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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Αυτό, είχε σαν αποτέλεσμα, για πρώτη
φορά η Ελλάδα να καταναλώνει περισσότερα απ’ όσα παρήγαγε, απολαμβάσυνεχίζεται στη σελ. 3
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ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ:

επικαιρα

ΑΚΟυΝ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΣ

Η 15η Μαΐου ορίστηκε από τον Ο.Η.Ε. ως
”Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας”.
Το ερώτημα, όμως, είναι: Για ποια Οικογένεια μιλάμε; Για την οικογένεια που ξέραμε μέχρι χθες ή για την ”οικογένεια”, έτσι
συνεχίζεται στη σελ. 4

ΛOΓΟι ιΣOΤΗΤαΣ

ΧΟρHΓΗΣΗ παρΟΧῶΝ: επιΔΟΜάΤῶΝ
και ΣΥΝΤαξΗΣ και ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ
πΟΛΥΤεκΝΟΥΣ ΓΟΝεΊΣ
Σύμφωνα με
τις διατάξεις
της παρ. 4 του
άρθρου 63 του Ν. 1892/1990, η ισόβια σύνταξη χορηγείται στις πολύτεκνες μητέρες που δεν δικαιούνται πλέΓράφει
ο Χ. ΚΟΝΤΟΣ

Ο νΟμιΚΟσ, τΟ μιξερ
ΚΑι Ο ιερΟθεΟσ ΒΛΑΧΟσ

συνεχίζεται στη σελ. 2

συνεχίζεται στη σελ. 16

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ
ΤΗ ∆ΟΞΑ ΤΡΑΒΑ
• ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
• ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΒΟΗ ΜΕΓΑΛΗ!
• ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ;
ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ∆ΙΠΛΟ
σελ. 16

Γ΄ ΔΥΣΗ ΤῶΝ ΣΤαΥρΟΦΟρῶΝ
ΤΗΣ ΛεΗΛαΣιαΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦιΛιαΣ
και ΤΗΣ κΤΗΝΟΒαΣιαΣ

ξΑνΑρΧετΑι Η ΚΑρτΑ τΟυ πΟΛιτΗ

σελ 15

ΝΤΡΟΠΗ – ΝΤΡΟΠΗ

Αδιαφορούν για όσα οι
Απόστολοι του Χριστού
είπαν, οι άγιοι Πατέρες
έγραψαν και κήρυξαν και
οι Σύνοδοι της Ορθόδοξης
Εκκλησίας μας αποφάσισαν σχετικά με το φοβερό αυτό πάθος καταδικάζοντάς το με βαριά επιτίμια ως θανάσιμο
αμάρτημα.
Κυρίως θεληματικά αγνοούν τον πανάγαθο, οικτίρμονα αλλά και φοβερό Θεό, ο οποίος «ου μυκτηρίζεται».
Τί συνέβη;
συνεχίζεται στη σελ. 14

συνεχίζεται στη σελ 2

κυριακή του πάσχα
- Οι δύο τράπεζες

ΟρθΟδΟξΟι (;) δεσπΟτΑδεσ… ψΗφισΑν υπερ των σΟδΟμιτων;

Αυτά τα πράγματα που
συμβαίνουν τελευταία στην
αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία είναι απίστευτα.
Αυτοί, που ο Θεός έβαλε
ποιμένες, διδασκάλους και
φύλακες της ορθοδόξου πίστεώς μας, αυτοί,
κρυφά από το ποίμνιό τους, προσπαθούν να
ανατρέψουν τα γραφόμενα στην Αγία Γραφή,
που καταδικάζουν την ομοφυλοφιλία – δηλαδή
την σεξουαλική σχέση ατόμων του ιδίου φύλου
– ισχυριζόμενοι ότι αυτή είναι “φυσιολογική”
συμπεριφορά.

«Ἄσ’ τούς αὐτούς (τούς Γάλλους), πού
μαζεύουν τούς Μουσουλμάνους καί χτίζουν τζαμιά. Ἀργότερα θά καταλάβουν τί
συμβαίνει καί τότε θά εἶναι οἱ πρῶτοι πού
θά πάρουν μέτρα ἐναντίον τους. Θά δεῖτε
τί θά κάνουν».
Γέρων Παΐσιος
«Μαρτυρίες Προσκυνητῶν»

«Ἡ τράπεζα
γέμει, τρυφήσατε
πάντες. Ὁ μόσχος
πολύς, μηδεὶς ἐξέλθῃ
πεινῶν» (Κατηχ. λόγ.
Ἰω. Χρυσ.)

Λ

αμπρά, ἀγαπητοί
μου, εἶνε ἡ σημερινὴ ἡμέρα• «Πάσχα

+ Μητρ. Φλωρίνης
Αυγ. Καντιώτου
συνεχίζεται στη σελ.4

ειδιΚΗ εΚδΟσΗ

8 σεΛιδων

ιΓνΑτιε – ιΓνΑτιε !
AνΟιξεσ ΛAΚΚΟ νΑ μΑσ ρiξεισ μeσΑ

Η ΚΑτΑδιΚΗ 33 ΧριστιΑνων συν 1
τΑ ψεμΑτΑ
τΟυ δεσπΟτΗ ΛΑρισΑσ ιΓνΑτιΟυ

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ”
συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 5

B.πΟYτιν: «εiμΑι υπερHφΑνΟσ πΟυ εiμΑι ΟρθoδΟξΟσ»
"Η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις.
Όταν πάψουν να υπάρχουν αντιθέσεις, τότε αυτό θα σημάνει το θάνατο. Η Ρωσία δεν είναι μία χώρα
τεχνητή· έχει μακρά ιστορία. Και
παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της σοβιετικής
περιόδου, στάθηκε αδύνατο να ξεριζωθούν οι πολιτισμικές ρίζες του
έθνους". Μοιάζει με το χορτάρι στις

λεωφόρους των μεγάλων πόλεων,
που τελικά κατορθώνει να ξετρυπώσει μέσα από την άσφαλτο.
Η μητέρα μου ήταν άνθρωπος πιστός, σε μία εποχή που η λατρεία
ήταν κάτι επικίνδυνο στη Σοβιετική
Ένωση. Με είχε βαφτίσει κρυφά
στην Εκκλησία.
Γιατί, λοιπόν, να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι… μου έδωσε το

σταυρό της να τον βάλω στον τάφο
του Κυρίου μας, στα Ιεροσόλυμα;…
Νιώθω υπερήφανος που ανήκω στη
ρωσική ορθόδοξη Εκκλησία.
Το γεγονός αυτό με πληρεί και
δημιουργεί έναν προσωπικό δεσμό
με το λαό μου και τον πολιτισμό
του. Η πίστη μου προσφέρει μία ηθική, μου χαρίζει εσωτερική γαλήνη".
Aυτά για όσους ήταν βέβαιοι ότι

θα μπορούσαν να κάνουν ανεμπόδιστοι "παιχνίδια" στην Κριμαία,
που είναι τόσο σημαντική για τους
Ρώσους...
defencenet.gr

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια
από τη σελ. 1

επικαιρα

Γ΄ ΔΥΣΗ ΤῶΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ ΤῆΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ,
ΤῆΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤῆΣ ΚΤΗΝΟΒΑΣΙΑΣ

Τόμ. Β΄, σέλ. 365
μύρια ἀνθρώπων τόν ἀποδέχονται
• ΠΡΙΝ ΤΡΙΑΝΤΑ χρόνια τά ἔλεγε
καί τόν λατρεύουν.
αὐτά καί πολλά ἄλλα παρόμοια,
• ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ πού διαθέτει
ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ἀλλά πόσοι τόν
αἰσθήματα ἀγάπης γιά τόν πληἄκουγαν; Τώρα ἐπαληθεύεται κατά
σίον δέν μπορεῖ παρά νά νοιώθει
τόν πιό ἐπώδυνο τρόπο. Τό μακελειό
ἀποτροπιασμό γιά τά θύματα τῶν
στή Γαλλία καί στόν τρόμο νά συνετζιχαντιστῶν στό γαλλικό περιοδικό.
χίζεται ἀδιάπτωτος στήν ὑπόλοιπη
Χιλιάδες χιλιάδων στήν Εὐρωπαϊκή
«φιλελεύθερη»... Δύση, εἶναι κατά
ἤπειρο καί ὄχι μόνον, συγκεντρώθηπῶς ἐξελίσσεται, ἡἀρχή τοῦ κακοῦ.
καν νά διαδηλώσουν καί νά συμπαἜχουμε νά δοῦμε πολλά...
ρασταθοῦν στούς «ἀθώους» συναν• «ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΜΑΣ σήμερα εἶναι
θρώπους μας πού ἔχασαν τή ζωή τους
τό προοίμιο ἐκείνων πού, Εὐρωπαῖοι
ἀπό παράφρονες μουσουλμάνους.
καί Δυτικοί χριστιανοί, θά ὑποφέ• ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ δύο μέτρα καί δύο
ρουν ἐπίσης στό ἐγγύς μέλλον»,
σταθμά; Ὄχι δεκαεννιά, ἀλλά χιλιάεἶπε πρό καιροῦὁ Χαλδαῖος Λατίνος
δες χριστιανοί στή Μέση Ἀνατολή
ἀρχιεπίσκοπος τῆς Μοσούλης, Amel
δολοφονοῦνται, ἀποκεφαλίζονται
Shimoun Nona ἀπό τήν ἐξορία του στό
καθημερινά καί ἐκτοπίζονται μέ τήν
Κουρδιστᾶν. (Ἔχει γράψει γι’ αὐτόν
πλήρη ἀνοχή καί συνενοχή τῆς διεἡ «Χ.Β.»).
φθαρμένης Δύσης.
• ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ καί ἄλλα ἐπερ• ΜΗΠΩΣ ΗΛΘΕ γιά τήν διεφθαρχόμενα, ἐμεῖς ἐδῶ στή πτωχή καί
μένη Δύση ὁ τιμωρός καιρός γιά νά
ἀδύναμη «Χριστιανική
πληρώσει τήν σκληΓράφει
Βιβλιογραφία», «διαβάροκαρδία της; Μήπως
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
ζουμε» τά γεγονότα μέ
ἔφθασε ἡ στιγμή πού
ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό
τά χίλια τζαμιά στό Πασκεπτικό. Κατ᾽ἀρχήν δέν εἴμαστε
ρίσι θά ἐκδικηθοῦν τούς βλάκες
«Charlie». Σεβόμαστε τόν θάνατο
πολυπολιτισμικούς καί τίς ἀνόητες
τόσων ἀνθρώπων πού ὅμως αὐτοί
ἐπιλογές τῆς λεγομένης «ἀνεκτικόκαί τά ἐξοργιστικά γραφήματά τους
τητας»;
διαμόρφωσαν μιά «ἐλεύθερη» δῆθεν
• ΜΗΠΩΣ ἦλθε ἡὥρα, ἡ σάπια
ἔκφραση πού ὁδηγοῦσε μέ μαθηΔύση νά πληρώσει βαρύ φόρο αἵμαματική ἀκρίβεια στήν ἔκπτωση τοῦ
τος καί βίας γιά τόν ἐκχυδαϊσμό τοῦ
δυτικοῦ... πολιτισμοῦ.
προσώπου τοῦ Θεοῦ σέ ἀποφορά
• ΑΡΚΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ μιά τελευταίὀχετοῦ;
αἐπιθυμία πρός τή γυναίκα ἑνός ἀπό
• ΜΗΠΩΣ ἦλθε ἡ στιγμή ἡ Δύση
τούς τέσσερεις δολοφονημένους τοῦ
νά τιμωρηθεῖ γιατί ἀποκαθήλωσε τό
γαλλικοῦ σατυρικοῦ περιοδικοῦ, γιά
Χριστό ἀπό τή ζωή της καί τόν ἀντινά συμπυκνώσει τόν μηδενισμό τῶν
κατέστησε μέ τόν Μωάμεθ ἤ μέ τήν
ἀξιῶν ἑνός λαοῦ – ὅλης τῆς Δυτικῆς
χυδαιότητα;
«κουλτούρας».
• ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΙ «ἡγέτες» τῆς
• «ΕΠΙΘΥΜΩ ἡ γυναίκα μου νά
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τῶν κτηνοβατῶν
ἀποτεφρώσει τή σορό μου καί τήν
τῆς Γερμανίας, μᾶλλον ξύπνησαν κατέφρα μου νά τήν ρίξει στήν τουαλέτα
τόπιν ἑορτῆς. Ὁ Γερμανός ὑπουργός
(συγγνώμη γιά τήν χυδαιότητα) γιά νά
τῶν Ἐσωτερικῶν, Τόμας ντέ Μεζιέρ,
βλέπω τά ὀπίσθιά της...»(!!)
στήν Σύνοδο τῶν ὑπουργῶν τῶν «28»
• ΟΧΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ἀξία» ὁἐκχυτῆς Ε.Ε. ἐδήλωσε (Βλ. «Δ» 10.10.14,
δαϊσμός τοῦἀνθρώπου, πού στό
σέλ. 31): «Ἡ Ε.Ε. ἴσως χρειαστεῖ νά
ὄνομα τῆς «ἐλεύθερης ἔκφρασης»
ἀναθεωρήσει τό σύστημα ἐλεύθερης
ἡ «τέφρα» του βυθίζεται στόν ὀχετό
κυκλοφορίας προσώπων (σ.σ. λαθροτῆς τουαλέτας τοῦ σπιτιοῦ του. Ὄχι,
μεταναστῶν κ.λπ. θέλει νά πεῖ) πού
δέν μπορεῖς νά προσβάλεις καί νά
προβλέπει ἡ Συνθήκη Σέγκεν, προκειὑβρίζεις ἀτιμωρητί ἕνα πρόσωπο τῆς
μένου νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀπειλή
Ἱστορίας πού καλῶς ἤ κακῶς, ἑκατομτῶν τζιχαντιστῶν πού ἔφυγαν ἀπό τήν
Εὐρώπη καί τώρα ἐπιστρέφουν στίς
χῶρες τους» ὅπως π.χ. ἡἐνδεκαμελής
οἰκογένεια μεταναστῶν ἀπό τή Νίκαια
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
τῆς Γαλλίας πού «μετακόμισε» στά
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ἐλεγχόμενα ἀπό τούς τζιχαντιστές
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 214-215
συριακά ἐδάφη...». Στερνή μου γνώση
ΚΩΔ. ΥΠ. 061603
νά σ’ εἶχα πρῶτα.
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Ιδιοκτήτης - Εκδότης
• ΚΑΙ ΚΑΤΙ ἄλλο. Κατεβάσατε ἀπ’

ΑΓΩΝΑΣ

- Διευθυντής
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Τηλ.: 2410 284644
Φαξ: 2410 55-11-13
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

www.agonas.org
info@agonas.org

τίς χῶρες σας τό σταυρό καί τά σύμβολά του γιά νά σηκώσετε, μόνο στό
Παρίσι, χίλια (1.000) τζαμιά. Καταργήσατε τά Χριστούγεννα τοῦ Χριστοῦ
στίς μεγαλουπόλεις σας, γιατί οἱ μουσουλμάνοι διαμαρτύρονται ὅτι τούς
ἐνοχλοῦν οἱ βιτρίνες μέ τήν Γέννηση
τοῦ Χριστοῦ. Φθάσατε στό σημεῖο νά
ἀπαιτεῖτε οἱ γυναῖκες σας χριστιανές
νά μήν φοροῦν σταυρό, μέ τήν ἀπειλή
ὅτι θά ἀπολυθοῦν ἀπό τίς ὑπηρεσίες
τους, ἀλλά ὁ φερετζές καί ἡ μαντίλα
ἐπιτρέπονται.
• ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, πανηλίθιοι,
μετά τό μακελειό στό Παρίσι καί
τόν τρόμο στίς γειτονικές χῶρες...
ὑψώνετε «μολύβια» γιά νά φοβίσετε
τούς... μιναρέδες πού σᾶς φόρεσαν
οἱ πολυπολιτισμικές ἐγκληματικές
ἀνοησίες σας. Ἀμετανόητοι ἐραστές
τῆς αὐτοχειρίας...
• ΣΤΑ ΜΕΣΑ Ἰανουαρίου, γνωστό
κανάλι πού ἐπιτηδεύεται εἰς τήν ἀνίχνευση καί προβολή παντός εἴδους
ἀνωμάλων εἰδήσεων καί ψυχικῶν
διαστροφῶν, πληροφορεῖ περιχαρές
τούς δυστυχεῖς τηλεθεατές του γιά
τήν... γέννηση τοῦ πρώτου «παιδιοῦ» ἑνός... ζευγαριοῦὁμοφυλόφιλων
ἀπό... «παρένθετη μητέρα»(!!)
• ΣΤΟ ΖΩΪΚΟ βασίλειο τῶν ζώων
ὑπάρχει προηγούμενο τόσης... «κτηνωδίας»; Ὑπάρχει προηγούμενο τά
«κτήνη» νά ἀνατρέπουν τή φυσική
τάξη καί ἁρμονία, τῆς κοινότητας καί
νά υἱοθετοῦν τήν φυσιολογική «γέννηση» καί ἀνατροφή τῶν παιδιῶν
τους σέ «οἰκογενειακό» περιβάλλον
πού ἡἀνατροφή τους θά εἶναι καθημερινό κοινωνικό μαρτύριο καί
δοκιμασία;
• ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ φυσιολογικοῦἀνθρώπου θά διαμορφώσουν
τά παιδιά αὐτά μέσα σέ μιά «οἰκογένεια» ἀφύσικη; Καί πῶς θά ἐνταχθοῦν ψυχολογικά στήν κοινωνική
συνοχή τῆς ὑπόλοιπης διευρυμένης
κοινότητας ὅταν ἡἰδική τους «οἰκογένεια» θά εἶναι ἀκραία περίπτωση
ἀπουσίας τοῦἀναντικατάστατου
μητρικοῦ φίλτρου; Αὐτή ἡ «ἀπουσία» δέν θά εἶναι καταλυτική τοῦ
ψυχισμοῦ καί τῶν αἰσθημάτων ἑνός
ἰσορροπημένου ἀνθρώπου; Ὅταν τά
παιδιά αὐτά θά ἀνδρωθοῦν πῶς θά
ἐκδικηθοῦν τούς ὑποτιθέμενους...
γονεῖς τους καί τήν κοινωνία πού
τούς στέρησε ὅ,τι πολυτιμότερο, τήν
ἀγκαλιά τῆς μητέρας;
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι:
α) Οι ληστές της Θείας Διδασκαλίας
β) Οι μαύρες σελίδες της
εκκλησιαστικής μας ιστορίας
μεταφέρονται στο επόμενο φύλλο λόγω χώρου
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ΛOγοι ισOτητας
ΧορHγηση παροχΩν: επιδομάτων και σΥνταξης
και στους δΥο πολΥτεκνους γονεις
συνέχεια από τη σελ. 1

ον πολυτεκνικό επίδομα επειδή και το τελευταίο
άγαμο τέκνο τους συμπλήρωσε το 23° έτος της
ηλικίας του ή παντρεύτηκε. Στον ίδιο νόμο, παρ.
6 άρθρο 63 την πολυτεκνική σύνταξη δεν τη δικαιούται ο πολύτεκνος πατέρας ακόμη και σε
περίπτωση θανάτου της δικαιούχου της ισόβιας σύνταξης μητέρας, ακόμα κι αν ο πατέρας
που ζει έχει μετά το θάνατο της την ευθύνη της
ανατροφής των τέκνων και λαμβάνει γι’ αυτό το
λόγο το πολυτεκνικό επίδομα!
Όμως, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, το
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), στο οποίο
προσέφυγαν ενδιαφερόμενοι γονείς (πατέρες)
χήροι, με την υπ’ αριθ. 314/2007 της Ολομέλειάς του, υιοθέτησε ανάλογη απόφαση του Α’
Τμήματος (αρ. απόφασης 4167/2005) και έκρινε
αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου για
τη μη χορήγηση σύνταξης στο χήρο πολύτεκνο
πατέρα. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση της
Ολομέλειας του ΣτΕ, «δεν είναι συνταγματικώς
ανεκτό να χορηγείται μόνο στον ένα από τους
συζύγους (στην μητέρα) παροχή, υπό την ιδιότητα του πολύτεκνου συζύγου, σε περίπτωση δε
θανάτου να μην λαμβάνει ο επιζών την παροχή
αυτή, απομειουμένης με τον τρόπο αυτόν, της
προς την πολύτεκνη οικογένεια προστασίας, εφ’
όσον και οι δύο σύζυγοι αποτελούν μέλη της συνταγματικώς προστατευομένης οικογένειας».
Εμείς θα προσθέσουμε να είναι πλήρης η ισότητα στις παροχές μεταξύ των συζύγων. Γιατί
μόνο η μητέρα να λαμβάνει το πολυτεκνικό επίδομα και όχι και ο πατέρας; Ισότητα παροχών
και στη ζωή και στο θάνατο!
Στο θέμα της προστασίας της οικογένειας,
από κάθε άποψη, θα κριθεί και η νέα Κυβέρνηση.
Ύστερα από τα παραπάνω γίνεται προφανές
ότι οι ρυθμίσεις που διέπουν τη χορήγηση της
ισόβιας σύνταξης εμπεριέχουν διάκριση σε βάρος - του πολύτεκνου πατέρα διότι αυτός αποκλείεται από το ευεργέτημα της ισόβιας σύνταξης παρόλο που ως γονέας έχει την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών του, και μάλιστα
όταν ύστερα από το θάνατο της συζύγου του,
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανατροφή τους. Όχι ρατσιστικές λύσεις σε βάρος του
ενός πολύτεκνου γονέα!
Κι ενώ έτσι έχουν τα πράγματα, ο ΟΓΑ αρνείται τη χορήγηση ισόβιας σύνταξης στο χήρο, πολύτεκνο πατέρα! Κατά τα άλλα η ευνομία καλά
κρατεί και οι ενδιαφερόμενοι αναμένουν τη νομική ρύθμιση στην οποία τους παραπέμπει ο αρμόδιος φορέας (ΟΓΑ).
Ένα είναι βέβαιο: Όσοι προσφεύγουν στα δικαστήρια στις περιπτώσεις αυτές δικαιώνονται.
Όμως, όπως είναι γνωστό η απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας και χρονοβόρα είναι και
πολυδάπανη. Γι’ αυτό η δικαστική οδός γενικά
δεν ενδείκνυται πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες όπως είναι οι πολύτεκνοι.
Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) πολλές φορές έθεσε το θέμα στους
αρμόδιους αλλά λύση δεν δόθηκε. Θα δώσει
λύση η νέα Κυβέρνηση ή θα φοβηθεί τους ελεγκτές (θεσμούς) της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. Καθηγητής T.E.I. – Δικηγόρος
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νοντας ο λαός το σοσιαλιστικό πάρτι. Ο
Ανδρέας Παπανδρέου ενώ πριν εκλεγεί
φώναζε το «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο Συνδικάτο» και το «ΕΟΚ ο λάκκος των λεόντων» εν τούτοις παρέμεινε και στα δύο…
Διαπραγματεύτηκε με την ΕΟΚ και κέρδισε τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Χρήματα, που χρησιμοποιήθηκαν, επί το πλείστον, για τον εκμαυλισμό και τη διαφθορά των αγροτών με
επιδοτήσεις χωρίς αντίκρυσμα ώστε να
μην φωνάζουν οι αγρότες για τα αδιάθετα προϊόντα τους.
Το 1986 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν
μπόρεσε να δανειστεί από το εξωτερικό
και έτσι κατέφυγε στην ΕΟΚ, παίρνοντας
ένα δάνειο 1,75 δις ευρωπαϊκών νομισματικών μονάδων σε δύο δόσεις, αφού πρώτα έβαλε το πόδι το ΔΝΤ εξετάζοντας την
πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Ο διευθυντής της εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” Σερ. Φυντανίδης έγραφε: «Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα της Ευρώπης σε
κατανάλωση ουίσκυ και η πρώτη χώρα
σε αριθμό κύριων και παραθεριστικών
κατοικιών».
Το 1989 γίνεται η παραπομπή του Ανδρέα στο ειδικό Δικαστήριο. Η Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα
προσπάθησε να μειώσει με
διορθωτικές αλλαγές το
δημόσιο τομέα αλλά στάθηκε αδύνατο, διότι προκάλεσε την έντονη αντίδραση των “σοσιαλιστών”.
Τα έτη 1989-1992 συνέβη το κοσμοϊστορικό γεγονός της κατάρρευσης
των καθεστώτων του Ανατολικού συνασπισμού, που
είχε μεγάλες επιπτώσεις
στην εθνική οικονομία μας
γιατί κατέκλυσαν την Ελλάδα αλλοδαποί (Αλβανοί
800.000-1.000.000, Πακιστανοί 500.000 από πρώην ΕΣΣΔ κ.ά.)
απορροφώντας με την εργασία τους
σημαντικό ποσοστό του εθνικού προϊόντος. Τα φθηνά αλλοδαπά μεροκάματα
είχαν σαν αποτέλεσμα τα χειρωνακτικά επαγγέλματα (οικοδόμου, εργάτη,
γεωργού κ.α.) να μην βρίσκουν εύκολα
Έλληνα για εργασία.
Τον Απρίλιο 1990 έρχεται στην κυβέρνηση η Ν.Δ. με τον Κ. Μητσοτάκη, αρχίζοντας να κάνει δειλά-δειλά βήματα ιδιωτικοποιήσεων προβληματικών δημόσιων επιχειρήσεων, που για χρόνια διατηρούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, για
φιλολαϊκούς λόγους. Η “νεοφιλελεύθερη” αυτή πολιτική προκάλεσε την έντονη αντίδραση της “σοσιαλιστικής” αντιπολίτευσης.
Η κυβέρνηση Ν.Δ. Μητσοτάκη τον
Οκτώβριο 1993 πέφτει με την “αποστασία” Αντ. Σαμαρά, αυξάνοντας το χρέος κατά 36 δις ευρώ και φθάνοντάς το
στα 68,8 δις ή στο 111,6% του ΑΕΠ. Το
ελληνικό κράτος ήταν υποχρεωμένο να
πληρώσει τόκους 7,9 δις ευρώ, αντί 3,8
δις ευρώ που πλήρωνε το 1989, διότι
οι τόκοι πληρώνονταν με την λήξη των
δανείων, αλλά και από το γεγονός ότι
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ (1981-1989)
είχαν συνάψει και “κρυφά δάνεια” που
δεν ήταν γραμμένα στους προϋπολογι-

«ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
συνέχεια από τη σελ. 1

σμούς αλλά τα βρήκε μπροστά της η κυβέρνηση της Ν.Δ. τον Απρίλιο 1990 και
αφορούσαν καταπτώσεις εγγυήσεων και
ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ!
Ο Ανδρέας Παπανδρέου επανέρχεται στην εξουσία μετά τις εκλογές τον
Οκτώβριο του 1999 δικαιωμένος από
το Ειδικό Δικαστήριο. Φυσικά συνέχισε
τη “σοσιαλιστική” φιλοσοφία του κρατισμού (επανακρατικοποιήσεις, διορισμοί στο δημόσιο, Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά Κονδύλια για τη στήριξη “θνησιγενών” κρατικών ελλειμματικών επιχειρήσεων κ.ά.).
Έτσι η νέα κυβέρνηση κατόρθωσε,
μέσα σε μόλις 5 μήνες αφ’ ότου κέρδισε τις εκλογές, να αυξήσει τα ελλείμματα, το δε χρέος αυξήθηκε κατά 20,5
δις ευρώ.
Η Νομισματική Επιτροπή της ΕΟΚ
που συνεδρίασε στις 2 Φεβρουαρίου

1994 (ανήσυχη) έδωσε στην δημοσιότητα στις 23/8/1994 έκθεση καταπέλτη για
την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα
και τόνιζε ότι: «Το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 138% του ΑΕΠ, και το δημόσιο
έλλειμμα κατά 6% υψηλότερα από εκείνο που είχε προβλεφθεί… Αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην εγκατάλειψη του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων που είχε αρχίσει η κυβέρνηση της Ν.Δ., στα μεγάλα ελλείμματα
που παρουσιάζουν ορισμένοι δημόσιοι
οργανισμοί και ΔΕΚΟ αλλά και στη μείωση του ρυθμού επενδύσεων.
Καλούσε την ελληνική Κυβέρνηση, η
επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη μέτρων άλλως θα σταματούσαν την χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής…
Ο Ανδρέας Παπανδρέου τον Ιανουάριο του 1996 παραιτήθηκε, για λόγους
υγείας, και στις 22 Ιανουαρίου 1996 τον
αντικατέστησε ο «εκσυγχρονιστής» οικονομολόγος – γερμανικής παιδείας – Κ.
Σημίτης που ανέλαβε να υλοποιήσει τις
«υποδείξεις» του ΔΝΤ για μια σταθερή νομισματική και οικονομική πολιτική. Τα δημόσια ελλείμματα συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα και ο δανεισμός να συνεχιστεί
και το δημόσιο χρέος να αυξάνει. Την
εποχή Σημίτη (1993-2004) το δημόσιο
χρέος αυτοτροφοδοτούμενο αυξήθηκε
από 68,8 δις ευρώ που το παρέλαβε το

1993 σε 170 δις ευρώ από νέους δανεισμούς για την εξυπηρέτηση του χρέους
και την κάλυψη των προϋπολογισμών.
Οι κοινωνικές δαπάνες, που ήταν στην
αρχή της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
12 δις ευρώ, εκτινάχθηκαν στα 27,5 δις
ευρώ το 2003.
Την υπερχρέωση και την διάλυση των
ασφαλιστικών ταμείων και όχι μόνον την
προκάλεσαν και οι συντάξεις με τα εφάπαξ που δόθηκαν σε 200.000 συνταξιούχους χωρίς ανταποδοτικότητα και μάλιστα σε προερχόμενους από χώρες του
υπαρκτού σοσιαλισμού, στέλνοντας τον
λογαριασμό στις επόμενες γενιές, ώστε
να τα βρίσκουμε σήμερα μπροστά μας.
Από το 1998 η κυβέρνηση Σημίτη έβαλε σαν στόχο να εντάξει την Ελλάδα στην
Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ),
αλλ’ έπρεπε το ετήσιο δημόσιο έλλειμμα
της Ελλάδας να μην υπερβαίνει το 3%
του ΑΕΠ και το
συνολικό δημόσιο χρέος το 60%
του ΑΕΠ. Τα νούμερα αυτά ήταν
άπιαστα, γιαυτό,
αντί η κυβέρνηση
Σημίτη να περιορίσει την παραοικονομία και τη
διαφθορά, προτίμησε να αποκρύψει με «δημιουργική λογιστική» ένα μέρος
του χρέους της
χώρας με την βοήθεια της διαβόητης αμερικανικής Επενδυτικής Τράπεζας Goldman
Sachs, μέσω του Πέτρου Χριστοδούλου
(ο π. Χριστοδούλου εκτός από την Goldman Sachs ήταν σύμβουλος και στην JP
Morgan, γίνεται και διευθυντής στην Τράπεζα της Ελλάδας). Τότε η κυβέρνηση
πήρε δάνειο 10 δις ευρώ σαν ένα swap,
το οποίο όμως δεν φαίνονταν στο συνολικό χρέος της χώρας (Γι’ αυτό το κόλπο
η Goldman Sachs πήρε 1 εκατ. ευρώ). Οι
ετήσιες δόσεις ορίστηκαν στα 360 εκατ.
ευρώ, συν τον πληθωρισμό και με χρονολογία αποπληρωμής το 2012.
Το δάνειο (swap) αυτό θα έμενε κρυφό, αν δεν υπήρχε μηνυτήρια αναφορά
του Αυστριακού Οικονομολόγου Φαγιάντ
Mouja Kaji στον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, ο οποίος υποστήριξε ότι με αυτό
το swap (κρυφό δάνειο) το 2001 η Ελλάδα εξαπάτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση
κρύβοντας ένα μέρος του ελληνικού χρέους και έτσι μπήκε στην Ο.Ν.Ε.
Το ερώτημα είναι: Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας γνώριζαν το κόλπο του swap;
Η απάντηση πολλών ξένων οικονομολόγων είναι ότι οι “μεγάλοι” εταίροι μας
γνώριζαν το κόλπο «δημιουργική λογιστική» αλλά έκαναν τα στραβά μάτια γιατί η Ελλάδα δεν ήταν ανταγωνίστρια βιομηχανική χώρα της Γερμανίας και της
Γαλλίας, αλλά μια καλή αγορά γι’ αυτές και είχαν την ευκαιρία να κερδοσκο-
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πούν πάνω της, γιατί μας δάνειζαν και
πριν αυτά φθάσουν στην χώρα μας τα
ξανάπαιρναν πίσω με αγορές οπλικών
συστημάτων ή με τις πολυεθνικές εταιρείες (Siemens, Bosch, Lidl, Carrefour,
Mercedes, Opel, Audi κ.ά.).
Μια έκθεση της Eurostat το Νοέμβριο
του 2009 αποκάλυψε ότι η Ελλάδα είχε
πραγματοποιήσει από το 2001 έως το
τέλος του 2007 πολλές μυστικές ανταλλαγές χρέους (swap). Έτσι με το κόλπο
αυτό η Goldman Sachs (με το αζημίωτο
βέβαια) σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις μείωναν λογιστικά το χρέος.
Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Το 2000 είχαμε την μεγάλη απάτη του
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ που όλοι την έχουμε ξεχάσει. Την είχανε στήσει μια θράκα
ντόπιων και ξένων αεριτζήδων κερδοσκόπων, αποκομίζοντας κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων που τα μετέφεραν στην Ελβετία και σε διάφορα μέρη της υφηλίου
μέσω των offshore εταιρειών.
Ήταν εποχή που η αγορά γέμισε από
Τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες φύτρωναν σαν μανιτάρια. Είχανε
σκηνοθετήσει εικονικά κέρδη, και με τη
βοήθεια των Μ.Μ.Ε. κατόρθωσαν να κάνουν ακόμα και τους τσοπάνηδες να κατεβαίνουν από τα βοσκοτόπια στα καφενεία να παρακολουθούν την καθημερινή
κίνηση των μετοχών.
Ο Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης (μέσα
στο κόλπο) προεκλογικά, το Σεπτέμβριο
του 1999 στην Δ.Ε.Θ. σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Ο τζίρος του χρηματιστηρίου θα είναι υψηλός και θα αποδώσει
αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει» και ότι
«το χρηματιστήριο είναι θεσμός σημαντικός για την πρόοδο της οικονομίας…
Είναι ένας θεσμός ο οποίος εξυπηρετεί
την οικονομία…».
Ο λαός, χωρίς να έχει ιδέα από μετοχές και χρηματιστήρια, μάζεψε τις οικονομίες του και άρχισε να επενδύει ανόητα και αλόγιστα, παρασυρόμενος από
σκόπιμες φήμες που διέδιδαν τα “παπαγαλάκια” και τα Μ.Μ.Ε. καθημερινά στα
πρωινά τους προγράμματα.
Αρκετοί αφελείς επενδυτές – τζογαδόροι – ξεπέρασαν κάθε λογικό όριο. Πήραν τραπεζικά δάνεια ή πούλησαν ακίνητα για να “παίζουν” στο χρηματιστήριο.
Οι απατεώνες-κερδοσκόποι, πολλές
φορές πωλούσαν μετοχές χωρίς να τις
κατέχουν ή γνώριζαν καλά πότε να σταματήσουν και πότε να εγκαταλείψουν το
παιχνίδι αφού πωλούσαν πρώτα τις υπερτιμημένες μετοχές τους σε επόμενους
αδαείς παίκτες που έμπαιναν στο παιχνίδι και έφευγαν με χονδρά λεφτά στις
τσέπες τους, αφήνοντας στο “λαουτζίκο” άχρηστα χαρτιά χωρίς αντίκρισμα.
Η απάτη αυτή έκανε ενάμισι εκατομμύριο μικρούς και μεσαίους επενδυτές
να χάσουν πάνω από εκατό δις ευρώ, με
αποτέλεσμα η Ελλάδα να μείνει από ρευστό και με τεράστιους τόκους και δάνεια
που μας βάραιναν.
Ο δε Πρωθυπουργός Κ. Σημίτης “συντετριμμένος” γιατί οι άτυχοι “επενδυτές”
έχασαν τα χρήματά τους, ξεστόμισε την
ιστορική φράση: «… ας πρόσεχαν»!!! και
η οδός Σοφοκλέους (όπου το Χρηματιστήριο) μετατράπηκε, χιουμοριστικά, σε
«Σοφοκλαίους».
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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Κυριακή του Πάσχα - Οι δύο τράπεζες

