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Ο τάφος

Εδώ κείται ενταφιασμένο το άγιο
σώμα του μακαριστού Θεολόγου
συνεχίζεται στη σελ. 2
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ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΩΦΕΛΗΘΗΚΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;;

‘TO KΡΙΚΚΕΙΟΝ’

ΜΙΑ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
• Μία σκοτεινή
- αµαρτωλή ιστορία,
διαπλοκές, παρασκήνια

σελ. 9

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«…τα δε πάντα ελεγχόμενα
υπό του φωτός φανερούνται.
Παν γαρ το φανερούμενον
φως εστί… Βλέπετε ουν πώς
ακριβώς περιπατείτε, μη
ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί,
εξαγοραζόμενοι τον καιρόν,
ότι αι ημέραι πονηραί εισί»

• Μια πραγµατική
ιστορία που µοιάζει
φανταστική

Πατάμε, κυκλοφορούμε και
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

(Εφεσ. 5, 10-16)

Με άρθρο μου προς τα
Μ.Μ.Ε., εκφράζοντας και την
μεγάλη αγωνία των πιστών, ζητήθηκε από τους Επισκόπους,
που συμμετείχαν στο ΦΙΑΣ-

• Γιατί έγινε;;; Πως
πήρε το όνοµά του;

συνεχίζεται στη σελ 2

(Συνεχίζουμε με την 11 συνέχεια για
να διαπιστώσουμε, πώς, ενώ είμαστε
πλούσια χώρα, φθάσαμε στη χρεωκοπία;)
Η ελληνική παραγωγική μηχανή είναι από
συνεχίζεται στη σελ. 5
η

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
επί τέλους.. “ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ !!!”
Πέντε χρόνια μας
χωρίζουν από την
διακοσιοστή (200 η)
επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας 18212021, και επί τέλους
θα γίνει... πραγματι-

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2016) 20ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

κότητα η υπόσχεση
που έδωσαν οι πρόγονοί μας, ως ένα ελάχιστο Αντίδωρο στο
Θεό, για το μεγάλο
ΔΩΡΟ της ελευθερίας του γένους από

Συνεχίζουμε με τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη νεώτερη εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδας. Την καθέδρα του
Πρώτου κάθισε ο Σεραφείμ Τίκας ο πιο ακατάλληλος άνδρας
που, ίσως, γνώρισε η Εκκλησία. Ενας άνθρωπος που ισοπέδωσε τα πάντα (Κανόνες - Νόμους - αξιοκρατία- ηθική...)
και σπατάλησε το μεγάλύτερο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Και όταν δεν είχε με τι «θεάρεστο» να ασχοληθεί, έβγαζε από το ζωνάρι του την κουμπούρα και έπαιζε

συνεχίζεται στη σελ. 14

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΠΟΥΤΙΝ: «ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ…»
συνεχίζεται στη σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΟΥΚ εΧΟΜεΝ ΑΝΔΡΑΣ
• Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΑ. ΘελεΙ
ΝΑ ΠλΗΡΟΦΟΡΗΘεΙ
• ΟΣΟΙ ΦεΥΓΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤελεΙΩΣεΙ
Η ΘεΙΑ λεΙΤΟΥΡΓΙΑ...
σελ.16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν στα τέλη Αυγούστου έδωσε
συνέντευξη στον διευθυντήτου
Bloomberg John micklethaitο οποίος είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της
Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, συμμετέχοντας για χρόνια σε συνόδους της
Λέσχης, και εκφράζει απόψεις της Νέας Τάξης
Πραγμάτων [ΝΤΠ]. Γιαυτό ο Πούτιν τον αποκάλεσε ‘’ειδικό’’ και τον αντιμετώπισε ως πολιτικό και
όχι ως δημοσιογράφο.
Οι ερωτήσεις ήταν Παγκοσμίου ενδιαφέροντος,
αλλά και προκλητικές.
Ο Πούτιν ‘’έσπασε’’το πρωτόκολλο και οι απαντήσεις του ήταν επιθετικές,προκαλώνταςΣΟΚ!.
• « Αν θέλετε επανάληψη της Κρίσης της Κούβας θα την έχετε».
• « Αν η Αμερική προσπαθήσει να μαςξεφορτω-

θεί, θα επιβιώσουμε και ποιος ξέρει ποιος θα χάσει τα περισσότερα με μια τέτοια προσέγγιση…».
• «Η Ρωσία δεν ανταλλάσει
εδάφη αλλά κοιτάει για συμφωνίες που συμφέρουν και τις δύο
πλευρές».
• « Αν κάποιος προσπαθήσει να αναθεωρήσει
τοαποτέλεσμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου…θα
ανοίξει το ‘’κουτί της Πανδώρας’’…».
• « Έχουμε πολλά αποθέματα (χρυσού, πετρελαίου…) και μικρό έλλειμα».
Για τον Ν. Τράμπ είπε.
• « Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με οποιοδήποτε Αμερικανό ηγέτη που θα συμμορφωθείμετις συνθήκες…». Και συνέχισε ακόμα.• « Ναι, όλοι
γνωρίζουν ότι έχετε ένα σάπιο πολιτικό σύστημα,
αρκετό να φτιάξεις μια κωμωδία».

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
(Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα
διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α)“ Ο «ΧΑΣΑΠΗΣ»
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ… ΑΘΩΟΣ!”
Β) «ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ! ΣΑ ΝΑ
ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ!»
Γ)

Ο ΟΣΕ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ

ΑΠΟ 9 ΧΙΛ. ∆ΡΟΜΟ
∆) Ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΈΝΤΙ ΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ε) ΛΑΡΙΣΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

συνεχίζεται στη σελ.3

2 ΑΓΩΝΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΦΕΛΗΘΗΚΕ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ;;
συνέχεια από τη σελ. 1

ΚΟ, εκεί στο Κολυμπάρι της αδι- κά κατοχυρώνουν θεσμικά τον Οιάφορης Εκκλησίας της Κρήτης, κουμενισμό και δημιουργούν σύγνα απολογηθούν, ο καθένας ξε- χυση στη συνείδηση των πιστών
χωριστά στην επαρχία του, προς (άπαγε της βλασφημίας!!).
3) Αλήθεια, άγιοι πατέρες, πραγτον εντολοδότη υπερασπιστή και
ματικά πιστεύετε ότι
φρουρό της Ορθοδόξου Πίστεως, πιστό λαό του π. Ευστάθιου Κολλά βγήκε κερδισμένη η
Ορθόδοξη Εκκλησία
του Θεού. Τους ζητήθηΕκκλ. συνήγορος,
Επίτιμος πρόεδρος
μας, όταν αποδεχθήκε να απολογηθούν, για
Κληρικών Ελλάδος
κατε, ότι οι ετερόδοτο τι ακριβώς έπραξαν
ξοι γενικώς, έχουν ως
και ποία θέση πήραν τελικά στην απαράδεκτη από Ορθο- αποστολή και συμβάλλουν θετικά
δόξου πλευράς και Εκκλησιολογί- στην προώθηση της ενότητας του
χριστιανικού κόσμου, ενώ ουσιαας Ψευδοσύνοδο.
Τους ζητήθηκε να αναφέρουν στικά αποβλέπουν στην εξαφάνιστους πιστούς, αν τους εξέφρα- ση της Ορθοδόξου πίστεως και
σαν σωστά και ορθοτόμησαν την ίδρυση του οικουμενισμού που
πράγματι τον λόγο της αληθείας, είναι η μεγαλύτερη εκκλησιαστική
στις όλως αντορθόδοξες αποφά- αίρεση (άπαγε της βλασφημίας)!!
4) Αλήθεια, άγιοι πατέρες, πισεις που πάρθηκαν εκεί στη Ληστρική αυτή Ψευδοσύνοδο του στεύετε με τα καλά σας, ότι βγήκε
Κολυμπαρίου της Κρήτης, ή συμ- κερδισμένη πράγματι η Ορθόδοβιβάστηκαν και συμφώνησαν τελι- ξη Εκκλησία του Κυρίου μας Ιησού
κά και σε ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΗ διάλεκτο Χριστού, εκεί στη Ληστρική Σύνοαπάντησαν, με εμφανή αυθαιρε- δο στο Κολυμπάρι της Κρήτης,
σία – αδιαφορία… «άλλα λόγια ν’ όταν αποδεχτήκατε ότι αυτή η Σατανοκίνητη Ψευδοσύνοδος, αυτό
αγαπιόμαστε».
Απάντησαν, δηλαδή, χωρίς δι- το κακό συναπάντημα του παγκόσταγμό, έναντι της μόνης σώζου- σμιου ΣιωνοΜασονικοΟικουμενισας Ορθοδόξου Πίστέως μας, ότι σμού κι εκείθεν, «αποτελεί αυθε«η Ορθόδοξη Εκκλησία βγήκε κερ- ντικήν μαρτυρίαν της πίστεως εις
δισμένη από την τελική έκβαση τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν;
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου». (άπαγε της βλασφημίας)!
Και προσέτι «έβαλαν και το κερα5) Αλήθεια, επιμένετε, άγιοι πασάκι στην τούρτα», χρησιμοποίη- τέρες, ότι βγήκε κερδισμένη η
σαν και το Δεσποτικό τους προ- Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όταν με
σωπείον, τον άκρατο Δεσποτισμό το έτσι θέλω αναγνωρίσατε τους
τους που είναι ο θάνατος της Ορ- Νεστοριανούς, τους αντιχαλκηθοδοξίας. Απαίτησαν, δηλαδή, ότι δονίους, τους Μονοθελητές, τον
«οι πιστοί πρέπει να έχουν εμπι- Παπισμό, τους Μονοφυσίτες και
στοσύνη στους Επισκόπους τους, όλες τις αιρέσεις ως Εκκλησίες,
που επαξίως τους εκπροσώπησαν τη στιγμή κατά την οποίαν, όλοι
στην Μεγάλη Σύνοδο».
αυτοί είναι καταδικασμένοι από
Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, Οικουμενικές Συνόδους των Θεομε τα λεγόμενά τους αυτά, δηλώ- φόρων αγίων Πατέρων της Ορθονουν απερίφραστα ότι έχουν συμ- δόξου Εκκλησίας μας; (άπαγε της
φωνήσει με τα όσα αντορθόδοξα βλασφημίας)!
εισηγήθηκε και τα πέρασε ο αυΛοιπόν, άγιοι πατέρες, όταν όλα
τομολήσας προς τον Αιρεσιάρχη αυτά και πολλά άλλα αντορθόδοξα,
αβάπτιστο Πάπα της Ρώμης, Αρ- τα έχετε αποδεχθεί ανεπιφύλακτα,
χιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως τα ψηφίσατε και τα υποστηρίζετε εικ. Βαρθολομαίος Αρχοντώνης και σέτι, τότε το Ορθόδοξο σώμα της
ο πιστός λαός, εντελώς αποσβο- Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, αυλωμένος από όλα αυτά τα απαρά- τός ο φρουρός της Ορθοδόξου Πίδεκτα από Ορθοδόξου πλευράς, στεως, ο πιστός λαός, δικαίως σας
ερωτά τους αδίστακτους αυτούς καταγγέλλει δημόσια ως προδότες της Ορθοδόξου Πίστεώς μας,
τολμητίες Επισκόπους:
1) Δηλαδή, είναι κέρδος, άγιοι και αναφωνεί με στεντόρεια φωνή,
πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλη- ΕΣΤΩ ΑΝΑΘΕΜΑ (Καν. Α’ και Β’ ΣΤ’
σίας μας, όταν αναγνωρίστηκαν Οικ. Συν.).
Γιατί, άγιοι πατέρες, «εθρηνήσαόλοι οι ετερόδοξοι ως Εκκλησίες;
με υμίν (για όσα τεκταίνονται σε βά(Άπαγε της Βλασφημίας!!).
2) Κέρδισε πράγματι, άγιοι πα- ρος της Ορθοδοξίας μας) και ουκ
τέρες, η ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ του Ιησού εκόψασθε (δεν εκτυπήσατε τα στήΧριστού, όταν ενσυνείδητα υπο- θη σας, και δεν ριχτήκατε σε αγώνα
γράψατε, όλες αυτές τις εφάρ- προστασίας της, αλλά τουναντίον,
ματες θεολογικές ασάφειες που συμβιβαστήκατε με τους εχθρούς
έχουν καταγραφεί στην ύπουλη της). Λοιπόν, Γεννηθήτω η τράπεΕγκύκλιο της ψευδοσυνόδου της ζα υμών ενώπιον υμών εις παγίΚρήτης σε βάρος της Ορθοδό- δα και εις σκάνδαλον… Και την
ξου πίστέως μας; Αποδεχθήκατε επισκοπήν υμών λάβοι έτερος)
όλες αυτές τις ύπουλες, θεολογι- (Ματθ. 11, 17 πρβλ. Ψαλμ. 68, 23
κά, ασάφειες οι οποίες ουσιαστι- & 108, 8).
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«ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΣΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ»
συνέχεια από τη σελ. 1

31 Αυγούστου 1996 ημέρα Τετάρτη,ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος χωρίς σύννεφα, αλλά
κατά τις έντεκα άρχισε να αστράφτει,και να
βροντάει. Ο κόσμος ξαφνιάστηκε, για το σημείο που έβλεπε. Την επόμενη μέρα ο τοπικός
τύπος σχολίαζε το γεγονός. « Τις στιγμές που
παρέδιδε το πνεύμα του στον Ύψιστο (ο θεολόγος), τον ουρανό αυλάκωναν αστραπές
και την γαλήνη της νύχτας διέκοπταν βροντές. Δεν ξέρω αν ήταν, τραγική σύμπτωση
η επανάληψη του φαινομένου του Γολγοθά
. Σίγουρα όμως ήταν η επουράνια δικαιοσύνη…» (Ελευθερία 2/6/96). Το σημάδι αυτό ήταν
την στιγμή που άγγελοι ψάλλοντας μετέφεραν
την άγια ψυχή του στα πόδια του σταυρωμένου Κυρίου. Λέγοντάς τους «ευ, δούλε αγαθέ
και πιστέ! επί ολίγα ης πιστός, επί πολλών σε
καταστήσω. είσελθε εις την χαράν του κυρίου
σου».(Ματθ.κε’21).
Φέτος συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη
οσία κοίμησή του, και συνέπεσε το μνημόσυνο με την ημερομηνία της κοίμησης του. Το
παρών του κόσμου ήταν συγκινητικό. Εκατοντάδες πνευματικά τέκνα όχι μόνο από την Λάρισα, αλλά και από όλη την Ελλάδα, εισέρευσαν στο μοναστήρι να προσκυνήσουν τον τάφο
του, για ν’ έχουν την ευχή του. Αυτό αποδεικνύει ότι η μνήμη του Αγίου Επισκόπου παραμένει άσβεστος.
Ήταν ένας πραγματικός Αρχιερέας, που με
την καλοσύνη, την πραότητα και την ταπεινότητα κέρδιζε πραγματικά τις καρδιές του ποιμνίου του, και διότι δεν στάθηκε ανάμεσά τους
ως ένας κοσμικός άρχοντας, αλλά ήταν δίπλα
τους σαν πραγματικός πατέρας.
Η αγνότητα, και η γαλήνια μορφή του, επέτρεπαν να πλησιάζει τον καθένα αθόρυβα και
αποτελεσματικά. Κοιτάζοντας τον π. Θεολόγο
ένιωθες ένα ιερό δέος.
Η φιλοπτωχεία του, και οι ατελείωτες ελεημοσύνες του ανακούφιζαν «εν κρυπτώ» οικογένειες που είχαν ανάγκη. Το σημαντικότερο
ήταν, ότι, έφευγαν όλοι τους ψυχικά ανακουφισμένοι. Ο π. Θεολόγος γνώριζε να προσφέρει
όχι μόνο τον οβολό του, αλλά και την απλανή
καθοδήγηση στην πνευματική ζωή.
Αντίθετα, πολλοί από τους παλαιούς ή σημερινούς αρχιερείς, για να επιβληθούν στο ποίμνιό τους, που δεν τους αποδέχονταν, χρησιμοποιούσαν αστυνομική βία, πολιτική επιβουλή, δικαστική εξουσία, ακόμα και σκοτεινά κέντρα, γι αυτό πολλοί απ’αυτούς έχουν μείνει
στα «αζήτητα».
Ο ηγούμενος του μοναστηρίου Αγ. Δημητρίου - Στομίου όπου είναι και ο τάφος του π. Θεολόγου - ο γέροντας π. Πολύκαρπος στην ομιλία του αναφέρθηκε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής και στην παραβολή των μυρίων ταλάντων .
Στην συνέχεια ο γέροντας ζήτησε να στρέψουμε την σκέψη μας στο πρόσωπο του μακαριστού μας Κυρού Θεολόγου για τον οποίο
τελούνταν το 20ον κατά σειρά μνημόσυνο .
Σκιαγράφησε το ταπεινό, αλλά συγχρόνως
δυναμικό Θεολόγο που μάχονταν με την αγάπη σαν ασπίδα και νικούσε . Πού είχε τη δύναμη να βαδίζει πάνω σε αφρισμένα κύματα της
κακότητας των διωκτών του και να μην καταποντίζεται. Και ήταν αμετακίνητος όσον αφορά την κανονικότητα και την νομιμότητα του,
κάτω δε από το ασκητικό του σώμα έκρυβε το
μεγαλείο της ανδρείας του.
Φέτος, τιμώντας την μνήμη του π. Θεολόγου

θα αφιερώσουμε την ομιλία που εξεφώνησε
κατά την εξόδιο ακολουθία στενός του συνεργάτης που μετά τον ‘’ξέχασε΄’. Και αυτό το κάνουμε για να θυμούνται οι παλαιοί και να ρωτούν για να μαθαίνουν οι νεότεροι, τι είναι οι
άνθρωποι !!!
Πάτερ Θεολόγε μεσίτευε υπέρ ημών , εις τον
Κύριο της Δόξης .
και<<Υπέρ ειρήνης της μητρόπολης, που
δαψιλώς εποίμανες >>
(Επικήδειος Λόγος από τον
Βασίλειο Στεργιούλη Δ/ντη γυμνασίου,
Προέδρου Παραρτήματος Νομού Λαρίσης
της «Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων»)
Στον Ιερομάρτυρα π. Θεολόγο

Σεβασμιώτατε Ιεράρχα.
Κατώδυνη την ψυχή η θεολογική οικογένεια
δέχθηκε την είδηση της κοίμησής σου. Της κοίμησης του σεπτού Ποιμενάρχου της με την θεοφιλή ζωή, που υπήρξε «εικόνα πραότητος»,
«σύγχρονος Μυριήλ», «ζών άγιος».
Ευρισκόμενοι μπροστά στο σεπτό σκήνωμά
σου τη στερνή τούτη ώρα αναπολούμε τη χαρακτηριστική σου γαλήνη και ηρεμία, το παιδικό σου χαμόγελο, τη σεμνότητα και ιεροπρέπειά σου. Θυμόμαστε όλη την απλή κι απέριττη, τη φτωχική τυραννισμένη ζωή σου.
Μα πάνω απ’ όλα θυμόμαστε την απέραντη
στοργή και την ανυπόκριτη αγάπη σου. Παραμένοντας έγκλειστος στο βαρύ χώρο του Επικοπείου, σαν ασκητής των Κατουνακίων και των
φρικτών Καρουλίωντου Αγίου Όρους, αψηφώντας το ψυχοσωματικό σου μαρτύριο, αντιμετώπιζες με φιλόσοφη και φιλάγαθη διάθεση κάθε
επισκέπτη σου. Και τον ανακούφιζες. Σαν υψικάρινη δρυς σκόρπιζες απ’ τη ζωογόνο σκιά σου
θαλπωρή κ΄ ελπίδα προς όλους τους πονεμένους, που ζητούσαν απευθείας, δια του μυστηρίου της Εξομολογήσεως, τη βοήθειά σου. Θα
μάκραινε πολύ ο λόγος, αν επρόκειτο ν’ αναφερθούν σχετικά παραδείγματα κι ο χρόνος είναι συνεσταλμένος.
Ιδιαίτερα όμως αγκάλιασες τους Θεολόγους.
Μας πλησίασες από την πρώτη στιγμή της εγκαταστάσεώς σου στηΜητρόπολή μας, το 1968.
Μας κάλεσες αμέσως σε συνάντηση γνωριμίας στο παλιό Επισκοπείο, όπου εγκαταβίωνες
ως απλός λευΐτης. Ανέλαβες να μας κάνεις ο
ίδιος προσωπικά κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής. Μας παρότρυνες στο κήρυγμα. Μας στήριζεςπνεματικά.
Κ’ εμείς σε βλέπαμε ως στοργικό πατέρα,
αγαπητό αδελφό, φίλο και συμπαραστάτη.
Καταφεύγαμε κοντά σου μ’ εμπιστοσύνη, με
σεβασμό, με θάρρος. Μας ήσουν «υπερλίαν»
αγαπητός και σεβαστός. Γι’ αυτό και πονέσαμε μαζί σου.
Ο ιεράρχης Θεολόγος, ο «καλός φτωχός παπούλης», όπως τον αποκάλεσε εντόπιος δημοσιογράφος, παρά τις δοκιμασίες του και μέσα
απ’ τις τόσες δοκιμασίες του ήταν πάντα για
όλους ένας άρχοντας ψυχικά. Ένας πραγματικός αριστοκράτης. Ένας αυτοκράτορας με δασεία. Ενσάρκωνε το ιδανικό του άξιου κ΄ ενάρετου κληρικού, που τόσο έχει ανάγκη η εποχή
μας. Γι’ αυτό φρονούμε ότι τόσο ο ιερός κλήρος, όσο κι ο θεολογικός μας κόσμος, έγιναν
φτωχότεροι με την εκδημία του. Να του χαρίσει οφιλάγαθοςΘεός αντί της τόσης πικρίας
και αδικίας, που άφθονα του πρόσφεραν οι άνθρωποι, πλουσιοπάροχη την άληκτη χαρά του
Παραδείσου.
Πολύκλαυστε Πατέρα μας,
συνεχίζεται στη σελ. 4
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(Α) “Ο «ΧΑΣΑΠΗΣ» ΤΩΝ ΒΑλΚΑΝΙΩΝ… ΑΘΩΟΣ!”
«Είναι εγκληματίας πολέμου», «Είναι φονιάς»,
«Είναι χασάπης των Βαλκανίων», «Προκάλεσε γενοκτονία στη Βοσνία».
Αυτοί είναι λίγοι από τους δεκάδες βρωμερούς
και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησαν συστηματικά εναντίον του Γιουγκοσλάβου Προέδρου Σλ. Μιλόσεβιτς, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης προκειμένου να προετοιμάσουν την
κοινή γνώμη και να δικαιολογήσουν την πολεμική επέμβαση.
Κατασκεύαζαν κατηγορίες για
να δημιουργήσουν ηθική νομιμοφάνεια, ώστε βγάζοντάς τον
από τη μέση να αποσταθεροποιήσουν τα Βαλκάνια και να διαλύσουν την Γιουγκοσλαβία που ενωμένη δεν τους εξυπηρετούσε.
Η ίδια βρώμικη τακτική δεν παίχθηκε το 2005 στο
Ιράκ, το 2006 στη Λιβύη και τώρα στη Συρία με αποτέλεσμα το χάος;
Πρώτα, απαγάγοντάς τον νύχτα από το Βελιγράδι με την βοήθεια ξενόδουλων συνεργατών,
τον φυλάκισαν κακομεταχειρίζοντάς τον σε βαθμό που σπανίως ένας πολιτικός ηγέτης έχει δεχθεί
τόση πολύ λάσπη. Μετά τον οδήγησαν σε δίκη ως

εγκληματία πολέμου. Το CNN χαρακτήρισε την
δίκη Μιλόσεβιτς ως πιο σημαντική ακόμα και από
την δίκη της Νυρεμβέργης.
Κι αυτός ευθυτενής, αγέρωχος και μαχητικός
μέσα από το “Δικαστήριο” της Χάγης “τσαλάκωσε”
όλες τις κατηγορίες των ΝΑΤΟαμερικάνων.
Τελικά αποδείχθηκε ότι όλα
ήταν μια ανήθικη προπαγάνδα
και οι Νατοαμερικάνικοι ισχυρισμοί… ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟΙ. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της
Χάγης για εγκλήματα, αποφάνθηκε ομόφωνα ότι ο Πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας είναι ΑΘΩΟΣ (προηγουμένως όμως τον είχανδολοφονήσει).
Παρ’ ότι όμως η απόφαση δημοσιεύθηκε τον
Μάρτιο, η είδηση πέρασε “απαρατήρητη”, και δεν
έπαιξε καθόλου στα διεθνή δελτία ειδήσεων, επειδή κάποιοι έκαναν πολύ βρώμικη δουλειά και δεν
έπρεπε να εκτεθούν.
Ας καταλάβει κάποτε αυτός ο λαός, ποιοι είναι
αυτοί – ξένοι και ντόπιοι – που τον… ενημερώνουν,
γιατί η ιστορία καθημερινά μας διδάσκει λέγοντας:
«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας».

Β) «εΙΝΑΙ εΓΚλΗΜΑ! ΣΑ
ΝΑ ΓΚΡεΜΙΖΟΥΜε ΤΟΝ ΠΑΡΘεΝΩΝΑ!»
Με τα παρακάτω λόγια εκφράστηκε ο διεθνής Έλληνας
σκηνοθέτης Θεοδ. Τερζόπουλος(1) όσον αφορά τον περιορισμό των ωρών διδασκαλίας των
αρχαίων ελληνικών στα σχολεία,
λέγοντας: «Το έμαθα, ενώ βρισκόμουν στην Κίνα. Έκανα πρόβες για τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου με τους ηθοποιούς της περίφημης Ακαδημίας Θεάτρου του Πεκίνου. Ξέρετε ότι οι Κινέζοι μου ζητούσαν να προσθέσω κι άλλο αρχαίο κείμενο στην παράσταση;…
Ήθελαν, μαζί με τα κινέζικα, να ακούν και αρχαία
ελληνικά! Ναι, την ίδια περίοδο που στην Ελλάδα ο
υπουργός Παιδείας ζητούσε τη μείωσή τους… Είναι αδιανόητο. Μόλις το άκουσα, διπλασίασα ευθύς αμέσως το αρχαίο κείμενο στην κινέζικη πα-

ράσταση!».
«Η αρχαία ελληνική γλώσσα…
παράγει αυτόματα μια άλλη διάσταση η οποία συγκινεί άμεσα ηθοποιούς και κοινό, όπου
κι αν έχω βρεθεί – από την Ρωσία μέχρι την Πολωνία και από
την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία.
Η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν περιορίζεται. Καταργώντας την, ξεριζωνόμαστε από τον πυρήνα
μας. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας πρέπει, κι
όχι να μειωθούν!».
(1) Με την θεατρική του ομάδα ΑΤΤΙΣ ο Θεοδ. Τερζόπουλος σκηνοθέτησε και πραγματοποίησε εκατοντάδες περιοδείες ανά την Ελλάδα και εξωτερικό. Μέσα σε 30 χρόνια παρουσίασε, μόνο στο εξωτερικό, 1900 παραστάσεις. Το σύστημα εργασίας και οι παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας του Θ. Τερζόπουλου, διδάσκονται σε έδρες κλασικών σπουδών σε τριάντα πανεπιστήμια του κόσμου.

Γ) Ο ΟΣε ΚΟΣΤΙΖεΙ λΙΓΟΤεΡΟ ΑΠΟ 9 ΧΙλ. ΔΡΟΜΟ
Τα 9 χιλιόμετρα δρόμου (Άρτας-Φιλιππιάδας)
κοστίζουν 47,5 εκ. ευρώ ενώ την ίδια ώρα ο ΟΣΕ
πωλήθηκε για 45 εκ. ευρώ. Τώρα, θα μας πείτε,
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αυτά είναι ψιλά γράμματα, αφού ο ΟΣΕ είναι κρατικός, τον δε δρόμο τον φτιάχνει ο Μπόμπολας…
Το 2013 που μας έδιναν 300 εκ. ξεσηκώθηκαν
και φώναζαν ότι η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση
του ΟΣΕ προωθείται σε προκλητικά χαμηλή τιμή
(Σταθάκης, 15/7/2013) και σήμερα, μετά από 3 χρόνια, φαίνεται ότι τα 45 εκ. ευρώ αποτελούν ικανοποιητική τιμή!
Το Ποτάμι δήλωσε: «Πριν από 3 χρόνια, όταν
επρόκειτο να ιδιωτικοποιηθεί η εταιρία, ο κ. Σταθάκης εύρισκε… προκλητικά χαμηλό το τίμημα των
300 εκ., ενώ σήμερα, αφού οι διάφορες επιδοτήσεις έχουν στοιχίσει στον Έλληνα φορολογούμενο
750 εκ., η εταιρία πωλείται για 45 εκατ.»

Δ) Ο ΑλΒΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΈΝΤΙ
ΡΑΜΑ ελλΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ένα δημοσίευμα σε αθηναϊκή εφημερίδα με τίτλο
“Να τον χαίρεται…” (φωτ.)
μας γνωρίζει ό,τι δεν ξέραμε για τον ΈντιΡάμα.
Ο πατέρας του Ράμα
κατάγονταν από το Δυρράχιο και ήταν μέλος του
κοινοβουλίου του Χότζα. Η μητέρα του ΑνέταΚολέκα κατάγονταν
από το χωριό
Βουνό της Χειμάρρας και είχε
σπουδάσει Ιατρική στην Πολωνία. Ο πατέρας της Πέτρος
Κολέκας σπούδασε Πολιτικός
Μηχανικός στη
Φλωρεντία. Ο
αδελφός του
Πέτρος διετέλεσε υπουργός
στην κατοχική κυβέρνηση του 1942 και μετά
υπουργός του Χότζα για
πολλά χρόνια. Το γένος της μάνας του Πέτρου και Σπύρου Κολέκα
(προγιαγιάς του Ράμα)
είναι Νούση. Ένας από
τα αδέλφια του πατέρα
ήταν ο Κοσμάς Νούσης,
χρόνια πρέσβης της Αλβανίας στην Ελλάδα.
Η πρώτη γυναίκα του
Ράμα, η ηθοποιός ΜατίλνταΜακότσι από τις Δρυμάδες της Χειμάρρας, ζούσε με το παιδί της Γρηγόρη
(Grigor) για αρκετά χρόνια
στην Ελλάδα και τελικά γύρισαν στην Αλβανία.

Αυτή είναι η ελληνική καταγωγή του Αλβανού Πρωθυπουργού που, όπου βρεθεί και σταθεί, δηλώνει ανθέλληνας και ονειρεύεται την “Μεγάλη Αλβανία”.
Σε δηλώσεις του (ως άλλος σκοπιανός Γκρουέφσκι) είπε: «το μαντείο της
Δωδώνης και ο Όλυμπος
έχουν την αφετηρία τους

στην Τσαμουριά…», «Τον
πρώτο θρόνο ο Θεός τον
είχε στην Τσαμουριά». Και
πρόσθεσε: «Ελπίζω οι γείτονές μας να μην παραπονεθούν γιατί κάναμε και τον
Δία Τσάμη».
Αυτός ο γενίτσαρος με
την κυβέρνησή του έχουν
αρπάξει, με διαδικασίες
εξπρές, χιλιάδες ιδιοκτησίες ομογενών, και τις διοχετεύουν σε ξένους και
εγχώριους μεγαλοεργολάβους για να μετατρέψουν
τις παραθαλάσσιες περιοχές – φιλέτα σε… αλβανική ριβιέρα!
Μόνο στο χωριό Δρυμάδες κατεδαφίστηκαν δεκά-

δες σπίτια και καταστήματα και αφαιρέθηκαν παράνομα 123 τίτλοι ιδιοκτησίας
από αντίστοιχες ελληνικές
οικογένειες.
Κυβερνητική εντολή
ήταν να κατεδαφιστεί ο ιερός ναός του αγίου Αθανασίου και στην θέση του
να στήσουν ανδριάντα
του παπικού επισκόπου
και ιεραπόστολου
Νίκο Καταλάνου,
που προσπάθησε
να καθολικοποιήσει τους ελληνο-ορθόδοξους
κατοίκους της Χειμάρρας χωρίς να
το πετύχει.
Με κυβερνητική απόφαση παραχώρησαν άδεια
σε πρακτορείο μοντέλων να φωτογραφηθούν σε ορθόδοξο ναό επάνω στο δεσποτικό θρόνο, στην Ωραία
Πύλη, στις εικόνες του Εικονοστασίου κ.α. Η υπουργός Πολιτισμού Μιρέλα
Κουμπάρο δήλωσε στην
εφημ. GazetaSggiptare:
«… Νομίζω πως οι εκκλησίες είναι πολύ καλός τόπος για την διοργάνωση
κοινωνικών και πολιτισμικών εκδηλώσεων όπως
συναυλιών, εκθέσεων, φόρουμ κλπ».
Αυτός είναι ο Αλβανός
Πρωθυπουργός που τον
σπούδασε στα καλύτερα
πανεπιστήμια της Αμερικής ο Σωκράτης Κόκκαλης!

