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«ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ…»
ιουνιοσ 2015

Κ.Κ. Λάρισας

(Ο «ΑγιΟΣ» ΠΕιΡΑιΩΣ ΣΕΡΑφΕιμ)

οι αποστολοι πετροσ & παυλοσ

(Casimir Leconte, 1847)

(συνέχεια από το προηγουμενο φύλλο)
(στο παρόν φύλλο θα κάνουμε μία υπέρβαση δημοσίευοντας την 5η συνέχεια αντί
της 4ης. Κι αυτό διότι, η κυβέρνηση ζήτησε εκτάκτως δημοψήφισμα την ερχομένη
Κυριακή 5/7/2015 για το χρέος. το κείμενο
αυτό περιγράφει με σαφή τρόπο τι χρήματα δανείστηκε, πόσα πλήρωσε, και τι χρωστάει ακόμα το ελληνικό κράτος).
συνεχίζεται στη σελ.4

οι ληςτες της θειΑς
διδΑςκΑλιΑς
(15) ΑΥΤΑ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Πολλοί (συνήθως
κληρικοί) λένε ότι
δεν είναι σωστό να
εγείρονται τέτοια
θέματα (πίστεως)
για να αποφευχθεί
ο σκανδαλισμός του ποιμνίου και καλό είναι
αυτά να μη συζητιούνται. Το αν αυτό είναι σω-

μΕιΖΟΝ
"ΕΘΝιΚΟ" ΘΕμΑ

Η ∆ιΚΑιΩΣΗ
ΤΟΥ ∆ΕΣΠΟΤΗ
ιγΝΑΤιΟΥ;
σελ 5

επικΑιρΑ θεμΑτΑ

Α΄ οχληρες κΑι δυςοιωνες εκκληςιΑςτικες κΑτΑγρΑφες
«Ζητῶ νά βρῶ χριστιανό,
ζητῶ νά βρῶ χριστιανό, μά
πουθενά δέν τόν εὑρίσκω.
Ψάχνω καί ὅλο ψάχνω, ψάχνω παντοῦ, μά δέν τόν εὑρίσκω. Ὅθεν ἔρχομαι μέσα στό
ἱερό, ἕως μέσα στό θυσιαστήριο, ἐδῶ ἐλπίζω νά βρῶ χριστιανό, μάλιστα ἕνα ἅγιο, ἕνα
ἀσκητή, ἕνα θαυματουργό, ἕνα
διδάσκαλο, μά δέν τόν εὑρίσκω
ἀνάμεσα σέ τόσους κληρικούς,
ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, πατριάρχες.
Ἐδῶ ὦ Θεέ μου, ἐδῶ τί βλέπω; Ἐδῶ βλέπω εἰς τήν ἔπαρσιν Ἑωσφόρους, εἰς τήν φιλαργυρίαν Ἰούδας, εἰς τά σαρκικά

συνεχίζεται στη σελ. 7

η δουλειΑ της διοικουςΑς
εκκληςιΑς ςτο κρΑτος
εινΑι ΒΑθυτερη
Όλοι οι νόμοι που διέπουν τις σχέσεις του
Κράτους προς την Εκκλησία διέπονται από αισθήματα ζηλότυπα και αρπακτικά της ηθικής
και υλικής της περιουσίας για προφανείς λόγους. Η πνευματική φτώχεια και η οικονομική ένδεια οδηγεί στην κοινωνική χωματερή!
Από κάθε άποψη η υποδούλωση νομικά της
Εκκλησίας στο Κράτος είναι απαράδεκτη. Η
συνεχίζεται στη σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΝΑΤΟΣ Ο Ν. ΙΩΝIΑΣ ΓΑΒΡΙHΛ !
• ΤΕΤΟΙΑ ΤΙΜΗ ΝΑΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
• ΜΗΠΩΣ Ο ΣΟΙΜΠΛΕ ΕΙΝΑΙ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΙΓΝΑΤΙΟ;
• ΧΡΗΜΑ - ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΕΙ;
σελ. 8

Ἐπικούρους, ο σύρου Δωρόθεος
να δισταγεἰς τήν ἀμάμό, χωρίς
θειαν ζῶα, εἰς
πλέον κατήν πονηρίαν
νένα πρόΔαίμονας».
σχημα, σέ
(Ἠλία Μημιά σημανιάτη: «Διδαντική συνέχαί καί Λόντευξη σέ
γοι», ἐκδ.
αὐστριακή
« Φ ῶ ς » , Χριστέ μου, που φτάσαμε... Τι είναι τούτο πάλι; ἐφημερίδα
1974)
ὁ Πατρ. κ. Βαρθολομαῖος
• ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡ. Βαρ- σημειώνει πώς «ἡ ἀποκαθολομαῖος: «Ἡ ἐπανένωση τάσταση τῆς διάσπασής
τῆς Ὀρθόδοξης καί Καθο- της καί ἡ ἐπανένωση τῆς
λικῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ Ἐκκλησίας συνιστᾶ μεγάκαθῆκον τῆς ἐποχῆς μας»! λο καθῆκον τῆς ἐποχῆς
• ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΟΝ κανέ- μας, καί παραπέμπει στά
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΜE ΤΟ ΘΕΟ Ή’ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΘΕΟ;
«Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ,
ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός»
(Γαλ. 2,20)

Σ

ήμερα, εἶνε ἑορτὴ
καὶ πανήγυρις μεγάλη· ἑορτάζουν οἱ δύο
κορυφαῖοι ἀπόστολοι
τοῦ Χριστοῦ, ὁ Πέτρος
καὶ ὁ Παῦλος.
Ποιά γλῶσσα μπορεῖ
νὰ τοὺς ἐγκωμιάσῃ;
Γιὰ τὸν Πέτρο μιλήσαμε ἄλλοτε, τώρα ἂς ποῦμε
συνεχίζεται στη σελ 2

μνημοςυνο του μΑκΑριςτου
γεροντος π. ΑθΑνΑςιου

Η Κυριακή (24/5/2015) είναι αφιερωμένη στους 318 Πατέρες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της εκκλησίας μας , διότι
υπήρξαν ψυχή τε και σώματι , γνήσιοι Ποιμένες άγρυπνοι και
συνεχίζεται στη σελ.6

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2015) 9ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η δικτατορία
δεν τελείωσε
το 1974

(συνεχίζουμε την περιγραφή των γεγονότων
που διαδραματίστηκαν το 1974, με τη σφαγή των
12 μητροπολιτών από μια ανόσια και ανίερη κλίκα μιτροφόρων, καθοδηγούμενη από τον σκληροτράχηλο και απαίδευτο δικτάτορα σεραφείμ

τίκα, τον υπερβαίνοντα στην θηριωδία την Ηρωδιάδα, αποκεφαλίζοντας 12 αγίους ιεράρχες. στο
παρόν κείμενο αναφερόμαστε στις σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του «χουντικού» αρχ. ιερωνύμου με τους δικτάτορες).
συνεχίζεται στη σελ. 7

ΠΟΣΟ ΑΝΤιΚΕιμΕΝιΚΗ ΕιΝΑι Η ΠΛΗΡΟφΟΡΗΣΗ ΣΟΥ;
Επί χρόνια αναγνώστες, μας
πληροφορύσαν ότι δεν έβρισκαν
εφημερίδες του ΑΓΩΝΑ στα διάφορα stands που είναι τοποθετημένα σε πολλά κεντρικά σημεία της πόλης μας (Λάρισα).
Η τροφοδοσία τους πάντα γίνονταν ανελλιπώς από τους εθελοντές μας.
Διαπιστώσαμε όμως ότι «ταχυδακτυλουργοί» αφαιρούσαν τις

συγγνώμη διότι άλεφημερίδες και τις
λοι ήταν οι αυτουρπετούσαν σε κάδους
ος
γοί που τους έδιναν
ή τις εξαφάνιζαν να
τυπ
κάποιο χαρτζιλίκι ή
μην ενημερώνεται ο
ΤΟ ΜΑΘΑΤΕ...
ένα πιάτο φαγητό.
κόσμος σχετικά με
ΟΧΙ...
Είχαμε και πολλατα συμβαίνοντα.
ΓΙΑΤΙ...
Πάνω από 12 φο«ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ» πλάσια συμβάντα
αφαίρεσης εφημερίρές συλλάβαμε ταδων αλλά με υποδείλαίπωρους ανθρώπους επ’ αυτοφώρω να αφαιρούν ξεις ανθρώπων και αυτοκινήτων.
Έτσι κάποια στιγμή τέλειωσαν
εφημερίδες, και μετά να ζητούν
ος

«ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΘ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 217 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 061603, ΛΑΡΙΣΑ ιουνιοσ 2015

τυπ

(συνέχεια από το προηγουμενο φύλλο)
τι λέτε, δεν μας εμπαίζει;
5) «Πυρ» εξαπέστειλε ο Πειραιώς Σεραφείμ
προς τους καθηγητάς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντάς τους ότι προωθούσαν τη δημιουρσυνεχίζεται στη σελ. 3

061603

μιΑ ΚΑΤΑ∆ιΚΗ
“οι καλοπροαίρετοι” χαρτζιλικωμένοι και αναγκάστηκαν να βγουν
παγανιά οι ίδιοι. Τους στήσαμε
λοιπόν καρτέρι περιμένοντας να
εμφανιστούν. Και δεν άργησαν.
Την Κυριακή 8/5/2011 πρωί, βασικός μητροπολιτικός υπάλληλος, αφού πέρασε από διάφορα
σημεία, έφθασε στην πλατεία Νομαρχίας, κάνοντας τη σχετική ανίχνευση του χώρου. Κατευθύνθησυνεχίζεται στη σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» www.agonasax.blogspot.com
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επικαιρα θεματα
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συνέχεια από τη σελ. 1

Α΄ οχληρες και δυσοιωνες εκκλησιαστικες καταγραφες

πρῶτα βήματα πού ξεκίνησαν σέ αὐτή τήν εἶπε ὁ «ἐκσυγχρονιστής» ἐπίσκοπος Ἐλσίνκατεύθυνση πρίν ἀπό 50 χρόνια ὁ Πάπας κι ὅτι «θέλουμε μιά Ἐκκλησία γκέτο καί περιθωΠαῦλος ὁ Ἕκτος καί ὁ Οἰκουμενικός Πατρι- ριακή ἤ θέλουμε μιά Ἐκκλησία ἀνοιχτή στόν διάάρχης Ἀθηναγόρας», ἐνῶ, ὅπως παρατηρεῖ, λογο καί στήν οἰκουμενική κοινότητα»;
«ὁ ἐπίσημος Θεολογικός Διάλογος ἀνάμεσα
• ΔΗΛΑΔΗ μέ λίγα λόγια, ἡ Ἀλήθεια
στίς Ἐκκλησίες βοήθησε νά ἐξαλειφθοῦν πα- τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας εἶναι γκέρεξηγήσεις καί διαφορές ἀπόψεων» (;;;).
το (κλάμπ κλειστό) περιθωριακό, καί ὄχι
• Ο ΠΑΤΗΡ ΙΩ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ εἶχε προφη- Οἰκουμενική «Κιβωτός σωτηρίας» πού γιά
τέψει ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ὀγδόντα ὅτι θά νά... συγχρονισθεῖ πρέπει νά διευρυνθεῖ μέ
ἔρθει ἡ μέρα πού δέν θά ὑπάρχει πλέον τί- «μίξεις ἄμικτες» ἀπό... «ἐπισκοπίνες» καί
ποτα στήν ὁρατή ἐκκλησία πού θά μαρτυρᾶ «εὐρύπρωκτους»;
τήν Ὀρθοδοξία, καθώς αὐτή θά ἔχει ἐγκα• ΠΟΛΥ... ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ, πολύ... πνευματαλειφθεῖ ἀπό τούς ἴδιους τούς ἱερεῖς της. τικό, πολύ... εὑρηματικό, πολύ... ρωμαντιΤώρα διαφαίνεται πώς ὅλα εἶχαν σχεδια- κό, πολύ in!! Ὁ ἐπίσκοπος Σύρου, στό Μάνα
στεῖ μέ τόν καλύτερο τρόπο καί οἱ ἀνύπο- Σύρου ἔφιππος πάνω σέ... ἄλογο, (φοράδα
πτοι εὐλαβεῖς σύμφωνα μέ τά σχέδια τους ἦταν;) μέ ὅλη τήν χρυσοστόλιστη πανοπλία
θά ἔπεφταν σάν «ὥριμα φροῦτα» στόν λάκ- του καί τό αὐτοκρατορικό διάδημα (τήν Μίκο τῆς καταστροφῆς.
τρα), νά... χοροστατεῖ στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου
• ΚΑΘΗΚΟΝ τῆς ἐποχῆς μας, Παναγιώτα- Γεωργίου στόν... Ἱππικό Ὅμιλο!!
τε, εἶναι νά διατηρήσουμε Ὀρθόδοξη τήν πί• ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ χάσουμε δέ καί ἐμεῖς πού
στη μας καί ὄχι νοθευμένη καί σχισματική. δέν ἤμασταν παρόντες, τό... ἀξιοθέατο ποιΟἱ ὀρθόδοξοι δέν θά λυγίσουμε ὅσο καί ἄν μαντικό του ... εὕρημα, τό ἀνέβασε, ὅπως
μᾶς παγιδεύετε...
ἄλλωστε καθημερινά κάνει, στήν γνωστή
• ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ὁμιλητής σέ μεγάλη ἐκδή- ἱστοσελίδα τῆς... πρόθυμης «Ρομφαίας» (!)
λωση στή Λάρισα γιά τήν «Μνήμη τῶν Ἑλλή• ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ... χαρισματικούς καί μονων Ἑβραίων» (27/1/15)
ντέρνους δεσποτάδες πῶς νά
Γράφει
ἦταν ὁ ἐπίσκοπος Βόλου κ.
μήν πάει μπροστά (!!) ἡ Ἑλλαδιο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
Ἰγνάτιος. Μεταξύ τῶν ἄλλων
κή Ἐκκλησία;
δέν παρέλειψε νά ἐπισημάνει
• ΕΝ Τῼ ΜΕΤΑΞΥ, γιά νά μήν τρέὅτι εἶναι ἀνάγκη «ἐπείγουσα, κάθε φορά πού φουμε ψευδαισθήσεις γιά τήν «Ὀρθόδοξη» Ἑλλάθά ἀκούγονται ποικίλες φωνασκίες ἀκόμη κι ἀπό δα, ἄς μελετήσουμε μία Δημοσκόπηση τῆς Κάπα
ἐκκλησιαστικούς παράγοντες ὑπέρ τοῦ ἀντισημιτι- Research πού δημοσιεύθηκε στό «Βῆμα» τῆς Κυσμοῦ μέ πρόσχημα τήν ἀγάπη γιά... τήν πατρίδα, ριακῆς (12.4.15) καί ἀποτυπώνει πόσους «πινά ἀντιπαραθέτουμε τά θεμελιώδη πιστεύω τοῦ στούς » ἔχασε ἡ Ἐκκλησία στήν χρονική περίοδο
Εὐαγγελίου ἀλλά καί τά πάμπολλα παραδείγματα 2006-2015. Στήν ἐρώτηση «πόσο συχνά πηγαίτῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας». νετε στήν Ἐκκλησία;», τό 2006 πήγαινε μία φορά
• ΑΥΤΗ Η ΔΟΛΙΑ ρετσινιά τοῦ «ρατσι- τήν ἑβδομάδα τό 22,7%, τό 2015 ἔπεσε στό 6,7%.
σμοῦ», πού τήν πετᾶνε λάσπη οἱ διάφοροι Ὅσο γιά τήν ἐρώτηση «πόσο συχνά προσεύχεἐκκλησιαστικοί «ἐκσυγχρονιστές», ὅπως ὁ σθε», τό 2006 προσευχόταν τό 54,2%, τό 2015
ἐπίσκοπος κ. Ἰγνάτιος σέ ὅσους ὑπερασπί- μόνον τό 24,8%...
ζονται Ἱστορία, Παράδοση καί Ὀρθοδοξία
• ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ παραμένει. Γιατί αὐτή ἡ
ἀπό ποικίλες «ἱστορικές ἐπιμιξεῖες», εἶναι ὑποχώρηση τοῦ ρόλου τῆς Ἐκκλησίας στή
πολύ ὕποπτη καί ἐπιζήμια.
ζωή τῶν Ἑλλήνων; Πόσο τά ἀνησυχητικά
• «ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ πιστεύω τοῦ Εὐαγγελί- αὐτά εὑρήματα καί τόσα ἄλλα προβληματίου» μιλᾶνε εὔγλωττα καί καυστικά (ἀπό τόν ζουν τήν Ἱεραρχία;
ἴδιο τό Χριστό) Σεβασμιώτατε, μέ τά «οὐαὶ
• ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ τῆς 25ης Μαρτίου ὁ
ἡμῖν γραμματεῖς καί φαρισαῖοι», ἀλλά καί ἡ Ὑπουργός Π. Καμμένος κατέβασε τά «βά«ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία» δέν ἀφή- θρα» πού στήνονται στό Σύνταγμα, γιά νά
νει κανένα περιθώριο «συμβιβασμῶν καί παρακολουθήσουν οἱ «ἐπίσημοι» (αὐτοί
συμπροσευχῶν» μέ τόν ἰουδαϊσμό ἤ ἄλλων πού κατέστρεψαν τήν Ἑλλάδα καί φτώχυαἱρέσεων. Ἄλλωστε γιατί ξεχνᾶμε καί ἐκείνη ναν τούς Ἕλληνες), τήν παρέλαση. Πολύ δίτήν αὐτοκαταδίκη τους, τό «αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ καιο καί ἐμβληματικό.
ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν»;
• ΠΟΙΟΣ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ θά βρεθεῖ ἐπί• ΟΣΟ ΓΙΑ τήν λεγόμενη «σύγχρονη σης νά κατεβάσει λίγο πιό κάτω καί τούς
ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία», αὐτή πη- «θρόνους» τῶν χρυσοστολισμένων δεσπογάζει μόνον ἀπό τήν «ἐκσυγχρονιστική Ἀκα- τάδων; Ποιός θά τούς προσγειώσει ἀπό τήν
δημία τῆς Ἱ.Μ. Βόλου» πού εἶναι ὕποπτη «ἐπηρμένην ὀφρύν» καί τήν «ἑωσφορικήν
πρακτορεύσεως τῆς Νέας Ἐποχῆς... Αὐτά γιά ἔπαρσιν»;
νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους καί
• Ποιός θά τούς ὑποδείξει ὅτι ἡ εἰδωλική
νά προσέχουμε τοὐλάχιστον ἐμεῖς οἱ ὑπόλοι- αὐτοϊκανοποίησή τους μέσα στή Θ. Λειτουρποι τίς παγίδες...
γία ἤ ὅπου ἀλλοῦ σέ φιέστες πανηγύρεων,
• ΕΠΙ Τῌ ΕΥΚΑΙΡΙᾼ θά θέλαμε νά ρωτή- ἀλλοιώνει ἄν δέν «βεβηλώνει», τό εὐχαρισουμε τό Σεβ. ἐπίσκοπο κ. Ἰγνάτιο, τί ἔχει στιακό νόημα τοῦ Δείπνου τῆς Θυσίας καί
νά πεῖ γιά τόν ἐπίσκοπο Ἐλσίνκι Ἀμβρό- τῆς ἀνείπωτης ταπεινώσεως τοῦ Ἀρχηγοῦ
σιο, ὁ ὁποῖος κάλεσε νά συμμετάσχει στήν τῆς πίστεώς μας;
θ. Λειτουργία (Μάρτιο 2015) στόν καθεδρι• ΠΟΙΟΣ ἀτρόμητος θά τούς ὑποδείξει ὅτι
κό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τήν μέ αὐτά καί μέ ἐκεῖνα, δέν «ὀρθοτομοῦν τόν
«ἐπίσκοπο» τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας λόγον τῆς Ἀληθείας», χωρίς ταυτόχρονα νά
Jeza Askola; Μήπως ἡ συμπροσευχή αὐτή φοβηθεῖ τίς «κατάρες» τους καί τόν διασυρεἶναι «σύγχρονη ἐκκλησιαστική αὐτοσυ- μό του στίς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων πού
νειδησία»;
προσφεύγουν γιά νά βροῦν τό... δίκιο τους
• ΣΥΜΦΩΝΕΙ μ᾽ αὐτό τό προκλητικό πού ἀπό πρόθυμους δικαστές; Ὑπενθυμίζουμε
τόν «ποιμένα» ἐπίσκοπο Λαρίσης πού ἔχει
μηνύσει χριστιανό μέ 103 μηνύσεις(!) Αὐτό
θά πεῖ «Ἱεράρχης» ὀρθόδοξος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας(!)
• ΕΚΕΙ ΦΘΑΣΑΜΕ. Καί ὅταν ὁμιλεῖ καί ὅταν
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
σιγεῖ ἡ Ἱερά Σύνοδος νά σκανδαλίζει. ὉμίΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
λησε π.χ. γιά τό παράνομο ἀντιρατσιστικό
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
νομοσχέδιο καί τό... ἀνακοινωθέν της ἦταν
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 217
θολό καί ἐνδοτικό. Ἐσίγησε γιά τήν ἀργία τῆς
Κυριακῆς καί ἐσκανδάλισε (ἀπογοήτευσε) χιΚΩΔ. ΥΠ. 061603
λιάδες πιστούς καί ἐργαζομένους...
ιουνιοσ 2015
• ΓΡΑΦΕΙ ὁ Συνοδικός Σεβ. Μητροπολίτης
Ιδιοκτήτης Εκδότης
Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος: «...Ὄφειλε νά προΔιευθυντής
στατεύσει τό δικαίωμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ κατά τήν
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Ὄφειλε νά διαμαρτυρηθεῖ γιά
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
τήν κατάφωρη αὐτή καταπάτηση τῆς 4ης Ἐντολῆς.
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
Ὄφειλε νά σταθεῖ στό πλευρό τῶν πνευματικῶν
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
της τέκνων. Ὄφειλε... Ὄφειλε... Ὄφειλε ἀλλά δέν
Τηλ.: 2410 284644
ἐξεπλήρωσε τήν Ἀποστολή της. Ἡ φωνή τῆς ΜηΦαξ: 2410 551113
τρός Ἐκκλησίας δέν ἀκούσθηκε».
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
• ΕΣΙΓΗΣΕ γιά νά μήν ἔρθει ἀντιμέτωπη
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
μέ τόν διεθνῆ Σιωνισμό καί τούς ἐγχώριους πολιτικούς πράκτορές του. Κατακαημέwww.agonas.org
νη Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα. Καί ἡ Ἐκκλησία σιγοντάρει καί ἀλληθωρίζει;
info@agonas.org
Χρ. Βιβλιογραφία