Κυρίου»,«ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ πανήγυρις πανηγύρεων» (καν. Πάσχ. ᾠδ.
α΄ καὶη΄). Ἑορτάζει, πανηγυρίζει ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Κι αὐτὴ ἀκόμα ἡ
φύσις ἀπέβαλε τὴν χειμερινὴ ἐνδυμασία της καὶ ἔχει ντυθῆ τὴν ἀνοιξιάτικη
φορεσιά της. Τὰ πάντα εἶνε γεμᾶτα
ἀπὸ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι. Γι᾿ αὐτὸ οἱ
ὕμνοι, τὰ τροπάρια, τὸ κοντάκιο, ὁ
κανόνας ποὺ ψάλλονται ἀπόψε, ὅλα
ἔχουν ἕνα τόνο χαρμόσυνο -πανηγυρικό, ἕνα τόνο νίκης καὶ θριάμβου.
Θυμᾶστε ἀπὸ τὴν ἱστορία τὸ «Νενικήκαμεν»; «Νενικήκαμεν!» εἶπε
γεμᾶτος χαρὰ ἕνας στρατιώτης
ποὺ ἔφτασε τρέχοντας ἀπὸ τὸ Μαραθῶνα καὶ ἀνήγγειλε στοὺς Ἀθηναίους ὅτι Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων
ἐστόρεσαν δύναμιν», ὅπως ἔγραψε
μετὰ ὁ Σιμωνίδης• οἱ Ἀθηναῖοι δηλαδὴ ὑπερασπίζοντας τὴν Ἑλλάδα
ἰσοπέδωσαν τὴ δύναμι τῶν χρυσοστόλιστων Περσῶν.
«Νενικήκαμεν!» λέμε κ᾽ ἐμεῖς, σὲ
ἀνώτερο ὅμως ἐπίπεδο• νίκησε ὁ
Χριστὸς καὶ μᾶς χάρισε τέτοιανίκη
ποὺ δὲν συγκρίνεται μὲ καμμιά ἄλλη.
Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ, ὅτι τὸ «Χριστὸς
ἀνέστη», ποὺ ἀκούγεται κ᾽ ἐπαναλαμβάνεται τώρα ἀμέτρητες φορές, τὸ πρῶτο «Χριστὸς ἀνέστη»,
τὸ ἄκουσαν –ποιοί; φιλόσοφοι; ῥήτορες; βασιλεῖς; στρατηγοί; μεγάλοι
καὶ ἔνδοξοι τῆς γῆς; Ὄχι.
Ὅπως τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» τὸ
ἄκουσαν πρῶτοι οἱ τσοπάνηδες, ἔτσι
καὶ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τὸ ἄκουσαν
ὄχι ἄντρες οὔτε αὐτοὶ οἱ ἀπόστολοι•
τὸ ἄκουσαν γυναῖκες. Καὶ ὅπως στὰ
πάθη τοῦ Κυρίου μία γυναίκα τὸν
ὑπερήσπισε (ἡ Κλαυδία Πρόκλα, ἡ
σύζυγος τοῦ Πιλάτου), ἔτσι καὶ στὴν
ἀνάστασί του γυναῖκες ἦταν πάλι
ἐκεῖνες ποὺ ὄρθρου βαθέος ἄκουσαν πρῶτες τὸ χαρμόσυνο μήνυμα.
Ἡ θεία λειτουργία τοῦ Πάσχα ἔχει
καὶ τοῦτο τὸ ἰδιάζον, ὅτι ἐπιστεγάζεται μὲ ἕνα λόγο,τὸν Κατηχητκὸ λόγο
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου,μιὰ ὁμιλίαἀριστούργημα. Ἂν ὁ ἀετὸς εἶνε ὁ βασιλιᾶς τῶν πουλιῶν καὶ τὸ λιοντάρι
ὁ βασιλιᾶς τῶν ζῴων, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος θὰ μείνῃ γιὰ πάντα ὁ βασιλιᾶς τῶν ἱεροκηρύκων. Ἂς πάρουμε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, κάτι
ἀπὸ τὴν ὁμιλία αὐτή. Τί λέει;
Ἐλᾶτε, λέει, ὅλοι• «νηστεύσαντες
καὶ μὴ νηστεύσαντες», μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται, σοφοὶ καὶ ἄσοφοι, μικρὰ παιδιὰ καὶ ἀσπρομάλληδες γέροντες• ἐλᾶτε ὅλοι νὰ εὐφρανθοῦμετὴν ἡμέρα αὐτή• «ἡ τράπεζα
γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος
πολύς, μηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν». Τί
ἆραγε νὰ σημαίνῃ αὐτό; Πολλὴ παρεξήγησις γίνεται στὴ φράσι αὐτή.
Παλαιότερα, ὅταν ὑπηρετοῦσα σὲ
κάποια πόλι, τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα
συνάντησα στὸ δρόμο ἕνα μεθυσμένο. Τοῦ λέω• –Τέτοια μέρα, καὶ νά
᾽σαι ἔτσι; –Δὲν ἄκουσες, παππούλη,
στὴν ἐκκλησία τὸ βράδυ; λέει τραυλίζοντας• δὲν εἶπε, ὅτι «ἡ τράπεζα
γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος
πολύς, μηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν»; Τὸ
ἐπιτρέπει ἡ ἡμέρα. –Μπᾶ, λέω,ἔτσι
τὸ ἑρμηνεύεις ἐσὺ αὐτό;… Τί σημαί-

νει λοιπὸν ὁ λόγος αὐτός; Ποιά «τράπεζα» ἐννοεῖ;
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, δύο
τράπεζες.
• Ἡ μία τράπεζα εἶνε ἡ ὑλική, ἡ
αἰσθητή, αὐτὴ ποὺ γνωρίζουμε καὶ
στὴν ὁποία καθόμαστε φοῦ τελειώσῃ
ἡ ἀναστάσιμη λειτουργία, μὲ τὸ κρέας, τὸ κρασί, τὰ γλυκὰ κι ὅ,τι ἄλλο
ἐκλεκτό.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ μοῦ ἔρχεται μία
σκέψι μελαγχολική. Ὅσοι ζήσαμε τὸ
Πάσχα τοῦ 1942, ᾿43,᾿44, ᾿45, τί
Πάσχα ἦταν ἐκεῖνα! Τώρα «ἡ τράπεζα γέμει»• τότε εὐτυχισμένο θεωροῦσαν ὅποιον εἶχε ὄχι κρέας καὶ
κρασὶ ἀλλὰ λίγο ζουμὶ ἀπὸ χόρτα ἢ
φασόλια καὶ φακές. Τέτοια Πάσχα
ἔζησε ὁ λαός μας γιὰ τὴν ἐλευθερία…
Σήμερα στὸ πασχαλινὸ τραπέζι
ὑπάρχει ἀφθονία ἀπ᾽ ὅλα τ᾽ ἀγαθά.
Τὰ ἀπαγορεύει ἡ θρησκεία μας αὐτά;
Ὄχι ἀσφαλῶς. Ὁ Θεὸςτὰ ἔφτειαξε
ὅλα καὶ πλούτισε τὴ γῆ αὐτὴ ποὺ
κατοικοῦμε, γιὰ νὰ κάνῃ τὴ ζωὴ τῶν
παιδιῶν του εὐτυχισμένη. Στὴ σελήνη ὑπάρχει ξηραΰλα• οὔτε ἕνα ἀχλάδι, οὔτε ἕνα μῆλο, οὔτε νερό,οὔτε
ὀξυγόνο• τίποτα. Οἱ ἀστροναῦτες
ἔλεγαν• Πότε νὰ κατεβοῦμε στὴ γῆ,
νὰ πιοῦμε ἕνα ποτήρι νερὸ καὶ ν᾽ ἀναπνεύσουμε ἀέρα!… Ὁ Θεὸς λοιπὸν
τὰ ἔδωσε αὐτά, νὰ τ᾽ ἀπολαμβάνῃ ὁ
ἄνθρωπος μὲ μέτρο καὶ εὐγνώμονα
καρδιά. Γι᾽ αὐτὸ νὰ προσέξουμε
νὰ μὴ γίνῃ κατάχρησι τροφῆς• μὴ
ζήσουμε σὰν Ἐπικούρειοι, μὲ δόγμα
τὸ «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον
γὰρ ἀποθνῄσκομεν»(Ἠσ. 22,13 = Α΄
Κορ. 15,32) .Ἂν περιορισθῇς μόνο
στὴν ὑλικὴ τράπεζα, τότε θὰ μοῦἐπιτρέψῃς νὰ σοῦ πῶ ὅτι δὲν διαφέρεις
ἀπὸ τὰ ζῷα• κι αὐτὰ χαίρονται ὅταν
βροῦν τροφή.
• Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τράπεζα αὐτὴ
ὑπάρχει μιὰἄλλη τράπεζα, τράπεζα
οὐράνια καὶ θεία, συμπόσιο ἀνώτερο
ἀπὸ κάθε ἄλλο. Καὶ ἡ τράπεζα αὐτὴ
ποιά εἶνε; Ἐγὼ νὰ σᾶς τὴν ὑποδείξω;
ῥίξτε ἕνα βλέμμα στὸ ἱερὸ βῆμα
κ᾽ ἐκεῖ θὰ δῆτε τὴν ἁγία τράπεζα.
Τί ὑπάρχει ἐπάνω σ᾽αὐτήν; –ἐὰν
πιστεύῃς! ἐὰν δὲν πιστεύῃς, μεῖνε
στὸ σπίτι σου, μὴν ἔρχεσαι στὴν
ἐκκλησία. Τί ὑπάρχει ἐκεῖ; Ἐπάνω
στὴν ἁγία τράπεζα τῶν ὀρθοδόξων ὑπάρχουν δύο πράγματα• τὸ
Εὐαγγέλιο καὶ τὸ δισκοπότηρο. Τὸ
Εὐαγγέλιο εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ
τὸ δισκοπότηρο εἶνε τὸ σῶμα καὶ τὸ
αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
«Λάβετε φάγετε…» καὶ «Πίετε
ἐξ αὐτοῦ πάντες…» (Ματθ. 26,26.
Μᾶρκ. 14,22). Μέγα τὸ μυστήριο.
Ὅποιος ἀπορεῖ καὶ λέει, Μὰ ψωμὶ
καὶ κρασὶ βλέπουμε, αὐτὸς ἀγνοεῖ τὸ
μυστήριο, τὴ μεταβολὴ ποὺ γίνεται.
Ἐδῶ συμβαίνει θαυμαστὴ «μεταστοιχείωσις» –μιὰ λέξι ποὺ ἀκούσαμε τὶς
ἡμέρες αὐτὲς κάπου στὴν ὑμνολογία
μας (βλ. καν. Μ. Σαβ. ᾠδ. στ΄). Ἡ
ἐπιστήμη χρησιμοποιεῖ κι αὐτὴ τὸν
ὅρο «μεταστοιχείωσις»• γιατὶ καὶ
στὴ φύσι παρατηρεῖ ὅτι τὸ κάρβουνο π.χ. γίνεται διαμάντι καὶ στοὺς
ὀργανισμοὺς ἡ τροφὴ καὶ τὸνερὸ
γίνονται αἷμα κ.λπ.. Τὰ περιγράφει
αὐτὰ ἡ ἐπιστήμη χωρὶς νὰ μπορῇ νὰ
τὰ ἐξηγήσῃ.

Αὐτὸς λοιπὸν ποὺ κάνει στὴ φύσι
αὐτὲς τὶς μεταστοιχειώσεις, αὐτὸς ὁ
ἴδιος μεταβάλλει καὶ στὴν ἁγία τράπεζα τὸ ψωμὶ σὲ σῶμα Χριστοῦ καὶ
τὸ κρασὶ σὲ αἷμα Χριστοῦ. Αὐτὸ εἶνε
τὸ μέγα μυστήριο. Πρέπει νὰ ἔχῃς
ἀπόλυτη πίστι ὅτι, ὅταν κοινωνεῖς,
παίρνεις μέσα σου τὸν ἴδιο τὸ Χριστό.
Ὅποιος κοινωνεῖ «μετὰ φόβου Θεοῦ,
πίστεως καὶ ἀγάπης» (θ. Λειτ.), μὲ
δέος καὶ δάκρυα ὅπως οἱ πρόγονοί
μας, ποὺ ἦταν μὲν ἀγράμματοι ἀλλὰ
εἶχαν πίστι βουνό, αὐτὸς κατεβάζει
τὸν οὐρανὸ μέσ᾿ στὴν καρδιά του!
Νά λοιπὸν ποιά τράπεζα ἐννοεῖ ὁ
ἱερὸς Χρυσόστομος• δὲν ἀποκλείει
τὴν ὑλικὴ τράπεζα, πρὸ παντὸς ὅμως
ἐννοεῖ τὴν τράπεζα τὴν πνευματική.
Ὁ δὲ «μόσχος ὁ σιτευτὸς» (Λουκ.
15,23,27) ποιός εἶνε; Εἶνε ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτὴ εἶνε ἡ
ἑρμηνεία τῆς φράσεως «Ἡ τράπεζα
γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος
πολύς, μηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν». Ὅλοι
πρέπει νὰ κοινωνήσουμε τὰ ἄχραντα
μυστήρια.
Ἂν δὲν κοινωνήσῃς σήμερα, Πάσχα
δὲν ἔκανες . Δὲν εἶνε γαστρονομικὴ
ἑορτὴ ἡ ἡμέρα αὐτή. Μὴ γίνεσα σὰν
ἕνας ἄλλος Ἐπίκουρος ἢ Λούκουλλος
ἢ Σαρδανάπαλος.
Μετὰ ἀπὸ λίγο, ἀγαπητοί μου, θὰ
πᾶτε στὰ σπίτια σας. Προσπαθῆστε
σᾶς παρακαλῶ νὰμὴν καθίσετε μόνο
σὲ ὑλικὴ τράπεζα. Δοξάστε τὸ Θεὸ
γιὰ τὰ δῶρα του, σκεφθῆτε ὅμως
καὶ τί γίνεται κάπου ἀλλοῦ, ἐκεῖ
ποὺ τὰ καθε-στῶτα δὲν ἐπιτρέπουν
ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις. Ἐμεῖς ἐδῶ
ἑορτάζουμε εἰρηνικὰ καὶ χαρμόσυνα
τὸ Πάσχα• ἂς σκεφθοῦμε κ᾽ ἐκεῖνα
τὰ ἀδέλφια μας καὶ ἂς εὐχηθοῦμε γι᾽
αὐτά. Ἐσὺ ὁ πατέρας, σὲ παρακαλῶ
ἄκουσέ με κ᾽ἐμένα. Πὲς στὸ παιδί
σου νὰ ψάλῃ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη»,
ὅπως ἑώρταζαν παλιὰ στὴ Μακεδονία. Πὲς στὴν οἰκογένειά σου λίγα
λόγιαγιὰ τὴ νίκη τοῦ Χριστοῦ.
Πὲς μερικὰ λόγια καὶ γι᾿ αὐτὴ τὴν
πατρίδα , γι᾽ αὐτὰ τὰ παλληκάρια
ποὺ ἔπεσαν• δὲν εἶνε μικρὸ πρᾶγμα
ἡ θυσία τόσων νέων… Ἐγώ, ποὺ
ἐχρημάτισα στρατιωτικὸς ἱερεὺς κ᾽
ἔχουμε θάψει τόσα παιδιά, αἰσθάνομαι συγκίνησι• ἔπεσαν ἐκεῖνοι
στὰ πεδία τῶν μαχῶν, γιὰ νὰ ζοῦμε
ἐμεῖς ἐλεύθεροικαὶ νὰ διασκεδάζουμε
τώρα… Λοιπὸν θυμήσου• μίλα γιὰ
τὴν πατρίδα, γιὰ τοὺς νεκρούςμας,
γιὰ τοὺς ἥρωες, γιὰ τοὺς μάρτυρες.
Μίλα γιὰ τὴ μαρτυρική μας φυλή,
γιὰ τὴν Κύπρο τὴν πονεμένη, γιὰ τὴ
Βόρειο Ἤπειρο…
Μίλα μπροστὰ στὰ παιδιά σου γιὰ
τὸ Χριστό! Καὶ νά ᾿σαι, πατέρα, βέβαιος• τὸ φαῒ θὰ τὸ λησμονήσουν,
τὰ λόγια αὐ τὰ ὅμως ὄχι. Ἐσὺ θα
᾽σαι στὸ νεκροταφεῖο, τὰ λόγια ποὺ
θὰ πῇς σήμερα δὲν θὰ τὰ ξεχάσουν.
Ἡ τροφὴ χάνεται,ἀποσυντίθεται• τὰ
λόγια τῶν γονέων μένουν. Ἀπόψε
τὸ Πάσχα νὰ μὴν εἶνε ἁπλῶς Πάσχα
ὑλικῆς τραπέζης• νὰ εἶνε πνευματικὸ
συμπόσιο, πρὸς δόξαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε ὀρθὰ νὰ ἑρμηνεύουμε
καὶ ὀρθὰ νὰ κατανοοῦμε τὸ ῥητὸ «Ἡ
τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες.
Ὁ μόσχος πολύς, μηδεὶς ἐξέλθῃ
πεινῶν».
Ομιλία 4-5-1975

ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ:

Ακουν οι ηγετες μας

συνέχεια από τη σελ. 1
όπως μας την πλασάρουν σή- ιδίου φύλλου ”ζευγαριών”;
Σε τι να μιμηθούμε τα εισαγόμερα στα σχολικά προγράμμαμενα πρότυπα και να εγκαταλείτα και τα ΜΜΕ;
Γεγονός πάντως είναι ότι,τον ψουμε τις δικές μας οικογενειατελευταίο καιρό, η παραδοσια- κές σταθερές;
Μήπως στο ξεχαρβάλωμα της
κή ελληνική οικογένεια δέχθηκε λυσσαλέες και αλλεπάλλη- συζυγίας; Στην αποϊεροποίηση
λες επιθέσεις από τους εχθρούς του θεσμού του γάμου; Στην
μας. Οι απόγονοι του Καρλομά- ανυποληψία της πολυτεκνίας;
γνου, σε συνεργασία πάντοτε Στην νομιμοποίηση της δολομε τους ”δικούς μας” Εφιάλτες φονίας των αγέννητων παιδιών;
Εάν ο Σουηδός υπουργός,
και Νενέκους, δεν έπαψαν ούτε
στην δήλωσή του, εννοούσε
στιγμή να την πολεμάνε.
Η Ορθοδοξία, που είναι η ως Δυτικό Πολιτισμό την έκφυπνευματική θωράκιση αυτής της λη αυτή εκδοχή του, τότε συμφωνούμε απόλυτα
οικογένειας, τους
Γράφει
μαζί του.
κάθεται πολύ βαριά
ο ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Διότι, πράγματι,
στο στομάχι, και κάνουνε ό, τι μπορούν, για να την η Ορθοδοξία, και κατ’ επέκταση
βγάλουνε κι αυτήν από την μέση. ο Τρόπος της Ρωμιοσύνης, είναι
Το δήλωσε, άλλωστε, πριν το κύριο ανάχωμα στην επέλααπό λίγες ημέρες, εντελώς ση αυτής της πολιτισμικής οπιαπροκάλυπτα, και ο υπουργός σθοδρόμησης. Απόδειξη ότι η
των εξωτερικών της Σουηδίας Ελληνορθόδοξη Οικογένεια είναι η μόνη,που εξακολουθεί
Κάρλ Μπίλντ.
Η Ορθοδοξία, είπε ο ευρω- και αντιστέκεται στα πρωτόγοπαίος αξιωματούχος, αποτελεί να και παρακμιακά οικογενειααπειλή για τον δυτικό πολιτισμό! κά πρότυπα, που μας έρχονται
Ναι, κύριε, για έναν πολιτισμό από την Δύση.
σαν και τον δικό σας, με οικογέΚαι πώς αντιστέκεται; Αντινειες πνιγμένες μέσα στην ηθι- στέκεται πρώτα απ’ όλα με την
κή εξαθλίωση και παραδομένες πολυτεκνία και έπειτα με την
στην αποκτήνωση του ανθρώ- προσήλωσή της στις αρετές
που και τον πνευματικό του αφα- και τις αξίες της φυλής μας.
νισμό, όντως η Ορθοδοξία συνιΑς μη γελιόμαστε: Με οικογέστά εμπόδιο, και μάλιστα μέγα. νειες τύπου τηλεοπτικού ευτεΓι’ αυτό βαλθήκατε να μας ξε- λισμού -του ενός παιδιού, του
κάνετε; Και προπαντός, γι’ αυτό ενός γονέα, των ομόφυλων
βάλατε στο μάτι τον θεσμό της ”γονέων”- είμαστε καταδικαπατροπαράδοτης Ελληνικής Οι- σμένοι, ως Έλληνες, να χαθούκογένειας, και πασχίζετε, με νό- με, δυστυχώς, μια για πάντα.
μους και προγράμματα εκπαιΜε δείκτες γεννητικότητας
δευτικά, να τον αφανίσετε;
της τάξεως του 0,9%,οι στα15η Μαΐου, ”Παγκόσμια Ημέτιστικές μάς δίνουνε ζωή, ως
ρα της Οικογένειας”.
Έθνος, το πολύ εξήντα χρόνια!
Να, λοιπόν, μια καλή ευκαιρία
15η Μαΐου, ”Παγκόσμια
για αυτοκριτική, αλλά και για
Ημέρα της Οικογένειας”.
αποφάσεις.
Αφορμή για όλους μας να
Για αποφάσεις, που να στοαναλογισθούμε τις ευθύνες,
χεύουν στην διαφύλαξη της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας, της που μας αναλογούν, πάνω στο
μόνης ελπίδας, για την αποτρο- κορυφαίο εθνικό μας πρόβληπή της δημογραφικής μας συρ- μα, που δεν είναι άλλο από το
δημογραφικό.
ρίκνωσης.
Ευκαιρία, προεκλογικώς, να
Της οικογένειας του φιλότιαπαντήσουν
-έστω και για μια
μου, των πολλών παιδιών, της
φιλοπατρίας, του σεβασμού στα φορά- οι πολιτικοί μας (δήμαριερά και τα όσια. Της οικογένει- χοι, περιφερειάρχες και βουας, που γέννησε ευεργέτες της λευτές) στα αγωνιώδη ερωτήοικουμένης, που ανέδειξε αγί- ματα όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα των αγέννητων:
ους και ήρωες.
-Τι κάνετε, για να στηρίξεΦτάνει πια τόση δυσωδία και
τόση ανηθικότητα, που μας προ- τε τον θεσμό της Οικογένειας;
-Τι κάνετε, για να σωθούν
σφέρεται, εν ονόματι τάχα του
ευρωπαϊκού μας προσανατο- από τις εκτρώσεις 300.000 παιδιά τον χρόνο;
λισμού.
-Τι κάνετε, για να ανατρέψεΤι έχουμε να ζηλέψουμε, άλλωστε, από τα ξεπεσμένα πρό- τε τα στατιστικά δημογραφικά
τυπα της σύγχρονης ευρωπαϊ- δεδομένα;
-Τι κάνετε, για να σωθεί η Ελκής ”οικογένειας”;
Τον φιλοτομαρισμό των γο- λάδα μας από τον δημογραφινέων; Την καταθλιπτική μοναξιά κό αφανισμό;
-Δεν βλέπετε ότι το Έθνος
της λεγόμενης μονογονεϊκής οικογένειας; Την στειρότητα των μας, σε λίγα χρόνια, χάνεται;
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Η ΚΑτΑδιΚΗ
33 ΧριστιΑνων συν 1
τΑ ψεμΑτΑ τΟυ δεσπΟτΗ
ΛΑρισΑσ ιΓνΑτιΟυ
Η πρόθεσή μας δεν ήταν να ασχοληθούμε με δικαστικές εκκλησιαστικές υποθέσεις – μάρτυρα επικαλούμαστε τον Κύριό
μας – όποια και αν ήταν η έκβασή τους.
Αυτή, την τοποθέτησή μας, την τηρήσαμε με ευλάβεια μέχρι τελευταία, έστω και
αν πολλές αποφάσεις υπήρξαν άδικες και
λαθεμένες δεδομένου ότι οι δικαστές κρίνουν με ανθρώπινα κριτήρια και αξιολογούν τα γεγονότα στηριζόμενοι στις καταθέσεις των μαρτύρων. Θα πείτε πως, δεν
μπορεί να γίνει αλλοιώς. Εδώ όμως είναι
το μείζον ζήτημα. Εάν σου τύχει ο (ψευδο)μάρτυρας κατηγορίας να είναι
αστυνομικός και
με κορώνα ή ιερωμένος υψηλόβαθμος ή το επιβάλλει κάποια “σκοπιμότητα” τότε ο
κατηγορούμενος
την έχει βαμμένη
κι ας έχει ατράνταχτα απαλλακτικά στοιχεία διότι τις πιο πολλές
φορές δεν λαμβάνονται υπόψιν.
Την απόφασή μας ν’ αλλάξουμε τακτική την έδωσε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας (9/12/14) που
σαν κεραυνός εν αιθρία πέρασε αστραπιαία σαν πρώτο θέμα στα Μ.Μ.Ε. στα Blog
και Site την Τρίτη 9/12/2014 με πηχυαίους
τίτλους: «Καμπάνες» σε «Αγωνιζόμενους
Χριστιανούς». ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 85.000 ΕΥΡΩ. Κι από
κάτω – Ιγνάτιος:
Αξιοθρήνητος και αμετανόητος ο άνθρωπος διέγραψε από τη μνήμη και συνείδησή του τα εγκλήματα σε βάρος του
προκατόχου του μακαριστού Θεολόγου
και συνεχίζει, αγαλλόμενος, τους διωγμούς κατά 34 πιστών. Άβυσσος η χαιρέκακη δεσποτική ψυχή!
Μετά απ’ αυτά αναγκαστήκαμε να δημοσιεύσουμε στοιχεία (αρ. φύλλου 211)
που αποκαλύπτουν το παρελθόν και το
παρόν του στη Λάρισα – όπως φαίνεται
να τα αναγινώσκει μαζί με ένα τσούρμο
παπάδων σε αναρτημένο από τους Αγωνιζόμενους πανό που έγραφε: «Κύριε
Πρωθυπουργέ, «17 ΧΡΟΝΙΑ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ. ΤΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ
ΠΑΝΕ;;;» - αλλά δεν θέλησε να συνετισθεί.
Μόνο το πανό, που δημοσίευσε η Εφημερίδα, ήταν αρκετό ώστε να μη χρειαστεί καν να απαντήσουμε διότι αναιρούσε
αυτά που ο ίδιος έγραφε στο δημοσίευμά του [«Οι εκδηλώσεις κατ’ αυτές – όπως
δείχνει η φωτογραφία – συγκεντρώσεις είναι βίαιες, απειλητικές, υβριστικές και δυσφημιστικές ενέργειες και συμπεριφορές
τους κατά του Μητροπολίτη, είναι παράνομες και άδικες και αποδεικνύουν κατά
τρόπο σαφή τη διάθεση προσβολής της
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τιμής και της υπολήψεως…»]. Η φωτογραφία όμως από μόνη της δείχνει ότι ο
τρόπος των διαμαρτυριών μας ήταν σοβαρός, αξιοπρεπής και νόμιμος. Αφήνουμε λοιπόν στην κρίση του κάθε νοήμονα
ανθρώπου να αντιληφθεί πόσο υβριστικά,
απειλητικά, δυσφημιστικά… είναι τα πανό
και οι εκδηλώσεις!
Βέβαια, για λόγους ηθικής τάξης και δικαιοσύνης, απαντήσαμε αμέσως με επιστολή μας στην εν λόγω εφημερίδα του
ως και στα διάφορα site. Δυστυχώς η εφημερίδα, μέχρι το Σάββατο (17/12/2014),
αρνήθηκε να τη
δημοσιεύσει και
γι’ αυτό την Κυριακή κυκλοφορήσαμε στη Λάρισα και αλλού
έντυπο με την
απάντησή μας
σε χιλιάδες αντίτυπα, αναγκάζοντας την εφημερίδα του την Τρίτη (16/12/2014)
να την δημοσιεύσει. Παράλληλα την Παρασκευή 12/12/2014 στείλαμε
στον δεσπότη Ιγνάτιο εξώδικο διαμαρτυρία για το ανοσιούργημα που διέπραξε
στέλνοντας την επιστολή ως ανεπίσημη
“εγκύκλιο” προς όλους τους εφημερίους
των ιερών ναών της Μητρόπολης αφήνοντας στην “κρίση” τους να τη διαβάσουν
ή όχι κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας αντί θείου κηρύγματος.
Οι ιερείς ανάστατοι από την κακόβουλη αυτή ενέργεια του “Ποιμενάρχη τους”
ζητούσαν από μας τί να κάνουν. Έτσι με
την εξώδικο διαμαρτυρία μας καλούσαμε
τον κ. Ιγνάτιο «όπως αποσύρει την επίμαχη εγκύκλιο και απόσχει από οποιαδήποτε ομοίου περιεχομένου ενέργεια και έμμεση ή άμεση αναφορά στο πρόσωπό του
(εκδότου και Διευθυντή της εφημερίδας)
και στους Αγωνιζόμενους χριστιανούς…».
Ο δεσπότης τρομοκρατημένος και φοβούμενος μη βρεθεί μηνυόμενος για τα
υβριστικά που έγραφε στην “εγκύκλιό
του” εναντίον της εφημερίδας ΑΓΩΝΑΣ
και τον εκδότη της [«Όσο και του επικεφαλής αυτών και εκδότου της εφημερίδος κατ’ όνομα, λιβελλογραφήματος κατ’
ουσίαν τιτλοφορούμενης “ΑΓΩΝΑΣ”, όργανο της κατ’ εξακολούθηση υβριστικής
και συκοφαντικής εκστρατείας των “Αγωνιζομένων Χριστιανών” κατά του Μητροπολίτου»] ανακάλεσε την ανάγνωσή της.
Εμείς όμως δεν θα πέσουμε τόσο χαμηλά ώστε να κάνουμε αγωγές ζητώντας
χιλιάδες ευρώ ή να εμπλακούμε σε μηνύσεις, παρ’ ότι ήρθε με ψέματα και προσπαθεί να παραμείνει μ’ αυτά. Κλαψουρίζοντας και συσχηματιζόμενος με άσχετους και καιροσκόπους, έχει οργανώσει
με τα “φιλικά” Μ.Μ.Ε. εκστρατεία κατασυκοφάντησης των χριστιανών που δεν
τον αποδέχονται. Είναι φοβερός στην τέχνη, δικές του ελλείψεις, αδυναμίες και
συνέχίζεται στη σελ. 6
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Το Σεραφειμικό Κονκλάβιο χρόνια προσπαθούσε με ψέματα να εξοντώσει τον μακαριστό Θεολόγο διότι τους ήταν βαρύς και
βλεπόμενος. Η ελληνική πολιτική Δικαιοσύνη όμως, με ανώτατους δικαστές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και με ανοιχτές τις
πόρτες – για να το παρακολουθεί όποιος
ήθελε – με τριάντα (30) και πλέον αποφάσεις δικαίωσε τον Σεβ. Θεολόγο. Επίσης η
Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους με ομόφωνη απόφαση (698/2910-92) κατέδειξε ότι νόμιμος και κανονικός
μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβου ήταν
ο Σεβ. Θεολόγος και μόνον αυτός είχε δικαίωμα υπογραφής.
Η Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη συνεδριάζοντας με κλειδωμένες πόρτες και ζωσμένο το Συνοδικό Μέγαρο με δεκάδες δι- 1
μοιρίες των ΜΑΤ, δίκαζε και καταδίκαζε το Θεολόγο. Και
χωρίς ποτέ να τον
γνωρίσει κατ’ όψιν,
να τον ακούσει, να
εξετάσει μάρτυρες
υπεράσπισης, να
δεχθεί συνηγόρους,
να απολογηθεί, του
έστειλαν την προαποφασισθείσα καταδίκη του ως μη έχοντες ανάγκην μαρτύρων.
Τέτοιες δίκες δεν έγιναν στους αιώνες.
Εκεί που θα έπρεπε να λάμπει ο ήλιος της δικαιοσύνης, έπεφτε βαρειά η σκιά της αδικίας
και της σκοπιμότητας. Αυτό που δεν τόλμησε
το ιουδαϊκό Συνέδριο να κάνει, να θανατώση
αναπολόγητο τον Κύριό μας, το έπραξε μια
“Συναγωγή Πονηρευομένων”, το σεραφειμικό κονκλάβιο βρίζοντας και απειλώντας
όποιον δεν συμφωνούσε με τα κελεύσματά
του, παρόντος του Ιγνατίου Λάππα ως πρώτου γραμματέα και πρακτικογράφου των
Συνοδικών Συνεδριάσεων (φωτ. 1).
Εδώ μέσα, στις συνοδικές υπηρεσίες,
έγινε το μαγείρεμα των
“πονηρευόμενων”, και η
2
υπόσχεση του Σεραφείμ
«Μόλις φάμε τον Θεολόγο θα γίνεις Λάρισας,
Ιγνάτιε!!». Το βεβαίωσε και η “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”
γράφοντας στις 25-5-96:
«Ο Αρχιεπίσκοπος τον
καλεί και του λέει ότι
θα τον προτείνει για την
Λάρισα. Κι ο π. Ιγνάτιος (Λάππας) – φανερά
έκπληκτος – τον ακούει
και συγκατανεύει χωρίς
να σχολιάσει. Λίγο μετά
η είδηση μαθαίνεται μεταξύ των Σεραφειμικών
μητροπολιτών…».
Για χρόνια περίμεναν, σαν όρνεα, να
κατασπαράξουν το σώμα του Θεολόγου!
Έφθασαν μάλιστα οι ξεδιάντροποι να ρωτήσουν τους γιατρούς του Νοσοκομείου
“Ευαγγελισμός” πόσο χρόνο ζωής έδιναν
στο Θεολόγο μετά την εγχείρηση που είχε

