξή του” που με μπαμπέσικο τρόπο το παρουσιάζει ο κ. Δημήτριος.
Οι τρεις αποφάσεις του ΣτΕ που είχαν εκδοθεί μέχρι τότε, κοινοποιήθηκαν στις Αρχές της
πόλης, να λάβουν γνώση ότι ο μητροπολίτης
Λάρισας είναι ο Θεολόγος και ως μηδέποτε έχει
απομακρυνθεί. Ο ίδιος έμεινε στο μοναστήρι
περιμένοντας να αδειάσει το επισκοπείο από
τον κ. Δημήτριο, για να αναλάβει τα επισκοπικά του καθήκοντα και να επισκεφτεί τότε
εθιμοτυπικά και τις αρχές.
Ο κ. Δημήτριος κατσικώθηκε στο επισκοπείο,
γέμισε και τους ορόφους του οικοτροφείου με
αλβανούς λαθρομετανάστες και αρνούνταν να
το εγκαταλείψει.
Σε μια συνέντευξη “εκ βαθέων” στο δημοσιογράφο Δημ. Βάλλα ο π. Θεολόγος είπε:
«Καμιά επαφή ή επικοινωνία είτε γραπτά, είτε προφορικά δεν έγινε μαζί μου…

Όπως επίσης καμία επίσημη κλήση δεν
μου έγινε από την Ιερά Σύνοδο, ώστε να
απολογηθώ! Εξάλλου τόσα χρόνια τώρα
το μόνο που ζητούσα, ήταν να απολογηθώ
και δεν μου το επέτρεπαν…».
Για το Δημήτριο:
«Για μένα ο Δημήτριος δεν είναι εχθρός
και εκ μέρους μου υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια στο πρόσωπό του, γιατί ο ίδιος
οδήγησε τον εαυτό του σε αδιέξοδο μια
που ήταν γνώστης του όλου ζητήματος
της Λάρισας από την εποχή ακόμα που
ήταν πρωτοσύγκελος της μητρόπολης…
» Ποτέ δεν έχουμε συναντηθεί ούτε και μιλήσει με το Δημήτριο, μόνον μία φορά, όταν
σαν πρωτοσύγκελος μου έστειλε δύο βιβλία
του, τον ευχαρίστησα
εγγράφως…
» Δεν τον βλέπω σαν
εχθρό μου, εάν κάποτε
συναντηθούμε ίσως
του πω «γιατί εξετέθεις
τόσο σπεύδοντας να
καταλάβεις τη μητρόπολη, ενώ γνώριζες
ότι υπήρξε βίαιη και
απάνθρωπη απομάκρυνσή μου…
- Στη Λάρισα; «Ναι
θα μπορούσα να κατέβω, αλλά δεν το επιχείρησα, να μην υπάρξουν αντιθέσεις…».
(εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”,
19/2/1991)
Οι ημέρες έτρεχαν,
οι εβδομάδες περνούσαν και οι μήνες κυλούσαν κανένα φως από
το επισκοπείο και ο μητροπολίτης π. Θεολόγος,
για να μην είναι τυπικά ανακόλουθος, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τις αρχές της πόλης ως και
τις Δικαστικές αρχές, εδώ ευκαιρία δοθείσης
παρουσία των νομικών Συμβούλων ζήτησε και
την εκκένωση του μητροπολιτικού μεγάρου,
καθώς και την “εκτέλεση των αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να
ασκήσει ακώλυτα τα μητροπολιτικά του καθήκοντα” (εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”).
Πέρασε ένα πεντάμηνο, ο κ. Δημήτριος έδειξε
ότι δεν υπολόγιζε τίποτα, μήτε τις αποφάσεις
του ΣτΕ, μήτε δικαστικά εξώδικα, μήτε τις διαμαρτυρίες του λαού, σήκωσε το λάβαρο της
ανταρσίας εναντίον του Νόμου. Αμπαρώθηκε
στο επισκοπείο τον φύλαγαν μέρα-νύχτα περί
τους 100 αστυνομικοί κάθε βάρδια, χωρίς να
είναι ΤΙΠΟΤΑ. Μπροστά στο φαινόμενο αυτό
πέντε Λαρισαίοι μήνυσαν τον ίδιο και τον
αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ για παραβιάσεις του
άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος που λέει: «η
διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με
τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η παράβαση
της υποχρέωσης αυτής δημιουργεί ευθύνη για
κάθε υπαίτιο όργανο, όπως ο νόμος ορίζει».
ΜΗΝΥΣΗ ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Η κατατεθείσα μήνυση έλεγε:
«… Επειδή ο κ. Δημήτριος, αν και πέρασαν πέντε (5) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκαν
οι άνω αποφάσεις του ΣτΕ, δε συμμορφώθηκε
προς αυτές, αλλά εξακολουθεί να παραμένει στο
Επισκοπείο Λάρισας, με πολυπληθή ακολουθία,
χρησιμοποιώντας τα υπνοδωμάτια και όλους
τους χώρους του Επισκοπείου, το γραφείο του
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Μητροπολίτη, το τηλέφωνο, το FAX, το αυτοκίνητο, το φως, το νερό και ό,τι άλλο υπάρχει στο
Επισκοπείο…
» Εμποδίζει έτσι εμπράκτως τον κανονικό και
νόμιμο Μητροπολίτη Λάρισας κ. θεολόγο να
εγκατασταθεί στο Επισκοπείο και ν’ ασκήσει
ακώλυτα τα Μητροπολιτικά του καθήκοντα.
» Επειδή υπεύθυνοι κατά το Νόμο για την
εκτέλεση των αποφάσεων του ΣτΕ που αφορούν
την Εκκλησία είναι από πλευράς της Εκκλησίας
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ο
οποίος είναι και Πρόεδρος της ΔΙΣ και νόμιμος
εκπρόσωπός της, που επιμελείται τα θέματα
επανδρώσεως των Μητροπόλεων από τους
κανονικούς Μητροπολίτες, από δε πλευράς
Πολιτείας ο υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που όφειλε στη μεν Μητρόπολη Λάρισας ν’ απομακρύνει το 2ο Μηνυόμενο,
αφού αυτός έπαυσε να είναι Μητροπολίτης,
κατά τα προεκτεθέντα…
» Επειδή η μήνυσή μας είναι νόμιμη και
αληθής, νομιμοποιούμαστε δε στην υποβολή
της, διότι είμαστε κάτοικοι Λάρισας και ενορίτες ενοριών της Μητροπόλεως Λάρισας και
διάδικοι στην υπ’ αριθμ. 3805/90 απόφαση του
ΣτΕ και έτσι έχουμε έννομο συμφέρον για την
αποκατάσταση της κανονικής τάξεως της Μητροπόλεώς μας και της Εκκλησίας της Ελλάδος
γενικότερα …».
Προσπαθώ να καταγράψω, όσο πιο συνοπτικά γίνεται τα γεγονότα, για να καταδείξω
την ψεύτικη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί,
προκειμένου να συμπαρασύρει τους συνεπισκόπους του σε εσφαλμένες εκτιμήσεις και
αυτό είναι ανέντιμο για κάθε άνθρωπο πολώ
μάλλον για κάποιον “αρχιερέα”.
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ‘’ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΚΕΛΕΥΜΑ’’
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ!
Συνεχίζει ο δεσπότης κ. Δημήτριος το παραλήρημα του ψεύδους, όταν έγραφε: «Πόσο
αλήθευε και πότε αλήθευε ο μακαριστός ιεράρχης; Όταν αυτενεργούσε μηδόλως υπήκοος στο
οποιοδήποτε Συνοδικό κέλευμα!». Σε ποιο
Συνοδικό κέλευμα κ. Δημήτριε αρνήθηκε να
ανταποκριθεί ο π. Θεολόγος; Έχετε έστω και
ένα! Να το κατονομάσετε; Αντίθετα, όπως δήλωσε πιο πάνω: «Εξάλλου τόσα χρόνια το
μόνο που ζητούσα, ήταν να απολογηθώ
και δεν μου το επέτρεπαν…!». 20 χρόνια σας
προκαλούσε τον ανδρισμό σας να τον δικάσετε
σε δίκη ανοικτή, όπου εσείς νομίζατε με παρουσία δημοσιογράφων και λαού και δεν πήρε
ποτέ απάντηση. Δεν του απαγγέλθηκε ποτέ
επίσημη κατηγορία, δεν έγιναν ποτέ ανακρίσεις
και κάποια που πήγε να γίνει με το Γρεβενών
Σέργιο, σταμάτησε πριν αρχίσει. Για το πόρισμα
που συνέταξε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
Λάρισας με την υπ’ αρ. 26/1994 απόφασή του
παρέπεμψε τον ανακριτή Μητροπολίτη Σέργιο,
να δικαστεί για α) “παράβαση καθήκοντος
ανακριτού”, β) για “συκοφαντική δυσφήμιση”, διότι έβλαψε την τιμή και την υπόληψη
του μητρ. Θεολόγου. Για δε το γραμματέα του
αρχιμανδρίτη Χριστοφ. Παπαδόπουλο, ηγούμενο της Μονής Πετράκη, τον παρέπεμψε, κατηγορούμενο για “ψευδή αναφορά στην αρχή”…
ΣΤΗΜΕΝΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Το δικαστήριο που ακολούθησε μετά ένα
χρόνο περίπου, δεν έχω τούτη τη στιγμή το
περιθώριο να το πράξω, το είχα κάνει όμως παλαιότερα (αρ. φύλλου “ΑΓΩΝΑ” 243, Αύγουστ.
2017, σελ. 6-7) τα γεγονότα και η καταλογράφηση των στοιχείων είναι πόνος και οδύνη!

συνέχεια 
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Θα ξεχωρίσω σήμερα όμως από το τεράστιο
κομπολόγι των αυθαιρεσιών και πράξεων
κάποιες μικρές χάνδρες δηλώσεων των συμμετεχόντων στη δίκη:
Ο δικαστής Δημητριάδος (και μετά αρχιεπίσκοπος) Χριστόδουλος δήλωσε αγανακτισμένος:
«Επειδή διαπιστώνω ότι αι μετά λόγου
τοποθετήσεις μου, επί τιθεμένων συνεχώς κυρίως ζητημάτων επί της ενώπιον
του παρόντος Συνοδικού Δικαστηρίου
δικαζομένης υποθέσεως, συστηματικώς
απορρίπτονται από την εσχημαζομένην
πλέον πλειοψηφίαν του Δικαστηρίου
τούτου, θεωρώ περιττήν την έκφρασιν
οιασδήποτε γνώμης μου και περιορίζομαι
εις ακροατήν των εν τη αιθούση ταύτη
συντελουμένων».
Από την αίθουσα ακούγονταν φωνές και
αντάρα. Το μεσημέρι περίπου ένας από τους
δικαστές, ο Πειραιώς Καλλίνικος πετάχτηκε
ταραγμένος έξω και τόβαλε στα πόδια. Δημοσιογράφοι που τον πρόλαβαν, τους δήλωσε
αγανακτισμένος: «Δεν επιθυμώ να συμμετάσχω εις την παρωδίαν δικαστηρίου…».
Με την έναρξη της δίκης ο π. Θεολόγος ζήτησε μια μικρή αναβολή, λόγω κάποιας ίωσης
και ο πυρετός χτυπούσε κοντά στο 40 με χαρτί
του Νοσοκομείου Νίκαιας.
Ο πρόεδρος Σαλαμίνος Βαρθολομαίος είπε
τούτο το αμίμητο: «Δεν είναι ανάγκη να
ακούει ο κατηγορούμενος (Θεολόγος), όσα
θα πούμε, εμείς θα διαβάσουμε τα χαρτιά
και θα αποφασίσουμε».
Ο Τύπος έγραφε την επόμενη: «… πρωτοφανής ήταν η σκληρότητα της πλειοψηφίας του Δ.Σ. κατά του “αδελφού” τους.
Δεν αποφάσισαν αναβολή, παρ’ ότι τον
έβλεπαν αδύναμο, άρρωστο και με έντονο
πρόβλημα ακοής από ίωση. Το ύφος τους
ήταν ψυχρό και οι ίδιοι πελιδνοί και σαν
υπνωτισμένοι» (τύπος Κυρ. 17/1/1993).
Την ώρα, που έμπαιναν στο Συνοδικό Μέγαρο, τους δικηγόρους τους προπηλάκισαν, το
Θεολόγο τον απωθούσαν και τους ελάχιστους
από τη Συνοδεία Θεολόγου τους κλωτσούσαν
και τους έσπρωχναν. Ο Θεολόγος πολύ ταλαιπωρημένος, από τον υψηλό πυρετό, μετά από
ένα τετράωρο ενστάσεων και συζητήσεων η
δεσποτοδικαστική πλειοψηφία δεν άκουγε
τίποτα. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και σε λίγο τους
ακολούθησε και ο Θεολόγος, αποχωρώντας
σταμάτησε και απάντησε στους δημοσιογράφους, γιατί αποχωρεί:
«Πιστέψαμε ότι μας δίδονταν μία μοναδική ευκαιρία, για να τελειώσει επί τέλους
αυτή η υπόθεση που για τόσα χρόνια τώρα
ταλαιπωρούσε και ταλαιπωρεί την Ορθόδοξο Εκκλησία.
Δυστυχώς διαψευστήκαμε από την
πρώτη στιγμή, όταν είδαμε τις διαθέσεις
των υπευθύνων να απομακρύνουν τους
συνηγόρους.
Αυτό δεν μπορούσε να το φανταστεί
κανείς… Τους δικηγόρους τους άκουσαν ανεπισήμως και τους απομάκρυναν επισήμως
λέγοντας ότι δεν έχουν σχέση και θέση στο
δικαστήριο. Περάσαμε πραγματικά δύσκολες στιγμές. Υπήρχαν σοβαρές λογομαχίες.
Είδα ευθύς εξαρχής ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση και η απόφαση είχε ήδη παρθεί…
Λίγο πριν αποχωρήσω από τη δίκη και
απευθυνόμενος στον πρόεδρο του δικα-

Φως….πολύ φως
στηρίου, μητροπολίτη Μεγάρων κ. Βαρθο- να παρουσιαστεί στη Σύνοδο των Επισκόπων,
λομαίο, του εξέφρασα τα πικρά παράπονά για να απολογηθεί, αυτός αρνήθηκε. Τους διμου για την ανάρμοστη συμπεριφορά των αμήνυσε πως αν εξαιρέσουν τους δεσποτάδες
εχθρούς του, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί και
αδελφών μου.
Μας φέρθηκαν, σαν να ήμασταν κακο- να ικανοποιήσει τη Συνοδική προσταγή τους.
ποιοί, δημόσιος κίνδυνος, ο πιο επικίνδυ- Δεν το έκαναν αυτό, και τους απάντησε ότι και
νος εχθρός της Εκκλησίας. Προσπάθησα “δεκάκις” και να τον καλούσαν, δεν επρόκειται
πολλές φορές να πείσω τον εαυτό μου ότι να ανταποκριθεί.
Η άρνησή του αυτή κ. Δημήτριε, ήταν παβρισκόμουν στην αίθουσα της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου… Δεν το κατόρθωσα όμως ράπτωμα; Ήταν εκκλησιαστικό έγκλημα; Κάθε
και λυπάμαι γι’ αυτό βαθύτατα… Τους άλλο, ήταν έκφραση μεγάλη και δυνάμεως
ευχαρίστησα και έφυγα…».
ενός εκκλησιαστικού ηγέτη που προτίμησε την
Και αντί να διακοπεί η δίκη (λόγω αποχώρ- καταδίκη και την εξορία από την προδοσία των
σης δικαστή), αυτοί έφεραν, άρον-άρον, τον θεσμίων της Εκκλησίας και την κατάλυση των
Περιστερίου Χρυσόστομο το απόγευμα και ιερών Παραδόσεων.
χωρίς να το πολυσυζητούν το πράγμα, έβγαλαν
Ο π. Θεολόγος, όπως δήλωσε, ήρθε, γιατί
την απόφαση. 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΙΑ !!!
ήταν η μόνη φορά που τον καλούσαν μετά
Όλος ο Τύπος την επομένη ξιφούλκησε με τις από τόσες καταδίκες, χωρίς ποτέ να τον
εξόφθαλμες νομικές και κανονικές παραβάσεις δούνε και να ακούσει γιατί τον δικάζουν. Και
των “αγίων δικαστών”. Τούτο μόνο αναφέρω: διαπίστωσε αυτά που γράψαμε, ότι δηλαδή
«Οι δέκα μητροπολί“η απόφαση είχε ήδη
τες, που απετέλεσαν
παρθεί”, πριν από τη
τους “δημίους” του
δίκη! Και του “φέρθηκαν,
κ. Θεολόγου, κηλίσαν να ήμασταν κακοδωσαν τη σύχρονη
ποιοί…!”. Αυτή η υπακοή
εκκλησιαστική ιστοκ. Δημήτριε συνιστά συρία της χώρας μας.
νενοχή στο έγκλημα και
Η άδικη, παράνομη
κατάφορη παραβίαση των
και ανίερη πράξη
επισκοπικών όρκων.
τους θυμίζει στυγνές
Η ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
κοσμικές εξουσίες
Έξω από το ‘‘άνομο’’ δικαστήριο
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗσκοτεινών αιώνων
που όλη η ανθρωπότητα θέλει να ξεχάσει» ΤΡΙΟΥ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Αυτό που αναφέρει πιο κάτω ο κ. Δημήτριος,
(“ΤΥΠΟΣ” Κυριακής, 17/1/93).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μοιάζει με την στρουθοκάμηλο που, όταν την
Της ΔΙΚΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΝΑ ΔΙ- κυνηγούν, κρύβει το κεφάλι στην άμμο, για να
“γλυτώσει”. Αυτό έκανε και ο κ. Δημήτριος,
ΚΑΣΤΕΙ Η ΜΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Η δικαστική εξουσία ξαφνιάστηκε με τη όταν γράφει: «Όταν κατέφασκε μιαν ιδιοδεσποτική αυθαιρεσία και ο προϊστάμενος της γνώμονα διοίκηση για τη Λάρισα, με μόνη
Εισαγγελίας Αθηνών άσκησε δίωξη κατά των τη νομιμοποίηση του ΣτΕ; Ερήμην και της
δικαστών που αποτελούσαν το Δικαστήριο, τον Συνόδου και του εκλεγέντος Συνεπισκόαρχιεπίσκοπο και τρεις δεκάδες ακόμα επισκό- που του στην κανονική εκλογή του 1989,
πους, όχι για κάποιο ψύλλου πήδημα, αλλά για όντος και αυτού συνυποψηφίου επί της
“κατάχρηση εξουσίας”, “για καταπάτηση Ιεραρχίας αλλά μη εκλεγέντος…».
των Νόμων”, “για παράβαση καθήκοΚαι επειδή ο κ. Δημήτριος κρύβεται ακόμα
ντος”. Έγινε χαμός, ξεσηκώθηκε σάλος, όταν και το όνομά του αποφεύγει και αυτοπροσφωη είδηση πέρασε στον Τύπο. Ο θόρυβος αφύ- νείται “εκλεγέντος Συνεπίσκοπος” και ότι ήταν
πνισε συνειδήσεις, ο πιστός και “άπιστος” λαός κανονική εκλογή (του) το 1989. Ενώ γνωρίζει
αγρίεψε, δεν περίμενε τέτοιες πράξεις ντροπής ότι η εκλογή ήταν μια παρανομία. Διότι, α)
και διαφθοράς από την εκκλησιαστική ηγεσία. η νομιμοποίηση του Θεολόγου (αποφεύγει)
Οι δεσποτάδες τρομοκρατήθηκαν, ζυγίζοντας έπρεπε να γίνει από το κράτος, διότι οι Συντατις ευθύνες ότι θα καθίσουν στο εδώλιο και κτικές Πράξεις 3 & 7 – που τον έδιωξαν από
χωρίς χρονοτριβή κίνησαν τους πάντες και τα την μητρόπολη – ήταν νόμος του κράτους και
πάντα, για να ταπώσουν τη δικαιοσύνη στην δεν υπάρχει καμία απόφαση εκκλησιαστικής
καταπακτή.
καταδίκης για παράβαση ή παραβίαση Ιερού
Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο υπουργός Κανόνα, β) Η εκλογή το 1989 (είναι για το
Παιδείας Σουφλιάς και η υπουργός Δικαιο- άτομό του αλλά το αποκρύπτει) ήταν παράσύνης κινήθηκαν με ταχύτητα αστραπής και νομη,, διότι δεν ήταν χηρεύουσα η μητρόπολη
εισηγήθηκαν στο υπουργικό Συμβούλιο την Λάρισας και επί πλέον υπήρξαν και ενστάσεις
αναστολή της δίωξης με πρότασή τους στο άρ- πριν τις εκλογές και οι οποίες πετάχτηκαν, πριν
θρο 30 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που συζητηθούν, γ) Έβαλαν συνυποψήφιο επίσκοπο
ήταν άσχετο με το συγκεκριμένο πρόβλημα. εκλεγμένο, χειροτονημένο πριν είκοσι (20) χρόΌπως και έγινε,“για να μην διαταραχτούν νια με χωρίς κάποιο παράπτωμα και καταδίκη
οι διεθνείς σχέσεις(έλεγαν)!”.
ως υποψήφιο στις εκλογές που αυτό ήταν και
Μήπως σε αυτό το παράνομο κέλευσμα δεν παράνομο και αντικανονικό κατά τους Ιερούς
έκανε υπακοή ο π. Θεολόγος, κ. Δημήτριε; Ή Κανόνες. Εάν εκλεγόταν, θα ξαναέκαναν τώρα
και σε άλλες 5-6 φορές που τον καταδίκασαν, και δεύτερη χειροτονία, θα ξανακαλούσαν πάλι
χωρίς ποτέ να τον καλέσουν, να τον δούνε έστω το Άγιο Πνεύμα, θα ξαναδιακηρύξει ότι «ίνα
και φατσικά;
τηρεί την ενότητα της πίστεως…» θα άκουγε
Και σε αυτό ψεύδεστε, διότι παρά το πρόβλη- πάλι το ψάλλειν: Κέλευσον, κελεύσατε,
μα υγείας παραβρέθηκε, ήταν η μόνη φορά που κέλευσαν Δέσποτα άγιε», γιατί την πρώτη
τον κάλεσαν ΚΑΙ υπερέβη ακόμα και το μεγάλο φορά έγινε λάθος (!) και θα ξανακούγε πάλι
πατέρα της Εκκλησίας, άγιο Ιωάννη Χρυσό- από τον προεστώτα μητροπολίτη: «Η χάρις του
στομο, ο οποίος τρεις φορές που τον κάλεσαν, παναγίου και ζωοποιού Πνεύματος, δια
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της ημών ταπεινότητας προχειρίζεται σε
μητροπολίτη της αγιωτάτης μητροπόλεως
Λαρίσης», γιατί στην πρώτη εκλογή και χειροτονία δεν υπήρχε η Χάρη σου Άγιο Πνεύμα.
Τί βλασφημία είναι αυτή που διατύπωσε ο
άνθρωπος.
Κύριε Δημήτριε! Και τα αναρίθμητα Μυστήρια, Θείες Λειτουργίες, χειροτονίες κ.ά. ήταν
άκυρα και πρέπει να επαναληφθούν κατά
την άποψή σου; “Θου, Κύριε, φυλακήν τω
στόματί μου”.
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
‘’ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ’’ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Θα αναφερθώ στην παράγραφο «δ» της
επιστολής του κ. Δημητρίου που αναφέρει ότι
«εξελέγην Μητροπολίτης Λαρίσης κανονικώς στις 10 Οκτωβρίου 1989 δια των
ψηφισάντων Ιεραρχών…». Θα θυμίσω στον
ίδιο, αλλά και να γνωρίσει ο πιστός λαός, μια
πανομοιότυπη περίπτωση με τη δική του, στην
οποία αλλάζει μόνο το όνομα και η μητρόπολη,
που ο θρασύτατος συνάδελφός του “επίσκοπος”
έβαλε αυτογκόλ. Αυτό συμβαίνει, όταν είναι
κανείς σκοτισμένος και αλλοτριωμένος και σχηματίζει στα ενδότερα της ύπαρξής του το σήμα
της αυτοδικαίωσης και της αυτοκαταξίωσης.
Από τη Μητρόπολη Αττικής και Μεγαρίδος
διώχθηκε το 1974 ο μητροπολίτης Νικόδημος
(όπως ακριβώς και ο Θεολόγος από τη Μητρόπολη Λάρισας). Όταν δικαιώθηκαν μετά
από δέκα έξι (16) χρόνια και πέθανε ο μοιχεπιβάτης του θρόνου Δωρόθεος (όπως και εδώ
ο Λαρίσης Σεραφείμ), ο Αρχιεπίσκοπος δεν
επέτρεψε να επανέλθει ο κανονικός Νικόδημος
(το ίδιο με τη Λάρισα) άρχισε να τοποθετεί
τοποτηρητές (ό,τι έγινε στη Λάρισα) και
μετά προχώρησε σε εκλογή, για να πληρώσει
τη μητρόπολη Αττικής (αυτό ακριβώς που
έκανε και για τη Λάρισα) και εξέλεξαν ως
μητροπολίτη Αττικής (με πλαστογραφημένα βέβαια ψηφοδέλτια) τον Παντελεήμονα
Μπεζενίτη (το ίδιο και στη Λάρισα το Δημ.
Μπεκιάρη και Ιγνάτιο Λάππα).
Τον κανονικό και νόμιμο μητροπολίτη Νικόδημο (ο Σεραφείμ & Σια δεν τον “αναγνώριζαν”,
ό,τι έκαναν και με τον π. Θεολόγο). Αυτός όμως
σε κάθε έγγραφο, επιστολή ή βιβλίο που κυκλοφορούσε, το υπέγραφε ως “Μητροπολίτης
Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος” (το ίδιο
με το Θεολόγο).
Ο ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΜΗΝΥΕΙ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ
Ο “εκλεγείς” από την Ιεραρχία της Εκκλησίας για τη μητρόπολη Αττικής. Παντελεήμων
Μπεζενίτης δεν το άντεχε και προσέφυγε
στην πολιτική δικαιοσύνη καταθέτοντας
αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
ζητώντας την καταδίκη, ώστε να απαγορευτεί
να προβάλλεται ή να υπογράφει σε επιστολές,
βιβλία, έγγραφα, με τον τίτλο Μητροπολίτης
Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος, διότι εγώ
είμαι “μητροπολίτης Αττικής” και εξελέγην…
των ψηφισάντων Αρχιερέων και η μηνυτήρια
αναφορά που κατέθεσε, αναφέρει: «Ο κατηγορούμενος εξελέγη αντικανονικώς υπό της
τότε Αριστίνδην Συνόδου Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος στο Μητροπολιτικό θρόνο
της οποίας παρέμεινε μέχρι το 1974, κηρυχθείς
έκπτωτος από της τότε Ιεράς Συνόδου της
Ιεραρχίας της Ελλάδος η οποία αποκατέστησε
την εν τη Εκκλησία διασαλευθείσα κανονική
τάξη…» (ότι ακριβώς λέει και ο κ. Δημήτριος
Μπεκιάρης για τον Θεολόγο).
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Οι έντιμοι και ευσυνείδητοι δικαστές σκυμμένοι στους Νόμους και προσδεμένοι στους
όρκους, αφού μελέτησαν προσεκτικά τα εκτεθέντα νομότυπα στοιχεία, αναγνώρισαν ότι
οι σχετικές αναφορές του κ. Παντελεήμονα
Μπεζενίτη στο πρόσωπο του μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Νικοδήμου ήταν ψευδείς
και συκοφαντικές. Και έτσι από κατήγορος ο κ.
Μπεζενίτης έγινε κατηγορούμενος. Αυτό είναι
ένα από τα πρωτοφανή περιστατικά που
θα μείνει στην ιστορία και έστησαν ένοχο
τον φερόμενο από την “κανονικών ψηφισάντων ιεραρχών” μητροπολίτη Αττικής
Παντελεήμων με την ακριβοδίκαιη απόφασή
τους στη φυλακή, με 12 μηνών καταδίκη.
Η απόφαση του δικαστηρίου έλεγε: «ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο Παντελεήμονα…
ένοχο, επειδή… ισχυρίσθηκε ενώπιον των
γραμματέων του Πρωτοδικείου Αθηνών, των
δικαστικών επιμελητών, των Δικαστών που
επελήφθησαν της εκδικάσεως της αγωγής ως
και των παρισταμένων δικηγόρων τα παρακάτω ψευδή γεγονότα… α) ότι η εκλογή του
εγκαλούντος ως Μητροπολίτη Αττικής και
Μεγαρίδος (Νικοδήμου) ήταν αντικανονική
και ότι η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ελλάδος το έτος 1974 τον κήρυξε έκπτωτο και
αποκατέστησε τη διασαλευθείσα κανονική τάξη
στην Εκκλησία, ενώ στην πραγματικότητα δεν
απομάκρυνε τον εγκαλούντα η Ιεραρχία αλλά
η αριστίνδην σύνοδος των συντακτικών
πράξεων της δικτατορίας, το δε ΣτΕ με την υπ’
αριθ. 3803/90 απόφαση του ακύρωσε την από
25.6.1974 απόφαση της Ιεράς Συνόδου με την
οποία θεωρήθηκε ως αντικανονικώς εκλεγείς
ο εγκαλών και ότι η θέση θεωρήθηκε κενή… τα
δε παραπάνω ψευδή γεγονότα μπορούσαν να
βλάψουν την τιμή και την υπόληψη… ο ίδιος δε
γνώριζε ότι ήταν ψευδή…
» … Έχοντας όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη
το Δικαστήριο καταδικάζει τον κατηγορούμενο (Παντελεήμονα Μπεζενίτη) ένοχο
σε φυλάκιση δώδεκα (12) μηνών».
Η ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΙΑ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
& ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
Ο κ. Μπεζενίτης άσκησε έφεση. Στο Εφετείο΄,
που εκδικάσθηκε η έφεση, ο Εισαγγελέας της
έδρας στην αγόρευσή του ήταν καταπέλτης και
κατηγορηματικός και ζήτησε την καταδίκη του.
Ο μητροπολίτης Αττικής Νικόδημος, ο οποίος
είχε βιώσει το διωγμό, την οδύνη, για μια εικοσαετία και πλέον από τον ίδιο, ως και από όλη
την ομάδα του Σεραφείμ με σκληρές πράξεις
βίας, ύβρεων και ήταν βαθιά λαβωμένος από
την όλη συμπεριφορά τους, χωρίς ποτέ οι
διώκτες του να του δώσουν κάποια εξήγηση,
γιατί τα κάνουν. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε το
δικό του σταυρό που χρόνια ανηφόριζε φορτωμένος προς το Γολγοθά εκεί στο ύψωμα της
σταυρώσεως και μονομιάς σταμάτησε, στάλαξε
μέσα του ο βαθύς πόνος για το κατάντημα
ενός αδελφού και αμέσως χωρίς χρονοτριβή
έκανε την παρέμβαση με δημόσια Δήλωσή
του: «ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».
«Ως ποιμενάρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Λειτουργός των Μυστηρίων
του Θεού… Τίμιο θεωρώ να μην πλήττω
ανθρώπους, που κείτονται σε δεινά πληγωμένοι από τις ίδιες τις πράξεις τους…
αρνούμενος, βεβαίως, τα όσα εκκλησιαστικώς απαράδεκτα εξετόξευσε κατά τους
προσώπου μου ο αντίδικος… δηλώνω ότι
δεν επιθυμώ συνέχιση πλέον της δίωξής