ΑΓΩΝΑΣ

οι αποστολοι πετροσ & παυλοσ

ΜE ΤΟ ΘΕΟ Ή’ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΘΕΟ;

συνέχεια από τη σελ. 1

γιὰ τὸν Παῦλο. Γιατὶ δὲ φτάνει νὰ προσκυνοῦμε
τὶς εἰκόνες τῶν ἁγίων καὶ ν᾽ ἀνάβουμε κεριά· πρέπει καὶ νὰ γνωρίσουμε ποιοί ἦταν αὐτοὶ οἱ μεγάλοι ἄνδρες καὶ νὰ προσπαθήσουμε νὰ τοὺς μιμηθοῦμε.
Ἡ ζωὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου χωρίζεται σὲ
δύο· ὅταν ἦταν μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό, κι ὅταν
πίστεψε καὶ ἦρθε κοντά του. Ἡ μία ζωὴ σκοτάδι, ἡ ἄλλη φῶς· ἡ μία νύχτα, ἡ ἄλλη μέρα.
Ὁ τότε Σαοὺλ ἢ Σαῦλος ἦταν Ἰουδαῖος. Καὶ τί Ἰουδαῖος, φανατικός. (Ὅπως εἶνε καὶ μέχρι σήμερα οἱ Ἰουδαῖοι. Ἐμεῖς λησμονοῦμε τὰ δικά μας,
αὐτοί, μιὰ φούχτα ἄνθρωποι, κρατοῦν ζωηρὸ τὸ
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικό τους αἴσθημα. Δὲν τοὺς
προβάλλω ὡς πρότυπο, ἐν πάσῃ περιπτώσει διατηροῦν τὶς παραδόσεις τους, θυμοῦνται τὰ καθηκόντά τους.) Φανατικὸς Ἰουδαῖος λοιπὸν ὁ
Σαῦλος· ἦταν σὰν ἐκείνους ποὺ τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ μαζεμένοι κάτω ἀπ᾽ τὸ πραιτώριο φώναζαν
στὸν Πιλᾶτο σὰν λυσσασμένα σκυλιὰ «Σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν» (Λουκ. 23, 21. Ἰω. 19,6).
Μισοῦσε πολὺ τὸ Χριστὸ καὶ προσπαθοῦσε νὰ
διαλύσῃ τὴν Ἐκκλησία μὲ κάθε μέσο. Ὅπου ὑπῆρχε
Χριστιανὸς τὸν κατεδίωκε. Ἐφωδιασμένος μὲ ἐπιστολὲς ἀπὸ τὸν ἀρχιερέα ξεκίνησε ἀπ᾽ τὰ Ἰεροσόλυμα νὰ πάῃ διακόσα πενήντα χιλιόμετρα μακριά, στὴ Δαμασκό, καὶ ὅποιους Χριστιανοὺς βρῇ,
ἄντρες καὶ γυναῖκες, νὰ τοὺς πιάσῃ καὶ νὰ τοὺς
φέρῃ δεμένους στὴν Ἰερουσαλὴμ νὰ τιμωρηθοῦν.
Τέτοιος ἦταν ὁ Σαῦλος· ἤθελε νὰ σβήσῃ τὸ
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅμως τὸν βλέπουμε νὰ ἀλλάζῃ ξαφνικὰ ὅλως διόλου· ἡ νύχτα
νὰ γίνεται ἡμέρα, ὁ λύκος νὰ γίνεται ἀρνί, ὁ
ἄγριος αὐτὸς διώκτης νὰ γίνεται κήρυκας καὶ
ἀπόστολος. Πῶς; Διαβάστε τὴν ἁγία Γραφή.
Ἦταν γύρω στὸ μεσημέρι καὶ ἐκεῖ στὸ δρόμο,
καθὼς πλησίαζε στὴ Δαμασκό, ἔγινε τὸ θαῦμα.
Ποιό θαῦμα; Ἄστραψε στὰ μάτια του φῶς πιὸ
ἐκτυφλωτικὸ κι ἀπὸ τὸν ἥλιο. Τά ᾽χασε ὁ Σαῦλος,
ἔπεσε καταγῆς κι ἄκουσε φωνὴ σὰ βροντὴ νὰ τοῦ
λέῃ· «Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;», γιατί μὲ καταδιώκεις; «σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν»
(Πράξ. 9,4-5· 22,7-8· 26,14-15). Τί νόημα ἔχουν
αὐτά; Ὅτι ὅποιος πολεμάει τὸ Χριστό, ὅποιος καὶ
νά ᾽νε, θὰ γίνῃ στάχτη. Ὅπως εἶνε ἀνοησία νὰ
κλωτσάῃ κανεὶς ξυπόλητος πάνω σὲ καρφιά –τὰ
καρφιὰ δὲ θὰ πάθουν τίποτα, τὰ πόδια του θὰ
ματώσουν–, ἔτσι καὶ ὅποιος ἀποπειραθῇ νὰ τὰ
βάλῃ τὸ Χριστό. Μὲ τὸ τράνταγμα λοιπὸν αὐτὸ
ὁ Σαῦλος ἦρθε σὲ συναίσθησι καὶ λέει· «Ποιός
εἶσαι, Κύριε;». Κι ἀκούει· «Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις» (Πράξ. 22,8). Ἀπ᾽ τὴ λάμψι ἐκείνη τυφλώθηκε. Χειραγωγούμενος μπῆκε
στὴ Δαμασκό, καὶ γιὰ τρεῖς μέρες δὲν ἔφαγε καὶ
δὲν ἤπιε τίποτε. Μετά, σταλμένος ἀπὸ τὸν Κύριο, ἦρθε ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος, ὁ Ἀνανίας, τοῦ
μίλησε κ᾽ ἔβαλε πάνω του τὰ χέρια του. Ἀμέσως
ἔπεσαν ἀπ᾽ τὰ μάτια του κάτι σὰν λέπια καὶ εἶδε
τὸ φῶς του. Σηκώθηκε παρηγορημένος, βαπτίσθηκε, πῆρε τροφὴ καὶ ἀνέλαβε δυνάμεις. Ἔτσι
γνώρισε τὸ Χριστό, πείσθηκε ὅτι αὐτὸς εἶνε ὁ
ἀληθινὸς Θεὸς καὶ σωτήρας τοῦ κόσμου, ἄνοιξαν τὰ μάτια του τὰ σωματικὰ καὶ τὰ ψυχικά.
Ἀπὸ τότε ἔγινε ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, ὁ πιὸ φλογερὸς ἀπ᾽ ὅλους τοὺς ἀποστόλους, καὶ μετωνομάστηκε Παῦλος. Καὶ ποῦ δὲν πῆγε! Σὰν χρυσάετος
πέταξε σ᾽ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κήρυξε παντοῦ τὸ εὐαγγέλιο. Κοπίασε καὶ φύτεψε ἐκκλησίες στὴ Μικρὰ
Ἀσία, στὴν Κύπρο, στὴν Κρήτη, στὴ Μακεδονία,
στὴν Ἀθήνα, στὴν Πελοπόννησο, ἀκόμα καὶ στὴ
῾Ρώμη, ὅπου καὶ μαρτύρησε δι᾽ ἀποκεφαλισμοῦ.
Αὐτός, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὁ Παῦλος.
Ἀπὸ τότε πέρασαν αἰῶνες. Κι ὅπως τότε
ἐκεῖνος στὴν ἀρχὴ ἦταν μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό,
ἔτσι καὶ σήμερα πολλοὶ ἄνθρωποι εἶνε μακριά,
πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστό. Ἐνῷ ἡ πίστι μας ἔχει
θαύματα ποὺ δὲν ἔχει καμμιά θρησκεία, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἀκοῦνε τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ λυσσᾶνε καὶ βλαστημᾶνε· θέλουν νὰ
σβήσουν τὴν Ἐκκλησία, ὅπως ἔγινε π.χ. στὴ γειτονική μας Ἀλβανία. Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς τὸ
Θεὸ δὲν εἶνε πλέον ἄνθρωπος· πέφτει χαμηλά, κατεβαίνει ὅλα τὰ σκαλοπάτια τῆς ἀτιμίας.
Τὸ πρῶτο σκαλοπάτι τὸ εἶπε ὁ προφήτης Δαυΐδ· «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρα
συνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοι-

ώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ
ἄνθρωπος ἔγινε σὰν τὰ ζῷα· ἀκάθαρτος καὶ λαίμαργος σὰν τὸ χοῖρο, ὑπερήφανος καὶ ματαιό
δοξος σὰν τὸ παγώνι, πονηρὸς καὶ δόλιος σὰν τὴν
ἀλεποῦ, ἄγριος σὰν τὸ λύκο, ὀργίλος καὶ θυμώδης
σὰν τὴν τίγρι, ἐκδικητικὸς σὰν τὴν καμήλα, φθονερὸς καὶ φαρμακερὸς σὰν τὸ φίδι καὶ τὸ σκορπιό. Ὁ ἄνθρωπος ἔγινε θηρίο. Ὄχι ἁπλῶς θηρίο
ἀλλὰ –προσθέτω μία λέξι– θηρίο ἐπιστημονικό.
Ὅπως ἔλεγε μιὰ προφητεία, «τὰ ἄθεα γράμματα
θὰ καταστρέψουν τὸν κόσμο». Ὁ κόσμος δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς τσοπάνους καὶ τοὺς ψαρᾶδες·
κινδυνεύει ἀπὸ τοὺς λεγομένους ἐπιστήμονες.
Ἄλλο σκαλοπάτι. Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς τὸ Θεὸ ἔπεσε
ἀκόμη πιὸ χαμηλά, ἔγινε χειρότερος ἀπὸ τὰ ζῷα.
Κάνει πράγματα ποὺ τὰ ζῷα δὲν κάνουν. Λόγου
χάριν, τὸ ζῷο δὲν τρώει καὶ δὲν πίνει πέρα ἀπὸ τὸ
ὅριο· οἱ κοιλιόδουλοι ἄνθρωποι ὅμως τρῶνε μέχρι
διαρρήξεως καὶ πίνουν μέχρι μέθης, καὶ μετὰ τοὺς
τρέχουν στὰ νοσοκομεῖα. Ἀκόμη, ὅσο κι ἂν ψάξετε
στὴ φύσι, δὲν θὰ δῆτε θηλυκὸ ζῷο νὰ μὴν πονάῃ
τὰ παιδιά του· στοὺς ἀνθρώπους πλῆθος γυναῖκες
μὲ διάφορες προφάσεις σκοτώνουν τὰ ἔμβρυά
τους. Ὅσο κι ἂν ψάξετε τέλος στὴ φύσι, πουθενὰ
δὲν θὰ δῆτε τὸ ἀλλόκοτο, ἀρσενικὸ ζῷο νὰ σμίγῃ
μὲ ἀρσενικό· στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες ὅμως θὰ
βρῆτε ἀστικὰ κέντρα γεμᾶτα ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους,
ποὺ θέλουν μάλιστα καὶ τὸ κράτος νὰ νομιμοποιῇ
τὸ παρὰ φύσιν πάθος νὰ παντρεύεται ἀρσενικὸς
μὲ ἀρσενικό. Πῶς τὰ ἄστρα δὲν πέφτουν ἀκόμη
πάνω μας, πῶς ἡ γῆ δὲν ἀνοίγει νὰ μᾶς καταπιῇ,
πῶς τὰ ποτάμια δὲν πλημμύρησαν νὰ μᾶς πνίξουν!
Καὶ τὸ τελευταῖο σκαλοπάτι. Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς
τὸ Θεὸ γίνεται χειρότερος κι ἀπὸ τὸ διάβολο ἀκόμα. Γιατὶ ὁ διάβολος ὅλα τὰ ἁμαρτήματα τὰ κάνει, ἀλλὰ ἕνα ἁμάρτημα δὲν τὸ κάνει. Ποιό; Δὲ
βλαστημάει. Ἀκούει τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ τρέμει. Ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος τολμάει καὶ βλαστημάει τὰ
θεῖα. Βλαστημᾷς λοιπόν; χριστιανὸς δὲν εἶσαι,
ἄνθρωπος δὲν εἶσαι. Βλαστημᾷς; οὔτε ζῷο οὔτε
ἄγριο θηρίο εἶσαι. Βλαστημᾷς; εἶσαι χειρότερος
κι ἀπὸ τὸ διάβολο.
Ἡ ἐποχή μας, ἀδέρφια μου, εἶναι ἐποχὴ σα
τανική. Ποτέ ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔπεσαν
τόσο πολύ. Μοιάζουν μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο
στὸ πρῶτο μέρος τῆς ζωῆς του, ὅταν ἦταν ἐχθρὸς
τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως λοιπὸν ἐκεῖνος ἐν συνεχείᾳ
πίστεψε στὸ Χριστὸ καὶ ἄλλαξε, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς νὰ
μετανοήσουμε καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε καὶ στὸ ἑξῆς
νὰ ζήσουμε μαζὶ μὲ τὸ Θεό. Ναί, νὰ πλησιάσουμε
τὸ Χριστό. Μὴν ἀκοῦτε τί λένε. Ὅποιος πάει κόντρα μὲ τὸ Χριστό, θὰ γίνῃ στάχτη. Ἕνα ὄνομα θὰ
μείνῃ στὸν κόσμο, «τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα», τὸ ὄνομα «Κύριος Ἰησοῦς Χριστός» (Φιλιπ. 2,9-11). Τὰ
ἄλλα εἶνε χαλίκια, ὁ Χριστὸς εἶνε τὸ διαμάντι. Στὸ
Χριστὸ νὰ πιστεύουμε καὶ αὐτὸν νὰ λατρεύουμε.
Τὸ δίδαγμα ποὺ μᾶς δίνει σήμερα ὁ ἀπόστολος
Παῦλος εἶνε, νὰ μείνουμε σ᾽ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὅταν
ἦρθε καὶ φώτισε τὴν πατρίδα μας. Οἱ προπάτορές
μας ἦταν φτωχοί, ἀλλὰ μέσ᾽ στὶς καλύβες ἐκεῖνες
κατοικοῦσαν ἄγγελοι. Τὸ βράδυ προσεύχονταν
οἰκογενειακῶς μπροστὰ στὸ εἰκονοστάσι, ἐκκλησιὰ ἦταν τὸ σπίτι. Δεῖξτε μου τώρα μιὰ οἰκογένεια
ποὺ ζῇ ἔτσι, νὰ πέσω νὰ φιλήσω τὰ πόδια τους.
Ὑπάρχει; Φύγαμε δυστυχῶς ἀπὸ τὸ Θεό, γι᾽ αὐτὸ
μᾶς περιμένουν μεγάλα δεινά. Μόνο ἡ μετάνοια
θὰ μᾶς σώσῃ, νὰ ἐπιστρέψουμε ὅπως ὁ Σαῦλος.
Τελειώνω ζυγίζοντας τὰ λόγια μου. Ὅπου εἶ
νε ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἶνε ἡ ἀλήθεια· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε ἡ ψευτιά. Ὅπου εἶνε ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἶνε ἡ ἀγάπη· ὅπου λείπει ὁ Χριστός,
ἐκεῖ εἶνε τὸ μῖσος. Ὅπου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε
ἡ εἰρήνη· ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε ὁ πόλεμος. Ὅπου εἶνε ὁ Χριστός, εἶνε ὁ παράδεισος·
ὅπου λείπει ὁ Χριστός, εἶνε ἡ κόλασι. Ναί, κόλασι ἔγινε ἡ γῆ, γιατὶ φύγαμε ἀπ᾽ τὸ Χριστό.
Εἴθε ὅλοι μας, μικροὶ καὶ μεγάλοι, παπᾶδες καὶ
δεσποτάδες, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κάθε τάξεως καὶ παρατάξεως, νὰ πιστέψουμε στὸ Χριστό,
νὰ γονατίσουμε ἐμπρός του καὶ νὰ τὸν παρακαλέσουμε, καὶ τότε ἐκεῖνος θὰ κάνῃ τὸ ἔλεός του.
Ὁ δὲ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς
ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων, καὶ
ἰδίως τῶν κορυφαίων ἀποστόλων, ἂς εἶνε πάντα μαζί σας.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
29-6-1983
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«ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ…»
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γία «Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών» εντός της εν
λόγω Σχολής και προσπαθούσαν να καταστήσουν
τη Θεολογική Σχολή θρησκειολογική αντί Ορθόδοξη, ώστε να διδάσκεται και η πλάνη του Ισλάμ,
νεοαρειανισμός, που αρνείται τον Τριαδικό Θεό.
Δεν αντιλέγουμε προς την παραπάνω τοποθέτηση. Πληροφορούμε όμως ότι σε όλα αυτά που συντελούνται υπάρχει ολόθυμη συμπαράσταση και
σύμφωνη γνώμη πολλών δεσποτάδων με πρωταγωνιστές τους τέσσερις της Θράκης που με κοινή δήλωση τάσσονται υπέρ της ίδρυσης του τμήματος ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή
Θεσσαλονίκης γράφοντας στη δήλωσή τους: «…
Ελπίζουμε ότι η επιστημονική κατάρτιση επί θρησκευτικών ζητημάτων και πολιτισμού των μουσουλμάνων
διδασκάλων και θεολόγων… θα έχει ευμενείς επιπτώσεις για όλους και θα προωθήσει την καλλιέργεια και το
πνεύμα του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων μας.
Ως ποιμένες της Εκκλησίας που υπηρετούμε τη διδασκαλία της Ευαγγελικής Αγάπης, βλέπουμε στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου χαραγμένη την εικόνα του Θεού».
Και μετά;
Βλέπουμε τον «άγιο» Πειραιώς να συσχηματίζεται με όλους αυτούς τους δεσποτάδες - ομογάλακτους με τους πανεπιστημιακούς θεολόγους που
επιδιώκουν να μεταβάλουν τη Θεολογική Σχολή
σε θρησκειολογικό χώρο, κάνοντας βαρυσήμαντες δηλώσεις οι δε τέσσερις της Θράκης να βάζουν την υπογραφή τους υπέρ της ίδρυσης του
Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών - να συλλειτουργεί,
όπως πρόσφατα (11/5/15) έκανε στην εορτή του
Πολιούχου μας Αγ. Αχιλλείου, με τον Διδυμοτείχου Δαμασκηνό Καρπαθάκη, που πρώτος έβαλε
την υπογραφή του - γνωστός στους Λαρισαίους
για τις πλαστογραφίες στα πρακτικά της υπόθεσης Θεολόγου και για τις οποίες μηνύθηκε!!
Τι λέτε, δεν μας εμπαίζει;
Το ότι ακόμη υπήρξε:
6) Μάρτυρας υπεράσπισης του Θεόκλητου
Κουμαριανού, πρώην δεσπότη Θεσσαλιώτιδος.
7) Θερμός υπερασπιστής στη δίκη του Παντελεήμονα Μπεζενίτη, πρώην Αττικής.
8) Διακομιστής ψευδών πληροφοριών στην εκκλησιαστική δίκη του Ιερομονάχου π. Ευθυμίου
Τρικαμηνά.
9) Μέτοχος στην επισκοπική αυθαιρεσία όσον
αφορά την διαμαρτυρία του π. Γεωργ. Δορμπαράκη.
10) Αιτία που εξόργισε τον Αυστραλίας Στυλιανό διότι τον επαγίδευσε και υπέκλεψε την συγκατάθεσή του για την επισκοποίησή του.
11) Και αφορμή δεκάδων άλλων περιπτώσεων.
Αυτά δεν αποτελούν εμπαιγμό;
12) Να θυμίσουμε λίγο και το «δούλεμα» που
έπεσε για την δήθεν τακτοποίηση του νόμιμου και
κανονικού μητροπολίτη Κυρού Νικοδήμου στην
Μητρόπολή του (Αττική και Μεγαρίδα) όταν δήλωνε ο «άγιος» Πειραιώς: «Ο μητροπολίτης Νικόδημος
είναι ένα πρόσωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά με
ευαισθησία ποιμαντική και… υπήρξε μεγάλο περιεχόμενο… Είναι πάνω από 50 οι αρχιερείς που έχουν την
ίδια άποψη… Λαμβάνει διαστάσεις κινήματος το αίτημα υπέρ αποκαταστάσεώς του στο θρόνο της Αττικής…».
Και μετά;
Αντί αποκατάστασης έκαναν εκλογές και εξέλεξαν με την «επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος» τα
«εκλεκτά» τέκνα του Ιερωνύμου. Πού πήγε το κίνημα με τους 50 αγίους αρχιερείς; Βουβάθηκαν;
Ήταν δηλώσεις αεριτζίδικες και φαρισαϊκές;
Ναι, αυτό ήταν, διότι, χωρίς ντροπή, πήγε και
στη χειροτονία τους.
Τι λέτε λοιπόν, δεν μας εμπαίζει;
«Άγιε» Πειραιώς, απογοητεύσατε έναν αγωνιζόμενο ευσεβή λαό του Θεού με τα «λέγουσι και
ου ποιούσι». Και με τα όσα λέτε και γράφετε μας
θυμίσατε τον έλεγχο του Κυρίου μας προς τους
Φαρισαίους:
«Επί της Μωυσέως καθέδρας εκάθισαν… Πάντα δε
τα έργα αυτών ποιούσι προς θεαθήναι τοις ανθρώποις,
πλατύνουσι γαρ τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών. Φιλούσι δε την
πρωτοκλισίαν εν τοις δείπνοις και τας πρωτοκαθεδρίας εν ταις συναγωγαίς, και τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς και καλείσθαι υπό των ανθρώπων ραβδί ραβδί…»
(Ματθ. 23, 1-7).
Αυτά τα λόγια του Χριστού έχουν πλήρη εφαρμογή στην περίπτωση του δεσπότη του Πειραιά,
γι’ αυτό και κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά ό,τι
λέει και δηλώνει.
Το φαινόμενο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Ήταν στα τέλη Σεπτεμβρίου 1989 όταν μια ομά-