κάνει! «Σκληροτράχηλοι και απερίτμητοι
τη καρδία και τοις ωσίν…» (Πράξ. 7,51). Η
κακότητα και το πάθος τους τύφλωσαν τα
μάτια, αυτιά και νου. Όποιος μπορούσε να
διαβάσει τις καρδιές και τους νεφρούς των
ενόχων και πονηρών εντεταλμένων οργάνων, θα έβλεπε ότι το Σραφειμικό Κονκλάβιο
αποφάσιζε μυστικά και εν κρυπτώ, επισκεπτόταν γραφεία υπουργών, δικαστών…, ως
και στο σπίτι του Πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου έγινε σύσκεψη υπό την “ηγεσία” της Δήμητρας Λιάνη [εφ. “το ΠΑΡΟΝ”,
13-11-95] (φωτ. 2) και προαποφασίστηκε η
καταδίκη του αθώου Θεολόγου. Και ο Θεολόγος κατά το πρότυπο του Κυρίου «Ως
πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός
εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος ουκ
ανοίγει το στόμα αυτού…» (Ησ. 53,7).
Αφού είδαν και
αποείδαν ότι ο Θεολόγος παρέμενε
όρθιος σαν το κυπαρίσσι, παρά τις τσεκουριές που δέχονταν – συκοφαντίες,
διαβολές, βρισιές,
βασανιστήρια πιεστικά – από τους αχρείους “ξυλοκόπους”,
κατέστρωσαν το τελευταίο δικτατορικό
τους σχέδιο.
ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε με εγκύκλιό του,
για τις 25 Μαΐου 1994, Σύνοδο της Ιεραρχίας με θέμα την πλήρωση «των κενών μητροπολιτικών εδρών» χωρίς όμως να αναφέρει ποιες ήταν, φοβούμενος μην μπλοκαριστούν, αν ανακάλυπταν τις παρανομίες που
είχαν σχεδιάσει, και δεν αναδείκνυαν τους
προεκλεγμένους, για την Λάρισα τον Ιγνάτιο Λάππα και την Αττική τον Παντελεήμονα
Μπεζενίτη (που αργότερα καθαιρέθηκε για
ακατανόμαστες πράξεις και κλοπές) αγαπημένα παιδιά του συστήματος, αποτελούντα
«σάρκα εκ της σαρκός
των και οστούν εκ των
οστέων τους».
Με ψέματα έπεισαν
τους δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας
ότι δεν πρόκειται να
συμβεί κάτι το μεμπτό,
γι’ αυτό και ο Πρόεδρος
του ΣτΕ, σε προσφυγή
του Θεολόγου, απάντησε με έγγραφά του την
24-3-1994, παραμονή
της συνεδρίασης της
Συνόδου: «Από τα στοιχεία δεν προκύπτει ότι
στην αυριανή συνεδρίαση η Ι.Σ.Ι. θα προβεί
στην πλήρωση της Μητρόπολης Λαρίσης
και Τυρνάβου (αρ. απ. 336/1994).
Έτσι, ενώ ο Ιγνάτιος γνώριζε, ως Α΄ γραμματέας και πρακτικογράφος της Συνόδου,
ότι η μητρόπολη Λάρισας δεν ήταν σε χηρεία και δεν μπορούσε να γίνει εκλογή,
όπως προέβλεπε και ο Καταστατικός Χάρσυνέχίζεται στη σελ. 6

6 ΑΓΩΝΑΣ

μαρτιοσ - απριλιοσ 2015

ιΓνΑτιε – ιΓνΑτιε !

AνΟιξεσ ΛAΚΚΟ
νΑ μΑσ ρiξεισ μeσΑ
"ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ”

μενικής Συνόδου, ο
της 570/1977 αρθρ. 25/1 («προς πλήρωση χη- να απορριφθεί
24ος της Καρθαγέρεύοντος μητροπολιτικού θρόνου τα μέλη η παρέμβαση
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τ ο υ υ π ο υ ρ νης, κ.α. καθώς και
συνερχόμενα εις συνεδρίαν…») συμφώνη- γού Παιδείο ψαλμός 118,16)
σε με την εκλογή του Δεν μας είπε όμως εάν ας… (ΣτΕ αρ.
και γι’ αυτό έπρεπε
ήταν χηρεύουσα η μητρόπολη Λάρισας, για- 3805/90)» (είχε
να καθαιρεθεί.
συνέχεια από τη σελ. 5
τί έφυγε ο Δημήτριος Μπεκιάρης που ήταν κάνει παρέμΜε ψέματα λοικαι εψηφισμένος ως μητροπολίτης Λάρι- βαση ο υπουργός εναντίον του Θεολόγου).
πόν προχώρησαν στην χειροτονία του. Κι ενώ
Εκτός των ανωτέρω επιχειρημάτων έχουμε όλο το σεραφειμικό κονκλάβιο και ο ίδιος ο
σας; Ή γιατί εκδιώχθηκαν ως παράνομοι οι
τοποτηρητές Καρδίτσης Κλεόπας, ο Φθιώ- και τους Θείους και Ιερούς Κανόνες που είναι Ιγνάτιος γνώριζαν ότι, όλα ήταν αντικανονικά
τιδος Δαμασκηνός, οι έξαρχοι Θηβών Ιερώ- αμείλικτοι για τους παραβαίνοντας διαλα- και παράνομα, αυτοί προσπαθούσαν με κάθε
νυμος (ο νυν αρχιεπίσκοπος) και ο Σερρών λώντας: «Ο επίσκοπος ουκ εκβάλλεται της τρόπο να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγοεαυτούς επισκοπής ειμή κατόπιν δίκης, συμ- νότα. Το Τμήμα αναστολών του ΣτΕ συνήλθε
Μάξιμος κ.α.;
φώνου προς τους Θείους και άμεσα – την θεώρησε ως εμπαιγμό – στην
Οι τριάντα (30) πεΙερούς Κανόνες…». «Επίσκο- προσφυγή του Σεβ. Θεολόγου και ανέστειλε
ρίπου αποφάσεις του
πος ου καθίσταται επισκοπής, την εκλογή του Ιγνατίου ως παράνομη (Απ.
Ανωτάτου Ακυρωτικού
3
ζώντος του Επισκόπου αυτής» Αρ. 407/94).
Δικαστηρίου της χώρας
(Ι. Καν. 1ος Κυρ. Αλεξανδρείας,
μας, από το 1989 έως το
Και παρά την εναντίον τους απόφαση κατα1995, στηρίζονταν στο
87ος Καρθαγένης, 16ος Συν. πέλτης δεν πτοήθηκαν οι παράνομοι “Ιουδαίαλάνθαστο σκεπτικό ότι
οι” και το Σάββατο 28 Μαΐου 1994, αφού καΠρωτοδευτέρας κ.π.α.).
«Η Μητρόπολις Λάρισας
Και το Εκκλησιαστικό Δίκαιο τέβασαν όλες τις αστυνομικές δυνάμεις της
και Τυρνάβου δεν ήταν
τονίζει: «Πας εν ενεργεία Μη- Αθήνας και με αποκλεισμένο το χώρο γύρω
εν χηρεία και κάθε προτροπολίτης κανονικώς χειρο- από την μητρόπολη Αθηνών, προχώρησαν
σπάθεια εκλογής νέου
Το ok δείχνει ότι ο υποψήφιος τονηθείς και κατασταθείς δεν στην “χειροτονία”.
μητροπολίτη είναι μη νό- «κλακαδόρος» που είχε την κάρ- στερείται της Μητροπόλεως
Να πως περιγράφει τα γεγονότα η φίλη
μιμη, κατά τα εκτεθέντα τα έχει ελεγχθεί από τα διάφορα αυτού ει μη κατόπιν αμετακλή- του τοπική εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» την 29-5ανωτέρω, διότι ακυρώ- μπλόκα που υπήρχαν για να μπει του καταδίκης…».
1994: «Από πολύ νωρίς ο χώρος πέριξ της
θηκε εξ υπαρχής η αποΌλα αυτά έπρεπε να τα Μητρόπολης Αθηνών είχε αποκλεισθεί από
στον ναό
μάκρυνση του αιτούντος
γνώριζε ο Ιγνάτιος Λάππας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες
(Θεολόγου) από τη ρηθείσα Μητρόπολη. Για ώστε να μην δεχθεί την εκλογή του. Εάν όμως περιέφραξαν την περιοχή με συρματόσχοιτο βάσιμο αυτό λόγο, πρέπει να ακυρωθεί η δεν τα γνώριζε – πράγμα απίθανο – τότε έχει να. Το προαύλιο και την είσοδο του ναού
προσβαλλόμενη απόφαση της Ιεράς Συνό- υποπέσει και σε άλλα Κανονικά αδικήματα πλησίαζαν μόνο όσοι είχαν «άδεια εισόδου»
δου της Ιεραρχίας (εκλογή μητροπολίτη) και όπως οι Ιεροί Κανόνες ορίζουν (2ος τ΄ Οικου- (φωτ. 3) από το γραφείο τύπου και δημοσίων

σχέσεων της Ιεράς Συνόδου».
Και συνεχίζει:
«Με πρωτοφανή αγριότητα οι δυνάμεις
των ΜΑΤ αντιμετώπισαν τους Χριστιανούς
της Λάρισας… Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου

4

ηλικιωμένους, γυναίκες, άνδρες και παιδιά
και έστειλαν στο νοσοκομείο αρκετούς»
(αναφέρονται ονομαστικά δέκα πέντε άτομα
που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός
Σταυρός) (φωτ. 4).
Τι κρίμα! Το χέρι που έπρεπε να μας ευλο-

Η ΚΑτΑδιΚΗ 33 ΧριστιΑνων συν 1 τΑ ψεμΑτΑ τΟυ δεσπΟτΗ ΛΑρισΑσ ιΓνΑτιΟυ
συνέχεια από τη σελ. 5
ανομήματα να τα καταλογίζει σε άλλους.
Να τί έγραψε σε ανώτερους δικαστές
(προσθήκη-αντίκρουση 4-4-07) για να μας
καταδικάσουν: «Τους έχετε δει σε τί θηρία
μεταβάλλονται; (Σπάνε αυτοκίνητα, λακτίζουν, απειλούν, υβρίζουν). Έχετε δει τα
οργίλα πρόσωπά τους; Έχετε ακούσει το
παραλήρημα της φωνής τους; Έχετε δει
το φθόνο σ’ όλο του το μεγαλείο…;». Είναι
φοβερός και αδίστακτος ο άνθρωπος όταν
φθάνει σε τέτοιο κατάντημα, να θεωρεί ανθρώπους του διαβόλου αυτούς που θέλουν
την Εκκλησία ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΠΑΤΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΟΝΙΚΗ και ΝΟΜΙΜΗ και διαστρέφοντας
την αλήθεια, να γράφει σε εγκύκλιο της
9/12/2014: «Το λυπηρό είναι… Δεν έχουν
καταλάβει ότι η συκοφαντία είναι πάθος και
ότι ο διάβολος είναι εφευρέτης της συκοφαντίας, ως πατέρας του ψεύδους, εφόσον
ο συκοφάντης είναι εκείνος που κατ’ εξοχήν ψεύδεται… Ο συκοφάντης πρωτίστως
βλάπτει τον εαυτό του, αυτόν που τον ακούει και καμία φορά και αυτόν που συκοφαντεί…». Αλήθεια για ποιους τα λέει; Μιλάει
και γράφει για συκοφάντες, ψεύτες, υβριστές κ.α. χωρίς να αναφέρει ούτε μία περίπτωση, ενώ αντίθετα εξαιτίας του υποφέρουν δεκάδες χριστιανοί με τα ψέματα, τις
συκοφαντίες του και τα όσα γράψαμε στον
“ΑΓΩΝΑ” του μηνός Δεκεμβρίου 2014. Με
την για χρόνια δαιμονική του τακτική κατάφερε με το κλαψιάρικο ύφος του να παρουσιάζεται από θύτης θύμα, θυμίζοντάς μας
την ηθοποιό Μάρθα Βούρτση.
Η διαστροφή στο μεγαλείο της όταν γράφονται στην εφημερίδα Του, ότι είμαστε (οι
ελάχιστοι πλέον απομείναντες) μανιακοί συκοφάντες αλλά και ψεύτες και… κλέφτες,
και για κατοχύρωση επιστρατεύει την λαϊκή θυμοσοφία «Ο ψεύτης και… (κλέφτης)

τον πρώτο χρόνο χαίρονται…». Για τα ψέματα του Ιγνατίου γράψαμε, γράφουμε και
στο παρόν φύλλο, αλλά για τις «κλεψιές
μας» που δεν τις γνωρίζουμε, θα θέλαμε
να ενημερώσει ο ίδιος το… ποίμνιό του για
την αλήθεια των πραγμάτων και να προασπισθεί «την τιμή και την υπόληψή του ως
Ποιμενάρχης…». Να του πει από ποια παγκάρια, κατασκηνώσεις, ορφανοτροφεία,
γηροκομεία, μοναστήρια, επιουσίους κ.α.
έχουν κλέψει;;;
Ω τις υποκρισίας του ανθρώπου! Ενώ επί
χρόνια μας κατατρέχει οδηγώντας μας στα
δικαστήρια, σε εγκύκλιό του γράφει ότι μας
συμπονά και δεν μπορεί να κοιμηθεί: «Προσωπικά δεν επιχαίρω (sic) για την καταδίκη
τόσο τη δική σας (εκδότη της Εφημερίδας)
όσο και των λοιπών “Αγωνιζόμενων Χριστιανών”…». Λυπάται τόσο, που μας συμβουλεύει να μην ξοδεύουμε χρήματα στα δικαστήρια από την τσέπη μας και το υστέρημα ανέργων ανθρώπων και πολύτεκνων
οικογενειών, ενώ για τον ίδιο υπάρχουν και
παγκάρια, «Μήπως – γράφει – πρέπει εσείς
και οι δικηγόροι σας να το εξηγήσουν αυτό
στους διαδίκους “Αγωνιζόμενους Χριστιανούς” πριν αποφασίσουν την προσφυγή στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;» (και δεχόμενοι τις
αποφάσεις να καταβάλουμε την χρηματική
ικανοποίηση των 5.000-30.000 ευρώ ο καθένας για την “ηθική βλάβη” που έχει υποστεί
η προσωπικότητά του η οποία έτσι θα αποκατασταθεί κατά την άποψή του).
Και συνεχίζει την προσπάθεια να μας πείσει διερωτώμενος:
«Διερωτώμαι όμως πώς εσείς και οι (συν)
“Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί”, άτεγκτοι, αμύντορες της “υπερθοδοξίας” καταφεύγετε
και προσβλέπετε στην κρίση μη Ορθοδόξων δικαστών;».

Στον αφελή αυτό προβληματισμό του κ.
Ιγνατίου απαντούμε με μερικά ερωτήματα.
1) Ο απόστολος Παύλος δεν προτίμησε
να δικαστεί από ειδωλολάτρη δικαστή (Καίσαρα) και όχι από το εκκλησιαστικό δικαστήριο της εποχής του (το Συνέδριο); Γιατί;
2) Η εκκλησία της Ελλάδος (και ο ίδιος
σαν μέλος της) δεν προσέφυγε κατ’ επανάληψη στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο για διάφορα εκκλησιαστικά θέματα;
3) Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν προσέφυγε για το Ορφανοτροφείο Πριγκήπων,
τα ακίνητα της Μεγάλης του Γένους Σχολής, της Τενέδου και για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης;
4) Η Αρχιεπισκοπή της Κύπρου και πολλές ιερές Μονές της χώρας δεν έκαναν το
ίδιο για τη μοναστηριακή περιουσία;
5) Ως αγνοών έπεσε στο ολίσθημα αυτό
ή πιστεύει ότι όλοι είναι ηλίθιοι και μπορεί
να τους προστάζει να τον προσκυνήσουν,
να τον αναγνωρίσουν, να του φιλήσουν την
παντόφλα, να του δώσουν την επιδικασθείσα (αβασάνιστα) χρηματική “ικανοποίηση”
και να υπενθυμίζει στους “αναρχικούς” ότι
υπάρχει και γι’ αυτούς… καιρός μετανοίας «όπως έπραξε, σχεδόν, το σύνολο των
“Αγωνιζόμενων Χριστιανών” πλην ενίων…;».
Ωραίος δεσπότης κι αυτός, όταν κύριος
σκοπός του είναι η παραπλάνηση της κοινής γνώμης όσον αφορά την προσωπική
του ζωή, επιχειρώντας να καλύψει τις παρανομίες του (εκλογή του, χειροτονία, ενθρόνιση, ξυλοδαρμούς, χρησιμοποίηση των
ΜΑΤ…) με πέπλο νομιμοφάνειας.
Όσο όμως κι αν το προσπαθεί – και έχει
πείσει κάποιους ευλαβείς βλαμμένους χριστιανούς (π. Παΐσιος) για την αθωότητά
του – ποτέ δε θα μπορέσει να κρύψει το τικ
της ένοχης συνείδησής του ούτε να σβήσει
τα ψέματα που κατά καιρούς χρησιμοποίη-

σε (περίπτωση Μπεζενίτη, Κουκλιώτη, Θεολόγου) σε βάρος των χριστιανών της Λάρισας οδηγώντας τους στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Είναι δυστυχής ο άνθρωπος διότι, αντί
ν’ ακολουθήσει την ευθεία και πεπατημένη οδό της ταπείνωσης που οδηγεί με σιγουριά στην σωτηρία, προτίμησε την τεθλασμένη και πολυδαίδαλη υπερηφάνεια
που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην
απώλεια, δεδομένου ότι «ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται».
Έκτοτε περιφέρεται γύρω από τον τόπο
του εγκλήματος γιατί δεν μπορεί να ησυχάσει, και ψάχνει να βρει άλλοθι στο σκάνδαλο του προσκυνήματος της Αγίας Παρασκευής Τεμπών. Μόλις όμως του δόθηκε η ευκαιρία κατέθεσε αγωγή εναντίον του εκδότη της εφημερίδας μας και
μετά πήρε τον τηλεβόα (το site της Μητρόπολης και τα ΜΜΕ) και άρχισε να φωνάζει ότι μας καταδίκασε, αποκαλώντας
μας μάλιστα ψεύτες, συκοφάντες, κλέφτες… πιστεύοντας πως έτσι θα πείσει
το χριστεπώνυμο πλήρωμα για την άμεση αθωότητά του αλλά και την έμμεση διότι δεν ήταν μπλεγμένος, ως προϊστάμενος όλων των νομικών προσώπων της Μητρόπολης, αλλά και ως Πρόεδρος υπεύθυνος του Προσκυνήματος της Αγίας Παρασκευής Τεμπών.
Σύντομα όμως εάν χρειαστεί θα σας παρουσιάσουμε και άλλα στοιχεία από το
θησαυρισμένο όγκο των ντοκουμέντων
μας που τα βεβαιώνουν άγνωστες πτυχές αυτής της ιστορίας και μια αναφορά
μας στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
το 2006 που τώρα βρίσκεται στην Ευρώπη και ελέγχεται με πολλές άλλες για το
πώς έφθασε η χώρα μας σε τούτο το χάλι !!!

μαρτιοσ - απριλιοσ 2015

γεί και να μας κοινωνεί, έγινε φονικό όργανο,
γεμίζοντας τα κράσπεδα του Μητροπολιτικού
Ναού Αθηνών με αιμόφυρτους…
Και μόνο γι’ αυτό είναι καθηρημένος όπως
ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες: «Όχι μόνον καθαιρούνται οι ιερωμένοι εκείνοι όπου κτυπήσουν
οι ίδιοι με το χέρι των, αλλά και εκείνοι όπου
βάλουν άλλους να κτυπήσουν» (Ι. Καν. Αγ.
Αποστόλων κ.τ. σελ. 26).
Και σύμφωνα με το Εκκλησιαστικό δίκαιο η
χειροτονία του είναι παράνομη γιατί είχε ανασταλεί η εκλογή του και συνεπώς δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί και μάλιστα «κεκλεισμένων των θυρών».
Και κατά το Κανονικό Δίκαιο είναι αντικανονική γιατί παραβιάστηκαν οι Ιεροί Κανόνες που ορίζουν: «Χειροτονείν εν μέσω της
Εκκλησίας, παρόντος του λαού και προσφωνούντος του επισκόπου, ει και ο λαός δύναται
αυτώ μαρτυρείν, χειροτονία δε λαθραίως μη
γίνεσθω» (Ι. Καν. Ζ΄ Θεοφ. Αλεξ.). «Και επί αυτού του λαού, ου μέλει χειροτονείσθαι… και
ότε καθαρός φανείη επί δημοσίας προσόψεως ειθ’ αυτώ χειροτονηθείη» (Ι. Καν. ΗΘ΄ της
εν Καρθαγένης Τ.Σ.) κ.ά.
Η εντολή του Χριστού στους Αποστόλους
ήταν κρυστάλλινη «καθώς απέσταλκέ με ο
Πατήρ καγώ πέμπτω υμάς…». Με αυτή την
εξουσία οι Απόστολοι έκαναν το «τυπικό» της
εκλογής των διαδόχων τους, επισκόπων. Ο
λαός εξέλεγε, αυτοί χειροτονούσαν και το
Άγιο Πνεύμα γέμιζε με φως και πνεύμα άγιο
τους άξιους επισκόπους.
Άρα, οι Θείοι Ιεροί Κανόνες μας προστάζουν: Η χειροτονία επισκόπων δεν γίνεται
ποτέ «κεκλεισμένων των θυρών», αλλά με την
συμμετοχή του λαού, που επισφαλίζει τα τελούμενα, καταθέτοντας την «συμμαρτυρία»
του με το “άξιος” ή “ανάξιος”.
ΨΕΥΔΟΕΝΘΡΟΝΙΣΗ
«Τί να το κάνουμε το Προεδρικό Διάταγμα; Για την Εκκλησία είμαστε Μητροπολίτες, αφού χειροτονηθήκαμε» αποφάνθηκε ο
“μέγας” Δωδώνης! Έτσι με τη νέα αυτή σατανική θεωρία, που ονομάστηκε “Δωδώνια
& Σια”, και την αργυροπληρωμένη “ελεύθερη δημοκρατική πληροφόρηση”, η προσφιλής μέθοδος της Σεραφειμικής Φατρίας πέρασε το μήνυμα στο λαό.
Με το ψέμα πλέον αυτό ήλθατε στη Λάρισα προστατευόμενος από 30 διμοιρίες των
ΜΑΤ και 2500 αστυνομικούς, ένα κόστος τεράστιο το οποίο τώρα το βιώνει ο ελληνικός
λαός. Τί κρίμα!!
Κι όλα αυτά γιατί; Για να ανεβείτε για μία
ώρα (τόσο περίπου κράτησε η όλη διαδικασία
της «ενθρόνισής» σου) στο θρόνο του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αχιλλείου – «σθένων και τρέμων», υπό την προστασία των
ασπίδων των Ειδικών Δυνάμεων –, να σας
δώσουν μια πατερίτσα, να σας φορέσουν την
μίτρα στο κεφάλι και να έχετε έτσι την ψευδαίσθηση ότι καταφέρατε να υποκλέψετε το
κατ’ ευδοκίαν θέλημα του Θεού;
Το πώς φθάσατε στη Λάρισα και εισήλθατε στο ναό, το είδε όλη η υφήλιος χάριν των
ΜΜΕ. Ευτυχώς τα απ’ ευθείας προβληθέντα
γεγονότα δεν πρόλαβαν να τα μοντάρουν και
είδαμε την πραγματικότητα σε όλο το τραγελαφικό μεγαλείο της.
Κακοποιήσατε εκατοντάδες απλούς πολίτες (150 νοσηλεύτηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο και ακόμη περισσότεροι, ελαφρότερα) βάφοντας τους δρόμους της Λάρισας
με αγνό χριστιανικό αίμα, και γίνατε αιτία να
κλεισθούν στα κρατητήρια μοναχοί, κληρικοί
και λαϊκοί. Και όλα αυτά, γιατί;
Ο Κύριός μας στους αιώνες φωνάζει: «Αμήν
αμήν λέγω υμίν (για τις περιπτώσεις αυτές), ο
μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν
των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν,

ιΓνΑτιε – ιΓνΑτιε !

AνΟιξεσ ΛAΚΚΟ
νΑ μΑσ ρiξεισ μeσΑ
"ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ”