Φως….πολύ φως
του εκτιμώντας ότι αυτό είναι το συμφέρον
της Εκκλησίας και το πνευματικό καθήκον
μου».
Και μετά τη δήλωση είπε στους αγωνιούντας
πιστούς: «Έχω σβήσει από τον πίνακα της
καρδιάς ολόκληρη τη θλιβερή ιστορία που
υπέστη τόσα χρόνια, διατηρώ ακοίμητη
την ελπίδα, ότι η εμπειρία της σκληρής
περιπέτειας θα εμπνεύσει το Μητροπολίτη
Παντελεήμονα να εκπέμψει ένα στεναγμό
μετάνοιας και να καταθέσει ένα δάκρυ
συντριβής στα πόδια του Εσταυρωμένου
Κυρίου μας. Πιστεύω πως αυτό το δάκρυ
θα το κρατήσει ο Κύριός μας, ως μαργαρίτη ατίμητο στο θησαυροφυλάκιο του
Παραδείσου».
Ω μεγαλείο, ώ θυσία, ώ μυστηριακή πράξη
αρχιερωσύνης προς έναν αμείλικτο διώκτη του.
Η πράξη του αυτή μας θύμισε τον εσταυρωμένο
Χριστό στο Γολγοθά. «Πάτερ, άφες αυτοίς
ου γάρ οίδασι τί ποιούσι» (Λουκ. 23, 34).
Ή τα του π. Θεολόγου προς τους διώκτες του
αρχιερείς και προς
τον αρχιεπίσκοπο
Σεραφείμ: «δεν
έχω τίποτα με
τους αδελφούς
επισκόπους. Γενικά και γενικά
και με αυτόν τον
κ. Σεραφείμ δεν
έχω τίποτα. Τον
συγχώρησα και
τον συγχωρώ».
Να πόσο κανονική και νόμιμη ήταν η
εκλογή για τη Μητρόπολη Αττικής, όπως
και για τη Λάρισα με τους φερόμενους ως
μητροπολίτες Δημήτριο και Ιγνάτιο.
Στην επόμενη παράγραφο διαψεύδει ο ίδιος
ο κ. Δημήτριος τον εαυτό του (πιο κάτω υπάρχει
ανάλυση).
ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΚΑΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ
Και για να δικαιολογήσει ο κ. Δημήτριος το
φοβερό ψευδολόγημα γράφει προς το τέλος και
τούτα τα ψέματα:
«Προς το αρρωστημένο ήθος του οπαδισμού και το φανατισμό της εμμονής στην
ιδιογνωμοσύνη και στο πείσμα (εννοεί
τον π. Θεολόγο), εν αντιθέτου αρκεί να
υπομνήσουμε προς πάντες ένα άγιο και
ιερότατο εκκλησιοπρεπές παράδειγμα, τον
άγιο Καλλίνικο Εδέσσης, ο οποίος (κατά
ρητή δήλωση του μακαριστού αρχιεπισκόπου
Σεραφείμ) ουδέποτε ενήργησε αντιπολιτευτικά, έστω κι αν είχε τον εύλογο πόνο
για τον αδίκως εκθρονισθέντα αδελφό
του! Ουδέποτε! Θα μπορούσε επίσης να
αναγνωρισθεί ανάλογο ήθος ευπρέπειας
στον αοίδιμο πρ. Χαλκίδος Νικόλαο, με
τη σύντομη τελείωσή του εν ασθενεία
μετά την εκθρόνιση και σημείο θαυμαστό
τους άφθαρτους οφθαλμούς του κατά την
εκταφή!».
Πρώτα η αναφορά του αυτή είναι σκοτεινή,
διότι πρώτα αποφεύγει να αναφέρει το όνομα
και τη μητρόπολη που εποίμανε ο αδελφός του
αγίου Καλλινίκου Εδέσσης, δεύτερο αναφέρει ο
αδελφός του Καλλίνικος: “ουδέποτε ενήργησε
αντιπολιτευτικά” και για να είναι χρυσωμένο
το ψέμα γράφει: «κατά ρητή δήλωση του αρχιεπ. Σεραφείμ» και όμως “ο όρος της αληθείας” τον αποκαλύπτει ως ψεύτη: (εφ. “ΒΗΜΑ”,
μηνός 1977) «… η σημερινή ανακοίνωση
του πρώην Διδυμοτείχου κ. Κωνσταντί-

νου – δια του αδελφού του μητροπολίτη Εδέσσης – ο οποίος λέει ότι μόνο στη μητρόπολη Διδυμοτείχου δέχεται να πάει και όχι
στη νέα, τη Σταγών, όπως του πρότειναν
μερικοί αρχιερείς». Η δε εφημερίδα “Εστία”
έγραφε: «Τον λόγο έλαβε ο μητρ. Εδέσσης
Καλλίνικος – αδελφός του διωχθέντος από
το Διδυμότειχο Κωνσταντίνου που ο αρχιεπ.
Σεραφείμ θα τον “διόριζε” μητροπολίτη Σταγών
– εδήλωσεν, εξ ονόματος του αδελφού
του, ότι ούτος δεν δέχεται μιαν τοιαύτην
εκλογήν. Εκείνο, το οποίον ο Κωνσταντίνος επιθυμεί, είναι να τοποθετηθεί
έστω και σε ένα τμήμα της μητροπόλεως
Διδυμοτείχου, διότι φρονεί, ότι αδίκως,
παρανόμως και αντικανονικώς εξεδιώχθη
από αυτήν». (Μια μικρή σημείωση, ότι το ψευδέστατο αφήγημα του Σεραφείμ και η ομάδα
εκτέλεσης ότι τους διώχνουμε, γιατί έγιναν επί
χούντας και με Αριστίνδην Σύνοδο καταρρέει
ως “χάρτινος πύργος”, αφού ο π. Κωνσταντίνος
Διδυμοτείχου εξελέγη μητροπολίτης ΔΕΚΑ
(10) ΧΡΟΝΙΑ
πριν από τη χούντα και ουδεμία
σχέση με Αριστίνδην Σύνοδο).
Ο μητροπολίτης Τρίκκης και
Σταγών Στέφανος
που παραχώρησε
τμήμα της μητροπόλεώς του, είπε:
«Ότι εγώ παρεχώρησα το τμήμα, για να τακτοποιηθεί
ο εκδιωχθείς Μητροπολίτης Σεραφείμ,
εις των 11 (δηλαδή σ’ αυτόν που ανήκει η
μητρόπολης).
Υπάρχουν αρκετές επιστολές διαμαρτυρίας
προς τις αρχές και εξουσίες και προς την ιεραρχία για τον άδικο διωγμό τους και σε όλες
αυτές τις υπογραφές πρώτος. Ήταν δε και
ο πρώτος που κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ
για την ακύρωση της εκδίωξής του και την
κατάληψη του θρόνου από το μοιχεπιβάτη
Αγαθάγγελο Ταμπουρατζάκη και μετά από το
Νικηφόρο Αρχαγγελίδη, ως “μητροπολίται”
Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος. Και η απόφαση
που εξεδόθηκε και τον δικαίωνε έχει αύξ. Αρ.
3800/1990.
Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ
Για δε τον πρ. Χαλκίδος Νικόλαο - ξέχασε
να τον αποκαλέσει Βυσαίνη - προσπάθησε
να ξεπεράσει στα ψέματα τον νυν Λαρίσης
Ιερώνυμο, ο οποίος στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Λαρίσης, στις 24 Νοεμβρίου
2019 προσπάθησε να πείσει το ακροατήριο ότι
ο μακαριστός Νικόλαος συνηγορούσε για τις
Συντακτικές Πράξεις, ότι ήταν της πολιτείας
και ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ ήταν αμέτοχος,
ότι παρακαλούσε τους διωκόμενους αδελφούς
επισκόπους να μην κατηγορούν την Εκκλησία
(τον Σεραφείμ) και παρουσιάστηκε δήθεν στο
διωκόμενο Ζακύνθου Απόστολο και του είπε:
“να μην κάνουν τίποτα και να μείνουν ήσυχοι” (!). Ενώ η πραγματικότητα ήταν τελείως
αντίθετη.
«Θα μπορούσε επίσης – λέει ο κ. Δημήτριος
– να αναγνωρισθεί ανάλογο ήθος ευπρέπειας…». Αυτό το παράδειγμα θα μπορούσε να
το επικαλεσθεί κάποιος που, μόλις τον χώσαν
σε ψυχιατρείο με… ψυχοπάθεια, διότι αλλιώς
δεν εξηγούνται τα γραφόμενα και επειδή ο
όσιος Χαλκίδος Νικόλαος δεν σταμάτησε ούτε

MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

στιγμή να διαμαρτύρεται στο εξάμηνο της
επιγείου ζωής του μετά την εκθρόνισή του
(11 Ιουλίου 1974), υπάρχουν οκτώ επιστολές
συνυπογραφόμενες από όλους τους διωκόμενους. Έπίσης υπάρχουν και προσωπικές του
που μιλάει με πολύ σκληρή γλώσσα που ο π.
Θεολόγος ούτε καν ποτέ είχε διανοηθεί, όχι
να τις διατυπώσει, ούτε να τις εκφράσει!
Στις 6 Αυγούστου 1974, είκοσι έξι (26) ημέρες μετά την εκθρόνισή του και πέντε μήνες
πριν από την κοίμησή του (19 Ιανουαρίου
1975, μνήμη του προμάχου της Ορθοδοξίας αγ.
Μάρκου του Ευγενικού) έστειλε μια επιστολή
σε όλους τους μητροπολίτες, τον Αρχιεπίσκοπο
και στα Πατριαρχεία που δείχνει το στεναγμό
της αγιασμένης μαρτυρικής καρδιάς του και περιγράφει το εκκλησιαστικό έγκλημα που έγινε
και το υλοποίησαν επίορκοι, ο Αρχιεπίσκοπος
και Επίσκοποι.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Λόγω χώρου μεταφέρουμε κάποια μικρά
αποσπάσματα:
«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ…
Εάν υπήρχεν ολίγος φόβος Θεού, τότε δε θα
“επωφθαλμιά” ο ένας την επισκοπήν του άλλου
“θέλων αρπάσαι αυτήν” όπως θα έγραφεν
ο Μ. Αθανάσιος (P.G. 25, 701), δια να ικανοποιηθή αθεμίτως η φιλοδοξία των…
Μου μηνύουν μερικοί ότι «έπρεπε να ρίξω
λίγο νερό εις το κρασί μου» κατά το κοινώς
λεγόμενον, ώστε να περισωθώ, όπως συνέβη με
άλλους επισκόπους.
Βεβαίως υπάρχει η μέθοδος και είναι πολύ
παλαιά, την αναφέρει και ο Σωκράτης εις την
Εκκλησιαστικήν του ιστορία (βιβλ. 3, 25): «αεί
προς τους κρατούντας αποκλίνειν». Και
πράγματι απέβη «σωτήριος» δια μερικούς.
Κάποιος άλλος Ιεράρχης έλεγε και αυτός εις
κύκλον συνεργατών του. «Δεν βλέπετε; Αρχιερείς καρατομούνται, Μητροπόλεις τριχοτομούνται, ενώ ημείς με την στάσι μας:
συγχαρητήρια απ’ εδώ, συγχαρητήρια απ’
εκεί, μένομεν ανέπαφοι». Είναι όμως αυτή
μία τακτική, η οποία δεν είναι εις τα μέτρα μου.
Είμαι αμαρτωλός, μα οι γονείς μου με έμαθαν
να προχωρώ όρθιος, έστω αν γίνωμαι στόχος.
Ο επίσκοπος ο εις τόπον Θεού ή Χριστού ιστάμενος οφείλει να είναι εσταυρωμένη αλήθεια.
Αυτός το στόμα και η έκφρασις της αγωνιώσης
τοπικής Εκκλησίας και έχει χρέος αυτήν την
αγωνίαν να την εκφράζη έστω, εάν πέση. Επίορκος ποτέ δε θα είμαι. Δεν επέτρεπεν όμως η
Επισκοπική μου συνείδησις να σιωπήσω εις
θέματα, δια τα οποία και οι λίθοι αποκτούν
στόμα, δια να διαμαρτυρηθούν. Να ανεχθώ την
κανονικότητα των Επισκόπων να την καθορίζη
μία και μόνον απόφασις του Καίσαρος; Ακόμη
δεν επέτρεπε η Αρχιερατική μου συνείδησις.
Αδελφέ μου, εις όλας αυτάς τας ενεργείας ήτο
εύκολον να διακρίνη τις ένα πρωτογονισμόν,
έναν αταβισμόν. Μία σκοτεινή και ζοφώδης
ρίζα ανθρωποφαγίας απεκαλύφθη τοις πάσι, ότι
απετέλει την αφετηρίαν των όσων συνέβησαν.
«Τους εφάγαμεν, έχομεν να φάμε ακόμη
μερικούς». Δε θα έχη άλλα αίματα κ.λ.π. έλεγαν
οι άγιοι πατέρες της 3ης και 7ης Οικουμενικής
Συνόδου, αλλά της Συντακτικής Πράξεως.
Οκτώ μήνας τώρα ποια είναι τα έργα και αι
ημέραι του Αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ Τίκα και
του εκτελεστικού αποσπάσματός του;
Εκινήθησαν μανιωδώς με αδυσώπητον σκληρότητα και φοβεράν πανουργίαν, να πλήξουν
κάθε ίχνος εκκλησιαστικής ελευθερίας και να
εγκαθιδρύσουν μίαν εκκλησιαστικήν απολυταρσυνέχεια 
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χίαν και έναν στυγνόν δεσποτισμόν τύπου
Αλή πασά Ιωαννίνων».
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ
ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ
ΩΣ ΄΄ΒΙΣΑΙΝΗΣ΄΄
Για όλα αυτά τα πολύ σκληρά που μίλησε
και έγραψε ο μακαριστός επίσκοπος Χαλκίδος
Νικόλαος, για τους διώκτες του ακόμα και για
“ανθρωποφαγία” (για το Θεολόγο ούτε σκέψη)
ο κ. Δημήτριος μας περιέγραψε ότι ο Θεός τον
χαρίτωσε με “σημείο θαυμαστό να είναι οι
οφθαλμοί του άφθαρτοι κατά την εκταφή
του”, και μια διόρθωση και όχι μόνο. Σύμφωνα
με μαρτυρίες των πέντε αρχιερέων και χιλιάδες
λαού διεπιστώθη ότι: «Τα μάτια του και ο
εγκέφαλός του παρέμειναν αδιάφθορα,
ως σημεία της αγιασμένης πνευματικής
οράσεώς του και του χριστομιμήτου νοός
του». Αλλά από τον τάφο αναδύονταν μια
λεπτή ευωδία σαν από δενδρολίβανο. Έχουμε
πληθώρα θαυμαστά, λόγω χώρου να αναφερθώ σε τούτο, μόνο όπως το περιγράφει ο
μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, ότι δηλαδή
στις 31/8/2002 μετά τη Θεία Λειτουργία στο
εξωκκλήσι του αγίου Νικολάου Απέργαδο Τήνου, όπου υπάρχει μέρος των τιμίων λειψάνων
του επισκόπου Νικολάου, την ώρα του καφέ
μία άρρητη ευωδία κατέκλυσε όλο τον αύλειο
χώρο και το διαπίστωσαν οι παρευρισκόμενοι, ότι αυτή η ευωδία έβγαινε μέσα από
το ναΐδριο και μάλιστα από τη λειψανοθήκη του
αρχιερέως Νικολάου.
Αυτόν τον άγιο επίσκοπο, όταν εκοιμήθη
με εντολή της “Ιεράς Συνόδου” κ. Δημήτριε
απαγόρευσαν να χτυπήσουν οι καμπάνες, για
να μην πληροφορηθεί ο κόσμος την κοίμησή
του, ενώ οι ίδιοι “Συνοδικοί” που διάβασαν το
υποτιθέμενο τρισάγιο, το έκαναν στο μητροπολίτη “Βυσαίνης” (ήταν το παρατσούκλι που του
κόλλησαν, για να τον ευτελίσουν). Ω…! Θεέ μου.
Τι βλασφημία. Οι δε ιερείς που έλαβαν μέρος
στην εξόδιο ακολουθία και μίλησαν, διώχθηκαν
κατά βάναυσο τρόπο….!
Και ερωτώ σε τον κ. Δημήτριο! Πώς ως παράδειγμα ανέφέρε τον άγιο Καλλίνικο Εδέσσης
και το χαριτόβρυτο Νικόλαο Χαλκίδος (κατά την
άποψή του “Βυσαίνης”), αυτοί δεν εξελέγησαν
στα χρόνια της δικτατορίας από την ίδια Ιερά
Σύνοδο, με τον ίδιο τρόπο εκλογής, με τον ίδιο
τρόπο κατάταξης με βάσει το τριπρόσωπο και με
τον ίδιο τρόπο επιλογής, δηλαδή από τον τότε
Αντιβασιλέα Γ. Ζωιτάκη; Και πως αυτοί ως και
άλλοι τριάκοντα (30) περίπου που εξελέγησαν
τότε ήταν κανονικοί και μόνο ο Θεολόγος
“ορίσθη από την Εκκλησία ως μηδέποτε
εκλεγείς και έκπεσε του θρόνου;”. Γιαυτό
τόνισα παραπάνω ότι χρειάζεται ειδική ιατρική
η περίπτωσή του.
Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
& ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 178 (;)
‘’ενορίες’’ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ
Συνεχίζεται το ψευδολογικό παραλήρημα του
κ. Δημητρίου. Γράφει:
(ς) Όταν δημοσιεύθηκαν οι ακυρωτικές
αποφάσεις, ευρισκόμενος στη Λάρισα, με δημόσια δήλωση-έκκλησή μου είχα προτείνει να
αναλάβω την επαρχία Τυρνάβου με 74 ενορίες
(το δυτικό τμήμα), και εκείνος να ανελάμβανε
την υπόλοιπη επαρχία, με έδρα την Λάρισα και
104 ενορίες στο ανατολικό τμήμα. Το αίτημα το
είχα διαβιβάσει και στη Σύνοδο. Όμως, εκείνος
επίσης δημόσια απέρριψε την πρότασή μου και
δήλωνε πως “δεν έδινε ούτε σπιθαμή γης”,
καταλογίζοντας σε μένα δόλο!
Πρώτον. Ενώ οι ακυρωτικές αποφάσεις εκ-