(ο «άγιος» ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σεραφείμ)
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δα (18 ατόμων) επισκέφθηκε τον τότε Δημητριά- από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώ- ας υποκρισίας!
γ) Την προδοσία. Παρουσιάζεται στις διάφοδος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο στο ρας (ΣτΕ) πάνω από 30 φορές, μία από την ΟλοΒόλο. Εκεί του εκθέσαν την όλη εκκλησιαστική κα- μέλειά του (30 δικαστές) και από την Ολομέλεια ρες φωτογραφίες να περιστοιχίζεται από παλιούς
τάσταση της μητρόπολης Λάρισας μετά τον θά- του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους [δικαίωση Αγωνιζόμενους μηδίσαντες, θέλοντας να δείξει
νατο (13/7/1989) του Σεραφείμ Ορφανού, ζητώ- που ο αντάρτης Σεραφείμ Τίκας (αρχ/πος) έγρα- ότι τους τιμά και ότι με την ίδια τιμή θα περιβάντας από τον ίδιο, ως και από άλλους, να συνη- ψε στα παλιά του παπούτσια] αποδεικνύοντας ότι λει και όσους «κλείνουν γόνυ τω Βάαλ» ξεχνώγορήσουν στην επιστροφή του εκδιωχθέντος και θώρακας και ασπίδα του ήταν η αγνή πίστη του ντας ότι «την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τους
μηδέποτε δικασθέντος κανονικού και νόμιμου μη- στο Θεό, άσχετα αν το αποτέλεσμα υπήρξε αρ- προδότες όμως κανένας».
δ) Με παρεμβάσεις σε πολιτικούς, στρατιωτροπολίτη Λάρισας π. Θεολόγου.
νητικό διαμορφωθέν σε μία σκοτεινή νύχτα από
Ακούγοντας, αυτά ο Χριστόδουλος, για αρκε- τους Δήμητρα Λιάνη, Πρόεδρο Μπουτόπουλο, τικούς, εκκλησιαστικούς κ.α., οι οποίοι άμεσα ή
τό χρόνο έμεινε αμίλητος. Κατά τη διάρκεια αυ- δικηγόρο Χριστινάκη και τον «πνευματικό» της έμμεσα θα συμβάλουν στην εδραίωσή του εφαρτής της βουβαμάρας περιεργάζονταν την ομάδα κυρίας Λιάνη Αρχιμανδρίτη Ηλιάκη, με το αιτι- μόζοντας τον κανόνα: «ή φεύγετε από τους Αγωνιτων επισκεπτών. Ανηολογικό ότι «συνέ- ζόμενους ή το θέμα σας μένει ατακτοποίητο». Είδατε
συχήσαμε για τη χροφερε να θυσιάσουν αλλού τέτοια δεσποτική αγάπη;
Γι’ αυτό ο μακαριστός Θεολόγος έλεγε: «Αυνική αυτή διακοπή φοτους τρεις - Θεολόβούμενοι κάποιο εγκεγο, Νικόδημο, Κων/ τός ο άνθρωπος (ο Ιγνάτιος) είναι κακός και θα κάνει
φαλικό.
νο - για να ειρηνεύ- μεγάλη ζημιά στην μητρόπολη και στην Εκκλησία».
«Άγιε» δέσποτα του Πειραιά, αυτά τα ολίγα γι’
Όταν «συνήλθε» ρώσει η Εκκλησία».
αυτή
τη φορά, αλλ’ εάν χρειαστεί θα επανέλθουτησε: Υπάρχουν άνΤο φαινόμενο
θρωποι σήμερα στη ΛάΘεολόγος δεν σας με. Πριν κλείσουμε θα θέλαμε να σας υποβάλλουρισα που θέλουν πίσω
προβλημάτισε ούτε με δύο ερωτήσεις από τις πολλές που έχουμε.
α) Γνωρίζετε άλλη περίπτωση να έχει ξεσηκωτο Θεολόγο;
όταν, την στιγμή θεί ένας λαός, όχι για ίδια συμφέροντα (οικονο- Ναι, Σεβασμιώτατε, («Αγιε» Πειραιώς όπου μπαίνει η υπογραφή δεν σβήνει ποτέ.) της κοίμησής του μικά, εργασιακά, οικογενειακά, πολιτικά…) αλλά
και όχι μόνο.
άστραπτε ο ουρα- για τα δίκαια 12 ανθρώπων που τους σφαγίασαν
- Δηλαδή τον θυμούνός κατακαλόκαιρο μερικοί δολοφόνοι, σύγχρονοι τζιχαντιστές με
νται μετά από 17 χρόκαι ο κόσμος έτρε- αρχηγό (Αλ Μπαγκνταντί) τον Σεραφείμ Τίκα, να
νια απουσίας του;
χε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν ο Θεολό- τα βάζουν με ένα πανίσχυρο πολιτικό - εκκλησι- Και βεβαίως, Σεβασμιώτατε!
γος, να δει τι συμβαίνει; Το διήμερο δε που ετέ- αστικό κατεστημένο χωρίς καμία υποστήριξη, να
- Αυτό αποτελεί φαινόμενο. Εγώ, παρόλο το θη το σκήνωμά του σε λαϊκό προσκύνημα (με 45 φυλακίζονται, να ξυλοκοπιούνται, να χάνουν τη
έργο μου, φοβούμαι πως αν φύγω από εδώ, μετά βαθμούς θερμοκρασία) το ασπάσθηκαν πάνω δουλειά τους, να χλευάζονται, να απειλούνται, να
από 17 χρόνια δεν θα με θυμάται κανείς, κι εσείς από 50.000 άνθρωποι.
σέρνονται στα δικαστήρια ως κακούργοι με καμου μιλάτε για τον Θεολόγο, ένα γέρο και φιλάρΤο φαινόμενο Θεολόγος δεν σας προβλημά- τασκευασμένες κατηγορίες - υπάρχει Αγωνιζόμερωστο, που αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να προ- τισε ούτε τώρα, 20 χρόνια μετά την κοίμησή του, νος που κάθισε πάνω από 300 φορές… στο εδώσφέρει τίποτα στη μητρόπολη Λάρισας και στην που καθημερινά δεκάδες πιστοί περνούν να προ- λιο του κατηγορουμένου - και αυτοί να παραμέΕκκλησία.
σκυνήσουν τον τάφο του, να ανάψουν ένα κερί νουν όρθιοι στα είκοσι έξι (26) αυτά χρόνια; ΠιΣεβασμιώτατε Σεραφείμ, ο Θεολόγος ήταν και να εναποθέσουν ένα λουλούδι; Τις Κυρια- στεύω ότι θα τους είδατε στο πανηγύρι του Αγίόντως φαινόμενο γιατί ζούσε εν Χριστώ, δια τον κές οι προσκυνητές ανέρχονται σε εκατοντάδες ου Αχιλλείου δίπλα στα κραδαίνοντα τα γκλομπς
Χριστό και με το Χριστό, κατάσταση ανύπαρκτη και στη γιορτή του (του Αγίου Ιωάν. του Θεολό- ΜΑΤ και ΕΚΑΜ, τα έτοιμα για δράση, τους δε
σήμερα ανάμεσα στους κληρικούς, πλην ελαχί- γου) καθώς και στο ετήσιο μνημόσυνό του κατα- αστυνομικούς με τους επικεφαλείς να προσπαστων εξαιρέσεων.
φθάνουν χιλιάδες απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας. θούν να δημιουργήσουν προβλήματα μετά από
Δεν προβλημάτισε, αλήθεια, όλους σας - δεν Αντίθετα - ασφαλώς και σεις θα το διαπιστώσα- υπόδειξή σας.
β) Είχατε δηλώσει ότι: «Ο επίσκοπος δεν βρίαναφερόμαστε στον Ιγνάτιο γιατί είναι εκτός τό- τε - μνήματα μητροπολιτών σε νεκροταφεία πασκεται υπεράνω των Ιερών Κανόνων, αλλά υπόπου και χρόνου - το γεγονός ότι, ενώ είχαν πε- ραμένουν εγκαταλελειμμένα επί χρόνια, χωρίς να κειται σ’ αυτούς και οφείλει να τους τηρεί όπως
ράσει 17 χρόνια (1974-1989) από την ημέρα της διαβάσει κάποιος ένα «τρισάγιο» ή να ανάψει ένα «είναι καταγεγραμμένοι» και όχι «διαφορετικά»».
εξορίας του Θεολόγου − εξ αιτίας του Σεραφειμι- κερί ψελλίζοντας μια σύντομη δέηση.
Ωραία δήλωση, αντρίκια! Όπως αντρίκια ήταν
κού νομικού τερατουργήματος (3/1974 ΣυντακτιΔεν σας προβλημάτισε ακόμη ότι και σήμερα, και για τον επίσκοπο Αρτέμιο της Σερβικής Εκκή Πράξη) − και μόλις ο Σεραφείμ Ορφανός εξε- μετά από τόσα χρόνια, εκατοντάδες άνθρωποι, κλησίας, όταν δηλώνατε: «Δημοσία ταπεινώς διμέτρησε το ζην, χιλιάδες Λαρισαίοι βγήκαν στους που αντιστέκονται στην αντικανονικότητα και την ακηρύσσω με την 20ετή εμπειρίαν ενασχολήσεδρόμους ζητώντας την επαναφορά του π. Θεολό- παρανομία του Ιγνατίου Λάππα, σηκώνουν πανό ώς μου με τα της Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης ως
γου στη μητρόπολή του;
διαμαρτυρίας ζητώντας τη δικαίωση του Οσιο- Εκκλησιαστικός Ανακριτής και Γραμματεύς των
Αγνοείτε πόσο σκληρή, χρονοβόρα και αδυσώ- μάρτυρα π. Θεολόγου κι ας υφίστανται διωγμούς, Συνοδικών Δικαστηρίων…» ότι η καθαίρεση του
Αρτεμίου από τη Σερπητη υπήρξε η προπαγάνδα των κέντρων εξουσί- ξυλοδαρμούς, λοιδορίβική Εκκλησία έγινε:
ας (Νομαρχιακή και Δημοτική Αρχή, Μ.Μ.Ε., μα- ες, συκοφαντίες, ποινι«Άγιε» Πειραιώς.
«δίχα Κανονικού κατησονικές στοές, επιμελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι κές διώξεις με ψεύτικες
Εμείς σας προειδοποιήσαμε. Εσείς όμως
γορητηρίου και προσάκ.α.π.) που αφηνιασμένα, σαν δαίμονες που τους κατηγορίες κ.α. αφήνοπροσβάλατε ένα λαό, που επί 25 χρόνια συανοίχτηκαν οι πύλες του Άδη, προσπάθησαν να ντας τις εργασίες τους κοφαντείται, λοιδορείται, απειλείται (δια των ψεως πραγματικών περιστατικών, κανονικών
αμαυρώσουν τον αυθόρμητο και ένθεο ξεσηκω- με τον κίνδυνο να βρεπληρωμένων Μ.Μ.Ε.) σέρνεται στα κρατητήμό των πιστών με το αιτιολογικό ότι υποκινούνταν θούν ανά πάσα στιγμή ρια, δικάζεται με ψεύτικες δεσποτικές κατη- ανακρίσεων και διερευνήσεως του κατηγορηαπό κέντρα του εξωτερικού αποβλέποντα στην κατηγορούμενοι στο
γορίες… αλλά παραμένει όρθιος. Δεν τα σετηρίου, Κανονικής δίκρατητήριο.
αποσταθεροποίηση της Ελλάδας;
βάστηκε αυτά ούτε το δεσποτικό σας κατεκης, Απολογίας και ενΤο φαινόμενο ΘεΕάν κάποια στιγμή δημοσιευθούν τα διαδραστημένο, που με νύχια και δόντια προσπαδίκων μέσων… παραολόγος
δεν
σας
προματισθέντα εκείνη την εποχή, οι περισσότεροι θα
θεί να στηρίξει ένα νέο «Νέρωνα», ο οποίβιασάντων καταφώρως
τρίβουν τα μάτια τους αδυνατώντας να δεχθούν βλημάτισε, όταν όλα
ος μόνο με πίσσα δεν άλειψε αυτό τον λαό
πάσαν έννοιαν Κανονιτα
θέματα
στη
ζωή
του
πώς ο πράος και ανεξίκακος Θεολόγος κατόρθωώστε να τον κάψει σαν λαμπάδα. Αντίθετα
κού Δικαίου και Κανονισε να επιβάλει το σεβασμό στο πρόσωπό του και τ’ άφηνε στην Πρόνοια εσείς παρουσιάζετε τον Ιγνατιο ως οσιομάρ- κής δικονομικής ευταξίτου
Θεού,
ενώ
αντίθενα ελκύσει τους πιστούς τόσο, ώστε, όπου λειτυρα! - ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ.
ας και κανονικώς πασχότουργούσε, να γεμίζουν όχι μόνον οι ναοί αλλά τα ο συνάδελφός σου
ντων ακυρότητα με άμεΙγνάτιος,
με
το
που
πάκαι τα προαύλια αυτών προκαλώντας το αδιασον αποτέλεσμα αι ως είρηται Αποφάσεις να αποβαίτησε
στη
Λάρισα,
για
να
επιβιώσει
μεταχειρίχώρητο. Και ήταν όντως φαινόμενο τα συμβαίνουν άκυροι, ανεπέρειστοι και ανυπόστατοι…».
νοντα περί τον Θεολόγο διότι η πολεμική εναντί- στηκε:
Επομένως, «άγιε» Πειραιώς, αφού ο Επίσκοα)
Την
παραπληροφόρηση.
«Ευγενές»
σπορ,
ον του υπήρξε φοβερή. Του είχαν απαγορεύσει
πος
Ράσκας Αρτέμιος, είναι κανονικός, ο εκλετην αναμετάδοση της θείας λειτουργίας καθώς που σας το δίδαξε ο «γέροντάς» σας Σεραφείμ γείς για την Ράσκα από την Σύνοδο της ΣερβιΤίκας,
έχοντας
ο
κόσμος
γνωρίζει
γιατί
τα
μέσα
και οποιασδήποτε άλλης ακολουθίας ή εκδήλωκής Εκκλησίας Θεοδόσιος είναι ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗΣ.
σης από το τότε κρατικό ραδιόφωνο και τα μέσα ενημέρωσης καθημερινόν τηλεβόα να φωνάζουν:
Με βάση τα παραπάνω σας δηλωθέντα, ο Θε«Σχεδόν το σύνολον των Αγωνιζομένων Χριστιανών,
μαζικής ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Κλείδωναν τους
πλην ενίων…» (φίλησαν την παπική παντόφλα του). ολόγος, που δεν είχε καμία καταδίκη από τα διναούς ιερείς και επίτροποι και «εξαφανίζονταν»,
καστικά εκκλησιαστικά όργανα - ούτε την καθαί«Πάτε και οι υπόλοιποι. Τί περιμένετε»;
φοβούμενοι τα αντίποινα του μελλοντικού εκλερεση που είχε ο Αρτέμιος - αλλά διώχθηκε με
Το ψέμα στο μεγαλείο του!
κτού του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, και προέβαιβ) Τον εκβιασμό. Χρησιμοποιώντας τους Πνευ- μόνες τις Συντακτικές Πράξεις 3-7/1974 - τεραναν μάλιστα - για να αρέσουν (!) - σε ενέργειες ματικούς πίεζε τους πιστούς απονευρώνοντάς τογέννημα του Σεραφείμ Τίκα και του Παναγιώπου θα μπορούσαν να βλάψουν τη ζωή του Θε- τους με το γνωστό τροπάριο: «Εσύ θα σώσεις την τη Χρήστου - τί λέτε, ο εκλεγείς παράνομα και
ολόγου (αποσυναρμολόγηση του δεσποτικού). Εκκλησία; Θα χάσεις την ψυχή σου .∙ όπου δεσπότης αντικανονικά για την μητρόπολη Λάρισας ΙγνάΠαρ’ όλα αυτά, τα ανθρωπάρια «ως εκλείπει κα- εκεί και Εκκλησία… κ.ά.». Με το φόβο των δικαστη- τιος Λάππας, είναι ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗΣ; Ναι ή όχι;
πνός εκλιπέτωσαν» και ο Θεολόγος έγινε πρό- ρίων και των δικαστών, πίεζε τους ναούς να του
Μετά απ’ όλα αυτά και από άλλα που μπορεί
τυπο προς μίμηση ώστε πολλοί να βεβαιώνουν αποδίδουν περισσότερα από τα μυστήρια. Ακό- να ακολουθήσουν, σας ευγνωμονούμε διότι μας
ότι δεν υπήρξε άλλος «ως ούτος ο άνθρωπος».
μα και στην εκπαίδευση, Λυκειάρχης «φίλος» του, δώσατε την ευκαιρία να πληροφορηθεί ο πιστός
Φαινόμενο ο Θεολόγος που θα έπρεπε να προ- αριστεύουσα μαθήτρια (του 20) Αγωνιζόμενων λαός ποιος είναι ο Πειραιώς Σεραφείμ!!! Όσο για
βληματίσει ακόμη και τους κακοπροαίρετους, δε- γονέων, τη βαθμολόγησε με έξι (6) στο μάθημά το «ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ» που εκστομίσατε, πιστεύουδομένου ότι είχε να παλέψει με την πανίσχυρη κο- του για να τη φοβίσει και καταστείλει το αγωνι- με να αλλάξατε γνώμη, και τα φάσκελα γνωρίζεσμικά, πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία, φτω- στικό φρόνημα των γονιών της. Και όταν η μαθή- τε προς τα πού θα τα κατευθύνετε.
Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε γιατί πιστεύουχός χρηματικά και ακάλυπτος από κάθε θεωρού- τρια πρώτευσε στο Νομό της Λάρισας είχε την
μενη κοσμική δύναμη. Παρ’ όλα αυτά δικαιώθηκε αναίδεια να τους συγχαρεί κιόλας. Ω της Ιγνάτι- με ότι ονειδιζόμαστε για την αγάπη του Χριστού.