ε) λΑΡΙΣΑ – ΑΡΧΑΙΑ
ελλΗΝΙΚΗ ΠΟλΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
Ελάχιστοι, ίσως, γνωρίζουμε ότι από το
330 π.Χ. μέχρι το 636 μ.Χ. (δηλαδή περίπου 900 χρόνια) στην Συρία ανθούσε ο
Ελληνισμός. Υπάρχουν αρχαίες πόλεις
που παραπέμπουν σε αντίστοιχες νεοελληνικές, όπως
η Βέροια, που είναι το σημερινό
Χαλέπι, η Λάρισα, η Δημητριάς,
η Ηράκλεια, τα
Μέγαρα, η Χαλκίς… Σύμφωνα
με τις επιγραφές
της Αιγυπτιακής
πόλης Αμάρνα, η
πόλη – που ονομάστηκε Λάρισα – έφερε πριν το όνομα Senzarή Sezar. Με την
έλευση του Μ. Αλεξάνδρου στην περιοχή, Θεσσαλοί άποικοι (από το ιππικό του
Έλληνα Βασιλιά) εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή που τους παραχωρήθηκε για
την γενναιότητά τους. Τότε επανίδρυσαν την πόλη ως Λάρισα, σε ανάμνηση
της πατρίδας τους.

Οι Λαρισαίοι κάτοικοι της ελληνιστικής
αυτής πόλης – ως αντάξιοι συνεχιστές
των προγόνων τους – προμήθευαν τον
στρατό με άριστα άλογα. Αυτοί στελέχωναν το πρώτο άγημα του ιππικού εκτρεφόμενα στο βασιλικό ιπποφορβείο,
κάτι αντίστοιχο με
τα υπάρχοντα στη
μητρόπολη Λάρισας της Θεσσαλίας.
Η νέα αποικία
(Λάρισα) μαζί με
την Απολλωνία,
Κασιανή και Μέγαρα βρίσκονταν στα περίχωρα της μεγάλης ελληνικής πόλης Απάμεια (1). Από το
1420 π.Χ. καταλήφθηκε από τις δυνάμεις
του στρατηγού Διοδότου Τρύφωνος. Από
την εποχή αυτή και μετά έκοψε και δικά της
χάλκινα αυτόνομα νομίσματα.
(1) Κτίσθηκε από τους Μακεδόνες, και συγκεκριμένα από τον διάδοχο του Μ. Αλεξάνδρου Σέλευκο, που
έδωσε το όνομα της Περσίδας γυναίκας του Απάμα.
Ονομάζονταν και Πέλλα.
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τους Τούρκους. «Εάν με το καλό, με την
βοήθεια του Σωτήρος χριστού και της Παναγίας, ελευθερωθούμε από τους Τούρκους και αποκτήσουμε δικό μας ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, θα χτίσουμε στην
πρωτεύουσα του κράτους μας ένα μεγαλοπρεπή ναό – σαν την Αγία Σοφία της
Πόλης, να φαίνεται σαν την Ακρόπολη
και τον Παρθενώνα από παντού, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης» (ο Κολοκοτρώνης
με αγωνιστές στο ναό του Αγίου Σώστη
στα Δερβενάκια).
Η προφορική αυτή υπόσχεση των αγωνιστών, που είχε βγει από τα βάθη της καρδιάς τους, και αφορούσε την ελευθερία της
Πατρίδας, πήρε και επίσημη μορφή στη Δ΄
Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων με το Η΄
(όγδοο) ψήφισμα το οποίο υπέγραψε ο
ανεπανάληπτος Εθνάρχης Ιωάν. Καποδίστριας, στο Άργος στις 31 Ιουνίου 1829,
που έλεγε:
Η Δ΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις ψηφίζει:
Άρθρον Α΄. «… θέλει ανεγερθή κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως εις την καθέδραν αυτής Ναός επ’ ονόματι του Σωτήρος τιμώμενος…».
Το Η΄ αυτό ψήφισμα, που αποτελεί την
ιερά παρακαταθήκη των εθνομαρτύρων
προγόνων μας, κατέστη επίσημος υποχρέωσις των μεταγενεστέρων γενεών και δια
των Βασιλικών Διαταγμάτων 1834 και 1838
στα οποία αναφέρονται:
ΔΙΑΤΑΓΜΑ: ΦΕΚ υπ’ αρ. 5/29-1-1934.
Άρθρο 1: «Θέλει ανεγερθή εις την πόλιν των Αθηνών Ναός, τιμώμενος επ’ ονόματι του Σωτήρος προς αιωνίαν μνήμην
της θαυματουργού αντιλήψεως της Θείας Πρόνοιας, της ρυσαμένης τον Ελληνικόνλαόν από δεινών και κινδύνων, και
προς ενίσχυσιν των μεταγενεστέρων εις
την πίστιν, δι’ ής οι προπάτορές των ανεκτήσαντοτηνελευθερίαν των εις τους από
το 1821 μέχρι το 1830 αιματώδεις πολέμους».
Άρθρο 2. «Θέλομεν το μνημείον τούτο
να είναι άξιον και του Ελληνικού λαού, και
του συμβάντος, προς μνήμην του οποίου
ανεγείρεται. Θέλει επομένως γένει άνευ
αναβολής…».
Άρθρο 3. «Ο πρώτος λίθος θέλει τεθή
την 25ην Ιανουαρίου 1835, και επομένως
οι προπαρασκευές της τελετής πρέπει να
επιταχυνθούν».
Ο καιρός περνούσε χωρίς να γίνεται τίποτα. Ακολουθεί το 2ο ΔΙΑΤΑΓΜΑ. ΦΕΚ υπ’
αρ. 12/11-4-1938.
«Αφού εξεφράσαμεν ήδη διά του από 25
Ιανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1834 Ημετέρου Διατάγματος την θέλησίν Μας το ν’
αναγείρωμεν Ναόν τιμώμενον επ’ ονόματι του ΣΩΤΗΡΟΣ… Αποφασίζουμεν όθεν
να γένη ήδη τώρα έναρξις των προκαταρτικών εργασιών και να προχωρήσει η οικοδομή αναλόγως των εκάστοτε υπαρχόντων μέσων. Θεωρούντες τον ανεγερθησόμενον τούτον Ναόν ως εθνικόν τω όντιμνημείον, εκφράζον την προς τον Ύψιστονευγνωμοσύνην του έθνους…».

συνέχεια
από τη σελ. 2

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ επί τέλους.. “ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ !!!”
Στην πορεία μέχρι σήμερα έγιναν πολλές
προσπάθειες για την πραγματοποίηση του
Τάματος. Κάθε φορά που κάποιος ή κάποιοι
έφερναν το θέμα στην επιφάνεια οι “αρμόδιοι” με διαφόρους τρόπους και δικαιολογίες παρέμβαιναν υποσχόμενοι ότι το έργο
θα γίνει, ή τους έλεγαν «ας το αφήσουμε
για αργότερα!...».
Και το παράδοξο είναι, ότι το 1847, ενώ
η τότε Κυβέρνηση Ιωάννη Κωλέτη απέφευγε την πραγματοποίηση του Τάματος, δεν
έκανε το ίδιο και προς το αίτημα του πάπα
Ρώμης Πίου Θ΄ αιτούντος οικόπεδο επί ελληνικού εδάφους για την ανέγερση παπικού ναού. Το ελληνικό κράτος ανταποκρίθηκε και παραχώρησε κεντρικό οικόπεδο
(Πανεπιστημίου και Ομήρου) όπου και χτίσανε τον Καθεδρικό ναό τους του Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.
Οι βασικότερες προσπάθειες – εκτός
αυτών που αναφέραμε, ήταν:
1) του 1897 με κυβερνήτη τον Αλέξανδρο Ζαΐμη,
2) του 1910, επί κυβερνήσεως Ελευθ. Βενιζέλου, όταν ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ζήτησε από τον Βενιζέλο την υλοποίηση του
Η΄ ψηφίσματος και των Βασιλικών Διαταγμάτων για την ανέγερση του «Τάματος του
Έθνους» χωρίς ανταπόκριση!
3) του 1969 επί δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τότε το θέμα προχώρησε αρκετά, δεσμεύθηκαν χώροι ανέγερσης, δημιουργήθηκε το ΝΠΔΔ, «Ειδικό Ταμείο Ανεγέρσεως
Ιερού Ναού του Σωτήρος», συγκεντρώθηκαν χρήματα…
Δυστυχώς όμως παρεμβλήθηκαν τα γνωστά-άγνωστα κυκλώματα και δημιουργώντας προσκόμματα καθυστέρησαν το πρόγραμμα ώσπου έφυγε η δικτατορία. Ήρθε
η … Δημοκρατία και άρχισε η αποχουντοποίηση. Τα… χουντικά χρήματα μυστηριωδώς “εξαερώθηκαν”, και κανείς δεν τολμούσε να αντιδράσει φοβούμενος την ρετσινιά
του χουντικού,
4) της τελευταίας δεκαετίας όπου ένας
γνήσιος πατριώτης, γενναίος αγωνιστής, με
θερμή πίστη και ευαίσθητη καρδία ο Ιωάννης Αναγνωστόπουλος έφερε το μεγάλο
και ιερό χρέος στο προσκήνιο.
Δημιούργησε:
α) Τον Διορθόδοξο Σύνδεσμο “Απόστολος Παύλος” μέσω του οποίου στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια σε δοκιμαζόμενες από
θεομηνίες και πολέμους, χώρες – έργο τεράστιο και οικουμενικής σημασίας.
β) Το «Ίδρυμα προασπίσεως Ηθικών και
Πνευματικών Αξιών» το οποίο εκδίδει σε
χιλιάδες αντίτυπα το περιοδικό “Φωτεινή
Γραμμή” διανεμόμενο δωρεάν με σκοπό
να συμβάλει στην προσπάθεια ηθικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας.
γ) Το Σωματείο «Οι φίλοι του Τάματος
του Έθνους». Για τον ιερό αυτό σκοπό το
ζεύγος Αναγνωστοπούλου έχει διαθέσει
όλη την περιουσία του, που δεν είναι ευκαταφρόνητη καθ’ όσον ξεπερνά τα 15 εκατ.
Ευρώ, με μόνο πολυχρόνιο αίτημα η πολιτεία να τους παραχωρήσει κάποιο οικόπεδο κατάλληλο σε έκταση και τοποθεσία για

το μεγάλης, συμβολικής και εθνικής σημασίας έργο συνεργούσης και της Εκκλησίας,
ώστε να πάρει μπρος η ανέγερση του «Τάματος του Έθνους» χωρίς να επιβαρύνουν
οικονομικά ούτε ευρώ το ελληνικό κράτος.
Συγκινητική υπήρξε η προς όλες τις κατευθύνσεις δήλωση του ζεύγους Αναγνωστοπούλου: «Επιθυμούμε – λένε – να παραμείνουμεν άγνωστοι και αφανείς, όπως αφανής είναι η ψυχή, που κινεί όλο το σώμα. Το μόνον, το
οποίον επιθυμούμε διακαώς και τελείως ανιδιοτελώς, είναι να πραγματοποιηθεί επιτέλους η
ιερή αυτή υπόσχεσις – η κληρονομία των ηρώων
της εθνικής μας Παλιγγενεσίας – πριν απέλθουμεν από τον μάταιον τούτον κόσμον».
Χρόνια χτυπούν πόρτες (πολιτείας, εκκλησίας κ.ά.) αλλ’ εις ώτα μη ακουόντων.
Όλοι (δεξιοί, αριστεροί κ.ά.) είναι ενωμένοι
επί τω αυτώ όταν καλούνται να εκφράσουν
την ευγνωμοσύνη τους προς τον δωρεοδότη Θεό, μηδέ και της διοικούσας εκκλησίας, ως συνόλου, εξαιρουμένης, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου και εμπαίζοντος
την προσπάθεια κατά τον χειρότερο τρόπο.
Η πιο μεγάλη αποκάλυψη ήρθε από τον
μητροπολίτη Ιλίου Αθηναγόρα (άνθρωπος
του Ιερωνύμου Β΄ και μοιχεπιβάτης του
θρόνου Αττικής) στο δημοσιογράφο Κώστα Παπά στην εφημ. “Ορθόδοξη Αλήθεια”.
«Από την εποχή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου – λέει – η Εκκλησία της Ελλάδος είχε παραχωρήσει τον χώρο για την ανέγερση του τεμένους… Η Εκκλησία, από την στιγμή που παραχωρεί το οικόπεδο, προφανώς συναινεί…».
Εδώ η θέση της Εκκλησίας είναι καθαρή.
Όχι με λόγια μόνο, συμφωνεί απόλυτα να
γίνει το τζαμί, αλλά και με πράξεις διότι παραχωρεί και το οικόπεδο.
Μεγάλε πατριώτη Χριστόδουλε, για το
“Τάμα του Έθνους” δεν διέθετες οικόπεδο
ενώ για την ανέγερση τεμένους υπήρξες
ολοπρόθυμος! Ποια υπήρξε η απολογία
σου στον δικαιοκρίτη Θεό;
Το “ΤΑΜΑ”… γίνεται !!!
Πριν 195 χρόνια οι επί 400 χρόνια υπόδουλοι Έλληνες ζούσαν τον δυσβάστακτο
και αφόρητο τουρκικό ζυγό με την ελπίδα
της ελευθερίας. Παρ’ όλο που όλες οι προϋποθέσεις ήταν αρνητικές εν τούτοις ήλπιζαν γιατί είχαν βαθειά πίστη στο Σωτήρα
Χριστό. Άοπλοι και ρακένδυτοι ξεσηκώθηκαν κατά του απαίσιου μωαμεθανικού κατακτητή τραγουδώντας το θούριό τους: «Για
του Χριστού την πίστι την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία, γι’ αυτά τα δύο πολεμώ, και
αν δεν τα αποκτήσω, τί με ωφελεί κι αν ζήσω;».
Ξεκίνησαν τον αγώνα με δάκρυα και θερμές προσευχές, δίνοντας τον λόγο τους ότι
μετά την απελευθέρωση θα κτίσουν Ναό
στο όνομά του ΣΩΤΗΡΟΣ χΡΙΣΤΟΥ – ΤΑΜΑ
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Και φέτος η υπόσχεση αυτή
επί τέλους… γίνεται πραγματικότητα (!!!).
Η Εθνική αντιπροσωπία υπερψήφισε (με
ψήφους 206 υπέρ και 24 κατά σε σύνολο 230 παρόντων), αντί του υποσχεθέντος
ναού “ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”, την ανέγερση μεγαλοπρεπούς ΤΖΑΜΙΟΥ και μάλιστα
σε χώρο που θα δεσπόζει του λεκανοπεδί-
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ου της Αττικής. Δηλαδή αντί να υψώνεται
στους τρούλους ο Σταυρός – ο φύλαξ πάσης της οικουμένης –, οι καμπάνες στα καμπαναριά και ορθόδοξοι ιερείς να δοξολογούν τον Ύψιστο, τζαμιά, ιμάμιδες και φίδια στον κόρφο μας (μόνιμοι κατάσκοποι)
θα προβάλλουν.
Είμαστε ένας λαός που βγάζουμε τα μάτια με τα ίδια μας τα χέρια. Γιατί; Δεν πρόλαβε να δημοσιευθεί η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και άρχισαν και έχουν
και νέες παράλογες απαιτήσεις. Ο Πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας Ναΐμ Ελ Γαντούρ δήλωσε στο ιρακινό
ABNA, που ενημερώνει την παγκόσμια μουσουλμανική κοινότητα, ότι: «Κανένα νέο τζαμί
δεν χτίστηκε στην Αθήνα από το τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα το 1829… Το
Ισλάμ ήταν η επίσημη θρησκεία της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και… περίπου 1.000.000
μουσουλμάνοι πιστεύεται ότι ζούνε ακόμα στην
Ελλάδα». (Αυτό κι αν είναι απ’ τα’ άγραφα!
Να παρουσιάζονται όλοι, που μπήκαν κατά
χιλιάδες παράνομα στην Ελλάδα ότι είναι
από τους εναπομείναντες της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας!). και συνεχίζει: «Η Αθήνα είναι η μόνη πρωτεύουσα της Ε.Ε. δίχως ένα (επίσημο) τζαμί αλλά αυτό τώρα θα αλλάξει… Κάποιοι μουσουλμάνοι, ωστόσο, λένε ότι το σημείο (ανέγερσής του) είναι σε μία μακρινή βιομηχανική ζώνη, ανάμεσα σε εταιρίες μεταφοράς και εγκαταλελειμμένες αποθήκες. Όχι. Κατάλληλος χώρος για ένα τζαμί που θα ήταν πιο
βολικός για το κοινό θα ήταν εάν ήταν κοντά ή
στο κέντρο της πόλης» (ακόμα δεν άρχισε το
τζαμί και άρχισαν τις απαιτήσεις). «Είμαστε
Έλληνες πολίτες και φορολογούμενοι και είναι
δικαίωμά μας. Μας αξίζει να έχουμε έναν τόπο
να προσευχόμαστε με αξιοπρέπεια» (Το Βοτανικό δεν τους αρέσει για τζαμί!).
Ο ίδιος είχε δηλώσει στην εφ. “ΤΑ
ΝΕΑ”(29/4/10): «Το τζαμί που τελικά ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται, σε καμιά περίπτωση, στις πραγματικές ανάγκες των
μουσουλμάνων που ζουν στην Αθήνα. Εδώ ζούμε 750.000 μουσουλμάνοι και το τέμενος δεν
χωράει ούτε το 1% αυτών που καθημερινά προσεύχονται…».
Ενώ η Ελλάδα τους κτίζει τζαμί ξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ, σε μια εποχή που βιώνει οικονομική κρίση, στην Τουρκία Ορθόδοξοι ναοί, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς χιλιετίες και πλέον, τα έχουν μετατρέψει σε τζαμιά. Τέτοια είναι: η Αγία Σοφία Νίκαιας - που το 325 μ.Χ. έγινε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος- η Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα, η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη,
και πληθώρα άλλων. Τώρα ετοιμάζονται να
μετατρέψουν σε τζαμί και το αναπαλαιωμένο (με χρήματα της ΟΥΝΕΣΚΟ) μοναστήρι
του Στουδίου κτισμένο το 424 μ.Χ.
Με την κατάληψη της Κύπρου το 1974
οι ισλαμο-τουρκικές ορδές, κατέστρεψαν
πάνω από 500 εκκλησίες και μοναστήρια.
133 εκκλησίες τις μετέτρεψαν σε στρατιωτικές αποθήκες, στάβλους και νυκτερινά κέντρα, 78 τις μετέτρεψαν σε τζαμιά, 15.000
κινητές εικόνες σπάνιας αρχιτεκτονικής αξίας, μωσαϊκά, τοιχογραφίες, ιερά σκεύη και
συνέχεια στη σελ.15

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΣΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ»

Επίτρεψε, αντί για άλλο επίλογο των φτωχών αυτών
λόγων μου, να παραθέσω την κατακλείδα του Λόγου
του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Μέγα Αθανάσιο: « Σε τιμημένα γεράματα τελειώνει τη ζωή του και
παίρνει τη θέση του στη σειρά των πατέρων του... Λαμπροτέραη τιμή της εξόδου του από τη ζωή, παρ’ό,τι
της εισόδου του. Πολλά δάκρυα προκάλεσε και μεγαλύ-

τερη... έκρυψε τη δόξα του μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Αγαπημένε σεβάσμιε πρεσβύτη, τίμησες ξεχωριστά
μαζί με τ’ άλλα χαρίσματα, τα όρια του λόγου και της σιωπής. Σταμάτησε τώρα σ’ αυτό το σημείο το λόγο μου.
Είναι πολύ πιο φτωχός απ’ ότι πρέπει, όχι όμως κατώτερος από τη δύναμή μου.
Παρακαλούμε να μας παρακολουθείς καλοδιάθετα από

ψηλά και το λαό που είναι γύρω σου να τον κατευθύνεις στην
τελειότητα, προσκυνητή της τελείας Τριάδος... Και εμάς, εάν
ειρηνεύουμε, να μας έχεις δικούς σου και όλους μαζί να μας
ποιμαίνεις∙ αν πάλι πολεμούμε, να μας συνεφέρνεις... και...
να μας παίρνεις μαζί σου μαζί με τους όμοιούς σου μέσα στη
δόξα του Χριστού...».
Αιωνία σου η μνήμη, αλησμόνητε Ποιμενάρχα.
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τις χειρότερες στην Ευρώπη, γιατί έτσι την κατάντησαν οι κρατικόβγαλτοι νταβατζήδες και
αρχιερείς της διαπλοκής και της ρεμούλας καταστρώνοντας ένα καταστροφικό παιχνίδι με
το να λεηλατήσουν τον ελληνικό λαό αναγκάζοντας παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα να πληρώνουν για πολλές δεκαετίες, χωρίς την ελπίδα να ξεχρεωθούν.
Περί το ένα τρισεκατομμύριο φέσωσαν τη
χώρα οι κυβερνώντες από το 1975 μέχρι το
2010 που άρχισε η κρίση (Παν. Ξυδώνης διδάκτωρ Ε.Μ.Π.). Πρόκειται για ένα εξωφρενικό ποσό. Συγκεκριμένα τα δάνεια που πήρε
το παμφάγο ελληνικό κράτος ανέρχονταν σε
650 δισ. ευρώ. Σε 300 δισ. ευρώ ανήλθαν οι
επιδοτήσεις που εισπράξαμε από τα πακέτα
Ντελόρ, Σαντέρ, ευρωπαϊκά προγράμματα,
Γ΄ Κ.Π.Σ., ΕΣΠΑ, μεσογειακά ολοκληρωμένα
προγράμματα, γεωργικές επιδοτήσεις…, τα
δε 26 δισ. ευρώ αποτέλεσαν άτοκες επενδυτικές επιχορηγήσεις, χωρίς να υπολογίσουμε
τα 120 δισ. ευρώ που “κουρεύτηκαν”.
Ενώ τα χρήματα είναι τόσα πολλά, δυστυχώς, “κανείς” δεν ξέρει που ακριβώς πήγαν.
Αντιστοιχούσαν στον κάθε Έλληνα 100.000
ευρώ ή 335.000 ανά νοικοκυριό. Εάν δε είχαν
αξιοποιηθεί κατάλληλα, η Ελλάδα θα ήταν σήμερα αγνώριστη σαν χώρα.
Με έξυπνα όμως στημένα κόλπα, οι αετονύχηδες πολιτικοί μας τα διαχειρίστηκαν με μεγάλη μαεστρία ώστε, ροκανίζοντας τα κοινοτικά πακέτα, να μεταβάλουν την Ελλάδα σε
καταληστευμένο θύμα.
Κάποιοι προείδαν, από τότε που ενταχθήκαμε στην (Ε.Ο.Κ.) Ε.Ε., ότι θα “παρελάσει” πακτωλός χρημάτων από διάφορες επιδοτήσεις
στην χώρα και άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια μηχανευόμενοι τρόπους αφαίμαξης των
άκοπων πόρων.
• Ένας τρόπος ήταν τα κρατικά Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και οι Α.Ε.,
που ήταν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, να
μπουν σε ενέργεια.
Οι εποπτευόμενοι φορείς είχαν αφεθεί στα
Δ.Σ. να καθορίζουν τις ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ αποδοχές του προσωπικού, με αποτέλεσμα να
έχουν γεμίσει με goldenboys, με ένα ιδιότυπο
καθεστώς μονιμότητας δημοσίου υπαλλήλου,
με μεγαλομισθούς ιδιωτικού τομέα. Όσο και
εάν ψάξετε, δεν θα μπορέστε να βρείτε πουθενά το ύψος των αμοιβών τους.
Παραθέτουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα –
από τα αναρίθμητα – σύστασης μιας Α.Ε. του
Ελληνικού Δημοσίου, με την ονομασία «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.».
Αριθμ. 29386/ΕΥΟΥ/1325-19.06.2009 – Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.»
(ΦΕΚ 1202Β/2009). Άρθρο 23 (Στελέχωση –
Λειτουργία) – Παράγραφος 2 & 3.
«2. Οι αποδοχές του προσωπικού της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της…
3. Οι αποσπώμενοι στη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. υπάλληλοι του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου
τομέα εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολον των αποδοχών τους από την υπηρεσία
από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος. Το ειδικό επίδομα και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται από τη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις του ν. 1256/1982, όπως κάθε φορά
ισχύει» (Σ.Σ.: Πρόκειται για τον νόμο της πολυθεσίας, την πολυαπασχόληση, το ανώτατο
όριο αποδοχών κ.ά.).
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ, υπουργικές αποφά-

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

σεις να παρακάμπτουν νόμους του κράτους;
Αν αυτό δεν είναι ΠΑΡΑ-ΝΟΜΟ τότε ποιο είναι;
Αυτή είναι μια τυπική περίπτωση. Με τέτοια
κόλπα δημιούργησαν μια δαιδαλώδη νομοθεσία στα μέτρα τους ώστε, κάθε φορά, με το
«κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων»
ή με τη λέξη που ακούγαμε «ως σύμβουλος»
εξυπηρετούσαν φίλους και ημέτερους – κατά
κανόνα ανθρώπους του κόμματος που εισέπρατταν χονδρούς μισθούς κι ας μην πάτησαν το πόδι τους στον τόπο που διορίσθηκαν.
• Ένα άλλο μεγάλο κόλπο που είχαν εφεύρει να “φαγώνονται” λεφτά, ήταν τα έξοδα
κίνησης είτε αυτά αντιστοιχούσαν σε πραγματικές είτε σε πλασματικές μετακινήσεις.
Και αυτό συνέβαινε γιατί οι ίδιοι καθόριζαν τα
ποσά για τον εαυτό τους και τα στελέχη τους
(δηλ. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει). Τα έξοδα κίνησης, δεν χρειάζονταν καμιά διαδικασία
αλλ’ απλώς κατατίθενταν σε Τραπεζικό ΙΒΑΝ
του δικαιούχου. Έτσι δεν υπόκειντο σε φόρο
εισοδήματος αλλά ούτε σε ασφαλιστικές εισφορές (κοινώς, ήταν “μαύρα”). Οι περισσότεροι δε φορείς είχαν θεσπίσει δικό τους ύψος
αποζημίωσης για τις μετακινήσεις τους, διαφορετικό από του Δημοσίου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα εκατοντάδες που συνέβαιναν και λήστευαν το Δημόσιο είναι τα έξοδα κίνησης μιας διετίας στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ). Από 338.469,92 ευρώ το
2006, έφθασαν τα 816.638,79 το 2008!
Ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ.
Ρακιντζής σε μια έκθεσή του περιγράφει σημεία και τέρατα που συνέβαιναν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις Πολεοδομίες, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και γενικά στους Δημόσιους Οργανισμούς. Σύμφωνα με απολογισμούς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το
κόστος της διαφθοράς στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση αντιπροσωπεύει περίπου το 2%
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)
της χώρας, ήτοι, με τα σημερινά δεδομένα, είναι ένα ποσό σε ετήσια βάση της τάξεως των
5 δισ. ευρώ. Έτσι, σε επίπεδο τριακονταετίας
φθάνουμε αισίως τα 150 δισ. ευρώ.
• Από το 1979 έως και το 2010 στην Ελλάδα έγιναν 5.280 γενικές και κλαδικές απεργίες (ποσοστό 96% στο δημόσιο τομέα) με
αποτέλεσμα να χαθούν 1385 ημέρες εργασίας. Σε σημερινά ευρώ, το κόστος αυτών των
χαμένων ημερών (46 ημέρες τον χρόνο, ήτοι
2 μήνες) για το Δημόσιο,που δεν λειτουργούσε, αντιστοιχεί σε 135 δισ. ευρώ, ήτοι στο 39%
του συνολικού δημοσίου χρέους της χώρας.
Σημειωτέον ότι οι απεργούντες δεν προέρχονταν μεν στην εργασία, εισέπρατταν δε τα χρήματα της απεργίας. Το συνολικό αυτό κόστος
είναι αδύνατον να υπολογιστεί.
Ο αριθμός των απεργιών στην Ελλάδα, ήταν
τριπλάσιος του αντίστοιχου κοινοτικού μέσου
όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Οι περισσότερες είχαν εκβιαστικό χαρακτήρα, που
κατέληγαν να αποσπούν απίθανα προνόμια
(δωρεάν ταξίδια πρώτης θέσης με την Ολυμπιακή Αεροπορία και ΟΣΕ των εργαζόμενων και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και δωρεάν ρεύμα από τη ΔΕΗ…) επιβαρύνοντας την ελληνική οικονομία με δεκάδες
δις ευρώ. Ευτυχώς όμως που αργότερα αυτά
καταργήθηκαν.
• Από το 1990 έως το 2009 καταγράφηκαν
μόνο στην Αθήνα 180, δήθεν, φοιτητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κατέληξαν σε καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και σε
λεηλασίες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και
κλοπές επιστημονικού υλικού, ανυπολόγιστης
αξίας. Από δε κοινωνικής πλευράς, οι βάρβαρες αυτές εκδηλώσεις οδήγησαν σε απώλειες δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στο
κέντρο της Αθήνας με το κλείσιμο των 10.000