Φως….πολύ φως
δόθηκαν στις 11 Οκτωβρίου του 1990, ο ίδιος αλλά και τους μη γνωρίζοντας την αλήθεια
αρνούνταν να εγκαταλείψει το μητροπολιτικό συνεπισκόπους του.
μέγαρο, παρότι ο ίδιος πιο κάτω ομολογεί ότι:
Η ‘’ΒΟΜΒΑ’’ ΚΑΙ Η ΣΤΗΜΕΝΗ
«Η χειροτονία του κατέστη απολελυμένη…
ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
και διότι η ΔΙΣ τον εξωνόμασε σχολάζοντα
Γράφει: «Ανάλογη “τυπολογία ευθύνης”
Μητροπολίτη, οπότε δεν εδικαιούμην επέδειξε το Μάιο του 1990 ο ηγούμενος της
πλέον ούτε εκλογή ούτε μετάθεση βάσει Ι.Μ. Κομνηνείου αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιτου τότε ισχύοντος Κ.Χ.». Με το έτσι θέλω ληναίος, ο ευφυής κατά τα άλλα ομιλητής
παρέμεινε έως τις 18 Αυγούστου 1991. Αυτό και κήρυκας, αλλά και εξομολόγος της
είναι ένα πρωτοφανές γεγονός! Χωρίς να είσαι μαχητικότερης μερίδος των αντιπιμπτότίποτα, να αρνείσαι να εγκαταλείψεις δημόσιο ντων. Μετά τις άθλιες κι ανίερες αδικοχώρο, ο οποίος ανήκει σε άλλον!
πραγίες εκείνων στο ναό του Πολιούχου,
Δεύτερον. Πρότεινε λέει με “δημόσια δή- εντός του οποίου εξερράγη ασφυξιογόνο
λωση να αναλάβει” όχι από τον κανονικό και διεκόπη η θεία Λειτουργία τρέχοντας
και νόμιμο Μητροπολίτη Θεολόγο, όπως θα οι πιστοί έξω από το ναό πανικόβλητοι,
έπρεπε να κάνει, αλλά απ΄αυτόν ούτε καν καθώς και τα έκτροπα που ακολούθησαν
τον ονομάζει και τον αποκαλεί μάλιστα ως “και κατά τη λιτανεία ανήμερα της 15ης Μαεκείνος να ανελάμβανε”.
ΐου 1990, αναγκάστηκα να καλέσω σε
Τρίτον. Που βρήκε ο κ. Δημήτριος τις απολογία τον προαναφερθέντα ηγούμε74+104 ενορίες στη Μητρόπονο. Μεταξύ άλλων πολλών,
στην γραπτή του απολογία
λη Λάρισας όταν ανοίγοντας το
ανέφερε διερωτώμενος το
επίσημο όργανο της Εκκλησίας
εξής αξιοπερίεργο: «Η ιστορία
“Τα Δίπτυχα” αναφέρουν για 112
δεν μας λέγει ότι το κριτήριον
ενορίες και την επόμενη χρονιά
του λαού είναι ανώτερο και απ’
μη την ιδρυθείσα μητρόπολη
αυτές τις αποφάσεις μιας ΟιΑγιάς και Συκουρίου αναφέρουν
κουμενικής Συνόδου;». Άραγε
85; Αυτό που αναφέρει, δεν είναι
ποιον λαό εννοεί; Τον λαό
μόνο ψέμα, είναι και εξαπάτηση
του Θεού; Ή το συνονθύλευμα
των συνεπισκόπων του.
των οιστρηλατουμένων οπαδών;
Τέταρτον. Μια μεγάλη σειρά
Εάν πρόκειται για το λαό του
Ιερών Κανόνων απαγορεύουν
Θεού, πάσχει από πνευματική
αυστηρά τη διχοτόμηση μιας
αμβλυωπία. Οι ιεροί Κανόνες
μητρόπολης (επαρχίας) σε δύο
αποκρυσταλλωμένοι στην
επισκοπές, συνεπώς η πρόταση
συνείδηση της Εκκλησίας,
Δημητρίου είναι αντικανονική.
δεν τροποποιούνται. ΕπισύΟι Ιεροί Κανόνες είναι σαφέΟ Χαλκίδος Νικόλαος
στατοι και οι Ιεροί Κανόνες που
ρουν δε βαρύτατες ποινές σε
διατάζουν είναι 12ος της Δ΄ Οικουμενικής καθοδηγητές που εξέθρεψαν πνευματικά
Συνόδου: «… ως εκ τούτω δύο Μητροπολί- ένα λαό ατίθασο και απείθαρχο».
τας είναι εν τη επαρχία. Ώρισε τοίνυν η
Το γεγονός αυτό που έγινε, το έγραψε και
αγία Σύνοδος, του λοιπού μηδέν τοιούτο ο Τύπος, αλλά δεν κολλάει στη “μερίδα των
τολμάσθαι παρά Επισκόπου. Επεί τον αντιπιμπτόντων”, διότι η ασφυξιογόνος
τοιούτο επιχειρούντα, εκπίπτειν του ίδιου βόμβα έσκασε επάνω στο προσκυνητάρι με
βαθμού…». Ο 56ος της
την τιμώμενη εικόνα
εν Καρθαγένη τοπικής
του εορτάζοντος Αγίου
Συνόδου, 53ος τους εν
Αχιλλείου, η οποία
Καρθαγένη…, 98ος της
φυλάγονταν από
εν Καρθαγένη…, 10ος της
δεκάδες αστυνοεν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμικούς (φωτ. δίπλα)
και από ανθρώπους
μενικής Συνόδου… Και
επιτετραμμένους του
επιβάλλουν την ποινή
της καθαιρέσεως και σε
δεσπότη Δημητρίου,
αυτούς που το ζητούν,
εκτός αυτών στην
είσοδο του ναού γίαλλά και σε αυτούς που Πώς πέρασαν οι βόμβές;
είναι έτοιμοι να δώσουν.
νονταν έλεγχος και
Και πέμπτον. “Καταλογίζει σε μένα (λέει ο εξακρίβωση στοιχείων, μην εισχωρήσει κανείς
κ. Δημήτριος) δόλο”. Και βέβαια τον καταλόγιζε “οιστρηλατούμενος οπαδός”, ήταν ένας γερά
τον κύριο δόλο αφού για μήνες αμφισβητού- αστυνομοκρατούμενος εορταζόμενος ναός
σε – όπως και μέχρι σήμερα, – την εκλογή, τη και με ελάχιστο μέσα κόσμο. Εδώ δεν την είδε
χειροτονία, τη διαποίμανση, τις ακολουθίες, κανείς (;) ολόκληρη βόμβα επάνω στο προσκυτα μυστήρια… και αυτόματα μετά τις “ακυρω- νητάρι και μπροστά από την εικόνα του αγίου
τικές αποφάσεις”, αφού εξακολουθούσε να που περνούσε κόσμος και την προσκυνούσε;
τον αποκαλεί από “εκείνον”, και “εκείνος”, Όλο το σκηνικό δεν κολλούσε στη “μερίδα
όμως, “εκείνος (ωσάν να μην είχε όνομα) δη- των αντιπιμπτόντων”.
μόσια απέρριψε την πρότασή μου”. Έχασε τη
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ‘’ΒΟΜΒΑ’’ ΣΤΑ
μνήμη του πως ακόμα τον αποκαλούσε (Θου,
ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ
Κύριε…) με τις πλάτες του αρχιεπ. Σεραφείμ. Ή
Υπάρχει και δεύτερη που ο κ. Δημήτριος την
όταν φώναζε από τον Άμβωνα το “ψυχοφελές ξέχασε. Όταν λίγο αργότερα, που ξεκίνησε η
κήρυγμα” «Θα φύγω – από τη Λάρισα – μόνον, πομπή της Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων
εάν δουν τον σβέρκο τους!!!». Ο δε Σεραφείμ του αγίου στην κατηφόρα μετά το παλαιό
ως ταύρος «Να πάει ο Θεολόγος να κόψει το επισκοπείο και στο περιφραγμένο δεξιά και
αριστερά αρχαίο θέατρο, με τριπλή συστοισβέρκο του!!!» και ένα σωρό ακόμα!
Τούτα δεν είναι ένα ψέμα, είναι ένα συνον- χία – στρατιωτών, αστυνομικών και ιερέων
θύλευμα καλά στημένο σκηνικό, για να παρα- – παραπλεύρως της πομπής της εικόνας, των
πλανήσει και να παραπληροφορήσει το λαό, αρχιερέων και των πολιτικών αρχών, εξερράγη
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βόμβα ιδίου τύπου στα πόδια του τελετάρχου,
πρωτοσύγκελου Νικοδήμου Γαλιάτσου και ο
οποίος την χούφτωσε εύφλεκτη – φιλικά (!) –
και την έριξε στο χώρο του θεάτρου!
Το πώς εμφανίστηκαν βόμβες να σκάνε
με τέτοια φρούρηση μέσα από εκατοντάδες
αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς – μπράβους – του δεσπότη Δημητρίου, ήταν πράγματι
“άθλιες κι ανίερες αδικοπραγίες”. Δεν το
αναφέρει, διότι δε κολλούσε στη “μερίδα των
αντιπιμπτόντων”.
Οι αστυνομικές αρχές συνέλεξαν τα υπολείμματα, ερεύνησαν τα αποτυπώματα, οι
ανακριτικές αρχές, ίσως… να έδειξαν τους
δράστες, αλλά έμειναν “άγνωστοι” σε κάποιο
συρτάρι! Το πρωτοφανές αυτό γεγονός ήταν
πρωτοσέλιδο μιας ημέρας και μετά το κάλυψε
του τάφου σιωπή. Οι δημοσιογραφικοί κάλαμοι
έπαθαν αφλογιστία. Οι συντάκτες των ειδήσεων
και των ρεπορτάζ το ξέχασαν. Ο αστυνομικός
Διευθυντής συνταξιοδοτήθηκε – αλλά… “πικραμένος” και “προδομένος” –. Μέρος της ηγεσίας
άλλαξε πόστα ή μετατέθηκε για “υπηρεσιακούς”
λόγους (!). Τσιμουδιά, επειδή δεν κολλούσε στη
“μερίδα των αντιπιμπτόντων”.
ΤΟΝ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ Ο ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣΚΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Έχουμε και τρίτη. Για τα “έκτροπα που
ακολούθησαν ανήμερα της 15ης Μαΐου
1990”, όπως τα αναφέρει ο κ. Δημήτριος. Την
απάντηση τη δίνει η φιλική του εφημερίδα που
μάλλον από λάθος τους ξέφυγε, γράφει: “Συνελήφθη νεαρός Κ.Ν.Θ., διότι πέταξε αυγό κατά
την πομπή της περιφοράς των ιερών λειψάνων
και σε έρευνα βρέθηκαν επάνω του πέντε
πέτρες, αλλά με εντολή εισαγγελέως αφέθηκε
ελεύθερος” (εφημ. “Ημερήσιος Κήρυκας”,
16/5/1990, σελ. 13). Έχουμε και άλλες δύο
συλλήψεις – μιας γυναίκας και ενός άνδρα –
από την ομάδα περιφρούρησης των Αγωνιζομένων (των οιστρηλατουμένων κατά Δημητρίου) με σακούλες αυγών και τους συλληφθέντες
θεώρησαν σωστό να τους παραδώσουν μαζί
με το ενοχοποιητικό υλικό στις αστυνομικές
αρχές για την περαιτέρω νομική διαδικασία.
Τί έγιναν; Ποιοι ήταν; Πώς βρέθηκαν στο
σημείο “εκτόξευσης”; Μην το ερευνάτε, μας
είπαν, γιατί είναι από τα “εθνικά” μυστικά!
Και εδώ βουβαμάρα, γιατί δεν κολλούσαν στην
“μερίδα των αντιπιμπτόντων”.
Έχουμε και τέταρτη. Άλλη προσκείμενη
εφημερίδα έχει φωτογραφία που δείχνει
“αστυνομικό να έχει συλλάβει ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κρατάει σακούλα
με αυγά” (φωτ. σελ. 21) και από κάτω άλλη
φωτογραφία το Δεσπότη Δημήτριο, να πηγαίνει
στις 11 το βράδυ στον Αστυνομικό Διευθυντή
κ. Αργυρίου για να διαμαρτυρηθεί, γιατί την
συνέλαβαν μαζί με άλλους και να απαιτεί
την ελευθέρωσή τους (εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”,
24/5/1990, πρωτοσέλιδο).
Τους έπιασε μούγκα, γιατί δεν κολλούσαν στη
“μερίδα των αντιπιμπτόντων”.
Έχουμε και πολλά ακόμα, τ’αφήνω, για να
επανέλθω. Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Τα βάζει με τον τότε ηγούμενο της Ι.Μ. Κομνηνείου Αρχιμ. π. Αθανάσιο Μυτιληναίο, που
αναγκάστηκε – όπως λέει – να τον καλέσει σε
απολογία…! Η νομοκανονική απάντηση που
του έδωσε, δεν άρεσε στο Δημήτριο, ότι: «Η
ιστορία μας λέει ότι το κριτήριον του λαού
είναι ανώτερο και απ’ αυτές τις αποφάσεις
μιας Οικουμενικής Συνόδου».
«Άραγε – απαντά ο Δημήτριος – ποιον λαό ενσυνέχεια 
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νοεί;… Εάν πρόκειται για το λαό του Θεού, πάσχει
από πνευματική αμβλυωπία. Ενώ μερικές
ημέρες νωρίτερα στην “Παναγία Φανερωμένης
στον Τύρναβο έστελνε απειλές” λέγοντας: «μερικούς ιερείς θα τους “περιποιηθώ”, όπως τους
αξίζει, διότι θεομπαίχτες καθώς είναι, έκαναν
την προσωπολατρία κήρυγμά τους… Αλλά θα
δείτε ποιο θα είναι το τέλος του γέροντά τους
–του π. Αθανάσιου. Θα δείτε… τι τέλος θα έχουν
και θα ενθυμείσθε το Λαρίσης Δημήτριο» (εφημ.
“Ημερήσιος Κήρυκας”, 1/5/1990, σελ. 9).
Και τώρα για πρώτη και τελευταία φορά
μιλάει για Ιερούς Κανόνες και ότι επισύρουν
βαρύτατες ποινές, χωρίς όμως να τους αναφέρει
και αυτό, επειδή τους έχει παροπλίσει ή τους
έχει αχρηστεύσει όλους. Έριξε όλες τις Κανονικές Διατάξεις στο λάκκο της περιφρόνησης.
Προχώρησε σε ένα αρμαθό παραβιάσεων επάνω στη σεπτή ακρίβεια των Ιερών Κανόνων,
ώστε να ανοίξει δρόμο για την απομάκρυνση
του κανονικού επισκόπου, για να τον αντικαταστήσει ο ίδιος με αντικανονικές και παράνομες
μεθόδους. Γι’ αυτό το “Ιερό Πηδάλιο” επισύρει
στον κ. Δημήτριο βαρύτατες ποινές.
ΟΙ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΗΤΑΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΥΝΟΟΥΣΕ
(ζ) «Πάντως, εκείνη η ετεροχρονισμένη
παρέμβαση επί προωθήσει της ακυρωτικής προσφυγής των εκπτώτων Αδελφών
(μετά τρεις αναβολές!) προκάλεσε μετέπειτα
μείζονες εξάρσεις “γηπέδου” και εντάσεις
στην Κηφισιά (Αττική) και στην Καρδίτσα».
Η ετεροχρονισμένη παρέμβαση έγινε: α) διότι
την 7η Ιανουαρίου 1990 απεβίωσε ο Δημητριάδος Ηλίας και έπρεπε να υποβάλλουν στο
Δικαστήριο ληξιαρχική πράξη θανάτου. Όπως
και έγινε, στις 8 Ιανουαρίου και ακολούθησαν
δηλώσεις συνεχίσεως της δίκης από τους
κατά σάρκα αδελφούς του με πληρεξούσια
2128/22-2-90 και 2198/18-4-90 ως έχοντες
έννομο συμφέρον συνεχίσεως της δίκης. β)
Ζητήθηκε από το Δικαστήριο τα πρακτικά
εκλογής του Δημητρίου Μπεκιάρη, επειδή
είχαν την πληροφορία ότι δεν εφαρμόστηκε
ο νόμος και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία οι
ενστάσεις των Μητροπολιτών Φλωρίνης και
Σιδηροκάστρου. Το σκεπτικό: «Η Εκκλησία
στις απόψεις της ισχυρίζεται ότι τήρησε
το νόμο και λέγει ότι προς απόδειξη “προσάγει τα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου της
Ιεραρχίας της 10-10-1989”, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΑ
ΠΡΟΣΑΓΕΙ». Την γ) υποχρέωσε το Δικαστήριο
τον κ. πληρεξούσιο δικηγόρο της Εκκλησίας
να δηλώσει με έμφαση ότι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-4-90 θα τα προσκομίσει τα
πρακτικά στον κ. Εισηγητή. Όμως ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΔΕΝ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ.
Αυτή είναι η αλήθεια για το ψευδοαφήγημα
του κ. Δημητρίου. Και τώρα εδώ, είμαστε στην
κορωνίδα του ψεύδους. «Τελικά από την όλη
ένταση και την ευρεία αντίδραση προκλήθηκε μια νεότερη πολιτική/δικαστική σύμπλευση που “ακύρωνε” τις ακυρώσεις και
προώθησε την απόρριψη των προσφυγών
για τις τρεις Μητροπόλεις (Λαρίσης, Αττικής,
Φαναριοφερσάλων). Οπότε αναιρέθηκε η
αρχική δικαστική δικαίωση, κατέστησαν
ακυροδικαστικά έωλες οι έσχατες προσφυγές των μακαριστών Μητροπολιτών
Θεολόγου, Νικοδήμου και Κωνσταντίνου,
εκείνοι απέμειναν πεισματικά έκπτωτοι,
μη αποδεχόμενοι συμβιβασμό προς την
Ιεραρχία και δρομολογήθηκαν οι νεότερες
εκλογικές διαδικασίες για τους επόμενους

Φως….πολύ φως
Μητροπολίτες». Ούτε από την όλη ένταση,
ούτε από την ευρεία αντίδραση προκλήθηκε
η πρωτοφανής παρανομία, αλλά ήταν μια
βδελυρή σύμπλευση μεταξύ της Δήμητρας
Λιάνη-Παπανδρέου, του αρχιεπ. Σεραφείμ
Τίκα, του προέδρου ΣτΕ Βασ. Μπουτόπουλο,
της μασονίας και κάποιων ακόμα σκοτεινών
κέντρων, αφού είχαν προηγηθεί τα πέντε πλαστογραφημένα ψηφοδέλτια του Δημητριάδος
Χριστόδουλου και μετά αρχιεπισκόπου.
Επειδή πρόκειται για μια περιγραφή μηχανισμών ψεύδους, γι’ αυτό θα προσπαθήσω,
όσο είναι δυνατόν, να τα συμπιέσω. Γράφει
λοιπόν: «Οπότε αναιρέθηκε η αρχική δικαστική
δικαίωση», η αλήθεια είναι ότι είχαν εκδοθεί 30
δικαστικές δικαιώσεις του Γ΄ τμήματος του ΣτΕ,
μία της Ολομέλειας και μια του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και όλες ήταν ομόφωνες
και όχι, όπως τα παρουσιάζει ο κ. Δημήτριος
ότι “αναιρέθηκε η αρχική… (!)” και έτσι «κατέστησαν – λέει – ακυροδικαστικά έωλες.
Οι έσχατες προσφυγές των μακαριστών
Μητροπολιτών
Θεολόγου… και
δρομολογήθηκαν
οι νεότερες εκλογικές διαδικασίες
για τους επόμενους Μητροπολίτες».
Π Α ΡΑ Ν Ο Μ Η
Κ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΛΑΠΠΑ.
Κρίμα κ. Δημήτριε
που οι “νεότερες εκλογικές διαδικασίες” σας
αποκαλούν ψεύτη, επειδή είχε προηγηθεί η
εκλογή του Ιγνατίου Λάππα ως μητροπολίτου Λάρισας και Τυρνάβου, που έγινε στις
25 Μαΐου 1994 και η «πολιτική/δικαστική
σύμπλευση που “ακύρωνε” τις ακυρώσεις
και προώθησε την απόρριψη…», εκδόθηκε
“ματωμένη” το τονίζω ‘’ματωμένη’’ μετά δύο
και πλέον χρόνια στις 8/7/1996, δηλαδή μετά
από 26 μήνες.
Γι’ αυτό και το τμήμα Αναστολών του ΣτΕ
με την απόφαση 407/94 θεώρησε την εκλογή
του Ιγνατίου ως παράνομη και τον αποκαλεί
“ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Λάππας” και
διατάχθηκε η ΑΝΑΣΤΟΛΗ της απόφασης της
Εκκλησίας της Ελλάδος της από 25-5-94 που
τον ανέδειξε ως νέο Μητροπολίτη Λαρίσης και
Τυρνάβου.
Συμμερίζομαι την αγωνία σου κ. Δημήτριε,
διακρίνω την ταραχή σου, διότι αισθάνεστε
ένοχος που παραβιάσατε όλους τους Ιερούς
Κανόνες (αναφέρουμε πιο κάτω) και περιφρονήσατε τους Νόμους του Κράτους, για να
πάρετε μίτρα και πατερίτσα.
Ο π. Θεολόγος δεν αποδέχθηκε το συμβιβασμό που τον προτείνατε, δεν αποδέχθηκε να
παραβιάσει τους Ιερούς Κανόνες και να καταπατήσει τη Συνταγματική τάξη, γι’ αυτό κατ’
επανάληψη έλεγε: “Προτιμώ να παραδώσω
το πνεύμα προδομένος, παρά να προδώσω
τους αρχιερατικούς μου όρους”.
Για την ιστορία θα καταθέσω στο τραπέζι της
πληροφόρησης υπόμνηση γεγονότων και ενημερωτικά κείμενα που έχουν πλέον συνταχθεί
στο βιβλίο της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας. Αυτά τα γεγονότα δεν έχω δικαίωμα να
τα προσπεράσω ή να επικαλύψω με τη σιωπή.
Και αν τούτο αυτό, το έκανα δηλαδή, να προσπαθήσω να τα αποσιωπήσω, τότε οι πέτρες θα

φωνάζουν και θα διαμαρτυρηθούν. Είναι πράγματα και γεγονότα που γνώρισα και τα έζησα
σαν ένα φοβερό σεισμό. Ήταν ένα ορμητικό
κύμα της αυθαιρεσίας από το Σεραφείμ και την
ομάδα. Ο καταποντισμός των Ιερών Κανόνων,
των αποστολικών και Πατερικών παραδόσεων,
οι Νόμοι του Κράτους θεωρήθηκαν σαν βέβηλη
εισβολή στα εσωτερικά της Εκκλησίας, ξέχασαν βέβαια τις δεσμεύσεις του Καταστατικού
Χάρτου που ο Σεραφείμ και η ομάδα έφτιαξαν
και τον ύμνησαν και τώρα τον βρήκαν βαρύ
και δέσμιο σαν τυραννικές αλυσίδες, τη δίκαια
κρίση της Δικαιοσύνης τη προπηλάκισαν, λες
και ήταν μαχαίρι κάποιου άθεου δημίου και ο
αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ τώρα μεταποίησε τη
Σύνοδο σε αγοραίο συγκρότημα επικυριαρχίας
και συναλλαγών, σε κύκλωμα συμφερόντων,
σε αδίστακτο διαχειριστή για την ανάδειξη
μιτροφόρων.
«Οι νεότερες εκλογικές διαδικασίες», όπως
αναφέρει ο κ. Δημήτριος, είχαν από προηγηθεί την «πολιτική/δικαστική σύμπλευση
που “ακύρωνε” τις
ακυρώσεις…». Έχει
“απόλυτο” δίκαιο,
αλλά παρακολουθήστε όμως τώρα ένα
μπεγλέρι από νοσηρά
συμπλέγματα.
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ
‘’ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ’’ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΟΡΦΑΝΟΥ
Ο αρχιεπίσκοπος
Σεραφείμ δε βρήκε
ποτέ ανάπαυση από την ημέρα που το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας, το Συμβούλιο της
Επικρατείας δικαίωσε το Θεολόγο και τους
άλλους ένδεκα ζώντες και κοιμημένους επισκόπους, τον κυρίευσε μια μανία εξόντωσης.
Διαβάζοντας την Αγία Γραφή και το βιβλίο
των Παροιμιών νομίζεις πως γράφτηκε για
το Σεραφείμ και το συνοδικό κατεστημένο:
«Ού γαρ μη υπνώσωσιν, εάν μη κακοποιήσωσιν, αφήρηται ο ύπνος αυτών και ού
κοιμώνται» (Παροιμ. 4, 16), (Δεν πλαγιάζουν
το κεφάλι τους στο μαξιλάρι και δεν κοιμούνται,
αν δεν κακοποιήσουν. Δεν κλείνουν τα μάτια
τους. Κάποιο αόρατο χέρι, το διαβολικό χέρι
του εμπνευστού των εγκλημάτων έχει κλέψει
το γλυκό ύπνο από τα βλέφαρά τους).
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1989 παραμονή της
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και νωρίς το
απόγευμα ο “επίσκοπος” Λαρίσης, Σεραφείμ
Ορφανός άφηνε τον καλοπερασάκια κόσμο
τούτο και πορεύθηκε εκεί που ο Κύριος και ο
Θεός μας έχει ετοιμάσει.
Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και η Ι. Σύνοδος
διόρισαν τοποτηρητή στη Μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου τον επίσκοπο Ελασσώνος,
Σεβαστιανό.
Η γαλήνη που επικρατούσε μέχρι τότε, υπόβοσκε τη χρόνια νοσταλγία της επιστροφής
του πνευματικού και αγιασμένου πατέρα τους
που χωρίς να του απαγγείλουν “κατηγορώ”
τον απομάκρυναν από το ποίμνιό του, από το
λαό του Θεού.
Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ
Της ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΙ
Αμέσως άρχισε ένας αγώνας τιτάνιος με
συγκεντρώσεις, πορείες, διαμαρτυρίες, τηλεγραφήματα για την επάνοδο του π. Θεολόγου
στη Λάρισα. Ο Τύπος έγραφε: «Θα χρειαστεί
και ένα διάστημα τριών μηνών περίπου,
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προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής» (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 20/9/1989). Την
επομένη ημέρα διαβάζουμε: “Εκπρόσωποι ενοριών…”: «Η Λάρισα έχει μητροπολίτη, τον
κ. Θεολόγο», “δείχνει να παίρνει μεγαλύτερες
διαστάσεις μέρα με την μέρα… πολλά τηλεγραφήματα αναγνωστών φθάνουν στα γραφεία
μας και στέλνονται και προς την Ιερά Σύνοδο
ζητώντας την αποκατάστασή του” (“Ημερήσιος
Κήρυκας”, 22/9/1989).
Ο αρχιεπίσκοπος φοβούμενος την εξέγερση
του λαού αλλά και την προσφυγή του π. Θεολόγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την
παράνομη εκδίωξη που έγινε το 1974 και είχε
οριστεί να εκδικαστεί 30/11/1989, και πριν
καλά-καλά προλάβουν να τον κηδέψουν άρονάρον, όρισε τις εκλογές για τις 10 Οκτωβρίου,
οι τρεις μήνες που είχε αναγγείλει, τώρα έγιναν
είκοσι ημέρες!
Το φυτίλι άναψε, οι εφημερίδες το είχαν
πρώτο θέμα: «Ανακινείται θέμα επαναφοράς του Θεολόγου…», «Επανάσταση για το
Θεολόγο», «Φωνή λαού» για το Θεολόγο κ.ά..
Ένα μικρό απόσπασμα δημοσιεύματος:
«Ένας μητροπολίτης που για έξι ολόκληρα χρόνια άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις για το χαρακτήρα, το ήθος του και
τα ψυχικά του χαρίσματα, υπάρχει και ζει
ταπεινωμένος και διωγμένος, θύμα πολυτάραχων άλλων εποχών και περιμένει τη
«φωνή της Εκκλησίας», για να επιστρέψει,
Ίσως, γιατί τη «φωνή του λαού» φαίνεται
να την έχει με το μέρος του και να μην την
έχασε ποτέ.
Ενός λαού που πραγματικά αποτέλεσε
έκπληξη για όλους η ύπαρξή του, το πείσμα
του και η δύναμή του.
Γεμάτες οι σελίδες των εφημερίδων κάθε
μέρα… Και έρχεται ξαφνικά ο αγώνας για
ένα μητροπολίτη να ταράξει την ηρεμία της
πόλης και να δείξει ότι ακόμα και σήμερα
τα ζητήματα της Εκκλησίας απασχολούν
τον απλό άνθρωπο που θέλει την άμεση
συμμετοχή του, μη αρκούμενος στο ρόλο
του απλού θεατή.
Φεϊγ βολάν, αφίσες, τηλεγραφήματα,
επιστολές, επιτροπή αγώνα.
Και έφτασε μόνο μια υπενθύμιση, ένα
απλό ανασκάλεσμα της μνήμης στους
Λαρισαίους, για να θυμηθούν το σύγχρονο
Μυριήλ του Ουγκώ που όπως με δάκρυα
στα μάτια λένε πολλοί, έφθανε στο σημείο
να δανείζεται τότε ακόμα και χρήματα από
τους κληρικούς του, μια που ήδη το μισθό
του τον είχε χαρίσει, για να τα δώσει στους
τόσους «Αγιάννηδες» της σκληρής μας
κοινωνίας.
Το ρεύμα υπέρ της αποκατάστασης και
επαναφοράς του Θεολόγου στο μητροπολιτικό θρόνο της Λάρισας είχε διογκωθεί.
Αποτελεί πλέον ένα «καζάνι» που σιγοβράζει και η αναμενόμενη έκρηξη σίγουρα θα
έχει απρόσμενα επακόλουθα.
Το ερέθισμα για αναζήτηση είχε δοθεί…
«Ο λαός θέλει και η εξουσία πρέπει
να εφαρμόσει τη θέληση του λαού»
(Δημ. Βάλλας, “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 1/10/89)
Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν πρώτα κατά
ενορίες η δε μεγάλη με χιλιάδες λαού που έγινε
σε κινηματογράφο της πόλης σε συνέχεια με
πορεία, πανό και συνθήματα έγινε την παραμονή των εκλογών (9/10/89), όπου παρέδωσαν
και ψήφισμα στη νομαρχία.
Την επόμενη, ημέρα Τρίτη των εκλογών