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ
Ο κόσμος ελάχιστα γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει
στο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας, και τούτο,
διότι σχεδόν ποτέ κανείς πολιτικός, και ιδιαίτερα οικονομολόγος, δεν εξήγησε με απλά λόγια τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε για να διαφωτίσουμε, με τεκμηριωμένες απόψεις
και με στοιχεία που προκύπτουν μέσα από επίσημα κείμενα, πώς βρέθηκε η ελληνική οικονομία στην
κατάρρευση.
Της Ελλάδας το χρέος, πριν μπει στο Μηχανισμό
Στήριξης (Μάιος 2010), ανέρχονταν στα 320 δις
ευρώ περίπου, στο 129% του ΑΕΠ. Το 60% εμπεριέχονταν σε κρατικά ομόλογα τα οποία βρίσκονταν σε
ιδιώτες δανειστές (ιδιωτικές τράπεζες με τα παρακλάδια τους, ασφαλιστικά ταμεία, funds κ.ά.). Συγκεκριμένα οι γαλλικές ιδιωτικές τράπεζες είχαν 75,10
δις δολάρια (σε δολάρια μετράει τα ποσά η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών), οι γερμανικές 45 δις δολάρια, οι αμερικανικές 16,6 δις δολάρια, οι βρετανικές 15 δις δολάρια, οι ολλανδικές 11,9 δις δολάρια και άλλες ιδιωτικές τράπεζες διαφόρων χωρών
μικρότερα ποσά σε ομόλογα. Η κατάσταση αποτελούσε πραγματικό εφιάλτη για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε περίπτωση ενδεχόμενης στάσης πληρωμών της Ελλάδας.
Συνολικά, λοιπόν, το ελληνικό κράτος χρωστούσε σε ιδιωτικές τράπεζες 236,20 δις δολάρια, εκ των
οποίων τα 188,60 δις δολάρια (ποσοστό 71,85%)
ήταν σε Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Ο Γ. Δελαστίκ σε δημοσίευμά του είχε τονίσει ότι η Ελλάδα ήταν η 7η σε
χρέος χώρα στην ευρωζώνη, πάρα πολύ πίσω από
την Ιταλία που χρωστούσε 1,4 τρις, την Ισπανία 1,1
τρις, την Ιρλανδία 870 δις ευρώ κ.ά.
Στο σημείο αυτό αποφασίστηκε ξαφνικά από τους
δανειστές να σταματήσουν την χρηματοδότηση διότι το χρέος - όπως έλεγαν - δεν ήταν βιώσιμο.
Κάτω από αυτές τις επίπλαστες συνθήκες πανικού, ο Γ. Παπανδρέου προσέφυγε στον Μηχανισμό Στήριξης της λεγόμενης Τρόικας στις πρώτες
ημέρες του Μαΐου του 2010 (Τρόικα - Ε.Ε. - Ε.Κ.Τ.
- Δ.Ν.Τ.) υπογράφοντας το γνωστό μας “Μνημόνιο» για να συνεχίσουν την… χρηματοδότηση, δηλαδή την πλήρη οικονομική παράδοση της χώρας.
Ας δούμε όμως όλο το προσχεδιασμένο σκηνικό
και την εξέλιξή του.
Οι φίλοι και «γενναιόδωροι» εταίροι μας, που δήθεν έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για να μας
σώσουν, είχαν κρυφή ατζέντα με προετοιμασμένο το
έδαφος για το σπρώξιμο στο λάκκο των Μνημονίων.
Τα χρήματα που μας έδινε η Τρόικα πήγαιναν αποκλειστικά στην αποπληρωμή των ιδιωτικών τραπεζών, και επομένως τα ποσά αυτά φορτώνονταν στις
πλάτες των πολιτών της Ε.Ε.!!
Ενώ λοιπόν εξοφλούνταν το χρέος προς τους ιδιώτες δανειστές, μεγάλωνε ανάλογα το χρέος μας
προς τα κράτη της ευρωζώνης. Τα επιτόκια των δανείων που μας έδιναν ήταν τοκογλυφικά. Ενώ η Γερμανία, η Γαλλία… δανείζονταν από τις αγορές με 3%
και οι τράπεζες από την Ε.Κ.Τ. με 1% επιτόκιο, εμάς
τα δάνειζαν με 6-7% βγάζοντας χονδρά λεφτά από
την βοήθεια που μας πρόσφεραν!
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 η κατάσταση με τα ελληνικά κρατικά ομόλογα άλλαξε εκπληκτικά. Τα
στοιχεία αφήνουν εμβρόντητο όποιον τα κοιτάζει:
Από τα 200 δις ευρώ που είχαν, προ ενός μόλις
έτους, οι ιδιώτες και ξένες τράπεζες, κατόρθωσαν
μέσα σε οκτώ μήνες να τα ξεφορτωθούν κατά 80%
και να κατέχουν μόλις… 45,9 δις ευρώ!!! Ουσιαστικά όλα τα λεφτά των δανείων του Μνημονίου πήγαν
στα θησαυροφυλάκια των ξένων τραπεζών. Πρόκειται για κόλπο τρομακτικών διαστάσεων, που έσωσε
τις ξένες τράπεζες και υποθήκευσε τη χώρα μας!
Από το σημείο αυτό και έπειτα οποιαδήποτε στάση
πληρωμών ήταν απολύτως διαχειρίσιμη από τους
Ευρωπαίους. Παράλληλα η κυβέρνηση Παπανδρέου, μέσω των εγκάθετων διοικήσεων, φόρτωσε τις
ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία με
ελληνικά ομόλογα «αξίας» 86,16 δις ευρώ έως το
τέλος του 2011.
Μετά από αυτή την τεράστια απάτη σε βάρος των
λαών της Ευρώπης (εφόσον μετέθεσαν με απόφασή
τους - Γερμανία και Γαλλία - το χρέος στις πλάτες
τους εν αγνοία τους), τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μαζί
και ο γερμανικός και γαλλικός λαός δεν κατάλαβαν
τι σήμαινε αυτό το παιχνίδι που παίχτηκε στις πλάτες τους και στις πλάτες όλων των άλλων κρατών.
Κι ενώ το χρέος κάλπαζε σαν αφηνιασμένο άλογο,
τα κράτη-μέλη (Τρόικα), μετά την υπογραφή, άλλαξαν ρώτα και προσπάθησαν να μας πείσουν ότι το
χρέος είναι βιώσιμο και ότι θα βρουν τρόπους να
το αντιμετωπίσουν.
Τί ακριβώς όμως μας έλεγαν με απλά λόγια; Θα
σας δανείσουμε - έλεγαν - για να ολοκληρώσετε τις
υποχρεώσεις σας εξοφλώντας τους ιδιώτες δανειστές και τράπεζες. Μη σας νοιάζει. Εσείς μόνο θα
αυξάνετε τους φόρους στα είδη διατροφής, θα πε-

«ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΣ (Casimir
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Leconte, 1847)
τσοκόβετε μισθούς, συντάξεις, δώρα, άδειες, θα
μας δώσετε ό,τι έχετε και δεν έχετε αποκρατικοποιώντας αεροδρόμια, σιδηροδρόμους, κρατικά κτίρια,
κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις, ελληνικά μονοπώλια, λιμάνια, πετρέλαια, άνθρακα, τουριστικά θέρετρα, περιοχές με χρυσό, και άλλα μεταλλεύματα - δηλαδή τα πάντα - μέχρι να σας… γδύσουμε
τελείως οδηγώντας σας στην πτώχευση! Αυτά περίπου μας έλεγαν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., που είχαν τη δύναμη να μας τα επιβάλουν με την πίεση
της λεγόμενης «ρευστότητας».
Σε έρευνα που έκανε η Βρετανική Οργάνωση
Jubilee Debt Campaign και κυκλοφόρησε στις αρχές Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «Έξι κρίσιμα σημεία
για το ελληνικό χρέος και τις επερχόμενες εκλογές»,
σημείωνε χαρακτηριστικά ότι: «Το 92% των χρημάτων, που δανείστηκε η Ελλάδα από την Τρόικα, από
το 2010 μέχρι σήμερα, έχει επιστραφεί στους πιστωτές!». Και βγάζει το συμπέρασμα: «Η διάσωση και
τα προγράμματα λιτότητας δεν πραγματοποιήθηκαν επειδή πίστευαν ότι θα βοηθούσαν τον ελληνικό λαό ή θα μείωναν το βάρος του χρέους. Έγιναν αυτά για να σωθούν οι ευρωπαϊκές και ελληνικές τράπεζες και για να προστατευθούν τα κέρδη
των κερδοσκόπων…».
Μέσα σ’ αυτόν τον ορυμαγδό της οικονομικής δυσπραγίας και κατάρρευσης συμβαίνουν πολλά παράδοξα. Τουλάχιστον 100 δις ευρώ, Ελλήνων καταθετών, διοχετεύτηκαν στην «Τράπεζα Κύπρου» της
Λευκωσίας ή σε ελβετικές και γερμανικές τράπεζες,
από τον φόβο της ενδεχόμενης «δέσμευσης» στερώντας έτσι τη ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα. Τελικά αυτή η κίνηση «τους βγήκε ξινή»
διότι η «Τράπεζα Κύπρου» κατέρρευσε χάνοντας
όσα χρήματα είχε σε καταθέσεις και χρεόγραφα.
Οι «φίλοι μας» Τροϊκανοί, αφού μετέτρεψαν το ιδιωτικό χρέος σε διακρατικό - απαλλασσόμενοι από
τα ομόλογα που κατείχαν οι ιδιώτες, αφού πλέον
οι μεγαλύτεροι πιστωτές της χώρας μας είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε. - και τα δανεικά ήταν φυσικά πλήρως διασφαλισμένα - πρότειναν να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους - το γνωστό κούρεμα ή Private
Sector Involvement (PSI).
Η μείωση του χρέους αποφασίστηκε το Φεβρουάριο του 2012 με κούρεμα 50% των ομολόγων που
κατείχαν οι ιδιώτες με ένα παράλληλο νέο πακέτο
βοήθειας 106 δις ευρώ. Το PSI προέβλεπε όλα τα
ομόλογα που θα εκδοθούν να υπαχθούν στο αγγλικό δίκαιο, βάζοντας ρήτρες που δέναν “χειροπόδαρα” όλη τη χώρα, σε περίπτωση που δεν αποπληρωθούν τα δανεικά.
Αυτή η συμφωνία διατυμπανίστηκε ως το μεγαλύτερο επίτευγμα της μεταπολεμικής εποχής. Ο Ευαγ.
Βενιζέλος, αντιπρόεδρος και υπουργός των οικονομικών της κυβέρνησης Παπανδρέου, δήλωσε: «Είναι σημαντικό το ότι μετά δεκαετίες ολόκληρες βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αφαιρέσαμε από τις πλάτες των Ελλήνων 107 δις ευρώ
διαχρονικού βάρους. Έχουμε μια γενναία εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κατά 53,5%. Το
2020 θα έχουμε ένα χρέος βιώσιμο. Είναι ίσως η σημαντικότερη συμφωνία της μεταπολεμικής εποχής»
(21 Φεβρουαρίου 2012).
Το πόσο “επωφελής” ήταν τελικά αυτή η συμφωνία, φάνηκε αργότερα όταν το χρέος αυξήθηκε από 298 δις ευρώ (ή 125% του ΑΕΠ), που ήταν
το 2009, σε 350 δις ευρώ, περίπου (ή 188,9% του
ΑΕΠ) στο τέλος του 2014. Άρα στην πράξη, μόνον
επωφελές δεν ήταν, αναφορικά με το σκοπό της
απομείωσής του.
Η Βρετανική εταιρεία J.O.Campaign κάνει συγκεκριμένη αναφορά για το PSI «κούρεμα» στην έκθεσή
της. «Στο τέλος, - γράφει - ενώ μια μεγάλη πλειοψηφία ιδιωτών δανειστών συμφώνησε με τη μείωση του χρέους, διάφορα
αρπακτικά κεφάλαια αρνήθηκαν να το κάνουν. Αυτοί οι κερδοσκόποι αγόρασαν φθηνά ελληνικά ομόλογα που είχαν εκδοθεί
υπό το βρετανικό δίκαιο και συνεχίζουν να ζητούν να πληρωθούν στο ακέραιο… Η ελληνική κυβέρνηση πέρασε νόμο για να
επιβάλει τη συμφωνηθείσα μείωση χρέους σε όλα τα ομόλογα
υπό τον ελληνικό νόμο, αλλά η βρετανική κυβέρνηση αρνήθηκε να κάνει το ίδιο. Τα αρπακτικά κεφάλαια (κοράκια)
έχουν συνεχίσει να πληρώνονται, πραγματοποιώντας ένα τεράστιο κέρδος επί του ποσού που αγόρασαν το χρέος. Αυτό,
στην πραγματικότητα, ήταν ένα κέρδος που δόθηκε στα αρπακτικά κεφάλαια από το ΔΝΤ, την Ε.Ε. και την ΕΚΤ, που άφησαν το χρέος για τον ελληνικό λαό».
Συμπερασματικά το PSI ή “κούρεμα”:
• Κατέστρεψε κυριολεκτικά την ελληνική οικονομία στο σύνολο της, οδηγώντας τη χώρα στη βαθύτερη ύφεση που γνώρισε ποτέ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
• Κατέστρεψε τις ελληνικές τράπεζες διότι εξαΰλωσε τα κεφάλαια των τραπεζών και έριξε τον κλάδο σε αρνητική θέση, με αποτέλεσμα, ακόμα και σήμερα, να μην μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία
με ρευστότητα.
• Κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι με το
κούρεμα επλήγησαν 208 ταμεία και η ζημία που υπέ-

στησαν ξεπερνάει τα 7,4 δις οδηγώντας σε φτώχεια
και στερήσεις εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχων.
• Κατέστρεψε τους μικρο-ομολογιούχους. Άρπαξαν τις αποταμιεύσεις 15.000 οικογενειών, που αποτελούσαν το ισχνό τους κομπόδεμα ελπίζοντας πως
τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου θα αποτελούσαν ασφαλές καταφύγιο.
• Κατέστρεψε εκατοντάδες εταιρείες υγείας, που
έναντι των οφειλών του δημοσίου σ’ αυτές δεν εισέπραξαν ΠΟΤΕ τα συγκεκριμένα ομόλογα, γιατί κουρεύτηκαν. Έτσι πολλές πτώχευσαν και άλλες βρέθηκαν στα όρια της πτώχευσης.
• Κατέστρεψε χιλιάδες απολυμένους (Ολυμπιακής Αεροπορίας, κ.ά.) που αντί να πάρουν αποζημίωση απόλυσης σε μετρητά την πήραν σε ομόλογα, που κουρεύτηκαν.
• Το χειρότερο απ’ όλα όμως, που “κατάφερε”
το PSI, είναι να καταστρέψει σχεδόν για πάντα την
εσωτερική αγορά ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, αναγκάζοντας τους Έλληνες αποταμιευτές να
σπρώχνουν με τρόμο - και παροτρύνσεις - τα χρήματά τους στο εξωτερικό ή στα “μαξιλάρια” τους
γιατί ΦΥΣΙΚΑ δεν τα εμπιστεύονται ξανά σε ομόλογα ή τίτλους του ελληνικού δημοσίου.
Η συνολική ζημιά που επηρέασε την εγχώρια οικονομία υπολογίζεται σε 46,3 δις ευρώ, με αποτέλεσμα να έχουμε 6.000 αυτοκτονίες (στατιστική έρευνα απέδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία οφείλεται στην οικονομική δυστυχία μετά το
PSI). Να έχουμε κοντά στα 2.000.000 ανέργους ή
υπο-απασχολούμενους, και 200.000 ελληνόπουλα υψηλής μορφωτικής κατηγορίας που έφυγαν
στο εξωτερικό.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ
Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, που τα κρύβουν από τον λαό (Παρόν, 3/5/2015).
Μας πίνουν το αίμα οι… φίλοι και εταίροι μας,
μπροστά στους οποίους ο Σάιλοκ μοιάζει μαθητούδι… Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα, όπως αναδύεται γυμνή από τους αριθμούς, τους οποίους οι
ομοτράπεζοί μας έχουν θεοποιήσει, κι ας πεινάνε κι
ας αυτοκτονούν άνθρωποι.
Τα στοιχεία της ίδιας τράπεζας, τα οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο δικός τους άνθρωπος, ο Γιαν.
Στουρνάρας, και επομένως κανείς δεν μπορεί να τα
αμφισβητήσει, είναι… τρομοκρατικά και οι εταίροι
μας αποδεικνύονται χειρότεροι τρομοκράτες από
τον Ξηρό και τον Μαζιώτη.
Η Ελλάδα από το 2010, όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου μας έβαλε στο Μνημόνιο με τη σύμφωνη γνώμη του Βενιζέλου, μέχρι… και όλο το 2014 πήρε:
• Από το ΔΝΤ 32 δις ευρώ και
• Από τη δανειακή σύμβαση (GLF και EFSF)
194,7 δις ευρώ.
Σύνολο 226,7 δις ευρώ.
Από αυτά πήγαν:
• Στην κάλυψη του ελλείμματος (δηλαδή, έμειναν
στην Ελλάδα) μόλις 33,3 δις ευρώ.
• Σε τόκους 48,7 δις ευρώ και
• Σε τοκοχρεολύσια 191,8 δις ευρώ.
Τί προκύπτει από όλους αυτούς τους αριθμούς;
Προκύπτει ότι ο ελληνικός λαός είναι το μεγάλο κορόιδο της οικουμένης, διότι από τα 226, δις ευρώ
που δανειστήκαμε στα πέντε χρόνια, μόνο τα 33,3
δις ευρώ (14,69%) κρατήσαμε εμείς για να καλυφθεί
το έλλειμμα που είχε η χώρα μας.
Τα υπόλοιπα (193,4 δις ευρώ) πήγαν στην τσέπη
των δανειστών μας, συν 76,7 δις ευρώ, λεφτά από
την αφαίμαξη του ελληνικού λαού (από τι μειώσεις
μισθών και συντάξεων, και από τη βαριά φορολογία) αυτά τα τραγικά πέντε χρόνια, για να πληρωθεί
ο συνολικός λογαριασμός του Α΄ και του Β΄ Μνημονίου, που είχε φθάσει στα 270,1 δις ευρώ με τους
τόκους και τα τοκοχρεολύσια. Δηλαδή, μας έδωσαν από το 2010 μέχρι το 2014 226,1 δισ. ευρώ,
και τους έχουμε πληρώσει 270,1 δις ευρώ και τους
χρωστάμε 350 δις!!
Αυτά είναι τα έργα, το success story όλων των
κυβερνήσεων.
Κατάπληκτος μένει κανείς από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2014, με την εξέλιξη του
δημοσίου χρέους από το 1992-2013. Τα τελευταία
21 χρόνια οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους
που καταβλήθηκαν εγγίζουν το αστρονομικό ποσό
των 563 δις ευρώ, συν άλλα 288 δις ευρώ που καταβλήθηκαν για βραχυπρόθεσμους τίτλους. Δηλαδή μέχρι το 2013 έχουμε πληρώσει σε δάνεια 851
δις ευρώ και μας ζητούν να πληρώσουμε άλλα 350
δις μέχρι το 2020. Το πόσο θα πληρώσουμε μέχρι
το 2057, που τελειώνει το πρόγραμμα, δεν μπορεί
κανείς σήμερα να το υπολογίσει!!!
Προφανώς δεν χρειάζεται κανείς να έχει τελειώσει το LSE ή το Harvard για να καταλάβει ότι κάτι
δεν πάει καλά σ’ αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης που κρατάει τη χώρα δεμένη χειροπόδαρα!!!
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Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΗ
συνέχεια από τη σελ. 1