φατρία) δεν χρειεκείνος κλέπτης
άζονται τα Προεστί και ληστής»
εδρικά Διατάγ(Ιωαν. 10,1).
ματα, τότε γιατί
Εσείς το ίδιο
βάλατε λυτούς
βράδυ μαζέψατε
και δεμένους,
τους κλακαδόσυνέχεια από τη σελ. 6
γυναίκες και άνρους που κουβαλήσατε μαζί σας για να κάνετε το ΣΟΟΥ, το δρες, υπουργούς και πρωθυπουργούς να
σκάσατε από την Λάρισα γιατί δεν βρήκατε πετύχετε την άρση των νόμιμων Προεδρικών
ούτε εξοχικό κέντρο ούτε ξενοδοχείο – σας Διαταγμάτων – Θεολόγου, Νικοδήμου και
κλείσανε την πόρτα – για να κάνετε την Κωνσταντίνου; Και γιατί μόλις την πετύχατε
προγραμματισμένη δεξίωση! Αφήσατε πίσω τρέξατε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
μια πόλη βομβαρδισμένη από τις δυνάμεις δώσετε την κατά την εκκλησιαστική και πολιτική τάξη “διαβεβαίωση”; ΚΑΙ ΜΕΤΑ; (φωτ.5)
καταστολής.
Βαβαί της διαστροφής! Ακολούθησαν
Είναι φοβερό, κληρικός και μάλιστα υποψήφιος δεσπότης, να μην γνωρίζει τους Ιερούς φωτογραφικές πόζες με τους «ανέντιμους»
Κανόνες που θέσπισαν οι Θεοφόροι Πατέρες Π.Δ/ας, υπουργό Παιδείας, Αρχιεπίσκοπο…
και που ορίζουν την κάθε λεπτομέρεια για την τις εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ κραζωή και λειτουργία της Εκκλησίας; Κι εσείς, τώντας το… διάταγμα στο χέρι και προβάλο γαλουχημένος με τα νάματα της χατζηφώ- λοντας πλέον την νομιμότητα, την οποία δεν
είχατε επί δύο
τιας Παιδείας
χρόνια, αλλά
θα θυμάστε
ενεργούσατε
ότι μας αποπαρανόμως
καλούσατε:
ως νόμιμος,
«φασιστοειαπολαμβάνων
δή, τραμπούκάθε προστακους, τυφλοσία!
πόντικες…»
Αλήθεια,
γιατί αγωνιζόμπορείτε και
μασταν για τα
κοιμάστε ήσυΝομοκανονιχος; Μπορείκά μας δικαιώτε να λέγεστε
ματα που μας
Χριστιανός; Μ’
τα ορίζουν
αυτά που κάπληθώρα Ιε5
νατε, για ένα
ροί Κανόνες
μόνο μπορείτε
ος
(ο 36 Αγ.
να
καυχάσθε:
ότι
με
πάθος
υπήρξατε
ο επιΑποστόλων, ο 18ος Συνόδου Αντιοχείας, ο κεφαλής των διωκτών του οσίου Θεολόγου
18ος Συνόδου Αγκύρας, κ.α.) που επιτάσσουν: και της Κανονικής Εκκλησίας! «Συνηγάγατε
«Οι πιστοί κάτοικοι μιας επαρχίας-επισκοπής όλην την σπείραν» στην μαρτυρική Λάρισα,
έχουν δικαίωμα, και μάλιστα καταλυτικό, επί σκοτώνοντας τον Αθώο και Δίκαιο, δολοτου Επισκόπου, που θα τους αποσταλεί. Δι- φονώντας την αλήθεια και τώρα, πάλι με
καιούνται ν’ αρνηθούν την τοποθέτησή του, ψέματα, καταδιώκετε τον πιστό λαό γιατί δεν
όχι μόνον όταν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι, σας αποδέχεται.
αλλά και για ανυποταξία και για τη μοχθηρία
Με ψέματα δέκα οκτώ (18) χρόνια προσπατου. Στις περιπτώσεις αυτές ο Επίσκοπος θείτε να παραμένετε σαν βδέλλα γαντζωμέδεν μεταβαίνει στην Επισκοπή για να μην νος στο μητροπολιτικό θρόνο του Αγ. Αχιλπροκληθούν σκάνδαλα και ταραχές στην Εκ- λείου επιχειρώντας κάθε φορά να πείσετε
κλησία… Κατά συνέπεια οι διαμαρτυρόμενοι τους Λαρισαίους ότι επιτελείτε έργο και ως
για την τοποθέτηση ενός Επισκόπου, δεν δια- εκ τούτου δικαιολογούνται οι – κατόπιν συγπράττουν κανένα λάθος, αλλά διεκδικούν τα γνώμης – δίσκοι, η αφαίμαξη των παγκαριών
Νομοκανονικά τους δικαιώματα και δύνανται και η διαγραφή του ένοχου παρελθόντος.
να επαναστατήσουν ωσάκις προκαλούνται
Γι’ αυτά σύντομα θα μάθετε περισσότερα.
βάναυσα» (για την ερμηνεία π. Ευσ. Κολλάς).
Το ότι με ψέματα καταδίκασες 34 χριστιαΣας ρωτήσαμε τότε, σας ρωτάμε ακόμη νούς είχαμε γράψει στο φύλλο 211/12/2014
και σήμερα: ήσασταν παράνομος ΝΑΙ ή ΟΧΙ; αναφέροντας δέκα μεγάλα ψέματα, που μόνο
Εάν όχι, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. ένας τεχνοκράτης του ψεύδους μπορούσε
Καραμανλής δεν υπέγραψε το Διάταγμα ανα- να τα λέει, να τα γράφει και να ζητάει χρηγνωρίσεώς σας αλλά το επέστρεψε πίσω στο ματική ικανοποίηση είκοσι χιλιάδων (20.000)
υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με ευρώ από τον κάθε απλό και αθώο πολίτη ως
την ένδειξη “επιστρέφεται – απαράδεκτο”; «αποκατάσταση (!) της ηθικής βλάβης που
Γιατί δεν δώσατε τη νενομισμένη διαβεβαί- υπέστης» (εξ αιτίας της μη αποδοχής σου).
ωση; Γιατί δεν είχατε δικαίωμα υπογραφής;
Τα ψέματά σου δεν έχουν τελειωμό. Θα
Γιατί δεν πληρωνόσασταν από το Δημόσιο επανέλθουμε όμως εάν χρειαστεί.
και σας δίναν από τα χρήματα του Παναγίου
ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΛΗΓΕΣ
Τάφου…;
Δεν θα ήθελα να ξύσω πληγές εικοσαετίας
Επιτρέπεται, ένας Α΄ Γραμματέας - πρακτι- «ότι θέατρον εγενήθημεν τω κόσμω...» (Κορθ.
κογράφος μιας καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρε- 4,9) με τα θλιβερά γεγονότα του Ιερού Προσίας, να μη γνωρίζει ότι στη χώρα μας ισχύ- σκυνήματος της Αγίας Παρασκευής Τεμπών,
ει η αρχή της «Νόμω της Κρατούσης Πολι- ούτε μετά την δεκαετία που πέρασε από την
τείας», και συνεπώς χωρίς Διάταγμα της Πο- παρέμβασή μου σε τηλεοπτική εκπομπή με
λιτείας και τη νενομισμένη διαβεβαίωση στον τα γνωστά τότε οικονομικά σκάνδαλα, γιατί
Π. της Δ. κανένας κληρικός δεν τοποθετεί- αυτά βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης,
ται, δεν μισθοδοτείται, δεν νομιμοποιείται; ανεξάρτητα από την έκβασή τους.
Και ότι με το σύστημα της “συναλληλίας” τις
Αναγκάζομαι όμως να το κάνω για λόγους
σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους όλες οι Κα- ηθικής τάξης και αληθείας «γνώσεσθε την
νονικές αποφάσεις της Εκκλησίας επικυρώ- αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς».
νονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αφορά το δημοσίευμα του δεσπότη Ιγνατίου
ώστε ν’ αποτελούν και νόμους του κράτους; που ήρθε σαν «κεραυνός εν αιθρία», παραΑν, όπως ψευδώς ισχυριζόσασταν (ο μονές των αγίων ημερών των Χριστουγέννων
Δωδώνης, εσείς και όλοι η Σεραφειμική με τις «Καμπάνες» να ηχούν, όχι χαρούμενες,
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χριστουγεννιάτικες, αλλά θλιμμένες - δικαστικά - στους «Αγωνιζόμενους Χριστιανούς» και
αυτό γιατί δεν τον προσκύνησαν και δεν του
φίλησαν την παπική του παντόφλα.
Υπολόγισε όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Ίσως
να σκέφτηκε, ότι η μόνη εφημερίδα που κυκλοφορεί είναι αυτή, της οποίας ο νομικός
του σύμβουλος είναι και σύμβουλός της και
επομένως μπορεί να γράφει ό,τι θέλει και να
δέχεται δημοσιεύματα απ’ όποιους θέλει.
Μ’ αυτό το σκεπτικό, και μη έχοντας εμείς
δυνατότητα ν’ απαντήσουμε, θα μπορούσε
να πείσει τους ευκολόπιστους ότι αυτός (ο
Ιγνάτιος) έχει δίκαιο και μπορεί να μας καταδικάσει βαπτίζοντας τα ψέματά του αλήθειες
και παραπλανώντας δικαστές χωρίς να χρησιμοποιήσει τη φράση «χείλη αρχιερέως ου
ψεύδονται».
Κατά τα φαινόμενα είχαν οργανωμένο δίκτυο προπαγάνδας - εμαθήτευσε «παρά τους
πόδας» Σεραφείμ Τίκα, του μεγαλύτερου ραδιούργου και δολοπλόκου του αιώνα - γι’ αυτό
και εφάρμοσε κατά γράμμα την αγγλική παροιμία «Το ψέμα θα γυρίσει όλη τη γη πριν η
αλήθεια προλάβει να φορέσει παπούτσια».
Αυτό και έγινε. Το δημοσίευμά του, προς μεγάλη μας έκπληξη, την ίδια ημέρα το μετέφεραν τα ιστολόγια σε όλο τον κόσμο, και όταν
άμεσα στείλαμε την απάντησή μας βρήκαμε
τις προσβάσεις κλειστές. Και μόνο απ’ αυτό
δείχνει πώς δουλεύει ο διάβολος με το ψέμα.
Το δημοσίευμα του Ιγνατίου, κατά μεγάλο
μέρος καταφέρεται εναντίον μου, αποκαλώντας με υβριστή του, συκοφάντη, ψεύτη,
λιβελλογράφο, κλέφτη... και ότι έχουμε το
διάβολο μέσα μας. Και για να γίνει πειστικός
επικαλείται και δύο άγιους Πατέρες της
Εκκλησίας.
Θα του συνιστούσα να ανοίξει τους Πατέρες που επικαλείται κι αφού τους μελετήσει
να κοιταχθεί στον καθρέπτη με ειλικρίνεια.
Ίσως οι άγιοι Πατέρες τον φωτίσουν και έλθει
εις εαυτόν!
Από την ημέρα που πάτησε το πόδι του
στην Λάρισα δεν σταμάτησε να μας καταδιώκει έμμεσα και άμεσα. Στην αρχή με εξώδικα
για να φιμώσει την εφημερίδα, και μετά με
στημένες παγίδες, τις οποίες τα γνωστά ΜΜΕ
παρουσίαζαν ως τερατουργήματα και με
μαρτυρίες - Θού Κύριε - αστυνομικών (κατ’
εντολήν), διάκων, παπάδων, αρχιμανδριτών
(δυστυχισμένα όντα) και αυτού του δεσπότη
(Ιγνατίου)συρόμαστε ακόμη και σήμερα στα
δικαστήρια.
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Θα μπορούσε κάποιος να αντιτάξει: Τι
διαμαρτύρεσθε αφού δικαστήκατε; Ή η
δικαιοσύνη μίλησε.
Θα απαντούσαμε επ’ αυτού: Ναι η δικαιοσύνη μίλησε και αποφάσισε. Ας μη ξεχνούμε
όμως ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο μάρτυρας. Και αν ο μάρτυρας είναι ιερωμένος και
ειδικότερα δεσπότης τότε ο κατηγορούμενος
την έχει «βαμμένη» γιατί υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι ο δεσπότης, που είναι εις «τόπον
και τύπον Χριστού» και διάδοχος των Αποστόλων, δεν λέει ψέματα. Η πείρα όμως, άλλα
μας δίδαξε, ότι δηλαδή σπάνια συναντάς
κληρικό με φόβο Θεού πλην εξαιρέσεων.
Για την ιστορία θα αναφερθώ σε δύο
- υπάρχουν δεκάδες - προσωπικές μου περιπτώσεις που αποδεικνύουν, το πώς επηρεάζονται από την δεσποτική μαρτυρία και ας
είναι πολλές από αυτές ψεύτικες.
Α΄- Ήταν τους πρώτους μήνες του Ιγνατίου στη Λάρισα. Έγινε κάποια συγκέντρωση
έξω από το επισκοπείο. Εκείνη την ημέρα
απουσίαζα για επαγγελματικούς λόγους στην
Αθήνα. Τα γεγονότα τα πληροφορήθηκα την
επομένη ημέρα γιατί η επιστροφή μου έγινε
μεσάνυχτα. Μετά από μερικές ημέρες έμαθα
ότι ήμουνα κατηγορούμενος.
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Στην ακροαματική διαδικασία που έγινε, ο
μάρτυράς μου, τα αποδεικτικά στοιχεία και οι
δύο αστυνομικοί που υπηρεσιακά βρίσκονταν
στον προαναφερθέντα χώρο και με γνώριζαν
πολύ καλά, κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας ομολογώντας ότι δεν με είδαν στην συγκεκριμένη συγκέντρωση.
Παρ’ όλα τα υπέρ εμού στοιχεία, το δικαστήριο με καταδίκασε διότι, ο προ τετραμήνου αφιχθείς στη Λάρισα δεσπότης και ο νεαρός (22χρονος) διάκονος Αχίλλειος (μετά
πρωτοσύγκελος) που πριν από 20 ημέρες
ήρθε στη Λάρισα, βεβαίωσαν... στην Ιερατική τους τιμή ότι μας αναγνώρισαν, αν και επικρατούσε σκοτάδι (νύχτα ώρα 9:30, μήνας
Δεκέμβριος) και μάλιστα, βρίσκονταν μέσα
στο αυτοκίνητό τους.
Το τραγελαφικό ήταν: εγώ και κάποιος άλλος που απουσιάζαμε να καταδικαστούμε, οι
δε υπόλοιποι πέντε παρόντες να αθωωθούν!
Να όμως που «ζει ο Κύριος ο Θεός». Την
Κυριακή, μετά το δικαστήριο εκκλησιάσθηκα στον Ι. Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγίας).
Παίρνοντας
το αντίδωρο και αποχωρώντας
με δύο γνωστούς μου,
αντελήφθηκα τον Πρόεδρο του δικαστηρίου που
με καταδίκασε να προσπαθεί πλαγίως να με αποφύγει! Κάτι όμως μεσολάβησε και βρεθήκαμε τετ-α-τετ (πρόσωπο με
πρόσωπο).
Τότε διαμείφθηκε ο διάλογος αποκάλυψη:
- Κύριε Τασιόπουλε, ντρέπομαι να σας... δω
γιατί προχθές σας δίκασα άδικα!
- Δεν πειράζει κ. Πρόεδρε, εξ άλλου κάναμε
έφεση.
- Πώς δεν πειράζει... δεν μπορώ να ησυχάσω.
Το ερώτημα, που για χρόνια στριφογυρίζει
στο μυαλό μου είναι: Γιατί με δίκασε άδικα;
Γιατί δεν μπορούσε να ησυχάσει; Ποιος ή
ποιοι τον «πίεσαν» να αποφασίσει έτσι;
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Β΄- Τελευταία, σε κεντρικό ναό της πόλης,
ενώ μοιράζαμε στο πεζοδρόμιο την εφημερίδα «ΑΓΩΝΑΣ» δεχθήκαμε επίθεση από δύο
άτομα την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Αφού μας εξύβρισαν, μπροστά στα έκπληκτα μάτια εκατοντάδων εκκλησιαζομένων,
άρπαξαν και τις εφημερίδες. Παρά την προτροπή μας να μας τις επιστρέψουν στάθηκε
αδύνατο. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας, αλλά βρέθηκα ενώπιον ακατάλυπτου περιστατικού. Ενώ ήμουν ο
καταγγέλλων και ο μηνυτής, με «τσουβάλιασαν» πρώτο στο περιπολικό, και από τους δύο
δράστες τον ένα πήρανε μαζί τους.
Στο τμήμα, που για αρκετή ώρα ζητούσαν να αποσύρω την μήνυσή μου, χωρίς να
το κατορθώσουν, στις 12:30 π.μ. με οδήγησαν στο κρατητήριο μαζί με λαθρομετανάστες-αλλοδαπούς. Σε παρατήρησή μου γιατί συμβαίνει αυτό αφού δεν υπάρχει εναντίον
μου μηνυτήρια αναφορά, και αφού ο συλληφθείς δράστης αρνούνταν να καταθέσει εναντίον μου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γιατί να
τον μηνύσω αφού δεν με έκανε ο άνθρωπος
τίποτα!». Η απάντηση του αστυνομικού οργάνου ήταν: Περιμένουμε να έρθει κάποιος
άλλος να υποβάλλει μήνυση (!).
Και ποια η έκπληξή μου όταν στις 3 μ.μ.
πληροφορήθηκα από τον Νομικό σύμβου-
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AνΟιξεσ ΛAΚΚΟ
νΑ μΑσ ρiξεισ μeσΑ
"ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ”

πτική εκπομπή…
λό μου ότι ο αρΜε βάση αυτά
χιερατικός της
επιδίκασε υπέρ
μητρόπολης βρίτου Μητροποσκονταν στο γρασυνέχεια από τη σελ. 7
λίτη χρηματική
φείο του αξιωματικού υπηρεσίας και συνέταζε την μηνυτή- ικανοποίηση ποσού 30.000 ευρώ προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του».
ρια αναφορά του.
Ας γνωρίζει όμως ο κάθε καλοπροαίρετος
Το τί κατέθεσε; «Θου, Κύριε, φυλακήν τω
στόματί μου». Φαίνεται ότι το ψέμα κόλλη- άνθρωπος, ότι εγώ, στην τηλεοπτική εκποσε στο πετσί του, μια που χάθηκε ο φόβος μπή, αναφέρθηκα εν μέρει σ’ αυτά που είδα
και άκουσα στις δύο εκπομπές «ΖΟΥΓΚΛΑ»
του Θεού.
Στις 5 μ.μ. το απόγευμα, όταν αφέθηκα του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, αναφερό«ελεύθερος» είχα και άλλη... έκπληξη. Στο μενα στις δέκα έξι (16) βιντεοκασέτες του π.
προαύλιο του αστυνομικού μεγάρου πληρο- Λάμπρου Ρίνη, στις γραπτές καταθέσεις των
φορήθηκα ότι ο δράστης ήταν αλλοδαπός μαρτύρων, στα πρακτικά του Τριμελούς Εφεκαι ενώ εγώ βρισκόμουν κρατούμενος στο τείου Κακουργημάτων και σε δεκάδες δημοκρατητήριο - όπως προανέφερα - ο αλλοδα- σιεύματα του τοπικού και Αθηναϊκού τύπου,
πός δράστης και ο αρχιερατικός βρίσκονταν των Μ.Μ.Ε. κ.ά.
Ανεξάρτητα τί είπαν, και τί θα πουν τα δισε γραφείο του δευτέρου ορόφου με τα
καστήρια, έχουμε καθήκον να σεβόμαστε τις
σχετικά...
Ποιος άραγε να έστειλε τον αρχιερατικό αποφάσεις τους. Δεν μπορούμε όμως να πανα ορκιστεί στην Ιερατική τιμή ψέματα; Η ραβλέψουμε αποφάσεις
του ευρωπαϊκου δικατηκρίση δική σας.
Γ΄- Ποιος ρίου (ΕΔΔΑ) που επιδίάραγε έβαλε κασαν την Ελλάδα του
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τον παπά του δικαιώματος της ελευΤυρνάβου να θερίας της έκφρασης σε
με μηνύσει ανθρώπους πληροφόκαι με αγωγή ρησης, γιατί δεν αξιολόνα ζητάει μά- γησαν επαρκώς τα απολιστα 80.000 δεικτικά στοιχεία των, γι’
ευρώ αποζη- αυτό θα αναφέρω αυτά
μίωση ; Αφού που ισχυρίζεται ο δεσπόχωρίς συγκα- της και θα τα αντιπαρατάθεση του βάλω μ’ αυτά που είπαν
μητροπολίτη, άλλοι πριν από μένα και
κανείς κληρικός δεν μπορεί να προσφύγει για το ίδιο θέμα χωρίς
στα πολιτικα δικαστήρια. Ευτυχώς ήρθε ο ποτέ να δικαστούν. Έτσι
θα κρίνετε ποιος είναι ο
Άρειος Πάγος και σταμάτησε το κακό!
Οι περιπτώσεις είναι δεκάδες κι αν χρεια- ψεύτης, ο κλέφτης, ο συκοφάντης… και ποιος θα
στεί θα επανέλθουμε.
Δέσποτα Ιγνάτιε, σ’ έπιασε μανία καταδί- έπρεπε να είναι ο κατηγοωξης. Προσπάθησες με τα δημοσιεύματά ρούμενος!
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Στην αρχή της ΑΓΩΓΗΣ
σου πρώτα να ξεγελάσεις τον εαυτό σου και
δεύτερον να ενημερώσεις το ποίμνιό σου για του ο κ. Ιγνάτιος με περιτην αλήθεια των πραγμάτων - όπως γράφεις λούζει με… ωραία επίθετα «εκλήθη να παρέμβει και ο εναγόμενος (Τασιόπουλος), γνω- λέγοντας και πάλι ψέματα. Γιατί;
«Προσωπικά δεν επιχαίρω - γράφεις - για στός συκοφάντης και υβριστής μου, και διτην καταδίκη τη δική σας όσο και των λοιπών ημοίφθη ο εξής διάλογος μεταξύ του τελευ«Αγωνιζομένων Χριστιανών». Αλήθεια αφού ταίου και των συμμετεχόντων στην ως άνω
δεν χαίρεσαι γιατί μας ταλαιπωρείς στα εκπομπή»: (μεταφέρει τον διάλογο).
Πρώτη κατηγορία αναφέρει (σελ. 6). Α΄
δικαστήρια; Μπορεί κανείς να σας πιστέψει
Ισχυρίσθηκε ότι στις βιντεοκασέτες που
μετά απ’ όλα αυτά;
Η δική σας περίπτωση μας θυμίζει τον Ηρώ- λήφθηκαν στο Ι. Προσκύνημα της Αγ. Παραδη που ήθελε τον θάνατο του γεννηθέντος σκευής Τεμπών και χρησιμοποιήθηκαν ως
Χριστού, αλλά στους Μάγους προσποιήθη- αποδεικτικό μέσο στην δίκη που ακολούθησε
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργηκε ότι ήθελε να τον προσκυνήσει!
μάτων Λαρίσης φαίνεται δήθεν ότι εγώ παίρΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (φωτ. 6)
Στο δημοσίευμα της 9ης Δεκεμβρίου, «Κα- νω χρήματα· ότι είδε ο ίδιος «καθαρά» ότι τη
μπάνες» σε «Αγωνιζόμενους Χριστιανούς», ο μία φορά μου έδωσαν το ποσό των 1.300.000
δεσπότης Ιγνάτιος αναφέρεται και στην υπό- δρχ. και την άλλη το ποσό των 2.450.000 δρχ.
θεση της Αγίας Παρασκευής, που αν και πέ- και εκτός αυτών πήρα και άλλα υπό μορφήν
ρασαν τόσα χρόνια τον καίει κυριολεκτικά και δώρων από τους επιτρόπους, ότι μου δώσανε
γράφει: «Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας επι- «μάτσο» χρήματα αμέτρητα και όχι μετρημέδίκασε, σε βάρος του εκδότου της εφημερί- να, παρ’ όλο που γνώριζε την αναλήθεια των
δος «Αγώνας» Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου ισχυρισμών του αυτών, αφού ουδέποτε έλακαι υπέρ του μητροπολίτου, χρηματική ικα- βα χρήματα ή δώρα από το Ι. Προσκύνημα
νοποίηση ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000)… Αγ. Παρασκευής Τεμπών».
Πρώτον ο διάλογος στην εκπομπή δεν είγια τα όσα ανέφερε σε βάρος του μητροπολίτη κατά την παρέμβασή του στις 7-2-2005 ναι έτσι, αλλά το αντιπαρέρχομαι μένοντας
σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο «κα- στα ψέματα που λέει:
1) Για τα χρήματα και δώρα πρώτον τον
θαρές κουβέντες» που προβλήθηκε από την
τηλεοπτικό σταθμό «ALTER»… Ισχυρίσθηκε κατηγόρησε ο π. Λάμπρος Ρίνης με «ΑΝΑότι ο μητροπολίτης έλαβε παρανόμως χρήμα- ΦΟΡΑ», που την υπογράφει και το Δ.Σ. της
τα και δώρα από το Προσκύνημα της Αγίας Ιεράς Επιμελητείας, στις 11/9/1997 η οποία
Παρασκευής Τεμπών – πράγμα ψευδές και έλαβε από τη Μητρόπολη αρ. πρωτ. 1325 και
συκοφαντικό, καθόσον η αλήθεια που απο- απευθύνεται προσωπικά στον Ιγνάτιο γράδείχθηκε είναι ότι ουδέποτε ο μητροπολίτης φοντας: Σεβασμιώτατε, «Λαμβάνομεν την
έλαβε παρανόμως χρήματα ή δώρα, ο δε εκ- τιμήν με θλίψη και πικρία να αναφέρουμε…
δότης της εφημερίδας «Αγώνας» γνώριζε την βάσει των αποδεικτικών στοιχείων, ότι έχεαναλήθεια των όσων ισχυρίσθηκε στην τηλεο- τε ακεραία την ευθύνη, ως Πρόεδρος της
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Δ.Ε. και είσθε γνώστης των διαπραχθέντων
κακουργημάτων. Έτι δε περισσότερον και
η Υμετέρα Σεβασμιότητα έλαβε δώρα και
χρήματα του Ιερού Προσκυνήματος ανόμως… Όλα τα ανωτέρω σας τα εκθέσαμε
και προφορικά…» (φωτ. 7).
Σε κατάθεσή του (π. Ρίνη την 16/10/1997)
στον ανακριτή ιερέα που διορίσατε, δέσποτα, φαίνεται καθαρά η σφραγίδα της Ι.Μ.
Λαρίσης & Τυρνάβου και τα κάτωθι, μεταξύ
άλλων κατατεθέντα: «… Πρόσεξε, δεν είναι
τα χρήματα όλα του… (κηροπλάστη). Από
αυτά θα κρατήσεις ένα εκατομμύριο για το
Δεσπότη και θα του δώσεις τα υπόλοιπα.
Ο … είναι δικός μας … Την ίδια στιγμή
συζητούν και για ακόμα ένα εκατομμύριο
που πρέπει να δώσουν του Δεσπότη, αφού
συμπληρώσουν διακόσιες πενήντα χιλιάδες
δρχ. ακόμα. Επίσης αναφέρονται σε ανάληψη χρημάτων που θα κάνει ο κ. …. από άλλο
βιβλιάριο και θα δοθούν στο Δεσπότη».
Σε άλλο σημείο
(αναφέρει ονόματα),
συζητούν για δώρα
προς το Δεσπότη λέγοντος του ενός: «Ο
Δεσπότης που πήγαμε μαζί (ονόματα
της Επιτροπής) στην
Θεσσαλονίκη στη ξαδέλφη μου, διάλεξε
ωμοφόριο και πετραχήλι και σε ερώτησή
το…, αν είναι ακριβά
αυτά, ο … λέγει: «ναι,
είναι ακριβά, κοστίζουν επτακόσιες χιλιάδες (700.000) δρχ.,
επειδή όμως δεν θα
ήταν έτοιμα για το
πανηγύρι, ο Δεσπότης είπε να πάρει μια
Πατερίτσα ασημένια
που κοστίζει πεντακόσιες χιλιάδες δρχ.
- και αμέσως βγάζει χρήματα για το σκοπό
αυτό. Σε άλλο σημείο βγάζουν πεντακόσιες
χιλιάδες δρχ. για το αυτοκίνητο».
Στις 13 Νοεμβρίου 1997 ο π. Λάμπρος
καταθέτη ενόρκως στον Ανακριτή Β΄ Τμημ.
Πλημμελειοδικών, σωρεία γεγονότων και
ποσά που υπεξαιρούνταν (λόγω έλλειψης χώρου δεν αναφέρουμε) τονίζοντας ιδιαιτέρως:
«… Στις 13/8/1997 έκανα την πρώτη ενημέρωση στον Μητροπολίτη ότι έχω στοιχεία
στα χέρια μου που αποδεικνύουν ότι γίνεται
υπεξαίρεση χρημάτων στο προσκύνημα.
Ο Σεβασμιώτατος τότε με έδιωξε όπως με
έδιωξε και τη δεύτερη φορά και την Τρίτη
που πήγα…». Σε άλλο σημείο συνεχίζει:
«Όλες οι αφαιρέσεις χρημάτων γινόταν
πριν καταγραφούν στο πρακτικό καταμετρήσεως τα χρήματα του προσκυνήματος.
Και τούτο διότι το πρακτικό καταμετρήσεως
γράφονταν πάντοτε τελευταίο και ποτέ δεν
γραφόταν ο πραγματικός αριθμός των χρημάτων του προσκυνήματος, πράγμα που
σημαίνει ότι υπεξαιρούνταν τα χρήματα τα
πέραν του αναγραφόμενου στο πρακτικό
καταμετρήσεως ποσού. Για παράδειγμα
σε κάποια καταμέτρηση ενώ το συνολικό
ποσό ήταν 4.800.000 δρχ., στο πρακτικό
αναγράφηκε το ποσό των 1.981.000 δρχ.»
(αναφέρει και άλλα ποσά).
Στις 18 Νοεμβρίου 1997 δίνει συμπληρωματική ένορκη κατάθεση στον ίδιο Ανακριτή
και προσθέτει: «Είδα στο μόνιτορ και η κάμερα κατέγραψε στις 19/7/1997 ότι οι… συζητούσαν σχετικά για κάποιο τιμολόγιο… και
συμφώνησαν, τα 1.200.000 δρχ. να τα δώσουν στο μητροπολίτη και το υπόλοιπο στον
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κηροπλάστη. Το σύνολο του τιμολογίου
ήταν 2.400.000 δρχ. περίπου…». Και συνεχίζει πιο κάτω: «… Πάντοτε προς της καταγραφής του ποσού του προσκυνήματος τα
μέλη της Επιτροπής που προανέφερα βγάζανε στην άκρη 500.000 δρχ. με τις οποίες
θα αγόραζαν πατερίτσα στο Μητροπολίτη.
Την ημέρα του πανηγυριού, είδα στο μόνιτορ που έλεγε ο … στο Μητροπολίτη ευχές για την πατερίτσα, για το πετραχήλι και
το ωμοφόριο, που έκαναν δώρο οι της επιτροπής στο Μητροπολίτη. Από τη στιχομυθία των μελών της επιτροπής, όπως προανέφερα, συμπεραίνω ότι ο Μητροπολίτης
ήταν σε γνώση ότι τα δώρα που του έγιναν
ήταν από υπεξαιρεθέντα χρήματα του προσκυνήματος…».
Την ίδια ημέρα καταθέτει ενόρκως και ο
Πρόεδρος της Επιμελητείας Κληρικών Λάρισας π. Αλέξανδρος Τσίρκας στον ίδιο Ανακριτή Πρωτοδίκη.
«… Πιστεύω – λέγει – ότι από τις συνομιλίες, που έχουν καταγραφεί και προβληθεί
στην τηλεόραση, ο Μητροπολίτης (Ιγνάτιος)
γνώριζε ότι αυτά τα δώρα αγοράστηκαν με
χρήματα που υπεξαιρέθηκαν από το Ιερό
Προσκύνημα…».
Υπάρχουν και άλλες καταθέσεις αλλά
σταματούμε.
Έρχονται… οι εκπομπές του τηλεοπτικού
σταθμού “ANTENNA” και η “ΖΟΥΓΚΛΑ” του
Μ. Τριανταφυλλόπουλου. Με πρόσκλησή του
παραβρέθηκα κι εγώ στο πάνελ κατά την μαγνητοσκόπηση. Από εκεί είδε το πανελλήνιο
ένα μέρος από το τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο
“αρχιερατείας” του δεσπότη Ιγνατίου.
Η εκπομπή είχε διάρκεια 2.30 ωρών. Για
λόγους συντομίας θα αναφερθώ μόνο σε ένα
μικρό μέρος αποσπασμάτων.
0.20.03 – Ο κ. Μουστάκης ρωτάει: Ο Δεσπότης τα ήξερε αυτά (για τα άγραφα χρήματα);
0.25.25 – Ο κος Σταυριανάκης (Ποινικολόγος) προς τον παπα-Λάμπρο: Ήθελα να σε
ρωτήσω το εξής. Στον μητροπολίτη, δώσατε
ταινία ή του είπατε τι δείχνει η ταινία;
π. Λάμπρος – Για να πάρουμε τα πράγματα αυτά (με τη σειρά). Πριν κάνουμε καταγγελία πήγα στο Δεσπότη και μίλησα προφορικά. Τρεις φορές….
Δικηγόρος – Γραπτά δεν του δώσατε τίποτα;
Π. Λάμπρος – Του έδωσα και γραπτά (η συζήτηση συνεχίζεται).
0.43.00 – Ο π. Λάμπρος: (Αφού προβάλλεται η επίμαχη σκηνή, περιγράφει την υπερτιμολόγηση και την δωρεά στο Δεσπότη). Ο …
λέγει στον … θα δώσεις τα λεφτά που αφαιρέθηκαν από το τιμολόγιο του κηροπλάστη
και 700.000 δρχ. που έχεις, συν 500.000
δρχ., άλλο 1.200.000 και 750.000 δρχ. που
κρατήσαμε και 250.000 να δώσουμε άλλο
1.000.000 στον Δεσπότη.
Δικηγόρος – Να διευκρινίσετε: Πήγαιναν
τα λεφτά στην μητρόπολη ή στον Δεσπότη στην τσέπη;
Π. Λάμπρος – Από τα χρήματα που θα γραφούν στο πρακτικό η μητρόπολη παίρνει το
ποσοστό της. Αυτά τα χρήματα πήγαιναν
στην τσέπη του Δεσπότη.
Δικηγόρος – «Έχουμε άλλο αδίκημα εδώ.
Δεν είναι κλοπή, είναι υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος. Το να πάρει ο Δεσπότης
αυτά τα ρήματα, είναι εκτός των άλλων αποδοχή προϊόντος εγκλήματος, και εάν αυτός
τους είπε δώστε μου απ’ αυτά, έχει και ηθική
αυτουργία στην πράξη που κάνανε οι άλλοι».
Και προς το τέλος της εκπομπής ο π. Λάμπρος εμφανίζει μια συνομιλία μεταξύ του
και του Ιγνατίου που έγινε με κρυφό μαγνητόφωνο που εκτός των άλλων σοκαριστι-
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AνΟιξεσ ΛAΚΚΟ
νΑ μΑσ ρiξεισ μeσΑ
"ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ”