συνέχεια 
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(10/10/89), είκοσι τρία πούλμαν και με πλειάδα
Λαρισαίων της Αθήνας βρέθηκαν έξω από τη
Μονή Πετράκη.
ΕΚΛΟΓΗ - ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
Οι εκλογές είχαν γίνει, πριν οι εκλέκτορες μητροπολίτες μπούνε στην αίθουσα των συνεδριάσεων, απλώς εδώ μπήκαν και πρόσθεσαν και το
όνομα του π. Θεολόγου, για να τον διασύρουν,
να τον εξευτελίσουν, να τον απογυμνώσουν
και να ισχυρίζονται μετά ότι, να, τι ζητάει; Η
Ιεραρχία τον καταψήφισε!
Οι ενστάσεις πετάχτηκαν, οι επιθυμίες του
λαού πνίγηκαν, τα δημοσιεύματα δεν τα υπολόγισαν, τις συγκεντρώσεις δεν τις είδαν, και
τις φωνές του λαού του Θεού δεν τις άκουγαν.
Με ταχύτητα ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και
έδωσαν μίτρα και πατερίτσα στον άνθρωπο
που για ημέρες κυκλοφορούσε από στόμα σε
στόμα και έγινε, για να καλύψει τις βρωμιές του
άλλοτε προϊσταμένου του, Σεραφείμ Ορφανού.
Η βαριά ατμόσφαιρα που απλώθηκε, αλλοτρίωσε την εικόνα της Εκκλησίας. Τα κείμενα
που έχουν γραφεί για κείνες τις μέρες, σώζονται
και πολλά είναι συνταρακτικά και αποτελούν
αδιάψευστα ντοκουμέντα.
Ακολούθησε η χειροτονία στις 15 Οκτωβρίου μέσα σε βαρύ κλίμα, γέμισε η πλατεία της
μητρόπολης από κόσμο και πανό «Μακαριώτατε η Λάρισα έχει επίσκοπο το Θεολόγο»,
«Θέλουμε τον επίσκοπό μας το Θεολόγο»,
«Συμφιλίωση και μέσα στην Εκκλησία»,
«Όχι άλλη αδικία»… Με “άξιος” του αρχιεπισκόπου, αυτό που έγινε είναι αδύνατον να
περιγραφεί. Η χειροτονία διακόπηκε για ένα
μισάωρο, τα βημόθυρα και η Ωραία Πύλη σφραγίστηκαν από μέσα, οι συμμετέχοντες αρχιερείς
άρχισαν να ξεντύνονται για να αποχωρήσουν. Ο
Σεραφείμ σαστισμένος βλέποντας αυτό το φαινόμενο άρχισε να τους βρίζει με ακατανόμαστες
λέξεις (…) να μην φύγει κανείς (φωτ. σελ. 20).
Έκαναν το σινιάλο στους μπράβους και άρχισαν την επίθεση και είχαμε 12 τραυματίες, οι 4
βαριά με χτυπήματα στο κεφάλι στην περιοχή
του νωτιαίου μυελού και μεταφέρθηκαν στο
νευροχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου.
Συνέλαβαν οι διαμαρτυρόμενοι τρεις μπράβους
να χτυπούν και τους παρέδωσαν στην αστυνομία, η οποία τους ξεπροβόδισε λίγο παρέκει και
τους άφησαν, γιατί ήταν άνθρωποι της αυλής
του δεσπότη!.
Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
Ο λαός δεν το έβαλε κάτω και στις 5 Ιανουαρίου, παραμονή των Θεοφανείων μετά την
ακολουθία των Ωρών, της Θείας Λειτουργίας
και του Μεγάλου Αγιασμού ο πιστός λαός
ξεχύθηκε προς το επισκοπείο και έκανε μια
ειρηνική κατάληψη (φωτ. δίπλα).
Ο τοποτηρητής κ. Σεβαστιανός που έφθασε
στις 11.30 στο επισκοπείο και βρήκε γεμάτο το προαύλιο και τους χώρους του πάλαι
ποτέ οικοτροφείου με εκατοντάδες κόσμο και
ξαφνιασμένος δήλωσε: «Σας επαινώ και
σας συγχαίρω για την αγάπη σας στην
Εκκλησία…». “Επί 3 ώρες ο ηλικιωμένος σεβάσμιος μητροπολίτης προσπαθούσε να έλθει
σε επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο και τον
Δημήτριο… κανένα τηλέφωνο δεν απαντούσε”
(“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 6/1/1990).
Ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής
δικηγόρος κ. Φερραίος Νάνης δήλωσε στο
δημοσιογράφο Χ. Ανδρεόπουλο: «εφ’ όσον ο
κ. Θεολόγος ήταν μητροπολίτης, δε γινόταν
να τεθεί ξανά θέμα εκλογής… Είμαστε απο-

Φως….πολύ φως
φασισμένοι να μην αφήσουμε το μητροπολιτικό μέγαρο, εάν δεν πετύχουμε την
άμεσο επάνοδο του Θεολόγου στη Λάρισα»
(“Ημερήσιος Κήρυκας”, 6/1/1990).
Ο αρχιεπίσκοπος βλέποντας τη συμπάθεια
του τοποτηρητού προς τους αγωνιστάς πιστούς
του π. Θεολόγου, του ζήτησε την παραίτηση
αλλά: «Όσον αφορά την αντικατάσταση
του τοποτηρητού… πληροφορίες αναφέρουν ότι κανείς μητροπολίτης από τους
γειτονικούς νομούς δε δέχθηκε να τον
αντικαταστήσει, και έτσι εξακολουθεί
να παραμένει ακόμα σαν τοποτηρητής»
(“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 8/1/1990).
Καθημερινά επισκέπτονταν το υπό κατάληψη
μητροπολιτικό μέγαρο, Βουλευτές, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, πολιτευτές, πρόεδροι Σωματείων
και Συλλόγων, όχι μόνο από τη Λάρισα αλλά
και από διάφορα μέρη της Ελλάδος, δείχνοντας
την αλληλεγγύη και συμπαράσταση στο δίκαιο
αγώνα, αυτό συντάραξε το γεροντικό φόβο του Σεραφείμ.
Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ …
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
ΤΟΥ Α.Π.
Με έγγραφο “Εξ. Επείγον”
Αρ. Πρωτ. 81/15.1.1990 ο
Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ
καλεί τον κ. Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου, “να δώσει
τας σχετικάς εντολάς προς
τον αρμόδιον Εισαγγελέα”
να εκκενώσει το μητροπολιτικόν μέγαρον.
Οι αντιτρομοκρατικές δυνάμεις από τη Θεσσαλονίκη και με όλη την αστυνομική δύναμη Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδας
και Δ. Μακεδονίας, στις 24 Ιανουαρίου 1990
και στις 3.30 τα ξημερώματα έγινε επέμβαση
για την εκκένωση του κτιρίου “εν όψει της
ενθρόνισης του εκλεγμένου μητροπολίτη
κ. Δημητρίου Μπεκιάρη” (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”,
25/1/90).
«Με αίμα έληξε τα ξημερώματα χθες, η
κατάληψη του μητροπολιτικού μεγάρου
από τους 150 (265) οπαδούς του πρώην
μητροπολίτη κ. Θεολόγου… Ειδικές Κατασταλτικές Δυνάμεις (ΕΚΑΜ) από τη Θεσσαλονίκη, βοηθούμενες από τα ΜΑΤ Λάρισας
εισέβαλαν το πρωί χθες, αφού έσπασαν
τις πόρτες και τα τζάμια και με βιαιότατο
τρόπο μπήκαν μέσα… ξυλοκοπήθηκαν
άγρια δύο δημοσιογράφοι… και τέσσερα
άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
Λάρισας, και αργότερα συνελήφθησαν 15
άτομα…» (“Μεσημβρινή”, 25/1/1990).
Ο αγώνας δεν σταμάτησε. Καθημερινά γίνονταν συγκεντρώσεις έξω από το Μητροπολιτικό
Μέγαρο. Τρεις ημέρες αργότερα (27/1/1990)
από την εκκένωση γίνεται ογκωδέστατη συγκέντρωση απέναντι από το Μητροπολιτικό
Μέγαρο “και ξεκίνησε πορεία γύρω στις
5 (το απόγευμα) και απλώθηκε σε μεγάλη
έκταση με επικεφαλής πανό όπου γινόταν
αναπαράσταση της εισβολής των ΕΚΑΜ
στο επισκοπείο. Ο μεγάλος όγκος πιστών
πέρασε από τους κεντρικούς δρόμους της
πόλης και κατέληξε στην πλατεία του λαού,
όπου ανέμειναν κι άλλοι…” (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”,
28-10-1990). Εδώ διαβάστηκαν περί τα 50 τηλεγραφήματα συμπαράστασης Μητροπολιτών,
Βουλευτών, Συλλόγων, Οργανώσεις κ.λ.π. – και
μίλησε ο κ. Νικόλαος Ψαρουδάκης σε ένα

ακροατήριο με γεμάτη την πλατεία, που κατά
μέτριους υπολογισμούς θα ήταν περί τα 5.000
άτομα (φωτ. σελ.18).
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ
ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡ. ΜΕΓΑΡΟ
Έχουμε απρόσμενη άφιξη του κ. Δημητρίου
στις 8 Φεβρουαρίου 1990 τα χαράματα και ώρα
τρεις και μισή τα χαράματα, με μεγάλη συνοδεία αστυνομικών και ΜΑΤ καταλαμβάνει το
επισκοπείο, δημοσιογράφοι που τον ρώτησαν
για τον ξημερωμένο ερχομό του, απάντησε
καλογερικά (!). «Ήρθα πρωινές ώρες, γιατί
και στο Μοναστήρι που ήμουν ηγούμενος,
σηκωνόμουν πάντα πρωί…» και για την καθυστερημένη χρονικά άφιξή του είπε: «Και ο
Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς έκανε 3½ χρόνια
να πάει στη Μητροπολιτική του Περιφέρεια…» (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 9/2/1990).
Οι συγκεντρώσεις συνεχίζονται χωρίς σταματημό και στις 18 Φεβρουαρίου η Ένωση
Θεολόγων πραγματοποίησε
εκδήλωση για τη «θεολογική και ιστορική προσέγγιση του Εκκλησιαστικού προβλήματος της
Λάρισας». Ομιλητής ήταν
ο θεολόγος καθηγητής
και πρόεδρος του παραρτήματος Λάρισας ΠΕΘ, κ.
Αχιλλέας Πιτσίλκας και ο
Κων/νος Αθανασόπουλος,
καθηγητής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ήταν μία
κατάμεστη αίθουσα και ο
καταλυμένος πεζόδρομος
της Ρούσβελτ: «Στην έξοδο
του κινηματογράφου σχηματίστηκε πορεία, η οποία επρόκειτο να καταλήξει στη
Νομαρχία, όπως είχε προαγγελθεί, αλλά
μόλις μαθεύτηκε το γεγονός της ενθρόνισης του Δημητρίου (την έκανε μόνος του
μέσα στο επισκοπείο), η οποία κατευθύνθηκε
προς το Επισκοπείο. Εκεί έφτασε περίπου
στις 1:30 το μεσημέρι και για μισή ώρα
παρέμεινε στο οδόστρωμα, μπροστά στο
μέγαρο κραυγάζοντας διάφορα συνθήματα. Διαλύθηκε στη συνέχεια ήσυχα»
(“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 19/2/1990).
Θα σταματήσω την καταπόδας αναπαραγωγή
των καθημερινών συνεχιζόμενων θλιβερών
γεγονότων εκείνης της εποχής, γιατί είναι ένα
βουνό στοιχείων. Θα το πράξω όμως σύντομα
σαν μια απολογία στο λαό του Θεού και στην
ιστορία, για να εντοπίσει ο ιστορικός του μέλλοντος την κοίτη των γεγονότων, όπως αυτά
είναι καταγεγραμμένα στον Τύπο εκείνης της
εποχής, τις αποφάσεις, τις δολοπλοκίες, τα
δικαστήρια, τις καταδίκες χωρίς δίκες, τον
άδουλο λαό που ξεχύθηκε στους δρόμους για το
δίκαιο του πνευματικού τους πατέρα, και βρέθηκε αντιμέτωπος με τα ανάλγητα και σκληρά
ΜΑΤ που προστάτευαν την παρανομία και…
πετσόκοβαν τη νομιμότητα και βάφοντας τους
δρόμους με αίμα αθώων, ή τους έστελναν σωρηδόν στα Νοσοκομεία βαριά τραυματισμένους.
ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Θα σταθώ μόνον σε δύο περιστατικά. Α)
Είναι η πρώτη “ηρωική” έξοδος (μετά από
πολλές αναβολές επί 40 ημέρες έγκλειστος)
του κ. Δημητρίου να λειτουργήσει την Κυριακή
(18-3-1990) Σταυροπροσκυνήσεως στο μητροπολιτικό Ναό του αγ. Αχιλλείου. Ο Τύπος την
επομένη έγραφε: «Έγινε χθες μέσα σε μια
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καθαρά πολεμική ατμόσφαιρα η αναμενόμενη και συνεχώς αναβαλλόμενη επίσημη
εμφάνιση του νέου μητροπολίτη Λάρισας
στον Άγιο Αχίλλειο.
Μια “πρεμιέρα” που σημαδεύτηκε με
αίμα και καθαρά επεισόδια, όταν δόθηκαν
πραγματικές μάχες σώμα με σώμα μεταξύ
αστυνομικών και διαφωνούντων με την
τοποθέτηση του νέου μητροπολίτη στους
πέριξ του ιερού ναού της χώρας.
Μέσα σε μια παρωδία Θείας Λειτουργίας… Πρωτοφανής υπήρξε η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων που
ενισχύθηκαν με άνδρες από γειτονικούς
νομούς και με διμοιρίες των ΜΑΤ από τη
Θεσσαλονίκη, αρχίζοντας την “επιχείρηση
άφιξης-αποχώρησης” του μητροπολίτη
από τις 4 το πρωί» (“ΕΛ. ΤΥΠΟΣ”, 19/3/1990).
Η ΠΡΩΤΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
«Πρωτοφανής υπήρξεν η κινητοποίησις
των αστυνομικών… ανήρχετο εις 1200
άνδρας!... Με νυκτερινήν κινητοποίησιν οι
αστυνομικοί είχον αποκλείσει όλους τους
δρόμους, οι οποίοι οδηγούν εις τον Άγιον
Αχίλλειον… Ολίγον αργότερα ενεφανίσθησαν οι πρώτες κλούβες και οι αστυνομικοί
άρχισαν να λαμβάνουν θέσεις εις “στρατηγικά σημεία” του χώρου…
Τα όσα συνέβησαν από της αφίξεώς του
μέχρι της εισόδου του εις τον Ι. Ναόν είναι
δύσκολον να περιγραφούν… άλλοι με τα
σώματά των προσεπάθησαν να εμποδίσουν την άφιξη του Δημητρίου με το αυτοκίνητον ξαπλώνοντας εις το οδόστρωμα
αλλά απωθήθηκαν από τα ΜΑΤ… Καθ’ όλην
την διάρκειαν ο πιστός λαός δε σταμάτησε
να φωνάζει: “ανάξιος”, “ανάξιος”…
Μετά το τέλος φυγαδεύτηκε από την
πίσω πόρτα αλλά με περιπολικό της αστυνομίας. Ο λαός ξεχύθηκε στους δρόμους
φωνάζοντας “ανάξιος”, “Μπεκιάρη, η τρομοκρατία δε θα περάσει…”, σχηματίστηκε
πομπή, η οποία κατευθύνθη εις την Αστυνομικήν διεύθυνσιν, όπου εκρατούντο 15
άτομα…» (Ο.Τ. 23/3/1990) (φωτ. σελ. 1).
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ
Τα δημοσιεύματα για ημέρες ήταν πρώτο
θέμα στον Τύπο, οι επιστολές δεκάδες από
επώνυμους και ανώνυμους, για την ιστορία θα
αναφέρω από δύο αποσπάσματα: Δραματικήν
έκκλησιν προς Ιεράν Σύνοδον του Δημητριάδος
κ. Χριστοδούλου. «… Κατώδυνος την ψυχήν
απευθύνομαι προς την Ι. Σύνοδον, διακόπτων την σκόπιμον σιωπήν μου, μετά τα
δραματικά γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν
εις την πόλιν Λάρισα….
» Η γραφίς μου αδυνατεί να περιγράψει
τας σκηνάς βίας, αι οποίαι διεδραματίσθησαν τόσον εντός, όσον και κυρίως εκτός του
ναού. Ροπαλοφόροι αστυνομικοί έδερον
ανηλεώς τους διαμαρτυρομένους και έσυρον αυτούς βαναύσως, διαμαρτυρόμενοι
πιστοί έκειντο εκτάδην επί του οδοστρώματος, δια να εμποδίσουν την προσέγγισιν
εις τον ναόν του μητροπολιτικού αυτοκινήτου. Ο Μητροπολίτης, προπηλακισθείς και
γρονθοκοπηθείς, εισήρχετο φρουρούμενος
εις τον ναόν, τακτοποιών τα ράσα του και
τα εγκόλπιά του. Πιστοί προσκείμενοι εις
αυτόν εχειροκρότουν και επεδοκίμαζον,
και άλλοι εκραύγαζον και απεδοκίμαζον. Ο
ναός υπερπλήρης αστυνομικών φρουρούντων τους εκκλησιαζομένους και ετοίμων
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να επέμβωσι κατασταλτικώς. Ταύτα είναι
μερικά εξ όσων συγκρατούμεν εις την μνήμην μας, εξ όσων ιδίοις όμμασιν είδομεν
προκαλούντα το δέος, την θλίψιν και την
αγανάκτησιν…, και καταλήγει ως εξής:
» Εν ταπεινώσει αλλά και εν επιγνώσει
των βαρυτάτων μου ευθυνών ως μέλους
της Ιεραρχίας, ποιούμαι έκκλησιν να επιληφθήτε αμέσως του προβλήματος και
ερευνώντες απάσας αυτού τας πτυχάς
καταλήξετε εις σοφάς αποφάσεις ελέγχου
της καταστάσεως και θεραπείας των αιτιών,
τα οποία την προκαλούν».
Βόλος, 19/3/1990
Ο Δημητριάδος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
Ο δε Νικόλαος Ψαρουδάκης με ανοικτή
επιστολή προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας
της Ελλάδος, με δραματικό τρόπο μεταξύ
άλλων γράφει:
3) Φαινόμενο μεγάλης παρακμής.
Στις μέρες μας είμαστε θεατές ενός συγκλονιστικού φαινομένου παρακμής, που
καταρρακώνει το λειτούργημα του Επισκόπου
και παρά ταύτα δε φαίνεται ν’ απασχολεί την
Ιεραρχία και φυσικά πρώτο τον Αρχιεπίσκοπο – τον αίτιο και του κακού! Πρόκειται για
το νεοχειροτονηθέντα Μητροπολίτη Λαρίσης
κ. Δημήτριο. Η άρνηση του ποιμνίου του να
τον δεχθεί, η πρόσκληση των ΜΑΤ να τον
προστατεύσουν, η αδυναμία του να εμφανισθεί
δημόσια εξαιτίας της λαϊκής αντιδράσεως
κι η επιμονή του παρά ταύτα να παριστάνει
το Μητροπολίτη Λαρίσης, είναι φαινόμενο
μεγάλης εκκλησιαστικής παρακμής, αληθινά
σημείο των καιρών! Τί θεολογία, τί φόβο Θεού,
τί πίστη, τί ποιμαντική, έχει εκείνος που θέλει
με τη βία να είναι ποιμένας; Και ποια είναι η
ευθύνη του Αρχιεπισκόπου και της Ιεραρχίας
που θεώνται αυτήν την αθλιότητα, απαθείς
και άτολμοι, νίπτοντες ως άλλος Πιλάτος
τας χείρας των; Τί κρίμα! Τί φρίκη! Κάποτε
οι άξιοι εκρύπτοντο, για να μη τους ανεύρει
το ποίμνιο και τους αναδείξει ποιμένας του!
Σήμερα οι ανάξιοι χρησιμοποιούν τα ρόπαλα
του Καίσαρα, για να σπάσουν τα κόκκαλα του
ποιμνίου, που προστατεύοντας τα κανονικά
του δικαιώματα, αρνείται να τους δεχθεί!
4) Απ’ άκρη σ’ άκρη ο χαλασμός.
Όλα τα παραπάνω, όσο σημαντικά και αν
είναι, δεν είναι τίποτα μπροστά στον αποδεκατισμό του ποιμνίου της Εκκλησίας, Ελληνικού
λαού, που έχει περιπέσει σε σμήνος ληστών
κάθε κατηγορίας και φύσεως. Οι ληστές αυτοί
ζητούν να του πάρουν τα πάντα: Ψυχή, αρετή,
πίστη, ήθος, ταυτότητα, αξιοπρέπεια, λογική,
ακόμα και το σώμα του!
Τα ξέρετε αυτά, Σεβασμιώτατοι; Τα ξέρετε!
Και τι κάνετε ως Ιεραρχία; Μαζευτήκατε ποτέ,
για να μελετήσετε το πρόβλημα της καταλήστευσης της στάνης σας, να βρείτε τις αιτίες
και να πάρετε τις αποφάσεις σας; Όχι βέβαια!
Και γιατί; Μα, γιατί έτσι θέλει – όπως λέτε – «ο
πρώτος»! Ο Πρώτος σας καλεί να ψηφίσετε τον
εκλεκτό του (για να έχει σίγουρη την πλειοψηφία) κι αν κάποιος από σας θελήσει να θέσει
θέμα ουσίας, ο Πρώτος μ’ ένα «Δι’ ευχών…»
σας διαλύει και σεις σαν καλά παιδιά μπαίνει
καθένας στο κέλυφός του και ησυχάζει!
Μα, προς Θεού! Ξέρετε, γιατί υπάρχετε ή
όχι; Ξέρετε ότι το ποίμνιό σας προαγωγεύεται
μεθοδικά στον αφανισμό με την πορνεία και
την διαστροφή, την οποία ξερνά όλο το εικο-