περίπου εμπορικών και άλλων επιχειρήσεων.
• Στο πάρτι της αφαίμαξης του Δημοσίου
χρήματος θα πρέπει να προσθέσουμε:
α) την χορήγηση των 180.000 συντάξεων
με μηδενική ανταπόδοση που επιβάρυναν το
ασφαλιστικό σύστημα με 24 δισ. ευρώ, β) την
προσθήκη κάποιων δισεκατομμυρίων που δόθηκαν “κομματικά” παράνομα και γ) (το φοβερότερο, που δεν χωράει ίσως ανθρώπινος
νους) είναι το ότι όλη η “Ελλάδα” έγινε “Η
ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ” για Βούλγαρους, Ρουμάνους, Πολωνούς… αφού με λίγους μήνες
ασφάλισης και μόνο 30 ένσημα, συμπληρωμένου του ορίου ηλικίας, μπορούν να πάρουν
σύνταξη από το ΙΚΑ 716 ευρώ (486 – ΕΚΑΣ
230) γιατί αυτό προβλέπει ο κανονισμός που
ψηφίσαμε σαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από 1ης Ιανουαρίου του 2009 οι ως άνω Ευρωπαίοι πολίτες, απολαμβάνουν τα ίδια συνταξιοδοτικά προνόμια με όλους τους Ευρωπαίους. Έτσι, με εργασία 14-15 χρόνων στη
χώρα τους, έρχονται στην Ελλάδα, βγάζουν
την περιβόητη άδεια παραμονής και “εργασίας” – βοηθούμενοι από τα διάφορα κυκλώματα που δρουν με το αζημίωτο και λαδώνουν
κάποιον πρόθυμο να δανείσει τη διεύθυνσή
του (είναι απαραίτητη προϋπόθεση να αποδείξει ο αλλοδαπός ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και παίρνει κανονική σύνταξη) – και πανευτυχείς, αφού στη χώρα τους οι συντάξεις
αρχίζουν από 50 ευρώ και φθάναντα 150, μας
γράφουν κανονικά.
Υπολογίζεται ότι παίρνουν “νόμιμες” συντάξεις περίπου 250.000 (το νούμερο αυτό
είναι του 2012) αλλοδαποί. Ανώτατα στελέχη
του ΙΚΑ δήλωναν: «Πρόκειται για ανθρώπους
που απλώς κάνουν τα τελευταία ενσήματά
τους στην Ελλάδα. Έχουν δηλαδή μηδενική
προσφορά στο σύστημα και λαμβάνουν κανονική σύνταξη. Πολλές φορές δεν τους ξέρουν ούτε οι γείτονες αλλά ούτε και οι δημοτικές αρχές. Εκτός από συντάξεις γήρατος, πολλοί έχουν πάρει επιδόματα παραπληγικών, τυφλότητας κ.λ.π. Έχουμε κράτος πρόνοιας και είμαστε υποχρεωμένοι να
δώσουμε, όμως στο μέλλον το κόστος θα είναι υπέρογκο».
Και συ, κατακαημένε Έλληνα, που δούλεψες 35-40 χρόνια, αμείφθηκες από το “Κράτος Πρόνοιας” με πενταροδεκάρες!!!
Στα ιλιγγιώδη αυτά ποσά θα πρέπει να προστεθούν και οι μίζες με τα καρτέλ των διαπλεκόμενων εργολάβων – Μ.Μ.Ε. που χειραγωγούσαν όλους τους διαγωνισμούς (τώρα θυμήθηκαν το νόμο 3310/2005 του Καραμανλή
περί “Βασικού Μετόχου” που τότε τον πολέμησαν, και τώρα προσπαθούν να τον επαναφέρουν) στα μεγάλα δημόσια έργα, με αποτέλεσμα το ελληνικό κράτος να υποστεί ζημίες δεκάδων δισ. ευρώ.
Ήταν τόσο εξόφθαλμο το “φαγοπότι”, που
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ανάγκασε τον γενικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF) κ. Τζιοβάνι Κέσλερ να έρθει στην Ελλάδα για μια διήμερη επίσκεψη (αρχές του
2014) με στόχο να βρει τους “τίμιους” με τα
λευκά κολάρα, που εξαφάνισαν τα δισεκατομμύρια από τα λεγόμενα συγχρηματοδοτούμενα έργα και κυρίως του ΕΣΠΑ.
Σε κλειστή σύσκεψη, που έγινε με κυβερνητικούς αξιωματούχους, τους άφησε εμβρόντητους όταν τους έδειξε φωτογραφίες από “κεντρικά έργα” στην Αττική, Πελοπόννησο, Θεσσαλία… που έδειχναν θεμέλια σε μεγάλες γέφυρες, δρόμους μισοχαραγμένους κ.ά. σε
πλήρη εγκατάλειψη, ενώ γι’ αυτά τα έργα είχαν πληρωθεί με τεράστια ποσά.
Οι Ευρωπαίοι λένε ήδη (Κέσλερ): «φέρτε
πίσω τα λεφτά», τα ποσά από τα 120 δισ. των
κονδυλίων, που αντί για έργα, κατέληξαν σε
τσέπες και στομάχια ημετέρων – πολιτικών
και «φίλων».
Σε δηλώσεις που έκανε είπε: «Τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. ταυτίζονται με
τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών
και υπάρχει κοινή ευθύνη μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών στο ζήτημα αυτό…
όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, θα πρέπει
να γνωρίζουμε με ακρίβεια, που πήγε και το
τελευταίο ευρώ από τα 120 δισ. και ήδη έχουμε στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς
που γέμισαν από έργα τα οποία ουδέποτε
εκτελέστηκαν».
Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν υπουργοί μαζί με τον κ. Τζ. Κέσλερ, ο αν. υπουργός
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, επιβεβαίωσε ότι,
στόχος τους είναι: «Να υπάρξουν επιστροφές
χρημάτων από όσους εξαπάτησαν το Δημόσιο…», ο δε υπουργός Ανάπτυξης Κωστής
Χατζηδάκης είπε ότι, πλέον μπαίνουμε σε νέα
εποχή ελέγχων για το που πήγαν τα χρήματα
και πώς θα γίνει η διαχείριση των νέων χρηματοδοτικών πακέτων δηλώνοντας: «Επειδή
δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ, η Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
του υπουργείου μας έχει ήδη διαμορφώσει την
Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής… για
τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020…».
Οι εξαγγελίες έμειναν εξαγγελίες και οι
υπουργικές διαβεβαιώσεις λόγια του αέρα,
διότι, παρ’ ότι πέρασαν δυόμισι χρόνια, δεν
έγινε ΤΙΠΟΤΑ.
Οι ερευνητές της ΕΛΙΑΜΕΤ, σε έκθεσή τους
που δημοσίευσαν το 2009, παρουσιάζουν μια
θλιβερή εικόνα με την διασπάθηση του Δημοσίου χρήματος: “Η κατασκευή ενός χιλιομέτρου του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι) – γράφουν – κόστισεόσο επτά (7) χιλιόμετρα οδικού άξονα στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία”.
ΣΥΝΕχΙΖΕΤΑΙ

εΠΙ ΤΟΥ ΠΙεΣΤΗΡΙΟΥ
Άρχισαν διωγμοί
Έγινε η «Αγία και Μεγάλη Σύνοδος»(17/26-6-2016) και ενώ θα`πρεπε με την λήξει
της να χτυπήσουν οι καμπάνες χαρμόσυνα , κλήρος και λαός να βγούν με τις εικόνες
και τα εξαπτέρυγα γιορτάζοντας την ‘’μεγάλη’’ αυτή στιγμή της Ορθοδοξίας ,– καθώς
αυτό συνέβαινε σε όλες τις Συνόδους- δεν παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο. Έπεσε νεκρική σιγή . Κανείς δεν μιλάει , ούτε οι κατά τόπους Εκκλησίες αλλά ούτε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο που χρόνια αγωνίζονταν να την πραγματοποιήσει, δεδομένου ότι
είχε να συγκληθεί πριν 1130 χρόνια
ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;
Φαίνεται ότι κάτι ύποπτο κρύβεται πίσω από αυτή τη σιγή. Αυτό άρχισε να εκδηλώνεται μόλις κάποια στόματα κατήγγειλαν κακοδοξίες που ψήφισαν ‘’ομόφωνα’’ οι``
άγιοι πατέρες``. Ακολούθησαν διώξεις αρχίζοντας από τους Σέρβους μοναχούς της
Ιεράς Μονής χιλανδαρίου του Αγίου όρους. Προχώρησαν στον π. Σάββα Λαυριώτη και
άλλους Αγιορείτας μοναχούς και συνέχισαν με τον π. Παϊσιο - Καντιωτικοπαίδι - Μαθαίνουμε επίσης ότι ο Πατριάρχης εκβιάζει, όποιους δεν συμφωνούν μαζί του.
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ΤΟ ‘ΚΡΙΚΚΕΙΟ’ Μια ιστορία πονεμένη
Γιατί έγινε ;;; - Πώς πήρε το όνομα;

Μια σκοτεινή – αμαρτωλή ιστορία, διαπλοκές, παρασκήνιο…
Μια πραγματική ιστορία που μοιάζει φανταστική.
Η μικρή αυτή εφημερίδα, που κάθε μήνα φέρνει στην δημοσιότητα θέματα που άλλοι δεν τ’
αγγίζουν, κι ενώ τα γνωρίζουν τ’ αποφεύγουν
για λόγους που ο καθένας μπορεί να καταλάβει.
Ένα από αυτά ήταν και η αποκάλυψη της μεγάλης κομπίνας που έγινε με το κληροδότημα
Κρίκκη και που η δικαστική διαδικασία δικαίωσε
το Ν.Π.Δ.Δ. πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας μετονομασθέν“Κέντρο Παιδικής Μέριμνας
Θηλέων Λάρισας”.
Στην υπόθεση αυτή – όπως και άλλες που θα
φέρουμε στο φως – ήταν μπλεγμένη η μητρόπολη Λάρισας βοηθούμενη από τον αρχιεπίσκοπο
Σεραφείμ Τίκα και το νομικό επιτελείο…
Αυτήν την ιστορία, με τα κατά καιρούς δημοσιεύματά μας, εν μέρει καταστήσαμε γνωστή.
Ένα μέρος της θα επαναφέρουμε σήμερα στο
προσκήνιο για να θυμηθούν οι παλαιότεροι, να
τη γνωρίσουν οι νεότεροι και να τη συσχετίσουν
με την επερώτηση που έκανε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Φθιώτιδας κ. Αθ. Μιχέλης.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Στη Λάρισα δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά για πολλά χρόνια ο Οδυσσέας Κρίκκης.
Είχε ένα από τα τρία φαρμακεία της Λάρισας,
το μεγαλύτερο από τα δύο (στη Λάρισα) καταστήματα ανταλλακτικών αυτοκινήτων και γενικά ήταν από τους πιο ευκατάστατους Λαρισαίους οικονομικά.
Τη δεκαετία του ’70, για λόγους υγείας, μετακόμισε στην Αθήνα και κατασκεύασε μια πολυώροφη πολυκατοικία στο ψηλότερο σημείο του
κέντρου της πρωτεύουσας (περιοχή “Γκύζη”) κοντά στον Άρειο Πάγο επί των οδών Μομφεράτου 90 (παράλληλο της Λ. Αλεξάνδρας), Δρόση
&Πολυζωίδη, αποτελούμενη από 12 διαμερίσματα, καταστήματα και γκαράζ.
Το ζεύγος Κρίκκη, εκτός από πολλές καταθέσεις, είχε και μεγάλη ακίνητη περιουσία στη Λάρισα και στον Πλαταμώνα με οικόπεδα και την
περίφημη “Βίλα Κρίκκη” στο ψηλότερο σημείο
του – δίπλα στο εκκλησάκι του Αγ. Κων/νου –
όπου αγνάντευε όλο το Αιγαίο μέχρι τον Άθω.
Ο Σεραφείμ Ορφανός (δεσπότης Λάρισας,
1974-1983) που οσφραίνονταν σαν ύαινα τις περιουσίες, έβαλε στο μάτι και αυτή του Κρίκκη!!!
Στη Λάρισα λειτουργούσαν α) το Ορφανοτροφείο Θηλέων στις οδούς Αιόλου 2 & 23ης Οκτώβρη από το 1924, β) Η Παιδόπολη“ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ” που βρίσκονταν στο δρόμο μεταξύ
Λάρισας-Γιάννουλης και λειτουργούσε από το
1937, γ) Το Οικοτροφείο Αρρένων της Ιεράς
Μητρόπολης Λάρισας στην οδό Αγ. Βησσαρίωνος στους Αμπελοκήπους (Ταμπάκικα) σε υπάρχον οίκημα της Ιεράς Κομνηνείου Μονής Στομίου, που το ίδρυσε ο μητροπολίτης Λάρισας Ιάκωβος Σχίζας το 1962.
Ερχόμενος ο Σεβασμιότατος π. Θεολόγος, μεταξύ άλλων αποφάσισε να κτίσει ένα σύγχρονο
Οικοτροφείο, που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για σπουδάζοντες μαθητές χωριών της
περιοχής που δεν είχαν οικονομική δυνατότητα. Το κτίριο (είναι το σημερινό επισκοπείο στην
οδό Ιωαννίνων – περιοχή Φιλιππούπολης) άρχισε να κατασκευάζεται το 1970 και στις αρχές
του 1974, πλήρως εξοπλισμένο, θα ξεκινούσε
την λειτουργία του με την νέα σχολική χρονιά.
Ήρθε όμως η ηφαιστειακή λάβα του Σεραφείμ
Τίκα το 1974 και κατέστρεψε τα πάντα. Μέσα σ’
όλα τα άλλα έδιωξε τους 12 μητροπολίτες γιατί
δεν τους “γούσταρε” – όπως έλεγε -.
Μέσα σ’ αυτούς ήταν και ο Θεολόγος (Πασχαλίδης) στη θέση του οποίου τοποθέτησε ό,τι χειρότερο υπήρχε, έβαλε τον Σεραφειμ Ορφανό
τον οποίο η Σύνοδος επί Ιερωνύμου τον είχε τιμωρήσει για πολλά “παραπτώματα” και τον ετοίμαζε για καθαίρεση. Ήρθε στη Λάρισα με τον γα-

μπρό απ’ αδελφή, χρεοκοπημένος κυριολεκτικά
και για τα οποία χρέη τον κυνηγούσαν. Κατόρθωσε στα 17 χρόνια παραμονής τους στη Λάρισα ν’ αποκτήσει τεράστια περιουσία σε καταθέσεις μετρητών στην Εμπορική Τράπεζα Μαρκόπουλου και ακίνητη περιουσία πολλών εκατομμυρίων, για την οποία είχαμε δημοσιεύσει στο
φύλλο αρ. 189 σελ. 3 του “Αγώνα”.
Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1989 – παραμονή της
Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού – συνέβη το απρόσμενο. Ενώ οι παπάδες περίμεναν σε παράταξη
στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγ. Κων/νου
και Ελένης το δεσπότη για τον εσπερινό, η ώρα
περνούσε χωρίς να εμφανίζεται αλλ’ ούτε και να
δίνει σημεία ζωής. Τότε αναγκάστηκαν να παραβιάσουν το ιδιαίτερο μητροπολιτικό δωμάτιο και
να βρεθούν
προ… Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία, διότι άρχισαν οι καμπάνες να
χτυπούν πένθημα σε όλη
την μητροπολιτική περιφέρεια (λεπτομέρειες θα
γράψουμε
αναφερόμενοι στη “σφαγή των 12 μητροπολιτών” Βίλα στον Πλαταμώνα
αργότερα).
Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ κατέφθασε από
τους πρώτους για να προλάβει να τακτοποιήσει
τα “καλώς έχοντα” διότι ήταν και ο ίδιος αναμειγμένος στις βρωμιές του Λαρίσης Σεραφείμ
Ορφανού. Γι’ αυτό έλεγε και ξαναέλεγε: «Μην
ξεσκεπάζετε αυτό το καζάνι που βράζει
γιατί θα ξεχειλίσει καυτή βρώμα και θα
μας κάψει όλους» (Γ. Καλοκαιρινός, εφ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”). Καταφθάνοντας στο μητροπολιτικό ναό ο αρχ. Σεραφείμ έτρεξε να τον υποδεχθεί ο γαμπρός του θανόντος Σεραφείμ Ορφανού – Κώστας Μπαλάσης – και κατεβαίνοντας
τα σκαλοπάτια του μητρ. Ναού οδυρόμενος έλεγε: «Αχ, αχ τι πάθαμε – αχ, αχ τι πάθαμε μακαριώτατε!...». Ο Σεραφείμ κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο και διορθώνοντας το επανωκαλύμαυχο στο κεφάλι, τον κοιτάζει μ’ εκείνο το καραγκούνικο ύφος, κουνάει μηχανικά την μπαστούνα του, και του λέει (επήκοον όλων): «Άσε ρε, τα
τι πάθαμε, άσε!!! Τώρα να δούμε, τι θα κάνουμε;;; Τ’
ακούς;;;». Ο κόσμος που τ’ άκουγε ξαφνιάστηκε… Και πιο πολύ, όταν άκουσε τον Μπαλάση
να λέει στον Σεραφείμ: «Να κάνουμε, μακαριώτατε, να κάνουμε δικό μας άνθρωπο!!!».
Επιτροπή Λαρισαίων προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Αρχ. Σεραφείμ και να του εκθέσει το αίτημα της επαναφοράς του π. Θεολόγου
στη Λάρισα. Κι ο Σεραφείμ τους διεμήνυσε: «Ξεχάστε το Θεολόγο στη Λάρισα».
Μη περιμένοντας ο φοβερός άνθρωπος ούτε
τα «σαράντα», άρον-άρον συγκάλεσε εκτάκτως
την Ιεραρχία για την εκλογή δεσπότη στη Λάρισα την 10ην Οκτωβρίου (λεπτομέρειες επ’ αυτού
προσεχώς). Η πρώτη προσπάθεια ήταν να διορίσει τον Δημήτριο Μπεκιάρη, που χρόνια ήταν
πρωτοσύγκελος Λάρισας και τελευταία πρωτοσύγκελος του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ κατάλληλος να σκεπάζει όλες τις βρωμιές του.
Στην περίπτωση Μπεκιάρη ο Σεραφείμ απέτυχε να τον καθιερώσει στη Λάρισα παρ’ ότι χρησιμοποίησε όλα τα μέσα (χρήμα, ψέμα, προπαγάνδα, απειλές, υποσχέσεις, πολιτική δύναμη – βλέ-

πε Ν.Δ. Σουφλιάς…, ΠΑΣΟΚ Δήμητρα…, Φαρμάκης… - ξύλο, ΜΑΤ, φυλακίσεις…). Έτσι αναγκάστηκε να τον ΑΠΟΣΥΡΕΙ.
Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ δεν το έβαλε
κάτω, γιατί δεν έπρεπε να ανοίξει το καζάνι με τις
βρωμιές. (Τι φοβούνταν, αλήθεια, και οπλοφορούσε ο Σεραφείμ Τίκας ακόμα και όταν λειτουργούσε; Για τον Σεραφείμ Λάρισας δε κανένας
δεν γνώριζε που βρίσκεται, ούτε οι άμεσοι συνεργάτες του. Ο δε οδηγός του ξεκινούσε χωρίς
να γνωρίζει πού θα πάει. Έπαιρνε οδηγίες στην
διαδρομή!!!). Σε όσους απευθύνθηκε να γίνουν
Λαρίσης όλοι τους αρνήθηκαν λέγοντας: «Μακαριώτατε, ευχαριστούμε! Στη Λάρισα είναι ο Θεολόγος». Και τότε αγανακτισμένος ο Σεραφείμ πέταξε εκείνη την ατάκα: «Φέρτε-φέρτε εδώ τον καφετζή
να τον κάνω δεσπότη στη Λάρισα».
Και έτσι έγινε ο «στοργικός υιός του»
Ιγνάτιος δεσπότης, αφού
σαν γραμματέας της ΔΙΣ
γνώριζε όλες
τις βρωμιές
και προπάντων γνώριζε
για την απάτη με το κληροδότημα
“ΚΡΙΚΚΗ”.
Η πιο έγκριτη εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” που αρθρογραφούσε
για χρόνια ο κ. Σακελλαρίου - άνθρωπος που
τρύπωσε στα έγκατα της μονής Πετράκη - έγραψε στις 4 Δεκεμβρίου 1988 για το αρχιεπισκοπικό περιβάλλον: «ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ τσακάλια,
και κοράκια άγρια και πεινασμένα, έτοιμα να εισβάλουν μέσα στο χώρο της Εκκλησίας με σκοπό να αρπάξουν… να κατασπαράξουν τεράστιες
οικοπεδικές εκτάσεις…». (βλέπε σελ. 14)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡIΛΕΡ
Το 1982 η Ιωάννα Κρίκκη συνέταξε ιδιόχειρη
διαθήκη στην οποία αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Εγκαθιστώ ως γενικόν και μοναδικόνκληρονόμον μου τον αγαπημένο μου σύζυγο Οδυσσέαν Ι. Κρίκκη με τον οποίον έζησα αρμονικά συζυγικό βίο επί 46
συνεχή χρόνια και τον ευγνωμονώ με όλη μου την καρδιά… Αλλά εάν και εφ’ όσον προαποβιώση ο σύζυγός
μου τότε θα ισχύη μόνον η παρούσα μου διαθήκη και
παρακαλώ τους συγγενείς μου να σεβαστούν την τελευταία μου επιθυμία…
Υστερόγραφο:
Σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου αμέσως μετά
τον θάνατον του συζύγου μου όλη η περιουσία μου
να εκποιηθή ίνα με το χρηματικό ποσόν αυτό προικισθούν τεσσεράκοντα ορφανές κοπέλλες του Ορφανοτροφείου Λαρίσης στις οποίες να μοιρασθή το ποσόν
αυτό εξ ίσου με την παράκληση να μνημονεύεται το
όνομά μας εις ετήσιον Μνημόσυνον». (βλέπε σελ. 7)
Αθήναι 15 Ιουνίου 1982 η διαθέτις Ιωάννα
Οδυσσέως Κρίκκη.
Όμως στις 4 Απριλιου του 1983 ο σύζυγός
της απεβίωσε και έτσι η διαθήκη ισχύει όπως την
προαναφέρει. Τότε βρέθηκαν να είναι μπλεγμένοι στην ιστορία και να κάνουν κουμάντο περιτριγυρίζοντάς τους οι δικηγόροι της Εκκλησίας
(Αρχιεπ. Σεραφείμ) που ένας τους ήταν και (δικηγόρος) της μητρόπολης Λάρισας (Σεραφείμ
Ορφανός) και της Ιωάννας Κρίκκη.
Στις 25 Δεκεμβρίου 1984, ανήμερα Χριστουγέννων, η Ιωάννα Κρίκκη στις 10 π.μ. τηλεφώνησε σε πολύ συγγενικό πρόσωπο ότι το μεσημέρι
θα μεταβεί να γιορτάσουν μαζί. Όμως μετά δύο

ώρες βρέθηκε πεσμένη από τον τέταρτο όροφο του δικού της σπιτιού στο πεζοδρόμιο! Τα
αρμόδια αστυνομικά όργανα που ειδοποιήθηκαν από τους περίοικους, με ειρηνοδίκη πρώτα
σφράγισαν το σπίτι και δεύτερον από την έρευνα που έκαναν απέδωσαν τον θάνατό της σε
“αυτοκτονία” (!!!).
Τον Σεπτέμβριο του 1985 οι συγγενείς της θανούσης ζήτησαν την αποσφράγιση του διαμερίσματος, και τότε διαπίστωσαν ότι, από το διαμέρισμα έλειπαν όλα τα χρυσαφικά, που ήταν πολλά και μεγάλης αξίας, και τα βιβλιάρια των καταθέσεων… Προσπάθησαν να πάρουν κάποιες
απαντήσεις αλλά στάθηκε αδύνατον διότι είχαν
περάσει 9 μήνες και τα στοιχεία είχαν χαθεί. Οι
συγγενείς νόμιζαν ότι είναι οι μόνοι κληρονόμοι.
Ζήτησαν τον Ιανουάριο του 1986 από το Πρωτοδικείο των Αθηνών να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό κληρονομητηρίου, με το οποίο να πιστοποιεί ότι είναι κληρονόμοι της θανούσης. Τελικά
τους χορηγήθηκε το υπ’ αρ. 1129/26-5-1986 που
όριζε ποια άτομα ήταν οι κληρονόμοι.
Όλα, μέχρις εδώ, έγιναν κανονικά και ήταν
γνωστά στον “πληρεξούσιο” δικηγόρο των Αθηνών (που είχε τριπλή ιδιότητα, της Εκκλησίας της
Ελλάδος, της μητρόπολης Λάρισας και της θανούσης). Γνώριζε για τον θάνατο της “πελάτιδός
του”, παραβρέθηκε στην κηδεία της και σ’ όλες
τις δικαστικές και εξώδικες ενέργειες των κληρονόμων. Παρ’ όλα αυτά δεν έκανε καμία νύξη
ότι υπάρχει στην κατοχή του ιδιόγραφος διαθήκη της θανούσης.
Στις 3 Απριλίου του 1987 ο τριπλής ιδιότητας
δικηγόρος (μετά έγινε τετραπλής γιατί ανέλαβε
και τον Ιγνάτιο εναντίον Θεολόγου στο ΣτΕ) εμφάνισε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την
χειρόγραφη διαθήκη που αναφέραμε πιο πάνω
(σχ. φωτ.) και ζήτησε από το δικαστήριο να δημοσιευθεί και να κηρυχθεί ως κυρία. Τότε οι συγγενείς προσφεύγουν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με αγωγή ζητώντας να κηρυχθεί
άκυρη η δημοσιευθείσα ιδιόγραφος διαθήκη.
Εδώ αρχίζει το πράγμα και χοντραίνει. Ο Σεραφείμ Ορφανός, δεσπότης Λάρισας, στέλνει
έγγραφο στη Δ/νσηΚοιν. Πρόνοιας Λάρισας
με ημ. 18 Μαΐου 1987 και ζητάει: «Παρακαλούμεν όπως μας χορηγήσητε βεβαίωσιν εις την οποίαν
να αναφέρητε ότι η Ιερά ημών Μητρόπολις συντηρεί και διατηρεί από το έτος 1962 εις την πόλιν της
Λαρίσης Οικοτροφείον – Ορφανοτροφείον απόρων
παίδων –. Μετά Ευχών. Ο Μητροπολίτης ο Λαρίσης Σεραφείμ.
Η απάντηση από την Δ/νση Πρόνοιας ήταν
άμεσος.
«Βεβαιώνεται ότι, ύστερα από επιτόπια έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στις 2-6-87, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας
και Πλαταμώνα από υπαλλήλους της υπηρεσίας μας και από έλεγχο στα βιβλία, διαπιστώθηκε ότι στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου οικήματος, που στεγάζονται και τα γραφεία της Μητρόπολης, λειτουργεί με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη από το έτος 1961 μαθητικό οικοτροφείο στο οποίο διαμένουν δωρεάν άπορα παιδιά (μαθητές – φοιτητές)…». Εδώ η απάντηση
είναι καθαρή, μιλάει για μαθητές-αγόρια και για
φοιτητές-αγόρια και ότι ο έλεγχος έγινε βάσει
καταστάσεως χωρίς να υπάρχουν παιδιά γιατί το οικοτροφείο είχε σταματήσει να λειτουργεί από το 1974.
Ο Σεραφείμ Ορφανός (δεσπότης Λάρισας) καταθέτει στις 12-5-1987 αίτηση στο Πρωτοδικείο
Αθηνών να ακυρώσει το κληρονομητήριο των
συγγενών και να γίνει κληρονόμος η Μητρόπολις Λάρισας γιατί αυτή «λειτουργεί από πολλών
ετών “ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ”
και είναι το μοναδικό…».
συνεχίζεται στην σελίδα 7
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συνέχεια από τη σελ. 6
Την αίτηση υπογράφει ο “ΕΙΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”
ΓΕΩΡΓ. ΛΙΛΑΙΟΣ και έχει και αρ. πρωτ. 20248/125-1987 Νομική Υπηρεσία Διοικήσεως Κεντρική
Υπηρεσία της Εκκλησίας.
Και τί έγινε με τους συγγενείς, δεν είναι του
παρόντος να περιγράψουμε!!!
Τότε εμφάνισε και μια δεύτερη επιστολή – ο
δικηγόρος της Εκκλησίας – δήθεν διευκρινιστική
της διαθήκης (είναι γραφομηχανής) και η οποία
φέρεται ότι γράφτηκε από την διαθέτιδα, 12 μόλις ημέρες πριν “αυτοκτονήσει” (13 Δεκεμβρίου
1984). Είναι για πρώτη φορά, μετά 4 χρόνια, που
γίνεται λόγος και γι’ αυτήν την επιστολή η οποία
απευθύνεται προς τον δικηγόρο κ ….. “που εργάζεται στην Εκκλησία” και λέγει:
«Κύριε …, θέλω Σεις που εργάζεσθε στην Εκκλησία να παρακαλέσετε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης να φροντίσει
μόνος του την προικοδότηση 40
ορφανών ή απόρων παιδιών του
Οικοτροφείου – Ορφανοτροφείου της Μητροπόλεως Λαρίσης ή
ό,τι άλλο καλό εγκρίνει για το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως γιατί κι εγώ ήμουν φτωχό
κορίτσι…». Σας ευχαριστώ …
υπογραφή (βλέπε δίπλα φωτοτυπία).
Για την γνησιότητα των υπογραφών – στην ιδιόχειρη διαθήκη και την διευκρινιστική
επιστολή – κατέθεσε στο Δικαστήριο η αδελφή του δικηγόρου της Εκκλησίας, και
αυτή δικηγόρος, και βεβαίωσε ότι είναι της θανούσης (φωτ. Συγκρίνατε τις
δύο υπογραφές).
Έτσι το Δικαστήριο ακύρωσε το αρχικό κληρονομητήριο των συγγενών, και πιστοποίησε ότι
η κληρονομιά της αποβιωσάσης Ιωάννας Κρίκκη
περιέρχεται στη Μητρόπολη Λάρισας ως μοναδική κληρονόμο διότι είναι η μόνη που λειτουργεί εκκλησιαστικό “Ορφανοτροφείο” – Οικοτροφείο στη Λάρισα (sic).
Το Ορφανοτροφείο Λάρισας, που είχε μετονομαστεί σε “Κέντρον Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Λάρισας” με το Β.Δ. 273/1973, μέχρις εδώ
δεν γνώριζε τίποτα.
Το πληροφορήθηκαν από ένα έγγραφο (Λ
1598/1.421) που τους ήρθε αρχάς το 1988 από
τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων που τους ζητούσε να πληρώσουν το
σχετικό φόρο για την κληρονομικά που δεν είχαν πάρει και ούτε καν γνώριζαν.
Τότε το Δ.Σ. του Κέντρου Μέριμνας ανέθεσε την υπόθεση (πρ. 8/1-4-88) της κληρονομίας
σε δικηγόρο των Αθηνών, ο οποίος και κατέθεσε τριτανακοπή. Το Κέντρο Μέριμνας με επανειλημμένα έγγραφα (332/88 – 78/91 – 343/91
…) ζητούσε πληροφορίες από τον δικηγόρο να
μάθει πού βρίσκεται η υπόθεση. Ακόμα και σε
τηλεφωνικές επικοινωνίες του Διευθυντού του
Κέντρου στάθηκε αδύνατον να συνομιλήσουν
με το Δικηγόρο.
Με την αδιαφορία του δικηγόρου και από την
πίεση των γεγονότων πήγαν να τον συναντήσουν και εκεί βρέθηκαν μπροστά στην έκπληξη.
Το γραφείο του εν λόγω δικηγόρου ήταν δίπλα
με του δικηγόρου της τριπλής ιδιότητας (εκκλησίας, μητρόπολης Λάρισας και της θανούσης).
Με απόφαση το Δ.Σ. του Κέντρου (αρ. 9/5593) τον έπαυσαν και ζήτησαν το φάκελο της
υπόθεσης. Και πάλι βρήκαν “ώτα μη ακουώντων”
(έγγραφα 26/5/93 – 21/6/93 – 14/10/93) οπότε
στις 9/11/1993 αναγκάστηκαν να ζητήσουν την
συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
και την επέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης
για να λάβουν ένα φάκελο άδειο με πίνακα εξόδων που ζητούσε 283.000 δρχ.
Η ΜΕΓΑΛΗ
ΚΟΜΠΙΝΑ
Ο Σεραφείμ Ορφανός στις 13 Σεπτεμβρίου
1989 άφησε τον πρόσκαιρο κόσμο, χωρίς να
προλάβει να ικανοποιήσει τις… επιθυμίες του.
Το κονκλάβιο όμως της αρχιεπισκοπής δεν σταμάτησε την δράση κι έτσι σοφίστηκε την εξής
“άγια” πράξη να καθαρίσουν μια και καλή.