Εκκλησία έχει τους Ιερούς Κανόνες και δεν
χρειάζεται τη νομική «προστασία» του ειδωλολάτρη Καίσαρα (Κράτους). Η υποταγή σε ξένο
νομικά καθεστώς της αφαιρεί την αυτοδυναμία
της και οδηγείται σε επικίνδυνες καταστάσεις.
Πώς οι εκπρόσωποί της καλούνται να δώσουν
όρκο (διαβεβαίωση) ότι θα υπακούουν, σε νόμους και διατάγματα που έγιναν χωρίς την
έγκρισή της και είναι αντίθετα στη Χριστιανική διδασκαλία; Δεν είναι ευρύτερος ο σκοπός
της Εκκλησίας; Αφού το ίδιο το Κράτος είναι
Κράτος αδικίας, διαφθοράς και σκληροκαρδίας, αυτό θα οδηγήσει τους άλλους στην αλήθεια και στο σωστό; Το κράτος έχει ως αποστολή χριστιανικά να διακανεί-υπηρετεί τράπεζες (βιοτικές ανάγκες) ενώ η Εκκλησία είναι
για τη «διακονία του Λόγου του Θεού». Ο Λόγος του Θεού πρέπει να ρυθμίζει τα του Κράτους και όχι το αντίθετο. Πολύ περισσότερο
το σημερινό Κράτος του Μαμωνά δεν μπορεί
να έχει λόγο για την Εκκλησία. Ο λύκος δεν
φυλάγει τα πρόβατα∙ τα τρώει! Είναι δύσκολο να το καταλάβουνε;
Μιλήσαμε για την εξωτερική - την Νομική - υποδούλωση σε θεσμούς και καθεστώτα που είναι ξένα, αντίθετα στο Ευαγγέλιο και
στη Χριστιανική ζωή (Ορθοπραξία). Το κοινωνικό κακό που γίνεται δεν μελετήθηκε σε βάθος. Η κοινωνική ειδωλολατρία παραμένει
όπως ήταν και στο Ρωμαϊκό Κράτος. Βασικό
δόγμα του καθεστώτος εντός και εκτός, είναι
το δίκιο του ισχυρότερου δηλ. η ζούγκλα. Η
ηθική στην πολιτική και κοινωνική ζωή εξωπετάγεται και το κέρδος είναι ο επιδιωκόμενος
σκοπός. Σε καμία περίπτωση η εξιδανίκευση
του σκοπού του κέρδους δεν μπορεί να συμπορευθεί με το «άγιοι γίνεστε» της Χριστιανικής Διδασκαλίας και απ’ αυτή την άποψη είναι βλασφημία να ορκίζεται ο επίσκοπος υπακοή στο Σύνταγμα που υπηρετεί το Μαμωνά!
Χριστιανικά, και το Κράτος και η Διοίκηση
της Εκκλησίας, είναι έργο του Θεού. Πρόκειται για δύο διακονήματα με τον ίδιο σκοπό.
Αυτό πρέπει να κατανοηθεί από όλους. Έτσι
θα λυθεί το πρόβλημα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Το θέμα φωτίζεται καθαρά
στο Κεφάλαιο ο ΙΓ΄ της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Εκεί, τονίζεται ότι το Κράτος υπάρχει για να τιμωρεί το
κακό και να αμείβει το καλό. Και αυτό διότι το
Κράτος είναι, πρέπει να είναι, υπηρέτης του
Θεού που έχει αποστολή να φροντίζει για το
καλό του κάθε ανθρώπου. Αλήθεια, τι σημαίνει καλό; Ποια κοσμοθεωρία θα μας το προσδιορίσει; Ασφαλώς ΟΧΙ ο υλισμός οιουδήποτε
χρώματος. Στην αποστολή του Κράτους είναι
και το δικαίωμα της χρήσης βίας για όσους παρεκτρέπονται. Υπηρετικό λοιπόν είναι το έργο
του Κράτους για την ηθική και υλική πρόοδο
του προσώπου και του συνόλου (σώματος της
Εκκλησίας). Και το έργο της Διοίκησης της Εκκλησίας ποιο είναι; Δεν είναι το «πορευθέντες
μαθητεύσατε…;». Η αποστολή της Εκκλησίας,
όπως λέχτηκε, είναι ευρύτερη του Κράτους.
Για να το πούμε ορθόδοξα: η αποστολή του
Κράτους περιέχεται μέσα στην αποστολή της
Εκκλησίας. Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι οι απόστολοι είχαν στα χέρια τους
όλα τα προβλήματα της Εκκλησίας πνευματικά και βιοτικά. Με την αύξηση όμως των χριστιανών οι απόστολοι δεν επαρκούσαν και για
το λόγο αυτό, για τη διακονία των τραπεζών
εκλέχτηκαν οι εφτά διάκονοι. Έτσι, η μέριμνα
για τα βιοτικά είναι διακόνημα της Εκκλησίας.
Αφού το Κράτος είναι «διακόνημα» της Εκκλησίας μπορεί να είναι πάνω απ’ αυτήν;
Έτσι από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται υπό το Κράτος και ο όρκος που δίνεται από τον Επίσκοπο είναι εξευτελιστικός.
Συν Θεώ θα συνεχίσουμε διότι πρέπει…
Χαρ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. - Δικηγόρος
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μειΖον «εθνικο» θεμΑ η δικΑιωςη του δεςποτη ιγνΑτιου;

συνέχεια από τη σελ. 1
Όπως κατ' επανάληψη δηλώσαμε, δεν ήταν
στις προθέσεις μας να γράψουμε ή να γνωστοποιήσουμε κάτι σχετικό με τον ορυμαγδό μηνύσεων του Ιγνατίου σε βάρος μας, παρ' όλη την
παράνομη και αντικανονική εκλογή του, τη χειροτονία του, την ψευδοενθρόνισή του και την εγκατάστασή του στη Λάρισα. Αξιομνημόνευτο υπήρξε το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι δίκες, παρά
τις ψευδομαρτυρίες και μηχανορραφίες - που
δεν είναι του παρόντος να γράψουμε - υπήρξαν
αθωωτικές!
Όσο ο καιρός περνούσε και οι διαμαρτυρόμενοι χριστιανοί απαλλάσσονταν από τις μεθοδευμένες κατηγορίες του και δεν κλείνονταν
στις φυλακές, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Σαν
άλλος Ηρώδης που ζητούσε τρόπο να θανατώσει το νεογέννητο Χριστό (Ματθ. 2, 13), ξεκίνησε έναν αγώνα με εξώδικα εναντίον της εφημερίδας "ΑΓΩΝΑΣ" και των συντακτών της, με σκοπό το κλείσιμό της, προφασιζόμενος ότι, «διχάζει το ποίμνιο… και οδηγεί σε εμφύλια διαμάχη
τους χριστιανούς».
Αποτυγχάνοντας και σ' αυτή την αγωνιώδη του
προσπάθεια, έβαλε σε εφαρμογή άλλο σχέδιο.
Κάθε πρώτη Κυριακή, που κυκλοφορούσε η
εφημερίδα, συνεργεία με εθελοντές την διένεμαν
έξω από τους ναούς της πόλης. Τότε εγκάθετοι
κλακαδόροι, συνεπικορούμενοι και από ιερείς,
έβριζαν και απειλούσαν τους διανομείς, ζητώντας
αρκετές φορές την επέμβαση της αστυνομίας.
Αποτυγχάνοντας ο ταλαίπωρος και σ' αυτό το
εκβιαστικό τρικ, σοφίστηκε άλλο:
Η εφημερίδα τοποθετείται σε ΣΤΑΝΤΣ σε κεντρικά σημεία, αφετηρίες λεωφορείων κ.α. απ'
όπου την προμηθεύονται οι αναγνώστες. Άνθρωποί του βγαίναν παγανιά, τις μάζευαν και τις έριχναν στους κάδους απορριμμάτων. Όσους πιάσαμε μας έδειχναν τη μητρόπολη γι' αυτό και όλα
σχεδόν τα εξώδικά μας τα κοινοποιούσαμε και σ'
αυτήν ως ηθικό αυτουργό αυτών των πράξεων.
Κάποια στιγμή οι πρόθυμοι "καλοθελητές" τελείωσαν και τότε άρχισαν να τους αντικαθιστούν οι
ίδιοι. Σε ενέδρα πιάσαμε επ' αυτοφώρω τον αρχιγραμματέα της μητρόπολης Λάρισας να πετάει τις εφημερίδες και γι' αυτό το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας τον καταδίκασε σε ποινή
φυλάκισης έξι μηνών με ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ. 2Β.
Παρ' όλα αυτά δεν σταμάτησαν. Την Κυριακή
της Σταυροπροσκυνήσεως και μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας οι εθελοντές άρχισαν τη διανομή των εφημερίδων στα παραπλεύρως πεζοδρόμια. Τότε δύο νεαρά άτομα βγήκαν από τον ναό,
όρμησαν κατ' επάνω τους βρίζοντας και απειλώντας και άρπαξαν 250 εφημερίδες. Το αποτέλεσμα ήταν να καταλήξουμε στο αστυνομικό τμήμα με έναν από τους δράστες που ήταν αλλοδαπός, γιατί ο άλλος εξαφανίστηκε! Εκεί βρεθήκαμε προ μεγάλης εκπλήξεως. Ο αλλοδαπός δράστης αν και επί 3ωρο πιέζονταν να με μηνύσει για
να με φυλακίσουν, όπως έλεγαν - εδώ έχει πλήρη
εφαρμογή η λαϊκή παροιμία: «Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι» -, αρνούμενος
να υποκύψει έλεγε: «Αφού δεν μ' έκανε τίποτα,
για ποιο πράγμα να τον μηνύσω;».
Όπως γίνεται αντιληπτό με τα λόγια και τη στάση του δίδαξε ήθος, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά σ'
όλους τους υψηλόβαθμους και χαμηλόβαθμους
ρασοφόρους και ένστολους, που συμμετείχαν
στο κακόγουστο αυτό θέατρο. Θα έπρεπε η πράξη του αυτή, που είναι σπάνια στις μέρες μας, να
γραφεί με χρυσά γράμματα ώστε να παραδειγματίζονται με το παράδειγμά του.
Και το αποτέλεσμα; Μετά το 3ωρο και ενώ
ήμουν κρατούμενος χωρίς έγκληση, εμφανίστηκε ο αρχιερατικός της μητρόπολης και κατέθεσε
μήνυση εναντίον μου - "Θου Κύριε φυλακή τω στόματί μου" -. Το τί ψεύδη αράδιασε είναι φρικτό!!!
Κι όλα αυτά για ένα σκοπό∙ να με παρουσιάσουν
ως ταραχοποιό και να με κλείσουν φυλακή.
Να προσήλθε, άραγε, στο Τμήμα μόνος του ο
αρχιερατικός, χωρίς την άδεια του δεσπότη Ιγνάτιου Λάππα; Δεν νομίζω. Και αν ναι, την επομένη που το πληροφορήθηκε ο δεσπότης τί έκανε;
Ω Χριστέ μας, για επίσκεψη φυλακισμένων μίλησες "… εν φυλακή ήμην και ουκ επεσκέψασθέ
με" (Ματθ. 25, 44) και τους παραβάτες αυτής Σου
της εντολής «κατηραμένους» χαρακτήρισες και
για «το πυρ το αιώνιον…» τους προορίζεις. Τότε
πώς θα αποκαλούσες τους αντιπροσώπους Σου
επί της γης, που κύριο μέλημά τους δεν είναι η
σωτηρία των πιστών αλλά ο εκμηδενισμός και η

εξουθένωσή τους, ο εγκλεισμός του στα βαθύτατα των φυλακών που ευφροσύνη πατριαρχική
και δεσποτική προσφέρει.
Πού θα τους τοποθετούσες, Κύριε, όταν χωρίς το φόβο Σου, παλαμίζουν το Ευαγγέλιο και
με ελαφρά καρδία ορκίζονται ψέματα μεταχειριζόμενοι κάθε αθέμιτο μέσο, αρκεί να τους προσφερθούν εδαφιαίες μετάνοιες αναγνώρισης
και θεοποίησής τους; «Ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις»,
Κύριε, «πάντες, εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν» (Ρωμ.
γ΄ 10-12).
Και συΝεΧεια
Από την ημέρα που πάτησε παράνομα το πόδι
του ο Ιγνάτιος στην Λάρισα και άκουγε ως άλλος
Κάιν την φωνή του "δολοφονηθέντος" αγίου Θεολόγου "Ιγνάτιε πίε το αίμα μου", ξεκίνησε αγώνα ανύστακτο προκειμένου να υποτάξει πάντα
"εχθρόν και πολέμιον" μηνύοντας 34 χριστιανούς.
Οι διώξεις αυτές δεν προχώρησαν διότι δεν στοιχειοθετούσαν αδίκημα. Και παρά τις ψευδομαρτυρίες 5 ιερομονάχων, την επιθυμία του Προϊσταμένου Εφετών και του δεσπότη Ιγνατίου να μας
κλείσουν φυλακή, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο.
Αλλ' ο δεσπότης δεν το έβαλε κάτω. Ως άλλος Δέκιος, πλήρης… χριστιανικής "αγάπης", καταθέτει: α) Στις 14/1/2005 αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων, β) Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο
Λάρισας (28/2/2005) κατά 15 ατόμων και γ) άλλη
αγωγή κατά 18 ακόμη ατόμων ζητώντας 20.000
ευρώ απ' τον καθένα ως χρηματική ικανοποίηση,
προσθέτοντας και άλλα ψέματα για να γίνει πιστευτός. Η υπόθεση είναι γνωστή γιατί τη γράψαμε στο φύλλο 211/Δεκεμβρ. 2014.
Ο άνθρωπος (δεσπότης Ιγνάτιος) δεν σταμάτησε εδώ. Άρχισε πόλεμο εναντίον μου με μηνυτήρια αναφορά (στις 11/2/2005) ζητώντας την ποινική μου δίωξη και την κατά νόμο ταχεία και παραδειγματική τιμωρία μου. Επ' αυτής κατέθεσα
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ - ένα πλήρη φάκελο με 27 συνημμένα στοιχεία επί των κατηγοριών του δεσπότη Ιγνατίου - στη Β΄ Πταισματοδίκη
Λάρισας (Μάιος 2005).
Κατέθεσα εν συνεχεία ΑΝΑΦΟΡΑ στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου (Αρ. Πρωτ. 7811/24-82006) ζητώντας να ερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος για τα τεκταινόμενα στην μητρόπολη Λάρισας, και στις 2/7/2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ στην Α΄ Πταισματοδίκη Λάρισας με επί πλέον νέα στοιχεία. Ο κ. Εισαγγελέας ζήτησε επί πλέον στοιχεία και τα οποία κατέθεσα στις 11/8/2007
με ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
προς τον Β΄ Πταισματοδίκη Λάρισας.
Η υπόθεση αυτή κράτησε περίπου 3 χρόνια, όταν η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
(16/3/2009) έβγαλε βούλευμα και στο οποίο αναφέρει τα εξής: «Κατόπιν όλων των ανωτέρω φρονούμε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς και σαφείς ενδείξεις
για την στοιχειοθέτηση προσωπικής ποινικής ευθύνης του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιγνατίου και τη κατ' αυτού κίνηση ποινικής δίωξης… Όσον
αφορά την φερόμενη τέλεση της πράξης της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος υπερισχύει πρωτίστως το
γεγονός ότι πρόκειται περί πλημμελήματος, το οποίο
τοποθετείται χρονικά στο έτος 1977 και έχει συνεπώς
παραγραφεί». Η υπόθεση αυτή δεν έχει κλείσει
γιατί βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη.
Ο δεσπότης Ιγνάτιος "ως λέων ωρυόμενος ζητών τίνα καταπίη" (Α΄ Πετ. 5, 8) κατέθεσε αγωγή με το ίδιο αντικείμενο της παραπάνω μηνυτήριας αναφοράς του (11/2/2005) στις 9/3/2007)
ζητώντας "χρηματική ικανοποίηση 80.000 ευρώ
προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που
υπέστην".
Η ιστορία αυτή κράτησε - Πρωτόδικα και Εφετείο - περίπου 8 χρόνια. Στο Τριμελές Εφετείο
εκδικάστηκε στις 20/9/2013 και δημοσιεύθηκε η
απόφαση 29 Μαΐου 2014 και καθαρογράφτηκε
8/9/2014. Για το θέμα αυτό γράψαμε στο φύλλο
214-215 Μάρτιος-Απρίλιος 2015 και για τα όλα
ψέματα που επικαλείται ο κ. Ιγνάτιος στην αγωγή του! Και δικαιώθηκε (sic).
ΜειΖοΝ "εΘΝιΚο" ΘεΜα
η δικαίωση του ιγνατίου;
(Σημειώστε τις ημερομηνίες και θα βγάλετε
συμπεράσματα)
Στις 9/9/2014 μας κοινοποιήθηκε η απόφαση
του Εφετείου Λάρισας. Η αίτηση Αναιρέσεως
για τον Άρειο Πάγο κατατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας και καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εκθέσεων
της Γραμματείας του Εφετείου 57/24-9-2014. Ο
Πρόεδρος του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με σχετική πράξη γνωρίζει ότι την έχει