Φως….πολύ φως
σιτετράωρο ο Κινηματογράφος, η Τηλεόραση
και το περίπτερο, πάνω του; Ξέρετε τι θραύση
κάνουν τα ναρκωτικά κι οι τόσες προπαγάνδες
των ανατολικών θρησκειών; Αθεΐα, ειδωλολατρία, Μασονία, Σιωνισμός, Νέα Εποχή,
αποκρυφισμός, μαγεία, σαταναλοτρία, παλιά
και νέα φρούτα του σατανά, έχουν πλημμυρίσει τη Χώρα και σεις μ’ ένα «Δι’ ευχών…»
του Σεραφείμ, πηγαίνετε να λουφάξετε στα
μητροπολιτικά μέγαρά σας και: «Ες αύριον
τα σπουδαία…»!
Με σεβασμό και αγάπη Χριστού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
Από τις 23 Ιανουαρίου που έγινε η εκκένωσις του
Μητροπολιτικού
Μεγάρου,
το φυλάγουν όλο
το 24ωρο
πάνω από
100 ανά
βάρδια
ένστολοι
αστυνομικοί και επί
πλέον του τμήματος Ασφαλείας.
Η Ένωση Κατωτέρων Αστυνομικών Λάρισας με αλλεπάλληλα διαβήματα ύψωναν
φωνή διαμαρτυρίας προς τις αρχές: «Δεν
αστυνομεύεται σωστά η πόλη Λάρισα,
αλλά και οι υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις… Όλο αυτό το χρονικό διάστημα
εργαζόμαστε ακατάπαυστα με άσχημες
καιρικές συνθήκες, πέραν του κανονικού
ωραρίου και μάλιστα δε μας δίνονται και
οι ημέρες ανάπαυσης που δικαιούμαστε
λόγω του πενθημέρου… ότι δε θα μπορέσουμε να αντέξουμε, αν συνεχισθεί κι
άλλο αυτή η κατάσταση…».
Ακολούθησαν διαμαρτυρίες από φορείς της
πόλης και όχι μόνον, αλλά και από βουλευτές
από διάφορες παρατάξεις και Νομούς. Μεταφέρω απόσπασμα του Βουλευτού Αχαΐας
Νίκου Νικολόπουλου που κατέθεσε ερώτηση
στη Βουλή των Ελλήνων 393/28.5.90.
«Προς τον κ. Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως.
» Από της εκλογής και ακόμα περισσότερο από της αφίξεως στη Λάρισα του νέου
Μητροπολίτη κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΕΚΙΑΡΗ,
το κράτος διαθέτει μεγάλο αριθμό ανδρών
των Μ.Ε.Α. για την προστασία του… Σε μια
εποχή που η δημόσια τάξη και η ασφάλεια
απειλείται καθημερινά από τη δράση των
τρομοκρατικών οργανώσεων… και οι δυνάμεις τάξεως είναι ιδιαίτερα απαραίτητες στον
αγώνα κατά εμπόρων ναρκωτικών και… και
επιεικώς αδιανόητο να χρησιμοποιούνται
ισχυρές δυνάμεις Μ.Ε.Α. για την “προστασία
ενός Μητροπολίτη από το ποίμνιό του”
και αυτό να διαρκεί επί μήνες… να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού…
» Είναι απαράδεκτο να τελούνται ιερείς
ακολουθίες “υπό το βλέμμα και τη φροντίδα
των Μ.Ε.Α.”, να τίθεται σε δεινή δοκιμασία η
θρησκευτική συνείδηση των ανδρών τους
όταν διατάσσονται να επέμβουν εναντίον
χριστιανών και μάλιστα σε τόπους Θείας
Λατρείας.
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επίδοξοι εκτελεστές είναι οι υπερασπιστές
σας; Είναι φίλοι και συνεργάτες σας; Είναι
πληρωμένα τυφλά όργανά σας;
» Δε γνωρίζουμε, αν ο σεβ. κ. Δημήτριος
έχει κάποια σχέση με αυτούς τους επίδοξους εκτελεστές… Όμως ο κληρικός πρέπε
να θυσιάσει τον εαυτόν του και το αξίωμα
για την ειρήνη της Εκκλησίας, και όχι να
προτιμάει να χυθεί το αίμα των μελών της
Εκκλησίας, για να κρατήσει το θρόνο του!.
Μας αιφνιδιάζει και μας προβληματίζει
η σιωπή των αρμοδίων αρχών, που φαίνονται ότι αντιμετωπίζουν με μακαριότητα
τη νεοφανείσα τρομοκρατική οργάνωση»
(Ο.Τ. 6/4/1990).
Η ΑΡΧΕΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ τους
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
Όλα είχαν σχεδιαστή
και προγραμματιστή από
τα σκοτεινά κέντρα με
μια σκόπευση και ένα
και μοναδικό στόχο, στην
εξόντωση των αγίων και
καθαρών και στη στερέωση της απολυταρχικής
τυραννίας. Ξεχνούν όμως
Από τη συγκέντρωση στην πλατεία Λαού τα μηνύματα που έρχονται
από τα βάθη της ιστορίας
για μια παρανομία, και προσπαθεί και μέχρι
μας, θυμίζουν και μας δείσήμερα ο κ. Δημήτριος να αποδείξει ότι είναι χνουν το δρόμο.
και θύμα, ενώ είναι ο μεγαλύτερος διώκτης
Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, Επίσκοποι που
και καταπατητής των Ιερών Κανόνων και των προσπάθησαν με ανώμαλο τρόπο να αναδειΝόμων του Κράτους. Και πλήρωσε την παρα- χτούν ποδοπατώντας τους Θείους και Ιερούς
νομία του ο ελληνικός λαός με εκατομμύρια. Κανόνες και χρησιμοποιώντας μέσα εκβιαστιΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ
κά να επιβληθούν, δεν έγιναν αποδεκτοί από
ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
το λαό, αποτέλεσαν έκτρωμα, εκτροχιασμό
Η Διοίκηση της Εκκλησίας με τον Σεραφείμ από την πατερική παράδοση και στοιχειοθεΤίκα περπατούσαν σε μια καμπή αντικανο- τήθηκαν ως αιρετικοί, γι’ αυτό διαγράφηκαν
νική και παράνομη. Ο λαός που φώναξε τα ή στιγματίστηκαν, και έμειναν καταχωρημένοι
“ΑΝΑΞΙΟΣ” έξω από τους ναούς και διαμαρ- στη συνείδηση του πληρώματος και στο βιβλίο
τύρονταν στους δρόμους, για νομιμότητα, για της ιστορίας με επίθετα αρνητικά και δηλωτικανονικότητα και για απαλλαγή του Ιερού κά του πονηρού πνεύματος.
Θυσιαστηρίου από διάφορα μιάσματα, συλΑντίθετα αυτοί που πλησίασαν με αγάπη, με
λαμβάνονταν και οδηγούνταν με τις κλούβες πνεύμα πίστεως τήρησαν τους Ιερούς Κανόστα κρατητήρια, λες και ήταν επικίνδυνοι νες, σεβάστηκαν το λαό, τον πιστό λαό, ανυκακοποιοί, αντίθετα αφήναν ανενόχλητους, ψώθηκαν στην περιωπή των θεοπνεύστων
όσους φώναζαν “ΑΞΙΟΣ” και χειροκροτούσαν, Πατέρων και των αταλάντευτων μαρτύρων
δείχνοντας στοργή και προστασία ακόμα και της αληθείας και της αγιότητας.
σε έκνομες πράξεις (ξυλοδαρμούς, απειλές,
Τα περιστατικά, αρμαθιά ατελείωτη, από τις
ζημίες, ύβρεις, επιθέσεις) από τους ελάχιστους πρώτες ώρες αναρρίχησης του Σεραφείμ Τίκα
ανθρώπους του κ. Δημητρίου, διότι αποτελού- στην αρχιεπισκοπική καθέδρα κλείδωσε στο
σαν ομάδα στήριξής του.
ντουλάπι τους Ιερούς Κανόνες και θέσπισε
Ακόμα έδειξαν πλήρη αδιαφορία οι αρμό- την αυθαιρεσία, έδιωξε αγίους επισκόπους
διες κρατικές αρχές, όταν μυστική οργάνωση και ανέβασε στους θρόνους πρόσωπα αποκυκλοφόρησε προκήρυξη απειλητική με την φασισμένα για δουλική υποταγή. Όλοι αυτοί
ονομασία «Τιμωροί του διαβόλου», και οι αποδέκτες της “αρχιερατικής δωρεάς”
τη δημοσίευσε και η τοπική μας εφημερίδα έπλασαν μία θεολογία ευκαιρίας, κομμένη και
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” με τίτλο: «Νέα άγνωστη ορ- ραμμένη στα μέτρα των δικών τους ευτελών,
γάνωση απειλεί οπαδούς του Θεολόγου», βλέψεων και διαστρεβλώνοντας θεωρίες των
καταγγέλθηκαν και βανδαλισμοί αλλά οι αρχές Θείων και Ιερών Κανόνων.
ούτε έβλεπαν ούτε άκουγαν!.
Είναι ατύχημα τραγικό και πληγή στο άσπι«Κάθε φορά, που θα γίνεται συγκέντρω- λο Σώμα της Εκκλησίας το παραστράτημα της
ση στο Επισκοπείο ή στη Μητρόπολη ή σ’ θεολογίας, η παραβίαση των Ιερών Κανόνων,
οποιοδήποτε άλλο μέρος με τα γνωστά η εκτροπή από την Ορθόδοξη Πατερική παΣΥΝΘΗΜΑΤΑ, ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ένας από ράδοση της θεοπτίας, που καθαγιάστηκε με
τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για την άσκηση και με θυσίες και με το αίμα των
το Θεολόγο ή ένα από τα μέλη των οικο- Θεοφόρων Πατέρων.
γενειών τους…» (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 17/3/1990).
Το υπόμνημα του δεσπότη κ. Δημητρίου
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ που έφτασε και σε μένα ολόκληρο, ο ίδιος
ΑΛΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ‘’ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ’’ που διοχέτευσε στο Μακαριώτατο Αρχ/πο
(αναφέρουμε παρακάτω)
κ.κ. Ιερώνυμο και σε όλους τους αρχιερείς
«Ύστερα από τα παραπάνω εκτεθέντα της Σεπτής Ιεραρχίας Ελλάδας και των Παγεννώνται τα ακόλουθα, προς το ‘’σε- τριαρχιών και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, γι’
βασμ.’’. κ. Δημήτριο, ερωτήματα: Αυτοί οι αυτό από τη στιγμή που κυκλοφόρησε προς
» Επειδή διαφαίνεται σαφέστατα ότι ο κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΙΣ δεν έχει την ευαισθησία να απαλλάξει, τουλάχιστον τα Μ.Ε.Α.
από την ευθύνη προστασίας του…
» ΕΡΩΤΑΤΑΙ, ο κ. Υπουργός Δημοσίας
Τάξεως.
» Πόσες δυνάμεις Μ.Ε.Α. απασχολούνται
για την προστασία του εν λόγω Μητροπολίτη, πόσο κοστίζουν στο κράτος και πότε θα
τερματισθεί η παροχή προστασίας προς το
Μητροπολίτη Λαρίσης;». Πάτραι, 23/5/1990.
Ο ερωτών Βουλευτής. Νίκος Ι. Νικολόπουλος.
Από την απάντηση που δόθηκε, το οικονομικό κόστος συν τα υπόλοιπα είναι νούμερα
τρομακτικά που πλήρωσε ο ελληνικός λαός

συνέχεια 

MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

όλα τα μέλη της Ιεραρχίας, αποτελεί πλέον
δημόσιο έγγραφο και ως τέτοιο περνάει στο
αρχείο της ιστορίας και όσοι πιστοί ή άπιστοι
θα το διαβάζουν, θα τους προκαλεί… θυμηδία,
μπροστά στον όγκο ψεύδους, διαστροφής
επιχειρηματολογίας, παράτολμης πλαστογραφίας, γραφίδα στην ανεντιμότητα και στη
σκοπιμότητα.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ
κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
Το υπόμνημα αυτό είναι ένα τραγικό γέννημα απελπισμένου καλάμου, το περιεχόμενό
του είναι ένας θρήνος, μην αγιοκαταταχθεί ο
μακαριστός μητροπολίτης Λάρισας π. Θεολόγος, τον κυριαρχεί ο τρόμος, η γραφή του
προδίδει την ταραχή, γι’ αυτό επιστράτευσε
πομπώδες λέξεις, πληθωρικό λεκτικό βομβαρδισμό που ούτε ο ίδιος τον καταλαβαίνει,
αισθάνεται αμήχανα, σαν ξένος, σαν ένας
κακοραμμένος μανδύας στην παραδοσιακή
εκκλησιαστική ευπρέπεια.
Ομολογώ ότι δεν μπορώ να ερμηνεύσω τη
διαλεκτική και τον τρόμον του, και γράφει
αυτά που γράφει, χωρίς να τα καταλαβαίνει
ασφαλώς και ο ίδιος. Ή… του σφύριξε στο
αυτί ο “άλλος”, και τον παρέσυρε…,και μετά…
δούλεψε το τσαγκρασούλι, του τράβηξε και
το πάπλωμα και στο τέλος τον απογύμνωσε.
Θ’ αποφύγω να ιστορήσω με δικές μου εγγραφές, το τι έγινε και το τι ακολούθησε, διότι
μια τέτοια περιγραφή μπορεί να χαρακτηριστεί
αυθάδεια του καλάμου μου. Θα μεταφέρω ένα
μικρό δικό του αποκαλυπτικό απόσπασμα από
το υπόμνημά του που δίνει απάντηση στον
ίδιο τον εαυτό του, ότι δηλαδή είναι παράνομος και αντικανονικός και η δίωξη του π.
θεολόγου που του έγινε, ήταν αντικανονική
και παράνομη.
Εδώ έχει πλήρη εφαρμογή το γνωστό
γνωμικό ‘’γλώσσα λανθάνουσα λέει την
αλήθεια’’
Διαβάστε το σχετικό δικό του απόσπασμα
που ειναι στη σελίδα 5 και το μεταφέρουμε
και εδώ:
« (δ) Εξελέγην Μητροπολίτης Λαρίσης
κανονικώς στις 10 Οκτωβρίου 1989 δια
των 2/3 των ψηφισάντων Ιεραρχών. Μετά
όμως από ένα και πλέον χρόνο, ακυρώθηκαν
τόσο η Πράξη εκλογής μου όσο και το Π.Δ.
καταστάσεώς μου! Μέχρι τότε ακυρώνονταν
κατόπιν προσφυγής στο ΣτΕ μόνο το Π.Δ.
Όλως παραδόξως, στην περίπτωσή μου
καταργήθηκε και η εκλογή μου. Και αν
επρόκειτο μόνον για την απόφαση του ΣτΕ, δεν
θα υπήρχε ουδέν πρόβλημα για την Εκκλησία.
Από τη στιγμή όμως που η ΔΙΣ υιοθέτησε
εμμέσως πλην σαφώς την απόφαση του ΣτΕ,
καταστρατήγησε τον άξονα του μυστηρίου της
ιερωσύνης μου. Η χειροτονία μου κατέστη
απολελυμένη.
Ο Καθηγητής Εκκλ. Δικαίου της Νομικής
επισήμανε στη γνωμοδότησή του, που του
ζητήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο,
τη γενετική αντικανονικότητα που διέπραξε
η Δ.Ι.Σ.: η χειροτονία του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Δημητρίου «κατέστη
εκ των υστέρων απολελυμένη» μετά την
υιοθέτηση υπό της Δ.Ι.Σ. των σχετικών
αποφάσεων του ΣτΕ. Έψεξε την εκτροπή
και τη χαρακτήρισε “σκολιά”. Διότι η Δ.Ι.Σ. με
εξωνόμασε σχολάζοντα Μητροπολίτη, οπότε
δεν εδικαιούμην πλέον ούτε εκλογή ούτε
μετάθεση βάσει του τότε ισχύοντος Κ.Χ.

Φως….πολύ φως
Η συγκατάβαση της Δ.Ι.Σ. επέβαλε τη δική είναι αδύνατον να καταγραφούν, γι’ αυτό θα
μας αναίρεση, την κατάργηση της εκλογικής αναφερθώ στα βασικότερα.
ψηφοφορίας της ΙΣΙ, την ημικατάλυση των
ΤΟ 1974 ΥΠΗΡΞΕ Η ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΕΡΗ
επισκοπικών μας δικαιωμάτων, την κατάργηΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ση του κανονικού “μνημοσύνου” του ονόματός
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
μου στη Λάρισα και με απέκλεισε από πάΤην 11η Ιουλίου 1974, η «Σύνοδος» συνεδρίσης επισήμου επικοινωνίας, ακόμη και ασε για ένα δίωρο και αποφάσισε να διωχθούν
από τις διαβουλεύσεις μεταξύ Δ.Ι.Σ. και εννέα μητροπολίτες με την Συντακτική Πράξη
δικαιωθέντων από το ΣτΕ Μητροπολιτών: 3/1974, και στο άρθρο 2ον έλεγε: «… Η απόμε Συνοδική εγκύκλιο εντελλόταν αντί του φασις αύτη εκτελείται άμα τη δημοσιεύσει
κανονικού Επισκόπου τη “μνημόνευση της της δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
Ιεράς Συνόδου” (!) και διόρισε πρεσβύτερο ως μη υποκειμένη εις ένδικον μέσον ή προσφυγήν ενώπιον πάσης εκκλησιαστικής ή
Συνοδικό Γενικό Επίτροπο».
Νομίζω πως θα ήταν περιττό να προσθέσω πολιτειακής αρχής ή δικαστηρίου…».
Το υπουργείο έκανε την εκτέλεση: «Προς τον
άλλα στοιχεία, διότι η αυθεντική του ομολογία
είναι αρκετή και ικανή να πείσει και τον πιο Σεβ/τον Μητροπολίτην… Κ/σις:
1) Ι. Μητρόπολιν, 2) ΟΔΔΕΠ, 3) Ι. Σύνοδον, 4)
δύσπιστο για την όλη του εκλογή.
Αστυνομίαν. Θέμα:
ΘΑ ΠΡΟΧΩΑνακοίνωσις από
ΡΗΣΩ ΝΑ ΑΠΟΚ Α Λ Υ Ψ Ω ΤΑ
του θρόνου της Ι.
ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
Μητροπόλεως.
‘’δεσπότη’’ ΔΗ«Έχομεν την
τιμήν να γνωρίΜΗΤΡΙΟΥ
σωμεν υμίν ότι
Διαβάζοντας
εις το υπ’ αριθ.
το υπόμνημα του
284/23.7.74 ΦΕΚ
δεσπότη κ. Δημη(τεύχος Γ΄) εδημοτρίου αναστατώθηκε ο λογισμός
σιεύθη το από 22και η συνείδησή
7-74 Προεδρικόν
Πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα Διάταγμα περί
μου, πως ένας –
υποτίθεται – “αρεκπτώσεως υμών
χιερέας” ομολογεί ότι έχει τη «χειροτονία του από του θρόνου της Ι. Μητροπόλεως… κααπολελυμένη» και δηλώνει αρχιερέας και ταρτισθέν κατόπιν της από 11/7/74 αποφάγράφει κείμενο εκκλησιολογικό, ιεροκανολο- σεως της Ιεράς Συνόδου, δημοσιευθείσης
γικό, συνταγματικό, που έχει χιλιάδες λέξεις εις το υπ’ αριθ. 141/12-7-74 ΦΕΚ (τεύχος
και μέσα σ’ αυτό δεν υπάρχει ουδεμία λέξη Ν.Π.Δ.Δ.)» Ε.Υ. Ο Τμηματάρχης.
αγιογραφική ή ευαγγελική. Δεν υπάρχει ουΈτσι γίνονταν οι διώξεις και οι εκθρονίσεις,
δεμία λέξη από Ιερό Κανόνα ή κάποιον Ιερό καμία αναφορά σε Ιερό Κανόνα ή Νομικό αδίΚανόνα. Δεν υπάρχει ουδεμία λέξη από τις κημα. Υπήρχε το δόγμα: Αποφασίζω, διατάζω
εκατοντάδες ομολογίες Πατερικές. Δεν υπάρ- και εκτελώ!
χει ουδεμία λέξη συνταγματική και προσπαθεί
Για τη “Σύνοδο” αυτή ο Ελευθερουπόλεως
να στηρίξει αυτό το αεριτζίδικο υπόμνημα σε Αμβρόσιος έγραφε: «… δεν θα αναφερθώ
δύο σειρές του βιβλίου του πατρός και τώρα εις τας θαυματουργικάς αλχημείας, δια
νέου αγίου της Εκκλησίας Ευμενίου Σαριδά- των οποίων κατέστη – επιτέλους! – δυνατή
κη που είναι μάλλον εμβολιματικό ψέμα και η συγκρότησις αυτής της Συνόδου. Είναι
σε μια επιστολή κακογραμμένη του Ιανού π. μια υπόθεσις, η οποία προκαλεί πολλήν
Θεοκλήτου Διονυσιάτη, λες και αυτοί είναι η εντροπήν» (!) (“Ελευθεροτυπία”, 31/3/1977).
Ορθόδοξος Εκκλησία.
Γι’ αυτό, για να πορευθεί η Εκκλησία στη
Γιατί τέτοια ασέβεια προς την Αγία Γραφή σωτήρια πορεία, χρειάζεται ακριβής τήρηση και
και Παράδοση; Γιατί τέτοια περιφρόνηση πιστή εφαρμογή των Ιερών Κανόνων και των
στους Ιερούς Κανόνες; Γιατί τέτοια απαξίωση εκκλησιαστικών Νόμων (1ος Κανόνας Ζ΄ Οιστους αγίους και θεοφόρους Πατέρες; Γιατί κουμ. Συνόδου και το Σύνταγμα άρθρ. 3 παρ. 1).
τέτοια καταπάτηση του Συντάγματος και τους
Ώστε να οδηγηθούμε «ασφαλώς τους εν
Νόμους του Κράτους;
αυτή ναύτας και επιβάτας, ιερωμένους τε
Είναι τυχαίο; Ασφαλώς ΟΧΙ! Διότι όλες λέγω και λαϊκούς, προς τον ακύμαντον
οι ενέργειες του κ. Δημητρίου, για να αρ- της άνω Βασιλείας λιμένα», τονίζει ο άγιος
πάξει μίτρα και πατερίτσα και να καταλάβει Νικόδημος ο Αγιορείτης.
τον επισκοπικό θρόνο του Αγίου Αχιλλείου,
ΤΟ 1974 ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΧΕΔΟΝ
να καλύψουν τις βρωμιές του μοιχεπιβάτη ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ «ΙΕΡΟΥ
Λαρίσης Σεραφείμ, τον καταδικάζουν και τον ΠΗΔΑΛΙΟΥ»
καθαιρούν. Ενώ αντίθετα όλα συνηγορούν
«Τους παρά των αγίων Πατέρων καθ’
υπέρ του μακαριστού αγίου επισκόπου π. εκάστην Σύνοδον άχρι του νυν εκτιθέντα
Θεολόγου και τους διωχθέντων άλλων ένδεκα Κανόνα κρατείν εδικαιώσαμεν» (1ος Καν. Δ΄
αγίων Αρχιερέων. Γι’ αυτό παραβίασαν Αγία Οικουμ. Συνόδου).
Γραφή, Ιερούς Κανόνες, Ιερά Παράδοση, Αγί«Τοις εν καταφρονήσει τιθεμένοις τους
ους Πατέρες και το Σύνταγμα, προκειμένου να ιερούς κανόνας των ιερών πατέρων ημών,
πραγματοποιήσουν οι δικτάτορες Αρχιεπ. Σερα- οι κατά την αγίαν εκκλησίαν υπερείδους,
φείμ, ο Ιωαννίδης, Χρήστου, Αγγελόπουλος… και όλην την χριστιανικήν πολιτείαν
το πογκρόμ διώξεων στους ανεπιθύμητους κοσμούντες, προς θείαν οδηγούσαν ευΑρχιερείς ωθούμενοι των σκοτεινών κέντρων λάβειαν, ανάθεμα» (Η εν Κων/λει Σύνοδος,
Κων/νον Πορφυρογεν., σελ/ 977, Β΄ τόμος των
και της μασονίας.
Η Αγία Γραφή, οι Ιεροί Κανόνες, η Πατερι- Συνοδικών).
«Ωρίσθη παρά των αγίων Πατέρων χρήκή παράδοση, το Σύνταγμα και οι Νόμοι που
παραβιάστηκαν είναι ένα τεράστιο κομβόι, ναι και μετά θάνατον αναθεματίζεσθαι