κών που διατην πρώτη ώρα
λέγονται ακούείπα στο Σεβαγεται ο δεσπόσμιώτατο πως έχω
της Ιγνάτιος
στοιχεία ότι κλένα λέει στο π.
βουν. Είπε «κλέβω
συνέχεια από τη σελ. 8
Λάμπρο: «Κλέκι εγώ»; Βεβαίως,
φτες εμείς, κλέφτες εσείς, όλοι μας κλέ- του είπα, αφού σας ενημέρωσα, αφού παίρφτες. Εντάξει».
νετε δώρα από το προσκύνημα. Ακούγεται
Αυτή τη στιχομυθία την βεβαιώνει και ο ο ... να λέει: «δεν θα δώσεις όλα τα χρήμαίδιος ο Ιγνάτιος όταν με επιστολή του εκλι- τα, γιατί το ένα εκατομμύριο είναι για το Δεπαρούσε τον γέροντά του Αρχιεπίσκοπο Σε- σπότη». Και αλλού «Από τα έξι εκατομμύρια
ραφείμ ασπαζόμενος τας πατρικάς Του χεί- είναι και τόσα για το Δεσπότη». Διαπίστωρας, και υποκλινόμενος ευλαβώς προ τους σα πως ο Σεβασμιώτατος άρχισε να με πιέΣεβασμιωτάτους Συνοδικούς Αρχιερείς να ζει και να μου λέει πως έχει και για μένα καμην τον περάσουν Συνοδικό Δικαστήριο, βε- ταγγελίες. Μου είπε για την μαγγούρα (παβαιώνοντας πολλά από τα διαδραματισθέντα τερίτσα ασημένια): «Δεν έχει δικαίωμα να
στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής. Και δεχθεί ένα δώρο ο δεσπότης»; Δεν συντάγια το επίμαχο σημείο έγραφε: «Κατά τη συ- χθηκαν νομότυπα πρακτικά εξόδων για εννάντησί μας αυτή, αργότερα απεδείχθη ότι δυμασία του Σεβασμιωτάτου. Το «Σεβ/τε, γι’
είχε μαζί του μαγνητόφωνο και μαγνητοφω- αυτό σας τα πήραμε, να σας βλέπουμε να
νούσε τη συνομιλία μας χωρίς να γνωρίζω τα φοράτε και να σας καμαρώνουμε», δείεγώ και απεμόνωσε την έκφρασί μου κατά χνει ότι ο Σεβ/τος το αποδέχθηκε. Τα νόμιτην οποία τον επέπληττα και του έλεγα «πά- μα έξοδα έπρεπε να είναι καταχωρημένα
τερ Λάμπρο, κλέφτες εμείς, κλέφτης εσύ, στο βιβλίο ταμείου».
όλοι κλέφτες είμαστε»».
Και συνεχίζει πιο κάτω: «Μπορεί να φοβή1.04.49 – (Ρώτησε κάποιος από το πάνελ θηκε από τα δώρα και την υπερτιμολόγηση
τον Τριανταφυλλόπουλο).
ο Σεβ/τος. Ακούγεται «δεν θα δώσεις όλα τα
Τα γνώριζε ο Δεσπότης;
χρήματα του κηροπλάστη, το ένα εκατομΤριανταφυλλόπουλος – Τα γνώριζε. Για μύριο είναι για το Δεσπότη». Εγώ πιστεύω
δείτε τον διάλογό του... και τον Μητροπολί- πως τα έπαιρνε. Τι τα έκανε δεν ξέρω. Αν
τη (παίζει ο διάλογος).
ήταν νόμιμα θα έλεγε, γράφτα!! ».
1.03.00 - Έχουμε 2.450.000 δρχ. Τι γράΣυνεχίζει (σελίδα 9): «Εγώ από το Σεβαφουμε σήμερα;
σμιώτατο ζήτησα να γίνει κάθαρση εκ των
- Πόσο έχει σήμερα ο μήνας; Εννιά.
έσω, να μην πάρει είδηση ο κόσμος. Μου
- Θα ανοίξουμε άλλες δύο φορές.
είπε: «Θα σε θάψω σε 146 μέτρα βάθος, θα
- Δεν βγάζουμε, τις διακόσιες εβδομήντα σε εξαφανίσω». Κι εγώ τούπα: «πομώνα θα
(270.000) λέω εγώ, να μας μείνουν 2.250.000 ανοιξετε...;»».
δρχ.;
Αγαπητοί αναγνώστες, καλά το διαβάσατε:
(Γίνεται συζήτηση για χρήματα, για δώρα «ΘΑ ΣΕ ΘΑΨΩ». Αυτό ακούστηκε μέσα στην
κ.α.).
αίθουσα του Δικαστηρίου, και έκανε τους πά- Βγαίνουν ένδεκα εκ. (11.000.000) το ξέρε- ντες να μείνουν αποσβολωμένοι. Να λέει «θα
τε, ε; Δηλαδή στον προϋπολογισμό του 1997 σε θάψω» ένας κληρικός, ένας ποιμένας,
δεν θα φανούν πουθενά και συν τα τηλέφω- ένας εκπρόσωπος του Χριστού που για αγάνα, ένδεκα εκατομμύρια...
πη μιλούσε συνέχεια! Να απειλεί χειρότερα
- Να βγάλουμε όμως σήμερα 500.000 από τον λήσταρχο Γιαγκούλα ένα πνευματιδρχ....
κό του παιδί, πολύτεκνο ιερέα, επειδή έβγαλε
1.12.02 – Θα αφαιρέσουμε για να δώσου- τις βρωμιές του Προσκυνήματος στη φόρα!
με αυτά που υποσχέθηκες στον Δεσπότη.
Αυτός, λοιπόν, είναι ο Ιγνάτιος Λάππας, δεΆστο το τιμολόγιο του Γιάννη, λοιπόν, δίνεις σπότης Λάρισας, ελέω Σεραφείμ, Λιάνης, Φα600.000,δρχ - είναι κάπου τόσες - θα τα δώ- τούρου κ.ά. εκλεγέντος. Και όταν τον βλέπεσεις στο Δεσπότη από τα λεφτά που υποσχέ- τε να θυμάστε το «ΘΑ ΣΕ ΘΑΨΩ».
Αυτά εγώ είπα στην εκπομπή «ΚΑΘΑΡΕΣ
θηκες, συν 500.000 δρχ.
ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ», ότι δηλαδή τη μία φορά του
- Συν 500.000 που έχω;
1.15.10 – (Την ημέρα του πανηγυριού προς έδωσε η επιτροπή - έτσι ακούστηκε να λέει
τον Δεσπότη): «Εμείς σας τα πήραμε να τα - ένα τριακόσια (1.300.000) και την άλλη δύο
χαίρεστε, να τα φοράτε και να τα καμαρώ- τετρακόσια πενήντα (2.450.000).
ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ
νετε. Δεν σας τα πήραμε για να...».
Αυτό είναι τόσο καλά καμουφλαρισμένο
11.17.15 – (Δείχνει το πλάνο πώς κορόιδευπου κάνει ακόμα και τον πιο δύσπιστο να το
αν την Παναγία)
- Δες πως μας κοιτάει η Παναγία τα λε- πιστέψει. Στο δημοσίευμα τα γράφει κάπως
αόριστα, αλλά στην αγωγή το διατυπώνει
φτά από πάνω.
έτσι, ώστε να σου παρουσιάζεται αληθοφα- Τί κοιτάει;
- Κοιτάει· τί να κάνουμε, να της κλείσου- νές και να σε προβληματίζει.
«Αφού ουδέποτε έλαβα - λέει ο Ιγνάτιμε τα μάτια;
Οι εφημερίδες εκείνες τις ημέρες διεκτρα- ος - χρήματα ή δώρα από το Προσκύνημα
γοδούσαν την αθλιότητα. Να μερικά από τα Αγ. Παρασκευής Τεμπών, γεγονός που, αντί
πρωτοσέλιδα των ημερών: «Ήξερε ο Ιγνάτι- παντός άλλου, προκύπτει από τα υπ’ αριθ.
ος για το χρυσό παγκάρι» («Ελεύθερος Τύ- 206/1999 και 2/2000 Βουλεύματα του Συμπος»). «ΙΔΟΥ ΤΑ «ΙΕΡΑ ΑΙΣΧΗ»» («Ημερ. Κή- βουλίου Πλημ/κών και Εφετείου Λάρισας
ρυκας»). «Στο εδώλιο ο Λαρίσης για οικονομι- αντίστοιχα από τα οποία προκύπτει ότι ουκές ατασθαλίες» («Εξουσία»). «Η ιερή ασυλία δεμία κατηγορία απηγγέλθη σε βάρος μου».
και τα τρωκτικά» («Ορθοδοξία»). «ΕΠΙΔΗΜΙΑ Είναι όμως έτσι;
Στη λίστα των κατηγορούμενων θα έπρεπε
σκανδάλων στη Μητρόπολη Λάρισας», κ.π.α.
Και φθάνουμε στο Δικαστήριο που έγινε πρώτος και κύριος να φιγουράρει ο δεσπότης
από 13ης Ιανουαρίου έως 30ης του 2003. Ιγνάτιος, που είχε ακέραια την ευθύνη διότι:
1ον. «Βάσει του Κανονισμού λειτουργίας,
Εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά, κατά την
το
Προσκύνημα Αγ. Παρασκευής Τεμπών διακροαματική διαδικασία, από μάρτυρες και
οικείται
από εννεαμελή επιτροπή με πρόεδρο
κατηγορούμενους τα οποία είναι αδύνατον
να μεταφέρουμε. Θα καταγράψουμε ενδει- τον δεσπότη Λάρισας κ. Ιγνάτιο, και διορίζονται βάσει του Καταστατικού χάρτη της Εκκτικά μερικά.
Ο π. Λάμπρος καταθέτει (σελίδα 8): «Από κλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977) από το
μητροπολιτικό Συμβούλιο μετά από πρότα-
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ση του δεσπότου Ιγνατίου».
Συνεπώς ευθύνεται για την κακή επιλογή
των συνεργατών του.
2ον. «Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδετο ένταλμα πληρωμής και γραμμάτιο είσπραξης. Τα δε μπλοκ γραμματίων και ενταλμάτων θεωρούνταν από την Ιερά Μητρόπολη
Λαρίσης. Όλα τα γραμμάτια είσπραξης και
εντάλματα πληρωμής, στα οποία επισυνάπτονταν όλα τα δικαιολογητικά έπρεπε να
φέρουν την υπογραφή του Προέδρου (δεσπότου) και ταμία (…) της Δ.Ε.» (βούλευμα
206/99, σελ. 4). Ο πρόεδρος Ιγνάτιος υπέγραφε χωρίς να ελέγχει; Δεν έχει ευθύνη;
3ον. «Ενώ κατά το έτος 1996 τα έσοδα ήταν
πολύ περισσότερα από 90.404.574 δρχ., στα
οικεία βιβλία αναγράφεται μόνο το προαναφερθέν ποσό (ίδετε βιβλία ταμείου διαχειριστικού έτους 1996), και κατά τη διαχειριστική
περίοδο του έτους 1977 δεν τηρούνταν ούτε
σχετικά βιβλία και δεν εκδίδονταν παραστατικά, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν» (βουλ. 206/99, 6,4,2).
Γι’ αυτή την παρατυπία ποιος είχε την ευθύνη;
4ον. Στο ίδιο βούλευμα πιο κάτω αναφέρεται:
«Δεν τηρούσαν, όπως όφειλαν, τα απαραίτητα βιβλία και παραστατικά διαχείρισης κατά
το ένδικο χρονικό διάστημα, με συνέπεια να
καθίσταται δύσκολος ο διαχειριστικός έλεγχος του ανωτέρω Ιερού Ναού». Και συνεχίζει:
5ον. «Οι κατηγορούμενοι, στα δύο βιβλία
ταμείου (καθημερινόν), που τηρούσαν κατά
το ως άνω χρονικό διάστημα και όπου καταχωρούνταν όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα
του ιερού Προσκυνήματος, ποτέ δεν καταχωρούσαν ποσά προσεγγίζοντα τα ως άνω,
αλλά πολύ μικρότερα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι… (και αναφέρονται ποσά και ημερομηνίες)».
Δε γνώριζε ο Πρόεδρος - δεσπότης την
ύπαρξη αυτών των δύο βιβλίων και τα ποσά
που αναγράφονταν; Και αν όχι, πώς έβαζε
υπογραφές;
Δεν θα συνεχίσω, διότι αυτά είναι αρκετά
ώστε να καταφανεί η ευθύνη του Ιγνατίου. Η
δικαιολογία του, ότι δεν γνώριζε, δεν έπεισε
κανέναν, δεδομένου ότι και τα δημοσιεύματα
έδειχναν ότι ο κ. Ιγνάτιος από τον Ιούνιο 1997
γνώριζε τα πάντα και λούφαζε κυριολεκτικά.
Στο διάβα των χρόνων υπάρχουν δεκάδες
υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκαν τα ελληνικά Δικαστήρια και αφορούσαν Διευθυντές, Προέδρους, Προϊσταμένους Υπηρεσιών, Οργανισμών κ.α., που καταδικάστηκαν,
όχι γιατί οι ίδιοι καταχράστηκαν χρήματα ή
δωροδοκήθηκαν, αλλά διότι έδειξαν αδράνεια στην παρακολούθηση των υπ’ αυτών
Υπηρεσιών (παράληψη καθήκοντος).
Αναφέρω δύο περιστατικά.
Α΄. Στη Λάρισα καταδικάστηκε Διευθυντής
Τράπεζας διότι ο αρμόδιος υπάλληλός του σε
συνεργασία με τον ταμία χορηγούσαν χρήματα σε γνωστό τους επιχειρηματία πέρα
από το όριο χρηματοδότησης. Αυτό θεωρήθηκε παράνομο διότι μ’ αυτό τον τρόπο ζημίωσε η Τράπεζα.
Β΄. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Β. Παπαγεωργόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια,
με το σκεπτικό της απόφασης να λέει: «ένοχος για το αδίκημα της άμεσης συνέργειας
στην υπεξαίρεση που έγινε στην υπηρεσία
κατ’ εξακολούθηση, διά παραλείψεως…». Δεν
βρέθηκαν καταθέσεις, ούτε ακίνητα στο όνομά του. Δεν τον κατηγόρησε κανείς για δωροδοκία. Και η κατηγορία;
«Ο δήμαρχος (Παπαγεωργόπουλος) που
όρισε ως γενικό γραμματέα στενό συνεργάτη του (που υπεξαιρούσε χρήματα) θεωρήθηκε γνώστης όλων αυτών των σχεδιασμών
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αλλά παρέμεινε στο παρασκήνιο προσποιούμενος άγνοια».
Και όμως οι πράξεις του Παπαγεωργόπουλου, συγκρινόμενες με τα συμβάντα στο Προσκύνημα της αγ. Παρασκευής Τεμπών ωχριούν διότι καλύπτονταν και από αρχιερατικές
ευλογίες όπως θα αντιληφθεί ο αναγνώστης.
Γι’ αυτό λέμε ότι θα έπρεπε να ήταν πρώτος στη λίστα των κατηγορουμένων, καθώς
και για το λόγο ότι ο σκανδαλισμός υπήρξε
τεράστιος διότι κατά την περίοδο εκείνη του
οικονομικού, και όχι μόνο, σκανδάλου, γράφτηκαν άρθρα επί άρθρων σε εφημερίδες
και περιοδικά και οι τηλεοράσεις παρουσίασαν σκηνές απείρου… κάλλους ώστε οι τηλεθεατές να μείνουν άφωνοι υφιστάμενοι ζημία για την οποία οι δικαστικές αρχές αδιαφόρησαν…
Είδαν, ένα μέρος των χρημάτων του λαού
να απομακρύνεται από το μακρύ χέρι των διορισμένων από τον Ιγνάτιο επιτρόπων - υπεξαίρεση το λένε - και να καταλήγει στις τσέπες του Ιγνατίου - όπως έλεγαν.
Κι ενώ αυτά συνέβαιναν ο Ιγνάτιος δεν
αντέδρασε, τα «λούστηκε» και σιώπησε. Ούτε
μηνύσεις ούτε αγωγές στους «συκοφάντες»
τόλμησε καν να σκεφθεί, διότι όσα του καταμαρτυρούσαν πρέπει να ήταν αληθινά.
Τη μόνη αγωγή που έκανε, για λόγους αντιπερισπασμού, ήταν αυτή στα… μέλη της
επιτροπής του Προσκυνήματος ζητώντας
100.000.000 δρχ. για την ζημία που υπέστη
το Προσκύνημα από τις κλεψιές τους! Αλλά,
όταν ήρθε η υπόθεση να εκδικαστεί, δεν παρέστη κανείς, και με δύο-τρεις αναβολές η
αγωγή με τα 100.000.000δρχ. μπήκε στο αρχείο. Δηλαδή έπαιξε ένα κακόγουστο θέατρο
για να ξεγελάσει τον κόσμο.
Και να φαντασθεί κανείς ότι όλος αυτός
ο ποματισμένος βόθρος θα παρέμενε έτσι
«ημών κοιμουμένων» βυθισμένων «στο νιρβάνα» της ικανοποιημένης μας θρησκευτικής ζωής, της αποχαυνομένης και απαιτητικής αδιαφορίας, αν δεν εμφανίζονταν ο
άγρυπνος π. Λάμπρος Ρίνης να εκποματίσει το σταύλο του… «Αυγεία» με ντοκουμέντα τις ανεπανάληπτες βιντεοκασέτες πάνω
στις οποίες στηρίχθηκε όλο το κατηγορητήριο αποκαλύπτοντας τους ενόχους πιάνοντάς τους στα «πράσα» την ώρα που τσέπωναν χρήματα και τιμαλφή και ακούγονταν
συνομιλίες για το πόσα χρήματα θα δώσουν
στο δεσπότη, τι δώρα θα του κάνουν κ.π.α.
Το βούλευμα 206/1999 φ. 5β περιγράφει:
«Η τέλεση δε της πράξεως αποκαλύφθηκε όταν περί τα μέσα Φεβρουαρίου 1997
έως και 28-7-1997 τοποθετήθηκε στον ανωτέρω Ιερό Ναό (γραφείο καταμετρήσεως)
ειδική κάμερα, η οποία κατέγραφε με κάθε
λεπτομέρεια την προαναφερθείσα έκνομη
συμπεριφορά των κατηγορουμένων. Οι κατηγορούμενοι απολογούμενοι αρνούνται
την κατηγορία, ισχυριζόμενοι ότι όχι μόνον
δεν υπεξήρεσαν κανένα χρηματικό ποσό,
αλλά αντίθετα αύξησαν τα έσοδα του εν
λόγω Προσκυνήματος, ότι όλα είναι σκευωρίες και ασύστολα ψεύδη του καταγγέλλοντος Ιερέα Λάμπρου Ρίνη, και ότι η σχετική βιντεοκασέτα, στην οποία, παραστατικά
εικονίζονται και σαφώς εμφαίνηται η έκνομη
συμπεριφορά των κατηγορουμένων, είναι μοντάζ και όχι γνήσια. Οι ισχυρισμοί όμως των
κατηγορουμένων δεν ενισχύθηκαν από κανένα στοιχείο της δικογραφίας, αντίθετα διαψεύδονται και αναιρούνται από το αποδεικτικό υλικό και κυρίως από τις καταθέσεις
των μαρτύρων Παύλου Μαρούλη, Αλεξάνδρου Τσίρκα και Λάμπρου Ρίνη, ο οποίος
μάλιστα στην (13-11-1997) ένορκη κατάθεσή του, αποσπασματικά εκθέτει ότι…» (Συ-
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AνΟιξεσ ΛAΚΚΟ
νΑ μΑσ ρiξεισ μeσΑ
"ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΣΑΒΑΩΘ”

- Αυτά είναι
νεχίζει με το πώς
γίνονταν η λεηδω 250.000.Ε,
λασία του ιερού
Τάκη;…
χρήματος).
- Τι θα γίνει με
συνέχεια από τη σελ. 9
Σ’ αυτή την κατο δώρο του Δετάθεσή του ο π. Λάμπρος Ρίνης μιλάει για κά- σπότη που είπαμε; Ο Δεσπότης, κοίταξε να
ποια ενημέρωση που έκαναν τα μέλη της επι- δεις… (και αναφέρει ωμοφόριο, πετραχήλι
τροπής του Πρ/ματος λέγοντας ο ένας προς και πατερίτσα).
τους άλλους: «Καλά είναι αυτός, (κάποιος
Ο πρόεδρος ρώτησε τον 3ο κατηγορούμετης επιτροπής που απουσίαζε) να μην μα- νο τι έχει να πει γι’ αυτά.
θαίνει ούτε για τα δώρα που πήραμε, και
«Αυτή η συζήτηση έγινε (απαντά ο κατηθα πάρουμε στο Δεσπότη».
γορούμενος). Βαγγέλη, λένε τον… . Είπαμε
Αυτό το σημείο με τα δώρα, το βούλευμα
για αυτοκίνητο και το δώρο στο δεσπότη…
το παρατρέχει και πάει παρακάτω, όπως
Είναι ακριβής ο διάλογος για το αυτοκίνητο
συνέβη και με τα σημεία των υπόλοιπων
και την πατερίτσα. Δεν αφαιρέθηκαν χρήμακαταθέσεων που μιλούσαν για πόσα
τα…» (Αυτές βέβαια είναι δικαιολογίες που
χρήματα θα δώσουν στο δεσπότη
δεν έπεισαν κανέναν).
και τι δώρα του αγόρασαν «για να
2) Για τα ένδεκα εκατ. (11.000.000)
τα φοράει και να τον καμαρώνουν».
- Βγαίνουν 11.000.000 το ξέρετε ε! δηλαδή
Έτσι στα δύο βουλεύματα, το 206/1999 ο προϋπολογισμός του 1997 δεν θα φανούν
Πλημμελειοδικών και 2/2000 Εφετών, δεν πουθενά και συν τα τηλέφωνα.
αναφέρεται τεχνηέντως κανένα περιστατικό
Ερωτάται ο 2ος κατηγορούμενος και
απόδοσης χρημάτων και δώρων, ούτε το όνο- απαντά:
μα του Προέδρου της διοικούσης επιτροπής
- Για την φράση «ένδεκα εκατομμύρια
του προσκυνήματος, αποφεύγοντάς το όπως και τηλέφωνο» εννοούσα για το έργο της
«ο διάβολος το θυμίαμα». Και αφού πουθενά Παιδόπολης (για ποια παιδόπολη; Αφού δεν
δεν αναφέρεται το όνομα του δεσπότη Ιγνα- υπήρχε. Είχε κλείσει την δεκαετία του ‘70).
τίου Λάππα, ήταν φυσικό να μην τον συμπεριλάβουν στους κατηγορουμένους.
ΤΡΙΤΟ ΨΕΜΑ
Και συνεχίζει να προβάλει ως επιχείρημα στην αγωγή του ότι: (Δεν διαπράττει
κάτι μεμπτό) «Όπως επίσης πουθενά στις
βιντεοκασέτες δεν φαίνεται ότι εγώ πήρα
χρήματα ή δώρα, όπως προκύπτει από την
υπ’ αριθ. 37/2003 απόφαση και πρακτικά
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων
Λάρισας και την υπ’ αριθμ. 4/2005απόφαση και πρακτικά του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας. Στα πλαίσια δε της σχετικής
διαδικασίας έγινε προβολή και των βιντεοκασετών, που επικαλείται ο εναγόμενος
και ουδέν προέκυψε εις βάρος μου από
τα όσα μου καταλογίζει».
Πονηρό το κόλπο και δαιμονική η εφεύρεση. Ποιος - αναρωτιέται ο Ιγνάτιος -,
ποιος δικαστής θα ασχοληθεί, μετά τόσα
χρόνια με το αν προβλήθηκαν στα δικαστήρια οι βιντεοκασέτες και τι έλεγαν;
Αφού το λέει ο δεσπότης έτσι θα είναι.
Άλλωστε «χείλη αρχιερέως ου ψεύδονται»
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(Αυτό λέγονταν παλιά που οι αρχιερείς είχαν φόβο Θεού).
- Γράφεται δεν θα φανούν πουθενά.
Θα ήθελα να γνωρίζετε, αναγνώστες μας,
- Αλλά εγώ, από πού θα βγούμε, αυτό ήταν
ότι από την ημέρα που άρχισε η δίκη την πα- το σκεπτικό, μπορεί να έκανα και κάποιο λάρακολούθησα ανελλιπώς. Από την 20η Ιανου- θος… Αν δίναμε τα ένδεκα εκατομμύρια θα
αρίου 2003 δε, που άρχισε η προβολή των ήταν από τα καταμετρημένα.
βιντεοκασετών (ειδικός τεχνικός Ανδ. Μαρα3) Για τις 600.000 δρχ.
- Θα αφαιρέσουμε για να δώσουμε αυτά
σούλης) κατέγραφα ό,τι προβλήθηκε με την
ιδιότητά μου ως Διευθυντή και εκδότη εφη- που υποσχέθηκες στον Δεσπότη. Άστο το
μερίδος. Γι’ αυτό προσκαλώ τον κ. Ιγνάτιο να τιμολόγιο του Γιάννη· λοιπόν, δίνεις 600.000,
προβάλουμε σε όποιο κανάλι θέλει και εθνι- είναι κάπου… τόσο, θα τα δώσεις στο Δεκής εμβέλειας τα διαδραματισθέντα ώστε να σπότη από τα λεφτά που υποσχέθηκες, συν
μάθει ο κόσμος τι ακριβώς ελέγχθησαν κατά 500.000.
- Συν 500.000 δρχ. που έχω…
την προβολή των βιντεοκασετών, ποιες ήταν
Σε ερώτηση του Προέδρου ο 3ος κατηγοοι ερωτήσεις των κ. Δικαστών, ποιες οι απαντήσεις του π. Λάμπρου Ρίνη στα δύσκολα ρούμενος απάντησε:
- Στο διάλογο «άστο το τιμολόγιο του Γιάνσημεία, και ποιες ακριβώς των κατηγορούμενων για να δικαιολογήσουν τις δικές τους νη, λοιπόν δίνεις 600 χιλιάδες, είναι κάπου
τόσα, θα δώσεις και αυτά που υποσχέθηκες
πράξεις αλλά και τον δεσπότη!
Εδώ θα αναφερθούμε συνοπτικά σε μερικά στο Δεσπότη» τα έλεγα για άλλη συζήτηση,
σημεία, όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα ότι δηλαδή οι πεντακόσιες χιλιάδες τηλέφωστα πρακτικά της δίκης για να σας δείξω να, μπορεί να είναι και από κάπου αλλού. Το
ότι, δυστυχώς «χείλη αρχιερέως ψεύδονται». «οι εξακόσιες που υποσχέθηκες» μήπως είναι
1) (Συζήτηση για το πώς θα βγάζουν χρή- για το έργο. Τελικά δεν δόθηκαν προσωπικά
στο Δεσπότη (τα χρήματα αφού δεν δόθηκαν
ματα και δώρα για τον δεσπότη).
- Λέγε, πες Βαγγέλη, να βγάλουμε 250.000 που βρίσκονται;).
4) Για τα δώρα του Δεσπότη.
δρχ. να τις έχουμε για την πατερίτσα; Να φυ- Εμείς σας τα πήραμε να τα χαίρεστε, να
λάμε και άλλες 250.000 δρχ. για να βγάζουτα φοράτε και να τα καμαρώνετε. Δεν σας τα
με την άλλη…;

μαρτιοσ - απριλιοσ 2015

πήραμε για να…
Ο κ. Πρόεδρος ρώτησε τον 3ο κατηγορούμενο τι εννοούσε.
- Η φράση «σας τα πήραμε να τα φοράτε
να σας καμαρώνουμε» δεν αμφισβητείται,
εννοώ το εγκόλπιο, αν ήταν η πατερίτσα
δεν θα έλεγα να την φοράτε, το εγκόλπιο το
είχαμε αγοράσει από πριν (εδώ η συζήτηση
έγινε για το πετραχείλι, ωμοφόριο).
5) Τα μάτια της Παναγίας.
- «Δες πως μας κοιτάει η Παναγία τα λεφτά από πάνω» (ήταν όταν τσέπωναν τα λεφτά). - Τί κοιτάει.
- Κοιτάει, τί να κάνουμε, να τις κλείσουμε
τα μάτια;
Ο κ. Εισαγγελέας ρωτάει τον 3ο & 4ο κατηγορούμενο: Τί είναι αυτά που ακούμε:
- Την φράση «τι να της κάνουμε να την κλείσουμε τα μάτια;». Αν είναι δυνατόν να είπα
αυτό, αλλοίμονο κύριε Εισαγγελέα.
Ο 4ος κατηγορούμενος απαντά:
- Φαίνεται στην εικόνα πως είμαι πτώμα,
πεθαμένος από κούραση, γι’ αυτό είπα πως
μας κοιτάζει η Παναγία και όχι ότι κλέβαμε.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΨΕΜΑ
«Ισχυρίσθηκα - γράφει στην αγωγή ο Ιγνάτιος - ότι οι δύο κληρικοί που εμπλέκονται
στην υπεξαίρεση χρημάτων από το
Ι. Προσκύνημα της Αγ. Παρασκευής
Τεμπών… αμέσως μετά την καταδίκη τους από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων προχειρίσθησαν από
εμένα σε πνευματικούς και εν συνεχεία διορίσθηκαν σε δύο προσκυνήματα…, ισχυρισμός που είναι ψευδής και ο εναγόμενος τελούσε εν
γνώσει της αναληθείας τους καθόσον: α) εγώ αμέσως μετά την καταδικαστική σε βάρος τους απόφαση
αφαίρεσα από τους προαναφερόμενους ιερείς την πνευματική πατρότητα, όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ.
99/21-2-2003 και 121/3-11-2004 εγκυκλίους μου περί εξομολογήσεως, στις
οποίες δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των προαναφερόμενων ιερέων».
Οι δικοί μου ισχυρισμοί είναι ψευδείς ή αυτά που λέει και γράφει ο
Ιγνάτιος; Διότι πριν, από μένα τα είπαν πάρα πολλοί άλλοι και σε κανέναν δεν έκανε αγωγή.
Ο πρώτος που διαμαρτυρήθηκε δημοσίως, ήταν η ιερά Επιμελητεία κληρικών
Λάρισας σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας
(φώτ. 8) στις 11 Δεκεμβρίου 1997 καταγγέλλοντας τον δεσπότη Ιγνάτιο διότι όρισε αμέσως ως εξομολόγους τους εμπλεκόμενους
στο σκάνδαλο Τεμπών ιερείς.
Και ο Τύπος την επομένη έγραφε: «Εν τω
μεταξύ το τεταμένο κλίμα στη Μητρόπολη
Λάρισας φόρτισαν χθες επί πλέον νέες καταγγελίες της Ιεράς Επιμελητείας κληρικών
Λάρισας, οι οποίες στρέφονται κατά της
υπ’ αριθμ. 21/97 εγκυκλίου που εξέδωσε τις
προηγούμενες ημέρες ο Σεβ. Μητροπολίτης
Λαρίσης κ. Ιγνάτιος, κατά το μέρος αυτής
που αφορά στον ορισμό, μεταξύ άλλων κληρικών, ως εξομολόγων τις εόρτιες ημέρες
των Χριστουγέννων και των δύο ιερέων που
εμπλέκονται στην «υπόθεση ατασθαλιών»
του Προσκυνήματος Τεμπών… Η Ιερά Μητρόπολη όφειλε, λόγω της εμπλοκής των
παραπάνω ιερέων, να τους θέσει σε προσωρινή διαθεσιμότητα μέχρις ότου εκδοθεί το
Βούλευμα της Δικαιοσύνης (Εισαγγελία) και
όχι να τους ορίζει στη διακονία του Ιερού
Μυστηρίου της Εξομολογήσεως, με το ενδεχόμενο η ενέργεια αυτή να προκαλέσει αισθήματα δυσφορίας και διχασμού στις τάξεις
των Πιστών» (Ημερ. Κήρυκας, 12/12/1997).
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Δεύτερος ήταν ο π. Λάμπρος που κατ’ επανάληψιν διαμαρτυρήθηκε, όπως και στο Δικαστήριο, καταθέτοντας στις 15 Ιανουαρίου
2003 είπε: «Όλοι πρέπει να έκαναν τις δουλειές τους εκεί μέσα. Δεν είχαν καμία συνέπεια οι Ιερείς από την Ε.Δ.Ε. της Μητροπόλεως. Μετά από αυτό γίνηκαν πνευματικοί,
δηλαδή αναβάθμιση, ούτε καν μετάθεση τους
έκαναν. Μου είπε «είμαστε κλίκα και να προσέξεις, σκίζουμε», πού να ξέρω τί εννοούσε»
(Πρακτικά δικαστηρίου, σελ. 9Β).
Και τρίτο, ενώ το γεγονός έγινε το Φθινόπωρο του 1997 και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 1999 που παραπέμπει να δικαστούν ως
υπαίτιοι κακουργηματικών πράξεων, ο δεσπότης αφαίρεσε από τους εν λόγω ιερείς,
ΑΜΕΣΩΣ την πνευματική πατρότητα (εξομολόγου) όπως προκύπτει από τους εγκυκλίους
99/21-2-2003 και 121/3-11-2004.
Το αμέσως δηλαδή αντιστοιχεί με έξι (6)
χρόνια μετά - λίγη ντροπή δεν θα έβλαπτε!
Και το κωμικό της υπόθεσης είναι ότι, την
πνευματική πατρότητα την αφαίρεσε - όπως
λέει - με το που δεν τους έγραψε στην εγκύκλιο των πνευματικών, αυτό είναι όλο!!!. Δηλαδή όταν κάνει κάποιο εξομολόγο - του δίνει όπως λέγεται πνευματική πατρότητα - του
ανακοινώνει τον διορισμό γράφοντας το όνομά του σε εγκύκλιο, και όταν δεν το γράφει
σημαίνει ότι τον έπαυσε;
Δεν γίνεται διορισμός πνευματικού με
επίσημο προσωπικό έγγραφο καθώς και η
ανάκλησή του με τον ίδιο τρόπο;
ΕΛΕΟΣ! Τέτοια προχειρότητα επικρατεί
στην εκκλησία
σε τόσο σοβαρά πνευματικά
θέματα;
ΠΕΜΠΤΟ
ΨΕΜΑ
Λέγει στην
αγωγή του: «Οι
τελευταίοι πριν
την εγκατάστασή μου στην Λάρισα ως Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου το 1996 1
ήταν ήδη προϊστάμενοι στους
Ενοριακούς Ναούς… στην διαχείριση των
οποίων υπάγονται αντίστοιχα
ή… που αποτελούν Ενοριακά Παρεκκλή9
σια, όπως προκύπτει από το
απόσπασμα των Διπτύχων της Εκκλησίας
της Ελλάδος 2005, που αφορά την διοικητική
οργάνωση της Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης και
Τυρνάβου και όχι Ιερά Προσκυνήματα, ως
εν γνώσει του ψευδώς ισχυρίσθηκε ο εναγόμενος. Ο ισχυρισμός είναι έντονα συκοφαντικός…».
Ο Άγγλος συγγραφέας Norman Douglas
είπε: «Χρειάζεται να είναι κανείς σοφός, για
να χειριστεί ένα ψέμα…». Γιατί αυτό σε αποκαλύπτει και σε βγάζει τα μάτια όπως στην
περίπτωσή μας.
Ο Ιγνάτιος για να πείσει τους δικαστές
αναφέρει απόσπασμα από τα δίπτυχα της
Εκκλησίας του 2005 που τα Προσκυνήματα
αυτά εμφανίζονται ως Ενοριακά Παρεκκλήσια. Από το 1996 όμως και μετά τί ήταν;
Και από εδώ αρχίζει η ιστορία. Μέχρι το
1994 αυτά ήταν παρεκκλήσια και υπάγονταν
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στους ναούς που
Το Εφετείαναφέρει. Με την
ον κακουργημάεκλογή του και
των που αθώωσε
περιφερόμενος
τους ιερείς, τελείσυνέχεια από τη σελ. 10
στο Συνοδικό κτίωσε την 1η Απριριο και χωρίς να υπάρχει σχετικό αίτημα από λίου 2005 και γι’ αυτό αποφεύγεις τις ημεροτον Νόμιμο Μητροπολίτη Λάρισας Θεολό- μηνίες, επειδή δεν μπορούσες να στοιχειοθεγο, βλέπουμε στα δίπτυχα τα παρεκκλήσια τήσεις κατηγορία εναντίον μου.
αυτά να μετατρέπονται σε ΠροσκυνηματιΚαι έχει δόλο
κούς Ναούς (φωτ.9.). Και μπορεί κάποιος ή πλάνη γιατί: Η
να πει: Ε, κακό είναι; Και βεβαίως είναι κακό υπ’ αριθμ. 4/2005
διότι, όλοι οι Ενοριακοί Ναοί και τα παρεκ- απόφαση, που
κλήσια με τον νόμο 469/1968 πλήρωναν στο επικαλείσαι, το
κράτος ανά τρίμηνο το 35% επί των ακαθα- γνωρίζεις ότι δεν
ρίστων εσόδων «Εισφορά 35% επί των ακα- είναι η αληθινή
θαρίστων εισπράξεων των ενοριακών και συ- και το γράφεις
ναδελφικών, ως και επί των υπό ειδικών νό- να παρασύρεις
μων διεπομένων Ναών», ενώ οι Προσκυνημα- τους Δικαστάς.
τικοί Ναοί δεν πλήρωναν τίποτα.
Διότι, βλέποΤην μεταφορά αυτή την έκανε ο κ. Ιγνάτιος ντας το νούμερο
για ευνόητους λόγους - ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ -, και 4 θα συμπεράμόλις ο Σημίτης απάλλαξε με το νόμο τους νουν ότι είναι από
ναούς από τη φορολογία αυτή, τα επανέ- τα πρώτα δικαφερε στο παλαιό καθεστώς ως ενοριακά στήρια του χρόπαρεκκλήσια.
νου, και δεν θα
Και ξέρετε τι έσοδα έχανε το Δημόσιο; Εάν το ερευνήσουν.
π.χ. ένας τέτοιος «προσκυνηματικός» ναός Εάν όμως είχες
είχε έσοδα ευρώ 400.000 (Αγ. Παρασκευή) το γράψει τον πραγκράτος έχανε 140.000 ευρώ. Και τα χρήματα ματικό αύξοντα
που στερούνταν το κράτος πού πήγαιναν; Η αριθμό που είαπάντηση δική σας. Αλλά δεν τα έκανε αυτά ναι ο 40/2005 και
ο Ιγνάτιος γιατί έτσι του ήρθε. Υπήρχε καλός την ημερομησχεδιασμός!
νία 1η Απριλίου
Με μεγάλη μαεστρία παρουσίασε τις ημε- 2005, η κατηγορομηνίες και τα γεγονότα στους κ.κ. Δι- ρία έπεφτε στο
καστές και κενό, διότι η εκτους έπεισε, πομπή έγινε στις
ότι εγώ είμαι 7-2-2005, δύο μή«ψεύτης» και νες δηλαδή ενω« σ υ κ ο φ ά - ρίτερα, τότε που
ντης» ενώ η οι εν λόγω ιερείς
αλήθεια βρί- ήταν καταδικασκεται με το σμένος με 8 χρόμέρος του.
νια.
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Να που είναι ο
ΨΕΜΑ
δόλος και η πλάνη.
Και συνεχίΕΒΔΟΜΟ ΨΕΜΑ
ζει στην αγω«Ισχυρίσθηκα - λέγει στην αγωγή του - εν
γή του: «Ο γνώσει μου ψευδώς ότι κάλεσα σε απολογία
ισχυρισμός
ιερέα επειδή έκανε την κηδεία νηπίου τριών
του εναγοετών, τέκνου χριστιανού που διαμαρτύρεται
μένου είναι
εναντίον μου, ενώ η αλήθεια, την οποία γνωέντονα συρίζει ο εναγόμενος, έχει ως εξής: Στις 29-7κοφαντικός,
1999 έγινε η κηδεία του τρίχρονου τέκνου του
αφού εμφαΓεωργίου στο Παρεκκλήσιο του Αγ. Αντωνίνίζομαι εγώ
ου Λάρισας. Στην εξόδιο ακολουθία έλαβαν
να επιβραμέρος ο Εφημέριος της Ενορίας… Προσήλβεύω την
θε όμως, άνευ σχετικής ευλογίας και αδείας
υποστηριτου οικείου Μητροπολίτου Λαρίσης, ως επιζόμενη από
βάλει η εκκλησιαστική τάξις, και ο γνωστός
τον εναγόμεγια τις αντιεκκλησιαστικές του θέσεις Ιερονο αξιόποινη
μόναχος π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς - νυν υπόσυμπεριφορά των δύο προαναφερομένων
δικος στη ποινική και εκκλησιαστική δικαιοιερέων (ήδη αυτοί κηρύχθησαν αθώοι της σύνη για σωρεία ποινικών και κανονικών πααποδοθείσας εις βάρος τους κατηγορίας με ραπτωμάτων, μεταξύ των οποίων και για το
την υπ’ αριθμό 4/2005 αμετάκλητη ήδη από- πέταγμα του αεροπλάνου, με υβριστικά σε
φαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας) βάρος μου συνθήματα, κατά την ώρα της λικαι να συστοιχούμαι με αυτούς στις έκνομες τάνευσης των λειψάνων του Αγίου Αχιλλίου
ενέργειές τους».
στις 15-5-04… - Για τον λόγο αυτό και στα
Εδώ έχουμε ψέμα και εσκεμμένη πλάνη ή πλαίσια της κανονικής και εκκλησιαστικής
δόλο. Και να γιατί.
τάξης απέστειλα προς τους πιο πάνω ιερείς
Με κατηγορείς ότι συστοιχώ με τους προα- την από 3-8-99 έγγραφη κλήση προς αποναφερόμενους ιερείς ενώ αυτοί κηρύχθηκαν λογία, με την οποία ζητούσα να παράσχουν
αθώοι αμετάκλητα. Και ερωτώ: Ναι το κανω εξηγήσεις γιατί συνιερούργησαν με τον π.
γιατί αποφεύγεις Δέσποτα να αναγράψεις Ευθύμιο Τρικαμηνά και όχι γιατί έλαβαν μέτις ημερομηνίες των γεγονότων. Ασφαλώς ρος στην εξόδιο ακολουθία του τέκνου του
ξέρεις γιατί.
Γεωργίου Πιστόλη. Ούτε τους ιερείς τιμώρηΗ συγκεκριμένη εκπομπή στον τηλεοπτικό σα, όπως είχα κάθε λόγο και δικαίωμα να
σταθμό έγινε στις 7/2/2005 -τότε που το πα- πράξω για ανυπακοή κ.λ.π. και το νήπιο κηνελλήνιο μιλούσε για τα σκάνδαλα, των «φί- δεύτηκε κανονικά…».
λων» σας Αττικής Μπεζενίτη, των Κυθήρων
Ο άνθρωπος δεν έχει προηγούμενο. ΔιαΙακώβου, του Κορίνθου Παντελεήμονα κ.α.
στρέφει έτσι τα γεγονότα, που νομίζει κανείς
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πως ό,τι λέει και όπως τα λέει, είναι η αλήθεια!
Είναι όμως έτσι;
α) Τους καλέσατε σε απολογία για να
«απολογηθούν εγγράφως επί αντικανονικού
παραπτώματος, για συνιερουργία με τον π.
Ευθύμιο Τρικαμηνά» επικαλούμενος μάλιστα
τις 1 & 24 Εγκυκλίους. Σας ερωτώ λοιπόν.
Ο π. Ευθύμιος λειτουργούσε στην μητρόπολή σου
και στο ναό του
προφήτου Αγίου Αμπελακίων
μέχρι τους πρώτους μήνες του
2004 και ότι τα
χρήματα από
το παγκάρι τα
έπαιρναν οι εκκλησιαστικοί
επίτροποι του
χωριού; Ασφαλώς ΝΑΙ!
Τον είχατε
απαγορεύσει
να ιερουργεί;
Ασφαλώς όχι.
Στις Εγκυκλίους που αναφέρετε, αναγράφεται ότι ο π.
Τρικαμηνάς δεν
είχε την άδειά
σας; Ασφαλώς
όχι.
Αναφέρεις
στην αγωγή
σου:
Ήταν υπόδικος ο π. Ευθύμιος στην ποινική δικαιοσύνη για σωρεία
ποινικών αδικημάτων; Ασφαλώς όχι.
Υπήρχε στην
Εκκλησιαστική δικαιοσύνη φάκελος με κανονικά παραπτώματα μέχρι τότε; Ασφαλώς όχι.
Για πρώτη φορά καλέσατε τον π. Ευθ. Τρικαμηνά να εμφανισθεί ενώπιον του ανακριτού
π. Βασιλείου Τάσιου, τον οποίο διορίσατε δυνάμει του άρθρου 10 του Ν. 5383/1932 «περί
εκκλησιαστικών Δικαστηρίων…» με ημερομηνία εγγράφου 19 Νοεμβρίου 2004 (φωτ.10);
Και τότε, το 1999, αφού οι ιερείς δεν γνώριζαν τίποτε απ’ όσα τον κατηγορούσατε μετά,
γιατί τους καλέσατε σε απολογία;
Εδώ δείξατε όλη την “αγάπη” σας στο
τρίχρονο αγοράκι, όπως είχατε δείξει με το
κατάπτυστο εκείνο έγγραφό σας 306/12-91996 που ζητούσατε από τον “πατερούλη”
σας Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ την τιμωρία
των Αρχιερέων που παρέστησαν στην εξόδιο
ακολουθία του κυρού Θεολόγου. Τι θέλατε
δηλαδή, να μην λάβουν μέρος και να τους
αφήσουν άταφους;
Ακόμα η “φίλη” σου εφημερίδα, εξοργισμένη για την πράξη σου αυτή έγραφε
στις 14/9/1999: «ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ έχασε το τριών
χρονών παιδάκι του πρόσφατα σε ατύχημα.
Μέσα σε βαθύ πένθος τελέστηκε η κηδεία
του. Με την συμμετοχή τριών ιερέων και
του ιερομονάχου π. Ευθυμίου που ζει στα
Αμπελάκια και είχε βαπτίσει το άτυχο παιδάκι.
Μερικές ημέρες μετά, από τη Μητρόπολη έρχεται η απανταχούσα: Οι τρεις ιερείς καλούνται σε απολογία επειδή συλλειτούργησαν
με τον ιερομόναχο! Καλά, είναι δυνατόν, το
«εκκλησιαστικό» να διχάζει ακόμα; Και στην
κηδεία μικρού παιδιού;».