αφιερωμα
ΤΟ ‘ΚΡΙΚΚΕΙΟ’ Μια ιστορία πονεμένη
Γιατί έγινε ;;; - Πώς πήρε το όνομα;

Την άνοιξη του 1993, τυχαία, κάποιος υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας, σε κάποιο έντυπο της Τράπεζας ανακαλύπτει ότι πλειστηριάζεται ένα ακίνητο στην Αθήνα που ανήκει στην
Ιερά Μητρόπολη Λάρισας για ένα “ευτελές”
ποσό. Ο υπάλληλος ενημέρωσε αμέσως το Σεβασμιώτατο Θεολόγο, ο οποίος είχε άγνοια για
το θέμα. Σήμανε συναγερμός διότι την επομένη ήταν ο πλειστηριασμός. Ζήτησε πληροφορίες από τον γραμματέα της μητρόπολης – και αυτός στο κόλπο –. Τα χρήματα δεν υπήρχαν, διότι
οι παπάδες τους μεν μισθούς τους εισέπρατταν
με υπογραφή Θεολόγου, τις δε τριμηνίες κατέθεταν
στην Τοποτηρητεία
– για τον αρχιεπίσκοπο –. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν μεταξύ ανθρώπων του Αγώνα και
κληρικός της μητρόπολης βρέθηκε το πρωί στο μέρος που γίνονταν οι
πλειστηριασμοί. Το
κλίμα ήταν εχθρικό, δεν δέχονταν το
ποσό του χρέους
και προχωρούσαν
την διαδικασία του
πλειστηριασμού,
οπότε χρειάστηκε
η συνδρομή νομικού να σταματήσουν.
Η οργάνωση ήταν άρτια σχεδιασμένη και τα
“μαύρα κοράκια” προσπαθούσαν ν’ αρπάξουν
με 600.000 δρχ. (ή 2.000 ευρώ) μια περιουσία
εκατοντάδων εκατομμυρίων. Θα την έπαιρναν
και αμέσως θα την μεταπωλούσαν. Το θέμα νομικά τελείωσε και τα ανθρωπόμορφα τσακάλια
δεν απόλαυσαν τη λεία τους (εφ. “ΤΟ ΒΗΜΑ”).
Η επιχείρηση απέτυχε παταγωδώς, και έτσι σώθηκε το κληροδότημα “ΚΡΙΚΚΗ”.
Περιπτώσεις τέτοιων αρπακτικών εισβολών
υπάρχουν πολλές. Θα αναφερθούμε σε άλλη μία
που αφορά παραθαλάσσιο οικόπεδο 9 στρεμμάτων στον Καραβόμυλο Λαμίας που ανήκει το
μισό στην μητρόπολη Λάρισας. Και εκεί πήγε να
γίνει το ίδιο αλλά την τελευταία στιγμή ο μακαριστός δικηγόρος Στ. Τζιλάκας, με εντολή του
π. Θεολόγου, βρέθηκε στη Λαμία και απειλώντας με την επέμβαση του Εισαγγελέα απέτρεψε την τελευταία στιγμή την σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ εκείνη την εποχή,
σε μία στιγμή έκρηξης οργής, φώναξε: «Ο Θεολόγος μπήκε στα πόδια μου, και θα τον συντρίψω,
θα τον εξαφανίσω…».
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας (ΣτΕ) με 30 αποφάσεις δικαίωσε τον Θεολόγο και η Ολομέλεια (9/11/92) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ομόφωνα (25 δικαστών)
αναγνώρισε το Θεολόγο ως κανονικό μητροπολίτη Λάρισας. Τα ίδια είπε και η Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας με μειοψηφία
μόνο του Προέδρου και φίλου της Δήμητρας
Λιάνη-Παπανδρέου (29 δικαστών).
Ο Σεραφείμ αγνόησε τα πάντα. «Εγώ αυτές
τις αποφάσεις τις γράφω στα παπούτσια», δήλωσε. Για περιφρόνηση των δικαστικών αποφάσεων πήγε κατηγορούμενος ο ίδιος και όλη η
Ιερά Σύνοδος αλλά με νόμο που ψήφισε η Βουλή
του Μητσοτάκη – Σουφλιά ανέστειλαν την δίωξη.
Μετά την αναστολή της δίωξης ο Σεραφείμ
πήρε τα πάνω του. Έπρεπε πάσι θυσία στην
Λάρισα να στείλει άνθρωπο δικό του να σκεπάσουν τις βρωμιές. Και έτσι, στις 29 Μαΐου 1994,
με μπαμπέσικο τρόπο συγκαλεί την Ιεραρχία και
εκεί επιβάλλει για δεσπότη στη Λάρισα τον Ιγνάτιο Λάππα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας που
συνεδρίασε άμεσα ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ την εκλογή Ιγνατίου. Έτσι η πολιτεία δεν τον αναγνώριζε και γι’
αυτό σταμάτησε τη μισθοδοσία του. Επιζούσε
με τα χρήματα του Παναγίου Τάφου. Ο Σεραφείμ τον πίεζε να έρχεται στην Λάρισα, αδιάφο-

ρο αν μετακινούνταν εκατοντάδες αστυνομικοί
και ξυλοκοπούσαν τον κόσμο. Τον ενδιέφερε
να παραβρεθεί σε κάποια λειτουργία έστω και
μιας ώρας, πιστεύοντας πως έτσι θα επιβληθεί.
Είναι θλιβερά κωμική η επίσκεψη του Σεραφείμ στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμό” για να πληροφορηθεί από τους γιατρούς το χρόνο της
ζωής του Θεολόγου για να κανονίσει τον αντικαταστάτη του.
Τα δικαστήρια συνεχίζονταν. Το ΚΕΝΤΡΟΝ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (πρώην Ορφανοτροφείο) στις 13/10/1994 καταθέτει: α) μήνυση κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
για πλαστογραφία, νόθευση εγγράφων, παράνομο περιουσιακό όφελος..., ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, και β) αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών που
κατατέθηκε 18/12/1998 αρ. κατ.
10599/98 και το οποίο συνεδρίασε στις 25 Οκτωβρίου 1999. Ανέβαλε όμως την έκδοση της οριστικής απόφασης με την υποχρέωση να αποδείξουν με κάθε
νόμιμο μέσο και με μάρτυρες τα
πραγματικά περιστατικά. Επαναλήφθηκε στις 28/11/2003, προτάθηκαν μάρτυρες και διεκόπηκε για τις 27/2/2004. Συνεχίστηκε διακεκομμένα στις 29/5/2004,
22/10/2004, 8/1/2005 με καταθέσεις μαρτύρων και στοιχείων.
Βλέποντας ο κ. Ιγνάτιος και οι
περί αυτόν ότι τα στοιχεία του
Κέντρου Μέριμνας ήταν καταιγιστικά υπέρ τους, άρχισαν να
ανησυχούν γιατί έβλεπαν ότι χάνουν την υπόθεση.
Συσκέψεις επί συσκέψεων γίνονται σε Αθήνα και Λάρισα για
να ανατρέψουν την αναμενόμενη απόφαση. Το
Δ.Σ. της Μέριμνας, εκτός των άλλων, ζήτησε και
την προσωπική παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου
Χριστοδούλου για να τους επιστραφεί το κληροδότημα που τους ανήκει. Δεν γνώριζαν όμως ότι
κι ο Χριστόδουλος ήταν στα πράγματα.
ΩΡΑΙΑ ΤΡΙΠΛΑ – ΕΦΕΥΡΕΣΗ
Στις 11 Απριλίου 2005 διαβάζουμε ένα πολύ μικρό δημοσίευμα στα “ψιθυριστά” της εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” που έλεγε: «Το επόμενο μεγάλο σχέδιο του
Μητροπολίτη Λάρισας κ. Ιγνατίου είναι η ίδρυση Ορφανοτροφείου στην πόλη και ήδη άρχισε έρανος για
το σκοπό αυτό.
Όταν η Εκκλησία θέλει, πολλά μπορεί να κάνει για
να στηρίξει τους ανθρώπους στην πράξη…».
Το μικρό αλλά μεστό, σε περιεχόμενο, δημοσίευμα μας ξάφνιασε, διότι, ποιο ήταν το προηγούμενο μεγάλο σχέδιο της Μητρόπολης και κανείς δεν το γνώριζε; Και γιατί Ορφανοτροφείο,
όταν υπήρχαν εγκαταστάσεις στις οποίες μπορούσαν να φιλοξενηθούν μέχρι 90 κορίτσια – σήμερα στεγάζονται σ’ αυτό το χώρο νηπιαγωγείο
και παιδικοί σταθμοί – και το έκλεισαν προφασιζόμενοι όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες ότι δεν
υπάρχουν κορίτσια!
Ο Ιγνάτιος, ενώ όλα τα γνώριζε, προχώρησε
ακάθεκτος στην ανέγερση του Ορφανοτροφείου, διότι ήθελε να ξεγελάσει τους δικαστάς. Να
νομίσουν ότι εκτός από Οικοτροφείο – Ορφανοτροφείο (ψέμα) που είχε η μητρόπολη, να τώρα
έχει και αυτοτελές Ορφανοτροφείο σύγχρονο.
Η θεμελίωση του Ορφανοτροφείου αποφασίστηκε να γίνει στις 26 Ιουνίου 2006. Οι ανακοινώσεις στους ναούς, στα ραδιόφωνα και στον τοπικό τύπο ήταν σχεδόν καθημερινές και καλούσαν τον κόσμο να παραβρεθεί σ’ αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός. Για τον Ιγνάτιο αυτό ήταν βασικό, γιατί είχε τους λόγους του!
Η προσέλευση του κόσμου στην θεμελίωση
όμως ήταν τόσο πτωχή που απογοήτευσε τους
πάντες. Την επομένη ημέρα η “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” με
ολοσέλιδο και με εντυπωσιακό τίτλο έλεγε: “Πιάνουν τόπο τα χρήματα των πιστών” και συνέ-
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χιζε: «Σαφές μήνυμα προς όλους και κυρίως
προς τους επικριτές του “για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων που καταθέτουν οι πιστοί στα ιερά προσκυνήματα και τους ναούς”
έστειλε ο Σεβασμιώτατος κ. Ιγνάτιος… Καλούμε τους πιστούς να συνεχίσουν να μας εμπιστεύονται για να προσφέρουμε αγάπη και θαλπωρή… Θα γίνει ένα άνοιγμα, με προοπτική να
γίνει και ορφανοτροφείο αρρένων… Το ίδρυμα θα ονομάζεται “ΚρίκκειονΕκκλησιαστικόνΟρφανοτροφείον της Ιεράς Μητροπόλεως
Λαρίσης και Τυρνάβου” και θα εορτάζει στις
13 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο…».
Η έκπληξή μας ήταν πολύ μεγάλη! Γιατί άραγε… το ονόμασε “Κρίκκειο” και όχι κάτι άλλο;
Και ποιος ήταν αυτός ο Κρίκκης που ονειρεύτηκε ο Ιγνάτιος και έβαλε το όνομά του; (μέχρι
εδώ κανείς δεν γνωρίζει τίποτα). Και πώς τα χρήματα
του κωδικού του Προσκυνήματος της Αγ. Παρασκευής Τεμπών ενώ ήταν πάνω
από 700.000 ευρώ, τα κατέβασε ο Ιγνάτιος στην ομιλία του κατά την θεμελίωση
στις 200.000 ευρώ; Η εφημερίδα μας στο τελευταίο απάντησε με τον ίδιο τίτλο: «ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» (!!!) (βλέπε
σελίδα 8)
Ενώ το έργο προχωρούσε με γρήγορους ρυθμούς,
πακτωλός χρημάτων συγκεντρώνονταν (δίσκοι, τριμηνίες, προσκυνήματα, δωρεές,
χαράτσια…) δυσανάλογος
με το έργο που πραγματοποιούσαν.
Οι δίκες όμως καρκινοβατούσαν. Η αγωγή που είχε
καταθέσει (18/12/1998) το
Κέντρον Μέριμνας (πρώην Ορφανοτροφείο) ξεκίνησε να εκδικάζεται στις
25/10/1999 χωρίς απόφαση.
Επαναλήφθηκε στις… 28/11/2003 και… τελείωσε
στις 21/1/2008 με την απόφαση να δημοσιεύεται
στις 30 Ιουνίου 2008. (μετά 10 χρόνια).
Η ωραία ντρίπλα, με την έξυπνη εφευρετικότητα, που πήγε να κάνει ο Ιγνάτιος με τα νέα του
στοιχεία (φωτογραφίες, θεμελιώσεις, επισημότητες, και λόγια…) δεν έπεισαν τους δικαστές,
και η απόφαση ήταν σαφής: «Αναγνωρίζει ότι
το ενάγον Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
(Κέντρο Παιδικής Μέριμνας…) είναι ο μοναδικός κληρονόμος εκ διαθήκης, κληρονόμος της
Ιωάννας χήρας Οδυσ. Κρίκκη…».
Ο Ιγνάτιος δεν το έλαβε κάτω και έκανε έφεση
κατά της απόφασης η οποία εκδικάστηκε στις 8
Μαρτίου 2011 και δημοσιεύθηκε 14 Ιουλίου 2011
με το ίδιο σκεπτικό.
Η εφημερίδα μας από έρευνα που έκανε δημοσίευε συνεχώς άρθρα, ρεπορτάζ, σχόλια. Έτσι
άρχισε ο κόσμος να μαθαίνει το τι κρύβονταν
πίσω από το “ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ”.
Το κτίριο ήταν σχεδόν έτοιμο από την Άνοιξη
του 2008 αλλά είχε πρόβλημα να λειτουργήσει
το φθινόπωρο, διότι δεν εύρισκαν ορφανά κοριτσάκια να κάνουν εγκαίνια και να ξεκινήσουν.
Έτσι επιδόθηκαν σε καμπάνια με ανακοινώσεις
στους ναούς, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα… Μόλις κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 3
κοριτσάκια, τον Δεκέμβριο του 2008 ξεκίνησαν!
Τα εγκαίνια τα προγραμμάτισαν για τις 29
Μαΐου 2009 με την ελπίδα να βρεθούν και άλλα
κοριτσάκια.
Συνέβη όμως κάτι το αναπάντεχο. Μια ομάδα
(28) φίλων του άλλοτε Ορφανοτροφείου έστειλε
επιστολή στο Πρωθυπουργό, υπουργούς, βουλευτές και όλους τους τοπικούς άρχοντας πριν
από τα εγκαίνια (βλέπε σελ. 11 «προς Νομάρχη») και τους καθιστούσαν υπόλογους στο λαρισαϊκό λαό αν παραβρίσκονταν στα εγκαίνια
του “Ορφανοτροφείου”. Και τούτο γιατί θα έδιναν την εντύπωση ότι νομιμοποιούσαν όλες τις
αλχημείες του δεσπότη Ιγνατίου.
Το κλίμα την ώρα των εγκαινίων ήταν πένθιμο. Πρόσωπα σκυθρωπά, χωρίς κανείς από τους
συνεχίζεται στην σελίδα 8
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συνέχεια από τη σελ. 7
επισήμους να δεχθεί να πει λέξη.
ΣΚΑΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΒΟΜΒΑ
Ο προϋπολογισμός του Ορφανοτροφείου
ήταν 750.000 ευρώ αλλά τελικά κόστισε 524.475
ευρώ (δήλωσε ο ίδιος). Τα χρήματα που μάζεψε ο Ιγνάτιος 1) από το Προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών – όπως γράψαμε πιο
πάνω – ανήλθαν στα 700.000 ευρώ, 2) από ναούς, δίσκους, χαράτσια, δωρεές κ.ά. σε άλλα
τόσα περίπου, 3) από πωλήσεις διαμερισμάτων
άγνωστο, 4) από τα ενοίκια του κληροδοτήματος Κρίκκη περίπου 1.200.000 ευρώ και 5) από
άλλα προσκυνήματα και παρεκκλήσια συνολικά,
ξεπερνούσαν τα 2.500.000 ευρώ (!!!).
Και στις 8 Οκτωβρίου του 2008 η εφημερίδα “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” σκάει
τη βόμβα. Η μητρόπολη Λάρισας εντάσσει στο
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Κοινοτικών Πόρων το “Ορφανοτροφείο Θηλέων – συνοικία Ανθούπολη Θεσσαλίας” για να εισπράξει
750.000 ευρώ (Θεέ και Κύριε!).
Το ίδιο Ορφανοτροφείο το βαπτίζει για τρίτη
φορά με άλλο όνομα!!! (βλέπε δίπλα φωτοτυπία Ελευθεροτυπίας).
Επειδή ο νους μας έχει σταματήσει σ’ αυτό…
το “φαινόμενο”, γι’ αυτό σας κάνουμε γνωστά
όλα αυτά – και άλλα αργότερα –. Σε σας μένει
να τα αξιολογήσετε και να τα χαρακτηρίσετε
όπως νομίζετε!
Μπορεί ν’ ακούσατε ότι βρέθηκαν κάποιοι να
έχουν 3-4 ονόματα, αλλά ίδρυμα με 4 διαφορετικά ονόματα – τοπωνύμια δεν πιστεύουμε ότι
ακούσατε. Να όμως που η μητρόπολη Λάρισας
πρωτοτυπεί.
Να, το Ορφανοτροφείο με τα τέσσερα (4) διαφορετικά τοπωνύμια!
α) ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Ο τίτλος απέβλεπε στο να εισπραχθούν χρήματα
από την Αγ. Παρασκευή Τεμπών, από τους ναούς, τα προσκυνήματα, τα παρεκκλήσια, τους
δίσκους κ.ά.
β) «ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ» ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Εδώ
επιδιώκονταν να αρπάξουν την καθόλου ευκαταφρόνητη κληρονομιά Κρίκκη.
γ) ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ. Επεδίωκε να ξεγελάσει τους “κουτόφραγκους” Ευρωπαίους και να
τους ξαφρίσει 750.000 ευρώ, ενώ κόστισε μόνο
525.000 ευρώ.
δ) «ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ» ΕΥΑΓΕΣ ΙΔΡΥΜΑ. Φαίνεται
ότι τα ευαγή ιδρύματα χρηματοδοτούνταν από
κάποια εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα, πράγμα που ο Ιγνάτιος μυρίστηκε!
Τώρα, εάν διερωτάστε πώς είναι δυνατόν ένας
“πνευματικός” άνθρωπος και δη εκκλησιαστικός
ηγέτης να σκαρφίζεται τέτοια τεχνάσματα, είναι
όντως αξιοπερίεργο.
ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ

ΤΟ ‘ΚΡΙΚΚΕΙΟ’ Μια ιστορία πονεμένη
Γιατί έγινε ;;; - Πώς πήρε το όνομα;

ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΑΝ;
τον αποκλείσουν από τις φυλλάδες τους ώστε
Αυτό είναι ένα μέρος που περιγράψαμε. να μη γνωρίσει ο κόσμος τον αντίλογο.
Έστειλαν στη Λάρισα τον Ιγνάτιο γιατί ήταν άνΑς μη ξεχνούμε όμως ότι “ΖΗ ΚΥΡΙΟΣ Ο
θρωπος έμπιστος του Αρχιεπισκόπου και υπο- ΘΕΟΣ”. Ο Χριστός το βροντοφωνάζει: «Εάν αυχρεωμένος και συνεπώς
εχέμυθος ώστε να σκεπάσει τον τρόπο απόκτησης
της τεράστιας περιουσίας
του Σεραφείμ Ορφανού.
Και τούτο γιατί ο λάκκος
έκρυβε κοινή ενοχή.
2) Την εξαφάνιση εκατοντάδων παλαιών εικόνων και ιερών σκευών που
συγκέντρωσε ο Σερ. Ορφανός για το εκκλησιαστικό μουσείο.
3) Να αποφύγει την ενημέρωση για το πώς επί
16 χρόνια τα έσοδα της
Αγ. Παρασκευής Τεμπών
(επί Σεραφείμ) παρέμεναν κατά μέσο όρο 10.122
ευρώ το χρόνο και, αναλαμβάνοντας ο Θεολόγος, την πρώτη χρονιά εμφάνισε 223.430,10 ευρώ
και 250 χρυσά τιμαλφή;
4) Πώς οικόπεδα, διαμερίσματα, δωρεές πιστών
σε ναούς έγιναν άφαντα;
5) Πώς η απλή δεσποτική μίτρα και πατερίτσα,
πηγαίνοντας προς τη Νότια Αφρική, επέστρεφαν
διαμαντοστόλιστες;
6) Τις παράξενες φιλίες
που μπορεί να έχει ένας
δεσπότης με Άραβες που
κάνουν πάσης φύσεως
συναλλαγές;
Αυτά και πολλά άλλα, τα
τοπικά Μέσα Ενημέρωσης
τα γνώριζαν και τα γνωρίζουν και κλείνουν μάτια
και αυτά δήθεν για ν’ αποφύγουν τον σκανδαλισμό,
ενώ εκτρέφουν βλαβερά
κι επικίνδυνα όντα στους
κόλπους της Εκκλησίας.
Σ’ αντίθεση, αλλοίμονο
στον Αγωνιζόμενο – Θεολογικό που θα βγάλει κά«Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
ποιο “σπυράκι” (ασήμαντο
πταίσμα…). Τότε σε πρωτοσέλιδο σα να πρόκειται για πανούκλα, με πη- τοί σιωπήσουν οι πέτρες θα φωνάξουν» (Λουκ.
χυαίους τίτλους θα καταδικάζουν τον «αμαρτω- 19, 40).
Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Ορλό» που τόλμησε να σχολιάσει το δεσπότη και θα

φανοτροφείου. Βουλευτής από άλλη εκλογική περιφέρεια (Φθιώτιδος), διαβάζοντας
την εφημερίδα μας την οποία γνωστοί - φίλοι του, του ενεχείρισαν να τη διαβάσει και
βλέποντας τα συμβαίνοντα στη Λάρισα, αγανάκτησε και κατέθεσε επερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων και στην αρμόδια Υπουργό
Εργασίας – Κοινωνικής… κ. Φωτίου. Μεταξύ
άλλων ρωτούσε: «Από τη λήξη της δικαστικής
διαμάχης… έως σήμερα το “Κέντρο…” δεν έχει
προσποριστεί κανένα χρηματικό ποσό από τα
ενοίκια της προαναφερθείσης ιδιοκτησίας του,
τα οποία εισπράττονται από την Μητρόπολη
Λάρισας. Οι διοικήσεις του Ορφανοτροφείου
και οι αρμόδιες υπηρεσίες όποτε θέλησαν να
ασχοληθούν με το θέμα προσέκρουσαν στην
αντίδραση της Μητρόπολης…». Ο επερωτών
βουλευτής Μιχελής Αθανάσιος.
Συνημμένα στην επερώτηση:
1. Η υπ’ αριθ. 4159/2008 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Η υπ’ αριθ. 3766/2011 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
3. Άρθρο της εφ. «Αγώνας» με τίτλο “Τα κληροδοτήματα της Μητρόπολης Λαρίσης”.
4. Φύλλα εφημερίδας «Αγώνας» (144 – Απρίλιος 2009, 145 – Μάιος 2009, 193 – Ιούνιος 2013
και 203 – Απρίλιος 2014).
5. ΦΕΚ 129/7-3-2003 – Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
Όλη η επερώτηση στηρίχτηκε στην έρευνα
που έκανε η εφημερίδα «Αγώνας» αλλά δυστυχώς ο τοπικός τύπος και τα άλλα Μέσα δεν έκαναν καθόλου νύξη, ενώ πρόκειται για σκάνδαλο
εκατομμυρίων.
Το μόνο τοπικό σάιτ που έκανε ανάρτηση ήταν
το Larissanet.gr και το οποίο αναφέρει αποσπάσματα από δικά μας δημοσιεύματα και καταλήγει στον επερωτώντα βουλευτή γράφοντας:
1) Γιατί έως σήμερα…, 2) Ισχύουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εισπραχθέντα ενοίκια της Μητρόπολης Λάρισας από το κληροδότημα Κρίκκη πάνω από 1 εκατ. Ευρώ;
ΙΔΟΥ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ…
Ενώ ο επερωτών βουλευτής και τα δημοσιεύματα – που είναι και τα μοναδικά – αναφέρονται στην εφημερίδα «ΑΓΩΝΑΣ», η τοπική
“έγκυρη & έγκαιρη” δημοσιογραφία τρέμουν
να αναφέρουν ακόμα και το όνομα «ΑΓΩΝΑΣ».
Γιατί άραγε; Τί δεσμεύσεις μπορεί να έχουν
και από πού;
Το καζάνι με την βρωμιά – που ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας φώναζε να μην το ξεσκεπάσουν γιατί θα ξεχειλίσει η καυτή βρώμα – εμείς
το ανοίξαμε λίγο, για να πάρετε μία ιδέα ως προς
το τί συμβαίνει.
Πάντως ανεξάρτητα με το τι μας συμβαίνει,
εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε.

ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΟΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ» (!!!)

Είναι πολλοί αυτοί που θυμούνται τον
παραπάνω τίτλο ολοσέλιδου ρεπορτάζ
τοπικής εφημερίδας συνοδευόμενο με
αρκετές φωτογραφίες, στις αρχές του
καλοκαιριού, με την ευκαιρία θεμελίωσης Ορφανοτροφείου Θηλέων της
μητρόπολης από τον κ. Ιγνάτιο. Το εν
λόγω ρεπορτάζ αναδημοσιεύτηκε και
στο πολύχρωμο περιοδικό της μητρόπολης με τις πολλές φωτογραφίες, για
να μας πουν: «τι φωνάζετε; Ορίστε, δεν
τα λέμε εμείς, ο τοπικός τύπος τα γράφει και οι άρχοντες του τόπου τα δηλώνουν». Κι έτσι το «σαφές μήνυμα προς
όλους και κυρίως στους επικριτές του
για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων κ.λπ., κ.λπ.» περνάει στον αφελή
«λαουτζίκο»… Αυτή, δυστυχώς, είναι η
κατάσταση από πλευράς σωστής ενημέρωσης, την οποία εκμεταλλεύονται
οι επιτήδειοι και περνάνε ό,τι θέλουν
στον κόσμο τον απληροφόρητο ή μάλ-

μοσιεύτηκαν, για να βγάλετε τα συμπελον αδιάφορο.
Παρόλο ότι η όλη αρθρογραφία εί- ράσματά σας και για άλλα. Δηλώθηκε
ναι καθαρά προπαγανδιστική με πολ- ότι «τα χρήματα που συγκεντρώθηλές ανακρίβειες και υπερβολές τόσο καν από το ιερό προσκύνημα της Αγίαπό πλευράς δηλώσεων του κ. Ιγνατί- ας Παρασκευής Τεμπών, το 15% του
ου όσο και από πλευράς των παριστα- προϋπολογισμού για ευαγή ιδρύματα,
μένων αρχόντων με τους υπερβολικούς είναι 200.000 ευρώ, ενώ απαιτούνται
χαρακτηρισμούς και επαίνους τους, θε- 750.000 ευρώ».
Ωστόσο, σύμφωνα με επίσημα στοιωρήσαμε τότε σκόπιμο να μην απαντήχεία που έχουμε στα χέσουμε επιφυλασσόμενοι
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ρια μας (τα περισσότερα
για το προσεχές μέλλον.
έχουν δημοσιευτεί κατά
Έτσι στο σημερινό φύλλο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007
καιρούς) τα ποσά για ευκαι μετά από μια προκλητική δήλωση της μητρόπολης πως τα αγή ιδρύματα από το 1990 μέχρι το
χρήματα που θα εισπράξει από τους 2005 έχουν αναλυτικά ως εξής:
1. Περίοδος 1990 – 1995: (κ. Δημη15 αγωνιζόμενους (όταν τελεσιδικήσει
η υπόθεση - αυτό δεν το έλεγε) ήτοι 15 τρίου, συνοδικού εξάρχου κ. ΙερωνύΧ 5.000 ευρώ = 75.000 ευρώ, θα τα δια- μου, Αρχιμ. Νικοδήμου Γαλιάτσου και
θέσει υπέρ του Ορφανοτροφείου, απο- Σεβ. κ. Θεολόγου 1993-95): ποσό περίπου 205.000 ευρώ
φασίσαμε να λύσουμε τη σιωπή μας.
Σημειωτέον ότι το ποσοστό υπέρ ευΑκούστε, λοιπόν, την πραγματικότητα πάνω σ’ ένα από τα ψέματα που δη- αγών ιδρυμάτων ήταν τότε 22% επί των

συνολικών εισπράξεων του προσκυνήματος. Επιπλέον υπολογίζεται επί των
εισπράξεων και το ενοίκιο του καταστήματος ήτοι 21.000.000 δρχ. κατ’ έτος.
2. Περίοδος 1996 – 2001 (μέρος
1996 Σεβ. κ. Θεολόγου και τα υπόλοιπα σύμφωνα με δημοσιευθέντα στον
τύπο στοιχεία, με ποσοστό 15% υπέρ
ευαγών ιδρυμάτων): ποσό περίπου
295.000 ευρώ.
3. Περίοδος 2002 – 2005 (δημοσιεύτηκαν μόνο οι ισολογισμοί των ετών
2004 και 2005, των υπολοίπων ετών
2002 και 2003 υπολογίζονται κατά προσέγγιση): ποσό περίπου 200.000 ευρώ.
Αθροίζοντας τα παραπάνω ποσά λαμβάνουμε το αποτέλεσμα των 700.000
ευρώ και όχι των 200.000 ευρώ που δήλωσε η μητρόπολη ότι έχει!!! (τεράστια
η διαφορά, ε;)
Υπόψη ότι στο παραπάνω ποσό δεν
περιλαμβάνονται οι τόκοι τόσων ετών

της Τράπεζας, τη στιγμή μάλιστα που
τα επιτόκια τότε ήταν υψηλά. Επιπροσθέτως, εκφράζουμε και μια ακόμη
απορία, ανάμεσα σε πολλές άλλες, για
τις οποίες θα αφιερώσουμε άλλο σχόλιο: Ρωτάμε: έχει γίνει δημοπρασία για
την ανάθεση του έργου, το οποίο, όπως
δηλώθηκε, θα στοιχίσει 750.000 ευρώ;
Τελειώνοντας θα θέλαμε να αφιερώσουμε το παρόν σχόλιο, για το οποίο
γνωρίζουμε ότι επίσημη απάντηση δεν
πρόκειται να λάβουμε, όπως συνήθως
συμβαίνει, σε όσους βιάστηκαν να αποδώσουν τα εύσημά τους με πομπώδεις
εκφράσεις για τη διαχείριση του ιερού
χρήματος (από τον Αρχιεπίσκοπο, τους
τοπικούς άρχοντες μέχρι τον επιθεωρητή που τα βρήκε όλα άψογα). Δεν γνωρίζουμε αν είναι και θέμα εισαγγελέως.
Όσο για την ονομασία του ιδρύματος
σε «Κρίκκειο», είναι άλλη «ιστορία», με
την οποία θα ασχοληθούμε προσεχώς.

ΣΗΜεΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ «ΠεΘΑΝε» Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΖεΙ
ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ
αντίδρασης της φύσεως και άλλα παΤΟΝ ΟΗΕ!!!
ρόμοια περί ζωγραφικής.
ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
Πλην όμως η Λ. Φίνκελστάϊν αποΑΝΤΙχΡΙΣΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ φεύγει να χρησιμοποιήσει τα «ΧριΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ
στός» «Αντίχριστος», και αναφέρεΥπάρχει ένας τεράστιος ζωγραφικός πίνακας στο κτήριο του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(ΟΗΕ), στη Νέα Υόρκη, στον
οποίο ο Ιησούς Χριστός είναι νεκρός και ο Αντίχριστος τον αντικαθιστά στον κόσμο ως θεός.
Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι ζωγραφική του Alexander
Kishchenko και δωρίθηκε από
την Λευκορωσία στον ΟΗΕ.
Ονομάζεται δε «Τσερνομπίλ»
(Чернобыль), και αναφέρεται
στο γνωστό πυρηνικό δυστύχημα από το οποίο επλήγη ιδιαίτερα και η Λευκορωσία.
Ο πίνακας, λόγω του ότι είναι,
όχι κατά τύχη, προσφιλής, αρκετές φορές αποτελεί σκηνικό σε
λήψεις φωτογραφιών διάσημων
ανθρώπων.
Όπως για χάριν παραδείγματος, ο ηθοποιός Νίκολας Κέϊτζ
(Nicolas Cage) όταν έγινε Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως στον
ΟΗΕ, φωτογραφήθηκε εμπρός
του πίνακα στεκούμενος και
εμπρός της Παναγίας, κρύβοντας έτσι την φοβερή εικόνα
της Θεοτόκου Μαρίας που κρατάει στην αγκαλιά της τον νεΟ πίνακας του ΟΗΕ
κρό Χριστό.
Κάποιες πληροφορίες για τον
πίνακα είναι σημαντικές.
ται στη θυσία «της σύγχρονης ΠαναΌλος ο πίνακας βρίθει από νεοτα- γίας με το βρέφος» και στο «φωτεινό
ξικά σύμβολα, η ανάλυση των οποί- αγόρι» αντίστοιχα. Αξίζει να τονιστεί
ων θα μπορούσε να γεμίσει ολόκλη- ότι ο συγκεκριμένος ζωγράφος έχει
ρο τόμο εγκυκλοπαιδείας, θα σας πα- αναφερθεί ξανά με ζωγραφικά του
ρουσιάσουμε τα σημαντικότερα σύμ- έργα στον Χριστό και στον Αντίχριφωνα με το pentapostagma.gr.
στο, αλλά σε άλλες κριτικές αναφέρεΤην επίσημη κριτική-περιγραφή ται κανονικά από τους σχολιαστές η
του πίνακα κάνει η Λαρίσα Φίνκελ- αντιπαράθεση Χριστού – Αντιχρίστου,
στάϊν (Лариса Финкельштейн), Λευκο- «противоборство Христа и Антихриста»
ρωσίδα κριτικός τέχνης στην ιστοσε- όπως γράφουν.
λίδα του ΟΗΕ στην Ρωσία ενώ ο πίΤο ουσιώδες δεν είναι να εξηγήσει
νακας βρίσκεται στις ΗΠΑ! Η Λ. Φίν- κάποιος στον παρατηρητή το πώς
κελστάϊν πέρα από τα κοινότυπα που αποτύπωσε ο ζωγράφος την φανταγράφει όπως π.χ. «Τσερνομπίλ – ένα σία του σε πανί με χρώματα και εικότραγικό παράδειγμα, ένα όνειδος και νες, επηρεάζοντας έτσι την ελεύθεένα μάθημα στον κόσμο» , «σύμφω- ρη σκέψη, αλλά το τι κοιτάζει ο πανα με τους νόμους της ζωγραφικής ρατηρητής.
τέχνης ο καλλιτέχνης δεν απεικονίζει
Η κριτική των κριτικών δικαιολογεί
τη φρίκη της καταστροφής του Τσερ- καλλιτεχνίες παρά διασαφηνίζει κρυνομπίλ, αλλά μόνο συνειρμική – χρω- φοτεχνίες.
ματική αντίθεση», κάνει ανάλυση περί
Όμως, όταν κάποιος βλέπει δέκα

ερπετά (φίδια ή δράκοι;) να βγαίνουν
από μία σφαίρα, ζώα που ανεβαίνουν
από την άβυσσο και τα οποία συμβολίζουν αρχαίους θεούς όπως ο πετεινός που είναι ο Ιανός για τους Ρω-

μαίους ή ο Μίθρας των Περσών κλπ,
ο γκρι-μπλε Άτλας που δεν βαστάζει
πλέον τον κόσμο αλλά την ενέργεια,
και τόσα άλλα που δεν είναι δυνατόν
να αναλυθούν και να εξηγηθούν σ’
αυτό το άρθρο· και μόνο λοιπόν που
τα κοιτάζει ο θεατής άλλα μηνύματα εισβάλουν στο μυαλό του δια των
οφθαλμών του.
Η απεικόνιση χριστιανικών παραστάσεων γίνονται από τον ζωγράφο
με ολοφάνερη χρήση της βυζαντινής
τεχνοτροπίας, π.χ. στον Ιησού Χριστό
και στην Παναγία, καταφανώς επικεντρίζοντας την ορθοδοξία.
Επάνω αριστερά στον πίνακα υπάρχει ο εσταυρωμένος που παραδίδεται
καθέτως σε δακρυσμένα μάτια κάποιου. Στην απέναντι άκρη, με τον
θρίαμβο του Αντιχρίστου γκρεμίζονται τα ευλογημένα από τον Χριστό,
ο οίνος (θεία κοινωνία) και το έλαιον.

Επίσης γκρεμίζονται φρούτα
όπως τα κεράσια, αυτό διότι το κεράσι χαρακτηρίζεται και ως φρούτο του Παραδείσου που θέλει να
πει ότι ο Παράδεισος γκρεμίζεται
και ο Αντίχριστος φτιάχνει δικό του παράδεισο και σταματάει εδώ
το σχέδιο του Θεού για
τον άνθρωπο.
Στις δυο κάτω γωνίες του πίνακα ο ζωγράφος ζωγράφισε δύο σεραφείμ τα οποία όμως
ουδεμία σχέση έχουν
όπως εμείς τα βλέπουμε στους ορθοδόξους
ναούς μας. Στον πίνακα
τα δύο σεραφείμ έχουν
απαίσιο και τρομακτικό
πρόσωπο.
Οι όψεις τους είναι
μαυροκόκκινες που τα
κάνουν να μοιάζουν με
τον δαίμονα Σαμαέλ,
όπως αυτός απεικονίζεται από τους πιστεύοντες σ’ αυτόν. Ανάμεσα στα δύο σεραφείμ, η
φιλόστοργη Παναγία με
τα έντονα βαμμένα κόκκινα χείλη της –υποβαθμίζοντας με θράσος ο
Kishchenko την αγνότητα της πανάγνου– φεύγει από τον χώρο έχοντας στην αγκαλιά της
τον νεκρό Ιησού.
Τα χέρια του Χριστού, τα χέρια που πάντοτε ευλογούν όταν
βρίσκεται φιλάρεσκα στην αγκαλιά της μητέρας του, τώρα κρέμονται άψυχα. Είναι τα άψυχα χέρια ενός αποτυχημένου Θεού.
Όπως φαίνεται στη σύνθεση, όλα
τα ανθρώπινα σώματα έχουν χρώμα
γκρι, το γκρι του δελφινιού, και μπλε,
λες και επειδή κάποιοι θέλουν να επικρατήσουν οι κανονικοί γαλαζοαίματοι. Λες και οι ίδιοι κάποιοι θέλουν να
επιφέρουν στην Γη μια παμπάλαια
τάξη που μας την παρουσιάζουν ως
νέα. Μόνο η Παναγία και ο καστανόμαλλος Χριστός έχουν τα γνωστά χρώματα στην επιδερμίδα τους.
Αριστερά της Παναγίας, γυμνός, και
λιγόσαρκος, και αποκαμωμένος, και
γονατιστός ικέτης, είναι ο κενός σύγχρονος άνθρωπος που απογοητεύτηκε από τον Χριστό και απευθύνε-

ΑΓΩΝΑΣ 9
ται εν απογνώσῃ και με αγωνία στον
αντί του Χριστού, στον Αντίχριστο.
Στο δεξιό τμήμα του πίνακα δεσπόζει η παράσταση με τον Αντίχριστο στην αγκαλιά της δικής του μητέρας που είναι η Ιστάρ, Αστάρτη,
πόρνη της Βαβυλώνος, όπως θέλετε πείτε την το ίδιο πρόσωπο είναι.
Ο Αντίχριστος είναι ένα υγιέστατο,
γυμνό, ξανθό παιδάκι με γαλανά μάτια, σκέτος άριος, που σηκώνει θριαμβευτικά το χρυσό μήλο.
Το χρυσό μήλο της γνώσης. Διότι
με την γνώση, δηλαδή με την επιστήμη, θέλει να σταματήσει το σχέδιο
του Θεού. Γι αυτόν τον λόγο κάποιοι
που συναθροίζονται στο σκότος εν
κρυπτώ, λένε στην «προσευχή» τους
απευθυνόμενοι στον Χριστό:
Μισείς την ευτυχία, αλλά εμείς θα
την κερδίσουμε με την επιστήμη σε
πείσμα σου. Κάθε πρόοδός μας είναι θρίαμβος με την οποία συντρίβουμε την θεότητά σου.
Στο άλλο χέρι ο μικρός Αντίχριστος κρατάει ένα αντικείμενο σε
σχήμα ανάποδου «τ», τέρμα το «+»
δηλαδή ο σταυρός. Κρατώντας στα
δύο του χέρια πράγματα, δεν μπορεί να αντι-ευλογήσει.
Ο ΟΗΕ προτίθεται να «επιτεθεί»
στον τάφο του Χριστού, στην Ιερουσαλήμ, την 1 Μαΐου 2017, την ίδια
ημέρα που θα δώσουν εντολή στους
ορθοδόξους ιερείς να ξυριστούν και
να κουρευτούν.
Την 1 Μαΐου 2017 σχεδιάζουν να
καταργήσουν το ελληνορθόδοξο
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και όλα
τα προσκυνήματα της από αιώνων
δικαιοδοσίας του, ο τάφος του Χριστού τους ενδιαφέρει περισσότερο,
να παραδοθούν για την από κοινού
διαχείριση στους ΟΗΕ, UNESCO,
Βατικανό και Ρωσική εκκλησία (και
ας πιστεύουν πολλοί ότι θα μας σώσουν οι Ρώσοι), εκδιώκοντας έτσι
τους έλληνες μετά από αιώνες.
Το Πάσχα του 2017 εορτάζεται
στις 16 Απριλίου, επομένως το 2017
είναι και το τελευταίο έτος που θα
μπει στον πανάγιο τάφο του Χριστού
ορθόδοξος έλληνας πατριάρχης για
να πάρει το Άγιο Φως.
Τον πίνακα που τοποθέτησαν στο
κτήριο του ΟΗΕ δείχνει την τελική
νίκη του Αντιχρίστου. Τον Χριστό τον
ρώτησαν;
χρήστος Μαντζιάρης

ΓΑλλΙΑ: 9 ΣΤΑ 10 ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ εΠελεΞΑΝ ΤΗΝ εΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ελλΗΝΙΚΩΝ
Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης στην παιδεία που προωθεί η κυβέρνηση Βαλς, οι Γάλλοι καθηγητές και μαθητές φαίνεται πως επέλεξαν συνειδητά να συνεχίσουν να διδάσκονται αρχαία ελληνικά και λατινικά
Με τη νέα σχολική χρονιά, τα γυμνάσια της Γαλλίας αναμένεται να εφαρμόσουν ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που
εισαγάγει το υπουργείο Παιδείας με στόχο όπως ισχυρίζεται την εξατομίκευση και
την ελευθερία στην επιλογή των γνωστικών αντικειμένων από μαθητή, σε μαθητή.
Στα πλαίσια αυτά, το υπουργείο διάρθρωσε μια σειρά από θεματικές που μπορεί

ένας Γάλλος μαμε τίτλο Γλώσσες
θητής του γυμνακαι πολιτισμός της
σίου να επιλέξει,
Αρχαιότητας στην
όπως Πολιτισμός
οποία όπως είναι
και τέχνες, Πληφυσικό δεσπόζει η
ροφορική, Επικοιεκμάθηση της αρνωνία, Κοινωνία,
χαίας ελληνικής
Ξένες γλώσσες,
και της λατινικής
Επιστήμες, Σώμα
γλώσσας.
Παρά τις πρώτες
και υγεία και πολαντιδράσεις, με καλά άλλα. Ανάμεσα
σε αυτά, δημιουρ- Η Γαλλίδα υπουργός Παιδείας Najat Vallaud-Belkacem, θηγητές και συνγήθηκε και μια ξε- πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο παιδείας δικαλιστές να ισχυστην κυβέρνηση των σοσιαλιστών
ρίζονται πως το νέο
χωριστή θεματική

σύστημα θα εξαλείψει τις λεγόμενες μητρικές γλώσσες από την παιδεία, από το υπουργείο ανακοίνωσαν τη Δευτέρα σε κλίμα ευφορίας πως το 92% των γυμνασίων της χώρας,
καθώς και το 70% των μαθητών γυμνασίου
επέλεξαν την παραπάνω θεματική. «Αυτό σημαίνει πως όχι απλά, τα λατινικά και τα ελληνικά δεν θα εξαφανισθούν, αλλά θα ενισχυθούν» σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου.
Όπως αναφέρουν, τα στοιχεία δείχνουν
πως τριπλάσιος αριθμός μαθητών σε σχέση με την περασμένη χρονιά θα μαθαίνουν τις αρχαίες γλώσσες στο γαλλικό
σχολείο.
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(Δημοσιεύματα στον «Αγώνα» υπήρξαν πολλά, σήμερα επαναδημοσιεύουμε το
«ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΑΤΑ» για να
θυμίσουμε τα ψέματα που επικαλέστηκαν
για να καρπωθούν το κληροδότημα «ΚΡΙΚΚΗ»).
Η εφημερίδα μας αρκετές φορές έχει γράψει εκτενή ρεπορτάζ για το μεγάλο σκάνδαλο
του κληροδοτήματος “ΚΡΙΚΚΗ”, που η Ιερά Μητρόπολη Λάρισας, με πρωταγωνιστή τον δεσπότη Ιγνάτιο, προσπαθεί για χρόνια να το αρπάξει.
Τον Απρίλιο του 2009 (αρ. φυλ. 144/5) είχαμε
γράψει, εκτός πολλών άλλων, και για την επίσκεψη που έκανε το Δ.Σ. του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας (Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας) στο
δεσπότη, ζητώντας να αποσυρθεί η μητρόπολη
από την διεκδίκηση της κληρονομιάς, διότι, βάσει
της χειρογράφου διαθήκης της Ιωάννας Κρίκκη,
αυτή ανήκει στο “Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας” το μοναδικό που υπήρχε τότε στη Λάρισα
και αυτό το ίδρυμα εννοούσε η διαθέτις.
Η απάντηση του δεσπότη Ιγνατίου παροιμιώδης:
Τί να έχετε εσείς το κληροδότημα (το Ορφανοτροφείο), τί εμείς (μητρόπολη), το ίδιο δεν είναι;
Η ελαφρότητα με την οποία ο κ. Ιγνάτιος αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά θέματα υπήρξε σκανδαλώδης, λες και κάποιοι τον ενθάρρυναν σ’ αυτό,
δεδομένου ότι οι δικαστικοί αγώνες μεταξύ Μητρόπολης και Ορφανοτροφείου συνεχίζονταν.
Και παρ’ όλο ότι έβλεπε να χάνει τις υποθέσεις
τη μία μετά την άλλη προβαίνει σε μια σειρά αδιανόητων ενεργειών, όπως οι παρακάτω.
α) Εξαγγέλλει την ανέγερση (11-4-2005) κτιρίου που θα στεγάσει μελλοντικά το προβλεπόμενο Ορφανοτροφείο.
β) Με έγγραφό του (αρ. πρωτ. 1171/9-62005) ζητάει από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να εγκρίνει την ενοικίαση της Βίλας
στον Πλαταμώνα – κληρ/τος Κρίκκη – με
… συνοπτικές διαδικασίες, όπως και έγινε.
γ) Μετά από “τυμπανοκρουσίες” και σχετικά
δημοσιεύματα θεμελιώνει το Ορφανοτροφείο
(26 Ιουνίου 2006) και το ονομάζει «ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» και ορίζει μάλιστα και ημέρα που θα γιορτάζει (13 Δεκεμβρίου) κάθε χρόνο. Βέβαια ποτέ
δεν γιόρτασε!
δ) Αρχίζει το χαράτσωμα των ναών, των Προσκυνημάτων – ιδίως του πακτωλού της «Αγ. Παρασκευής» Τεμπών – και τις δισκοφορίες, ων
ουκ έστι αριθμός.
ε) Το εντάσσει σ’ ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επενδύσεων Κοινοτικών Πόρων (7/8/2007
τύπου ΕΣΠΑ), που εγκρίθηκε με το ποσό των
750.000 ευρώ, ΑΛΛΑ με διαφορετική ονομασία:
«Ορφανοτροφείο Θηλέων – συνοικία Ανθούπολης Θεσσαλίας».
στ) Αρχίζει επί μήνες να αναζητά, μέσω του τοπικού Τύπου και ραδιοφώνου, κορίτσια από τη
Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου
να το θέσει σε λειτουργία.
Στις 30 Ιουνίου 2008 δημοσιεύθηκε η 4153/2008
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που όριζε ότι: «το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ» (πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας) είναι ο μοναδικός εκ διαθήκης κληρονόμος της Ιωάννας χήρας
Οδυσσέως Κρίκκη… Υποχρεώνει μάλιστα τη Μητρόπολη να αποδώσει τα κληρονομιαία ακίνητα,
τα οποία νέμεται, αντιποιούμενη το κληρονομικό
δικαίωμα του ενάγοντος…».
Μετά από την απόφαση αυτή, ο δεσπότης
Ιγνάτιος αντί να έλθει εις εαυτόν, προβαίνει, μετά
από εννιάμηνο περίπου, στην έκδοση της υπ’
αριθ. πρωτ. 407/30-3-2009 εξουσιοδότησης καλώντας τον Γ.Α.Λ., κάτοικο Αθηνών, όπως παραλάβει παν σχετικόν αφορών την διαχείρισιν της
πολυκατοικίας επί της οδού Μομφεράτου… και
να διαχειρίζεται στο εξής ο ίδιος την ως άνω οικοδομήν (εισπράττει μισθώματα, επιμελείται αποκατάσταση ζημιών κ.λ.π.). Παράλληλα αρχίζει η
μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία της Μητρόπολης για τα εγκαίνια που θα γίνονταν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2009, καλώντας τους πιστούς
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ης μάλιστα δεν πρόκειται για αστικά ακίνητα που να
φέρουν οδό και αριθμό …».
Αφού είχε αμφιβολίες για την ταυτότητα της
εξοχικής κατοικίας στον Πλαταμώνα – Βίλα από
τις καλύτερες και ωραιότερες στο υψηλότερο
σημείο του Πλαταμώνα – τότε γιατί ζητούσε να
ζεται από την Μητρόπολη το ... «Κρίκκειο Ορφανοτην νοικιάσει και να την εγκρίνει μάλιστα η Περιτροφείο». Καλεί δε δια των μέσων ενημέρωσης τον
φέρεια με συνοπτικές διαδικασίες – όπως αναλαό του νομού μας, προφανώς δε και τις αρχές, να
φέραμε παραπάνω;
παραστούν στην τελετή, ώστε η παρουσία τους να
Δεύτερη αναλήθεια-ψέμα
αποτελέσει στοιχείο νομιμοποίησης της παρανομίας.
«Όσον αφορά δε – αναφέρει στην έφεση – τα
Η υπόθεση αυτή άλλωστε βρίσκεται ακόμη στα
επί της οδού Μομφεράτου αστικά ακίνητα, σηχέρια της δικαιοσύνης – λεπτομέρεια που πιθανόν
μειώνονται τα ακόλουθα:
εσείς να μην έχετε υπ’ όψιν.
Ανεξάρτητα από την έλλειψη αναφοράς του
Κατόπιν των ανωτέρω νομίζουμε ότι τόσο η παρουαριθμού, της οδού στην οποία βρίσκεται η επίσία σας όσο και των συνεργατών σας, θα είναι ατόμαχη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να δύνανται
πημα, πράγμα το οποίο θα μας λυπήσει ιδιαίτερα.
να γίνει σύγχυση τουλάχιστον δύο ακινήτων τα
Με τιμή
οποία βρίσκονται ένθεν κι ένθεν της ΜομφεράΟι φίλοι του πραγματικού Ορφανοτροφείου
του στη συμβολή των οδών Δρόση και ΠολυΘηλέων Λάρισας
ζωΐδη, δεν περιγράφονται ούτε κατά το έλασΜετά απ’ αυτά – που ένα μικρό μέρος πασον τα διαμερίσματα και τα καταστήματα που
ρουσιάζουμε – ελπίζαμε ότι ο δεσπότης, ως
φέρονται να υφίστανται
“αγαθός και
στο εν λόγω κτίσμα αλλά
φιλεύσπλα- Με αυτές τις αποδείξεις εισέπραττε η
ούτε και το αν πρόκειται
χνος πατέ- Μητρόπολη χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα,
για το σύνολο των οριζορας” θα είχε αθεώρητες και ούτε αριθμημένες
ντίων ιδιοκτησιών της ποσταματήσει
λυκατοικίας. Η παράλεικάθε περαιψη δε αναφοράς του τετέρω ενέρλευταίου αυτού στοιχείγεια για το
ου σε συνδυασμό με την
καλό του ιδίπαράλειψη αναφοράς
ου και του νότου ορόφου στον οποίο
μιμου κληροβρίσκεται το κάθε διαμένόμου – πρώρισμα και των συνόρων
ην Ορφανοτου, της επιφανείας κάθε
τροφείου.
καταστήματος, της επιΔυστυχώς
φανείας του γκαράζ αυδιαψευστήτοκινήτων, αλλά και της
καμε. Όταν
εν γένει επιφανείας του
μάλιστα βρεοικοπέδου στο οποίο έχει
θήκαμε στην
ανεγερθεί η πολυκατοικία
Αθήνα για
προκαλούν εύλογες αμφιάλλη υπόθεβολίες περί της ταυτότηση, πέσαμε
τας των επίδικων ακινήεπάνω στην
των. Τέλος, θα πρέπει να
ΕΦΕΣΗ που έκανε η μητρόπολη Λάρισας, δια του
επισημανθεί η έλλειψη αναφοράς κι επίκλησης
νομίμου εκπροσώπου της όσον αφορά το κληροαπό τον αντίδικο της αποδοχής και μεταγραφής
δότημα “Κρίκκη”, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωτης επίδικης κληρονομίας, γεγονός που καθιστά
νυμία: «5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας»
την ένδικη αγωγή απορριπτέα τουλάχιστον για το
που υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώαίτημα της απόδοσης των επίδικων ακινήτων …».
σεις του αρχικού ενάγοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωΩ, της υποκρισίας! Ενώ επί χρόνια εισέπρατνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ
τε τα ενοίκια της εν λόγω πολυκατοικίας και
ΛΑΡΙΣΑΣ», που εδρεύει στη Λάρισα και εκπροστις 30 Μαρτίου – ένα μήνα μετά – καλούσε τον
σωπείται νόμιμα, και κατά της υπ’ αρ. 4159/2008
(βλεπε φωτ. σελ. 12) Γ.Α.Λ. να του παραδώσει
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηως νόμιμος εκπρόσωπος όπως αναφέραμε πιο
νών (και της αναγκαστικώς συνεκκαλούμενης υπ’
πάνω – την πολυκατοικία με «παν σχετικόν, αφοαρ. 9169/2000 απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου).
ρών την διαχείριση» (συμφωνητικά μισθώσεως
Διαβάζοντας κανείς την έφεση του δεσπότη
οριζοντίων ιδιοκτησιών, λογαριασμών, χρημάπου κατέθεσε στο ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ στις 26
των, αποδείξεων κ.λ.π.), εδώ επικαλείται άγνοια
Φεβρουαρίου 2009, καταλαμβάνεται από θλίψη
όσον αφορά οδό, αριθμό, όροφο, τετραγωνικά
και απογοήτευση για το κατάντημα ενός ιερωμέτρα κ.ά.. ΕΛΕΟΣ!
μένου και μάλιστα υψηλόβαθμου, που θεωρεί
Τρίτη αναλήθεια-ψευτιά
εαυτόν εις «τόπον και τύπον Χριστού», να αρα«… Συγκεκριμένα ότι η διαθέτιδα – Ιωάννα
διάζει τόσες αναλήθειες-ψέματα, που άνθρωποι
Κρίκκη – εννοεί μόνο το εκκλησιαστικό ΟΙΚΟΤΡΟαπλοί, δεν τολμούν ούτε να τα σκεφτούν, πολύ
ΦΕΙΟ – ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ της Ιεράς Μητροπόδε περισσότερο να τα επικαλεστούν ενώπιον διλεως Λαρίσης, που άλλωστε είναι το μόνο τέτοιο
καστηρίων.
Ορφανοτροφείο στη Λάρισα και επομένως η εκ
Και τι λέγει!
της διαθήκης αυτής «τιμωμένη» κληρονόμος «βε«Την απόφαση αυτή του Πολυμελούς Πρωτοδικεί- βαρυμένη» δια του όρου (τρόπου) της διαθήκης
ου Αθηνών εκκαλώ ενώπιόν σας για τους ακόλουθους είμαι εγώ… Άλλωστε, καθώς επίσης βεβαιώθηκε
ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους και για όσους το ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ-ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ της Ι. Μηάλλους επιφυλάσσομαι να προσθέσω νόμιμα και συ- τροπόλεως Λάρισας είναι εν λειτουργία Ορφανογκεκριμένα: … Όσον αφορά την περιγραφή των κλη- τροφείο της Λάρισας τόσο κατά τον χρόνο θαρονομιαίων ακινήτων, αυτή είναι ελλιπής και δημι- νάτου της διαθέτιδος 25-12-1984 όσο και έκτοουργεί αμφιβολίες ως προς την ταυτότητά τους. Κι τε και εφεξής έως σήμερα, λειτουργεί δε συνεαυτό γιατί, σχετικά με τα δύο τελευταία ακίνητα της χώς από το έτος 1961 όπως βεβαιώνεται με την
επαρχίας, αυτά ουδόλως προσδιορίζονται κατά σύνο- υπ’ αρ. 3315/16-6-1987 βεβαίωση της Νομαρχίρα παρά μόνο κατ’ έκταση και κατά θέση. Έτσι, για ας Λάρισας (Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας)…».
το μεν οικόπεδο στον προσφυγικό συνοικισμό αναΕδώ τα ψεύδη είναι πολλά.
φέρεται μόνο η θέση «Κ. Καραμανλή στον Πλαταα) Ορφανοτροφείο κοριτσιών ή αγοριών δεν
μώνα Πιερίας», η έκταση του και το ότι έχει ανεγερ- είχε ποτέ η Μητρόπολη Λάρισας. Είχε Οικοτροθεί εξοχική κατοικία (η οποία επίσης δεν προσδιορί- φείο αγοριών και αυτό έπαψε να λειτουργεί από
ζεται ούτε κατά την επιφάνεια ή τους ορόφους), για το 1974. Υπήρχε στα χαρτιά με ανύπαρκτα ονότο δε αγροτεμάχιο στον Πλαταμώνα Πιερίας αναφέ- ματα τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό ο Σεραφείμ
ρεται και πάλι μόνο η θέση «Γούρνες» και η έκταση. Ορφανός – δεσπότης Λάρισας 1974-1989 – διΜε τον τρόπο αυτό όμως δεν προσδιορίζονται επαρ- καιολογούσε την παρουσία του γαμπρού του (Κ.
κώς τα εν λόγω ακίνητα με αποτέλεσμα να δημιουρ- Μπαλάση) ως Διευθυντή, της αδελφής του (Φρόγείται εύλογη αμφιβολία για την ταυτότητά τους, αφ’ σως Μπαλάση-Ορφανού) ως μαγείρισσα και διάσυνέχεια στη σελ. 12

Η 9η εντολΗ του ΜΩΥΣΕΩΣ «ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΣ ΨΕΜΑΤΑ»
να παραστούν και στηρίξουν το φιλανθρωπικό
έργο της Μητρόπολης.
Κυκλοφόρησε όμως (23/5/2009) και επιστολή
από φίλους του άλλοτε Ορφανοτροφείου Θηλέων προς τον Νομάρχη Λάρισας, κοινοποιώντας
την στον Πρωθυπουργό, Υπουργό Εσωτερικών,
τοπικούς Βουλευτάς, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο
κ.α., να μην παραστούν στα εγκαίνια και νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους την παρανομία.
Η επιστολή έγραφε:
Κύριε Νομάρχα
Είμαστε φίλοι του άλλοτε ορφανοτροφείου θηλέων
Λαρίσης (Αιόλου 2), το οποίο επί ογδόντα (80) χρόνια μετά την ίδρυσή του, περιέθαλψε με στοργή και
αγάπη πολλά ορφανά κορίτσια βοηθώντας τα να ορθοποδήσουν. Δίδοντας τα δε τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά εφόδια, αλλά και μία θερμή αγκαλιά,
προσπάθησε να επουλώσει τα ψυχικά τραύματα και
να αντικαταστήσει, όσο αυτό ήταν δυνατόν, τους φυσικούς γονείς, νεκρούς ή ζωντανούς.
Δεδομένου δε ότι οι καιροί εκείνοι, φοβερά δύσκολοι (πόλεμοι, εμφύλιος....) δημιούργησαν πλήθος ορφανών, κατέστησαν την λειτουργία του όχι απλώς
αναγκαία αλλά και σωτήρια.
Μεγάλη υπήρξε η θλίψη μας όταν, τον καιρό που
φιλοξενούσε ακόμη 35 κορίτσια, πολιτικές σκοπιμότητες έβαλαν «λουκέτο» στο ευαγές αυτό ίδρυμα,
πετώντας τα περιθαλπόμενα κορίτσια, κυριολεκτικά στους δρόμους. Σπάραξε η καρδιά πολλών από
εμάς που ζήσαμε τις τραγικές αυτές στιγμές αλλά και
όσων εκ των υστέρων πληροφορήθηκαν τα γεγονότα.
Διαβάζοντας τις μέρες αυτές
στην τοπική εφημερίδα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
«ΑΓΩΝΑΣ» το άρθρο με τον
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
τίτλο: “Υπόθεση Κρίκκη - το
Βατοπέδι της Λάρισας”, συγκλονιστήκαμε με τα όσα αποκαλύφθηκαν, διότι
αποτελούσαν, μέχρι τώρα, για εμάς άγνωστη ιστορία, γεμάτη με διαπλοκές και μυστήριες δραστηριότητες τόσο της Μητρόπολης Λάρισας όσο και της
ευρύτερης διοικούσας Εκκλησίας.
Αρχίζουμε μάλιστα να υποπτευόμαστε ότι το κλείσιμο του ιδρύματος δεν ήταν άσχετο με την υπόθεση «Κρίκκη», μια που η Μητρόπολη μη έχοντας ορφανοτροφείο, σπεύδει να δώσει την εντύπωση ύπαρξης τέτοιου υπό την διεύθυνσή της.
Τώρα κατανοούμε τις συνεχείς εκκλήσεις της Μητρόπολης για οικονομική ενίσχυση και στήριξη της
προσπάθειας της ανέγερσης του «Κρίκκειου Ορφανοτροφείου». Τώρα διαπιστώνουμε ότι έχει εμπλακεί η Μητρόπολη σε ατελείωτους δικαστικούς αγώνες (!) και γι’ αυτό σπεύδει να προκαταλάβει αποφάσεις, με τετελεσμένα γεγονότα.
Φοβούμαστε πως, στην προσπάθειά της να γίνει
αυτή κληρονόμος της περιουσίας της θανούσης Ιωάννας Κρίκκη και όχι το γνωστό μας Ορφανοτροφείο θηλέων Λάρισας - το και μοναδικό την εποχή
εκείνη και το αναφερόμενο στην χειρόγραφη διαθήκη της διαθέτιδας ως μόνος κληρονόμος - επιχειρεί να εμπλέξει στα γρανάζια της και εσάς αλλά και
τους κ.κ. Περιφερειάρχη, Δήμαρχο κ.ά.
Κύριε Νομάρχα, φέρνοντας στην μνήμη μας το
πλήθος των εγκωμίων, προς το πρόσωπο του Μητροπολίτη, που απευθύνατε τόσο εσείς όσο και οι άλλοι
επίσημοι κατά την τελετή θεμελίωσης του ... «Ορφανοτροφείου», αλλά και τα γραφόμενα στην εφημερίδα «ΑΓΩΝΑΣ» - λίαν αποκαλυπτικά - κυριευόμαστε
από θλίψη αλλά και αγανάκτηση.
Διότι γνωρίζατε (είναι αδύνατον οι υπηρεσίες σας
να μην γνώριζαν), ότι κάτι δεν πάει καλά με την Μητρόπολη Λάρισας. Ότι κάποιο νέο σκάνδαλο θα συγκλόνιζε το πανελλήνιο και θα κατέληγε σε βάρος
της Εκκλησίας.
Ότι ραδιουργίες, απάτες, πλαστογραφημένες διαθήκες, ύποπτοι θάνατοι, εμφάνιση του ίδιου ορφανοτροφείου με τρείς διαφορετικές ονομασίες για είσπραξη χρημάτων από διαφορετικούς φορείς (!),
ακόμη και από αυτά τα Κοινοτικά Προγράμματα,
έκαναν την εμφάνισή τους.
Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας, γιατί θέλουμε να
σας γνωρίσουμε, (θα πρέπει μάλλον να το γνωρίζετε),
ότι την ερχομένη Παρασκευή 29/5/2009 εγκαινιά-
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ΤΟ ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΑΤΑ

Η 9Η εΝΤΟλΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣεΩΣ «ΔεΝ ΘΑ ΠεΙΣ ΨεΜΑΤΑ»
φορων άλλων συγγενών. Η ύπαρξη οικοτροφείου έδινε
τη δυνατότητα επιχορηγήσεων.
β) Ο ισχυρισμός του δεσπότη Ιγνατίου ότι λειτουργούσε «Ορφανοτροφείο Μητρόπολης» από το 1984 έως το
2009 είναι τελείως αναληθής. «Οικοτροφείο αγοριών» λειτουργούσε στη Μητρόπολη μέχρι το 1974. Από το 1974
έως 1989 εμφανίζονταν εικονικά (στα χαρτιά) για να δικαιολογείται η απασχόληση των συγγενών. Αν αυτό βολεύει τον κ. Ιγνάτιο, δεν είναι όμως αληθές.
γ) Επιμένοντας ο κ. Ιγνάτιος στην άποψή του περί Ορφανοτροφείο Μητρόπολης και όχι Οικοτροφείο (19842009) επικαλείται για επιχείρημα το υπ’ αρ. 3315/16-61987 έγγραφο της Νομαρχίας Λάρισας το οποίο λέγει:
«Βεβαιώνεται ότι, ύστερα από επιτόπια έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στις 2-6-87, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας και Πλαταμώνα
από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας και από έλεγχο
στα βιβλία (ονόματα στα βιβλία υπήρχαν γραμμένα, οικότροφοι δεν υπήρχαν), διαπιστώθηκε ότι, στον πρώτο όροφο του ιδιόκτητου οικήματος που στεγάζονται
και τα γραφεία της Μητρόπολης λειτουργεί με πρωτοβουλία
του Μητροπολίτη από το έτος
1961 μαθητικό οικοτροφείο στο
οποίο διαμένουν δωρεάν άπορα παιδιά (μαθητές – φοιτητές)
ηλικίας από 12 ετών μέχρι ολοκλήρωσης των σπουδών τους».
Διαπιστώσατε, αναγνώστες
μας, ότι η βεβαίωση της Νομαρχίας μιλάει 1) για οικοτροφείο και
όχι ορφανοτροφείο, 2) για μαθητές και φοιτητές άπορους (άρα
οικοτροφείο αγοριών αρρένων
και όχι κοριτσιών).
Υπάρχουν όντως έγγραφα
που πιστοποιούν ότι το μόνο Ορφανοτροφείο που λειτουργούσε
από το 1924 ήταν το επί της οδού
23ης Οκτωβρίου & Αιόλου 3 και
κανένα άλλο.
Άρα οι ισχυρισμοί της Μητρόπολης δεν είναι μόνο ψευδείς αλλ’ είναι και παραπλανητικοί διότι παραποιούν δημόσιο έγγραφο με πρόθεση προκειμένου να παρασύρουν τα δικαστήρια σε εσφαλμένες
αποφάσεις. Άραγε θα υπάρξει κάποιος εισαγγελέας που
θα ξεδοντιάσει το φίδι;
Τέταρτη αναλήθεια-ψευτιά
«Τα παραπάνω» συνεχίζει στην Έφεσή του ο δεσπότης – «επιβεβαιώθηκαν και από την ένορκη κατάθεση των
μαρτύρων μου κ. Ηλία Παπανικολάου και Δημ. Τσαπατσάρη, οι οποίες περιέχονται στην υπ’ αρ. 522/2003 έκθεση της διεξαγωγής των εμμαρτύρων αποδείξεων με
ιδιαίτερη αξιολόγηση της κατάθεσης του Κ. Ηλία Παπανικολάου, που κατέθεσε μετά λόγου γνώσεως, αφού
υπήρξε συνεργάτης του μακαριστού Γ. Λιλαίου και ήδη
είναι Νομικός Σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος
με πολύχρονη προσωπική ενασχόληση στις εκκλησιαστικές υποθέσεις και μάλιστα στα επίδικα περιστατικά
και στο εκκλησιαστικό και διοικητικό καθεστώς της Ι.
Μητροπόλεως Λαρίσης (ήταν δηλαδή ο δικηγόρος του
Ιγνατίου εναντίον του μητρ. Θεολόγου στο Συμβούλιο
της Επικρατείας).
Να τι λέγει ο εν λόγω μάρτυρας:
«Γνωρίζω και βεβαιώνω ότι το έτος 1987 ο Μητροπολίτης Λαρίσης Σεραφείμ Ορφανός έφερε στον μακαρίτη Γεώργιο Λιλαίο, Νομικό Σύμβουλο της Ιεράς
Συνόδου, μια βεβαίωση της Νομαρχίας Λαρίσης Κέντρον Παιδικής Μέριμνας, ότι η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης διατηρούσε από το 1962 περίπου και εφεξής
Οικοτροφείο-Ορφανοτροφείο στην Ιερά Μητρόπολη.
Και γνωρίζω ότι τη βεβαίωση αυτή υπέγραψε ο Ι.Σ.,
Αντιπρόεδρος του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Λαρίσης. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης Σεραφείμ Ορφανός
είχε διαβεβαιώσει τον Λιλαίο, ότι η Μητρόπολη Λαρίσης είχε και έχει Ίδρυμα Παιδικού Σταθμού για τα άπορα και ορφανά παιδιά της Λάρισας…».
Ο Ντοστογιέφσκι έλεγε: Όποιος δε φοβάται το Θεό
όλα μπορεί να τα κάνει. Βαθιά η κρίση στους κόλπους
της Εκκλησίας. Κι εδώ ούτε ο αντιπρόεδρος της Παιδικής Μέριμνας έγραφε αυτά – (βλέπε φωτοτυπία) – ούτε
ποτέ η Μητρόπολη είχε Ίδρυμα Παιδικού Σταθμού.
Παραλείπουμε πλήθος ψευδών λόγω έλλειψης χώρου.
Η κατάθεση πάντως του Δημ. Τσαπατσάρη λέει τα αντί-

θετα απ’ αυτά που ισχυρίζεται ο δεσπότης Ιγνάτιος και
είναι κρίμα για ένα δεσπότη να…
Πέμπτη αναλήθεια-ψευτιά
Στη βιασύνη του ο δεσπότης μη χάσει το κληροδότημα γράφει και μια αλήθεια: Ποια; Ότι το Δικαστήριο
«δεν αξιολόγησε τον ισχυρισμό μου περί ακυβερνησίας της Ι.Μ. Λαρίσης από το έτος 1987 έως 1997
λόγω του εκσπάσαντος οδυνηρού ζητήματος της τοπικής εκκλησίας με την διεκδίκηση του θρόνου εκ μέρους του πρώην Μητροπολίτη Λαρίσης κυρίου Θεολόγου, που ως γνωστόν ελύθη μόνο με την απόφαση
2729/1996 της Ολ.ΣτΕ υπέρ του νυν εκτελούντος και
κατασταθέντος σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιγνατίου, ο οποίος μετά την αποκατάσταση της τάξης στην Τοπική Εκκλησία ηδυνήθη να ποιμάνει και να διοικήσει ακωλύτως την Ι. Μητρόπολη,
πράγμα που έγινε μόνο από τον Ιούνιο του 1997 καθώς προκύπτει από την υπ’ αρ. 286/1997 Πράξη του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου Λαρίσης…».
Να το μεγάλο ψέμα. Ο δεσπότης Ιγνάτιος φέτος το
2014 γιορτάζει τα 20 χρόνια αρχιερατίας στην Λάρισα. Να τι λέει στο πρόλογο του φετινού ημερολογίου: «Με πολλή συγκίνηση προλογίζω το ημερολόγιο του νέου έτους
2014. Εισερχόμαστε στον
χρόνο αυτό κατά τον οποίον συμπληρώνω είκοσι
(20) χρόνια αρχιερατικής
διακονίας μου σ’ αυτόν
τον άγιο τόπο…». Τι μας
λέγει ο ίδιος παραπάνω;
Ότι το 1996 ελύθη το θέμα
του, διότι είχε ακυρωθεί
η εκλογή του από το ΣτΕ
ως αντικανονική και παράνομη και άρχισε την διαποίμανση της Μητρόπολης από το 1997. Για πια
20ετία γιορτάζει;
Όπως είχαμε γράψει
κατ’ επανάληψη, ο δεσπότης Ιγνάτιος δεν ξύπνησε κάποιο ανοιξιάτικο πρωινό (2005) και τούρθε ξαφνικά να
κατασκευάσει κτίριο να το κάνει Ορφανοτροφείο και να
το ονομάσει «ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ»!
Αφού δασκαλεύτηκε από το Κονκλάβιο της οδού Ιασίου, που χρόνια μαθήτευσε σ’ αυτό, κατέστρωσε σχέδιο
με το οποίο να πείσει τους Δικαστές ότι «εμείς είμαστε η
συνέχεια του πάλαι ποτέ Ορφανοτροφείου Θηλέων Λάρισας». Μας το περιγράφει ο ίδιος στην Έφεση που κατέθεσε στις … και αποσπασματικά λέγει:
«Να γίνει δεκτή η παρούσα (έφεση) ως νόμιμη και
βάσιμη. Να εξαφανισθεί η υπ’ αρ. 4159/2008 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (και η αναγκαστώς συνεκκαλούμενη υπ’ αρ.
9169/2006 μη οριστική απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου)… (διότι) συστήσαμε ήδη, με την από 8-5-2008
απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος – που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο υπ’
αρ. 1061Β/9-6-2008 ΦΕΚ –, Ίδρυμα με την επωνυμία
«ΚΡΙΚΚΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»,
του οποίου σκοπός είναι η προστασία και ανατροφή παιδιών, κατ’ αρχήν κορασίδων ανηλίκων ορφανών από τους δύο ή τον ένα γονέα… ή η εξ ολοκλήρου ανάληψη της παροχής στέγης, τροφής και όλων
των αναγκαίων…».
«Υπό τα δεδομένα αυτά και την νομική και πραγματική μεταβολή του σκοπού του αντιδίκου (Κέντρο παιδικής Μέριμνας) το οποίο πλέον αδυνατεί να εκτελέσει το σκοπό της διαθήκης (καθώς δεν υφίσταται πλέον Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας υπό την διεύθυνσή του)… θα πρέπει να θεωρηθεί πως υπό την έννοια
“Ορφανοτροφείου Λάρισας” εννοούνταν το τότε Οικοτροφείο – Ορφανοτροφείο Λάρισας και ήδη Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας (που εμείς κατασκευάσαμε)
και να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου…».
Με απλά λόγια μας λένε: Εμείς είμαστε το Ορφανοτροφείο και εμείς πρέπει να πάρουμε το κληροδότημα.
Ω! Χριστέ μου. Με ψέματα και για τα αργύρια σε σταύρωσαν, τότε καθώς και τώρα, για τον ίδιο λόγο, σε σταυρώνουν καθημερινά “οι διάδοχοί σου”.
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ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΜΕ ΤΟ «ΒΑΤΟΠΕΔΙ» ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Στην εφημερίδα μας «ΑΓΩΝΑΣ», στο φύλλο 144 του Απριλίου 2009, είχαμε φέρει στο φως της δημοσιότητας την υπόθεση «κληρονομιά ΚΡΙΚΚΗ. Σ’ αυτό δημοσιεύσαμε τις συγκρουόμενες διαθήκες (αληθινή και μη) και όλο το παρασκήνιο με τις
ύποπτες και μυστήριες δραστηριότητες, καθώς και το σκληρό
νομικό αγώνα μεταξύ των δικηγόρων των συγγενών του ζεύγους
Κρίκκη, του πραγματικού κληρονόμου (το Ορφανοτροφείο θηλέων Λάρισας) και της Μητρόπολης Λάρισας.
Εκφράζαμε δε την απορία πώς, έτσι ξαφνικά, εμφανίσθηκε η
Μητρόπολη Λάρισας στο προσκήνιο και μάλιστα, ένα πρωινό
του 2005, να αποφασίζει την ίδρυση ορφανοτροφείου θηλέων
με την ονομασία «ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ».
Τον επόμενο μήνα Μάιο, του ίδιου έτους, δημοσιεύσαμε εύλογες απορίες – μυστήρια, που θα γεννιούνταν στο νου του κάθε
απλού και καλοπροαίρετου αναγνώστη, με τίτλο: Τα 20 μυστήρια του κληροδοτήματος ΚΡΙΚΚΗ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Θα περιμέναμε, ένα χρόνο τώρα, κάΜΑΡTIOΣ 2010
ποια ενέργεια, τουλάχιστον από τους
καθ’ ύλην αρμόδιους, προς έρευνα και
εξιχνίαση των μυστηρίων. Αυτό όμως δεν έγινε, δημιουργώντας
στον αναγνώστη νέα ερωτηματικά και νέους συσχετισμούς.
Και τα περίεργα, σ’ αυτή την υπόθεση, συνεχίζονται.
Περίεργο, αλήθεια, δεν είναι το ότι στις αποφάσεις 9169/2000
και 4159/08 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναφέρονται:
… 2) οικόπεδο (αύξ. αρ. 2), στον Προσφυγικό συνοικισμό – θέση
Κ. Καραμανλή – Πλαταμώνα Πιερίας, έκτασης 704,96 τ.μ. – καταχωρημένο στο υποθηκ. Κατερίνης με αριθ. 48/490/21-10-65 – ενώ
δεν εμφανίζεται καν στα κληροδοτήματα, πουλήθηκε; Πώς; 3)
αγροτεμάχιο, στη θέση «Γούρνες» Πλαταμώνα Πιερίας, έκτασης 124 τ.μ. στο Υποθ/κειο (58/382/15-5-67 πωλητήριο-αγορά)
αναγράφεται με έκταση 518 τ.μ.;
Περίεργο δεν είναι το ότι, αγροτεμάχιο 903 τ.μ., στη θέση «Ξυδιάς» Παντελεήμονα – δρόμο Λαρίσης, Τεμπών, Κατερίνης – και
άλλο 270 τ.μ. στη θέση «Πλαταμών ή Κουκουντόλη» να μην εμφανίζονται πουθενά στα κληροδοτήματα; Τι έγιναν;
Περίεργο το ότι ενώ υπάρχει καταχωρημένη μερίδα 5/202 στο
υποθηκοφυλακείο Κατερίνης, αυτή δε βρίσκεται πουθενά.
Περίεργο δεν είναι το ότι, ενώ το Πολ.Πρ.Αθ. με την υπ’ αριθ.
9169/2000 απόφαση διατάσει τη Μητρ. Λάρισας να αποδώσει
όλη την κληρονομοθείσα ακίνητη περιουσία καθώς και τα εισπραχθέντα μισθώματα από το 1988 – 1998, που ανέρχονταν στις
301.235,51 ευρώ, στο νόμιμο κληρονόμο της περιουσίας του ζεύγους Κρίκκη, πρώην Ορφανοτροφείο θηλέων Λάρισας (Ν.Π.Δ.Δ.
5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας), δεύτερη δε απόφαση
του Πολ.Πρ.Αθηνών (4159/2008) αποδέχεται εν μέρει την απόφαση του πρώτου δικαστηρίου (δηλ. την επιστροφή της ακίνητης
περιουσίας και όχι τα εισπραχθέντα χρήματα από ενοίκια κ.ά.).
Σχόλιο: 1) Δεν κατανοούμε γιατί η Μητρόπολη απαλλάχθηκε
από την επιστροφή των εισπραχθέντων μισθωμάτων την δεκαετία 1988 - 1998. Αυτά δεν ανήκουν στο ίδρυμα των ορφανών κοριτσιών; (Οι πληροφορίες μας λένε ότι τα χρήματα εισπράχθηκαν).
2) Τα ποσά της δεκαετίας 1998 – 2009 από μισθώματα ανέρχονται περίπου στις 600.000 ευρώ, τί απέγιναν;
Περίεργο δεν είναι το ότι η Μητρόπολη Λάρισας με έγγραφό
της (αρ. πρωτ. 1171/9-6-2005) ζήτησε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας την έγκριση της ενοικίασης της βίλας στον Πλαταμώνα με
συνοπτικές διαδικασίες;
Σχόλιο: Γιατί με συνοπτικές διαδικασίες; Σε τί απέβλεπε η βιασύνη αυτή; Πόσο το μίσθωμα και πού κατατέθηκε το όλο ποσό.
Πάντως τα ενοίκια της πολυκατοικίας και της βίλλας του Πλαταμώνα τα 23 χρόνια με τους τόκους ανέρχονται, περίπου στο
1.200.000 ευρώ.
Περίεργο δεν είναι το ότι, ενώ η τελεσίδικη απόφαση του Πολ.
Πρωτ.Αθηνών δημοσιεύθηκε στις 30-6-2008, ο δεσπότης Ιγνάτιος
Λάρισας, μετά από εννέα μήνες, δι’ εγγράφου του (407/30-3-09)
εντέλεται την παράδοση όλων των σχετικών στον κ. Γ.Α. κάτοικο Αθηνών, ο οποίος στο εξής θα διαχειρίζεται την επί της οδού
Μομφερά 90 οικοδομήν;
Εκτός των παραπάνω και πολλά άλλα περίεργα συμβαίνουν στην
υπόθεση αυτή, τα οποία εν καιρώ θα δημοσιεύσουμε.
Η υπόθεση αυτή, πάντως, θα ξεκαθαρίσει αν την αναλάβει κάποιος εισαγγελέας, όπως έγραψε ο Τύπος των Αθηνών.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 3η συνεχεια από την 13η Ομιλία 8/2/1981
«οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν
διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως.
μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαι
σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν
ἐν τῇ ρομφαῖᾳ τοῦ στόματός μου».
(Αποκ. β’ 15-16)
Πῶς αὐτό συμβαίνει; Ἀκούσατέ το.
Ὁ διάβολος, ὁ «Ἑωσφόρος», «αὐτός πού
φέρει τήν αὐγή», ἄγγελος φωτεινός ἦτο!
Ἔπεσε ὅμως, διότι ὑπερηφανεύθη. Ἔπεσε ἀπό τόν Οὐρανόν. Ἔπεσε –ὅπως λέγῃ
μία εὐχή ἐξορκισμῶν– «ἐκ τῆς ἄνω φωτοφορίας». Ἔπεσε εἰς τόν ὁρατόν κτιστόν
κόσμον καί εὑρέθη εἰς αὐτόν ὡς ὑπόδικος. Ἐγκρεμίσθη!
Βέβαια, ἀγαπητοί μου, πῶς αὐτά τά πονηρά πνεύματα –τά πρώην ἀγαθά–, ἕνεκα τῆς ὑπερηφανείας των, ἔγιναν πονηρά
καί γκρεμίστηκαν ἀπό τήν ἄνω φωτοφορίαν, αὐτό δέν μποροῦμε νά τό καταλάβωμε πιό πολύ. Τοῦτο μόνον γνωρίζουμε:
Οἱ ἄγγελοι δέν εἶναι αὐτόφωτα ὄντα·
εἶναι ἑτερόφωτα. Ὁ ἄγγελος εἶναι φωτεινός. Ἀλλά ἀπό ποῦ παίρνει τήν φωτεινότητά του;
Τήν παίρνει ἀπό τή θεία δόξα –εἶναι τό
φῶς τῆς Μεταμορφώσεως, στό ὅρος Θαβώρ–· ἀπό τήν θεία ἐνέργεια, γιατί «ὁ
Θεὸς φῶς ἐστι» (Α΄ Ἰωάν. α΄ 5). Ὁ διάβολος ἔχασε αὐτό τό φῶς τοῦ Θεοῦ, τήν
θεία δόξα, καί ἔμεινε ἄμοιρος τῆς θείας
δόξης. Ἔχασε αὐτό τό φῶς, καί ἔτσι ἔμεινε σκοτεινός.
Στήν ἔνστασί σας, ἤ στήν ἀπορία σας,
«Πῶς ὁ διάβολος μετασχηματίζεται εἰς
ἄγγελον φωτός;», θά σᾶς ἀπαντοῦσα
ὅτι δέν πρόκειται περί τοῦ φωτός τοῦ
ἀκτίστου, ἀλλά περί τοῦ κτιστοῦ φωτός·
αὐτοῦ, τό ὁποῖον ἔχει καί ὁ ἥλιος καί
αὐτός ὁ λαμπτῆρας πού αὐτή τήν στιγμή φωτοβολεῖ.
Τώρα, τό πῶς μπορεῖ ὁ διάβολος νά
παίρνῃ αὐτό τό ὑλικόν φῶς καί νά περιβάλλεται –ὅπως ἐπίσης καί τό πώς μπορεῖ φαινομενικά νά ὑλοποιεῖται καί νά
ἐμφανίζεται–, αὐτά ἀποτελοῦν μυστικά
τοῦ πνευματικοῦ κόσμου, τά ὁποία δέν
μποροῦμε νά διερευνήσουμε.
Τό θέμα εἶναι ὅτι αὐτό τό φῶς πού ἔχει
ὁ διάβολος εἶναι κτιστόν καί ἔτσι πλανᾶ
τόν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό, οἱ πνευματικοί
ἄνθρωποι, αὐτοί πού ζοῦν στήν ἄσκησι, ἔχουν καί τήν ἱκανότητα –πού λέγει
ὁ ἀπόστολος Παῦλος, διά τά χαρίσματα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά καί ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης τό τονίζει– τῆς διακρί-

σεως· νά διακρίνουν τά πνεύματα, ἐάν
εἶναι ἀπό τόν Θεόν (Α΄ Κορ. ιβ΄ 10, ιδ΄
29, Α΄ Ἰωάν. δ΄ 16).
Μοῦ ἐμφανίζεται λοιπόν ὁ διάβολος μέ
φῶς. Ἐγώ πρέπει νά σκεφθῶ: «Ἄραγε,
εἶναι ἄγγελος καί ἔχει τήν ἄκτιστον ἐνέργειαν, ἤ εἶναι διάβολος, μέ τήν κτιστήν
ἐνέργεια;». Φοβοῦμαι μήπως πλανηθῶ.
Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος ὅμως, αὐτός
πού ἔχει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί ἔχει τό
χάρισμα αὐτῆς τῆς διακρίσεως –πρᾶγμα,
ἀγαπητοί μου, πολύ δύσκολο· σᾶς τό
λέγω εἰλικρινά–, λέγει: «Αὐτός εἶναι ὁ
διάβολος». Καί τότε, μόλις τό πεῖ αὐτό, ἤ
τό σκεφθῆ, ὁ διάβολος γίνεται ἄφαντος.
Πάντως, ὁ διάβολος ἔπεσε· καί ἔπεσε
εἰς τόν ὁρατόν κτιστόν κόσμον ὡς ὑπόδικος. Καί αὐτό, τό ὅτι ἔπεσε ὡς ὑπόδικος, τό βλέπομε σ’ ἐκεῖνο τό καταπληκτικό περιστατικό, μέ τόν δαιμονισμένο
τῶν Γεργεσηνῶν (Ματθ. η΄ 2834, Μάρκ.
ε΄ 120 καί Λουκᾶ η΄ 2633), πού οἱ δαίμονες ἐζήτησαν ἀπό τόν Κύριον τῆς δόξης
νά μήν ὑπάγουν εἰς τήν κόλασιν, ἀλλά νά
μείνουν ἀκόμη εἰς τόν κόσμον αὐτόν. Διότι οἱ δαίμονες γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὑπόδικοι, καί ὅτι ἡ κόλασις –διά τούς ὁποίους
καί ἐδημιουργήθη ὑπό τοῦ Θεοῦ– εἶναι
ὁ τόπος τῆς τιμωρίας των. Καί τότε, ἐζήτησαν νά μείνουν ἀκόμη λίγο εἰς τόν ὁρατόν κτιστόν κόσμον· ἐζήτησαν νά εἰσέλθουν εἰς τούς χοίρους –τό ἐνθυμεῖσθε,
τό γνωρίζετε–· δηλαδή νά παραμείνουν
ἐδῶ, εἰς αὐτόν τόν ὑλικόν κτιστόν ὁρατόν
κόσμον. Γι’ αὐτό καί εἶπαν εἰς τόν Κύριον: «ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι
ἠμᾶς; –ἦλθες νά μᾶς βασανίσῃς πρίν ἀπό
τήν ὥρα μας–»; (Ματθ. η΄ 29).
Ἡ αἰτία τῆς πτώσεως τῶν δαιμόνων, δηλαδή τῶν ἀγγέλων πού ἔγιναν δαίμονες
–πρῶτος ὁ Ἑωσφόρος, ὁ ἀρχηγός– ἦτο
ἡ ὑπερηφάνεια. Κρατῆστε αὐτό· ἀποτελεῖ τό κλειδί τοῦ θέματός μας. Ἡ ὑπερηφάνεια!
Οἱ ἄνθρωποι, τώρα, ὅταν χάνουν τόν
Θεό, σταματοῦν μπροστά στήν Κτίσι.
Πῶς χάνουν οἱ ἄνθρωποι τόν Θεό;
Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα δέν
ἔχασαν τόν Θεό, διότι μέσα εἰς τόν Παράδεισο εἶχαν κοινωνία μαζί Του. Μία κοινωνία –ξέρετε ποία;–, ἐκείνη τήν ὁποία
θά ἔχωμε κι ἐμεῖς εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ· ἀνείπωτη κοινωνία! Δέν ξέρομε
πῶς. Ἐκεῖνο τό «ἤκουσαν τῆς φωνῆς τοῦ
Κυρίου τοῦ Θεοῦ περιπατοῦντος ἐν τῷ
παραδείσῳ τὸ δειλινόν» (Γέν. γ΄ 8) δεί-

χνει συνηθισμένη ἐπίσκεψι τοῦ Θεοῦ.
Ἀνείπωτο πρᾶγμα! Πώς ἀκριβῶς εἰς τήν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά εἶναι οἱ ἄνθρωποι, σέ μία κοινωνία μέ τόν Θεό!... Αὐτή
ἡ κοινωνία χάθηκε, διεκόπη.
Τότε, οἱ πρωτόπλαστοι δέν εἶχαν χάσει
τόν Θεό. Εἶχαν φοβερή ἐμπειρία. Τά παιδιά τους ἔζησαν στήν ἁμαρτία –ὅπως ὁ
Κάϊν–, ἀλλά καί αὐτά, ἀπό τήν παράδοσι τῶν γονέων των, δέν εἶχαν χάσει τόν
Θεό. Ἀπό τήν τρίτη γενεά καί παρακάτω
ὅμως ἀρχίζει ἡ ἀπώλεια τοῦ Θεοῦ. Ο Κάιν
καί ὁ Ἄβελ δέν ἔχασαν τόν Θεό, γιατί βλέπομε νά ὁμιλοῦν μαζί Του, προσφέρουν
θυσίας κλπ. Ἀλλά παρακάτω, ὅσο προχωροῦν οἱ γενεές, ἀρχίζει νά συσκοτίζεται ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ.
Τί εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο συσκότισε τήν
γνῶσι τοῦ Θεοῦ;
Ἡ ἁμαρτία!
Ἡ ἁμαρτία, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἕνας καπνός, ὁ ὁποῖος μᾶς καλύπτει τόν ὁρίζοντα, ἐκεῖ ὅπου θά βλέπαμε τό πρόσωπον τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος χάσῃ τόν Θεό
καί ἀρχίσῃ νά βλέπῃ τήν Κτίσιν, χωρίς νά
ἀντιλαμβάνεται ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρχῃ
κάποιος πού δημιούργησε τήν Κτίσιν
καί ἀνακλᾶ –ὅπως σᾶς ἔλεγα προηγουμένως– τίς ἰδιότητές Του μέσα στήν Δημιουργία, τότε ἀρχίζει νά λατρεύῃ τά
κτίσματα.
Ὁ διάβολος, ἐπειδή εἶναι ὑπόδικος εἰς
τόν παρόντα κόσμον, ἀλλά καί ὑπερήφανος, βλέποντας τόν ἄνθρωπο νά λατρεύῃ
τά κτίσματα –νά λατρεύῃ τό Δέντρο, νά
λατρεύῃ τό Ποτάμι, νά λατρεύῃ τό Βουνό, τήν Πέτρα–, τότε πάει καί θρονιάζεται –εἴδατε; «θρονιάζεται»!– στό ἀντικείμενο ἐκεῖνο πού λατρεύει ὁ ἄνθρωπος.
Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος, λατρεύοντας τό ἀντικείμενον, στήν πραγματικότητα λατρεύει τόν διάβολο, ἐπειδή αὐτός φωλιάζει
μέσα εἰς τά κτίσματα, πάσχοντας ἀνίατα ἀπό τήν ὑπερηφάνεια.
Καί ὅπως ξέρετε, ἡ μεγαλυτέρα εὐχαρίστησις τοῦ ἀνιάτως ὑπερηφάνου ὄντος
εἶναι νά προσκυνῆται. Ἅμα προσκυνηθῇ,
αἰσθάνεται ὅτι ἐπέτυχε τόν μεγαλύτερο
στόχο. Στόν ὑπερήφανο θά ἰδῆτε νά μήν
ὑπάρχῃ ἀνάγκη οὔτε γιά χρήματα οὔτε
γιά τίποτε ἄλλο, παρά μόνο γιά τό ὄνομά του! ὁ κόσμος νά λέγῃ γι’ αὐτόν! Γι’
αὐτό, καί ἡ γνωστή παροιμία λέγει: «Τά
χρήματα πολλοί τά ἐμίσησαν· τήν δόξαν
οὐδείς»! Ἡ ἔπαρσις! ἡ ὑπερηφάνεια!
Ἀθεράπευτο πρᾶγμα, ἀγαπητοί μου, ἄν
δέν προσέξῃ κανείς. Εἰς τόν διάβολο εἶναι

ἀθεράπευτο, πλέον.
Καί ἔτσι, ὁ διάβολος, φωλιάζοντας μέσα
εἰς τά κτίσματα, ἱκανοποιεῖται νά λατρεύεται καί νά προσκυνεῖται. Καί ἐπειδή οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι ἔχασαν τόν
Θεό, μπερδεύοντάς Τον μέ τίς ἐνέργειές
Του πού ἀνακλῶνται εἰς τήν Κτίσιν, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν λατρεύουν τόν
διάβολον!
Ἀλλά δέν εἶναι μόνο τό ἀντικείμενον
τό ὁποῖον θά λατρευθῇ· εἶναι καί ἄλλα
πράγματα, ὅπως καί προηγουμένως
σᾶς εἶπα. Εἰδωλολατρία δέν εἶναι μόνον
νά προσκυνῇς ἕνα δέντρο ἤ ἕνα βουνό·
εἶναι καί ἡ τέχνη, ἡ τεχνική, ἡ ἐπιστήμη,
ὁ πλοῦτος καί τά χρήματα. Ὅλα αὐτά γίνονται ὁμοίως εἴδωλα, τά ὁποῖα λατρεύει ὁ ἄνθρωπος· προσκυνᾶ ὁ ἄνθρωπος.
Ὁ ἀφιλότιμος Σατανᾶς φωλιάζει καί εἰς
αὐτά! Καί τότε, πολλά πράγματα μεταβάλλονται σέ στοιχεῖα λατρείας τοῦ
διαβόλου.
Τό γενετήσιον, ἐπί παραδείγματι, οἱ
σχέσεις τῶν συζύγων εἶναι στό σχέδιον
τοῦ Θεοῦ· ἔστω καί παροδικόν, ἀγαπητοί μου· πρόσκαιρον. Καί αὐτό τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ εἶναι τοποθετημένο σέ
μία σύζευξι δυό στοιχείων· τῆς ἡδονῆς
καί τοῦ σκοποῦ.
Τώρα, ἀπό τήν στιγμή πού θά ἔλθῃ ὁ
ἄνθρωπος νά χωρίσῃ αὐτά τά δυό, νά
κρατήσῃ τό ἕνα, τήν ἡδονή, καί νά πετάξῃ τόν σκοπό, πού εἶναι ἡ τεκνογονία,
τότε λατρεύει ἐκεῖνο τό ὁποῖον ὁ Θεός
δέν θά ἤθελε· τήν ἡδονή.
Πάει ὁ διάβολος καί χώνεται ἐκεῖ! Καί
ἔτσι, ἐάν εἶσαι πόρνος, εἶσαι εἰδωλολάτρης· λατρεύεις τόν διάβολο! γιατί ἡ πορνεία δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ὁ διαχωρισμός τοῦ σκοποῦ ἀπό τήν ἡδονή. Τά
χώρισες; Εἶσαι εἰδωλολάτρης!
«Τότε... –θά μοῦ πῆτε– μά, τότε εἴμαστε
ὅλοι εἰδωλολάτρες!».
Μά, αὐτό σᾶς ἔλεγα τόσην ὥρα· ὅτι εἴμαστε ὅλοι εἰδωλολάτραι!
Θέλετε ἀκόμη κάτι ἄλλο, ἀγαπητοί μου;
Ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται στούς Κορινθίους, ἀπαριθμεῖ τέσσερις μορφές ἀνηθικότητος καί τούς λέγει:
«Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε μοιχοί οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται
–«Μαλακοί» εἶναι οἱ ὁμοφυλόφυλοι,
καί «ἀρσενοκοῖται» εἶναι πάλι οἱ ὁμοφιλόφυλοι, στίς δυό ὄψεις τοῦ πράγματος. Τά λέγω ὠμά, γιατί αὐτά τά ἁμαρτήματα εἶναι πολύ τῆς μόδας!– ...βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι –Βασιλείαν Θεοῦ δέν θά κληρονομήσουν–» (Α΄