ΑΓΩΝΑΣ 19
τους είτε εις πίστιν, είτε εις Κανόνας αμαρτήσαντας» (Ε΄ Οικουμ. Σύνοδος, επιστολή του
Ιουστινιανού, σελ. 39, Β΄ τόμος των Συνοδικών).
Φοβεροί οι λόγοι για την λεγομένη τότε
“Πρεσβυτέρα Σύνοδο” (από τους 65 επισκόπους
συμμετείχον μόνο περί τους 23), που δεν παραβίασαν κάποιον ιερό Κανόνα, αλλά σχεδόν
ολόκληρο το Ιερό Πηδάλιο για το θέμα αυτό.
Επειδή είναι αδύνατον όλα να τα καταγράψουμε, θα αναφερθώ σε μερικούς ενδεικτικά
παραβιασθέντες Ιερούς Κανόνες.
Με πρώτον, τον 1ον Κανόνα Κυρίλλου
Αλεξανδρείας (και άλλους) που ορίζει, ότι δεν
εκβάλλεται από την Επισκοπή του, παρά μόνον
κατόπιν δίκης, που θα είναι σύμφωνη προς
τους Θείους Ιερούς Κανόνες.
Και «Απόντα ουδείς κατακρίνει» (Δ΄ Οικουμεν. Σύνοδος), «Ου χρη αυτού απόντος
καταψηφίζεται» (Ζωναράς), «Απόντα γαρ
τούτον καταδικάζεσθαι άδικον έδοξε»
(Βαλσαμών).
Δεύτερον: Απομακρύνθηκαν 12 επίσκοποι
από τις μητροπόλεις των, χωρίς να υπάρχει κανονική δικαστική διαδικασία, και πριν υπάρξει
έστω και στοιχειώδη κλήτευση (Ιερός Κανόνας,
4ος των Αγίων Αποστόλων).
Συναφείς επίσης: «… Το μηδενί τρόπω Επίσκοπον καταστήναι εν τη Εκκλησία, ής έτι ο
προεστώς ζει, και εν τη ιδία συνίσταται τιμή,
ειμή αυτός εκών την Επισκοπήν παραιτήσεται.
Χρη γαρ πρότερον την αιτίαν του μέλλοντος
της επισκοπής εκδιώκεσθαι, κανονικώς εξεταζομένην, εις πέρας άγεσθαι, ειθ’ ούτω μετά την
αυτού καθαίρεσιν, έτερον αντ’ αυτού εις την
επισκοπήν προβιβάζεσθαι…» (16ος Κανόνας της
Πρωτοδευτέρας Συνόδου).
Με τον κανόνα αυτόν συμφωνούν ο 96ος της
εν Καρθαγένης, ο 4ος της εν Σαρδικής και να
μην υπάρξουν δύο επίσκοποι στην ίδια πόλη,
διότι είναι παράνομον οι κανόνες από τον 8ον
της α΄ και 12ον της δ΄. Όπως επίσης και ο 6ος
Κανόνας της Δ. Οικ. Συνόδου.
Όταν ένας Επίσκοπος εκβληθή αδίκως
από την επισκοπή του, παραμένει εκτός
της Επισκοπής του, έως ότου δικαιωθεί
και κατόπιν, αναγκαστικά, επιστρέψει
στην Επισκοπή του. Δεν έχει, δεν δικαιούται άλλης εκλογής (ερμηνεία) (17ος Καν.
της Σαρδικής Συνόδου). Συναφείς είναι και ο
ΙΕ΄ Αποστολικός.
Η ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.
Μια σωρεία Ιερών Κανόνων ορίζει, ότι οι
πιστοί κάτοικοι μιας Επαρχίας επισκοπικής
έχουν δικαιώματα και μάλιστα καταλυτικά επί
του Επισκόπου, που θα τους αποσταλεί. Δικαιούται ν’ αρνηθούν την τοποθέτησή του, όχι
μόνον όταν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι, αλλά
και για ανυποταξία και για τη μοχθηρία τους.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Επίσκοπος δε μεταβαίνει στην Επισκοπή για να μην προκληθούν
σκάνδαλα και ταραχές στην Εκκλησία. Κατά
συνέπειαν οι διαμαρτυρόμενοι πιστοί κάτοικοι
μιας Επισκοπικής Επαρχίας που διαμαρτύρονται για την τοποθέτηση ενός Επισκόπου, δεν
διαπράττουν κανένα λάθος, αλλά διεκδικούν τα
Νομοκανονικά τους δικαιώματα και δύνανται
να επαναστατήσουν, οσάκις προκαλούνται
βάναυσα (36ος Καν. αγ. Αποστόλων, 18ος Καν. της
Αντιοχείας Συνόδου, 18ος της Αγκύρας Συνόδου).
Την καθολική και αποστολική παράδοση
της Εκκλησίας στην εκλογή των επισκόπων
επισφράγισαν τελικά και οι ιεροί κανόνες της
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Εκκλησίας μας, ώστε αυτήν να ακολουθούν
όλοι πιστά σε κάθε περίπτωση εκλογής επισκόπου. Από το πλήθος των κανόνων στο σημείο
αυτό οι πλέον χαρακτηριστικοί είναι για μας οι
εξής: “Αποστολικών Διαταγών”.
«Επίσκοπον χειροτονείσθαι εν πάσι άμεμπτον», λέγει ο κανόνας αυτός, «υπό παντός
του λαού εκλελεγμένον. Ου ονομασθέντος
και αρέσαντος, συνελθών ο λαός άμα τω
πρεσβυτερίω και τοις παρούσιν επισκόποις εν ημέρα Κυριακή και συνευδοκείτω.
Ο δε πρόκριτος των λοιπών ερωτάτω πρεσβυτέριον και τον λαόν, ει αυτός εστιν, όν
αιτούνται εις άρχοντα. Και επινευσάντων,
προσεπερωτάτω, ει μαρτυρείται υπό πάντων άξιος είναι της μεγάλης ταύτης και
λαμπράς ηγεμονίας, ει τα κατά την εις
Θεόν αυτώ ευσέβειαν κατώρθωται, ει τα
προς ανθρώπους δίκαια πεφύλακται, ει
τα κακά τον οίκον αυτού καλώς ωκονόμηται, ει τα κατά τον βίον ανεπιλήπτως.
Και τούτων άμα κατά αλήθειαν, αλλ’ ού
κατά πρόληψιν μαρτυρησάντων τοιούτον αυτόν είναι, ως επί δικαστή Θεώ και
Χριστώ, παρόντος δηλαδή και του αγίου
Πνεύματος και πάντων των αγίων και
λειτουργικών πνευμάτων, εκ τρίτου πάλιν
πειθέσθωσαν, ει άξιος εστιν αληθώς της
λειτουργίας, ίνα επί στόματος δύο ή και
τριών μαρτύρων σταθή παν ρήμα. Και
συνθεμένων αυτών εκ τρίτου άξιον είναι,
απαιτείσθωσαν οι πάντες σύνθημα …» (Η,
5, PG 1, 1069).
Από τον κανόνα αυτόν φαίνεται καθαρά όχι
μονάχα η συνευδοκία των πιστών, αλλά και ο
ιερός φόβος που διακατείχε τους επισκόπους,
ώστε να μην εκλεγεί πρόσωπο ανάξιο για το
αξίωμα εκείνο ή φαύλο. Φαίνεται ακόμη ότι η
συμμετοχή των λαϊκών στην εκλογή των επισκόπων γίνεται και με άλλους βέβαια τρόπους
και μάλιστα με το άξιος ή ανάξιος κατά την
ώρα της χειροτονίας, όπως βεβαιώνεται και
από τα λόγια της ίδιας της χειροτονίας. Στην
περίπτωση δηλαδή που ακούγεται το ανάξιος,
επιβάλλεται η διακοπή της χειροτονίας για την
εξέταση της ένστασης (Βλ. Ράλλη και Ποτλή,
Σύνταγμα IV, 347, Ι. 46-48, ΙΙΙ, 425).
Σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν «επίσκοπον
προσήκει μάλιστα μεν υπό πάντων των
εν τη επαρχία καθίστασθαι ει δε δυσχερές είη το τοιούτον, ή δια κατεπείγουσαν
ανάγκην ή δια το μήκος της οδού…» (4ος
της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου).
Από τον κανόνα αυτόν γίνεται φανερό
ότι στην εκλογή και χειροτονία κάθε νέου
επισκόπου πρέπει να βρίσκονται σύμφωνοι
όλοι οι πιστοί, δηλαδή κλήρος και λαός κάθε
επαρχίας.
Το παλαιότερο γραπτό μνημείο που καθορίζει τον τρόπο εκλογής των επισκόπων
λεπτομερέστερα, είναι κατά τη γνώμη μας
η επιστολή της συνόδου της Καρθαγένης, η
οποία συνήλθε το 258 μ.Χ. «Προκειμένου
περί χειροτονιών, λέγει η επιστολή αυτή,
να χειροτονήται (ο υποψήφιος) εν τω λαώ,
του οποίου μέλλει να προΐσταται ο χειροτονούμενος… Να εκλέγεται (δηλαδή) ο
επίσκοπος παρόντος του λαού, όστις τον
βίον εκάστου των υποψηφίων πληρέστατα γνωρίζει» (PL 3, 1064), (κανονική επιστολή
της συνόδου της Καρθαγένης).
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ‘’ΑΝΑΞΙΟΣ’’
-ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ
«Περί των μελλόντων χειροτονηθήναι,
ούτος έστω τύπος, ώστε παν το Ιερατείον
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συμφωνείν και αιρείσθαι, και τότε τον
Επίσκοπον δοκιμάζειν. Και συναινούντος
αυτώ του Ιερατείου χειροτονείν εν μέσω
τη Εκκλησία, παρόντος του λαού και προσφωνούντος του Επισκόπου, εί και ο λαός
δύναται αυτώ μαρτυρείν χειροτονία δε
λαθραίως μη γινέσθω…» (7ος Καν. Θεοφίλου
Αλεξανδρείας).
(… Να ερωτά τον λαόν, αν και αυτοί τον
μαρτυρούν άξιον, και ούτω να χειροτονεί αυτόν
παρρησία εις το μέσον της Εκκλησίας, κρυφίως
δε χειροτονία να μη γίνεται …).
«Επίβασις έστιν η αυτόνομος, ή και μετά
οικονομίας φαύλης, του σχολάζοντος, ή
και του έχοντος εκκλησίαν επισκόπου...,
ην τοσούτον οι εν Σαρδική συνελθόντες
ά γ ι ο ι
Πατέρες
εβδελύξαντο,
ώστε και
ακοινώνητον είναι παντί
Χριστιανώ τον
εργάτην
ταύτης
διωρίσαντο, και μηδέ εν ταις τελευταίοις
αναπνοαίς λαϊκής κοινωνίας αξιούσθαι
αυτόν».
(Ράλλη – Ποτλή, τ.2, σελ. 147).
(Επίβαση σε ξένη επισκοπική επαρχία είναι
η αυτόνομη κατάληψή της. Ή η απόκτησή της
με φαύλη μεθόδευση αυτού, που σχολάζει (που
δεν έχει, δηλαδή επισκοπή) ή ακόμα και αυτού
του Επισκόπου. Αυτή την πράξη τη σιχάθηκαν
τόσο πολύ οι Πατέρες, που μαζεύτηκαν σε Σύνοδο στη Σαρδική, ώστε όρισαν ο εργάτης της
τέτοιας μετάθεσης να μην είναι σε κοινωνία
από κανένα Χριστιανό. Και να μην αξιώνεται
της κοινωνίας αυτής ούτε στην επιθανάτια
κλίνη του).
«Ώστε, εάν ποτέ προς επιλογήν Επισκόπου προέλθομεν και αναφαή τις αντιλογία… και επί αυτού του λαού, ου μέλλει
χειροτονείσθαι, εξετασθώσι πρώτον τα
πρόσωπα των αντιλεγόντων ύστερον γαρ
και τα προτεθειμένα συζευχθώσι, και ότε
καθαρός φανείη επί δημοσίας προσόψεως, ειθ’ ούτω χειροτονηθείη» (50ος Καν. Της
εν Καρθαγένη τοπικής Συνόδου).
(Του μέλλοντα γένεσθαι Αρχιερέας, να εξετάζουν έμπροσθεν του λαού, εκ τον οποίον μέλλει
να χειροτονηθή ο υποψήφιος, τα πρόσωπα των
κατηγόρων ποίας υπολήψεως είναι, και αν
αυτοί ήναι αδιάλγητοι, τότε να εξετάζουν και
τας κατηγορίας της προβαλλομένας υπ’ αυτών,
και αφ’ ου ο υποψήφιος φανή καθαρός από
τας κατηγορίας έμπροσθεν εις το πρόσωπον
του λαού, τότε να χειροτονήται Επίσκοπος).
Το Μέγα Ευχολόγιο αναφέρει την τάξη της
χειροτονίας. Ο πρώτος των αρχιερέων, που
πρόκειται να προβεί στη χειροτονία του νέου
επισκόπου, ερωτά πιο μπροστά το λαό, εάν ο
υποψήφιος είναι άξιος ή όχι. Ο Καθηγητής
Δογματικής Ακαδημαϊκός Ιωάν. Καρμίρης,
έγραφε: «Ο λαός, πάντοτε διατήρησε το
δικαίωμα να παρίσταται κατά τας χειροτονίας εν τω ναώ, ζητείται δ’ έν αρχή
η συγκατάθεσις αυτού, όπως άρξηται
η τελετή της χειροτονίας δια την προς
αυτόν προσκλήσεως του διακόνου “κελεύσατε”, μεθ’ ην επακολουθεί η προς τον
χειροτονούντα επίσκοπον πρόσκλησις:

“Κέλευσον, δέσποτα άγιε, τον νυν προσφερόμενόν σοι …”» (Ορθ. Εκκλησιολογία,
Αθήνα 1973, 501).
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ‘’ΑΝΑΞΙΟΣ’’
Με την κραυγή “ανάξιος” ο ορθόδοξος
Λαός αποδοκιμάζει την εκλογή, τη χειροτονία ή την εγκατάσταση ενός κληρικού
(κυρίως Επισκόπου). Η ελεύθερη αυτή
έκφρασις του φρονήματος του ορθόδοξου
Λαού είναι ό,τι έμεινε από το δικαίωμά του
να συμμετέχει ουσιαστικά στις εκλογές των
ανωτέρων Κληρικών και ιδιαίτερα των Επισκόπων της Εκκλησίας.
Σε περίπτωση που θα ακουσθεί το «ανάξιος», σύμφωνα με την Κανονική παράδοση της

Εκκλησίας μας, πρέπει πρώτα να εξετασθεί το
ηθικό ποιόν εκείνων που αποδοκιμάζουν την
εκλογή. Εάν είναι αδιάβλητοι, τότε η Σύνοδος οφείλει να αναβάλει για τρεις μήνες
τη χειροτονία και να εξετάσει τις κατηγορίες
κατά του υποψηφίου. Χωρίς την ανάκριση
αυτή η χειροτονία απαγορεύεται. Εάν οι κατηγορίες αποδειχθούν αληθινές η χειροτονία
ματαιώνεται. Εάν δε γίνει η διαδικασία
αυτή, επιβάλλεται “καθαίρεσις και στον
Αρχιερέα που χειροτόνησε και σ’ αυτόν
που χειροτονήθηκε” ΘΗΕ/2.5.36), (“Μικρό
Χριστιανικό Λεξικό”, σελ. 34).
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΧΟΤΟΜΙΣΗ
ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Απαγορεύεται αυστηρά η διχοτόμηση μιας
Εκκλησιαστικής Επαρχίας σε δύο Επισκοπές, η
πρόταση του κ. Δημητρίου ήταν αντικανονική
και παράνομη:
«Ήλθεν εις ημάς, ως τινές παρά τους
εκκλησιαστικούς θεσμούς προεδραμόνες
δυναστείαις, δια πραγματικών την μίαν
επαρχίαν εις δύω κατέτεμον, ως εκ τούτου
δύο Μητροπολίτας είναι εν τη αυτή επαρχία. Ώρισε τοίνυν η αγία Σύνοδος, του
λοιπού μηθέν τοιούτο τολμάσθαι παρά
Επισκόπου. Επεί τον τοιούτον επιχειρούντα, εκπίπτειν του ιδίου βαθμού» (12ος Καν.
Της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου).
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι Ιεροί Κανόνες, 56ος και 98ος της εν Καρθαγένη Συνόδου,
6ος της Σαρδικής Συνόδου, ο 12ος και 17ος της
εν Χαλκιδόνι Δ΄ Οικουμ. Σύνοδος.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.
Οι Ιεροί Κανόνες απαγορεύουν τη μετάθεση
του επισκόπου από μητρόπολη σε μητρόπολη
(επαρχία σε επαρχία), και δεν είναι ούτε ένας,
ούτε δύο, είναι ολόκληρη σειρά Ιερών Κανόνων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, με
διατάξεις κατηγορηματικές και με την απειλή
της καθαίρεσης, που εμποδίζουν τον Επίσκοπο
να εγκαταλείψει τη μητρόπολή του, για την
οποία εκλέχτηκε και χειροτονήθηκε.
Κάποιοι απ’ αυτούς, τους Ιερούς Κανόνες
«Όσοι ριψοκινδύνως, μήτε τον φόβον του
Θεού προ οφθαλμών έχοντες, μήτε τον Εκ-
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κλησιαστικόν Κανόνα ειδότες, αναχωρήσωσι της ιδίας Εκκλησίας… αναστρέφειν
εις τας εαυτών παροικίας, ή, επιμένοντας,
ακοινωνήτους είναι προσήκει …» (16ος
Καν. της Α΄ Οικ. Συνόδου), (Μήτε τον Θεόν
φοβούμενοι, μήτε τον Κανόνα της Εκκλησίας
γινώσκοντες (τον 15ον Αποστολικόν) ριψοκινδύνως αναχωρήσουν από την άλλην Εκκλησίαν εκείνην, εις την οποία, εχεροτονήθηκαν,
ούτοι, λέγω ουδαμώς πρέπει να δέχονται εις
άλλην, αλλά πρέπει να αναγκάζωνται εις το να
γυρίσουν εις τας ιδίας των εκκλησίας όχι και
επιμένουσιν εις το πείσμα των, πρέπει να είναι
ακοινώνητοι, όχι από τα Μυστήρια… ας είναι
άκυρος η τοιαύτη χειροτονία).
Ο Κανόνας αυτός απαγορεύει την απρόσκλητη επέμβαση σε ξένη Εκκλησιαστική περιοχή: «… Ακλήτως δε
επισκόπους υπέρ διοίκησιν
μη επιβαίνειν επί χειροτονία
ή τισιν άλλαις οικονομίαις
εκκλησιαστικαίς …» (2ος Καν.
της Β΄ Οικουμ. Συνόδου).
Η Σύνοδος της Αντιοχείας
χαρακτηρίζει άκυρη την οποιαδήποτε μετάθεση και είναι κατηγορηματική:
Μετάθεση δεν επιτρέπεται να
γίνει ακόμα κι αν ο προτεινόμενος εκβιάζεται
από το λαό ή επισκόπους.
«Επίσκοπον από παροικίας ετέρας εις
ετέραν μη μεθίστασθαι, μήτε αυθαιρέτως
επιρρίπτοντα εαυτόν, μήτε υπό λαών
εκβιαζόμενον, μήτε υπό Επισκόπων αναγκαζόμενον. Μένειν δε εις ήν εκληρώθη
υπό του Θεού εξ αρχής Εκκλησίαν, και μη
μεθίστασθαι αυτής, κατά τον ήδη πρότερον περί τούτου εξενεχθέντα όρον».
(Ο Επίσκοπος να μη μετατίθεται από μια εκκλησιαστική παροικία σε άλλη. Ούτε αυθαίρετα
να ρίχνει τον εαυτό του σ’ αυτή την περιπέτεια.
Ούτε και όταν εκβιάζεται από το λαό. Αλλά
ούτε και όταν τον αναγκάζουν οι Επίσκοποι.
Να μένει στην εκκλησιαστική επαρχία, που
του κληρώθηκε εξ αρχής από το Θεό και να
μη μετατίθεται από αυτή, σύμφωνα με τον όρο,
που έχει εκτεθεί).
(21ος Κανόνας της εν Αντιοχεία Συνόδου)
Αυτός ο Ι. Κανόνας χαρακτηρίζει τη μετάθεση βλαβερωτάτη και στοιχείο διαφθοράς:
«Ου τοσούτον ηφαύλη συνήθεια, όσον η
βλαβερωτάτη των πραγμάτων διαφθορά
εξ αυτών των θεμελίων εστίν εκριζωτέα,
ίνα μηδενί των Επισκόπων εξή από πόλεως μικράς εις ετέραν πόλιν μεθίστασθαι.
Η γαρ της αιτίας ταύτης πρόφασις φανερά,
δι’ ήν τα τοιαύτα επιχειρείται. Ουδείς γαρ
πώποτε ευρεθήναι Επισκόπων δεδύνηται,
ός από μείζονος πόλεως εις ελαχιστοτέραν
πόλιν εσπούδασε μεταστήναι».
(Δεν είναι τόσο η φαύλη συνήθεια, όσο η
βλαβερώτατη διαφθορά των πραγμάτων, που
πρέπει να εκριζωθεί από τα θεμέλια. Σε κανένα
Επίσκοπο να μην επιτρέπεται να μετατίθεται
από μια μικρή πόλη σε άλλη μεγαλύτερη. Η
πρόθεση, που οδηγεί σ’ αυτή τη μετάθεση είναι
φανερή. Γιατί δε θα μπορέσει κανείς να βρει
Επίσκοπο, που προσπάθησε να μετατεθεί από
μεγάλη πόλη σε μικρότερη).
(1ος Κανόνας της εν Σαρδική Συνόδου)
Είναι σαφέστατος και χωρίς παρερμηνείες,
όποιος μετατεθεί – λέει – καθαιρείται από το
αρχιερατικό του αξίωμα:
«Τους δε από Εκκλησιών εις ετέρας
Εκκλησίας μετελθόντας άχρι τοσούτου

συνέχεια 
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από της ημετέρας κοινωνίας αλλοτρίους
έχομεν, άχρις ου προς αυτάς επανέλθωσι
τας πόλεις, εν αίς πρώτον εχειροτονήθησαν. Εάν δε τις, άλλου από τόπου εις
τόπον μετελθόντος, εν τόπω του ζώντος
εχειροτονήθη, άχρι τοσούτου σχολάση
από του αρχιερατικού αξιώματος ό την
ιδίαν πόλιν καταλείψας, άχρις ού ο διαδεξάμενος αυτόν αναπαύσηται εν Κυρίω».
(Αυτούς, που μετακινήθηκαν από τη μια
Εκκλησία στην άλλη, τους έχουμε αποξενώσει
από την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί μας,
ίσαμε να επιστρέψουν στις πόλεις, για τις
οποίες αρχικά χειροτονήθηκαν. Αν δε, μετά
τη μετακίνηση κάποιου από πόλη σε πόλη,
στον τόπο εκείνου, που ζει και μετακινήθηκε,
χειροτονηθεί κάποιος άλλος, ο πρώτος που
εγκατέλειψε την πόλη του, να σχολάζει από το
αρχιερατικό του αξίωμα, ίσαμε που να αναπαυθεί «εν Κυρίω» αυτός που τον διαδέχτηκε).
(Θεοδωρήτου Κύρου, Εκκλησ. Ιστορία Migne
τ.82)
Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος δεν αφήνει
κανένα άνοιγμα διαφυγής για μετάθεση:
«Δια τον πολύν τάραχον και τας στάσεις
τας γινομένας, έδοξε παντάπασι περιαιρεθήναι την συνήθειαν, την παρά τον
Αποστολικόν Κανόνα ευρεθείσαν έν τισι
μέρεσιν, ώστε από πόλεως εις πόλιν μη
μεταβαίνειν, μήτε Επίσκοπον, μήτε Πρεσβύτερον, μήτε Διάκονον. Ει δε τις, μετά
τον της αγίας και μεγάλης Συνόδου όρον
τοιούτω τινί επιχειρήσειεν, ή επιδοίη εαυτόν πράγματι τοιούτω, ακυρωθήσεται εξ
άπαντος το κατασκεύασμα, και αποκατασταθήσεται τη εκκλησία, εν ή ο Επίσκοπος
ή ο Πρεσβύτερος εχειροτονήθη».
(Εξ αιτίας της πολλής ταραχής και των
επαναστάσεων, που προκλήθηκαν, θεώρησε η
Σύνοδος σκόπιμο να περικόψει πέρα για πέρα
τη συνήθεια, που επικρατεί σε μερικά μέρη και
που στηρίζεται στον αποστολικό Κανόνα. Και
όρισε να μη μεταβαίνει από πόλη σε πόλη μήτε
Επίσκοπος, μήτε Πρεσβύτερος, μήτε διάκονος.
Και αν, ύστερα από τον όρο, που επιβάλλει η
αγία και μεγάλη Σύνοδος, βρεθεί κάποιος, που
θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο για τον εαυτό του,
ή θα προσπαθήσει να το πραγματοποιήσει, να
ακυρώνεται δίχως άλλο αυτό, που έκανε και να
αποκαθίσταται στην Εκκλησία, για την οποία ο
Επίσκοπος ή ο Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε).
(15ος της Α΄ Οικουμ. Συνόδου, Πηδάλιο,
σ. 143)
Το “Ιερό Πηδάλιο” είναι γεμάτο από Ιερούς
Κανόνες που δεν αφήνουν χαραμάδες και
παραχαράξεις στην επισκοπική ιδιότητα, εδώ
αναφέρομαι σε κάποιους ενδεικτικά, για να
δείξω την παραπληροφόρηση και τα ψεύδη
που προσπαθεί ο κ. Δημήτριος να μεταπείσει
τους ανύποπτους και αυτός είναι ο λόγος
που δε χρησιμοποίησε ούτε έναν ιερό κανόνα
ούτε κάποιο χωρίο από την Αγία Γραφή ούτε
κάποιο Νόμο του Κράτους ή άρθρα από τον
Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας. Η ενέργεια
του αυτή δείχνει δύο πράγματα. Ή δε διάβασε
τους Ιερούς Κανόνες που είναι υποχρεωμένος
να τους γνωρίζει, πριν προχωρήσει στη χειροτονία του ως επίσκοπος, διότι είναι βασική
υποχρέωση να έχει γνώση απαραίτητα ερμηνευτικά και όχι προοδευτικά το “Ιερό Πηδάλιο” με τους Ιερούς Κανόνες, ολόκληρη την
Αγία Γραφή και τη Νομοκανονική διαδικασία,
τα οποία του διατάζουν: «… ανακρίνεσθαι
δε ασφαλώς υπό του Μητροπολίτου, ει
προθύμως έχοι αναγινώσκειν, ερευνητι-