12 ΑΓΩΝΑΣ
Και η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», με τίτλο «ΠΕΝΘΗΣΤΕ ΚΑΙ…ΘΡΗΝΗΣΤΕ», έγραφε: «Σας παρουσιάζω - έχει την κλήση σε απολογία - ένα
δεσποτικό έγγραφο, μια κλήσι σε απολογία,
που μόνο ένα άτομο αρρωστημένο και φορτισμένο με το σύνδρομο της μειονεξίας θα μπορούσε να συντάξη… Κάποιοι ιερείς θεώρησαν
χρέος τους να μετάσχουν στην κηδεία ενός
μικρού παιδιού που έπεσε θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος… Όμως, στην κηδεία
αυτή έτρεξε να λάβη μέρος και να συμπαρασταθή στους πονεμένους γονείς και ο Ιερομόναχος Ευθ. Τρικαμηνάς… Τη σύμπραξι των ιερέων με τον Τρικαμηνά και την κοινή ιερολογία της κηδείας την
κατελόγισε ο Ιγνάτι11
ος ως μέγα εκκλησιαστικό παράπτωμα και
τους κάλεσε σε απολογία.
Αυτό το έγγραφο
από μόνο του, δείχνει
την πνευματική στάθμη και τις ικανότητες
και τα κόμπλεξ του
συγκεκριμένου ατόμου…» (φωτ.11).
Μπορεί να φαντασθεί κανείς άνθρωπο,
που σε λίγες αράδες
κείμενο να λέει τόσα
ψέματα και να ‘ναι και
δεσπότης; Να προσπαθεί να επηρεάσει
(παραπλανήσει) τους
δικαστές ώστε να με καταδικάσουν χρησιμοποιώντας γεγονότα που είχαν πάρει μεγάλη
δημοσιότητα σε άλλη χρονική περίοδο, για
να δημιουργήσει κακή γνώμη και εντύπωση
σε βάρος των «Αγωνιζόμενων Χριστιανών»
και για μένα;
Αναφέρει ο Ιγνάτιος μεταξύ των παραπτωμάτων (ποινικών και κανονικών) του π. Ευθυμίου και το πέταγμα του αεροπλάνου, που έγινε
στις 15 Μαΐου του 2004 ενώ η κηδεία του
μικρού παιδιού είχε γίνει πέντε (5) χρόνια
νωρίτερα. «Πετάει και τα υβριστικά συνθήματα» χωρίς να αναφέρει ούτε ένα. Το
κόλπο εύκολα πιάνει, όπως έλεγε και ο Αλ.
Παπαδιαμάντης: «Άνευ ψεύδους ουδεμία
υπόθεση ευωδούται».
Με αυτά τα ολίγα - αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, διότι υπάρχουν πολλά ακόμα
- μπορεί ο κάθε καλόπιστος να καταλάβει,
ποιος λέει ψέματα, και ποιος είναι ο συκοφάντης, ποιος είναι κλέφτης, και ποιος κάνει αγωγές ζητώντας χιλιάδες ευρώ, ποιος
ορκίζεται χωρίς φόβο Θεού και από πάνω
ζητάει και τα ρέστα...
ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ
Ήταν το 2005, η χρονιά που ζήσαμε την
σεισμική δόνηση του παραδικαστικού και
παραεκκλησιαστικού κυκλώματος που συγκλόνισε και αφύπνισε πολλούς από το λήθαργο της απάθειας του ωχαδελφισμού,
του τί σ’ ενδιαφέρει, άστα καημένε κ.α.
Μετά την δόνηση ξέσπασε το τσουνάμι ξεβράζοντας σωρεία εκκλησιαστικών
σκανδάλων. Εκείνο το διάστημα (7-2-2005)
κλήθηκα από το κανάλι ALTER και στην εκπομπή «καθαρές κουβέντες» για να σχολιάσω το τί είχε συμβεί στην Αγία Παρασκευή Τεμπών (κάποιοι έχουν ευθύνη για
την μη σωστή απομαγνητοφώνηση). Δεν
βγήκα από το πουθενά. η ιστορία έχει έτσι:
Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έντρομος
που οι δημοσιογράφοι ξέχυναν μπροστά
του τα βυτία των σκανδάλων και τον κατηγορούσαν για αδράνεια, μέσα στην παραζάλη, βγήκε δειλά στα μίντια αναλαμβάνοντας το φορτίο της ευθύνης, υποσχόμενος
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γρήγορη “κάθαρντάζομαι ότι είση” και ότι θα είναι υποχρέωναι πρωτεργάτης
σή τους να τις
και εγγυητής αυδουν με πολλή
τής της προσπάπροσοχή, ώστε
συνέχεια από τη σελ. 11
θειας. Καλούσε
τον οποιοδήποτε έχει στοιχεία να τα “παρουσιάσει και να τα καταγγείλει” στην τριμελή επιτροπή Αρχιερέων για την υπόθεση αυτή.
Είχε υποσχεθεί στο λαό, ότι θα εξετάσει
προσεκτικά και εξονυχιστικά όλες τις καταγγελίες και θα βγάλει έξω από τον περίβολο της Εκκλησίας
όλα τα σαπρά στοιχεία «Θα μπει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο» έλεγε!
Με αυτά τα δεδομένα ο π. Λάμπρος
Ρίνης την Δευτέρα
11 Απριλίου 2005
πρωί-πρωί βρέθηκε
στο Συνοδικό μέγαρο της Μονής Πετράκη φέρνοντας
μαζί του τη βαλίτσα με τις βιντεοκασέτες με σκοπό να
τις παραδώσει στην
Συνοδική Επιτροπή
που ερευνούσε τα
σκάνδαλα.
Η πολύκροτη δίκη
του Προσκυνήματος Αγ. Παρασκευής σε δεύτερο βαθμό
μόλις είχε τελειώσει (1η Απριλίου 2005)
με τη γνωστή απόφαση που μετέτρεψε
12
τα οκτώ (8) χρόνια φυλακής των ιερέων
σε αθώωση, των δε λαϊκών σε τετραετή
(4) φυλάκιση.
Με το που μπήκε στο Συνοδικό μέγαρο να διαπιστώσουν, πως όλα αυτά που ισχυο π. Λάμπρος, συνάντησε ένα εχθρικό πε- ρίστηκα και αφορούν τον τρόπο που αφαιριβάλλον, λες και αυτός ήταν ο σκανδα- ρούσαν χρήματα από τα παγκάρια της Εκλοποιός που βαρύνονταν με τα απανωτά κλησίας δεν είναι μύθος. Πρέπει να τους
κακουργήματα.
καλέσουν για εξηγήσεις, σε κάθε περίπτωΘα μεταφέρω αυτούσια κομμάτια όπως ση να απολογηθούν…».
τα δημοσίευσε ο αθηναϊκός Τύπος την επο- Ποιο το περιεχόμενό τους;
μένη (φωτ 12).
«Είναι καταγεγραμμένος ο τρόπος με
«Χθες ο Ιερέας (π.
τον οποίο έκαναν τις
Λάμπρος Ρίνης), κατέμοιρασιές των χρη13
φθασε στη Μονή Πεμάτων που έπαιρτράκη. Εκεί παρέδωναν. Φράσεις όπως:
σε τις κασέτες, στις
“11.000.000 που θα
οποίες είναι καταγεδώσουμε στο δεγραμμένες οι συνοσπότη να μην φαμιλίες και ο τρόπος
νούν πουθενά”, “θα
δράσης των…, ζητώπάρουμε πατερίτσα
ντας από την Συνο500.000 δραχμών
δική Επιτροπή να διστο δεσπότη αλλά
ερευνήσει την υπόνα μη φανεί πουθενά
θεση. Ο ιερέας, που
ότι δόθηκαν τα χρήυποστηρίζει ότι από
ματα”, “τα υπόλοιπα
τα παγκάρια χάθηνα πάνε στο βιβλιάκαν περισσότερα από
ριο”, νομίζω ότι απο60.000.000 δραχμές,
δεικνύουν με απόλυζητά από τη Συνοδιτη σαφήνεια τον τρόκή Επιτροπή να καλέπο με τον οποίο μεσει τους ιερείς, που
γάλωναν τις καταθέαθωώθηκαν πριν από
σεις και τις παρουσίλίγες ημέρες από το
ες τους».
Πενταμελές Εφετεί- Πόσα χρήματα
ου Λάρισας, για εξηυπολογίζετε ότι πήγήσεις…».
ραν στα χέρια τους
«Ήταν απρόθυμοι
και που βρίσκονται
να με ακούσουν… Με το που μπήκα μέσα
αυτά;
όλοι με κοιτούσαν με μισό μάτι και με δέ«Μέχρι το διάστημα που τους παραχθηκαν με το ζόρι εξ αιτίας της δικής μου
επιμονής – λες και εγώ έκανα κάτι αξιό- κολουθούσα όσο στενά μπορούσα, υπολογίζω ότι τα χρήματα ξεπερνούν τα
ποινο».
«Δεν ξέρω πως λειτουργεί το σύστημα 60.000.000 δραχμές. Ένα μεγάλο μέρος
ελέγχου της Συνοδικής Επιτροπής. Φα- των χρημάτων πάντως βρίσκεται σε τρα-
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πεζικό λογαριασμό που έχουν ανοίξει και
ο οποίος μετρά αρκετά μηδενικά».
- Τι πρέπει να γίνει τώρα κατά την εκτίμησή σας;
«Αυτό που ξέρω είναι ότι, “εκεί που μου
χρωστούσαν μου πήραν και
το βόλι”. Από κατήγορος
κινδυνεύω να βρεθώ κατηγορούμενος. Και απ’ ό,τι
μαθαίνω οι ιερείς που αθωώθηκαν ετοιμάζουν αγωγή
εις βάρος μου για συκοφαντική δυσφήμηση τους και
ζητούν 80.000.000 δρχ. για
αποκατάσταση ηθικής βλάβης, που ισχυρίζονταν ότι
υπέστησαν καθώς τους…
συκοφάντησα».
Εκείνες τις ημέρες υπήρχαν και άλλα σχετικά δημοσιεύματα, αλλά λόγω χώρου…
- Τι έγιναν όλες αυτές οι
καταγγελίες που έφθασαν
στα Συνοδικά γραφεία;
Οι δικαστικοί φάκελλοι
έκλειναν πριν ανοίξουν,
με την «καθ’ υπαγόρευση»
εκτίμηση, και πως οι εξηγήσεις των κατηγορουμένων
«ευρέθησαν επαρκείς». Οι
ένοχοι στολισμένοι με επαίνους, διαλαλούσαν την…
αθωότητά τους στα ΜΜΕ
«ζώντας αυτοί καλά, και
όσοι τόλμησαν να θίξουν τα
κακώς κείμενα, χειρότερα».
Οι υποψίες του π. Λάμπρου δεν άργησαν να επιβεβαιωθούν. Έτσι, οι δύο
(2) αθωωθέντες ιερείς κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά
(ασφαλώς με την έγκριση και την ευλογία
του δεσπότη Ιγνατίου, διότι χωρίς αυτήν
δεν επιτρέπεται κληρικός να προσφεύγει
σε πολιτικά δικαστήρια) ζητώντας την ποινική δίωξη του π. Λάμπρου με την κατηγορία της ψευδορκίας μάρτυρα.
Η προανάκριση έγινε από έγγραφα που
προσκόμισαν αμφότεροι (ο φάκελλος της
δικογραφίας Αγ. Παρασκευής, η ανωμοτί κατάθεση για την παροχή εξηγήσεων
του κατηγορουμένου) «δεν προέκυψαν,
κατά την κρίση του Συμβουλίου, επαρκείς
ενδείξεις ενοχής για την στήριξη δημόσιας επ’ ακροατηρίου κατηγορίας κατά της
κατηγορουμένης για την αποδιδόμενη σ’
αυτόν πράξη της ψευδορκίας μάρτυρος…
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του Λάμπρου Ρίνη του Αθανασίου, ιερέως, κατοίκου Λάρισας, για
«ψευδορκία μάρτυρα» (Αριθ. 278/2007 το
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (φωτ.13).
Αθώοι αυτοί, αθώος κι ο «συκοφάντης»
τους, όλοι αθώοι είναι. Υπάρχει όμως ένας
«ένοχος» (ο Τασιόπουλος). Αυτός που είπε
τα ολιγότερα και τον κυνηγάει επί 20 χρόνια ο Ιγνάτιος που με τα ψέματα έφθασε
ακόμα και σε ανώτερους δικαστάς να τον
πιστέψουν. Τώρα τον λόγο έχουν οι ανώτατοι της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ευχόμασται μην χρειαστεί να βρούμε το δίκαιό
μας «στην κρίση μη ορθοδόξων δικαστών»
(κατά τον δέσποτα Ιγνάτιο) της Ευρώπης.
1) Αλήθεια! Γιατί το 1996; Τότε γιατί γιόρτασες την 20ετή ποιμαντορία το 2014, αφιέρωσες ημερολόγια, περιοδικά, λειτουργίες και
άλλα γράφοντας «Εισερχόμαστε στο χρόνο αυτό
(2014) κατά τον οποίο συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας μου σ’ αυτόν
τον άγιο τόπο». (Mήπως τα χρόνια είναι 18;)
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ΑΓΩΝΑΣ 13

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 συνέχεια από τη 10η Ομιλία που έγινε στις 11-1-1981

«Μισῶ τά ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν».
«πάντας θέλει σωθῆναι
καί εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας ἐλθεῖν» (Τιμ. β΄ 4)
Ὁ σκοπός τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι νά καταστρέψουμε τήν σάρκα. Ὅταν σοῦ λέγῃ νά νηστέψῃς, νά ἐγκρατευτῇς, ἀκόμα καί νά ἀγρυπνήσῃς
καί ὅ,τι ἄλλο, δέν σοῦ τά λέγει γιά νά καταστρέψῃς
τήν σάρκα! Αὐτά δέν εἶναι σωματοκτόνα στοιχεῖα·
εἶναι ἁπλῶς παθοκτόνα. Δέν νηστεύω, γιά νά καταστρέψω τήν σάρκα, σάν κάτι κακό. Αὐτό εἶναι
γνωστικόν· εἶναι δυαρχικόν· εἶναι τῶν Γνωστικῶν
αἵρεσις.
Ἀλλά αὐτοί παρερμηνεύουν καί λέγουν:
«Ἀφοῦ πρέπει ἐγώ νά καταστρέψω τήν σάρκα,
γιά νά σώσω τό πνεῦμα, καί δέν δύναμαι νά τό
ἐπιτύχω διά τῆς ἐγκρατείας –Αὐτό δεχόταν καί ὁ
Πλάτων, ὁ ὁποῖος ἦτο Δυαρχικός. Ἀλλά καί ὅλα
τά φιλοσοφικά συστήματα, μέχρι σήμερα, εἶναι
δυαρχικά. Δέχονται τό «καλό» καί τό «κακό» σέ μιά
πάλη ἀνάμεσά τους ἀέναη–, ἀκολουθῶ τήν ἄλλην
ὁδό· ὄχι τοῦ νόμου, ἀλλά τῆς ἀντινομίας· καί λέγομαι «Ἀντινομιστής». Δηλαδή· θά διασκεδάζω, θά
τρώγω, θά πίνω μέχρι σκασμοῦ! θά πορνεύω μέχρι
σκασμοῦ! κι ἔτσι, θά καταστρέψω τήν σάρκα μου».
Ἡ ἀρχή τους ἦταν ἡ ἑξῆς: «Παραχρεῖσθαι τῇ
σαρκί δεῖ»· ἔτσι ἔλεγαν! «Παραχρεῖσθαι» –νά γίνῃ
παράχρησις, δηλαδή κατάχρησις–. «Δεῖ» –πρέπει–.
«Πρέπει νά γίνῃ κατάχρησις τῆς σάρκας. Μέ τόν
τρόπον αὐτόν, θά βρῶ τήν εὐτυχία· θά ἐλευθερωθῇ
τό πνεῦμα μου»!
Θά μοῦ πῆτε: «Μά, αὐτά πού τότε πίστευαν ἦταν
φοβερά πράγματα».
Γιατί, ἀγαπητοί μου, μόνον τότε; Ἐπαναλαμβάνονται καί στήν ἐποχή μας.
Τί εἶναι τό κίνημα τῶν «hippies»; Οἱ σημερινοί
νέοι πῶς κινοῦνται μέ τά ναρκωτικά; Μήπως σήμερα δέν κυνηγοῦμε τήν εὐτυχία μας, τίς ἡδονές, τούς «παραδείσους», διά τῶν ναρκωτικῶν;
Καί ἐπειδή δέν μποροῦμε νά βροῦμε τήν εὐτυχία
μας, τόν «παράδεισο», διά τῆς ὁδοῦ τοῦ νόμου
τοῦ Θεοῦ –εἶναι δύσκολη ἡ ὁδός αὐτή!–, τόν βρίσκομε μέ ἄλλον τρόπο· ἀντινομικά· ἀντίθετα στόν
νόμο τοῦ Θεοῦ. Πῶς; Μέ τά ναρκωτικά, μέ τίς διασκεδάσεις,... Καί σοῦ λέγει: «Βρίσκω τήν εὐτυχία
μέ τόν τρόπον αὐτόν. Βέβαια, φθείρω τήν σάρκα
μου, ἀλλά αὐτό δέν ἔχει καί τόση σημασία· ἀρκεῖ
νά βρῶ τήν εὐτυχία μου»!…
Οἱ Νικολαΐται ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν, καί θά ὑπάρχουν πάντοτε. Ἡ περίπτωσί τους δέν μπῆκε τυχαῖα
μέσα στόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Οἱ Νικολαΐται ἔγιναν
σύμβολον· ἔγιναν ρεῦμα· ἔγιναν ἰδέα. Καί ὁ Νικολαϊτισμός ὑπάρχει καί θά ὑπάρχῃ πάντοτε. Στήν ἐποχή
μας ὁ Νικολαϊτισμός βρίσκεται στήν ἀποκορύφωσί
του, καί δυστυχῶς βλέπομε τήν νεολαία μας κάτω
ἀπό τά κηρύγματά του.
Θά μοῦ πεῖτε ὅτι αὐτά εἶναι ἀνύποπτα πράγματα
γιά τούς πολλούς! Ἐγώ βέβαια σᾶς εἶπα τήν ἱστορία

Η εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική»
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας

1.- ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ο Πατήρ της Καινής Διαθήκης: Το όνομα
Πατήρ είναι το νέο όνομα, το οποίο στη Καινή
Διαθήκη αντικαθιστά το ΓΙΑΧΒΕ (= Θεός της
Παλαιάς Διαθήκης). Ενώ το όνομα Κύριος στη
Καινή Διαθήκη αναφέρεται στον Υιό, και όχι στο
ΓΙΑΧΒΕ, όπως στην Παλαιά Διαθήκη.
Από τον πατέρα πηγάζουν τα πάντα και προς
Αυτόν τείνουν. Στην Παλαιά Διαθήκη η Πατρότητα έκειτο εν μεταφορική εννοία. Μεσσίας ο
Υιός του Θεού. Ο Πατήρ είναι η πηγή και η αιτία πάσης Θείας ενεργείας. Δεν αποκαλύπτεται
ο Πατήρ, αλλά φανερώνεται υπό του Υιού Του.
Η Υιότης του Ιησού Χριστού: Η Υιότητα του
Ιησού Χριστού διαφέρει ποιοτικώς και ουσιωδώς
της ιδικής μας υιότητος. Ο Ιησούς Χριστός είναι

τοῦ Νικολαϊτισμοῦ. Σᾶς εἶπα ὅμως καί πῶς μιλάει
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ὅμως εἶναι ἡ ἱστορία του.
Θά ἐπανέλθουμε στούς Νικολαΐτας, ἐπειδή εἶναι
πάρα πολύ σπουδαῖο καί σοβαρό θέμα, ἀλλά μέ
ἄλλο ὄνομα· μέ τό ὄνομα «Βαλααμῖται». Ἀλλά, γι’
αὐτούς, θά μιλήσῃ ὁ Χριστός σέ ἄλλη Ἐπιστολή Του.
Ἐκεῖ θά ἰδοῦμε πάλι μερικά ἄλλα στοιχεῖα. Ἐδῶ, ἄς
προσέξουμε τώρα δυό σημεῖα:
Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ὁ Χριστός διακρίνει τά ἔργα
τῶν Νικολαϊτῶν ἀπό τούς Νικολαΐτας. Καί τό δεύτερον εἶναι ὅτι ὁ Χριστός μισεῖ ὄχι τούς Νικολαΐτας, ἀλλά τά ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν.
Ἔχομε λοιπόν ἐδῶ, μιά διάκρισι καί μία τοποθέτησι. Δηλαδή, διακρίνει τούς Νικολαΐτας ἀπό
τά ἔργα τους καί παίρνει θέσιν μάχης ὄχι ἐναντίον τῶν Νικολαϊτῶν, ἀλλά ἐναντίον τῶν ἔργων τῶν
Νικολαϊτῶν.
Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό, ἀγαπητοί; Εἶναι κάτι
τό πάρα πολύ μεγάλο καί πάρα πολύ σπουδαῖο·
κάτι πού ἐμεῖς, πολλές φορές, δέν τό πετυχαίνουμε. Γιά νά τό κατανοήσωμε καλύτερα, σᾶς ἀναφέρω τό ἑξῆς παράδειγμα:
Κάποιος ἄνθρωπος ἔχει ἕνα μικρόβιο μέσα του,
εἶναι ἄρρωστος, καί καλοῦμε τόν γιατρό. Ὁ γιατρός
ἐννοεῖται πώς μπορεῖ νά διακρίνῆ τό μικρόβιον ἀπό
τόν ἄρρωστο. Ἄλλο πράγμα εἶναι τό μικρόβιο καί
ἄλλο ὁ ἄρρωστος· εἶναι δυό διαφορετικά πράγματα. Θά καταπολεμήσῃ τό μικρόβιο, ἀλλά θά σώσῃ
τόν ἄρρωστο· τόν ἄνθρωπο. Ἄν ὅμως θεωρήσῃ ὅτι
ἄνθρωπος καί μικρόβιον ταυτίζονται, εἶναι τό ἴδιο
πράγμα, καί δέν τά διακρίνῃ, τότε δέν θά σκοτώσῃ
τό μικρόβιο· θά σκοτώσῃ τόν ἄρρωστο!
Σᾶς φαίνεται παράξενο; Καί ὁ πιό ἄσχετος γιατρός, ἀγαπητοί μου, αὐτό τό πράγμα δέν θά τό
ἔκανε, ἐπειδή ὑπάρχει σαφής διάκρισις μεταξύ τῆς
ἀρρώστιας καί τοῦ ἀρρώστου.
Ἐν τούτοις –τό ἴδιο πράγμα εἶναι–, ἐμεῖς δέν διακρίνουμε τήν ἁμαρτία ἀπό τόν ἁμαρτωλό. Κι ὅταν
ἰδοῦμε στόν ἄλλον ἄνθρωπο τήν ἁμαρτία, κατηγοροῦμε τόν ἁμαρτωλό. Δέν πλήττομε τήν ἁμαρτία·
πλήττομε τόν ἁμαρτωλόν! Αὐτό τό λάθος κάνομε.
Σαφέστατα λοιπόν ἐδῶ, ὁ Χριστός λέγει: «Μισῶ
τά ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν». Γιατί; Διότι «πάντας θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»
(28).
Ἄν ἰδῶ ἕνα χασικλῆ, ἕναν τοξικομανῆ νέον, τί θά
εἰπῶ; «Ὤχ, καημένε! Αὐτός εἶναι φόρτωμα τῆς κοινωνίας· ἄστε τον νά πεθάνῃ νά ἡσυχάσουμε!»; Ὄχι!
Ἄλλο πράγμα εἶναι αὐτό πού κάνει καί ἄλλο πράγμα
εἶναι αὐτό πού ὁ ἴδιος, ὡς πρόσωπο, εἶναι. Αὐτόν
πρέπει νά τόν σώσω· πρέπει νά τόν βοηθήσω.
Βλέπετε λοιπόν ὅτι ὁ Κύριος, ἐδῶ, προβαίνει σ’
αὐτήν τήν διάκρισι, τήν ὁποίαν πρέπει νά κάνωμε
καί ἐμεῖς; Ἀλλά καί κάτι ἀκόμα.
Ο Χριστός εἶπε: «Μισῶ τά ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν».
Ἄς ἰδοῦμε ὅμως αὐτήν τήν φρασούλα.
Ποῦ εἶναι ἐκεῖνοι πού λέγουν καί διατείνονται
ὅτι ἐν ὀνόματι μιᾶς ἐλευθερίας μποροῦν νά κάνουν ὅ,τι κάνουν;
Ξέχασα νά σᾶς πῶ, μοῦ διέφυγε, ὅτι οἱ Νικολαΐ-