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ενέργειες Του Θεού
Ο Θεός, λοιπόν, είναι όλος και ο Αυτός παρών στον κόσμο με τις Ενέργειές Του. Οι Ενέργειες του Θεού δεν είναι υποκειμενικώς υπαρκτές (= διότι εμείς έτσι νομίζουμε), όπως η
Αγάπη, η Παντοδυναμία, κλπ. Οι Ενέργειες
είναι αντικειμενικώς – οντολογικώς, (= αληθινά) υπαρκτές. Ο Θεός είναι όντως Αγάπη, Παντοδυναμία, Σοφία, κλπ. Εάν ο Θεός δεν έχει
Ενέργειες είναι καταδικασμένος σε θάνατο, διότι δεν θα ζη ούτε θα κινείται, θα είναι νεκρός.
Ο Θεός όμως είναι Ζωή και κίνηση και τούτο
πραγματώνεται με τις Ενέργειές Του.
Ο Ωριγένης ακολουθώντας τον Πλάτωνα, δεχότανε αϊδιον και συναϊδιον (= αιώνιο

(ΣΥΝΕχΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

και συναιώνιο), αναγκαία δηλαδή συνύπαρξη Θεού και κόσμου. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την άποψη, ότι ο Θεός έχει Ενέργειες καθ’
όσον (= επειδή) υπάρχει ο κόσμος. Εάν ο κόσμος δεν υπήρχε συναϊδίως (= συναιώνιος) με
το Θεό, τότε ο Θεός δεν θα είχε Παντοδυναμία, Πανσοφία, κλπ., άρα θα έλειπε κάτι από
το Θεό, το οποίον απέκτησε ύστερα με την
δημιουργία. Για τούτο ο κόσμος είναι συναιώνιος και συναϊδιος του Θεού, ήτοι αναγκαία η
συνύπαρξη του κόσμου στον Θεό, για να εκδηλώσει και πραγματώσει τις Ενέργειές Του, τις
Δυνάμεις Του, όπως την Παντοδυναμία Του,
την Πανσοφία Του κλπ, οι οποίες εκδηλώνονται στον κόσμο.
Τούτο όμως δεν είναι σωστό, γιατί οι Ενέργειες του Θεού υπάρχουν «εν Αυτώ» αϊδίως

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Κορ. στ΄ 910).
Ἀνέφερε τέσσερις μορφές ἀνηθικότητος, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δυό εἶναι κατά φύσιν, ἀλλά παρά νόμον. Ἡ πορνεία εἶναι
κατά φύσιν, ἀλλά εἶναι παρά νόμον·
παρά τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ μοιχεία, ὁμοίως. Σού λέγει: «Νά ἔχῃς τή γυναῖκα σου! Μήν πᾶς σέ ξένη γυναῖκα». Ἡ
πρᾶξις εἶναι κατά φύσιν, ἀλλά παρά νόμον. Οἱ δυό ἄλλες μορφές εἶναι παρά φύσιν, καί συνεπῶς κατά μείζονα λόγο καί
παρά νόμον· εἶναι αὐτονόητο. Ἀλλά, μόλις ἀναφέρει τήν πορνείαν, παρεμβάλει
τήν εἰδωλολατρίαν! Καί τώρα, τό χωρίον
πλήρως εἶναι ὡς ἑξῆς:
«Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε
ἀρσενοκοῖται ...βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορ. στ΄ 9, 10).
Γιατί, ἅγιε τοῦ Θεοῦ Παῦλε, παρενέβαλες τήν εἰδωλολατρίαν;
Γιατί, ἁπλούστατα, αὐτά τά πάθη εἶναι
μορφές εἰδωλολατρίας· λατρεύεται ὁ
διάβολος ἐκεῖ!
Ἀνοῖξτε, ἀγαπητοί μου, στό 1ο κεφάλαιο τῆς «πρός Ρωμαίους» Ἐπιστολῆς,
νά ἰδῆτε ἀκριβῶς αὐτό. Καί μάλιστα ὁ
Θεός –λέγει ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Παύλος–,
ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι ἔπεσαν στά ἁμαρτήματα αὐτά, ἐπέτρεψε νά πέσουν σέ μία
ἀκόμη σκληροτέρα μορφή εἰδωλολατρίας, ὡς τιμωρία τους· γιατί ξέρετε ἔχομε
πολλά σκαλοπάτια εἰδωλολατρίας.
Ἔτσι, λέγει ἕνας Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας –ὀρθότατα– ὅτι τό σπέρμα πού
προσφέρεται στήν πορνεία εἶναι σπονδή στόν διάβολο!...
Γι’ αὐτόν τόν λόγο, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος ἀπεκάλεσε τήν Πέργαμο, αὐτό τό κέντρον τῆς εἰδωλολατρίας, καί προπαντός
αὐτόν τόν τεράστιον βωμόν τοῦ Διός πού
σᾶς ἀνέφερα προηγουμένως, πού ὑπέρκειτο καί ἐδέσποζε τῆς πόλεως, «κατοικίαν καὶ θρόνον τοῦ Σατανᾶ»!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

60ον

του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

και ανεξαρτήτως του κόσμου. Ο Θεός δεν
δεσμεύεται από τον κόσμο. Είναι Η απόλυτος ύπαρξη και, ως εκ τούτου, δεν έχει ανάγκη τον κόσμο. Έρχεται στον κόσμο εφ’ Εαυτού Του (= διότι το θέλει) και όχι εξ ανάγκης.
Έρχεται στον κόσμο δια των Ενεργειών Του.
Όλος ο Θεός είναι παρών στις Ενέργειές Του.
Στις Ενέργειες δε του Θεού υπάρχει όλη η
ΟΥΣΙΑ Του Θεού.
Βαρλααμιτισμός: Ο Βαρλααμιτισμός (=
σύγχυση Ουσίας Προσώπου) είναι αίρεση
που πλησιάζει την αίρεση του Σαβελλίου,
επί επιπέδου των Θείων Ενεργειών (= Ουσία, Ενέργεια). Ο Βαρλαάμ από την Καλαυρία έλεγε, ότι: α΄.-) Ο Θεός δεν έχει Ενέργειες. Είναι ένα κινούν ακίνητον, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης. Δια της θέσεώς του αυ-

τής, σωτηριολογικώς, έχουμε καταστροφή
της Αποκαλύψεως του Θεού. Ο Θεός του
Χριστιανισμού ταυτίζεται με το θεό του Θεϊσμού, Νεοπλατωνισμού, κλπ, με αποτέλεσμα το αδύνατον της γνώσεως του Θεού και
της λυτρώσεως και Σωτηρίας. Όλα τα λεγόμενα περί Θεού [γέννηση, κλπ] είναι μύθος.
β΄.-) Ο Θεός έρχεται σε σχέση με τον κόσμο με κτιστές ενέργειες, ήτοι με μεσάζοντα Όντα (Παπισμός, πάπας, αντιπρόσωπος του Χριστού στον κόσμο = Βικάριους
Κρίστι), όπως και στην αίρεση του Θεϊσμού.
Και πάλι δια της θέσεως αυτής, σωτηριολογικώς, δεν έχουμε πραγματική αποκάλυψη
του Θεού και άρα μη πραγματική γνώση Αυτού, μη πραγματική Λύτρωση και Σωτηρία.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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Οταν κάτι πήγαινε να βγει στην επιφάνεια, νοσυμβούλια των μοναστηριών, που δεν έχουν προφώναζε ο Σεραφείμ: «Τι γαβγίζει το κ...σκυλο;» σχωρήσει στη σύμβαση πολιτείας και Εκκλησίας για
Ρίξτο κανα κόκκαλο να ησυχάσει». Αυτό όμως την παραχώρηση της μοναστηριακής περιουσίας.
δεν ήταν κόκκαλο αλλά... μπον φιλε.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διάταξη του δεύΟι «Άγιοι» οικοπεδοφάγοι
τερου άρθρου, παράγραφος 3 του νόμου 1811, που
(Ετσι τους ονόμασε ο Κ. Σακκελλαρίου στην ρητά καθορίζει τα εξής:
εγκριτη εφημερίδα «το Βήμα» στις 4 Δεκεμβρί«Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η διοίκηση και
ου του 1988. Το δε σκίτσο του είναι ενδεικτικό διαχείριση της αστικής εν γένει περιουσίας των ιερών μοπως λυμαίνονταν οι άγιοι πατέρες την εκκλησι- νών, που δεν συμβάλλονται στη σύμβαση, περιέρχεται
αστική περιουσία).
στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος».
«ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ τσακάλια και κοράκια,
Έτσι, απόλυτος κυρίαρχος στα θέματα της περιάγρια και πεινασμένα, είναι έτοιμα να εισβάλουν ουσίας όλων των μοναστηριών καθίσταται ο κ. Σεμέσα στον χώρο της Ελλαδικής Εκκλησίας με σκο- ραφείμ.
πό να αρπάξουν, όχι βέβαια τα άκακα αρνάκια του
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ προμήνυμα για τον χαμό που θα
ποιμνίου της, αλλά, στην κυριολεξία, να κατασπα- επακολουθήσει με την επιδρομή των τσακαλιών
ράξουν τεράστιες οικοπεδικές εκτάσεις που έχουν και των κορακιών στα οικόπεδα των μοναστηριών,
πελώρια αξία και ανήκουν σε μοναστήρια της Εκ- αποτελούν οι καταγγελίες του «Βήματος» (Κυριακή
κλησίας της Ελλάδος.
13 Νοεμβρίου 1988) σχετικά με το πανάκριβο οικόΟι άγριοι επίδοξοι επιδρομείς συγκροτούν διάφο- πεδο του ΟΔΕΠ, που έχει αξία πάνω από 25 εκαρες ομάδες, η καθεμία από τις οποίες θα δράσει για τομμύρια δραχμές, έχει έκταση 63,60 τετραγωνιλογαριασμό της με σκοπό οι αρχηγοί τους να προ- κών μέτρων και βρίσκεται στην καλύτερη περιοχή
λάβουν και να λεηλατήσουν το ψαχνό της μοναστη- της Βουλιαγμένης. Ωστόσο αυτό το πανάκριβο και
ριακής περιουσίας, τουτέστι να φάνε τα ανεκτίμητα προνομιούσε αξία οικόπεδα που βρίσκονται στη Βουλιαγμένη, χο οικόπεδο
στην Πεντέλη, στη Στροφυλιά και αλλού.
η Ιερά ΣύνοΑνάμεσα στα τσακάλια και τα κοΤου Κ. Β.
ράκια διακρίνεται η όντως «αγγελιΣακελλαρίου
κή» και «βιβλική» μορφή ενός «άγιου» μητροπολίτη της Ελλαδικής Εκκλησίας, που έχει αρχαγγελικό όνομα και είναι φί- δος, δηλαδή
λος και προστατευόμενος του αρχιεπισκόπου κ. Σε- στην πραγραφείμ. Πρόκειται για τον «άγιο», όντως, μητροπο- ματικότητα ο
λίτη που ασχολείται ιδιαίτερα με τα μέγαρα, γιατί ο αρχιεπίσκοίδιος κατασκευάζει πολυτελή μητροπολιτικά μέγα- πος κ. Σεραρα και αγοράζει πανάκριβες επαύλεις και από αλ- φείμ, απολόθρησκους με απώτερο σκοπό να τις απολαμβάνει φ ά σ ι σ ε ν α
όταν, όπως ελπίζει, μετατεθεί σε πλούσια μητρόπο- το πωλήσει
λη πολύ κοντά στην Αθήνα και γίνει - γιατί όχι - και σε έναν ιδιώαρχιεπίσκοπος Αθηνών!
τη, στον κ. Α.
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ των προετοιμαζόμενων εισβο- Καρέλλα, αντί
λέων εμφανίζονται και κάτι σύγχρονοι Αννίβες προ του εξευτελιτων πυλών της Ιεράς Συνόδου και μερικοί λαϊκοί με στικού ποσού
αρχιερατικά ονόματα ή θλιβεροί αχθοφόροι βαρύ- των 6.740.656
γδουπων τίτλων και κοσμητικών επιθέτων, που ήδη δραχμών!
άρχισαν να συνωστίζονται στους διαδρόμους και στα
Σε αυτές τις
γραφεία του κτιρίου της Ιεράς Συνόδου και της αρ- καταγγελίες του «Βήματος» κανείς από τους λαλίχιεπισκοπής και συζητούν με διάφορους «ειδικούς» στατους πολυθεσίτες της αρχιεπισκοπής ή της Ιεράς
και μη συμβούλους για το ποια μορφή πρέπει να πά- Συνόδου δεν τόλμησε να απαντήσει. Η μόνη αντίρει η «οικονομική υπηρεσία» της Ιεράς Συνόδου, δραση εκδηλώθηκε από τον αρχιεπίσκοπο κ. Σεραώστε να ικανοποιηθούν πιο γρήγορα και αποτελε- φείμ, ο οποίος, μη μπορώντας να κρατήσει την οργή
σματικά οι αρπακτικές τους διαθέσεις...
του για την αποκάλυψη του «Βήματος» και τραβώΌπως δείχνουν τα πράγματα, οι επίδοξοι εισβο- ντας τα γένια του μέσα στο γραφείο του, φώναξε:
λείς προετοιμάζονται συστηματικά και προκλητικά,
«Μα πώς, βρε παιδί μου, όλα τα μαθαίνει το
γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Εκκλησία της Ελ- “Βήμα”; Ποιος τα λέειχαρτί και καλαμάρι στον Σαλάδος αποτελεί σήμερα ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου κελλαρίου;».
επικρατεί χάος και αναρχία και ο καθένας «άγιος»
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. «Το Βήμα» σήμερα προσθέξεπουλάει ό,τι θέλει και όσο θέλει. Άλλωστε οι προ- τει και τα ακόλουθα, για τα οποίο ασφαλώς θα εκμαετοιμαζόμενοι καταδρομείς ακολουθούν τα ίχνη του νεί ο εορτάζων σήμερα αρχιεπίσκοπος.
«αγίου» Ιωαννίνων κ. Θεόκλητου Σετάκη, ο οποίος
1. Η οικονομική εφορία Γλυφάδας, σύμφωνα με
συνέστησε και αφανή εμπορική εταιρεία και εκμε- προχθεσινούς υπολογισμούς, αποφαίνεται ότι η
ταλλεύθηκε άγρια την πελώρια περιουσία της δημό- αξία του άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου,
σιας εκκλησιαστικής σχολής Βελλάς. Και όλα αυτά που πώλησε ο αρχιεπίσκοπος στον κ. Καρέλλα αντί
με τις ευλογίες και την κάλυψη του αρχιεπισκόπου 6.740.656 δραχμών, δεν ανέρχεται πια στο ποσό των
κ. Σεραφείμ!...
19.379.386 δραχμών, το οποίο η ίδια είχε υπολοΤο πράσινο φως για την προετοιμασία της επικεί- γίσει, αλλά πλησιάζει τα 30.000.000 δραχμές, γιαμενης επιδρομής των ανθρωπόμορφων τσακαλιών τί μπροστά σ’ αυτό το οικόπεδο διανοίγεται μεγάκαι κορακιών εναντίον της μοναστηριακής περιου- λος δρόμος!..
σίας το έχουν δώσει αρκετοί από τους ταγούς της Ελ2. Το εξευτελιστικό ποσό των 6.740.656 για
λαδικής Εκκλησίας, οι οποίοι από αυστηροί φύλακες την αγορά του οικοπέδου δεν το καθόρισαν ούτε
και ακοίμητοι φρουροί των περιουσιακών της στοι- η«υπηρεσία» του ΟΔΕΠ ούτε ο αρχιμανδρίτης κ.
χείων έχουν μεταμορφωθεί σε υπονομευτές τους.
Λεόντιος Μαρκόπουλος, τον οποίο ο κ. Σεραφείμ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ κατάντημα οφείλεται και στο έχει ορίσει απόλυτο κυρίαρχο στα οικονομικά της
γεγονός ότι ο αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ και αρ- Εκκλησίας και του έχει πει πως θα τον κάνει και δεκετοί «άγιοι» μητροπολίτες έχουν συνεργήσει και σπότη. Αυτό το ποσό καθορίσθηκε με εντολή του κ.
συμφωνήσει στη διατύπωση των διατάξεων του νό- Σεραφείμ! Έτσι θέλησε, έτσι διέταξε...».
μου 1811/88, που κυρώνει τη σύμβαση για την παΜας ξάφνιασε με τις τελευταίες δηλώσεις
ραχώρηση στο Δημόσιο της δασικής και αγροτολι- για την εκκλησιαστική περιουσία ο Αρχιεπίσκοβαδικής περιουσίας των ιερών μονών της Εκκλησί- πός μας Ιερώνυμος Β΄ «Δυστυχώς, κάποιοι
ας της Ελλάδος.
φρόντισαν τα ασημικά και τα χρυσά της ΕκΣυγκεκριμένα, ο νόμος 1811 που ισχύει από κλησίας σε δύσκολες στιγμές να μην υπάρτη 13η Οκτωβρίου 1988, ορίζει ότι καταργείται ο χουν. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες. Η ΕκκληΟΔΕΠ και μετά την κατάργησή του η Διαρκής Ιερά σία έχει μία συγκεκριμένη περιουσία, μικρή,
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναλαμβάνει τη η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Αυτό
διοίκηση και διαχείριση της ρευστοποιητέας αστι- προϋποθέτει έναν ειλικρινή διάλογο με το
κής και της απομένουσας αγροτολιβαδικής και δα- κράτος, μια συζήτηση που θα βασίζεται σε
σικής περιουσίας των 149 μονών, που έχουν προ- διακριτούς και καθαρούς ρόλους. Χρειάζεσχωρήσει στη σύμβαση.
ται, λοιπόν, ειλικρίνεια και προσπάθεια χωΜε αυτή την πονηρή διάταξη οαρχιεπίσκοπος ρίς φωνές».
παίρνει στα χέρια του δικτατορικές εξουσίες, αφού
Μακαριώτατε ποιοι είναι αυτοί που αφαίρεο νόμος δίνει στον αρχιεπίσκοπο υπερεξουσίες και σαν τα ασημικά και τα χρυσά από την Εκκληαρμοδιότητες, τις οποίες, προφανώς, δεν έχουν αντι- σία; Γιατί δεν τους ονομάζετε; Μην μας πήτε
ληφθεί ή προσποιούνται ότι τις αγνοούν τα ηγουμε- ότι δεν τους γνωρίζετε; Διότι είναι γνωστό τοις

πάσι, ότι: από το 1971 έως 1977 ήσασταν Πρωτοσύγκελος, μετά προηχθήκατε (1978-1981)
σε Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου – δεξί
χέρι του Σεραφείμ σε εποχές που αντί να κεράσουν καφέ τους δημοσιογράφους τους κερνούσαν οικόπεδα, – έπειτα ο Σεραφείμ, σας
προήγαγε σε μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας το 1981, και από τότε μείνατε ο πιστός συνεργάτης του, ο άνθρωπος για δύσκολες αποστολές – δεν ξεχνάμε την “δύσκολη” αποστολή στη Λάρισα ως έξαρχος –. Μήπως δύσκολο
δεν ήταν το οικονομικό θέμα, που εξαιτίας του
χάσατε τις αρχιεπισκοπικές εκλογές το …..;
Αφού Μακαριώτατε θέλετε να μιλήσετε με
ειλικρίνεια, τότε πέστε στον ελληνικό λαό πού
σπαταλήθηκε η Τεράστια Εκκλησιαστική Περιουσία και σήμερα είναι μικρή, όπως ομολογείτε;
Στην Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας
της Ελλάδος, που έγινε από 15-30 Νοεμβρίου 1972, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ - που φέρετε και το όνομά του – κα-

τέθεσε α) έκθεση εκ 437 σελίδων “ΠΕΡΙ ΤΩΝ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ.”, από 15/5/1967
έως 14/11/1972 και β) έκθεση των Σεβ. Προέδρων και Μονίμων Συνοδικών Επιτροπών
από 11/3/1969 έως 14/11/1972. Εκεί περιγράφονται – όπως γνωρίζετε – τα πάντα. Όσον
αφορά την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας,
την προσδιόρισε – κατά μεγίστην προσέγγισιν – στα 30.300.000.000 δρχ., εάν γίνονταν η
αξιοποίησή της. Βάσει μελετών που είχαν γίνει, μπορούσε άνετα η Εκκλησία να καλύψει
τις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες
του κλήρου, που ανέρχονταν στο 1 δις, την ιεραποστολή στο μισό δις, και τα έργα αγάπης
άλλο μισό δις.
Μόνο η αξία του κτήματος Στροφυλιάς«Το
τουριστικό διαμάντι της Ελλάδος», που είχε
έκταση – όπως γράψαμε παλαιότερα – 23 χιλιάδων στρεμμάτων και ήταν παραθαλάσσιο
(με μεγάλο πλάτος αμμουδιάς και 12 χιλιόμετρα παραλία) είχε υπολογιστεί στο διπλάσιο
του κρατικού προϋπολογισμού εκείνης της περιόδου. Αν είχε αξιοποιηθεί πάνω στις μελέτες που είχε εκπονήσει ο οραματιστής Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄, θα απέδιδε σε ετήσια βάση, 340 εκατομμύρια, ήτοι 1/7 του συνόλου των εξόδων της Εκκλησίας.
Θα πρέπεινα φέρετε – αφού θέλετε την ειλικρίνεια – έναν απολογισμό της Εκκλησίας τη
σχετική εποχή για να διαπιστωθεί:
α) Πού χάθηκαν τόσα χρήματα, όταν η Εκκλησία, από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε
η Εθνική Τράπεζα, ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχός της ξεπερνώντας το 5% των καταθέσεων και συμμετείχε στο Δ.Σ. της Τράπεζας μόνιμα ένας μητροπολίτης και ο οικονομικός διευθυντής της Εκκλησίας; β) Τί απέγιναν οι οικοπεδικές εκτάσεις γύρω από την Μονή Πεντέλης, στη Νέα Μάκρη, στην τεράστια παραθαλάσσια έκταση της Βουλιαγμένης – μελέτη
Αραβαντινού – στη Νέα Πολιτεία, Εκάλη, στο
Καβούρι, ή περιοχή Φασκομηλιάς, μέσα στην
καρδιά της Αθήνας (Λ. Αλεξάνδρας, Θουκυδίδου, Δεινοστράτους…) καθ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια;
Έξι χρόνια μόνο έμεινε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ο Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης), και το
έργο του υπήρξε τεράστιο, χωρίς καμία κρα-

τική ή ξένη οικονομική συμπαράσταση αφενός και αφ’ ετέρου, με σφοδρή πολεμική από
όλες τις πλευρές, και με μια κρατική φορολόγηση 35% επί των ακαθαρίστων εσόδων– αυτή
η φορολογία καταργήθηκε το 2004 –. Με την
σοφή και έντιμη διαχείριση, όχι μόνο κράτησε
ό,τι βρήκε από τους προκατόχους του αλλά
και αύξησε αγοράζοντας ακίνητα και πολλαπλασιάζοντας τις καταθέσεις στις Τράπεζες.
Μετά τον Ιερώνυμο Α΄ (Κοτσώνη) όχι μόνο
δεν μπήκε ούτε μια πέτρα ή κάποιο τούβλο,
παρ’ ότι εισέπραττε τεράστια ποσά από διάφορα Κοινοτικά Προγράμματα, αλλά και λεηλατήθηκε η εκκλησιαστική περιουσία.
Θα αναφερθούμε σε ενδεικτικές περιπτώσεις (λεηλασίας, κακοδιαχείρισης, απάτης…)
για να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες, τι συμβαίνει με τους «Αγίους» (δεσποτάδες) και γιατί βγάλαν στο περιθώριο τους 12 έντιμους καθαρούς και αγίους επισκόπους!
α) Αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας“ΤΟ ΒΗΜΑ” 4/12/1988, ότι ο αρχιε/πος
Σεραφείμ Τίκας πώλησε στον κ. Καρέλλα ένα
πανάκριβο οικόπεδο στην Περιοχή της Βουλιαγμένης αντικειμενικής αξίας πάνω από
30.000.000 δρχ. στην εξευτελιστική τιμή των
6.740.656 δρχ.
β) Στις 23 Μαΐου 1989 πώλησε οικόπεδο
στο Σούνιο με το υπ’ αρ. 46.486 συμβόλαιο
σε ιδιώτη στην τιμή των 18.500.000 δρχ. και
την ίδια ημέρα, την ίδια στιγμή, στον ίδιο συμβολαιογράφο και με υπ’ αρ. 46.487, ο ιδιώτης
μεταπωλεί το οικόπεδο σε άλλο “ιδιώτη” προς
43.500.000 δρχ. βάζοντας στην τσέπη (χέρι με
χέρι) 25.000.000 δρχ.
γ) Όπως έγραψε η εφημερίδα “ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ” (1/6/1968) πωλήθηκε μεγάλη
έκταση στην Πολιτεία με πολύ χαμηλό τίμημα – χάρισμα – στον… συνεταιρισμό των βουλευτών για να γίνουν προσεχώς βίλες με ιδιοκτήτες τους εθνοπατέρες μας, και για να δικαιολογήσουν το φθηνό – δωρεά – τίμημα
χαρακτήρισαν την περιοχή ως πετρώδη. Και
γι’ αυτό όλες οι διώξεις έμπαιναν στο αρχείο,
ακόμα και το Υπουργικό Συμβούλιο ασχολήθηκε και ανέστειλε με νόμο ποινικές και κακουργηματικές πράξεις για να μην διαταραχθούν
οι… διεθνείς σχέσεις της χώρας…».
Μέχρι εδώ σας παρουσιάσαμε πώς “χάριζαν” – “δώριζαν” οικόπεδα ή άλλα ακίνητα.
Τώρα σας παρουσιάζουμε πώς σπαταλούσαν – τσέπωναν – τα ιερά χρήματα!
δ) Η Μονή Πεντέλης, όταν ηγούμενος ήταν
ο Χρυσόστομος, αγόρασε ένα οροφοδιαμέρισμα από τον γνωστό τότε κατασκευαστή
κ. Βωβό στη Λεωφόρο Κηφισιάς. Η εκτίμηση
της αγοραστικής αξίας, ενώ ανέρχονταν στα
27 εκατομμύρια δρχ. το Μοναστήρι έδωσε –
όπως δήλωσε – 140 εκατομμύρια!!!
Για την πράξη αυτή είχε ασκηθεί δίωξη κατά
του ηγουμένου, αλλά για χρόνια η υπόθεση
έμεινε στα αζήτητα.
ε) «Σάλος στη Μονή Π…. – Να επέμβει Εισαγγελέας», «Μ… “έκλεψε” κειμήλια μονής»,
έγραφε σε πρωτοσέλιδο η εφημερίδα “Star”
και συνέχιζε: «Σκάνδαλο μεγατόνων στους
κόλπους της Εκκλησίας… Είναι αλήθεια ή όχι
ότι όλα τα ιερά κειμήλια της Μονής Π… είναι
πιστά αντίγραφα των κανονικών;
Είναι αλήθεια ή όχι ότι όλα τα original ιερά
κειμήλια της Μονής μεταφέρθηκαν νύχτα, με
κοντέινερ που έφυγε από την πίσω πλευρά
της Μονής;
Είναι αλήθεια…; Οι ίδιοι κύκλοι μιλούσαν
για μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπήλων που δρα
στους κόλπους της Εκκλησίας… Οι κληρικοί
αυτοί που βρίσκονται στο κύκλωμα αυτό, είναι ουσιαστικά δέσμιοι των αρχαιοκαπήλων,
οι οποίοι τους κρατούν στο χέρι με φωτογραφίες και βίντεο…».
Υπάρχουν δεκάδες παρόμοια δημοσιεύματα, και εκατοντάδες που κυκλοφορούν μεταξύ σας και στα δημοσιογραφικά στέκια, που
σ’ αυτά θα αναφερθούμε σε ανάλογη στιγμή.
Δεν πιστεύουμε ότι δεν ακούσατε τίποτα για
τον “φόνο”, Μακαριώτατε Ιερώνυμε, διότι από
1981 υπήρξατε αρκετές φορές συνοδικός και
επί πλέον ήσασταν και για χρόνια μέλος της
Διοικούσης Επιτροπής της Οικονομικής Υπηρεσίας με Πρόεδρο τον μακαρίτη ΚερνίτσηςΛεόντιο (Μαρκόπουλο).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

αυγουστοσ 2016

συνέχεια από τη σελ. 4

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ επί τέλους.. “ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ !!!”