Φως….πολύ φως
κώς και ου παραδευτικώς, τους τε Ιερούς του λαού, και μη παιδεύων αυτούς την
Κανόνας… πάσαν την Θείαν Γραφήν και ευσέβειαν, αφοραζέσθω επιμένων δε τη
τα Θεία εντάλματα αναστρέφεσθαι… και αμελεία και ραθυμία καθαιρέσθω» (58ος
μη ασμενίζοι ούτω ποιείν και διδάσκειν, Καν. των Αγ. Αποστόλων). Η ερμηνεία από το
μη χειροτονείσθαι …» (2ος Κανόνας της 7ης ίδιο το “ιερό πηδάλιο”. (Όποιος Επίσκοπος, ή
Οικουμ. Συνόδου).
Πρεσβύτερος αμελεί τους κληρικούς του, και
Αντίστοιχοι Ιεροί Κανόνες είναι, ο 24ος και ο όλον τον επίλοιπον λαόν, και δε διδάσκει αυτούς, τα της ευσεβείας δόγματα και έργα,
2ος της εν Καρθαγένης Συνόδου κ.ά.
Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΕ ας αφορίζηται έως ου να διορθωθή. Ει δε επιΤΟ ‘’ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ’’
μένοι εις την αμέλειαν και ραθυμίαν του, ας
Ή τους διάβασε και αντιλήφθηκε ότι δεν καθαίρεται ολότελα ως της επισκοπής και του
υπάρχει Ιερός Κανόνας που να καλύπτει τις πρεσβυτερίου ανάξιος).
παρανομίες του και τις αντικανονικότητές
Ο Ιερός Κανόνας είναι καθαρός και τονίζει
του και τότε ο κ. Δημήτριος αναποδογύρισε ότι θα τιμωρηθούν αυτοί που δε διδάσκουν
ολόκληρο το “Ιερό Πηδάλιο” και αράδιασε στο λαό της ευσεβείας τα δόγματα και
ψεύτικα λόγια, πράξεις αυθαιρεσίας, επινοή- έργα, όπως καθαρά δίδασκε ο π. Αθανάσιος,
σεις σκοπιμότητας, εφευρήματα του παρασκη- αλλά θα τιμωρηθούν αυτοί που κρύπτουν
“τα της ευσεβείας” και
νίου, αποκλειστικά και
παρουσιάζουν τα της
μόνο να διακρατήσει τη
δυσεβείας δόγματα!
μίτρα, την πατερίτσα και
Υπάρχουν αρκετοί Ι.
την σφραγίδα της εκκλησιαστικής εξουσίας.
Κανόνες που ορίζουν
Οι Συνοδικοί Κανόνες
ότι οι πιστοί κάτοικοι
δεν είναι σημαίες ευκαιμιας μητρόπολης έχουν
ρίας, ούτε είναι διατάξεις
δικαιώματα και μάλιστα καταλυτικά για τον
ελαστικές, επιδεκτικές
Επίσκοπο που θα τους
ερμηνείας σκοπιμότηστείλουν, δικαιούνται
τας, είναι κείμενα αυνα αρνηθούν την τοστηρά, ενσωματωμένα
στην Ευχαριστιακή λει- Γυναίκα με τα αυγά
ποθέτησή του, διεκδιτουργία της Εκκλησίας,
κώντας τα δίκαια που
φορτισμένα με τη Χάρη του Παναγίου Πνεύ- απορρέουν από τους Θείους Κανόνες και δεν
ματος και προορισμένα να υπηρετήσουν την διαπράττουν κανένα λάθος ή αμαρτία. Αυτό
περιχώρηση, την πυκνή ύφανση πίστης και είναι διαταγή των Ιερών Κανόνων.
Ο ΠΙΣΤΟΣ
πράξης.
ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ
Μελετήθηκαν και τυπώθηκαν με πνεύμα
ΓΙΑ ΤΟΝ
ευθύνης και σε στάση προσευχής για όλες τις περιΕΠΙΣΚΟΠΟ
πτώσεις και τα περιστατικά
ΤΟΥ
και τις συνέπειες, βάζοντας
«Εί τινες
τέρμα στις αμφισβητήσεις.
Επίσκοποι
Ήταν άστοχο και πονηρό
καταστάντες,
του κ. Δημητρίου να ανακαι μη δεχθέφερθεί σε “Ιερούς Κανόνες
ντες υπό της
αποκρυσταλλωμένους στη
παροικίας
συνείδηση της Εκκλησίας”
εκείνης, εις
αόριστα χωρίς να τους ονοην ωνομάματίζει και να προσπαθεί να
σθησαν, ετέαντιμετωπίσει τα γεγονότα Παπάδες με ρόπαλα
ραις βούλοιστρεβλώνοντας την ανάντο παροικίας
γνωση των Ιερών Κανόνων, για να καλύψει επιέναι, και βιάζεσθαι τους καθεστώτας,
τις δικές του επιδιώξεις.
και στάσεις κινείν κατ’ αυτών, τούτους
«Και μηδενί εξείναι τους προδηλωθέ- αφορίζεσθαι…» (18ος Καν. Αγκύρας Συνόδου),
ντας παραχαράττειν κανόνας, ή αθετείν, ερμηνεία (ανίσως τινές Αρχιερείς, αφ’ ου εχειή ετέρους παρά τους προκειμένους παρα- ροτονήθησαν, δεν εδέχθησαν από την επαρχίαν
δέχεσθαι κανόνας ψευδεπιγράφως υπό των, αλλ’ υπάγουν εις άλλας επαρχίας, και βιάηνων συντεθέντας, των την αλήθειαν ζουσι τους εκείσε χειροτονημένους και ταραχές
καπηλεύειν επιχειρησάντων». (2ος Ι. Κ. προξενούσιν ούτοι, λέγω, να αφορίζονται και
να μη έχωσι την Επισκόπου τιμήν…). Συναφείς
της 6ης Οικ. Συνόδου)
(Και δεν επιτρέπεται σε κανένα να παρα- Ι. Καν. Ο 18ος της Αντιοχείας Συνόδου και 36ος
χαράξει όλους αυτούς τους Κανόνες, που των αγ. Αποστόλων.
αναφέρθηκαν ή να τους αθετήσει, ή να τους
Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
περιφρονήσει και να παραδεχτεί άλλους ΑΓΩΝΙΖΌΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ
Κανόνες, τους οποίους συνέταξαν αυτοί που
Για τον πιστό λαό που κατά τον κ. Δηκαπηλεύονται την αλήθεια).
μήτριο Μπεκιάρη είναι “συνονθύλευμα
Μήπως λέω, ξαναλέω! Μήπως εννοούσε οιστρηλατούμενοι οπαδοί”, “σμικροτάτη
ο κ. Δημήτριος, όταν έγραφε στο μακαριστό μερίδα του ιερού φανατισμού”, ο Ιερός
τώρα ηγούμενο π. Αθανάσιο: “Άραγε ποιον λαό Χρυσόστομος, του οποίου η ιστορία και οι
εννοεί; Το λαό του Θεού; Ή το συνονθύλευμα διωγμοί του και συγκινούσαν και συγκινούν,
των οιστρηλατουμένων οπαδών;” Και ότι έγραφε για τους αγωνιζόμενους πιστούς του:
οι “Ιεροί Κανόνες επισύρουν δε βαρύτατες «Ευχαριστώ υμάς, διότι παρά τους πειποινές σε καθοδηγητές που εξέθρεψαν ρασμούς, οίτινες εκύκλωσαν υμάς, μοι
πνευματικά ένα λαό ατίθασο και απείθαρ- επεδείξατε πίστιν δοκιμασθείσαν κατά
χο”. Εννοούσε τον Ιερό Κανόνα: «Επίσκοπος πάντα, υπήρξατε ο άγρυπνος κύων, όστις
ή Πρεσβύτερος, αμελών του κλήρου, ή φυλάσσει το ποίμνιον κατά την απουσίαν
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του ποιμένος υπήρξατε οι ναύται οι καθοδηγούντες ασφαλώς το πλοίον εν τη
απουσία του κυβερνήτου οι στρατιώται,
οίτινες αποστερηθέντες του αρχηγού των,
δεν αφήνουν οι εχθροί να τους αρπάσουν
την νίκην.
Υμείς εμοί πολίται, υμείς εμοί πατέρες,
υμείς εμοί αδελφοί, υμείς εμοί τέκνα,
υμείς εμοί μέλη, υμείς εμοί σώμα, υμείς
εμοί φως, μάλλον δε και του φωτός τούτου γλυκύτεροι. Τι γαρ τοιούτον παρέχει
μοι η ακτίς οίον η υμετέρα αγάπη;
Τοσαύτας ημέρας ηγρυπνήσατε, και
ουδέν υμάς έκαμψεν, ου χρόνου μήκος
μαλακωτέρους υμάς εποίησεν, ου φόβοι,
ουκ απειλαί προς πάντα εγένεσθε γενναίοι. Και τι λέγω εγένεσθε; Τούτο όπερ
επεθυμούν αεί, κατεφρονήσατε των βιοτικών πραγμάτων, απετάξασθε τη γη, εις
τον ουρανόν μετέστητε απηλλάγητε των
συνδέσμων του σώματος, προς την μακαρίαν εκείνην αμιλλάσθε φιλοσοφίαν.
Ταύτα εμοί στέφανοι, ταύτα παράκλησις,
ταύτα παραμυθία, ταύτα εμοί άλειμμα,
ταύτα ζωή, ταύτα αθανασίας υπόθεσις».
(Εκ του ομιλίας του ιερού Χρυσοστόμου προ
της αναχωρήσεώς του δια την β΄ εξορίαν).
Ο ιερός πατήρ για τα πάνδεινα υπομένοντας
οι πιστοί γράφει: «τοις εγκεκλεισμένοις
υποθέσεως υμείς μακάριοι και τρισμακάριοι, και πολλάκις μακάριοι. Πανταχού
της Γης και θαλάττης άδεται υμών τα
κατορθώματα, η ανδρεία, η απερίτρεπτος
γνώμη, το αδούλωτον φρόνημα. Ουδέν
υμάς κατέληξε των δοκούντων είναι
δεινών, ου δικαστήριον, ου δήμιος, ου
βασάνων νιφάδες, ουκ απειλαί μυρίων
γέμουσαι θανάτων, ου δικαστής πυρ από
του στόματος αφιείς, ουκ εχθροί θήγοντες
τους οδόντας, και κυρία είδη κινούντες
επιβουλής, ου συκοφαντίαι τοσαύτα, ουκ
αναίσχυνροι κατηγορίαι, ου θάνατος προ
των οφθαλμών καθ’ εκάστην ημέραν
φαινόμενος. Δια ταύτα μεν υμάς πάντες
στεφανούσι… Μακάριοι και τρισμακάριοι
αποστολικήν ανδρείαν εν τούτοις επιδεικνύμενοι…» (Επιστολή 174η).
Οι δε Ιεροί Κανόνες διατάζουν να γίνεται
το θέλημα του πιστού λαού και όχι των αρχιερέων: «τα δε πλήθη συναθροίσθεντα
παρακαλοίεν γίγνεσθαι την κατάστασιν
του παρ’ αυτών επιζητουμένου Επισκόπου… το ικανόν τη βουλήσει του πλήθους
χρη γένεσθαι».
(6ος Ι. Καν. της εν Σαρδική Συνόδου)
Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΕΙΡΟΤΟΝΟΥΜΕΝΟ
Ο άγιος Νικόδημος τονίζει ότι στον πιστό
λαό βρίσκεται το αλάθητο και όχι στον α΄ ή
β΄ επίσκοπο σαν άτομο ή έστω και σε κάποιες
φτιαχτές συνόδους. «Ημίν ου μέλλει, τι
είπον ή τι εφρόνησαν μερικοί Πατέρες,
αλλά τι λέγει η αγία Γραφή και αι οικουμενικαί σύνοδοι και η των Πατέρων δόξα.
Ου γαρ δόγμα συνιστά η γνώμη τινών εν
τη εκκλησία» (Πηδάλιον, Αθήνα 1982, 7).
Καμία Σύνοδος δηλαδή δεν έχει κύρος Οικουμενικό, χωρίς τη σφραγίδα του πιστού λαού
που αποτελεί στην πραγματικότητα το μυστικό
σώμα του Κυρίου. Για το λόγο, το άξιος ή ανάξιος του πιστού λαού δεν είναι απλώς ευχετικό,
όπως νομίζουν κάποιοι, αλλά η συμμαρτυρία
για την εκλογή των επισκόπων του, έχοντας
τη θέση της σφραγίδας. Χωρίς τη σφραγίδα
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αυτή δηλαδή καμία εκλογή δεν μπορεί και
δεν πρέπει να λέγεται κανονική, εφόσον δια
μέσου του πιστού λαού ως όλου, εκφράζεται
η φωνή του Αγίου Πνεύματος.
Ο Τύπος έγραφε την επόμενη της “Χειροτονίας” του Δημητρίου Μπεκιάρη: «Ανάξιος…,
ανάξιος», το «πλήρωμα βοούσε, χθες το
πρωί, στη Μητρόπολη της Αθήνας, ενώ
ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ χειροτονούσε
μητροπολίτη της Λάρισας, τον Πρωτοσύγκελο Δημήτριο Μπεκιάρη…» (“ΕΘΝΟΣ”,
16/10/1989).
Κατά τη θεόσδοτη τάξη της Εκκλησίας,
κατά τους αγίους Πατέρες, κατά τους Ιερούς
Κανόνες του Πηδαλίου και την Ιερά Παράδοση
η χειροτονία του Δημητρίου Μπεκιάρη, ως και
του μετέπειτα Ιγνατίου Λάππα δεν είχαν τη
συμμαρτυρία του λαού που είναι η σφραγίδα
του Αγίου Πνεύματος και επομένως είναι ώς
μηδέποτε να έγιναν.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ τους ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΜΕΙΨΕ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ. Γι’ αυτούς που ο κ.
Δημήτριος τους ονομάζει και τους καθυβρίζει με τα πιο χυδαία προσωνύμια,
είναι ψυχές ζωντανές, που μετέχουν ο
καθένας με τον τρόπο του και με την
ένταση της φλόγας που πυρπολούσε
την καρδιά του, έδιναν μάχες για μια
Εκκλησία ζώσα, ώστε να παραμείνει
άγια και άμωμος, με αγίους ποιμένας
και καλούς και ενάρετους λειτουργούς.
Στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε
τέτοιους αγώνες και αγωνιζόμενους
πάρα πολλούς, όπως τους Στουδίτες,
τους Αθανασίτες, τους Ιωαννίτες που
κατ’ επανάληψιν προέταξαν τα στήθη
τους και έμειναν πιστοί στον ποιμένα τους
μέχρι που τον έφεραν, όπως τον αγ. Ιωάννη
Χρυσόστομο, έστω και νεκρό μεν, αλλά δικαιωμένο δε από την εξορία.
Το Συναξάρι είναι γεμάτο από αγωνιζόμενους μάρτυρες όχι μόνον αγρίως τυπτώμενους
και βασανιζόμενους αλλά και επιτιθέμενους,
όταν δεν εισακούγονταν να διορθώσουν την
αδικία ή τη διασαλευθείσα τάξη στο χώρο της
Εκκλησίας και η Εκκλησία δεν τους τιμώρησε,
ούτε τους λοιδόρησε, αλλά απεναντίας τους
τίμησε.
Για την ιστορία και να μάθει ο κ. Δημήτριος
και Σια που δε διάβασαν, όπως φαίνεται ούτε
“Πηδάλιο” ούτε “Συναξάρι”. Γι’ αυτό θα αναφέρω τούτο μόνο το αγιογραφικό περιστατικό
ενδεικτικά:
Ο Βασιλέας Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος και Κόνων
ονομαζόμενος το 717 μ.Χ. έδιωξε βιαίως από
τον Πατριαρχικό θρόνο τον Πατριάρχη άγιο
Γερμανό – και στη θέση του τοποθέτησε τον
εικονομάχον Αναστάσιο – επειδή δε συμφωνούσε με τα ασεβή δόγματα και ήταν υπέρ
των αγίων εικόνων. Τον εκδίωξαν, γράφει ο
“Μέγας Συναξαριστής” «μετά μαχαίρων και
ξύλων» και ο λαός του Θεού επαναστάτησε,
βγήκε στους δρόμους για την αδικία που
έγινε στον πνευματικό του πατέρα και πατριάρχη άγιο Γερμανό. Τότε συνέβη και το εξής
συνταρακτικό. Ο Βασιλέας έδωσε εντολή στο
σπαθάριο (επικεφαλής της αυτοκρατορικής
φρουράς) να κατεβάσει και να κάψει την εικόνα του Χριστού η οποία ίστατο επί της πύλης
της Κωνσταντινουπόλεως, της ονομαζομένης
Χαλκής.
Ο σπαθάριος τοποθέτησε σκάλα και ανέβηκε
να την κρημνίσει και τότε οι επαναστατημένοι
αγωνιζόμενοι με μπροστάρισα τη «μακαρία

Φως….πολύ φως
Θεοδοσία μετ’ άλλων ευσεβών γυναικών
έρριψε την κλίμακα επί της γης, ομού
δε μετ’ αυτής και το σπαθάριον, ο οποίος
πεσών χάμω ετελεύτησεν. Έπειτα πορευθείσαι εις το Πατριαρχείο ελιθοβόλουν το
δυσεβή και εικονομάχον Αναστάσιον» και
συνεχίζει ο Συναξαριστής:
«Όθεν συνάγεται ότι όχι μόνον γυναίκες ήσαν αι αποσύρασαι την κλίμακα και
ρίψασαι κατά γης τον σπαθάριον, αλλά
και άνδρες πολλοί» (Συναξαριστής, τόμος
Β΄, σελ. 660).
Μετά ταύτα τη μεν Θεοδοσία τη βασάνισαν
σκληρά και στο τέλος της έμπηξαν στο λαιμό
της κέρατο κριαριού, οι δε άλλοι εννέα τον
αριθμό που μας διασώζει ο Συναξαριστής,
έδωσε εντολή ο Βασιλέας να ραβδίζονται πεντακόσιες φορές την ημέρα και αυτό έγινε για
οκτώ μήνες και τελευταία τους αποκεφάλισαν.
Η Εκκλησία για τα δίκαια της επανάστασής
των ακόμα και με φόνο, δεν τους τιμώρησε
αλλά τους κατέταξε, τη μεν Θεοδοσία ως μεγάλη οσιομάρτυρα και το άγιο λείψανο έκανε

χριστιανούς εκείνους όπου σφάλλουν εις αυτόν ή τους απίστους… να κάμη να τον φοβούνται οι λοιποί, προστάζομεν να καθαίρηται ο
τοιούτος. Διότι ο Κύριος εις κανένα μέρος του
Ευαγγελίου δεν μας εδίδαξε τούτο να κάμνωμεν μάλιστα δε όλον το εναντίον μας εδίδαξε
με το παράδειγμά του… όχι μόνον καθαιρούνται
οι Ιερωμένοι εκείνοι, όπου κτυπήσουν οι ίδιοι
με το χέρι των, αλλά και εκείνοι, όπου βάλλουν
άλλους να χτυπήσουν).
Ο κ. Δημήτριος όχι μόνον δεν έφερε τους
χιλιάδες αστυνομικούς (φωτ. κάτω), τα ΕΚΑΜ
και τα ΜΑΤ και κτυπούσαν αλύπητα τους πιστούς διαμαρτυρόμενους και καταματώνοντας
τους δρόμους της Αθήνας και της Λάρισας,
αλλά παρότρυνε τους ιερείς και μια χούφτα
λαϊκών, με την κάλυψη της αστυνομίας, να
χειροδικούν σε βάρος νομίμων διαμαρτυρωμένων.
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ‘’ΤΥΠΤΟΝΤΑ’’
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μήπως θυμάται (!) Ο κ. Δημήτριος τι
έγινε στις 24 Μαΐου 1990 στον Εσπερινό της

Τα ΜΑΤ σε δράση
πολλά θαύματα, όπως αναφέρει και ο Ιωσήφ
ο Βρυέννιος και εορτάζεται την 29ην Μαΐου.
Οι δε υπόλοιποι εννέα επαναστατημένοι αγωνιζόμενοι να εορτάζουν την 9ην Αυγούστου.
Έτσι ανταμείβονται όταν κάποιοι αγωνίζονται για τα δίκαια της Εκκλησίας ή για τα
δίκαια αδικούμενων πνευματικών Πατέρων!
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ή …ΠΟΥ ΚΤΥΠΑ
ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΙΤΑΙ
Και αντί η συνέλευσις των επισκόπων να
ζητήσουν συγνώμη για τα ατοπήματα που
έκαναν, αυτοί έστελναν τις δεκάδες κλούβες
με φορτωμένους από πάνοπλους ΕΚΑΜ και
ΜΑΤ με ασπίδες, κράνη, ρόπαλα, δακρυγόνα
και καπνογόνα και μόλις οι πιστοί διαμαρτύρονταν για τη νομιμότητα και την κανονικότητα, τα ρόπαλα έμπαιναν σε χρήση, τα
ΜΑΤ άρχιζαν το έργο, κτυπούσαν αλύπητα,
στέλνοντας δεκάδες με σπασμένα κεφάλια και
ελεεινά γδαρμένους στο Νοσοκομείο, άλλους
τους αναισθητοποιούσαν, άλλους συνελάμβαναν βίαια και τους οδηγούσαν στα κρατητήρια,
άλλους τους άρπαζαν ως μηλωτές ζώων και
τους πετούσαν δώθεν και κείθεν.
Και όλα αυτά για να επιβάλλουν την παρανομία και την αντικανονικότητα. Οι Ιεροί
Κανόνες, γι’ αυτόν που χρησιμοποιεί βία ο
ίδιος ή με δική του υπόδειξη, προστάζουν να
καθαιρείται: «Επίσκοπον, ή Πρεσβύτερον,
ή Διάκονον τύπτοντα πιστούς αμαρτάνοντας, ή απίστους αδικήσαντας, και δια των
τοιούτων φοβείν εθέλοντα, καθαιρείσθαι
προστάσσομεν. Ουδαμού γαρ ο Κύριος
τούτο ημάς εδίδαξε. Τουναντίον δε, αυτός
τυπτόμενος, ουκ αντέτυπτε λοιδορούμενος, ουκ αντελοιδόρει πάσχων, ουκ ηπείλει» ( 27ος Ι.Καν. των αγ. Αποστόλων).
Ερμηνεία: (Όποιος Επίσκοπος… κτυπά τους

Αναλήψεως του Σωτήρος, όταν έδωσε εντολή
να βγουν οι εκκλησιαζόμενοι να διώξουν τους
διαμαρτυρόμενους και βγήκαν οι παπάδες
με τις μαγκούρες και τα κοντάρια από τα
εξαπτέρυγα, (φώτο ….) κάποιες γυναίκες με
αυγά και κάποιοι που συνελήφθησαν από την
αστυνομία και έτρεχε τα μεσάνυχτα να τους
ελευθερώσει; (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 24/5/90).
Μήπως θυμάται (!) τι έγινε στον Τύρναβο
στις 29 Απριλίου 1990, όταν ωρύονταν θα
“περιποιηθώ” τους απατεώνες, θα περιποιηθώ την θεομπαξία. «Είναι ψεύτες! Είναι
συκοφάντες! Είναι απατεώνες! Είναι
θεομπαίχτες! Είναι άνθρωποι που δεν
φοβούνται τον Θεό! Είναι άνθρωποι που
δεν πιστεύουν πουθενά!…» και καλούσε τον
κόσμο να πάρει τη δική του υπόθεση στα χέρια
τους (“Ημερ. Κήρυκας”, 1/5/90).
Μήπως θυμάται (!) τι έγινε στις 19 Ιουλίου 1990, όταν προέτρεψε τους ιερείς να
κτυπήσουν πιστό κόσμο «χτυπήστε τον μέχρι θανάτου…» (!) και ο ιερέας ξυλοκόπησε
άγρια τον Δημοτ. Σύμβουλο Χρ. Κερμελιώτη.
στέλνοντάς τον στο Γενικό Νοσοκομείο με
σπασμένα πλευρά και κακοποιημένο πρόσωπο; (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 20/7/90 & κ. Μουρατίδης).
Μήπως θυμάται (!) τι έγινε στα Μεσάγγαλα την 1η Σεπτεμβρίου 1990 όταν μπουκάρισαν σε σπίτι αγωνιζομένου το καταμεσήμερο,
πρώτα ένας άντρας και μετά ξεπετάχτηκαν
άλλοι τρεις και σώθηκε από βέβαια δολοφονία,
αν δεν περνούσαν τη στιγμή εκείνη από το
δρόμο κάποιοι με αυτοκίνητα και πηδώντας
την αυλή τον έσωσαν! Και το απόγευμα στις
20:10 κυριακάτικα έτρεξαν δύο γυναίκες (κ.
Ερμ. Κατσ. & Παν. Πουρν.) να του πούνε τα
‘’ευχάριστα’’ νέα “Τον χτύπησαν, τον χτύπησαν” και να πάρουν την απαντηρώτηση:
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“Δεν τον σκότωσαν;;;”. Οι γυναίκες τάχασαν,
αποσβολώθηκαν και η μία μ’ αυτά που άκουσε,
μάλλον μετάνιωσε και τα αφηγήθηκε στον
παθόντα!
Μήπως θυμάται (!) ο κ. Δημήτριος τι έγινε
τη Μ. Τετάρτη 10 Απριλίου 1990 μετά το μεσημέρι, όταν επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας με συνοδεία αστυνομικών και μπράβων, βρέθηκε διαμαρτυρόμενος αγωνιζόμενος
λιπόθυμος και χαρακωμένος με μαχαίρι σε όλο
το σώμα και η “οργάνωση ομάδα κρούσης”
του, έβγαλε αμέσως ανακοίνωση ότι δήθεν
“αυτοτραυματίστηκε”!
Μήπως θυμάται (!) τι έγινε με την έτερη
αυτοαποκαλούμενη «Οργάνωση Ζίτα» (είναι η δεύτερη εγκληματική οργάνωση) που
απειλούσε ότι θα “τιμωρήσει τους ανθρώπους του Τύπου, γιατί δημοσιοποιούν
δραστηριότητες των «Αγωνιζομένων
Χριστιανών», τους οποίους χαρακτήριζε
«Χριστιανών καταγωγίων» και αδίστακτους εγκληματίες”, και συνέχιζε:
“Απαγορεύουμε στο εξής τον τοπικό
τύπο και τα υπόλοιπα Μ.Μ.Ε. να
ξαναδημοσιεύσουν ανακοινώσεις
των «Αγίων Χριστιανών»… ότι σε
περίπτωση μη συμμορφώσεως και
χωρίς άλλη προειδοποίηση… θα
τιμωρεί παραδειγματικά…”.
“Προς τους «ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ-ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ», φθάνει έως εδώ. Τελεία και παύλα.
Εάν διαφωνείτε… να κάνετε δική
σας θρησκεία, να πάτε στο κάτωκάτω της γραφής στο ΔΙΑΒΟΛΟ…”.
«Οργάνωση ΖΙΤΑ».
Μήπως θυμάται (!) τί έγινε με τους
δεκάδες προφυλακισμένους και τους συρόμενους στα δικαστήρια με μάρτυρες κατηγορίας
τα πνευματικοπαίδια του και με μόνη σχεδόν
κατηγορία το “ΑΝΑΞΙΟΣ”. Ας του θυμίσουμε
τι είπαν οι μάρτυρες παπάδες σε δίκη: «Μετά
από συμπληρωματικές ερωτήσεις προς
τον π. Ευστάθιο Σφονδυλιά, κατέθεσε
τελευταίος ο π. Βησσαρίων Βάσσου, ο
οποίος περιέγραψε… είδε την κατηγορούμενη Μαρία Χολέβα στη θύρα του ιερού
να φωνασκεί και να φωνάζει “Ανάξιος”.
Για δε την άλλη κατηγορούμενη Μ. Ιωαννίδη είπε ότι πιθανόν να τη μπέρδεψε
με άλλο πρόσωπο… Όσο για το “ανάξιος”
μετά από τη χειροτονία δεν επιτρέπεται…»
(“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 21/3/1990).
Μήπως θυμάται (!) τί έγινε με την Οργάνωση “Επιτροπή του κύρους της Εκκλησίας”; Τι έγινε με τις 35.000 υπογραφές που
δε βρέθηκαν ούτε στο συμβολαιογράφο ούτε
στην Ιερά Σύνοδο; Τι έγινε με την τριτανακοπή
στο ΣτΕ, αφού δεν το αναγνώριζε
Μήπως θυμάται (!) τί έγινε με όλες αυτές
τις “οργανώσεις” και τις “επιτροπές” που
έφτιαξε, που κάθε λίγο έβγαζαν ανακοινώσεις
ή απειλούσαν με δολοφονίες, και μόλις έφυγε
από τη Λάρισα εξαφανίστηκαν “Ως εκλείπει
καπνός, εκλιπέτωσαν ως τήκεται κηρός
από προσώπου πυρός;” (Ψαλ. 67, 3).
Και δεκάδες ακόμα Μήπως-Μήπως(!).
“Επιλήψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος”,
αν θελήσω όλα να τα καταλογραφήσω.
Αντί να σωπάσει πήρε τον τηλεβόα και
άρχισε να φωνάζει να τον μάθει ο κόσμος,
ενώ θ΄άπρεπε να το είχε τελείως βουλώσει.
Γιατί, βρέθηκε με μίτρα και πατερίτσα και θα
περάσει “ζωή και κότα” ή καλύτερα, όπως
ψιθύριζε μακαρίτης ζάμπλουτος δεσπότης
συνέχεια 
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στην επιθανάτια κλίνη του λίγο πριν κλείσει τα
μάτια, έλεγε: «Ωραία που περάσαμε με τον
μύθο του Ιησού». Έτσι και αυτός να κυλίσει
και το υπόλοιπο της ζωής του ως ένας χρυσοφορημένος Ηγεμόνας ή ως ένας κακέκτυπος
μεσαιωνικός άρχοντας. Και αντί αυτού, αυτός
βγήκε στο “μπαλκόνι” και άρχισα να αραδιάζει
ψέματα για έναν άγιο άσπιλο αμόλυντο που
δεν βρέθηκε κανείς να του κατηγορήσει για
κάτι! και έτσι προδόθηκε, προκαλώντας θυμηδία. Κλωθογύριζε το θέμα με τα ψέματα και
έτσι ανέδειξε μόνος του την αντικανονικότητά
του, αφού το υφάδι της ιερατικής του περιόδου
ήταν γεμάτο κηλίδες που έχουν επικαθήσει
σαν εξανθηματικές φολίδες πάνω του και θα
του πλήξουν το ωμοφόριό του. Ξεχνάει μάλλον
ο κ. Δημήτριος, πόσες φορές έχει κατηγορηθεί για διάφορα συμβάντα που θ΄άπρεπε, αν
υπήρχε Αποστολική Εκκλησία να είχε, όχι μία,
ούτε δεκάκις, αλλά μυριάκις καθαιρεθεί.
Και αυτό αποτελεί ένα αξιοθρήνητο γεγονός,
που δείχνει ότι η αποστολική διαδοχή γνώρισε
ανυπολόγιστη ταπείνωση και μεγάλο εξευτελισμό στη χώρα που την αγίασε με τις αποστολικές περιοδείες ο μεγάλος απόστολος Παύλος,
την πότισε με το αίμα του ο Πρωτόκλητος
μαθητής Ανδρέας και την έθρεψαν με το μάνα
της αλήθειας ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο
Μάρτυς Λεωνίδης και η δυσεξαρίθμητη στρατιά των διαδόχων τους μαρτύρων Επισκόπων.
Κατά τους Ιερούς Κανόνες και υπό την καθοδήγηση του Ιερού Πηδαλίου ο κ. Δημήτριος
είναι μυριάκις καθαιρημένος, διότι εκτός των
όσων παραπάνω αναφέραμε, υπάρχει η παραχάραξη των Ιερών Κανόνων, ο εξοστρακισμός
των Νόμων του Κράτους και ο στραγγαλισμός
των θεσμών και επιπλέον έχουμε και κατηγορίες που δεν διαψεύστηκαν, αλλά και ούτε
καταγγέλθηκαν ποτέ από το φερόμενο ως “από
τον Λαρίσης και Τυρνάβου” Δημήτριο.
ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ,
ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΣΕ ΚΆΠΟΙΕΣ.
Κατηγορήθηκε! Ότι πήρε τη γυναίκα του
Δούκα Τσολάκη από τη Μυτιλήνη και του διέλυσε την οικογένεια με πέντε παιδιά και την
τακτοποίησε στα δωμάτια του μητροπολιτικού
μεγάρου στη Λάρισα και μετά ακολούθησε μαζί
του και στη Γουμένισσα.
Κατηγορήθηκε! Από την μεγαλύτερη εφημερίδα, “ΤΟ ΒΗΜΑ” για τα 200 εκατομμύρια
που εισπράχτηκαν από την εικόνα το “Άξιον
Εστίν”.
Κατηγορήθηκε! Ότι πούλησε ως πρωτοσύγκελος και για λογαριασμό της αρχιεπισκοπής
οικόπεδο-φιλέτο στο Σούνιο προς 18.540.000
δρχ. και αμέσως μετά (23/5/89) μεταπωλήθηκε προς 43.500.000 δρχ. (αυτά είναι τα
φανερά, τώρα τα κρυφά !!!) (εφ. “ΕΞΟΡΜΗΣΗ”,
26/1/1990).
Κατηγορήθηκε! Από συνταξιούχο Εφέτη
δικαστικό που ως μάρτυρας σε δικαστήριο
στη Λάρισα, ακροατηρίου κατέθεσε ότι: «ο
νέος Μητροπολίτης κ. Δ. Μπεκιάρης
‘’διέφθειρε τέσσερα παιδιά”. Σε ερώτηση
μετά τη δίκη σε δημοσιογράφου βεβαίωση
στα του δικαστηρίου: «Ελάτε να δω…». «Εκεί
που ήμασταν συγκεντρωμένοι την ημέρα που
γινόταν η χειροτονία και υπήρχαν άτομα που
διαμαρτύροντο, με πλησίασε ένας νεαρός ηλικίας 26 ετών με τη μητέρα του και μου είπε:
- Γίνεται χειροτονία αυτού που μας
κατέστρεψε. Ήμουν εγώ και άλλα τρία
παιδιά…». Εγώ συνέχισε η κ. Μπρίλη, ρώτησα πως λέγεται και μου απάντησε… Μάλιστα