στα χέρια του 18/11/2014 όπου και ορίζει ημερομηνία δικάσιμο 16/3/2015 (α΄ δηλαδή χρόνος
λιγότερος από 4 μήνες).
Στις 16/3/2015 ημέρα Δευτέρα η υπόθεση εκδικάστηκε και στις 30/3/2014, σε μυστική διάσκεψη, κρίθηκε και αποφασίσθηκε σε δημόσια συνεδρίαση (β΄ σε 14 ημέρες). Και στις 23/4/2015
δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση (γ’ σε 35
ημέρες). Στις 15/5/15, ημέρα του Αγίου Αχιλλείου, διαβάζουμε στην τοπική, φίλη του δεσπότη,
εφημερίδα την απόφαση (δ΄ σε λιγότερο των δύο
μηνών) ενώ καθαρογράφτηκε στις 25/5/2015 (ε΄
σε δύο μήνες και λίγες ημέρες).
Αυτό κι αν αποτελεί παραδοξότητα όσον αφορά το τελείωμα της υπόθεσης.
Δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει παρόμοια απόφαση στον Αρειο Πάγο που να έχει τελειώσει με
τόση γρηγοράδα (σε δύο μήνες να δικαστεί, να
βγει η απόφαση και να καθαρογραφεί).
Πρωτοσέλιδα στην τοπική εφημερίδα, φίλη
του Ιγνατίου, διαβάσαμε: "ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ" «Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον κ. Ιγνάτιο». Ρωτήσαμε να μάθουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του κειμένου, καθ' όσον τα στοιχεία και η
ημερομηνία δεν ήταν σωστά αλλά παραπλανητική παίρνοντας την απάντηση ότι τα έδωσε η
μητρόπολη.
Ο καθένας μπορεί να καταλάβει γιατί η μητρόπολη επικαλείται στο δημοσίευμά της τον Σεπτέμβριο του 2014 και της 23ης Απριλίου 2015.
Το κάνει γιατί το διάστημα των 8 μηνών της είναι αρκετό. Παρατηρώντας όμως τις πραγματικές ημερομηνίες διαπιστώνεις ότι δεν είναι 8
αλλά 4 και 2 μήνες. Θα διερωτηθεί ο αναγνώστης ότι εδώ κάτι συμβαίνει! Ο κ. Ιγνάτιος προσπαθεί ακόμα και στις δικαστικές αποφάσεις να
μην γράψει την αλήθεια και να επιχειρεί να παραπλανήσει το Ορθόδοξο Χριστιανικό πλήρωμα.
ιΓΝατιο ραδιοφωνικό διάγγελμα
«Σκληροτράχηλοι και απερίτμητοι τη καρδία
και τοις ωσίν, υμείς αεί το πνεύματι τω Αγίω
αντιπίπτετε, ως οι πατέρες υμών και υμείς»
(Πραξ. 7, 51).
Δέσποτα Ιγνάτιε, στο πρόσωπό σας έχει πλήρη εφαρμογή ο λόγος του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου προς το σκληρό ιουδαϊκό συνέδριο για
την σκληρότητα, την αναισθησία… και την πνευματική κουφαμάρα, ώστε να μην ακούνε τίποτα….
Αγαπητοί αναγνώστες, πιστέψαμε ότι με το
μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα "ΑΓΩΝΑΣ" (φυλ. 211,
214, 215, Δεκεμβριος - Μάρτιος 2015),- καταστήσαμε σαφές ότι όλο το σκηνικό της δίωξης
μας αποτέλουσε ένα καλοστημένο ψέμα και ελπίζαμε ότι ο δεσπότης θα έκανε δεκτό το αίτημά μας να τα παρουσιάσουμε, όπου και όποτε ήθελε για να μάθει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της θεοσώστου μητρόπολης Λάρισας την
αλήθεια ώστε να σταματήσει ο κατήφορος που
πήρε παραπληροφορώντας το κοινό με τα φιλικά του μέσα ενημέρωσης, τα οποία συστηματικά αρνούνται να δημοσιεύουν τις απαντήσεις
που στέλνουμε.
Δυστυχώς διαψευστήκαμε, όταν μετά από
λίγες ημέρες είδαμε νέα "γνωστοποίηση" για
«αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε από τον Άρειο πάγο…», και πανηγυρισμούς ξανά για το δικαστικό θρίαμβο. Πρωτοσέλιδα η φίλη εφημερίδα έγραφε: «ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ», «Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον κ. Ιγνάτιο».
Το κείμενο δε θα το σχολιάσουμε γιατί θέλει
πολύ χώρο. Το μόνο που θα αναφέρουμε επιγραμματικά είναι ότι στις 16/3/2015 εκδικάστηκε η υπόθεση και στις 30/3/2015 βγήκε η απόφαση, δηλαδή μέσα σε 14 ημέρες. Απόφαση 14
ημερών στον Άρειο Πάγο;;; Και όμως… Τα σχόλια δικά σας!!!
Η κατρακύλα δεν σταμάτησε εδώ. Έβγαλε διάγγελμα που για ένα δεκαήμερο μεταδίδονταν
από τον ραδιοφωνικό σταθμό της μητρόπολης
και καλούσε τους εναπομείναντες "υβριστές"
και συκοφάντες Αγωνιζόμενους «να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στη ποίμνη της τοπικής εκκλησίας, βάζοντας μετάνοια εδαφιαία στο μητροπολίτη και ζητώντας έμπρακτα
συγγνώμη…».
Ω, Χριστέ μου! Οι Γραμματείς και Φαρισαίοι
ωχριούν μπροστά στο θράσος και την υποκρισία του Ιγνατίου. Μπορεί εκείνοι για πάρα πολλά
να κατηγόρησαν τον Χριστό, αλλά να τους βά-
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λει εδαφιαίες μετάνοιες και να ζητήσει έμπρακτη συγγνώμη δεν το τόλμησαν. Μόνο ο Σατανάς τον προκάλεσε λέγοντας: «Πάντα ταύτα σοι
δώσω, εάν πεσών προσκυνήσης μοι» (Ματθ. 4, 9).
Και ερωτούμε.
Για ποιο πράγμα γονυπετείς να βάλουμε εδαφιαία μετάνοια και να ζητήσουμε έμπρακτα συγγνώμη;
Μήπως γιατί μας έσπασε στο ξύλο έξω από την
Μονή Πετράκη (12 άτομα στα νοσοκομεία) όταν
αντικανονικά και παράνομα γίνονταν εκλογή του;
Μήπως γιατί 22 άτομα έξω από τη μητρόπολη
Αθηνών διαμαρτυρόμενοι για την αντικανονική
χειροτονία του ξυλοκοπήθηκαν άγρια;
Μήπως για το μακελειό που προκάλεσαν οι
2.500 αστυνομικοί, ΜΑΤ, ΕΚΑΜ (;) κατά την παράνομη - χωρίς διάταγμα - ενθρόνιση παρωδία
που υπήρξε αιτία να σταλούν 150 σοβαρά τραυματισμένοι στα νοσοκομεία και άλλοι τόσοι ελαφρύτερα;
Μήπως γιατί έστειλε εκατοντάδες χριστιανούς
στα κρατητήρια της Διεύθυνσης της Αστυνομίας στην 20ετή παράνομη παραμονή του στον
τόπο μας;
Μήπως γιατί σύρθηκαν στα δικαστήρια άνθρωποι πάνω από 150 φορές επειδή διαμαρτύρονταν
για την αντικανονικότητά του;
Μήπως γιατί έκανε αγωγές ψευδείς και με
ψευδομάρτυρες σε 34 οικογένειες ζητώντας για
ηθική ικανοποίηση 20.000 ευρώ από τον καθένα κι΄αυτό επειδή δεν τον αναγνώριζαν ως κανονικό δεσπότη;
Μήπως γιατί στραγγάλισε οικονομικά 12 πολύτεκνες οικογένειες ζητώντας να φιμώσουν την
συνείδησή τους αν θέλουν να γλυτώσουν από το
κυνηγητό του;
Μήπως γιατί ταλαιπώρησε χιλιάδες αστυνομικούς ξοδεύοντας το ελληνικό κράτος εκατομμύρια κάθε φορά που ήθελε να κάνει το χαβαλέ του
(1 ½ ώρα λειτουργία);
Μήπως γιατί δολοφόνησε τον άγιο επίσκοπο
Θεολόγο με τον εωσφορικό εγωισμό του προκειμένου να έχει μίτρα στο κεφάλι του;
Μήπως… μήπως και δεκάδες άλλα μήπως θα
απασχολούν τους αναγνώστες χωρίς να μπορούν να βγάλουν άκρη διότι κι αυτός ο αιμοσταγής Χίτλερ δεν ζήτησε από τους λαούς που υπέταξε να κάνουν κάτι παρόμοιο. Μόνον ο Ναβουχοδονόσορ της Παλαιάς Διαθήκης είχε δώσει τέτοια εντολή (Δαν. 1, 2 - 24).
Και το πιο ΦοΒερο
Κατ' επανάληψη εκδήλωσε μια βαθιά - δαιμονική - ικανοποίηση μιλώντας για την "μετάνοια"
πρώην αγωνιζόμενων χριστιανών και προπαντός
όταν αυτοί διακρίνονταν ιδιαίτερα.
Έπαιζε τόσα χρόνια δοκιμάζοντας την αντοχή
τους. Δε σκέφθηκε ούτε λυπήθηκε ανθρώπους
που σε μια στιγμή ανθρώπινης αδυναμίας υπέκυψαν στην πίεση του πνευματικού τους ή στην
βασανιστική πίεση των μελών της οικογένειας, ή
στην επιδίωξη μικροπρεπών σκοπών (καινοδοξία,
γάμοι, βαπτίσεις, αγιασμοί, φωτογραφίες με το
δεσπότη κ.ά.).
Αυτά και άλλα τους ανάγκασαν να αποσυρθούν από τον αγώνα. Ήρθες να τους προσβάλεις με τέτοιο τρόπο που ούτε οι κουκουλοφόροι της Γκεστάπο δεν το έκαναν.
Και τι είπες:
«Ότι πολλοί απ' αυτούς, οι οποίοι μέχρι πρότινος με υβρίζανε και με συκοφαντούσαν επέστρεψαν στην τοπική μας Εκκλησία ("εννοείται βάζοντας εδαφιαία μετάνοια και ζητώντας έμπρακτη
συγγνώμη") και είναι άξιοι συνεργάτες σε πολλά από τα έργα της τοπικής Εκκλησίας που τους
εμπιστεύθηκε και τους ανέθεσε».
Ήταν συγκλονιστικά όταν έβλεπες γέροντες,
μεσήλικες, νέους να είναι προβληματισμένοι,
και δακρυσμένοι να προσπαθούν να δικαιολογηθούν τονίζοντας ότι δεν συνέβησαν τίποτα απ'
αυτά που τους καταλογίζει ο Ιγνάτιος, όλα είναι
ψευδή, ανυπόστατα και ούτε συνεργάτες γίναμε ούτε δουλειά μας έδωσε σε ανύπαρκτα έργα
της Εκκλησίας!
Και εδώ αποδεικνύεται ο Ιγνάτιος ότι δεν είναι
μόνο ψεύτης αλλ' είναι και συκοφάντης!
Και τελειώνει το διάγγελμά του «Να ευχηθούμε
στον σεβασμιώτατο μητροπολίτη μας και με αυτή
την απόφαση του Αρείου Πάγου να του δώσει ο
Θεός περισσότερη δύναμη». Οι άνθρωποι είναι
αθεόφοβοι και εμπαίζουν το Θεό κάνοντάς Τον
συνήγορο στις ψευτιές και ψευδομαρτυρίες τους.
«Σκληροτράχηλοι και απερίτμητοι τη καρδία…».
ΝτροπΗ.
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θεοφώτιστοι , εργασθέντες για την περιφρούρηση των
πιστών από τους αιρετικούς. Παράλληλα υπήρξε και
ημέρα μνημοσύνου (9 έτους) του μακαριστού γέροντος
της Ι.Μ.αγ.Δημητρίου Στομίου Λάρισας π.Αθανασίου Μυτιληναίου , κατά την διάρκεια του οποίου μίλησε ο Καθηγούμενος πολύκαρπος ο οποίος μεταξύ των άλλων είπε :
Η A΄ Οικουμενική σύνοδος έγινε το 325 μ. Χ. έτος στην
Νίκαια της Βιθυνίας. Οι εργασίες της διήρκησαν περίπου
τέσσερες (4) μήνες. Από τις 20 Μαΐου έως τις 25 Αυγούστου διήρκησαν.
Πρόεδρος της συνόδου ήταν ο Μ. Κων/νος και κατά
την παράδοση συμμετείχαν 318 Θεοφόροι Πατέρες από
τους οποίους μόνον πέντε (5) προέρχονταν από την Δύση.
Η σύνοδος αυτή συγκλήθηκε να καταδικάσει τον Αρειανισμό και να διατυπώσει την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, διότι
ο Άρειος, που ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας ήδη από το 318 μ. Χ., είχε αρνηθεί την Θεότητα του Ιησού Χριστού.
Το πρώτο λοιπόν και κύριο έργο της Συνόδου αυτής
της πρώτης, ήταν από την μια να καταδικάσει τις αιρετικές πλάνες και κακοδοξίες του Αρείου και των οπαδών
του και από την άλλη να διακηρύξει την ορθή πίστη με
την σύνταξη και διατύπωση των οκτώ (8) πρώτων άρθρων
του Συμβόλου της Πίστεως, του’’ Πιστεύω’’.
Το Σύμβολο αυτό της Α’ οικουμενικής συνόδου με τα
οκτώ (8) άρθρα, τις μικρές δηλαδή σύντομες προτάσεις,
ονομάστηκε Σύμβολο της Νικαίας.
Αυτό συντάχθηκε και εγκρίθηκε από δύο (2) οικουμενικές συνόδους και είναι πλέον όρος πίστεως. Το υπογραμμίζω αυτό. Είναι ένα πανχριστιανικό κείμενο που πήρε το
κύρος του αλαθήτου. Γι’ αυτό πρέπει να μένει απαραχάρακτο και αναλλοίωτο.
Το Σύμβολο της Πίστεως δεν ανέχεται καμία προσθήκη ή αφαίρεση. Η προσθήκη π.χ. του Filioque από τους
Ρωμαιοκαθολικούς, ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και εκ του Υιού, αποτελεί παραχάραξη και είναι διπλό αμάρτημα.
Είναι αμάρτημα τυπικό, αλλά και ουσιαστικό. Και είναι τυπικό αμάρτημα διότι έγινε παραβιάζοντας ρητές
και σαφείς απαγορευτικές διατάξεις οικουμενικών συνόδων. Είναι και ουσιαστικό αμάρτημα, γιατί παρέβλεψε την ρητή διδασκαλία της Αγίας Γραφής, που διδάσκει
με σαφήνεια ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται μόνον
από τον Πατέρα.
Το Σύμβολο της Πίστεως αποτελεί πλέον πηγή πίστεως.
Και όποιος θέλει να μπει μέσα στην Εκκλησία πριν από το
βάπτισμα, πρέπει να δώσει οπωσδήποτε την ομολογία,
απαγγέλλοντας το Σύμβολο της Πίστεως.
Η Α΄ οικουμενική σύνοδος λοιπόν καταδίκασε και αναθεμάτισε τους αιρετικούς, Άρειο, Σεκούνδο- επίσκοπο
Πτολεμαΐδας -και Θεωνά επίσκοπο- Μαρμαρυγής, τους
οποίους ο Μ. Κωνσταντίνος εξόρισε στην Ιλλυρία.
Είναι γνωστό από την εκκλησιαστική ιστορία, ότι οι Άγιοι Πατέρες πολέμησαν με ακαταμάχητη δύναμη και με
ακατάβλητη υπομονή τις αιρέσεις. Τις αιρέσεις που κατά
καιρούς φύτρωναν στο χώρο της Εκκλησίας και έδωσαν
οι Άγιοι Πατέρες μας την μαρτυρία της ορθής πίστεως και
ζωής, και την οποία πολλές φορές, αυτήν την μαρτυρία
τους την σφράγισαν και με το αίμα τους.
Ο Ευαγγελιστής Λουκάς λοιπόν που καταγράφει τις
πράξεις των Αποστόλων, μας παραθέτει στο 20ο κεφάλαιο
την ομιλία που έκανε ο Απ. Παύλος στους πρεσβυτέρους
της Εφέσου. Τί τους είπε ; « Προσέχετε τον εαυτόν σας
και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επικεφαλής για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού
που την έκανε δική Του με το αίμα Του». Και στην συνέχεια προφητεύει ο Απόστολος λέγοντας «… εγώ γαρ οίδα
τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξή μου λύκοι βαρείς
εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου, και εξ υμών αυτών
αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών…» , Ξέρω καλά –τους
λέγει-ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν λύκοι
άγριοι που δεν θα λυπηθούν το ποίμνιο, ακόμα και από
ανάμεσά σας θα βγούν πρόσωπα που θα διδάξουν στραβά για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους».
Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι ο λόγος του Θεού
δεν χαρακτηρίζει ως αίρεση μόνο την απόκλιση από την
δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, που προέρχεται
συνήθως από την λογική ερμηνεία του δόγματος, αλλά
χαρακτηρίζει ως αίρεση και την απόκλιση από την ηθική,
από το ήθος του Ευαγγελίου.
Η νοθεία δηλαδή του δόγματος και η νοθεία του Ευαγγελικού ήθους συνιστούν αίρεση και πρέπει αυτό όπωσδήποτε να το προσέξουμε μήπως τυχόν και ευρεθούμε να
αιρετίζουμε την ζωήν την κοσμική που κάνουμε.
Οι ποιμένες της Εκκλησίας μας λοιπόν, σύμφωνα με

την παραγγελία του Απ. Παύλου, πρέπει να έχουν ακοί- θόδοξης Εκκλησίας μας,( κληρικούς και λαϊκούς) και είμητη φροντίδα για να διασφαλίζουν την ορθή πίστη και ναι ανάγκη να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, και να σημάνουμε συναγερμό.
την αληθινή ευσέβεια του λαού του Θεού.
Ο Άπ. Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του στο
Αριστο υπόδειγμά τους είναι ο Απ. Παύλος,- βεβαίως,
και όλοι οι Απόστολοι- , διοτι όταν γράφει στη Β’ προς Κο- 13Ο κεφάλαιο, μας καλεί σε συναγερμό λέγοντάς μας: «…
ρινθιους επιστολή του τα παθήματά που υπέμεινε για το ώρα ημάς ήδη εξ ύπνου εγερθήναι…» = είναι η ώρα που
Ευαγγέλιο του Χριστού, εκφράζει τον πόνο της ψυχής, πρέπει να ξυπνήσουμε από τον ύπνο της πνευματικής χατου και αποτυπώνει την μεγάλη αγωνία του. Αποτυπώ- λάρωσης και αυτάρκειας.
νει την ανύστακτη φροντίδα και μέριμνα για την ΕκκληΤο οικουμενιστικό κίνημα απλώνει διαρκώς και διαρσία του Χριστού. Καθίσταται όντως φάρος πνευματικός. κώς τις ρίζες του μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και απειΟ κόπος μου και ο μόχθος μου (γράφει) ήταν πολύς. λεί να καταπνίξει την φυτεία του Χριστού σαν άλλος φυΞαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα, πολλές τικός λύκος.
φορές μου έλλειψε εντελώς το φαγητό, ξεπάγιασα και
Το οικουμενιστικό διαχριστιανικό κίνημα που έχει κύδεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από αυτά είχα και ριο σκοπό να ενώσει τον Ρωμαιοκαθολικισμό και τον Προτην καθημερινή πίεση των εχθρών μου και την φροντίδα τεσταντικό κόσμο με την Μία, Αγία, Καθολική και Απογια όλες τις εκκλησίες. Ποιανού η πίστη ασθενεί και δεν στολική Ορθόδοξη Εκκλησία και να παραδώσει αυτήν
ασθενώ και εγώ ; ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν την ένωση στην χοάνη των Θρησκειών, υπηρετεί ολουποφέρω και εγώ ;
φάνερα και απροκάλυπτα πλέον τους στόχους της παΗ διαρκής μέριμνα και φροντίδα του Απ. Παύλου ήταν γκοσμιοποίησης.
να ασφαλίσει την ορθή πίστη των Χριστιανών, από τις
Στο όνομα λοιπόν της ενώσεως των Εκκλησιών, οι οιαιρετικές διδασκαλίες και να ασφαλίσει και την αληθι- κουμενιστές στους διαλόγους τους, παραβλέπουν και
νή ευσέβεια, το ήθος δηλαδή, από τα διεφθαρμένα ήθη. απομειώνουν την αξία των δογμάτων της πίστεως και
Γι’ αυτό τονίζει στους Εφεσίους, (Κ. 5), λέγοντάς τους: προσβάλλουν με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς την πα« Αφού ανήκετε στον Θεό, δεν πρέπει ούτε καν να γίνε- τερική παράδοση.
ται λόγος μεταξύ σας για ακολασία και κάθε είδους σαρΕπειδή όμως η δογματική αλήθεια δεν τους βοηθάει
κική ακαθαρσία και πλεονεξία. Επίσης, αφού ανήκετε στην ένωση των εκκλησιών, την παραμερίζουν και προστον Θεό, δεν σας ταιριάζει η αισχρότητα, τα ανόητα λό- βάλλουν σαν ενωτικό στοιχείο την αγάπη. Επίσης επειγια και τα βρώμικα αστεία, γιατί αυτοί που επιδίδονται δή και η Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία δεν συμβάλλει
σ΄ αυτά, δεν έχουν μερίδιο στην Βασιλεία του Χριστού.
στην ένωση, την προσβάλλουν, αποδίδοντας της ανυπόΣυγκεκριμένα τους λέγει : «..Σας έγραψα ώ Κορίνθι- στατους χαρακτηρισμούς, και προτείνουν με τρόπο επιταοι, σε προηγούμενη επιστολή, να μην συναναστρέφεστε κτικό, να δημιουργηθεί μία σύγχρονη ορθόδοξη μεταπαανθρώπους που έχουν ανήθικη
τερική Θεολογία. Και άλλες φοδιαγωγή. Βέβαια δεν εννοούσα
ρές το έχουμε πεί αυτό και βεόλους γενικά τους έξω από την
βαίως γράφεται και ακούγεται,
κοινότητά σας ανήθικους αυτού
ότι θα αποτελέσει αυτή η ορτου κόσμου, ή τους πλεονέκτες
θόδοξη μετα-πατερική θεολοή τους κλέφτες ή τους ειδωλογία- η οποία θα έχει απορρίψει
λάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να
την Ορθόδοξη Πατερική Θεολοεγκαταλείψετε τον κόσμο.
γία- την βάση για την υπέρβαση
Η Γραφή λέγει : «…διώξτε
της διαίρεσης μεταξύ Ανατολής
τον κακό, από ανάμεσά σας…»
και Δύσης.
= « και εξαρείς τον πονηρόν εξ’
Επίσης, αυτό που ξεπερνάυμών αυτών…»
ει κάθε λογική είναι το ότι οι οιΑγαπητοί μου, εδώ σ’ αυτόν
κουμενιστές θέλουν και προτον λόγο που λέγει ο Απόστολος ο τάφος του π. Αθ. Μυτιληναίου
βάλουν μία νέα ορθόδοξη θεοκαι επικαλείται αυτό το χωρίο
λογία των θρησκειών, γιατί πιαπό το Δευτερονόμιο, εδώ δεν έχει ισχύ το «…μη κρίνε- στεύουν ότι, η χάρη του Θεού που σώζει, δεν περιορίτε, ίνα μη κριθήτε…», αλλά έχει εφαρμογή αυτό που λέ- ζεται μόνον στα κανονικά όρια της Ορθόδοξης Εκκληγει ο Κύριος «…την δικαίαν κρίση κρίνατε…»
σίας, αλλά προεκτείνεται και σε άλλες χριστιανικές «
Όλα αυτά που είπαμε αποκαλύπτουν ξεκάθαρα ότι η εκκλησίες » ( εντός εισαγωγικών βάζουμε την λέξη εκαπομάκρυνση, όχι μόνον από την δογματική διδασκαλία, κλησία ), προεκτείνεται και σε άλλες κοινότητες άλλων
αλλά και από το Ευαγγελικό ήθος, το υπογραμμίζουμε ζωντανών πίστεων και σε αγνωστικιστές.
αυτό, συνιστούν αγαπητοί μου αίρεση.
Ακόμα ισχυρίζονται ότι, η χάρη του Θεού μπορεί να
Γι’ αυτό ο Απ. Παύλος, χαρακτηρίζει αιρετικό τον άν- σώζει και αθέους, μέσω άλλων άγνωστων και κρυφών
θρωπο που έχει αποκλίνει από την ορθή διδασκαλία του οδών. Ποιες είναι αυτές οι άλλες άγνωστες και κρυφές
Ευαγγελίου και από την Ευαγγελική ηθική.
οδοί ; Εκείνοι το γνωρίζουν, έτσι λένε, χωρίς να χρειάζεΗ στάση μας λοιπόν απέναντι σ’ έναν τέτοιο άνθρωπο ται η ορθή πίστη στον Άγιο Τριαδικό Θεό, χωρίς να χρειείναι προκαθορισμένη από τον λόγο του Θεού. «…Μετά άζεται το ορθόδοξο βάπτισμα. Άλλωστε βλέπετε πόμίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού…» μας παραγγέλ- σοι Χριστιανοί σήμερα δεν βαπτίζουν τα παιδιά τους.
λει. Δεν θα τον προτρέψουμε απλώς να εγκαταλείψει την
Έτσι καταργούν οι οικουμενιστές την ιεραποστολή,
πλάνη, αλλά θα τον νουθετήσουμε και η νουθεσία περι- καταργούν την εντολή του Χριστού που είπε στους μαλαμβάνει το πατρικό και το αδελφικό ενδιαφέρον, αλλά θητές του «…πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη,
και την έντονη παράκληση, θα ανοίξουμε διάλογο μαζί
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του
του, όχι για να βρούμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι δεδοΥιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τημένη, η αλήθεια είναι κατατιθεμένη, αλλά θα ανοίξουμε
διάλογο για να του επισημάνουμε την εκτροπή, την από- ρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν…».
Αυτή είναι η εντολή του Χριστού που στέλνει τους
κλιση από την αλήθεια από το δόγμα και από το ήθος.
Αποστόλους
και τους συνεχιστάς αυτών στο έργο του
Όμως, όταν διαπιστώσουμε μετά από μία και δύο προσπάθειες που κάνουμε να τον πείσουμε, ότι αυτός παρα- Ευαγγελισμού των Εθνών, όλων των εθνών.
Είναι ολοφάνερο ότι οι οικουμενιστές αποθρασύνμενει αμετακίνητος στην πλάνη του, θα σταματήσουμε
την κουβέντα μαζί του, θα σταματήσουμε τον διάλογο, θηκαν πλέον και χωρίς καμία αναστολή παρερμηνεύδιότι όπως ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος, τα παρακά- ουν και γκρεμίζουν τα πάντα. Η πτώση τους είναι μεγάλη, είναι αμαρτία προς θάνατον, είναι βλασφημία
τω θα είναι μάταιος κόπος.
«…Μηκέτι τα προς αυτόν διαλέξεις ποιού ανώδυνος κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι αδιανόητο ακόμη, αυτοί που μέχρι χθες, (κληρικοί και λαϊκοί) υπερασπίζογαρ ο πόνος…».
Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, σήμερα βρίσκεται νταν τα όσια και ιερά της πίστεώς μας, σήμερα να τα
μπροστά στον μεγαλύτερο εχθρό που ποτέ είχε να αντι- καταφρονούν. Πρέπει να φοβηθούμε την αίρεση, για
να μην πέσουμε στην αίρεση.
μετωπίσει μέσα στην δισχιλιετή ιστορική της πορεία.
Η αίρεση είναι πλάνη, η αίρεση είναι απάτη, η αίρεΒρίσκεται η εκκλησία μας αντιμέτωπη με την παναίρεση του οικουμενισμού. Το έχουμε πάρει είδηση αυτό; ση είναι ψεύδος. Είναι ανάγκη λοιπόν να προβάλουΜήπως συνηθίσαμε ακούγοντάς το; Δεν πρέπει να το με αντίσταση- όπως έκαναν οι Άγιοι Πατέρες μας –μένοντας σταθεροί στην πίστη και στην ηθική του Ευσυνηθίσουμε.
Ο οικουμενισμός δραστηριοποιείται παράλληλα στο αγγελίου.
Να μένουμε σταθεροί στην Ορθόδοξη Θεολογία των
χώρο του Χριστιανισμού και στο χώρο των θρησκειών.
Με μεγάλη λύπη και πόνο ψυχής διαπιστώνουμε ότι, τα Πατέρων μας, σύμφωνα με τον λόγο που είπε ο Απ.
πονηρά πνεύματα του οικουμενισμού, ήδη, έχουν δια- Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο «…σύ δε μένε, ώ Τιβρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληρώματος της Ορ- μόθεε, ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης…» (= εσύ να μένεις