ται ἐν ὀνόματι μιᾶς ἐλευθερίας ἐνήργουν ὡς ἐνήργουν. Καί σέ καμμιά ἄλλη ἐποχή, ὅσο στήν ἐποχή
μας, δέν ἔχει παρανοηθῇ ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας·
σέ καμμιά ἄλλη ἐποχή! Μάλιστα, ἐπάνω σ’ αὐτό
τό σημεῖο θά εἶχα νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς –ἐπανέρχομαι στό θέμα, μέ συγχωρεῖτε, ἔκανα μία παράληψι· πρέπει νά σᾶς πῶ μερικά πράγματα–:
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, εἰς τήν ἐποχή του, εἶχε παρατηρήσει ὅτι οἱ Νικολαΐται ἐκκολάπτοντο. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἀφιερώνει ὁλόκληρη τήν Β΄ Ἐπιστολή του, ὅπως καί ὁ ἀδελφόθεος Ἰούδας ὁλόκληρη
τήν Ἐπιστολή του, στό θέμα «Νικολαΐται».
Διαβάζοντας τήν Β΄ Ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, ὑποπτευθήκατε ὅτι ὑποννοεῖ τούς Νικολαΐτας; Δέν ἀναφέρει βέβαια τό ὄνομα «Νικολαΐται»,
ἀλλά ἀναφέρει τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ζοῦσαν.
Σᾶς ἀναφέρω μερικά ἀπ’ αὐτά, ἔτσι, σάν ἕνα
σταχυολόγημα.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, στήν «Α΄ πρός Κορινθίους» Ἐπιστολήν του, λέγει τό ἑξῆς:
«Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει·
πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος» –Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλά ὅλα
δέν μέ συμφέρουν· ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλά
ἐγώ δέν πρέπει νά ἐξουσιασθῶ ἀπό τίποτα–. (29)
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἔχει ὑπ’ ὄψι του τούς Νικολαΐτας, οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν: «Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται».
Τό θυμήθηκα αὐτό νά σᾶς τό πῶ, γιατί κάποιος
νέος, πού τόν εἶχα συναντήσει σ’ ἕνα κατάστημα,
κάτι τοῦ εἶπα, σέ μιά συζήτησι πού ἀνοίχθηκε, κι
ἐκεῖνος –σάν νά τοῦ ἔπαιρνα τά δικαιώματά του,
καί σάν νά τοῦ κατέστρεφα τό εἴδωλο τῆς ἐλευθερίας του!– μοῦ λέγει: «Γιατί;! Εἶμαι ἐλεύθερος νά
κάνω ὅ,τι θέλω!». Καί τοῦ λέγω: «Ἡ ἀλήθεια εἶναι
ὅτι εἶσαι ἐλεύθερος νά κάνῃς ὅ,τι θέλεις· ἀλλά δέν
σέ συμφέρει νά κάνῃς ὅ,τι θέλεις».
Εἶμαι ἐλεύθερος, ἀγαπητοί μου, νά πιῶ ναρκωτικά. Ὅμως, μέ συμφέρει; Δέν μέ συμφέρει.
Παίρνω τό θέμα «ναρκωτικά», ἐπειδή εἶναι καί
πολύ χαρακτηριστικό, ἀλλά καί ἐπειδή, νομίζω,
ἔχουμε λίγη ὑγεία ἀκόμη μέσα μας, γιά ν’ ἀντιληφθοῦμε ὅτι τά ναρκωτικά εἶναι ὅντως φοβερό κακό!
Τό λέγω αὐτό, γιατί ἐάν εἶχα ἀκροατήριο αὐτή τήν
στιγμή κάποιους ἄλλους, ὄχι Ἕλληνες, καί μιλοῦσα
γιά ναρκωτικά, δέν ξέρω ἐάν θά μέ ἤκουαν μέ φρίκη, ὅπως μ’ ἀκοῦτε ἐσεῖς αὐτή τήν στιγμή.
Ἔτσι, μᾶς ἐπιτρέπονται βεβαίως ὅλα· εἴμεθα
ἐλεύθεροι γιά ὅλα· ἀλλά μέ συμφέρουν ὅλα;...
Καί τίθεται τό ἐρώτημα περί τῆς ἐννοίας τῆς
ἐλευθερίας· τί ἀκριβῶς εἶναι ἐλευθερία. Καλά· ἔχω
δικαίωμα νά κάνω τά πάντα· ὅμως μέ συμφέρει; Τί
εἶναι λοιπόν «ἐλευθερία», αὐτό τό τόσο ὀξύ αὐτό
θέμα τῆς νεολαίας;
Δέν ξέρω, ποῦ θά ’πρεπε ν’ ἀνεβῇ κανείς· σ’
αὐτόν τόν μιναρέ ἐκεῖ πάνω, πού εἶναι ἐδῶ στό
μουσεῖο, δέν ξέρω, σ’ ἕνα ψηλό μέρος τῆς Λαρίσης
καί νά φωνάξῃ στήν πόλι του ὁ κάθε ἕνας: «Νέοι,
ἀκοῦστε! προσέξτε! Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας δέν
εἶναι ὅπως τήν ἐκλαμβάνετε καί ὅπως τήν εἰδωλοποιεῖτε»!...

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
ο μοναδικός Υιός του Πατρός και μόνον ο Πατήρ είναι Πατήρ αποκλειστικός του Υιού. Εμείς
γινόμαστε τέκνα του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Τέκνα Χάριτος και τέκνα του Ιησού. Ο Πατήρ μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς, δεν μπορεί να υπάρχει, όμως, άνευ του Υιού Του, του
Ιησού Χριστού, του Λόγου Του. Ο Λόγος Του
«σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Ο Πατήρ φανερώνεται «εν Υιώ» ως αγάπη η οποία
είναι το χαρακτηριστικό Του. Ο Πατήρ είναι το
τέλος των πάντων.
Ο Ιησούς Χριστός: Ο Ιησούς Χριστός είναι
το μόνο φανερωθέν Πρόσωπον της Τριαδικής
Θεότητος, εν κυριολεξία, [ενανθρώπιση – σάρκωση]. Τη Θεότητα του Προσώπου του Ιησού
Χριστού μαρτυρούν:
α.΄: Μόνον Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Ποιός θ’ ἀκούσῃ, ὅμως; Ποιός;! Εἶναι τόσο φοβερά διαδεδομένη ἡ λατρεία τῆς ἐλευθερίας, ὥστε
ὅ,τι καί νά πεῖτε, πού θά περιόριζε κάπως τό θέμα
τῆς ἐλευθερίας, σᾶς κάνουν ἀμέσως ἐχθρόν. Ἀλλά,
νά οἱ καρποί· νά τά ἀποτελέσματα!
Ἀλήθεια, ἅγιε τοῦ Θεοῦ, Παῦλε· «Πάντα μοι ἔξεστιν –εἶχες εἰπῇ–, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει» –Ὅλα
μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλά ὅλα δέν μέ συμφέρουν–.
Μπορῶ νά κάνω ὅ,τι θέλω· νά ἐλευθεριάσω ἀκόμη
καί στή σάρκα. Μέ συμφέρει, ὅμως;...
«Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται –συνεχίζει–, ἀλλά
ἐγώ δέν θά ἐξουσιαστῶ ἀπό τίποτε· ἀπό τίποτα
δέν θά ἐξουσιαστῶ! Θά εἶμαι κύριος τοῦ ἑαυτοῦ
μου». Καί εὐθύς, παρακάτω, ὁμιλεῖ διά τά σαρκικά ἁμαρτήματα.
Προφανέστατα λοιπόν ἐδῶ, ὑπαινίσσεται τούς
Νικολαΐτας.
Ἀλλά καί ὁ ἀπόστολος Πέτρος λέγει τά ἑξῆς –σταχυολογῶ ἀπό τήν Β΄ Ἐπιστολή του–:
«…ὑπέρογκα ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὅντως
ἀποφυγόντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους,
ἐλευθερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι
ὑπάρχοντες τῆς διαφθορᾶς».
«Λέγοντας πράγματα ὑπέρογκα, πράγματα μάταια, μεγάλα καί φουσκωμένα λόγια, δελεάζουν
ἐκείνους πού θέλησαν νά ζήσουν μίαν ἁγνή ζωή,
πού μόλις εἶχαν ξεφύγει ἀπό ἐκείνους πού ζοῦν
μέσα στήν πλάνη. (Ἔρχονται καί τούς λένε μεγάλα
λόγια, γιά νά τούς ἀνοίξουν τόν δρόμο στή «μεγάλη
ζωή»... Αὐτά πού ζοῦμε στήν ἐποχή μας τόσο ἔντονα). Ὑπόσχονται σ’ αὐτούς ἐλευθερίαν· ἐλευθερία
πάνω σέ σαρκικά θέματα («Κάνε ὅ,τι θέλεις, φάε
ὅ,τι θέλεις, φτιάξε ὅ,τι θέλεις»!...). Ὅμως, αὐτοί
πού ὑπόσχονται αὐτήν τήν ἐλευθερία, αὐτοί οἱ ἴδιοι εἶναι δοῦλοι τῆς φθορᾶς» (30).
Βλέπετε λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ὅτι τό θέμα τῶν
Νικολαϊτῶν δέν εἶναι μόνο παλιό; εἶναι καί καινούργιο· καί θά εἶναι πάντοτε καινούργιο. Ἀλλά,
γιά νά κλείσωμε τό θέμα αὐτό, ἄς προσέξουμε ἐδῶ
καί κάτι ἀκόμα.
28΄ Τιμ. β΄ 4
29 Κορ. στ΄ 12
30 Β΄ Πέτρου β΄ 18

(συνεχιζεται)

48ον

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

Υιός του Θεού. Ουδείς άλλος φέρει την ονομασία Υιός του Θεού, το περιεχόμενο του Κυρίου,
και την αποστολή Του.
β.΄: Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της δόξης. Στο όνομα του Γιαχβέ και του Ιησού Χριστού «παν γόνυ κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων», [Φιλπ. 2, 10 – Ης. 45, 23].
Η ημέρα του Γιαχβέ αντιστοιχεί προς τον Ιησού
Χριστό. Ο Ιησούς και ο Κύριος και λατρεύεται,
τιμάται λατρευτικά. Η επάνοδος του Ιησού Χριστού θέτει τέρμα και φέρνει την νίκη. Το τέρμα της πορείας του Χριστού είναι η Ανάσταση
και η Ανάληψή Του. Ο Ιησούς είναι υπεράνω
των Αγγέλων. Είναι η Κεφαλή της Εκκλησίας.
Άρα, η σχέση πιστού και Χριστού είναι οντολογική, ουσιαστική.
γ.΄: Η Δημιουργική δύναμη του Ιησού Χρι-

στού. Η Δημιουργική δύναμη του Ιησού Χριστού είναι: Η λυτρωτική Του ενέργεια. Ο Εμμανουήλ (= μεθ’ ημών ο Θεός). Η Θεία εξουσία [εγώ λέγω υμίν]. Τα θαύματα. Το τέλος των
Προφητών.
Η νέα Βασιλεία. Αυτός μόνος φέρει την Σωτηρία. Συντρίβει την αμαρτία και τον θάνατο.
Δεν λαμβάνει, αλλά έχει ζωή, και Αλήθεια και
Ανάσταση. Δεν είναι ένα δημιούργημα.
Ρητώς αναφέρεται η Θεότης του Ιησού Χριστού, «ουχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα
Θεώ» [Φιλπ. 2, 6]. Το εδάφιο Ιωάν. 14, 28 «…
ο πατήρ μου μείζων μου εστι», δεν έχει σχέση
ποσοτικής διαφοράς, αλλά υπεμφαίνει το Μυστήριον του Πατρός, το οποίον «ουδείς εώρακε πόποτε» [Ιωάν. 1, 18].
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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ΝΤΡΟΠΗ – ΝΤΡΟΠΗ

ΟρθΟδοξοι (;) δεσποτΑδες… ψΗφισαν υπΕρ των ΣοδομιτΩν;

Τα τελευταία χρόνια, δείχνουν το μέγεθος της σήψης που έχει εισχωρήσει στο σώμα της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, και όπως φαίνεται το κακό και η ύβρις
πλεόνασαν σε βαθμό ώστε το ποτήρι της οργής
του Θεού να είναι έτοιμο να ξεχειλίσει.
Και οι μεγάλοι υπεύθυνα γι’ αυτό που θα συμβεί,
δεν θάναι οι απλοί χριστιανοί – που πολλές φορές
δεν ξέρουν τί ακριβώς πιστεύουν γιατί έτσι ανεύθυνα γαλουχήθηκαν με τα: «Ωχ, βρε αδελφή, τί σ’
ενδιαφέρει; Εσύ θα σώσεις τον κόσμο; Κοίταξε την
ψυχή σου και άσε τους άλλους να…» – αλλά εκκλησιαστικοί (πατριάρχες, ιεράρχες, «πνευματικοί»),
σκανδαλωδώς αδιάφοροι, άφωνοι και… ουδέτεροι
μπροστά στο έγκλημα της δολοφονίας των ψυχών που επιτελείται, καθώς και λαϊκοί θεολόγοι,
σύμβουλοι, καθηγητές και γενικά άνθρωποι που
αναλαμβάνουν τις, εν κρυπτώ, μεγάλες αποφάσεις,
απουσιάζοντος του πιστού λαού του Θεού και συνήθως ευρισκόμενου προ τετελεσμένων γεγονότων
και υπογεγραμμένων καταστάσεων, εκβιαζόμενου
να κάνει υπακοή.
Οι «σοφοί αυτοί πατέρες», που κατά τακτά διαστήματα μαζεύονται στο Σαμπεζύ της Ελβετίας για
να προετοιμάσουν τη Διορθόδοξη Σύνοδο (την 8η
Οικουμενική Σύνοδο), έχουν χρόνια εργαστεί – ως
υιοί του σκότους – να καθιερώσουν τις γνωστές
τους καινοτομίες: την μεταπατερική θεολογία,
τον εκμοντερνισμό της θεολογικής σκέψης, την
βαπτισματική θεολογία, την υιοθέτηση της “θεωρίας των κλάδων”, τις “αδελφές εκκλησίες”,
την “ευχαριστιακή εκκλησιολογία” και γενικά την
προσπάθεια “εκσυγχρονισμού” της Ορθόδοξης
Εκκλησίας με έμμεση εναρμόνιση της θεολογικής
σκέψης με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας (πάλαι ποτέ
ευρωσύνταγμα).
Τώρα είναι έτοιμοι να τροποποιήσουν τους Ιερούς Κανόνες και την διδασκαλία που μας άφησαν
οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας.
Η αιτία που προκάλεσε έντονες συζητήσεις –
σύμφωνα με δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα «Αγιορείτικο Βήμα» - υπήρξε η εισήγηση
του προέδρου της Διορθόδοξης Προσυνοδικής
Επιτροπής, που συνεδρίαζε στο Σαμπεζύ της
Γενεύης από 16 έως 20 Φεβρουαρίου για την
προετοιμασία της ατζέντας των αποφάσεων της
προγραμματισμένης για τον Ιούνιο 2016 Πανορθόδοξης Συνόδου, μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη
Ζηλιούλα φέροντος προς συζήτηση και απόφαση
το θέμα με τον ηχηρό τίτλο: «Η συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις επικράτησιν της ειρήνης,
της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών, και άρσιν
των φυλετικών και λοιπών διακρίσεων…». Οι
διαφωνίες πήραν διαστάσεις θύελλας. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ήταν τόσο θερμές και ηχηρές ώστε
έφθασαν και έξω από την αίθουσα των κλειστών
συσκέψεων, στα αυτιά τόσο του τεχνικού προσωπικού του Ορθοδόξου Κέντρου, όσο και των φοιτητών
που σπουδάζουν εκεί Ορθόδοξη Θεολογία.
Το αντικείμενο των διαφωνιών ήταν τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων. Εδώ επιχειρήθηκε από τους ελληνικής καταγωγής μητροπολίτες,
να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία θα εκδηλώνεται εμμέσως η συμπάθεια προς τους ομοφυλόφιλους “λησμονώντας” ίσως, ότι η Αγία Γραφή
καταδικάζει τις ομοφυλοφιλικές πράξεις ως αμαρτωλές και καταστροφικές, ο δε Απόστολος Παύλος
φροντοφωνάζει: «… αρσενοκοίται βασιλείαν Θεού
ου κληρονομήσουσιν» (Α΄ Κορ. 6, 9).
Με τέτοιο πλάγιο τρόπο πήγε να περάσει και
ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος την ομοφυλοφιλία δεσποτάδων μέσω της “Αρχής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων” τονίζοντας: «Οι Μητροπολίτες… εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να θεωρηθούν ότι συνδέονται με την “άσκησιν δημοσίου
λειτουργήματος”, διότι πρόκειται περί δεδομένων
αναφερομένων εις αυστηρώς προσωπικήν (ομοφυλοφιλικήν!) συμπεριφοράν, παντελώς (!) άσχετον
προς την άσκησιν δημοσίου λειτουργήματος…».
Ήρθε όμως η “Αρχή” με την αριθ. 25 της 12-4-2005

Βλέποντας ότι υπήρχαν αντιδράσεις, πονηράαπόφαση να βάλει φρένο γνωμοδοτώντας: «Σκανδαλώδεις συμπεριφορές μητροπολιτών ερωτικού φαναριώτικα και με έντεχνο τρόπο έφερε το θέμα
ιδίως περιεχομένου… ανεξάρτητα απ’ τον τρόπο πιεστικά δηλώνοντας: «Εφ’ όσον δεν θέλεις να
και χρόνο που γίνονται (ακόμα δηλαδή και αν δεν αναγνωριστούν άραγε τότε συμφωνείς να καταγίνονται σε δημόσιο χώρο), δεν καλύπτονται από διώκονται…». Είναι φοβερό! Λες και του μίλησε κατην ιδιαίτερη προστασία της προσωπικής ζωής…». νείς για καταδιώξεις…
Μη μπορώντας να αποσπάσει τη συμπαράσταΟ δε Ιωάν. Κορναράκης καθηγητής της Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (;) σε άρθρο στις ση της πλειοψηφίας της επιτροπής, έσπευσε σε
14/4/2006 Εφ. των Αθηνών ήταν καυστικός: «Έτσι βοήθεια ο “προοδευτικός” καθηγητής της Θεοεπιχείρησε η διοίκηση της Εκκλησίας μέσω νομίμων λογίας (γνωστός διώκτης του μητροπολίτη κυρού
διαδικασιών, να καταστήσει θεμιτή την ομοφυλοφι- Θεολόγου) Βλάσιος Φειδάς – μυστικοσύμβουλος
λία Μητροπολιτών! Γεγονός, που έχει σκανδαλίσει της Ιεραρχίας από την εποχή Σεραφείμ Τίκα μέχρι
σήμερα – ο οποίος τόνισε: «Σεξουμεγάλο μέρος του πληρώματος της
αλικές μειονότητες υπάρχουν, είναι
Εκκλησίας, για την επιμονή της ποιμαινούσης Εκκλησίας, να αναδείξει,
όπως κι εμείς, μέλη της Εκκλησίας,
μέσω της Επιτροπής των προσωαυτοί μετέχουν στη ζωή της, είναι
πικών δεδομένων, την Επισκοπική
αμαρτωλοί, αλλά κι εμείς όλοι είομοφυλοφιλία, ως ακίνδυνο, για την
μαστε αμαρτωλοί. Το κράτος τους
πνευματική υπόστασι, κουσούρι…».
αναγνωρίζει ως σεβαστά μέλη
Το βιβλίο που λύνει κάθε
Το ότι, για χρόνια, το διευθυντήριο
της κοινωνίας, επομένως και εμείς
απορία, διαφωτίζει τον
των σκοτεινών δυνάμεων προσπαθεί
δεν πρέπει να τους αγνοούμε. Οι
αναγνώστη τι είναι ομομε προπαγάνδα, μέσω τηλεοπτικών
φυλοφιλία, επιστημονικά
σεξουαλικές αμαρτίες δεν είναι με
- θεολογικά. Δεν πρέπει να
επιδοτούμενων σειρών από πολυτίποτα οι πλέον “βαριές”, γι’ αυτό
λείπει από κανένα σπίτι.
διαφημιζόμενες κινηματογραφικές
πρέπει να αντιμετωπίζουμε την LGBT
Παραγγελίες στο τηλ.
6977 422412
ταινίες, ακόμα και κινούμενα σχέδια
κοινότητα όχι με καταδίκη, αλλά με
για μικρά παιδιά, να περάσει στο λαό
αγάπη και σεβασμό».
ως διαφορετικότητα την σεξουαλική
Στη συνέχεια υπήρξε έντονος
ανωμαλία διαφαίνεται κι απ’ το ότι
διάλογος. Η αντιπροσωπεία της Ρωφρόντισαν να την κατοχυρώσουν σε συντάγματα σικής Εκκλησίας, με επικεφαλής τον μητροπολίτη
και με διάφορες διεθνείς συνθήκες.
Ιλαρίωνα, εξέφρασε την απόλυτη διαφωνία της.
Η Δύση, πρωτίστως οι Προτεσταντικές παραΣθεναρή αντίδραση εκδηλώθηκε και από τα υπόφυάδες, αποδέχθηκε, ως λαός, την ανωμαλία λοιπα μέλη της επιτροπής που προέρχονταν από
– ομοφυλοφιλία – κιναιδισμό και το ιερατείο τα Πατριαρχεία Γεωργίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίμάλιστα “ευλόγησε” τους περιβόητους γάμους ας, Σερβίας, ο δε εκπρόσωπος του Πατριαρχείου
των ομοφυλόφιλων και αποδέχθηκε την υιοθεσία Αντιοχείας μητροπολίτης Βασίλειος (από τη Συαπό τέτοια ζευγάρια. Τελευταία η… πολιτισμένη ρία), εξέφρασε επιπλέον το παράπονο ότι την ώρα
Δύση διακρίνεται για την νομιμοποίηση (!) της που αδελφοί χριστιανοί υφίστανται σκληρούς διωγκτηνοβασίας (βλ. Γερμανία, Δανία, Νορβηγία) και
μούς λόγω της πίστης τους κανείς δεν ενδιαφέρετην υποστήριξη κομμάτων που αποδέχονται την
ται (μάλλον για… άλλα ενδιαφέρονται).
παιδεραστία (Ολλανδία), προβάλλοντας ως υγιές
Η επτάωρη έντονη ψυχολογική πίεση που άσκητο κάθετί που θυμίζει Σόδομα και Γόμορρα!
σε ο πρόεδρος της επιτροπής πάνω στους συμμεΟ Πρόεδρος της Επιτροπής, μητροπολίτης Περτέχοντες, δεν έμεινε άκαρπη.
γάμου Ιωάννης προσπάθησε να νομιμοποιήσει το
Το αποτέλεσμα ήταν να διατυπωθεί μια συμβιπάθος αυτό σαν μια συνηθισμένη κατάσταση του
βαστική τροπολογία, όπως: «Οι μειονότητες άλκόσμου, όπως το βήξιμο και το φτάρνισμα, όπως
λης φύσεως δεν πρέπει να αποτελούν αντικείαποκάλεσε, κατ’ ευφημισμόν, τους ομοφυλόφιλους, “μειονότητες άλλης φύσεως”, δηλαδή μας μενο διάκρισης, διότι το γεγονός αυτό δεν απαιπροτρέπει – ο δεσπότης και καθηγητής Θεολογίας τεί από κανένα να συμμεριστεί τις απόψεις και
– να αποδεχθούμε ότι ο Θεός εκτός από τον άνδρα τις αρχές τους».
Την τροπολογία αυτή, προς μεγάλη μας λύπη και
και τη γυναίκα, δημιούργησε και άλλο φύλο το
ντροπή
– σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ – την
γνωστό ως τρίτο φύλο (των ομοφυλόφιλων) γι’ αυτό
και τόνισε: «Δεν έχουμε δικαίωμα να ταπεινώσουμε ψήφισαν όλοι οι δεσποτάδες ελληνικής καταγωγής.
Την (ανώμαλη) αυτή τροπολογία ψήφισαν: 1) Ο
και να διώκουμε την εικόνα του Θεού».
Μητροπολίτης
Δημητριάδος Ιγνάτιος που έκανε
Και αφού δεν μπόρεσε να πείσει τους “άσπλαμάλιστα
και
τη
δήλωση, ότι «στην Ελλάδα, μόνο
χνους” συναδέλφους του δεσποτάδες, το γύρισε
φορείς
ναζιστικής
ιδεολογίας» επιτίθενται στις σεστη συμπόνια: «Ας αναρωτηθούμε εάν πρέπει να
θεωρούμε τους ομοφυλόφιλους αποδιοπομπαίους ξουαλικές μειονότητες. 2) Ο Μεσσηνίας Χρυσότράγους που αξίζουν να υφίστανται διώξεις! Εάν στομος. 3) Ο Πάφου (Κύπρου) Γεώργιος. 4) Ο αροι ίδιοι θέλουμε να υφίστανται διώξεις! Κι εάν δεν χιεπίσκοπος Κωνσταντίνης (Ιεροσολύμων) και 5) ο
θέλουμε να καθιερωθεί η αρχή, σύμφωνα με την Καλής Ελπίδος (Αλεξανδρείας) Σέργιος.
Προς τιμήν τους, τα αντιδρώντα μέλη των επιτροοποία αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να προστατεύονται, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να τιμωρούνται και πών δεν άλλαξαν γνώμη μέχρι τέλους, αντισταθέντα σθεναρά, ακόμα και στην τελευταία αυτή τρονα φυλακίζονται».

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Συνεχίζουμε από το 1991 την
παρακαταθήκη που μας άφησε
ο μακαριστός μητροπολίτης μας
κυρός Θεολόγος, να προσφέρουμε δηλαδή αθόρυβα αίμα για
τον πάσχοντα αδερφό μας. Γι’
αυτό, στις 26 Μαΐου, ημέρα Τρίτη θα πραγματοποιήσουμε αιμοδοσία στο παλαιό Νοσοκομείο

(τμήμα αιμοδοσίας) από 8:30
πρωινή ως το μεσημέρι 13:00.
Με την προσπάθειά μας αυτή
στηρίζουμε την διάδοση της
ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας αποβλέποντας στην ευαισθητοποίηση και αφύπνιση και
άλλων που μπορούν να δώσουν
λίγο αίμα.

συνέχεια από τη σελ. 1

πολογία. Χάρη σ’ αυτούς η προδοτική αναθεώρηση της… ορθόδοξης θεολογίας δεν πραγματοποιήθηκε, αφού αρνήθηκαν να ενσωματωθεί στο κείμενο για την… Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, η θέση για
την ομοφυλοφιλία.
Και οι δολοπλοκίες παραπλάνησης δεν έχουν
τέλος…
Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, ο Πρόεδρος
της Επιτροπής, Περγάμου Ιωάννης, επιχείρησε να
διαψεύσει τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας – χωρίς επιτυχία – ζητώντας από τα μέλη της
επιτροπής να σταματήσουν τις διαρροές προς
τους δημοσιογράφους, ώστε να μην πληροφορείται ο κόσμος τα εν κρυπτώ συντελούμενοι και εν
αγνοία του.
Αξιολύπητος υπήρξε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας – καθηγητής Πανεπιστημίου – Χρυσόστομος
γι’ αυτά που δήλωσε σε εκκλησιαστικό πρακτορείο
ειδήσεων με τα οποία, εμμέσως πλην σαφώς,
επιβεβαιώνει την αντορθόδοξη και αντιευαγγελική
αυτή απόφαση. Επιπλέον, περνώντας το λαό για
αφελή, τον παραπέμπει στα γραφόμενα του ετέρου
συνέδρου καθηγητή κ. Θ. Γιάγκου, τα σχετικά με
την ομοφυλοφιλία.
“Άγιε” Μεσσηνίας, ο λαός δεν θέλει να μάθει τί
είναι ομοφυλοφιλία, αλλά τί αποφασίζετε εκεί που
συνεδριάζετε με κλειστές τις πόρτες (λέσχη Μπίλντερμπεγκ, Στοές) και τί σας ώθησε – ιεράρχες…
ορθόδοξοι – να προβείτε στην εγκληματική αυτή
τροπολογία.
Τέλος, ο άλλος, ο πονηρά σκεπτόμενος, λουφάζων και σιωπών, ο μουλοχτός και ιδρυτής της
“Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών” Δημητριάδος
Ιγνάτιος, ο χρηματοδοτούμενος από παπικά και
προτεσταντικά ιδρύματα («Ιησουίτικο» Fordhan
University, Νέα Υόρκη – Munster γερμανικό πανεπιστήμιο κ.ά.) για προσφιλή σ’ αυτούς “θεολογικά”
συνέδρια, ο συνεργαζόμενος με μεγάλο αριθμό
διεθνών οργανισμών που προωθούν ανοιχτά προγράμματα του Οικουμενισμού (το οικουμενιστικό
ινστιτούτο Bossey, Ευρωπαϊκό μουσουλμανικό
φόρουμ FEMYSO, Boston theological Institute ΗΠΑ,
το συμβούλιο εκκλησιών Μ. Ανατολής MECE, οικουμενικό συμβούλιο νέων Ευρώπης EYCE, Dzury
University ΗΠΑ, παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών
Π.Σ.Ε. και πολλά άλλα) αυτός – μαζί με τους άλλους
– στοχεύει στη στρέβλωση των Θείων και Ιερών
Κανόνων, ιδίως αυτών που αφορούν Ορθοδόξους,
αιρετικούς και αλλοθρήσκους.
Μετά το σάλο αυτό που δημιουργήθηκε θά
’πρεπε να είχαν παραιτηθεί αμέσως από τη Μικτή
Επιτροπή που εκπροσωπούν την Ελλαδική Εκκλησία και αν δεν το έκαναν οι ίδιοι, έπρεπε η Ιερά
Σύνοδος να τους είχε καλέσει να παραιτηθούν. Και
τούτο διότι και οι δύο διακατέχονται από το νοσηρό
πνεύμα του οικουμενισμού και συνεπώς δεν μπορούν να εκπροσωπούν την Ορθόδοξη Εκκλησία,
αλλά και διότι παραβίασαν φανερά την διδασκαλία
της Εκκλησίας (Αγ. Γραφή, πατέρες, κανόνες) που
αναφέρεται στους Σοδομίτες.
Ο πιστός λαός ανήσυχος ρωτάει! Πού είναι οι
εκατό (100) ελλαδίτες ποιμένες; Δεν παρακολουθούν τα γεγονότα; Δεν τους αφορούν; Γιατί μόνο
δύο μητροπολίτες αντέδρασαν; Οι άλλοι ζουν σε
άλλο πλανήτη; Αν ναι, ας κόψουν τον ομφάλιο λώρο
που τους συνδέει με το Χριστό πριν οι εμπαιζόμενοι
πιστοί αναλάβουν το έργο της κάθαρσης.
Και το τελευταίο ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ που πλανάται τελευταία. Μήπως είχε δίκαιο, όταν σε πρωτοσέλιδο πρωινής εφημερίδας των Αθηνών, ο Πρόεδρος – τότε – των Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) π. Ευστάθιος Κολλάς είχε γράψει ότι, επίσημα και με
ονόματα τριάντα πέντε (35) μητροπολίτες είχαν το
“χούι” ενώ ανεπίσημα ήταν άγνωστος ο αριθμός;
Γι’ αυτό λοιπόν οι “Άγιοι” δέχθηκαν χωρίς αντίρρηση το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, που ανάγκασε
τους… κυρίους (;) να βουβαθούν;
ΝΤΡΟΠΗ!
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση της
ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη. Αυτή τη φορά
προωθείται με δύο πλάγιους τρόπους εφαρμογής της. Πρώτον μας λένε για την πάταξη της
φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας και δεύτερο για την καταπολέμηση της φτώχειας για
την οποία θα εφαρμόσουν πολιτική σε κοινωνικές ομάδες που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας.
Μέσα στις προτάσεις του υπουργού Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη προς τον πρόεδρο του
Eurogroup είναι και η κάρτα του πολίτη (η έξυπνη κάρτα όπως την αποκαλούν) ως εργαλείο
της διοικητικής μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο
και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.
Όπως έγραψε η εφημερίδα «το Έθνος της
Κυριακής» η πολιτική ηγεσία ξεκίνησε τις επαφές με αρμόδιους φορείς, προκειμένου να συμφωνηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας ώστε ν’ αποφευχθεί η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και να μην
επαναληφθούν οι μεγάλες αντιδράσεις του
2010 επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, Παπανδρέου-Ραγκούση που είχαν συγκεντρωθεί περί τις
εκατό χιλιάδες (98.153) υπογραφές που δήλωναν ότι για λόγους συνειδήσεως δεν θα παραλάβουν την κάρτα του πολίτη.
Έντονους προβληματισμούς δημιούργησε στην Κυβέρνηση η αντίδραση των πολιτών
στη δημόσια διαβούλευση, που αφορούσε την
κάρτα, γιατί το 98% τοποθετήθηκε αρνητικά
σ’ αυτήν. Έτσι αναγκάστηκε να την αποσύρει
την πρώτη εβδομάδα (18-24 Μαρτίου 2015) εν
αντιθέσει την εποχή Ραγκούση που διήρκησε
22 ημέρες (;).
Η κάρτα του πολίτη, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδος, θα μοιάζει με τις γνωστές κάρτες ανάληψης. Θα περιλαμβάνει τσιπάκι στο οποίο θα είναι περασμένοι στην αρχή
τρεις βασικοί αριθμοί που ταυτοποιούν τον κάτοχό του: ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και ο Αριθμός Δημοτολογίου. Και λέμε στην αρχή διότι σταδιακά θα
περάσουν όπως προβλέπεται και πολλά άλλα
στοιχεία, όπως: το επάγγελμα, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ο κωδικός για το πρόγραμμα
TAXIS του Υπ. Οικονομικών, δίπλωμα, ιατρικές
εξετάσεις, ομάδες αίματος, ακόμα προσωπικές
και διατροφικές συμπεριφορές.
Το ερώτημα που πλανάται έχει να κάνει με
την ξαφνική στροφή του κ. Τσίπρα που στις
26/11/2010 ως αντιπολίτευση είχε διατυπώσει
ευθαρσώς τις επιφυλάξεις του για την κάρτα
του πολίτη και με την βουλευτή κ. Ηρώ Διώτη
έκαναν ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων χαρακτηρίζοντάς την ανασφαλή για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και δυνάμει επικίνδυνη για τις προσωπικές ελευθερίες. Και τώρα, που ανέλαβε την διακυβέρνηση
της χώρας ως Πρωθυπουργός, παρουσιάζεται
υπέρμαχος του ηλεκτρονικού φακελώματος.
Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι με το νομοθέτημα αυτό δίδεται η εξουσία («λευκή επιταγή»)
στο αρμόδιο υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης να ρυθμίζει ο ίδιος, παρακάμπτοντας τη
Βουλή, τα «ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά ζητήματα» της κάρτας (Όμως αυτά ακριβώς είναι και η ουσία της κάρτας).
Το “μιαρό” αυτό σχέδιο (ηλεκτρονική κάρτα,
κάρτα του πολίτη, έξυπνη κάρτα) έχει εκπονηθεί
εδώ και χρόνια με μοναδικό στόχο οι μυστικές
λέσχες που κυβερνούν τον κόσμο (Bilterberg,
Illuminati, Skyll&Bones, OPUS DEI κ.α.) να πετύχουν τον διακαή πόθο τους να επιβάλουν την
επικυριαρχία στην γη ή διαφορετικά την παγκοσμιοποίηση.
Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης, που
άρχισε από το 2009, άρχισε και η προπαγάνδα

ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στην ευθεiα το ηλεκτρονικo φακeλωμα

ΑΓΩΝΑΣ 15

ώστε να προετοιμάσουν τον Ελληνικό λαό να ψαν 1,3 εκ. κωδικούς και έσπασαν τη βάση δε- ση της αγοράς και στην αντιμετώπιση της αναποδεχθεί την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη δομένων της Αμερικανικής Τράπεζας Penfed, θρωπιστικής κρίσης.
επικαλούμενοι για λόγους, την πάταξη της δι- που πελάτες της είναι στρατιωτικοί, υπάλληλοι
Η Εκκλησία, την ώρα που όλες οι δυνάμεις
αφθοράς, τη φοροδιαφυγή κ.α., λες και οι ίδιοι του υπουργείου Άμυνας, Εσωτερικής Ασφάλει- απεργάζονται το φακέλωμα ΟΛΩΝ ΜΑΣ, βρίδεν υπηρέτησαν για χρόνια και δεν υπηρετούν ας και α.π. Από την Ελβετική τράπεζα HSBC, σκεται κρυμμένη αποφεύγοντας να κρούσει
αυτό το σαθρό σύστημα της ανομίας, και δεν που είχε τις πιο «καλές πρακτικές ασφάλειας» τον κώδωνα του κινδύνου για την επαπειλούείχαν αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη, την κλοπή ο Falciani έκλεψε την περίφημη λίστα καταθε- μενη επιβολή της «Κάρτας του Πολίτη». Δεν
σε καθημερινή βάση, τη διαφθορά και τη σήψη τών χωρίς η Τράπεζα να μπορέσει να κάνει το κάνει ό,τι και με την βαρυσήμαντη εκείνη εγκύσε βίωμά τους. Εδώ έχει εφαρμογή η Ολλαν- παραμικρό. Έτσι μια παράνομη πράξη, “μετα- κλιο της Συμφωνίας Σένγκεν – ηλεκτρικής ταυδική παροιμία: «Οι μικροί κλέφτες φοράνε σι- τράπηκε” σε νόμιμη, αφού τη λίστα τη μοσχο- τότητας – που εξέφραζε: «… την βάσιμη υποδερένιες αλυσίδες, ενώ οι μεγάλοι χρυσές».
πούλησε στις κυβερνήσεις της Γαλλίας, Γερ- ψία, ότι δι’ αυτής επιχειρείται η επιβολή ολοΜε την εφαρμογή της έξυπνης κάρτας (πολί- μανίας, Ιταλίας κ.ά.
κληρωτικού συστήματος ελέγχου επί της ιδιτη) όλες οι πληροφορίες της προσωπικής ζωής
Και προκύπτει έντονο το ερώτημα:
ωτικής ζωής, που προσβάλλει το ανθρώπινο
θα είναι διαθέσιμες στους διαχειριστές των βάΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ; ΠΟΙΟΣ ΘΑ πρόσωπο…».
σεων δεδομένων και από όποιο κράτος ζητη- ΜΑΣ ΦΥΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ; Για τον πιστό
Το 2010 η εφημερίδα “ΤΟ ΠΑΡΟΝ” (21-11θούν, θα τους παραχωρούνται οποιασδήποτε χριστιανό η απάντηση είναι απλή: Ο ΘΕΟΣ, όταν 2010) με άρθρο του «ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΗ “ΒΟΥΛΑ”
μορφής και αν είναι (πολιτικής, θρησκευτικής τον αναγνωρίζουμε, τον επικαλούμαστε και τον ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» έγραφε: «Σε συμφωνία – επί
…) βάσει της συνθήκης ΣΕΝΓΚΕΝ.
εμπιστευόμαστε, πράγμα αδιανόητο για την υλι- της αρχής – φέρεται να έχει έρθει η ηγεσία της
Έτσι θα μπορούν να προβλέπουν τις οποιεσ- στική και άθεη υφήλιο της εποχής μας, που θε- Εκκλησίας με το υπουργείο Εσωτερικών αναδήποτε κινήσεις και να εξάγουν ψυχολογικές οποίησε τον εαυτό της, μηδέ εξαιρούμενης της φορικά με την “κάρτα του πολίτη”.
έρευνες. Θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να βλέ- Ελλάδας, που προσφέρει στους άθεους πλαΤόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και η πλειοψηπουν ένα ολοκληρωμένο προφίλ του καθενός νητάρχες «γην και ύδωρ» αντί πινακίου φακής. φία των Μητροπολιτών έχουν – σύμφωνα με
από κάθε κίνηση ή συναλλαγή, από κάθε αγοΚαι οι σημερινοί κυβερνώντες, γνήσιοι συνε- πληροφορίες – δηλώσει έτοιμοι να συστήσουν
ρά και πώληση, κάθε μετακίνηση και γενικά οτι- χιστές των προηγούμενων, καταβάλλουν κάθε στους πιστούς να αποδεχθούν την “κάρτα του
δήποτε αφορά την δημόσια και προσωπική ζωή προσπάθεια να μεταπείσουν τους λίγους εχέ- πολίτη” που θα αρχίσει να διανέμεται από το
του πολίτη, όλα θα καταγράφονται, θα συλλέ- φρονες ότι, μόνον αν «κάμψουν γόνυ τω Βάαλ» επόμενο έτος».
γονται και θα γίνονται αντικείμενο επεξεργασί- – τον πολέμιο του Χριστού – θα ζήσουν ημέΟι αντιδράσεις υπήρξαν μεγάλες. Ο λαός ξεας από τον κάθε διαβαθμισμένο διαχειριστή ή ρες «ευδαιμονίας», προτείνοντας την αποδο- σηκώθηκε αναγκάζοντας την κυβέρνηση Πακάθε άλλο επίσημο ή ανεπίσημο “εταίρο” της χή «της κάρτας του πολίτη», η οποία παρου- πανδρέου-Ραγκούση προσωρινά να την απο“Παγκόσμιας Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης”.
σιάζεται αθώα, που… μόνο καλά θα φέρει, σύρει και στην πορεία να παρατηθεί και να βάΑς δούμε ένα μικρό παράδειγμα χρήσης της δεδομένου ότι θα λυθούν τα… προβλήματα λει το θέμα στις “καλένδες”.
κάρτας:
της κρίσης (τεχνητής) αφού θα λειτουργεί
Η μόνη που αντέδρασε με ανακοίνωσή
Σύμφωνα με τις κατά καιρούς δηλώσεις των ως «προπληρωμένη» κάρτα και θα «φορτώνε- της ήταν η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους
αρμοδίων, όταν κάποιος ενσωματωθεί με όσα ται» μηνιαίως με ένα ποσό από το κράτος για (22.4/5.5.2010) που τόνιζε: «Επειδή το σύστηπροαναφέραμε, τότε τα ηλεκτρονικά ίχνη που τους κατόχους της, που δεν έχουν εισόδημα, μα αυτό (της “Κάρτας του Πολίτη”) έχει την
θα αφήνει καθημερινά θα είναι δεκάδες.
προκειμένου να μπορούν αξιοπρεπώς ν’ αγο- δυνατότητα να μετεξελίσσεται εύκολα, θεω- Το πρωί θα χτυπάει την κάρτα στο λεω- ράζουν τρόφιμα από τα σούπερ μάρκετ ή να ρούμε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος για τους
φορείο.
λαμβάνουν την επιδότηση ενοικίου που προ- Χριστιανούς να παραβιάζεται η ελευθερία της
- Στη δουλειά θα χτυπάει την κάρα να μπει βλέπεται από τα μέτρα της Κυβέρνησης για θρησκευτικής τους συνειδήσεως, στερώντας
στο κτίριο.
τα μέτρα της καταπολέμησης της ανθρωπι- τους την δυνατότητα να ομολογούν ελεύθερα
- Για να αγοράσει καφέ, σάντουιτς, εφημερί- στικής κρίσης.
την πίστη τους και να κηρύσσουν το Ευαγγέλιο
δα θα χτυπάει την κάρτα.
Εάν αυτό το πείραμα, με τους ενδεείς συ- του Χριστού. Επειδή μάλιστα η εξουσία χρή- Για τα ψώνια στο Super Market, το λογαρια- μπολίτες μας, πετύχει, τότε σε δεύτερη φάση σεως του συστήματος αυτού παραδίδεται σε
σμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό, τηλέφωνα κ.α θα χτυπά- θα επιχειρήσουν να εφαρμόσουν την κάρτα φορείς ακαθόριστους ως προς τον δημόσιο
ει την κάρτα.
για όλους τους πολίτες της χώρας.
ή ιδιωτικό τους χαρακτήρα και τους δίδεται η
- Για φάρμακα, γιατρούς, νοσηλευτικά ιδρύΑυτό το “κόλπο” είναι ανέντιμο γιατί εκβιάζο- ευχέρεια να προσθαφαιρούν στην Κάρτα δεματα…
νται οι φτωχοί άνθρωποι με το δίλλημα: ή κάρ- δομένα, υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και της
- Το μισθό ή την σύνταξη από τις τράπεζες… τα ή πείνα. Αυτό και μόνο φανερώνει σκόπιμες ανεπίγνωστης εκ μέρους των πιστών χρήσε- Τα εισιτήρια για το τρένο, αεροπλάνο, πλοίο, και πονηρές μεθοδεύσεις, διότι, εάν πραγματι- ως αντιχριστιανικών συμβόλων». Με τελευγήπεδο…
κά ενδιαφέρονται οι κρατούντες για τους φτω- ταία ανακοίνωσή της (16-3-2015) επαναλαμΘα μπορεί το σύστημα να βγάζει στατιστικά, χούς, θα πρέπει να καταθέτουν το χρηματικό βάνει την πάγια θέση της εναντίον της Κάρανά μέρα κατά ηλικιακή ομάδα! Θα παρακολου- ποσό, που νομίζουν ότι αναλογεί στον καθένα, τας, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το νοθούνται οι πάντες, άνετα και άμεσα με το χτύ- σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, όπως γίνε- μοσχέδιο και καλεί τους πολίτες να μην παραπημα της κάρτας τους.
ται με τις συντάξεις, μισθούς, επιδόματα κ.ά. λάβουν την Κάρτα.
Αντίθετα η Διοικούσα Εκκλησία είναι σε αφωΦαντασθείτε τί μπορεί να προκαλέσει στον
Η διαφορά που θα υπάρξει μεταξύ της τωρικάτοχο μιας “κάρτας του πολίτη” ο διαχειρι- νής ηλεκτρονικής καταγραφής κάποιων δεδο- νία. Σιωπά ένοχα μην δυσαρεστήσει τους κυστής της βάσης δεδομένων όταν εκβιασθεί η μένων του πολίτη και εκείνης που θα εφαρμο- βερνώντες, και χάσουν τους μισθούς και τα
υποχρεωθεί από κάποια εξωθεσμικά εκτελεστι- στεί στο τελικό στάδιο θα είναι όμοια μ’ εκεί- “κεκτημένα τους”. Ποιες συμφωνίες γίνονται
κά όργανα φανερών ή μυστικών οργανώσεων νης μεταξύ σφενδόνας και ατομικής βόμβας. με τις πολλαπλές επαφές κυβερνητικών πακαι αλλοιώσει το προφίλ του κατόχου προσθέΟ υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Βαρουφάκης, ραγόντων και Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, είτοντας π.χ. τις φράσεις: «τρομοκράτης, επικίν- αναφερόμενος προεκλογικά στην κάρτα του ναι άγνωστα! Ο ίδιος, κατά πάγια τακτική, ποιεί
δυνος βομβιστής, σχιζοφρενής…». Ποιος μπο- πολίτη, υποστήριξε, πως αυτή είναι μια “δου- και πάλιν την νήσσαν. Επιμένει να επιλέγει την
ρεί να το αποκλείσει; Ασφαλώς κανείς!!!
λεμένη ιδέα” η οποία θα συμβάλει στην τόνω- αγαπημένη του γι’ αυτόν φαναριώτικη στάση,
αυτή του Πόντιου Πιλάτου.
Το κείμενο βέβαια της Δημόσιας ΔιαβούΟ νέος άγιος π. Παΐσιος ο Αγιορείτης
λευσης αναφέρει: «Η κάρτα του πολίτη θα
στο χειρόγραφο (για να μην αλλοιωθεί)
διαθέτει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά
κείμενό του με τίτλο «Σημεία των καιρών»
ασφάλειας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωπεριγράφει το θέμα με τον πιο κατηγορηρισμένα πρότυπα (!). Για το σκοπό αυτό,
Για
τους
φίλους
και
αναγνώστες
της
εφημερίματικό τρόπο: «Πίσω λοιπόν από το τέλειο
οι τεχνικές προδιαγραφές της κάρτας του
δος, από την Ελλάδα και εξωτερικό, που μας ρωσύστημα “κάρτας εξυπηρετήσεως”, ασφαπολίτη, καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης
τούν για το εννεαετές μνημόσυνο του μακαριστού
λείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια
και διαχείρισής της, θα είναι σύμφωνες με
γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου τους γνωρίδικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου»
τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και θα υι(λόγον τ. Β΄ σ. 192).
ζουμε ότι: Όπως ανακοινώθηκε από το μοναστήρι,
οθετούν καλές πρακτικές ασφαλείας…».
Φυσικά όλα αυτά, που ξεστομίζουν οι
Η ασφάλεια των δεδομένων ούτε υπήρξε
το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 24 Μαϊου 2015
σημερινοί “Ιεραπόστολοι” της Κάρτας
ούτε και πρόκειται να υπάρξει. Ό,τι ψηφιοεορτή «των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α’
του Πολίτη, είναι μια φθηνή προπαγάνποιείται σε βάση δεδομένων, υποκλέπτεται.
Οικουμενικής Συνόδου» (325μ.Χ.) εις την Ιερά ‘ΚοΓι’ αυτό έχουμε σπάσιμο δεκάδων ιστοσεδα. Εάν όμως δεν αναπτύξουμε, εδώ και
μνήνειο’ μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και
λίδων από hackers, όπως της Interpol (Διτώρα, πνεύμα αντίστασης, θα κληρονομήΑγίου Δημητρίου Στομίου- μετά τη θεία λειτουργίαεθνή Οργάνωση Εγκληματικής Αστυνομίσουμε στα παιδιά μας μια εφιαλτική ψηφιόπου είναι ο τάφος και το σκήνωμά του.
ας το 2010), την Gwaker.com που υπέκλεακή εποχή…
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«ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΟΞΑ ΤΡΑΒΑ…»

ΛΤΙΚΑ

Τραγουδώντας μας τάπαν οι παπάδες
φέτος τα νέα, γιατί πάνε να τρελαθούν
οι δύσμοιροι! Και τι να μην “αλληλουιάζονται” όταν πέρσι, τέτοια εποχή, ο δεσπότης τους καθησύχαζε, σχετικά με τις
αυξήσεις που είχε επιφέρει στους προϋπολογισμούς λέγοντας: «Ό,τι έγινε-έγινε.
Νέες αυξήσεις τέλος. Από του χρόνου θα
μειώσουμε τις τιμές κατ’ άρθρο».
Χάρηκαν οι ιερείς κι είπαν να κάνουν
υπομονή σκεπτόμενοι ότι ένας χρόνος
είναι, θα περάσει. Το πολύ-πολύ, αναλογίσθηκαν, ν’ αφήσουμε κανέναν λογαρια-

σμό απλήρωτο (ψάλτη, νεωκόρο, κηροπλάστη, ΔΕΗ, …). Δεν πειράζει! Ας μην
κακοκαρδίσουμε το δεσπότη μας μια και
περνάει οικονομική κρίση ο καημενούλης!
Έφθασε η 17η Οκτωβρίου και νέο γεγονός αναπτέρωσε το ηθικό τους. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρισας πραγματοποίησε η μητρόπολη εκδήλωση υπέρ
της “Φιλαδελφίας και Αγάπης”, κατά τη
διάρκεια της οποίας ακούστηκαν οι βαρυσήμαντες δεσποτικές δηλώσεις: «Τέρμα
οι δίσκοι. Δεν είναι καιρός για δίσκους».
Οι δηλώσεις περάστηκαν πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα που τον προβάλλει.
«Δόξα τω Θεώ, είπαν οι παπάδες. Ο δεσπότης μας, όσο μεγαλώνει και τα χρόνια
περνούν, γίνεται πιο σοφός».
Δεν πέρασε όμως μήνας και νάσου
η εγκύκλιος-ανακοίνωση στους ναούς:
«Αδελφοί, σας παρακαλώ να ανταποκριθείτε σε μία θερμότατη παράκληση…
Να προσφέρετε ό,τι μπορείτε, στο δίσκο

που θα περιαχθεί σε λίγο μέσα στον ιερό
Ναό, χωρίς γογγυσμό… Σας ασπάζομαι
όλους εν Κυρίω!».
Οι δίσκοι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο
και οι παπάδες αποσβολωμένοι περίμεναν να ιδούν πού θα φθάσει το πράγμα.
Δεν άργησε να έρθει το «κουμπαρούλι» όταν πήγαν τους φετινούς προϋπολογισμούς για έγκριση. Παίρνοντάς τους
τραβούσαν τα γένια τους. Όλοι τους ήταν
αυξημένοι από 10% και άνω. Για να τους
βλέπουν μάλιστα καλύτερα τους είχε ο
δεσπότης υπογραμμισμένους με κόκκινο μαρκαδοράκι.
Από τους πολλούς που μας τάπαν, κάποιος άρχισε να μας λέει τον πόνο του
τραγουδώντας αυτοσχέδιο άσμα: «Ο δεσπότης ποτέ δεν ξεχνά / να ζητάει λεφτά
/ είτε κοιμάται είτε ξυπνά…». Είπε πολλά αλλά δεν γράφονται. Κατέληξε όμως
με την επωδό: «Και ξανά προς την δόξα
τραβά…».

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τον τελευταίο καιρό είδαμε αρκετές
ανακοινώσεις που αφορούν απολογισμούς μητροπόλεων του έτους 2014
(δαπάνες για φιλανθρωπία). Ενδεικτικά
αναφέρουμε μερικές: Η μητρόπολη Κέρκυρας διέθεσε πάνω από 1.300.000,00
ευρώ ετησίως.
Η μητρόπολη Ηλείας (2014) 5.405.563,00 – (2012) 7.350.394,00
ευρώ.
Η μητρόπολη Φθιώτιδος 1.289.462,00 ευρώ και ο μητροπολίτης από μισθούς του, μυστήρια και συγγραφικά του δικαιώματα
(8.413 + 1.262) συνολικά 9.676,00 ευρώ.
Η μητρόπολη Λάρισας επί δέκα οκτώ (18) χρόνια δεν δημοσίευσε κανέναν απολογισμό. Τί εισπράττει και τί ξοδεύει
άγνωστο. Προ διετίας κοσμικό περιοδικό (LIFESTYLE) (ΑΓΩ-

ΝΑΣ φύλλο 189, Φεβρ. 2013) μας πληροφορούσε ότι η μητρόπολη Λάρισας
στα 15 χρόνια της δαπάνησε για φιλανθρωπία πάνω από 4 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα έγραφε: «Ο γενικός απολογισμός είναι εντυπωσιακός για τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια της λειτουργίας
της “φιλαδελφίας” αφού διατέθηκαν 4 και πλέον εκατομμύρια
ευρώ για το σύνολον των δράσεων που στηρίζονται στη “Λογία” από το ’96 έως το 2011» (δηλαδή 267.000 ευρώ το χρόνο).
Δεδομένου ότι η μητρόπολη Λάρισας συγκαταλέγεται στις
πλουσιότερες της Ελλάδας οι συγκρίσεις και τα συμπεράσματα δικά σας, διότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο το ότι επί 18
χρόνια η μητρόπολη δεν ανακοίνωσε κανέναν επίσημο απολογισμό.

ΚΑΙ ΕΓEΝΕΤΟ ΒΟΗ ! ΜΕΓAΛΗ
Το τι έγινε σε πολλούς ναούς την Κυριακή 26 του Απρίλη, όταν οι ιερείς βγήκαν στην
Ωραία Πύλη να διαβάσουν το
εκ της Μητροπόλεως μανιφέστο δεν περιγράφεται.
Στο άκουσμα:
«Ο Μητροπολίτης Λαρίσης
και Τυρνάβου Ιγνάτιος προς
τους αδελφούς Χριστιανούς
της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
Αδελφοί μου. Καταφεύγω
και πάλι στην Αγάπη σας, για
να ζητήσω τον όβολόν σας…»
μια βοή ακούστηκε.
Σκουντήματα, συζητήσεις
έντονες και μουρμουρητά δυσφορίας μεταξύ τους ανάγκα-

στηκε ιερέας να διακόψει την
την ανακοίνωση μέχρι να έρθει ηρεμία!
Και τούτο γιατί κάθε Κυριακή και γιορτή περιφέρεται ο δίσκος με οποιαδήποτε αφορμή
(ραδιοφωνικός σταθμός, Λογία, Αλληλεγγύη, Ορφανοτροφείο, συσσίτια…).
Οι καταγγελίες πολλές από

απλούς ανθρώπους αλλά και
από ιερείς και εκκλησιαστικούς
επιτρόπους προς τα Μ.Μ.Ε.
αλλά χωρίς αποτέλεσμα γιατί
πετιούνται στο καλάθι.
Ιδιαίτερα ρωτάμε τους ιθύνοντες για ποιο σκοπό ζητάτε
χρήματα, κάθε λίγο και λιγάκι,
για τα συσσίτια αφού:
α) την όλη λειτουργία τους
την έχουν αναλάβει υποχρεωτικά οι ενορίες της πόλης
(ανά μία εβδομάδα), οι κωμοπόλεις και τα χωριά καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σε τρόφιμα και εργασία προσωπικού;
β) ετησίως οι ναοί περιλαμβάνουν στον Προϋπολογισμό
τους μεγάλα ποσά (Κωδ. 13

«Υπέρ συσσιτίων απόρων ο
ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ».
γ) παρέχονται δωρεές πολιτών που δημοσιεύονται.
δ) κατά καιρούς λαμβάνετε
επιχορηγήσεις προγραμμάτων
της Ευρ. Ένωσης που δεν είναι
και ευκαταφρόνητες.
ε) ενισχύεστε από χορηγήσεις«παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας» του Υπ. Εξωτερικών.
στ) τα προσκυνήματα προσφέρουν ένα μεγάλο ποσοστό από τα ακαθάριστα έσοδά τους κ.α.
Προς τι λοιπόν, οι τόσες δισκοφορίες;
Λέτε να ‘χουμε απάντηση;

ΤΑΞΙ∆ΕYΕΙΣ ΧΩΡIΣ ΕΙΣΙΤHΡΙΟ; ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ∆ΙΠΛΟ!
Με Εγκύκλιο σημείωμα,
«ο διάπυρος ευχών Λαρίσης» παρακαλούσε τους
ιερείς όπως κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Βαΐων
(5ης Απριλίου 2015) βγάλουν δίσκο για την ενίσχυση του Ταμείου “Λογίας
– Φιλαδελφείας και Αλληλεγγύης”… Το σχετικό δε
πρακτικό καταμέτρησης με το προϊόν (το
χρήμα) να καταθέσουν στα γραφεία της

Ιεράς Μητρόπολης εντός
τριών ημερών (!).
Οι ιερείς υπάκουοι στις
προσταγές του προϊσταμένου τους, πρωί-πρωί
την επομένη έτρεξαν να
καταθέσουν τα όβολα
που συγκέντρωσαν.
Τι έπαθαν όμως μερικοί; Τραβούσαν τα γένεια τους γιατί τους ήρθε η απανταχούσα. Κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για-

τί τα όβολα ήταν λιγότερα φέτος από τα
περσινά.
Οι δικαιολογίες δεν εισακούστηκαν.
Αλλά για να μην επαναληφθούν παρόμοια
τους επιβλήθηκε ως ελάχιστη τιμωρία η
καταβολή του περσινού ποσού με σχετικό
πρόστιμο.
Αυτό το περιστατικό μου θύμισε τους
επιβάτες στα μέσα συγκοινωνίας που
όταν δεν έχουν εισιτήριο πληρώνουν
για πρόστιμο το διπλάσιο του εισιτηρίου
για… παιδαγωγικούς λόγους.

Ο νΟμιΚΟσ, τΟ μιξερ
ΚΑι Ο ιερΟθεΟσ ΒΛΑΧΟσ
συνέχεια από τη σελ 1

Η πρόσφατη παρουσία και ομιλία του Ναυπάκτου Ιεροθέου
Βλάχου στη Λάρισα γέννησε απορίες σ’ εκείνους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, τις οποίες και μας διαβίβασαν.
Ερωτούν: Ποιο το κοινό που συνδέει τους δύο δεσποτάδες
(Ναυπάκτου Ιερόθεο και Λάρισας Ιγνάτιο) ώστε συχνά να συναντιούνται και να αλληλολιβανίζονται ενώ φαινομενικά τους
χωρίζει μέγα χάσμα;
Και διευκρινίζουν:
Ο μεν είναι λόγιος και διακρίνεται για το πλούσιο συγγραφικό
του έργο, ο δε (Ιγνάτιος) το αντίθετο, υστερεί αισθητά στον τομέα αυτό γι’ αυτό και προσκαλεί ιεροκήρυκες από το εσωτερικό
και το εξωτερικό. Ο ένας (Ιερόθεος) είναι αντιπατριαρχικός
(λόγω των οικουμενιστικών ανοιγμάτων του Βαρθολομαίουέτσι λέει) και ο άλλος φιλοπατριαρχικός.
Ο Ιερόθεος: 1) Εκλέχθηκε κανονικά σε χηρεύουσα μητρόπολη. 2) Χειροτονήθηκε κατά την τάξη που θέσπισαν οι Πατέρες
και προβλέπει η Παράδοση της Εκκλησίας. 3) Έφερε μαζί
του το νομικό διάταγμα, τη διαβεβαίωση (ορκωμοσία) στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας – στοιχεία
απαραίτητα ώστε να αναγνωρισθεί
ως νόμιμος από τις Αρχές και το …
λαό της μελλοντικής του μητρόπολης και να γίνει αποδεκτός κατά την
ενθρόνισή του με την ιαχή ΑΞΙΟΣ.
Ο Ιγνάτιος, αντίθετα, δεν διέθετε
κανένα από τα παραπάνω νόμιμα
στοιχεία. 1) Η εκλογή του υπήρξε
Αντικανονική διότι η μητρόπολη Λάρισας για την οποία εκλέχθηκε δεν
βρίσκονταν σε χηρεία (ακυρώθηκε η εκλογή του με την υπ’
αριθ. π. 1914/94 του ΣτΕ). 2) Η χειροτονία του, ως εκ τούτου,
ήταν ως μηδέποτε γενομένη, δεδομένου ότι επί πλέον παραβιάστηκαν όλοι οι σχετικοί Κανόνες, έγινε κεκλεισμένων των
θυρών – χωρίς την παρουσία του λαϊκού στοιχείου –, και οι
δρόμοι γύρω από το ναό βάφτηκαν με αίμα αντιφρονούντων
πιστών! Επίσης δεν είχε το νομικό διάταγμα και συνεπώς δεν
δόθηκε η διαβεβαίωση (ορκωμοσία) ενώπιον του Προέδρου
της Δημοκρατίας, οπότε η ενθρόνισή του υπήρξε παράνομη.
Οι ελάχιστοι εκ των Αρχών, που παραβρέθηκαν κατ’ εντολήν,
ένοιωθαν αμήχανα διότι συμμετείχαν σε μια παρωδία, ενώ ο
λαός απομακρυσμένος από το ναό τον αποδοκίμαζε με το
ΑΝΑΞΙΟΣ, και αιμόφυρτος οδηγούνταν κατά δεκάδες στα
νοσοκομεία με σπασμένα κεφάλια, πλευρά, χέρια εξ αιτίας του
υπερβάλλοντος ζήλου των δυνάμεων καταστολής φερμένων
απ’ όλη την Ελλάδα με τις ευλογίες των «αγίων» Πατέρων, οι
οποίοι θέλουν να αγνοούν ότι οι Κανόνες της Εκκλησίας για
τις παραβάσεις αυτές προβλέπουν ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ…
Όντως εδώ έχουμε δύο ανόμοια πράγματα, σαν το λάδι με το
ξίδι. Η διαφορετικότητα όμως αυτή χάνεται όταν ρίξεις τα δύο
υγρά στον κάδο του μίξερ και τα περιστρέψεις με ταχύτητα.
Στην προκειμένη περίπτωση η διαφορετικότητα των δύο
ανδρών εξαφανίζεται όταν αμφότεροι χρησιμοποιήσουν τον
ίδιο… κάδο, δηλαδή τον ίδιο ΝΟΜΙΚΟ.
Με τις συμβουλές του καταφέρνει να τους πείσει (ζαλίσει) να
χρησιμοποιήσουν την ίδια συνταγή (αναλγησία, πυγμή, φιλαργυρία, ψέμα). Έτσι ο... κάδος έκανε την αλχημεία του δηλαδή
μετέβαλε το λάδι και το ξίδι σε λαδόξιδο, σε νέο προϊόν που
δεν είναι ούτε λάδι, ούτε ξίδι. Με την καινούργια αυτή ιδιότητα
το δεσποτικό “λαδόξιδο” ενεργεί κάτω από την ίδια φιλοσοφία,
«τα πάντα θα ανήκουν στο δεσπότη». Κι η εφαρμογή της αρχίζει ανταλλάζοντας κατά καιρούς απόψεις. Ο Ιερόθεος είχε
μια ευημερούσα μοναστική αδελφότητα από 25 μοναχούς
απολαμβάνουσα την εκτίμηση του κόσμου κι επειδή ελάμβανε
κάποιες επιδοτήσεις θέλησε να τις βάλει υπό τον έλεγχό του,
πράγμα που νομικά ήταν αδύνατο. Έθεσε τότε την μονή υπό
διωγμόν αποφασισμένος να την διαλύσει, οπότε η μητρόπολη
θα ήταν ο μόνος διαχειριστής. Επειδή όμως και πάλι “δεν του
βγαίναν τα κουκιά» μετήλθε το ψέμα και τη συκοφάντηση
επιτυγχάνοντας την «ακοινωσία τους» - προσφιλής τακτική
των δεσποτάδων όταν θέλουν ν’ απαλλαγούν από κάποιο
ανεπιθύμητο (σας θυμίζει κάτι;) –. Έτσι χάλασε το μοναστήρι,
πράγμα που δεν έγινε ούτε επί Οθωμανών ούτε επί Βαυαρών. Κι
ο Ιγνάτιος προκειμένου ν’ απαλλαγεί από τους Αγωνιζόμενους
εφάρμοσε την ίδια τακτική (ψέμα και δυσφήμιση) και οδήγησε
πολλούς χριστιανούς στα δικαστήρια, δίχασε οικογένειες,
χώρισε φίλους, έφερε σε οικονομική απόγνωση πολλούς και
σκανδάλισε συνειδήσεις με τη διεκδίκηση μεγάλων χρηματικών
ποσών προς αποκατάσταση της «ηθικής βλάβης».
Να λοιπόν που, τα φαινομενικά αταίριαστα μπορούν να
συμπλεύσουν αρκεί να βρεθεί το… μίξερ με τον κατάλληλο
«ΝΟΜΙΚΟ κάδο».

Λαμπαδάριος