Φως….πολύ φως
μου έδωσαν και τα υπόλοιπα στοιχεία και τα
κατέθεσα στο δικαστήριο. Αυτά τα κατήγγειλε
ο νεαρός παρουσία και άλλων ανωτάτων δικαστικών (αλλού αναφέρει ότι ήταν παρόντες
αντιεισαγγελείς Εφετών και αντιπρόεδρος του
Αρείου Πάγου)…
Σε άλλη ερώτηση, γιατί έρχεται, με καθυστέρηση πέντε μηνών και καταθέτει όλα αυτά,
είπε: «Έχω πάρει τα μέτρα μου από πριν
και έχω ενεργήσει κατάλληλα» (“ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ”, 23/3/90).
Μια τέτοια καταγγελία και μάλιστα σε δικαστήριο, αν είχε ψεγάδι αναλήθειας θα έπρεπε
την καταγγέλλουσα να την εγκαλέσει και να
την ζητήσει την αποκατάστασή του, τέτοιο
πράγμα δεν έγινε και το άφησε να το “ξεχάσει”
ο χρόνος.
Κατηγορήθηκε! Για
τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου
και Ειρήνης από τον
άνθρωπο που τα ανακάλυψε ότι αυτά του
κ. Δημητρίου δεν είναι
γνήσια και τόνισε: «Τα
λείψανα του Αγίου
Ραφαήλ τα βρήκα
το 1959 κι από τότε
πάντα φυλάγονταν,
ήταν μέσα σε λειψανοθήκη κλειδωμένα κι είναι αδύνατο
να έχει τέτοια ο κ.
Δημήτριος. Ακόμα
υποστήριξε ότι το χρώμα των λειψάνων
του Αγίου είναι κίτρινο, ενώ αυτά του
Δημητρίου είναι μαύρα…» (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”,
28/7/1990).
Κατηγορήθηκε! Για απάτη με το ιερό
σκήνωμα του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου,
όπου «φυλάσσεται σφραγισμένο με ειδικές
σφραγίδες ασφαλείας, μια ιταλική και μια
ελληνική, άφθαρτο και ατεμάχιστο. Δεν
υπάρχει πουθενά αλλού τμήμα του ιερού
σκηνώματος» (δήλωσε ο ηγούμενος της Ι.
Μονής αρχιμ. π. Σεραφείμ – “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ”, 13/5/96).
Ο κ. Δημήτριος στα “ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ” αναφέρει: από το έτος 1993
στη μητρόπολή του φυλάσσεται “τμήμα
δακτύλου μετά σαρκός του Οσίου Σάββα
του Ηγιασμένου” (σελ. 351/1994). Μια
ημέρα ως “κεραυνός εν αιθρία” γέμισαν με
τοιχοκολλημένες αφίσες τα Νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης (επειδή ο άγιος θεραπεύει, όσοι
τον επικαλούνται με ασθένεια από καρκίνο και
οι γυναίκες με στειρότητα).
Οι δρόμοι και διάφορα κεντρικά σημείων
των χωριών και των κωμοπόλεων της μητρόπολης Γουμενίσσης, που γνωστοποιούσε
το “χριστεπώνυμο πλήρωμα” ότι, “από το
Σάββατο 4 Μαΐου 1996 στις 4 μ.μ. θα γίνει
επίσημη υποδοχή στην Ι.Μ. Αγίου Ραφαήλ Γρίβας τμήμα του αφθάρτου (μετά σαρκός) χειρός
οσίου ΣΑΒΒΑ του ηγιασμένου θα παραμείνει
μέχρι την Κυριακή 19 Μαΐου”.
“Το άφθαρτο επί 1500 χρόνια ιερό
σκήνωμα του ευρίσκεται στη φερώνυμη
Ι. Μονή της Παλαιστίνης, που είναι άβατο
για τις γυναίκες προσκυνήτριες”.
Πήρε φωτιά ο έντυπος Τύπος: “Θρίλερ
με το λείψανο του Οσίου Σάββα (φωτ.
κάτω)”, “ΑΠΑΤΗ, ΛΕΝΕ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥ-

ΜΑ”, «ΓΝΗΣΙΟ» απαντά ο Μητροπολίτης
(“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”, 13/5/1996). “Ιερός
πόλεμος για το «λείψανο» του Οσίου Σάββα”, «ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου
Ραφαήλ κ. Βησσαρίωνας παραδέχεται ότι δεν
υπάρχει έγγραφο γνησιότητας» «Αμφιβολίες
από τα Ιεροσόλυμα» «ΑΤΕΜΑΧΙΣΤΟ ΤΟ
ΣΚΗΝΩΜΑ» λέει ο μητροπολίτης Σκυθουπόλεως (“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”, 14/5/1996).
Η δημοσιότητα πήρε μεγάλη έκταση. Ο κ.
Δημήτριος άλλαξε ρώτα και δήλωσε: «Πρόκειται όντως για ιερό λείψανο του οσίου Σάββα
άφθαρτο και ευωδιάζον, που ίσως να είναι
και από δάκτυλο του ποδιού» (“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”, 13/5/1990).
Ο ηγούμενος της Πάτμου Ισίδωρος (που
υποτίθεται
ήταν κάτοχος
του δακτύλου
του χεριού ή
του ποδιού
μετά σαρκός)
δήλωσε μετά
το θόρυβο:
«είχε πάρει από τον
ηγούμενο…
Θεοδόσιο,
ένα τεμάχιο
από το ιερό
σκήνωμα
του αγίου
(!)» (“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”,
14/5/96).
Μετά το μεγάλο σάλο ναυάγησε η επίσημη
υποδοχή: «Η υποδοχή του λειψάνου που
έκανε ο Μητροπολίτης Δημήτριος ήταν
να το βάλει στο αυτοκίνητό του και να
το πάει στο μοναστήρι χωρίς καμία νύξη
στις τοπικές, πολιτικές και στρατιωτικές
αρχές» (“ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”).
Κατηγορήθηκε! Από το περιοδικό “ΕΛΕΓΧΟΣ” και τον εκδότη ιερ. Χαρ. Λιάρο θεολόγο
και πτυχιούχο Ριζαρείου Φροντ/ρίου για
πολλά και διάφορα, εγώ για πολλούς λόγους
δε θα τα αναφέρω, θα μεταφέρω τούτα όμως
επιγραμματικά: «Δηλώνουμε – γράφει – σ’
όλες τις κατευθύνσεις ότι ο Μπεκιάρης είναι
Αντίχριστος, αφού αμφισβητεί το Λόγον του
Χριστού, το Ιερό Ευαγγέλιο και το θεωρεί
γράμμα κενό έξω από τη ζωή. Θεωρεί ακόμα
σαν ζωντανά Ευαγγέλια τους βίους των Αγίων
μας με σκοπό, τον αποπροσανατολισμό… Τον
καλέσαμε στην τάξη για τις υβριστικές και βλάσφημες εκφράσεις του και δε μας απάντησε,
επειδή ήταν ασφαλώς ένοχος» (“ΕΛΕΓΧΟΣ”,
Ιαν. ’90, αριθ. φυλ. 102).
Κατηγορήθηκε! Ως αρχιμανδρίτης και
πρωτοσύγκελος – του δεσπότη Λάρισας Σεραφείμ Ορφανού που φεύγοντας από τον κόσμο
τούτο πήρε μαζί του 49 ακίνητα και κάμποσα
εκατομμύρια – κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας έβρισε τις γυναίκες «βρωμοθήλυκα» (“Θεσσαλός”, 461/2-7-1983).
Κατηγορήθηκε! Με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα από εφημερίδα της ιδιαίτερης πατρίδας του. Αναφέρω μόνο τούτα ενδεικτικά:
“Φωνή λαού… οργή Θεού”!, «ΟΧΙ ΚΙΝ…
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ».
«… Τελευταία οδυνηρά απόδειξις είναι
ο εις τον μητροπολιτικόν θρόνον Λαρί-
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σης του εκ Λουτρακίου Αρχιμανδρίτου
Μπεκιάρη Δημητράκη, κιν… και μάγου
περιοπής! Αύτη η αγωνιστική εφημερίς,
πρώτη από ολόκληρον τον ελληνικόν
Τύπον, ημερήσιον και περιοδικόν είχεν
καταγγείλει τον εν λόγω “κύριον”. Συγκεριμένως είχομεν γράψει, “ότι η μήτηρ του
και αυτός μαζί έκαμαν μάγια, ακόμα ότι
εδιώχθη από την «Μητρόπολι» Καβάλας
δια ανυκούστους πράξεις…”».
Μπεκιάρη “Δημητράκη” πορεύσου εις σπήλαιον απόκρημνον και κλαύσε τας αμαρτίας
σου, είσαι ΑΝΑΞΙΟΣ να φέρεις “επιτραχήλιον, εγκόλπιον και ωμοφόριον”. Μην
προκαλείς τον λαόν, διότι οργίζεις τον θεόν,
που με τα τερτίπια σου ποτέ δεν επίστευσες.
«ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ… ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ μας εδίδαξεν
η ιστορία μας» (“Η ΑΛΗΘΕΙΑ” της Κορινθίας,
έτος 7ον, αρ.φυλ.5,Οκτώβριος-Β΄). (Υπάρχει
και συνέχεια!!!). Εδώ σταματώ! με συνέχει
πόνος και οδύνη για όλα αυτά τα γεγονότα
και της εμπειρίες που κατέθεσα σε τούτα τα
ιστορικά και χρονολογικά ντοκουμέντα για τον
κ. Δημήτριο Μπεκιάρη, όμως δεν απόσωσα την
εξαγόρευση των κριμάτων, ούτε εξάντλησα την
εξιστόρηση και ούτε κάλυψα το πλάτος και το
βάθος της αλλοτρίωσής του. Προσπάθησα να
τα συμπιέσω, όσο γίνονταν, περνώντας από
μερικούς σταθμούς και τους σημάδεψα.
Έβαλα μερικούς πασσάλους στην ερειπωμένη
πορεία.
Έστησα κάποια παρατηρητήρια στο πυκνό μα
έρημο εκκλησιαστικό πεδίο. Αλλά είμαι υποχρεωμένος όμως να τονίσω πως, αν χρειαστεί,
θα επανέλθω.
Περιμένουμε η ηγεσία της Εκκλησίας να
δουλέψει με σεβασμό επάνω στους Ιερούς
Κανόνες και στην Ορθόδοξη Παράδοση, ώστε
να επανακτήσει τις θεμελιακές εκκλησιαστικές
αρχές που έχουν διαγραφεί με μια βάρβαρη και
βάναυση μου κοντυλιά, μετά την άνοδο στην
αρχιεπισκοπική καθέδρα του αθεολόγητου και
αγράμματου Σεραφείμ Τίκα. Ώστε η Εκκλησία
να αναδείξει νέους Καντιώτιδες, Καλλίνικους
Εδέσσης, Νικόλαους Χαλκίδος, Χρυσόστομους
Χίου, Θεολόγους Λαρίσης, Αμβροσίους Ελευθερουπόλεως, Κωνστάντιους Αλεξανδρουπόλεως, Κωνσταντίνους Καρδίτσης κ.ά.
Να σταματήσει αυτό το κακό, της βρώμικης
συναλλαγής, της αναξιοπρεπούς κολακείας, της
ανεπίτρεπτης και οικονομικής μεσολάβησης
και της εξαγοράς συνειδήσεων που νιώθεις
την ύπαρξή σου να σε κυριεύει η φρίκη, να σε
πνίγει η αγανάκτηση και να σε αλλοιώνει η
όψη σου από αηδία, όταν βλέπεις να αρπάζουν
την τιμή και το όνομα του εκκλησιαστικού
ηγέτη, να κρέμονται επάνω στο στήθος τους τα
διάσημα της ανώτατης διάκρισης άνθρωποι ως
ο κ. Δημήτριος Μπεκιάρης που όλα μέσα στην
Εκκλησία τα έχει ισοπεδώσει, και ενώ θάπρεπε
να καθίσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου και
να καθαιρεθεί για τα όσα αναφέραμε, Αντίθετα βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοια συγκάλυψη
και ενεργείται με τόσο προκλητικότητα , που
μοιάζει με όρκο ανέντιμης τιμής και αλληλοϋποστήριξη .
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Για τους Αγωνιζόμενους Χριστιανούς
“συνοθύλευμα των
οιστρηλατουμένων οπαδών”

24 ΑΓΩΝΑΣ
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Τον πρόδωσε
η εναγώνια προσπάθεια

∆ύο γεγονότα, ένας… θρήνος!!!

ΨΑΛ

Α) ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Ο μακαρίτης δεσπότης Λάρισας Ιγνάτιος, “εποίμανε” τη μητρόπολη Λάρισας
και Τυρνάβου είκοσι τέσσερα ολόκληρα
χρόνια. Στη στροφή, όμως του δρόμου
τον περίμενε μια αυστηρή φυσιογνωμία.
Με υψωμένο το σπαθί, όχι η σπάθη της
δικής του αυθαιρεσίας, για να καταλάβει
θρόνο, μίτρα και πατερίτσα. Αλλά το
σπαθί της αδέκαστης κρίσης που είναι
η Ιστορία, η οποία δεν υποτάσσεται σε
εντολές του παρασκηνίου, έχει τη δική
της διαλεκτική, φωτίζει τη γνησιότητα
και απορρίπτει τη σκοπιμότητα.
Τρίτο ετήσιο μνημόσυνο φέτος και
φάνηκε ότι το ποτάμι του χρόνου τον
έφερε στο περιθώριο της ιστορίας,
είναι κατάντημα να απουσιάζει ο διάδοχος του θρόνου, ο κ. Ιερώνυμος
και να παραβρίσκονται μόνο τέσσερις
ιερείς και δύο του ναού και περίπου
τριάκοντα (30) άτομα, οι πιο πολλοί
ήταν παπαδιές, παιδιά τους, γυναίκες
από επιτρόπους και κάποιοι από τους
επισήμους… (Φώτο 1).
Που είναι οι 100 Ιερείς χειροτονία
του; Πού είναι πάνω από 150 ιεροψάλτες και οι 300 ιερόπαιδες που χειροθέτησε; Δε θέλω να σας απογοητεύσω,
αλλά και δε δικαιούμαι να αποκρύψω
την πραγματικότητα. Όλοι αυτοί και
μερικοί ακόμα κλακαδόροι σιγά-σιγά
στη στροφή του δρόμου εξαφανίστηκαν. Υπάρχει το ανθρώπινο αισθητήριο
μετά το πρώτο κύμα ενθουσιασμού
αντιλήφθηκαν ότι ήταν ένα άφωνο
εξάρτημα της κακόγουστης μηχανής.
Στηρίχθηκε στους κόλπους της εξουσίας, βρήκε καταφύγιο στην ομπρέλα
του Καίσαρα, στέλνοντας κατά δεκάδες
στα δικαστήρια και απαιτούσε υπέρογκα ποσά, “εύλογα για την τιμή και
υπόληψή του”, τα οποία στην πράξη
ήταν προδοσία στο πρόσωπο του Ιησού
Χριστού!
Και τώρα, που ήρθε η ανταμοιβή του,
ο πιστός λαός και οι ευνοούμενοί του
τον… ξέχασαν !.
Β) ΤΑ ΛΑΜΠΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΙΚΑ

ΤΟΥ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
Ανέβηκε στα σκαλοπάτια του μητροπολιτικού θρόνου της Λάρισας, ο νέος
επίσκοπος, κ. Ιερώνυμος με ένα γενικό
κλίμα σκοτισμένο. Ανάμεσα στο λαό και
στο επισκοπικό σχήμα υπήρχε διάσταση, ο ποιμένας δεν, λειτουργούσε με την
αποδοχή και την αγάπη του ποιμνίου
και το ποίμνιο δεν έβλεπε στο πρόσωπο
του ποιμένα του ένα στοργικό πατέρα. Ο
ιστορικός που θα επιχειρήσει, να ιχνο-

γραφήσει την εποχή, θα ανακαλύψει τα
γενεσιουργά αίτια αυτού του χάσματος.
Ο Ιγνάτιος πλέον έφυγε από κοντά
μας, ο καλλιμάρμαρος τάφος του που
βρίσκεται στην κόγχη του ιερού ναού
περιφραγμένος βέβαια, θα θυμίζει στους
επισκέπτες του ναού, την κατάληψη
του επισκοπικού θρόνου που έγινε με
μηχανορραφίες, συναλλαγές, παρεμβάσεις σκοτεινών τύπων…, που είναι
πάρα πολλά και απίθανα στη σκοτεινή
πλοκή του.
Το πυκνό και πνικτικό νέφος της
απογοήτευσης που κυριαρχούσε για
χρόνια, πίστευαν πως οι εκλογές στις 5
Οκτωβρίου 2018 θα άλλαζε το κλίμα. Ο
λαός, “ο πάντα ευκολόπιστος…” εντυπωσιάστηκε με το νέο επίσκοπο που έδειχνε
δείγματα Πατερικού ήθους, και φάνηκε
πως έξέπεμπε μηνύματα Ευαγγελικής
γνησιότητας και ειρήνης “τοις μακράν
και τοις εγγύς” (Εφεσ. 2, 17).
Γι’ αυτό οι άδολες καρδιές του εκ-

κλησιαστικού πληρώματος, έσκυψαν
και τον προσκύνησαν σεβαστικά και
συντάχτηκαν στην ομάδα βοήθειας
και στήριξης. Οραματίστηκαν μια
προσωπικότητα απλή και ταπεινή που
θα ακτινοβολούσε τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος, θα μαγνήτιζε από Πατερική
σεμνότητα και θα μαρτυρούσε με μόνο
την παρουσία του.
Ξαφνικά, προέκυψε το διαμετρικά
αντίθετο. Με τα πρώτα του βήματα
έδειξε πως λαχταράει την κενή δόξα. Τις
άμετρες κοσμικές τιμές. Την πληθωρική
κολακεία. Τις εδαφιαίες υποκλίσεις,
αυτοπροβλήθηκε ως σκληρός τιμητής
όλων των παραγόντων του δημόσιου
βίου, σε κάθε εκδήλωση που είχε την
“ευλογία” της πολιτείας ήταν παρών,
αλλά έκανε πηδηχτά πηδηματάκια
ακόμα σε εθνικά και κοινωνικά θέματα ή ακόμα χειρότερα δανείστηκε το
σκληρό γλωσσάριο του κυβερνητικού
κομματάρχη. Η σκληρή του γλώσσα, η
από καθέδρας προσβολή υπολήψεων με
το όλο πλέγμα της κοσμικής εγωπάθειας, δημιούργησε ένα φρικτό θέαμα, μια
καταπιεστική και καταθλιπτική εμπειρία
και έτρεξε σε εντελώς διαφορετική
τροχιά από εκείνη, που είχαν τρέξει τα
οράματα και οι προσδοκίες του εκκλη-

σιαστικού πληρώματος.
Αξιοσέβαστα τα “οράματα” του λαού,
για κάθαρση οικονομική, ηθική που
ανέμεναν με πόνο ψυχής για μια οικονομική ανάκαμψη των ναών, τους
οποίους είχε ρημάξει ο αποθανών
Ιγνάτιος, στουπώνοντας τις θυρίδες των
Τραπεζών, ο νέος αντί αυτού σχεδόν,
τους τα διπλασίασε και επιπλέον τους
έγιναν πληγή και οι δισκοφορίες. Οι
ανακρίσεις που έκανε για κάποιους,
αποδείχθηκαν μαϊμού. Τώρα δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για κάποια
ελπίδα.
Το αποτέλεσμα έγινε ορατό και φάνηκε στην ονομαστική του εορτή. Να
είναι γεμάτος ο ναός από δεσποτάδες
(όκτω (8) τον αριθμό) από ελάχιστους
παπάδες,(οκτώ (8) τον αριθμό) οι επίσημοι εκ του πρωτοκόλλου και ο λαός
της πόλης των 200.000 να τον τιμήσει
με την απουσία του!

“Αν και όρθιος ωσάν καθήμενος ομίλησε” ο δέσποτας στη
Σύναξη των Ιερέων στον Προφήτη Ηλία Τυρνάβου (8.6.2022).
Σύνταξε το νευρικό και επιθετικό λόγο, χωρίς την παραμικρή
επιφύλαξη και χωρίς διάκριση και σταθμό. Καταφέρνοντας
“τήδε κακείσε”, φορτισμένος με “ηγεμονική” αυτοπεποίθηση και
άκρατη οργή, για να δικαιώσει και να αναδείξει σε αρετή την
ύποπτη αβουλία του και τη διαπιστωμένη αδυναμία του, ώστε
να αποκρύψει τα σοβαρά δεσποτικά λάθη του.
Μένεις εκστατικός με την οργίλη επιθετικότητα του θεσμικά
υπεύθυνου εκκλησιαστικού άνδρα, ενάντια σε οποιοδήποτε
τολμήσει να δακτυλοδεικτήσει και να επικρίνει τα ξέχειλα σοβαρά
λάθη. Και ζυγίστε, παρακαλώ, το ύφος και το περιεχόμενο του
λόγου του (πατσαβούρα, αγκάθια, δεν ξέρουν τι γράφουν, κ.ά.),
θα διαγνώσετε, όχι μόνο το ολοφάνερο δίδυμο σκληρότητας
και ανεπάρκειας, αλλά και το υποκρυπτόμενο στοιχείο ίσως
κάποιας σκοπιμότητας.
Και, για να αμυνθεί και να αμβλύνει την κατακραυγή,
επιτίθεται ακάθεκτος, σε ένα φάσμα σκιών, που νομίζει, πως
ψηλαφεί γύρω του. Κατηγορεί τους πάντες και τα πάντα, που
τολμούν να παρατηρήσουν τα σοβαρά και πολλές φορές και
δογματικά λάθη του.
Η όλη πρακτική και οι αντιδράσεις του προδίδουν εναγώνια
προσπάθεια επικάλυψης της ανικανότητάς του στην άσκηση
του φωτισμένου επισκοπικού ρόλου. Δεν έχει αντιληφθεί ότι
η εκνευρισμένη διαλεκτική του, η ατεκμηρίωτη και διάτρητη
επιχειρηματολογία, έχει περάσει στο λαό ως φαρισαϊσμός και
επιορκία και του γυρίζουν την πλάτη σιγά-σιγά, γι’ αυτό, όπου
και αν πάει οι ναοί είναι σχεδόν άδειοι, οι εβδομαδιαίες ομιλίες
ακόμα χειρότερα, θυμίζοντας τους χρόνους Σεραφείμ Ορφανού
και Ιγνατίου Λάππα, που αναγκάστηκαν να τις διακόψουν, λόγω
έλλειψης ακροατηρίου.
Η εφημερίδα μας (ονομαστί από το εύοσμο στόμιο του ως
“πατσαβούρα”) είχε γράψει (τον Οκτώβριο 2018 αρ. φ. 257 και το
επανέλαβε τον Ιούν.-Ιούλ. 2019 αρ. φ. 266). “Ο νέος επίσκοπος
Λάρισας” είναι ένα φύλλο της ιστορίας λευκό.
«Το ιερό πλήρωμα της μητρόπολής μας περιμένει το
επισκοπικό χέρι να ευλογήσει και όχι να καταδυναστεύει.
Το επόμενο φύλλο της ιστορικής βίβλου είναι τούτη την ώρα
λευκό. Ποιο κείμενο θα το καλύψει, από σας, Σεβασμιώτατε π.
Ιερώνυμε, εξαρτάται».
Εμείς του τα είχαμε πει και ελαλήσαμε και τώρα αμαρτία ουκ
έχομεν, με αυτά που συνέβησαν και με αυτά που συμβαίνουν και
δεν φταίει η “πατσαβούρα” που προσπαθεί να καθαρίσει την
βρωμιά, ενώ θάπρεπε να την καθαρίζει το μεταξωτό σου ράσο.
Ο φουσκωμένος δεσπότης με την αγέρωχη δοκησισοφία
νομίζει πως κάθεται σε έδρα των επτά σοφών της αρχαιότητας,
από εκεί βλέπει όλους τους άλλους ως αγράμματους…
Οι αντιδράσεις του αυτές προκαλούν σε πολλούς θυμηδία και
σε άλλους οργή στους ιερείς το σφίξιμο, στους επιτρόπους με
δυσκολία στα οικονομικά που ταρπάζει, στους ψάλτες που είναι
απλήρωτοι, στους νεωκόρους που τους πήρε το λίγο κρέας των
γιορτών και στο εκκλησιαζόμενο πλήρωμα, την αγανάκτηση με
τις δισκοφορίες που κατάντησαν μάστιγα να… μουρμουρίζει. Ας
του ευχηθούμε, να μην μεταλλαγεί αυτή η μουρμούρα σε οργή,
σε θύελλα και ξεσπάσουν… άσχημα μαντάτα.

Λαμπαδάριος