σ’ αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους
έχεις αποδείξεις, έχεις τεκμήρια) και σύμφωνα μ’ όσα
είπε (ο Απ. Παύλος )πάλι στους χριστιανούς της Ρώμης
«…σας παρακαλώ αδελφοί, να προσέχετε όσους δημιουργούν διχόνοιες και σύγχυση και διδάσκουν πράγματα αντίθετα με όσα μάθατε. Τέτοιους ανθρώπους
να τους αποφεύγετε, γιατί δεν υπηρετούν τον Κύριο
μας Ιησού Χριστό.
Δεν προβάλλει ο Απ. Παύλος εδώ σαν ενωτικό στοιχείο την αγάπη, αλλά προβάλλει την αλήθεια.
Γιατί επομένως οι οικουμενιστές να επιμένουν να
θέλουν και να συνεχίζουν τον πολυχρόνιο διάλογο με
τους αιρετικούς και επί πλέον να προχωρούν στην ένωση μαζί τους και στην άνευ όρων και ορίων υποταγή; Η
σύνοδος αυτή συγκλήθηκε να καταδικάσει τον Αρειανισμό και να διατυπώσει την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία για το δεύτερο πρόσωπο της τους στον Πάπα
την στιγμή που μετά τόσα χρόνια, όχι μόνον δεν προέκυψε καμμία απολύτως μετάνοια των αιρετικών για
την επιστροφή τους στην κοινή πίστη, Γιατί ;
Ιδίωμα των αιρετικών- λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο
Αγιορείτης- είναι το να μένουν στην αίρεσή τους με πείσμα. Αυτό που κάνουν οι οικουμενιστές είναι υπέρβαση του θελήματος του Θεού, είναι περιφρόνηση της
αλήθειας, είναι καταφρόνηση των θυσιών των Αγίων Πατέρων.
Η παραγγελία του Απ. Παύλου είναι σαφής και κατηγορηματική : «…αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ
δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος…».
Αυτή λοιπόν είναι η Ευαγγελική στάση που κράτησαν μέσα στους αιώνες οι Πατέρες της Εκκλησίας μας
και δεν σηκώνει καμμία απολύτως αλλαγή.
...Και συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο μακαριστό Γέροντα της Μονής λέγοντας:
Πέρασαν αγαπητοί μου εννέα (9) χρόνια από την
σεπτή κοίμηση του Μακαριστού Γέροντος μας του π.
Αθανασίου, που συνέβη στις 23 Μαΐου 2006 και σήμερα μας αξίωσε ο Θεός και τελέσαμε το κατ’ έτος
μνημόσυνό του.
Η διαρκής μνήμη του πνευματικού μας πατέρα και
καθηγούμενου μας,-όπως έχουμε πεί και άλλες φορές- είναι ένα ανεξόφλητο χρέος, όχι μόνον της αδελφότητος μας αλλά και προσωπικό χρέος.
Θα ήταν αγνωμοσύνη και αχαριστία να παραδώσουμε στην λήθη το προσφιλές πρόσωπό του, τους πολυχρόνιους κόπους του και τις υπέρμετρες θυσίες του
στις οποίες υποβλήθηκε, προκειμένου να διακονήσει
την σωτηρία μας με την πνευματική του καθοδήγηση.
Αισθανόμαστε λοιπόν την ανάγκη να κάνουμε μία
σύντομη αναφορά στο προσφιλές πρόσωπό του. Και
επειδή σήμερα η Εκκλησία μας όπως είπαμε, τιμά την
μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων, της Α΄ εν Νίκαια
Οικουμενικής Συνόδου, κρίναμε σκόπιμο να προβάλουμε τις σταθερές και ασάλευτες θέσεις του Μακαριστού
μας Γέροντος-που διακρίνονταν για την ακρίβεια στα
δόγματα της πίστεως και του Ευαγγελικού ήθους-ώστε
να καταστούν γνωστές η ακάματη εργατικότητα, η ανύσταχτη φροντίδα και μέριμνά του προκειμένου να διασφαλίσει και να μας παραδώσει ακέραια την πίστη
και παράδοση που παρέλαβε γινόμενος ακριβής συνεχιστής των Θεοφόρων Πατέρων.
Πρέπει να πούμε εδώ, ότι ένα πολύ μεγάλο πλήθος των ακροατών των ομιλιών του, χαρακτηρίζει τον
Μακαριστό Γέροντα ως μοναδικό ερμηνευτή των Γραφών στις ημέρες μας και στην συνείδηση πολλών καταξιώνεται (ο Μακαριστός Γέροντάς μας), αναγνωρίζεται -μέρα με την ημέρα- και εδραιώνεται ως Πατέρας της Εκκλησίας.
Αυτά τα έχουμε ακούσει με τα ίδια μας αυτιά από πολλούς, όχι τυχαίους και αμαθείς, αλλά από καταξιωμένους
εκκλησιαστικούς άνδρες, επισκόπους, ηγουμένους, πνευματικούς, μοναχούς και λαϊκούς.
Ο μακαριστός Γέροντάς μας δεν κήρυξε άλλο Ευαγγέλιο. Κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και το κήρυξε ανόθευτο και απαραχάρακτο.
Πάντοτε έλεγε και τόνιζε, ότι μόνον ένα ανόθευτο Ευαγγέλιο σώζει και το ενθυμήστε αυτό γιατί πολλές φορές το τόνιζε στις ομιλίες του.
Δεν μας παρέδωσε ο Γέροντας άλλη παράδοση, παρά
την παράδοση που παρέλαβε από την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι πολλές φορές στις ομιλίες του- που όπως γνωρίζουμε τις αποκαλούσε μαθήματα διότι ο Χριστιανισμός
είναι μαθητεία ισόβια και – επαναλάμβανε το σημείο
αυτό και ανέλυε τον ευαγγελικό λόγο με ιερό δέος, σχολαστική προσοχή –ακρίβεια και φόβο Θεού.
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Σύγκρουση.
Εκείνο που έφερε την εντονώτατη σύγκρουση με τους ισχυρούς παράγοντας της δικτατορίας ήταν η επίσκεψις του Αρχιεπισκόπου
Ιερωνύμου στην Γυάρο και στα κέντρα κρατήσεως πολιτικών κρατουμένων.
«Εθεώρουν χρέος μου – γράφει – και δια να
έχω προσωπικήν αντίληψιν περί των συνθηκών
διαβιώσεως των πολιτικών κρατουμένων, απεφάσισα να επισκεφθώ προσωπικώς τα κέντρα
όπου εκρατούντο…
Τα βασανιστήρια συλλαμβανομένων και
ανακρινομένων, ενθυμίζουν μεθόδους χιτλερικάς ή κομμουνιστικάς. Αι άνευ λόγου ταλαιπωρίαι των συγγενών και των φίλων των κρατουμένων, ή επί μήνας παράτασις της κρατήσεως των απλώς υπόπτων και τα τόσα άλλα,
τα οποία αποκαλύπτονται τώρα, και που ως
ανθρώπους μας γεμίζουν με αγανάκτησιν, ως
Έλληνας δε πατριώτας μας προκαλούν εντροπήν, και περί των οποίων τότε μόνον ένα ελάχιστον μέρος επληροφορούμεθα, δεν είναι δυνατόν να αφήσουν ασυγκίνητον οιονδήποτε
άνθρωπον, έχοντα έστω και ίχνος μόνον ανθρωπιάς μέσα του…».
Γιαυτό, το Σάββατο του Πάσχα 27 Απριλίου 1968, επισκέφθηκε το νησί Γυάρο. Έμεινε
σχεδόν όλη την ημέρα – από τις 9 το πρωί έως
τις 4 το απόγευμα – έκανε την ακολουθία της
αναστάσεως, επισκέφθηκε τους θαλάμους και
το μεσημέρι συνέφαγε στην τράπεζα με τους
κρατουμένους, συνομίλησε μαζί τους, άκουσε παράπονα και αιτήματα από τα οποία πολλά τακτοποιήθηκαν.
Το ίδιο έκανε και στα κέντρα κράτησης γύρω
από την Αθήνα. Ο ίδιος έγραφε: «Είχα αγωνίαν δι’ αυτήν την επίσκεψιν, αλλά δόξα τω Θεώ, ήταν
καλή. Πιστεύω ότι ήταν καρποφόρος, τουλάχιστον
ως δείγμα αγάπης. Εκεί ήκουσα και είδα πολλά…
θα καταβάλω πάσαν προσπάθειαν. Θα προσπαθήσω με κάθε μέσον».
Για τον σκοπό αυτό οι παραστάσεις στον
Πρωθυπουργό ήταν συχνές, χωρίς όμως με
τα αποτελέσματα που θα περίμενε, γι’ αυτό
στις 6 Αυγούστου 1968 έστειλε επιστολή που
διατραγωδούσε την κατάσταση:
«Αγαπητέ κ. Πρόεδρε.
Αφορμήν, εις το ότι σας γράφω την παρούσαν,
μου έδωσαν περιστατικά που θα σας αναφέρω – αναφέρει περιστατικά –. Πλήν δεν πρόκειται δια τα μεμονωμένα αυτά περιστατικά… Αυτά, που σας γράφω παραπάνω, είναι όσα επληροφορήθην προχθές.
Δυστυχώς, δεν είναι τα μόνα. Πληροφορούμαι ότι,
συλλαμβανόμενοι αξιωματικοί δέροντας ανηλεώς,
εις δε τας Επαρχίας ο στρατιωτικός και ο χωροφύλαξ είναι το φόβητρον. Και διερωτώμαι: Δι’ αυτό
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στό θα το εξετάσουμε πάλι με γνώμονα τις οδηγίες των Αγίων Πατέρων.
«Όταν εσύ κάνεις κάποια εντολή του
Θεού ή φυλάς τους θείους και ιερούς
κανόνες των Αγίων Αποστόλων ή των
Οικουμενικών και τοπικών Συνόδων ή
τις παραδόσεις της εκκλησίας και ο άλλος σκανδαλίζεται γι’ αυτό, τότε πρέπει να αδιαφορείς για τον σκανδαλισμό του». «Όταν μεν εμποδίζεται κανένα έργο θεάρεστον διά το σκάνδαλον
του άλλου, τότε πρέπει να καταφρονούμε το σκάνδαλον εκείνο».
«Αν δεις την ευσέβεια να βλάπτεται,
μην προτιμάς την ομόνοια άλλα να σταθείς γενναία μέχρι θανάτου, μην προδίδοντας την αλήθεια».
«Σκάνδαλο είναι η πλάνη, η αίρεση
και η αμαρτία που γίνεται φανερά και
όχι βέβαια η στηλίτευση και ο έλεγχος
του σκανδάλου».
«Πιο επαινετός είναι ο πόλεμος παρά

έγινεν η Επανάστασις της 21ης Απριλίου; Δια να
εγκατασταθή το Κράτος του Χωροφύλακος; Αυτό
είχε ποθήσει ο Ελληνικός Λαός; Αυτό το Κράτος θα
αντικαταστήση “το Κράτος της συναλλαγής και της
φαυλότητος”; Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διαπαιδαγωγηθή ο Λαός;…
Η ωμή βία και το κράτος του χωροφύλακος οδηγούν όχι εις την Δημοκρατίαν αλλ’ είτε εις την δουλείαν, είτε εκ την ανατροπήν…
Διότι εάν μεν επιτύχητε την υποδούλωσιν του Λαού, δηλαδή ο Ελληνικός Λαός να αποκτήση φρόνημα δούλων, πράγμα αδύνατον,
“του Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν
δεν υποφέρει”, θα έχετε αποτύχει εις τον σκοπόν σας, διότι ήλθατε, δια να μας σώσετε από το
καθεστώς της δουλείας, αλλά θα
οδηγήσητε την Ελλάδα εις τον
όλεθρον… Κάποιαν στιγμήν θα
εκσπάση το ηφαίστειον, το οποίον όμως δεν θα ανατρέψη μόνον
την Επανάστασιν αλλά θα καταστρέψη και θα καταβαραθρώση
ολόκληρον την Ελλάδα… Ενόσω είναι ακόμη καιρός προλάβετέ την…».
Και μετά την επιστολήν, οι
πληροφορίες που είχε δεν έδειχναν να υπάρχη κάποια βελτίωση. Στα χέρια του Αρχιεπισκόπου έφθασε αντίγραφον επιστολής κρατουμένων στα δύο ξενοδοχεία-φυλακές από
τα βόρεια προάστια των Αθηνών – Βαρυμπόμπη και Δροσιά – που σ’ αυτά ήταν φυλακισμένοι στρατηγοί, ανώτεροι αξιωματικοί, και
διακεκριμένες προσωπικότητες της ελληνικής
κοινωνίας, που έγραφε:
«… Εις τα δύο αυτά ξενοδοχεία-δεσμωτήρια, 25
χλμ βορείως των Αθηνών σε Βαρυμπόμπη και Δροσιά, μετατραπέντα εις φυλακάς, ευρίσκονται κρατούμενοι ένας σημαντικός αριθμός εξεχουσών προσωπικοτήτων εκ των αρίστων του Στρατού και της
κοινωνίας της Χώρας. Ούτοι, από 8 περίπου μηνών,
υφίστανται μίαν απάνθρωπον μεταχείρησιν… Μερικοί εξ αυτών υπέστησαν σωματικά βασανιστήρια. Ανεκρίνοντο επί ημερόνυκτα χωρίς διακοπήν,
άυπνοι και χωρίς τροφήν, υποχρεούμενοι εις συνεχή επί ημέρας ορθοστασίαν… Μερικοί δε εξ’ αυτών
εδάρησαν ή εβασανίσθησαν… Όλοι παρέμειναν επί
εβδομάδας εις μπουντρούμια, χωρίς φως, με ελάχιστη τροφήν και νερό… Προσπαθούν να τους εξουδετερώσουν τελείως… Ζουν ο καθείς εις το δωμάτιον-κελί του, όπου κατ’ ουσίαν το φως της ημέρας δεν
εισέρχεται ποτέ, διότι τα παραθυρόφυλλα παραμένουν ασφαλισμένα 24 ώρας το 24ωρον… Δικαιούνται μιας 10λέπτου επισκέψεως εβδομαδιαίας, πα-

ρουσία ωπλισμένων δεσμοφυλάκων. Είναι επί πλέον και αντικείμενον ύβρεων και απειλών και άλλων
εξευτελιστικών μεταχειρίσεων εκ μέρους των δεσμοφυλάκων των, οι οποίοι εισέρχονται αιφνιδιαστικώς με σκαιότητα, ως επιδρομείς εις τα κελλιά
των πλειστάκις κατά την διάρκειαν της ημέρας και
της νυκτός…
Δεν θα ευρεθή κανείς… δια να ασχοληθή με την
περίπτωσιν των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έχουν καταδικασθή σιωπηρώς εις αργόν θάνατον… Υμείς, τώρα όπου επληροφορήθητε περί της τύχης
των, τι προτίθεσθε να πράξητε;
Θα διαμαρτυρηθήτε… ή θα σιωπήσετε;».
Δεν γνωρίζω τί έκαμαν οι
αποδέκται αυτής της επιστολής –, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος – εγώ όμως εθεώρησα ότι έπρεπε να επέμβω και μάλιστα με εντονώτατον τρόπον, εκτός από τα
προφορικά διαβήματα και
με επιστολή στον Πρ. Κ. Παπαδόπουλο και εδήλωσα τα
εξής: «Επαναλαμβάνω, ότι λυπούμαι, διότι ασφαλώς σας ελύπησα. Αλλά λυπάμαι πολύ περισσότερον δια τα συμβαίνοντα. Λυπάμαι δε διότι αυτήν την φοράν πρέπει να σας καταστήσω απολύτως σαφές, ότι, αν η
κατάστασις των πολιτικών κρατουμένων δεν αλλάξη άρδην, θα το θεωρήσω ως στοιχειώδη υποχρέωσίν μου, να συμμερισθώ και εγώ προσωπικώς τας
κακουχίας των και τα μαρτύριά των. Η θέσις μου θα
παύση να είναι εις την οδόν Αγίας Φιλοθέης και θα
μεταφερθή πλησίον των. Εύχομαι και ελπίζω, ότι…
το τοιούτου είδους διάβημά μου θα είναι το τελευταίον… Οιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρησις αποτελεί έγκλημα».
Η δυναμική του παρέμβαση έφερε αποτελέσματα. Τα χιτλερικά μέτρα χαλάρωσαν. Η
επικοινωνία των φυλακισμένων με τον έξω
κόσμο αποκαταστάθηκε. Ο φόβος, μήπως ο
Αρχιεπίσκοπος με την επιμονή του, εξεγείρει
τις ναρκωμένες μάζες, έβαλε κάποιο προσωρινό φρένο.
Ήρθαν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου για
να επανέλθουμε στα ίδια, ίσως και χειρότερα.
Τώρα όμως κάθε υπόδειξη ή διάβημα του Αρχιεπισκόπου δεν λαμβάνονταν υπ’ όψιν από
τους δικτάτορες, διότι τον θεώρησαν ως συμμέτοχο και συνεργό στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Δεν μπορούμε όμως, για λόγους ιστορικούς,
να μην κάνουμε, έστω και μια αναφορά, και να
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συγκρίνουμε τα έργα και τις πράξεις του “Χουντικού” Ιερωνύμου και του “Αντιστασιακού”
Σεραφείμ, μεταφέροντας εδώ ένα – υπάρχουν
πάρα πολλά – περιστατικό από το βιβλίο του
Καθ. Πανεπ. Αθηνών Κ. Μουρατίδη «Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ».
Στη συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου
1974, ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως
Αμβρόσιος πρότεινε στον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, μια Συνοδική επιτροπή να επισκεφθή
την Γυάρο και να συμπαρασταθή τους εκεί
κρατουμένους.
Το περιεχόμενο της πρότασής του είναι:
«Αλλ’ ήδη Σεβασμ. Σύνεδροι, έχομεν αρχιεπίσκοπον της απολύτου εμπιστοσύνης των σήμερον κρατούντων (σ.σ. δηλ. του Ιωαννίδη και των συν αυτώ).
Τούτον ας παρακαλέση η παρούσα Σύνοδος, όπως,
όχι αύριον, αλλ’ ει δυνατόν, εντός της ημέρας, συναντηθή μετά των αρμοδίων, προκειμένου να παρακαλέση και αξιώση, εν ονόματι της Δικαιοσύνης,
την αποφυλάκισιν… όλων εκείνων οι οποίοι, χωρίς
να υπάρχη σοβαρά εις βάρος των κατηγορία, αργοπεθαίνουν εις το κάτεργον της Γυάρου και ων αι οικογένειαι πενθούν τον απορφανισμόν των και μετά
δακρύων εξαιτούνται την θερμήν της Εκκλησίας συμπαράστασιν».
Τι έγινε;
Ο “αντιστασιακός” Σεραφείμ, όχι μόνο αρνήθηκε να πάη ο ίδιος, αλλά δεν επέτρεψε ούτε
η Συνοδική Επιτροπή να επισκεφθή τους αρμόδιους παράγοντες για το σκοπό αυτό.
Η σύγκριση μεταξύ των δύο αρχιεπισκόπων που εκλέχτηκαν κατά την περίοδο της
δικτατορίας είναι καταλυτική. Ο Ιερώνυμος
δεν έστειλε απλώς Συνοδική Επιτροπή, αλλά
πήγε ο ίδιος και επισκέφθηκε την Γυάρο και
άλλα κέντρα κράτησης, έκανε σκληρό έλεγχο
για τα βασανιστήρια που έκανε η ΕΣΑ. Έκανε
προφορικές παρεμβάσεις. Έστειλε δύο επιστολές στο δικτάτορα Παπαδόπουλο με δριμύτατη κατηγορία για τα βασανιστήρια και για
την εν γένει καταπίεση του Λαού.
Ο Σεραφείμ, στενώτατος φίλος και συνεργάτης του στυγνού δικτάτορα Ιωαννίδη, όχι μόνον δεν διαμαρτυρήθηκε για τα δεινά που επεσώρευσε η δεύτερη Χούντα αλλά αρνήθηκε να
ζητήση μια επουσιώδη και ανώδυνη “χάρη”, να
επισκεφθή μια Συνοδική Επιτροπή την Γυάρο
για καθαρώς ανθρωπιστικούς λόγους.
Αυτόν, λοιιπόν, τον αρχιχουντικό Σεραφείμ,
τα Μ.Μ. παραπληροφόρησης τον βάφτισαν,
“Αντάρτη”, “Δημοκράτη”, “Αντιστασιακό”…!
τον δε Ιερώνυμο “Χουντικό”. Αιδώς, Αργείοι!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