κειμήλια κατέληξαν σε οίκους πλειστηριασμών της… πολιτισμένης Ευρώπης.
Στην Αίγυπτο, με την επικράτηση της
“Μουσουλμανικής Αδελφότητας” του Μ.
Μόρσι τον Ιούνιο του 2012, σε λίγες ημέρες κατέστρεψαν 40 εκκλησίες, ενώ 23 είχαν μεγάλες φθορές. Έγιναν μαζικές δολοφονίες, απαγωγές, εκτελέσεις και βιασμοί
πολλών χριστιανών.
Στην Νιγηρία, Ινδονησία, Υεμένη… οι χριστιανοί γίνονται κυριολεκτικά ολοκαύτωμα,
όπως την εποχή του Νέρωνα (54 μ.Χ.) από
επιθέσεις των φανατικών μουσουλμάνων.
Στην περιοχή της Μ. Ανατολής, όπου κήρυξε ο Κύριος, Ιησούς Χριστός, συνέχισαν
οι Απόστολοι και οι άγιοι Πατέρες εστερέωσαν την Εκκλησία, ήρθε ο Μωάμεθ (610632 μ.Χ.) και θεμελίωσε τον Ισλαμισμό. Το
70% αυτής της περιοχής αποτελούσε το
χριστιανικό στοιχείο. Ο αμείλικτος και παντοειδής διωγμός – ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια – συνέβαλε ώστε σήμερα ο χριστιανικός πληθυσμός να ανέρχεται στο 3-10%.
Στην Βηθλεέμ – η κατ’ εξοχήν γενέθλια
πόλη του Χριστιανισμού – το 1990 αποτελούσε το 60% του πληθυσμού και σήμερα
φθάνει μόνο το 1%.
Τα τελευταία χρόνια στη Μ. Ανατολή και
Αφρική, που κατέρρευσαν τα καθεστώτα –
ήταν προσχεδιασμένα από σκοτεινούς κύκλους προ δεκαετιών – δημιούργησαν εμφύλιες συγκρούσεις και με την σχετική προπαγάνδα, στοχοποίησαν οι ισλαμικές οργανώσεις τους χριστιανούς.
Σε έρευνα, που έκανε η οργάνωση «OpenDoors», αναφέρεται ότι, ζούμε σε μία εποχή που είναι η χειρότερη για να είσαι χριστιανός, και είναι πάνω από 50 οι χώρες
που οι χριστιανοί καταπιέζονται. Σε πολλές
γίνονται απίστευτες αιματηρές θρησκευτικές εκκαθαρίσεις.
Στο ισλαμικό δόγμα το μίσος κατά του
χριστιανισμού αποτελεί αιώνιο βίωμα και
σε δεδομένη στιγμή εκδηλώνεται με τον πιο
φρικιαστικό τρόπο προσπαθώντας να καταστρέψει και να αφανίσει ό,τι χριστιανικό και
ορθόδοξο βρει μπροστά του.
Στο συνέδριο του κομιτάτου των Νεότουρκων «Ένωση και Πρόοδος» αποφασίστηκε η τελεσίδικη γενοκτονία των χριστιανών. Το περιοδικό “TheTimesofLondon” (3
Οκτωβρίου 1911) έγραφε για την απόφαση:
«… Η Τουρκία είναι πρωτίστως μια μουσουλμανική χώρα και οι ιδέες του μουσουλμανισμού και η επιρροή του πρέπει
να κυριαρχούν. Κάθε άλλη θρησκευτική
προπαγάνδα πρέπει να κατασταλεί, αφού
δεν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί τους
χριστιανούς… Αργά ή γρήγορα η πλήρης
οθωμανοποίηση πρέπει να επιτευχθεί,
αλλά είναι πλέον αντιληπτό ότι αυτό δεν
θα μπορούσε να γίνει με την πειθώ, αλλά
με την δύναμη των όπλων…».
Και αυτό δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Με την Μικρασιατική καταστροφή –
ήταν η μεγαλύτερη που έγινε από την αρχαιότητα – πάνω από 1.200.000 ψυχές χάθηκαν και χιλιάδες ναοί, μοναστήρια, ιδρύματα… καταστράφηκαν. Μόνο στην περιοχή του Πόντου υπήρχαν 1.130 ναοί, 22 μοναστήρια, 1650 παρεκκλήσια και 1500 κληρικοί όλων των βαθμίδων.
Κάπως έτσι δεν έγινε στο Κόσοβο – την
κοιτίδα του χριστιανισμού της Σερβίας –
που ήταν γεμάτο από σέρβικα μνημεία και
τόπους θρησκευτικής λατρείας (εκκλησίες
και μοναστήρια), εμπεδωμένο στην συνείδηση των Σέρβων ως το «Ιερό Κόσοβο» παραλληλιζόμενο με τα Ιεροσόλυμα και τους
Αγίους Τόπους; Από το 1941 έως το 1944
τα Κόσοβο γνώρισε την πιο σκληρή ιταλοαλβανική κατοχή όπου χιλιάδες Σέρβοι δολοφονήθηκαν, και αρκετές χιλιάδες Σέρβοι

εγκατέλειψαν τις εστίες τους καταφεύγοντας στην Σερβία για να γλιτώσουν, τις δε
περιουσίες πήραν Αλβανοί έποικοι.
Οι μουσουλμάνοι του Κόσοβου από
500.000 που ήταν το 1948 εκτινάχθηκαν
στα 1.600.000 το 1991 και βοηθούμενοι
από τη… “Χριστιανική Δύση” κατέστρεψαν
ό,τι θύμισε Ορθοδοξία (εκκλησίες, μνημεία,
μοναστήρια…) εκτοπίζοντας τους Σέρβους
χριστιανούς.
Στην Συρία βλέπουμε να καταστρέφονται
τα πάντα γιατί ήταν το καταφύγιο των διωκόμενων χριστιανών της Μ. Ανατολής.
Τους άφησε κυριολεκτικά άφωνους τους εννέα
ηγέτες της μεσανατολικής χριστιανοσύνης, (μαρονίτης πατριάρχης, ελληνοκαθολικός, συρορθόδοξος, συροκαθολικός, καθολικός της Αγίας
Έδρας, εκπρόσωπος του ελληνορθόδοξου Πατριάρχη…)
που συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο με τον
ΜπαράκΟμπάμα παρουσία και του υπουργού SuzanneRice(Πέμπτη 11/9/2014) που,
σύμφωνα με την εφημερίδα al-Akhbar, οι
επίσκοποι παρουσίασαν στον Ομπάμα έγγραφα με τα οποία του εξέθεταν την θλιβερή κατάσταση των χριστιανών στην Μέση
ανατολή και τις απειλές και τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν, εξαιτίας του ISIS που
χρηματοδοτήθηκαν αφειδώς από τις ΗΠΑ
τα τελευταία χρόνια.
Ο Μ. Ομπάμα ομολόγησε – όπως αναφέρει η εφημερίδα – την αδήριτη αλήθεια: «Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Μπασά Αλ-Άσαντ προστατεύει τους χριστιανούς στη Συρία».
Έκπληκτοι οι συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να πιστέψουν σ’ αυτά, ως και για άλλα,
που άκουσαν από τον Πρόεδρο Ομπάμα.
“ΒΟΜΒΑ” – ΤΟΠΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
Αιγύπτιος αξιωματούχος μουσουλμάνος
στο θρήσκευμα – φιλέλληνας –ταξιδεύοντας αεροπορικώς από Κωνσταντινούπολη για Αθήνα, είπε σε Έλληνα διπλωμάτη:
«Αφήστε τους (μουσουλμάνους) να προσεύχονται όπως και τώρα, άτυπα, όπου
μπορούν και θέλουν· επίσημο όμως τζαμί μη τους χτίσετε»!!! (“ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”).
Με αυτά που είπε μας προειδοποίησε:
«Ξέρετε τι δύναμη έχουν οι ιμάμηδες, οι
χοτζάδες, οι μούφτηδες, και οι μουλάδες;
Θεός να σε φυλάει! Έχουν εξουσία ζωής
και θανάτου. Μπορεί να φανατίσουν μέχρις εσχάτων ολόκληρο πλήθος πιστών.
Ελέγχουν από τον αριθμό των γεννήσεων
μέχρι το ποιος θα γίνει καμικάζι, μάρτυρας του Ισλάμ… Μάλιστα όταν έχουν ένα
χώρο άβατο και απόρθητο, επενδυμένο με
ιερότητα, όπως ένα τέμενος, είναι τελείως
ανεξέλεγκτοι. Ποιος θα τολμήσει να πατήσει το πόδι του εκεί μέσα χωρίς να θεωρηθεί… βέβηλος και άπιστος με οποιαδήποτε αφορμή; Αρκεί να σκεφθούμε ότι
κινδύνεψε να καεί η Αθήνα για ένα φύλλο – φωτοτυπία – σκισμένο από το Κοράνι. όταν όμως είναι σκόρπιοι έχουν και κάποιο φόβο… Σε μια πολυκατοικία, σε μια
γειτονιά… υπάρχουν και άλλοι. Μπορεί
και η αστυνομία να επέμβει… Σε ένα τζαμί όμως είναι μόνο αυτοί και ο Αλλάχ…».
Εξ άλλου ο Ερντογάν ως Δήμαρχος της
Κωνσταντινούπολης ήταν ξεκάθαρος με
αυτά που είπε: «Η δημοκρατία είναι μόνο
το τρένο στο οποίο επιβιβαζόμαστε για να
φτάσουμε στο στόχο μας… Τα τζαμιά εί-

ναι τα στρατόπεδά μας, οι μιναρέδες είναι οι ξιφολόγχες μας, οι τρούλοι είναι τα
κράνη μας, οι πιστοί είναι οι στρατιώτες
μας…» (από το βιβλίο του Χρ. Τσιαχρή, δικαστικού Σ.Ε.Δ.).
Υπάρχει κανείς που να μένει αδιάφορος
μπροστά στα όσα μπορεί να λέει ηγέτης
μιας χώρας και να μην προβληματίζεται
για τη Δημόσια Τάξη και εθνική ασφάλεια
της χώρας του, όταν μάλιστα από το 2001
στο όνομα του Ισλάμ έχουν γίνει περισσότερες από 17.000 τρομοκρατικές επιθέσεις
με εκατοντάδες
θύματα;
Ο ελληνικός
λαός έχει, ιδιαίτερα, σοβαρούς
και ιστορικούς λόγους να τα λαμβάνει αυτά υπόψιν του και να μη
θέλει να δει τζαμί στα μάτια του,
διότι βίωσε την
φρικτή Οθωμανική, Μουσουλμανική Κατοχή, 400
ολόκληρα χρόνια η Ν. Ελλάδα και 500 η Βόρεια με τις
σφαγές εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων,
το φρικτό παιδομάζωμα των Ελληνόπαιδων, των βίαιο εξισλαμισμό, τα σκλαβοπάζαρα, τις λεηλασίες, τις καταστροφές,
την τρομοκρατία, τα 2.500.000 Νεομάρτυρες, τη Γενοκτονία, τους ποταμούς αιμάτων, δακρύων και θρήνων, τους σκοτωμούς και βιασμούς… Μπορείς να κλείνεις
τα μάτια σου ή να ξεχνάς το Πογκρόμ των
Τουρκο-ισλαμιστών το 1955 στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, τους διωγμούς
στην Ίμβρο και την Τένεδο, την παράνομη
Τουρκο-Μουσουλμανική Κατοχή στην Κύπρο – παρά τις αποφάσεις του ΟΗΕ – με
200.000 πρόσφυγες, 4.000 νεκρούς και εκατοντάδες “αγνοούμενους”, αλλά και εγκλωβισμένους; Ποιος άλλος λαός βίωσε τέτοιον
πύρινο όλεθρο – ολοκαύτωμα από το Ισλάμ,
και μπορεί να λησμονεί ότι η μήτρα που τα
γέννησε, τα τροφοδότησε και τα ενορχήστρωσε είναι τα τζαμιά;
Η Συνθήκη της Λωζάννης – που η Τουρκία βάναυσα παραβιάζει – υποχρεώνει την
Ελλάδα να παραχωρήσει τόπους θρησκευτικής λατρείας, αποκλειστικά και μόνον στη
μειονότητα των Ελλήνων υπηκόων, μουσουλμάνων στο θρήσκευμα, οι οποίοι κατοικούν στην Θράκη.
Η κατασκευή τζαμιών πέραν των ορίων
της Θράκης σημαίνει dejureκαι defacto αναγνώριση ότι υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα σε όλη την Ελλάδα.
Έτσι, αυτόματα αναγνωρίζονται ως νόμιμοι όλοι όσοι λαθραία εισέβαλαν στην Ελλάδα και διαβιούν παράνομα…
Η περιοχή του χώρου λατρείας για τους
μουσουλμάνους αποτελεί και ιδιοκτησία
τους βάσει του ιερού τους βιβλίου. Εκ των
πραγμάτων η περιοχή του τζαμιού (ως λατρευτικού χώρου και βάσει διεθνούς δικαίου) αποτελεί χώρο ασύλου, διότι κάθε σπιθαμή, θεωρείται ως ιερή και κάθε παράβασή της βεβήλωση με αποτελέσματα απρόβλεπτα.
Έτσι, κάθε τρεις και λίγο, θα έχουμε και
μια διαδήλωση διαμαρτυρίας – προφασιζόμενοι κάποιο λόγο – στο κέντρο της Αθήνας
ή και σε άλλες πόλεις με τις πράσινες σημαίες, τα σαρίκια, τις μανδήλες, τις κελεμπίες και τα ουρανομήκη «Αλλάχ ουακ μπάρ».
Δεν μας προβλημάτισε το γεγονός ότι,
ενώ με τη Συνθήκη της Λωζάννης στην
Τουρκία παρέμειναν 111.000 Έλληνες και
στην Ελλάδα 106.000 μουσουλμάνοι, σήμερα οι Έλληνες μόλις μετά βίας φθάνουν τις
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2.000 και οι μουσουλμάνοι ξεπερνούν τις
130.000 (για την Τουρκία κάθε μουσουλμάνος στην Ελλάδα αυτομάτως θεωρείται
και Τούρκος!).
Αυτό το απίστευτο δήλωσε μέσα στην Ελληνική Βουλή ο βουλευτής της μουσουλμανικής μειονότητας Αχμέτ Σαδίκ. Συγκεκριμένα είπε: «όλοι οι μουσουλμάνοι στη Θράκη είναι Τούρκοι. Φέρτε μου έναν που να
δηλώνει ότι δεν είναι Τούρκος! Δεν υπάρχει ούτε ένας!». Και δεν βρέθηκε ούτε ένας
να τον βάλει στη θέση του…
Οι Έλληνες της Θράκης φωνάζουν από
χρόνια «Αλωνίζει το τουρκικό προξενείο της
Κομοτηνής… Πιέζονται οι Πομάκοι να ακολουθήσουν γλώσσα και νοοτροπία τουρκική… “Μητέρα πατρίδα και Μητέρα πατρίδα”
φωνάζουν συνεχώς… Σημαίες και σημαιούλες κυκλοφορούν… Υπάρχουν μουφτήδες επίσημοι και ανεπίσημοι… Υποτροφίες
και σπουδές στα μαύρα βάθη της Τουρκίας… Επισκέψεις και επιδοτήσεις… Κηδείες
και κόμματα με συγκεκριμένα χρώματα…».
Το δόγμα Οζάλ (πρόεδρος Τουρκίας) επί
των ημερών μας πραγματώνεται: «Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα,
αφού αρκεί το να στείλουμε μερικά εκατομμύρια δικούς μας (μουσουλμάνους)
στην από δω μεριά…».
Ήδη πολύ σύντομα, με τον ρυθμό που
καταφθάνουν στην Ελλάδα οι μουσουλμάνοι, πρόσφυγες, μετανάστες, αλλοδαποί…
και με την ταχύτητα που κατασκευάζουμε
τα hotspot σε όλη την επικράτεια, θα είναι
μια μεγάλη μειονότητα και θα απαιτήσουν
σύντομα μουσουλμανικά σχολεία, τζαμιά,
κοινή μουσουλμανική γλώσσα, το νόμο της
Σαρίας, την κατάργηση του Σταυρού και
της σημαίας, τις εικόνες, τα εικονοστάσια
και την επιβολή της μουσουλμανικής κουλτούρας. «Επίσημα» εισβάλλουν στην Ελλάδα το δίμηνο 15.000 – (λαθρο)μετανάστες
που σημαίνει πως μια νέα μουσουλμανική
πόλη ξεφυτρώνει το δίμηνο!
Ο “φιλάνθρωπος”GeorgeSoros (φίλος
του Γ. Παπανδρέου που είχαν συναντηθεί
πριν μας χρεοκοπήσει) μεγάλος αρχιτέκτονας της Νέας Τάξης, ο άνθρωπος που
υποστηρίζει χρόνια το κράτος των Σκοπίων κατά της Ελλάδας, σε συνέντευξη που
έδωσε στην Κωνσταντινούπολη (Δεκέμβριος 2015) ανακοίνωσε ότι, διαθέτει 11 δις δολάρια για την χρηματοδότηση των Μ.Κ.Ο.
που μεταφέρουν και υποδέχονται μουσουλμάνους μετανάστες στην Ελλάδα (Θ. Κατσανέβας). Έτσι λύθηκε η απορία το πού
βρίσκουν τα χρήματα όλοι αυτοί οι… “πρόσφυγες” (λαθρομετανάστες) που έρχονται
στην Ελλάδα.
Και γεννιέται το ερώτημα: Γιατί τα χρήματα αυτά δεν τα δίνει στην Τουρκία – που είναι και ομογάλακτη – να φτιάξει οίκους αλληλεγγύης μεταναστών (hotspot) και να επιστρέψουν οι χιλιάδες δεκάδες στην Τουρκία να ανασάνει οικονομικά και να μας αφήσει ήσυχους;
ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ! Το “ΤΖΑΜΙ… αρχή δεινών;;;” (“ΑΓΩΝΑΣ”, Μάρτιος 2013). Εάν δεν
βάλουμε μυαλό ώστε επιστρέφοντας στις
ρίζες μας, να προσευχηθούμε με όλη την
δύναμη της ψυχής μας, με πραγματική μετάνοια, νηστεία, προσευχή και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, ας μη περιμένουμε
διόρθωση των πραγμάτων. Τότε να είμαστε
βέβαιοι, ότι η “ατομική” ΒΟΜΒΑ θα εκραγεί και η ορθόδοξη Ελλάδα μας θ’ αποτελεί πλέον παρελθόν, ενώ τα τζαμιά θα δεσπόζουν υπενθυμίζοντάς μας την αγνωμοσύνη μας προς το Θεό αλλά και προς τους
ελευθερωτές προγόνους μας που υποσχέθηκαν την πραγματοποίηση του Τάματος
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ΨΑΛΤΙΚΑ

ΟΥΚ εΧΟΜεΝ ΑΝΔΡΑΣ

Άνδρας πολλούς έχομεν, αλλ’ ούκ ην άνδρες
Στην Εκκλησία δεν έχουμε ανδρικά αναστήματα να βάλουν κάποιο φραγμό σε ό,τι
συμβαίνει στην κοινωνία και στην Εκκλησία.
Εξέλιπαν οι Χρυσόστομοι, Γρηγόριοι, Στουδίτες, Μάξιμοι… που θηριομαχούσαν με τους
κρατούντες μέχρι θανάτου.
Στην νεώτερη εποχή ένας Καντιώτης, που
το 1949 – εποχή που τά ’σκιαζε η φοβέρα –
την ώρα που ο ψάλτης άρχισε το πολυχρόνιο
του Βασιλιά Παύλου στην μητρόπολη, βγήκε
στην ωραία πύλη, και μ’ εκείνη την βροντερή
φωνή πρόσταξε τον ψάλτη: “Στοπ, στοπ, ουκ
έχομεν Βασιλέα… είναι μασόνος”. Πάγωσαν
οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές. Συγχρόνως κυκλοφόρησε κατά χιλιάδες την «ΣΠΙΘΑ»
με τον τίτλο: “Βασιλεύ, είστε μασόνος;”. Κινήθηκε διωγμός εναντίον του, όμως δεν πτοήθηκε… Το έμαθε ο Βασιλιάς και ανακάλεσε
το μασονικό έγγραφο που είχε υπογράψει.
Δε φοβήθηκε και τα έβαλε με τη δικτατορία του Μεταξά όταν ψήναν αρνιά την 4η Αυγούστου (ημέρα νηστείας) στην πλατεία του
Μεσολογγίου.
Δεν φοβήθηκε την δικτατορία του Παπαδόπουλου και είπε στον υπουργό Β. Ελλάδος
Πατίλη: «Μέχρι τώρα σας ομιλεί ως μητροπολίτης προς υπουργό. Τώρα ξεχάστε ότι σας
ομιλεί ο μητροπολίτης. Σας ομιλεί ο Καντιώτης. Την Κυριακή θα κατέβω στο Αμύνταιο και
πάτε να κάνετε ό,τι θέλετε…» και του έκλεισε το τηλέφωνο!
Δεν φοβήθηκε να κατηγορήσει τον Κων. Καραμανλή ότι είναι μασόνος…
Δεν φοβήθηκε να κόψει το μνημόσυνο του
Πατριάρχη Αθηναγόρα για τις παπικές δοξασίες και ανοίγματα…
Εκτός από τον Αυγ. Καντιώτη και ο Αρχ/
πος Ιερώνυμος Κοτσώνης δε δίστασε, σε
περασμένη ώρα να δει τον δικτάτορα Παπαδόπουλο και να ζητήσει να σταματήσουν την
εκτύπωση του Συντάγματος γιατί δεν περιείχε στην προμετωπίδα του «Το όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος»,
με αποτέλεσμα, να πολτοποιηθούν πάνω από
8.000 αντίτυπα.
Απαίτησε και πέτυχε πράγματα – και μάλιστα σε εποχή δικτατορίας – πράγματα που
φαντάζουν απίθανα (Σχετικά στις συνέχειες
που δημοσιεύουμε “Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ”).
Σήμερα έχουμε δεσποτάδες “νενέκους”.
Τους βλέπουμε σε κάθε πανηγύρι μικρό ή μεγάλο να καλοπερνάνε και οι πιο πολλοί να καλούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να υποκλίνονται μπροστά του – ακόμα χέρια δεν είδαμε να φιλούν – εγκωμιάζοντάς τον και ανεβάζοντάς τον μέχρι τρίτου ουρανού, ενώ είναι
αυτός που υπέγραψε τα πιο αντιεκκλησιαστικά… νομοσχέδια (αντιρατσιστικό, κατάργηση
Κυριακής, Σύμφωνο συμβίωσης, καύση των νε-

κρών, την ίδρυση του τζαμιού κ.ά.).
Και ο αρχιεπίσκοπος – μια τραγική περίπτωση ανθρώπου – ρίχνει πού και πού καμιά
άσφαιρη τουφεκιά για να καλυφθεί πίσω απ’
αυτά που γίνονται.
Εάν παρακολουθήσετε τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο, και καταγράψετε την αρχιεπισκοπική διαδρομή θα δείτε, ότι έγιναν τόσες συναντήσεις του Ιερώνυμου Β΄, κρυφές και φανερές, που δεν έχουν γίνει επί δεκαετίες, με
αποτέλεσμα θλιβερά!!!
Πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικά γεύματα που
δεν ανακοινώθηκαν, καθώς και δείπνα στην Αρχιεπισκοπή και στο Μέγαρο Μαξίμου κατ’ ιδίαν
ή με συνοδεία, διαπιστώνοντας ότι μετά από
το κάθε τσιμπούσι, στη Βουλή περνούσαν και
κάποιο “ευλογημένο”, αντιχριστιανικό – αντιεθνικό νομοσχέδιο.
Το τελευταίο λιτοδίαιτο τσιμπούσι έγινε στο
τέλος Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου (ήταν
η σειρά του). Το μενού περιλάμβανε: ριζότο,
μοσχαράκι με πατάτες… και σαλάτες… Τσούγκρισαν τα ποτηράκια με κρασί (Ιερώνυμος,
Τσίπρας, Φίλης) και ευχήθηκαν για μακροημέρευση… (Δεν μάθαμε, σταυρό έκαναν;). Διέρρευσαν στα Μ.Μ.Ε. ότι: «Σύμφωνα με πληροφορίες, το δείπνο που έγινε ήταν σε πολύ
καλό κλίμα και διήρκησε περί τις δυόμισυ
ώρες… Στόχος ήταν να πέσουν οι τόνοι της
αντιπαράθεσης…».
Την επομένη ο υπουργός Παιδείας κ. Φίλης
δήλωσε στη Βουλή: «Από την αρχή της νέας
σχολικής χρονιάς, το μάθημα των θρησκευτικών αλλάζει για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και από “κατηχητικό” και “ομολογιακό”
μάθημα μεταβάλλεται σε θρησκειολογικό γιατί
είναι αναχρονιστικό και δεν βαδίζει με την πολιτιστική κοινωνία που φτιάχνουμε στην Ελλάδα.
Έτσι τα ελληνόπουλα θα πρέπει να διδαχθούν για το Ισλάμ, Βουδισμό, Κουμφουκισμό,
Ινδουισμό, Γκουρού, Παπισμό, Ιουδαϊσμό… και
για την Ορθοδοξία ακροθιγώς και επιπολαίως,
αφού πρώτα θα την έχουν εξισώσει ή μάλλον
υποβιβάσει.
Και οι καθηγητές θεολόγοι θα επιμορφωθούν για να εκπληρώσουν σωστά τα νέα καθήκοντά τους για μια κοινωνία σύγχρονη!!!
Ο Αρχιεπίσκοπος το θέμα αυτό θα το φέρει σε συζήτηση στην Ιερά Σύνοδο τον Οκτώβριο, δηλαδή κατόπιν εορτής, όπως είχε κάνει
τόσες και τόσες φορές με το θέμα της αργίας
της Κυριακής, τον αντιρατσισμό, το σύμφωνο συμβίωσης…
Ο κύκλος του “εγκλήματος” κατά της πίστης και του Γένους σιγά-σιγά ολοκληρώνεται συνεργούντων των ηγετών της Εκκλησίας.
Γι’ αυτό λέμε και ξαναλέμε:
“Άνδρας πολλούς έχομεν, αλλ’ ουκ ην άνδρες”.

(Φίλος αναγνώστης της εφημερίδος μας
γράφει:)
Κύριε διευθυντά,
Το θέμα “εκκλησιαστικό της Λάρισας” δεν
γνωρίζω εάν είναι το μοναδικό, είναι όμως από τα
μοναδικά και το ενδιαφέρον – όχι μόνον το δικό
μου – είναι από πολλούς
πολύ μεγάλο και αναμένουμε την κατάληξη. Παρακολουθούμε τα γραφόμενα στην εφημερίδα
και στο σάιτ για τις διώξεις που σας γίνονται από
τον μητροπολίτη σας κ. Ιγνάτιο, όχι για κάποια
εγκληματική πράξη ή απάτη αλλά γιατί του φωνάζατε ανάξιο ή γιατί ξεροβήξατε όταν πέρναγε από μπροστά σας και απορούμε γιατί δεν
έχει τη δύναμη του αυτοελέγχου και προτίμησε το διωγμό σας. Αλλά και η αστυνομία ν’ ακολουθεί τις πατημασιές του στέλνοντας ακόμη
και παιδάκια στο νοσοκομείο! Τι να πούμε για
τη δικαιοσύνη; Άλλα θα περιμέναμε. Το έγγραφο του Προέδρου Εφετών που είχατε δημοσιεύσει τα έλεγε όλα. Δηλαδή, έλεγε, να σας
συλλαμβάνουν με συνοπτικές διαδικασίες και
να σας τιμωρούν ως “ένοχους”!!!
Στο θέμα όμως του Προσκυνήματος της Αγ.
Παρασκευής Τεμπών που το πανελλήνιο είδε
και άκουσε, καταδικάστηκαν μόνο οι δύο λαϊκοί
επίτροποι, και ας ομολογούσαν όλοι, οι κατηγορούμενοι και μη, που πήγαιναν τα χρήματα (!!!).
Στην πορεία υπήρξαν – όπως διαβάσαμε –
και άλλες θλιβερές ιστορίες.
Εκείνο που δεν φεύγει από το μυαλό μου είναι η εκπομπή “Ζούγκλα” του Τριανταφυλλόπουλου που σ’ αυτή ακούστηκαν από πρώην
στενό συνεργάτη του μητροπολίτη Ιγνατίου
και μάλιστα το δεξί του χέρι, πράγματα φοβερά και πρωτάκουστα, όπως:
Για απευθείας ανάθεση έργου (μοναστήρι)
ενός εκατομμυρίου. Για μίζα 50 εκατ., που η
μία ακολουθούσε την άλλη και ο ένας απατεώνας εξαπατούσε τον άλλο απατεώνα!
Μίλησε για κατασκευαστικές εταιρίες, για
Άγιο Όρος, για Εφραίμ… και τα χρήματα της
μίζας που η εταιρεία “ΑΘΩΝΙΚΗ” τα είχε καταθέσει σε βιβλίο Τράπεζας και μάλιστα με
υπαρκτά ονόματα. ‘‘Φτιάξανε, είπε, μοναστή-

ρι άνευ χαρτοφυλακίου΄΄. Ο ίδιος ομολόγησε
ότι έπαιρνε μίζες και το δικαστήριο τον απάλλαξε, γιατί – όπως είπε – όλοι γνώριζαν για τις
μίζες που παίρνανε (από το μητροπολιτικό Συμβούλιο, τον μητροπολίτη, τον πρωτοσύγκελο,
τον ηγούμενο) και πηγαίνανε όλοι μαζί σαν
ένα αμάξι. Στην πορεία,
αυτόν τον πέταξαν, γιατί – όπως δήλωσε – ήταν
ο τελευταίος τροχός. Για
όλα ήταν γνώστης ο μητροπολίτης αφού όλα τα
παραστατικά φέρναν την
υπογραφή του.
Και το πιο φοβερό είναι τούτο: Ακούστηκε να
λέει, ότι ο μητροπολίτης έδωσε ψεύτικο πιστοποιητικό, αντί 5 εκατ. σε κάποιον (ίσως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις), ότι είναι μοναχός και καλογηρεύει για να μην υπηρετήσει
την στρατιωτική του θητεία (sic). ΤΙ ΦΟΒΕΡΟ!!!
Για το δικηγόρο του Ιγνατίου μίλησε… Για
παραδικαστικά και άλλα πολλά…
Επειδή λοιπόν γράφετε συνέχεια για την
κακή διαχείριση του μητροπολίτη Λάρισας –
Ορφανοτροφείο, Επιούσιος, κατασκηνώσεις
κ.ά. – θα θέλαμε να μάθουμε αν κινήθηκε κάποια διαδικασία εναντίον του μητροπολίτη, γιατί όπως παρακολουθούμε οι δικαστικές αρχές
της Λάρισας είναι πολύ“ευαίσθητες” για πολλά και ιδιαίτερα προς εσάς.
Αναμένω νέα σας.
Αναγνώστης Π.Γ. Τρίπολη
Σ. Εφημ.
Αγαπητέ Κύριε,
Το ενδιαφέρον και η αγωνία σας καθώς και
πολλών άλλων, περισσότερο ή λιγότερο, μας
συγκινεί.
Όλα αυτά που μας γράφετε είναι γνωστά
και ο κόσμος τα άκουσε, τα είδε και τα έζησε.
Όσο για την ευαίσθητη δικαιοσύνη, τα
γνωρίζετε. Το μικρό ψάρι πιάνεται, και το
μεγάλο σπάει τα δίκτυα και αποχαιρετά
τον ψαρά.
Φαίνεται ότι ξεχάσατε ή δεν το ακούσατε
αυτό που είπε ο Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζής: «Οι επώνυμοι
ξεφεύγουν με απαλλακτικά βουλεύματα…».
Σ’ ευχαριστούμε.

ΟΣΟΙ ΦεΥΓΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤελεΙΩΣεΙ Η ΘεΙΑ λεΙΤΟΥΡΓΙΑ...
Ήρθες, λοιπόν, στην εκκλησία και αξιώθηκες να συναντήσεις το χριστό; Μη φύγεις,
αν δεν τελειώσει η ακολουθία.
Αν φύγεις πριν από την απόλυση, είσαι ένοχος όσο κι ένας
δραπέτης. Πηγαίνεις στο θέατρο και, αν δεν τελειώσει η παράσταση, δεν φεύγεις. Μπαίνεις στην εκκλησία, στον οίκο
του Κυρίου, και γυρίζεις την
πλάτη στα άχραντα Μυστήρια;
Φοβήσου τουλάχιστον εκείνον που είπε: «όποιος καταφρονεί το Θεό, θα καταφρονηθεί απ’ Αυτόν» (πρβλ. Παροιμ. 13:13).
Τι κάνεις, άνθρωπε; Ενώ ο Χριστός είναι παρών, οι άγγελοι Του παραστέκονται, οι αδελφοί σου κοινωνούν ακόμα, εσύ τους εγκαταλείπεις και φεύγεις; Ο Χριστός σου προσφέρει
την αγία σάρκα Του, κι εσύ δεν περιμένεις λίγο,
για να Τον ευχαριστήσεις έστω με τα λόγια;
Όταν παρακάθεσαι σε δείπνο, δεν τολμάς
να φύγεις, έστω κι αν έχεις χορτάσει, τη στιγ-

Λαμπαδάριος

μή που οι φίλοι σου κάθονται ακόμα στο τραπέζι. Και
τώρα που τελούνται τα φρικτά Μυστήρια του Χριστού,
τ’ αφήνεις όλα στη μέση και
φεύγεις;
Θέλετε να σας πω τίνος
το έργο κάνουν όσοι φεύγουν πριν τελειώσει η θεία
Λειτουργία και δεν συμμετέχουν έτσι στις τελευταίες ευχαριστήριες ευχές;
Ίσως είναι βαρύ αυτό που
πρόκειται να πω, μα πρέπει
να το πω. Όταν ο Ιούδας
πήρε μέρος στον Μυστικό
Δείπνο του Χριστού, ενώ
όλοι ήταν καθισμένοι στο τραπέζι, αυτός σηκώθηκε πριν από τους άλλους κι έφυγε. Εκείνον, λοιπόν, τον Ιούδα μιμούνται...
Αν δεν έφευγε τότε εκείνος, δεν θα γινόταν προδότης, δεν θα χανόταν. Αν δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από το ποίμνιο, δεν
θα τον έβρισκε μόνο του ο λύκος, για να
τον φάει.