μία ειρήνη που μας χωρίζει από τον ου είναι ότι εκείνοι ως αιρετικοί, είναι
Θεό». «Πώς γίνεται να μην κολασθή ήδη κάτω από το ανάθεμα, και ο κααυτός που κάνει ότι δεν βλέπει και σι- θένας μας πρέπει να φροντίζει για τις
αμαρτίες του, γι’ αυτό
ωπά, όταν οι θεϊκοί νόμοι
Είναι αποσπάσματα από
και δεν πρέπει να σπεύκαι κανόνες υβρίζωνται;»
το βιβλίο του ερευνητή
δει σε αναθεματισμούς
«Είναι προδοσία της
Ιωάννου Ρίζου
«Οι ληστές
άλλων ανθρώπων, αλλά
αληθείας και επιβουλή
της θείας διδασκαλίας»
να φροντίζει να πενθεί.
των υπολοίπων και εθι296 σελίδες
που διατίθεται από
Στην ερώτηση όμως μήσμός προς τα κακά, η φαιτον συγγραφέα
πως κανείς δώσει την
νομενική καλοσύνη προς
τηλ. 24630 27005 και
εντύπωση ότι είναι και ο
τους κακούς όταν η βλάαπό την εφημερίδα μας
Τιμή 8 ευρώ
ίδιος αιρετικός, αν δεν
βη του ενός [που προκύ+ τα ταχυδρομικά
αναθεματίσει τους αιρεπτει από τη συμπεριφορά
τικούς, επαναλαμβάνει
του] μπορεί να εξαπλωθεί
και στους υπολοίπους. Τότε δεν πρέ- και πάλι ότι πρέπει κανείς να αρνείται
πει να μακροθυμούμε, αλλά να ζητάμε να αναθεματίσει άλλους• προσθέτει,
όμως, ότι σε περίπτωση που οι άλλοι
το συμφέρον των πολλών...».
Στη βίβλο των ερωταποκρίσεων των σκανδαλιστούν από τον μη αναθεματιΑγίων Βαρσανουφίου και Ιωάννου του σμό, ενδείκνυται να αναθεματίσει καΠροφήτου εγείρεται από κάποιον το νείς τους αιρετικούς. Ουδέποτε όμως
θέμα του αν πρέπει να αναθεματίζου- επιτρέπεται ο αναθεματισμός προσώμε τον αιρετικό. Η απάντηση του Αγί- που, τα φρονήματα του οποίου δεν

γνωρίζουμε. Βλέπουμε λοιπόν τους
Αγίους μας ότι δεν προκρίνουν υπέρ
άνω όλων την αποφυγή του σκανδαλισμού, αλλά πρωτίστως ενδιαφέρονται για την διατήρηση της αλήθειας
και της σωτηριώδους σχέσης μας με
τον Θεό και τις εντολές Του.
(26) Τα εγκλήματα
των τελευταίων δεκαετιών
Όταν το 1919 οι Βρετανοί συζητούσαν την απόδοση της ΚΠόλεως στην
Ελλάδα, το Βατικανό δήλωνε ότι προτιμούσε «να βλέπει την ημισέληνο
πάνω στην Αγία Σοφία παρά τον Ελληνικό Σταυρό». Κατά τη Μικρασιατική κα-ταστροφή, για τους ποταμούς
αιμάτων και τις ανήκουστες θηριωδίες των ορδών του Κεμάλ Αττατούρκ ο
Πάπας του έστελνε πρώτος συγχαρητήριο τηλεγράφημα.
Το «Μακεδονικό Ζήτημα» είναι ένα
κατασκεύασμα της Παπικής προπαγάνδας από το 1601. Και όταν το 1986

κυοφορείται το ανεξάρτητο κράτος
των Σκοπίων, το Βατικανό μεθοδεύει απροκάλυπτα την ανθελληνική του
πολιτική. Οργανώνει έκθεση Ορθοδόξων ελληνικών εικόνων, τις οποίες προβάλλει ως «μακεδονική τέχνη», τυπώνει
τις Παπικές εγκυκλίους και στην ψευδεπίγραφη «μακεδονική γλώσσα», ενώ
στην ίδια διάλεκτο ο Πάπας απαγγέλλει τις ευχές του από το ναό του Αγίου Πέτρου. Τέλος, είναι γνωστές οι διασυνδέσεις του Βατικανού με τη σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων, της
οποίας την ένταξη στην Ουνία επιδιώκει. Κατά τον καθηγητή π. Γεώργιο
Μεταλληνό «Το Βατικανό παραμένει η
μεγαλύτερη ανθελληνική δύναμη και
προπαγάνδα στον κόσμο».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
(28) Σφαγές Σέρβων
από Παπικούς
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Για τους πανηγυρτζήδες δεσποτάδες που έρχονται να «τιμήσουν» το δεσπότη της λάρισας, να καλοπεράσουν ένα διήμερο τζάμπα. Και φεύγοντας να πάρουν και τα δωράκια τους.
Γνωρίστε και άλλους δύο, αφού μας ρωτάτε!

ΨΑ

ΛΤΙΚΑ

ΝΑΤΟΣ ο Ν. Ιωνίας Γαβριήλ !
Ο «άγιος» Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας είναι ένας ρασοφόρος για όλες τις δουλειές. Είναι κοσμογυρισμένος, καθώς συμμετείχε σε συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, σε διαχριστιανικά συνέδρια στη Κίνα, Βραζιλία, Γαλλία κ.α. Είχε συμβάλλει στην προετοιμασία του Αρχιεπ. Χριστοδούλου στο Βατικανό. Συμμετείχε και ο ίδιος στην
αποστολή και είχε βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων με
την Παπική Εκκλησία.
Η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (27-28/9/2014) έγραψε: «πού τον
χάνεις, πού τον βρίσκεις, όλο με κάτι ασχολείται και μάλιστα σε περιβάλλον εκκοσμικευμένο ή καθαρά κοσμικό,
όπως τα τραπεζάκια του Χίλτον όπου κάνει πολλά από τα
ραντεβού του».
Να όμως που τον είδαμε και στο πανηγύρι της πόλης μας
(15/5/2015). Τι άραγε να έκρυβε κάτω από το ράσο του; Μήπως ήρθε να κάνει «Τσουτσουράκιο» παζάρι; (γιατί κάθε μίτρα και πατερίτσα θέλει και παγκάριο «ευλογία»). Εξ άλλου ο
ίδιος έχει ειδικότητα στο να «τρέχει» για επιχειρηματικά της
Εκκλησίας, με το ντοσιέ της εκκλησιαστικής περιουσίας παραμάσκαλα, μπαινοβγαίνοντας στο Μέγαρο Μαξίμου - συνήθως από την βασιλική πόρτα (του Βασιλέως Γεωργίου).
«ΤΑ ΝΕΑ» έγραφαν, πριν εκλεγεί μητροπολίτης: Ο Γαβριήλ «κατεβαίνει υποψήφιος μητροπολίτης για την μητρόπολη Νέας ιωνίας χωρίς αντίπαλο, σε μοντέλο τσαουσέσκου…». Και κατέληγε - παρ’ ότι δεν συμφωνούμε, το δημοσιεύουμε αυτούσιο - «… Θα ήταν καλύτερα να τοποθετηθεί ο Γαβριήλ στη Μητρόπολη των εξαρχείων. Μόνο που
αυτή δεν υπάρχει. αμήν».
εμείς εδώ είμαστε. Θα επανέλθουμε.

ΤΕΤΟΙΑ ΤΙΜΗ ΝΑΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Ο Διδυμοτείχου Δαμ. Καρθάκης

Ένα «μεγάλο» ανάστημα μας ήρθε
φέτος στο πανηγύρι της Λάρισας
(15/5/2015 Αγ. Αχιλλείου) για να μας
υπενθυμίσει τις πλαστογραφίες που
έκανε στα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου σαν αρχιγραμματέας αναλαμβάνοντας εργολαβικά να βοηθήσει τον
φίλο του Ιγνάτιο Λάππα.
Με το κήρυγμά του προσπάθησε
να μας ενημερώσει πώς θα γίνουμε
καλοί χριστιανοί. Πώς όμως συμβιβάζεται να λειτουργεί σε μνήμη ενός
μεγάλου αγίου και οικουμενικού διδασκάλου όπως ο Άγιος Αχίλλειος
και παράλληλα να παραβρίσκεται
σε θρησκευτική μουσουλμανική τελετή με τον κυκλικό χορό των δερβίσηδων, που τους βοηθάει - όπως
λένε - να ενωθούν με το Θεό; Στην πραγματικότητα επικαλούνται τους δαίμονες.
Και κάτι που ο δεσπότης μπορεί να μην το γνωρίζει - εξ άλλου τι τον ενδιαφέρει; -. Οι δερβίσηδες χορεύουν πάνω σε ψηφιδωτό που απεικονίζει τον Παντοκράτορα Ιησού Χριστό, ποδοπατώντας τον (blogspot. Klassikoperiptosi).
Αυτό θα πει να είναι άνθρωπος με φιλελεύθερες ιδέες και χωρίς ταμπού. Τον περασμένο Νοέμβριο πήγε στις μουσουλμανικές γιορτές στο Τουρκο-Κουρμπάνι της Ρούσας για να τιμήσει
την μνήμη του Μουρσέλ Μπαλί που με την βία εξισλάμισε τον
χριστιανικό πληθυσμό της Ρούμελης. Αυτό κι αν αποτελεί «ευλογία», Δαμασκηνέ Καρπαθάκη!
«ευχαριστούμε» πάντως τον ιγνάτιο για τους προσκεκλημένους του. Θα συνεχίσουμε

μηπως ο ςοιμπλε εινΑι Αγγελουδι μπροςτΑ ςτον ιγνΑτιο;

Ιερείς, επίτροποι που
διαβάζουν το ρεπορτάζ της φιλομητροπολιτικής εφημερίδας
(7/4/2015) - «πιστοί,
παρακαλούμε, φέρτε ακόμη λίγο λάδι…»
αγανακτισμένοι μας τηλεφώνησαν για την παραποίηση όσων τους
λένε και αυτών που
γράφουν.
Γιατί κάνουν πως δεν γνωρίζουν ότι,
από την ημέρα που ήρθε ο Ιγνάτιος
στη Λάρισα ανέβασε τους προϋπολογισμούς στα 1300% επί των ακαθαρίστων εσόδων των ναών, και έχει ακόμη προσθέσει έξι (6) κωδικούς; Ό,τι είχαμε στην άκρη για έκτακτες ανάγκες
μας τα πήρε - λένε. Τα ενοίκιά μας τα
παίρνει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Τα πενιχρά έσοδα των δίσκων που βγάζαμε
στις μεγάλες γιορτές υπέρ του ναού,
τώρα τα ζητάει όλα η μητρόπολη.
Τα συσσίτια τα πληρώνουν εξ ολοκλήρου οι ναοί. Παρόλα αυτά η μητρόπολη εισπράττει από τους προϋπολογισμούς το εφάπαξ, από τα προσκυνήματα 15%, από τακτικές δισκοφορίες, από δωρεές συμπολιτών, από κοινοτικά προγράμματα κ.α. χωρίς να δίνει σχεδόν τίποτα.
Για την φιλανθρωπία που επικαλείται, δεν θέλουν οι ιερείς να μιλήσουν

(sic).
Για τις κατασκηνώσεις εισπράττει η μητρόπολη επί 20 χρόνια
ενώ κατασκήνωση δεν
υπάρχει.
Για πνευματική κίνηση ενώ εισπράττει τη
«μερίδα του λέοντος»
ποια είναι η δραστηριότητά της και πού
πάνε τόσα χρήματα

κάθε χρόνο;
Για ποια κοινωφελή ιδρύματα εισπράττει;
Τα δέματα που μοιράζονται στις μεγάλες γιορτές συγκεντρώνονται από
τους ναούς.
Εισπράττει…, εισπράττει…
Και μετά ζητάει για τις έκτακτες περιπτώσεις:
Φέρτε για το πανηγύρι του Αγ. Αχιλλείου.
Φέρτε για το ασανσέρ.
Φέρτε για τα υδραυλικά.
Φέρτε για τη συντήρηση του μητροπολιτικού μεγάρου.
Φέρτε…, φέρτε… φέρτε...
Αφού όλα αυτά - και ακόμα πιο πολλά - τα γνωρίζει η φιλομητροπολιτική
εφημερίδα, γιατί τα αποσοβεί; Ερωτούν.
Μήπως ο Βολ. σόιμπλε είναι αγγελούδι μπροστά στον ιγνάτιο!

ΧΡΗΜΑ - ΧΡΗΜΑ Και που πάει; (30/6/2015)
Η μητρόπολη Λάρισας διοργανώνει κατά
διαστήματα φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε
κέντρα διασκέδασης
με σκοπό τη συλλογή
χρημάτων.
Το πανηγύρι αρχίζει με ανακοίνωση
στους ναούς και μετά ακολουθεί η διαφήμιση στη φίλη τους εφημερίδα.
Αρχίζουν οι ναοί να προμηθεύονται
τις κάρτες εισόδου «εθελοντικά», τις
οποίες όμως προπληρώνουν. Πώς
συμβιβάζεται ο εθελοντισμός τη στιγμή που η μητρόπολη υποχρεώνει κάθε
ναό σε ένα ορισμένο πλαφόν αριθμού
«προαιρετικών» καρτών από 100 και
κάτω; Και αν δεν τις διαθέσει ο ναός
η επιστροφή τους να απαγορεύεται
«δια ροπάλου»;
Η τιμή της κάρτας ξεκίνησε πριν

χρόνια από 5 ευρώ, και
λόγω του ότι ο κόσμος
από χρόνο σε χρόνο
γίνεται πτωχότερος η
τιμή ανεβαίνει (!) Και
για να δείξουμε πόσο
υπερήφανος λαός είμαστε φθάσαμε φέτος (30/6/2015) να
την πληρώνουμε 15 ευρώ.
Ρωτάμε - γιατί μας ρωτούν.
Είναι αλήθεια ότι οι κάρτες που κυκλοφορούν ξεπερνούν τις 3.000 και
τα χρήματα ανέρχονται στις 45.000
ευρώ;
Είναι αλήθεια ότι οι κάρτες είναι
αθεώρητες και ούτε κόβονται ανάλογες αποδείξεις αριθμημένες και θεωρημένες για τα εισπραχθέντα χρήματα των καρτών από τους ναούς;
Αλήθεια τόσα χρήματα που πάνε;
Το Σ∆ΟΕ που είναι;

Μνημόσυνο του Θεολόγου
από πληροφορίες που έχουμε, στις 26 ιουλίου θα γίνει το μνημόσυνο του μακαριστού και αξέχαστου σου Μητροπολίτη λάρισας π. Θεολόγου, στην ιερά Κομνήνειο Μονή στομίου λάρισας, όπου επί δεκαεννιά
(19) χρόνια αναπαύεται το ιερό του σκήνωμα.
αποτελεί ξεχωριστό γεγονός γιατί ξεχωριστός υπήρξε και ο ίδιος στην
επίγεια ζωή του. υπήρξε πραγματικά ταπεινός, πράος, άκακος, ανεξίκακος, ακτήμονας, μονοχίτων, αγαθός, λευίτης με φόβο Θεού, αθόρυβος
εργάτης της φιλανθρωπίας σε βαθμό να μην του βρίσκεται δραχμή πριν
το τέλος του μήνα, ειρηνικός, συγχωρητικός αλλά και γενναίος, αγωνιστικός, ακατάβλητος και ανυποχώρητος μπροστά στην αδικία, υπερασπιστή ς των ιερών και οσίων μέχρι θυσίας γι’ αυτό και μισήθηκε, συκοφαντήθηκε και εξορίσθηκε από τους συνεπισκόπους και την εμπερίστατη
ιεραρχία «βαρύς γαρ και βλεπόμενος». Μην απορείτε, αναγνώστες μας,
για τις παραπάνω αναφερόμενες αρετές – λίγες αποκαλύψαμε απλώς
για να τονίσουμε ότι «ουκ ήτο εκ του κόσμου τούτου», καμμία η σχέση
του με τους λεγόμενους «επισκόπους», ήταν ξεχωριστός γι’ αυτό και το
μνημόσυνό του αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
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ΠΟΣΟ ΑΝΤιΚΕιμΕΝιΚΗ ΕιΝΑι
Η ΠΛΗΡΟφΟΡΗΣΗ ΣΟΥ; μιΑ ΚΑΤΑ∆ιΚΗ
συνέχεια από τη σελ. 1
κε στο stand, στο κέντρο της πλατείας, άρπαξε 50 φύλλα εφημερίδες και προχώρησε για το δεύτερο stand. Τότε προσπαθήσαμε να τον πιάσουμε, φωνάζοντας: «εσύ
πουλάκι μου παίρνεις και πετάς τις εφημερίδες;». Το τι έγινε δεν περιγράφεται.
Ακολούθησαν σκηνές καταδίωξης με τον
κόσμο να παρακολουθεί και τους οδηγούς
των ταξί - είναι στάση ταξί εκεί - να βγαίνουν από τα αυτοκίνητά τους. Ο δράστης
το έβαλε στα πόδια και τρέχοντας πήρε το
αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε… Η αστυνομία, στην οποία απευθυνθήκαμε αμέσως
αρνήθηκε να συνδράμει στη σύλληψή του,
όταν άκουσε ότι ο δράστης ήταν ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας και Τυρνάβου. Έτσι αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε μήνυση εναντίον του.
Ο κ. Εισαγγελέας τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας με το κατηγορητήριο: «Κατηγορείται ως
υπαίτιος του ότι στην πλατεία Νομαρχίας της
Λάρισας στις 8/5/2011 έφθειρε ξένη ιδιοκτησία με σκοπό να παρεμποδίσει την ελεύθερη
κυκλοφορία εφημερίδας και ειδικότερα, στον
άνω τόπο και χρόνο, αφαίρεσε από το σημείο
διανομής (stands) της εφημερίδας “ΑΓΩΝΑΣ”,
ένα πακέτο πενήντα (50) φύλλων και τα έριξε
σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων επί της
οδού Παπαναστασίου με σκοπό να παρεμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία της ανωτέρω
εφημερίδας» κατηγορήθηκε βάσει του άρθρου 334 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα που
προβλέπει:
2. «Οι πιο πάνω πράξεις, ή οι πράξεις βίας
εναντίον προσώπων ή πραγμάτων, καθώς και
πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, που γίνονται με σκοπό να παρεμποδίσουν την έκδοση
και την ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων ή
περιοδικών, καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία βιβλίων, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής».
Η δίκη έγινε, μετά από αλλεπάλληλες
αναβολές, στις 10/6/2015 και καταδίκασε
τον κατηγορούμενο Αρχιγραμματέα της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας και Τυρνάβου σε
ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών με το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2Β του Π.Κ.
που προβλέπει: «2) Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: β) το ότι στην πράξη του
ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη
ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής Απειλής ή υπό την επιβολή του προσώπου
στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο
βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης».
Τι έγινε όμως και η είδηση έμεινε άγνωστη στο αναγνωστικό κοινό; Ποιοι είναι
άραγε αυτοί που κινούν τα νήματα και γράφουν ό,τι και όπως τα θέλουν; Εμείς πάντως τους ευχαριστούμε για την… αντικειμενική και ελεύθερη πληροφόρηση!!! Διότι, ενώ η δίκη παρακολουθήθηκε, δημοσιογραφικά, δεν έγραψαν ούτε είπαν λέξη,
όπως κάνουν όταν κάτι είναι εναντίον μας
(και ας είναι οι κατηγορίες του στηριγμένες πάνω στο ψέμα και σε ψευδομάρτυρες που πήγαν κατηγορούμενοι). Τότε η
φιλομητροπολιτική εφημερίδα το προβάλλει πρωτοσέλιδα, τα ραδιόφωνα το έχουν
πρώτο θέμα και τα σάιτ το εμφανίζουν ως
θρίαμβο του δεσπότη Ιγνατίου.
Για τους φίλους και αδελφούς από όλη
την Ελλάδα και το εξωτερικό, που ανήσυχοι μας ρωτούν, απαντούμε:
«ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ!». Το δίκαιο και
η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Το ψέμα και η
παραπληροφόρηση, που είναι του διαβόλου, «ως καπνός» θα εξαφανιστούν.
Θα δείτε και θα μάθετε πολλά ακόμα.

