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συνεχίζεται στη σελ. 2

συνεχίζεται στη σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ

συνεχίζεται στη σελ.3

αυτα τα ξΕρατΕ ;;;
(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 

διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν 
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ
B) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΜΑ

Γ) ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
Δ) ΑΠΟΤΆΣΣΗ ΤΗ… ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ; 

ΑΠΟΤΆΣΣΟΜΑΙ ΣΥΝ ΑΛΛΟΙΣ 300.635.
Ε) ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ 

ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΖΟΥΝ;

Α  ́Ἐκκλησία ναρκίσσων, σκανδαλοποιῶν 
καί διαπλεκομένων μέ τήν ἄθεη Κυβέρνηση

•«ΕΠΙ ΤωΝ ΠΟΤΑΜωΝ ΒΑΒΥΛωΝΟΣ 
ΕΚΕΙ ΕΚΑΘΙΣΑΜΕΝ ΚΑΙ 
ΕΚΛΑΥΣΑΜΕΝ...» σελ. 15

• ΑΧ ΠΑΠΑ ΜΟΥ… ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, 
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

• ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛEΙΟΣ

συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 4

σελ. 16

ΑΠΑΝΤΗΣΗ    ΣΤΟΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ 
ΓΕωΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ “ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”

συνεχίζεται στις σελ. 10, 11, 12

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  

ΚυΒΕρνητησ τησ ιουδαιασ 
ΠΕριγραΦΕι τον Χριστο

ΓΕΜΙΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
Η π. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

  σελ.9

σελ.6
Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α

Η Μεγαλύτερη έκφραση 
ανθρώπινης Αγάπης

H MAKEΔONIA MAΣ 
HTO EINAI KAI ΘA EINAI 

ΠANTA EΛΛHNIKH

συνεχίζεται στις σελ. 5

(Απόρρητη έκθεση της Μοσαντ από ιδι-
ωτική συνοµιλία του Χένρυ Κίσινγκερ σε 
εκπροσώπους της γερµανικών εβραϊκών 
σ υναγωγών, κατά την επίσηµη επίσκεψη 
του στη Γερµανία (1983)  µετάφραση από 

το αγγλικό κείµενο.)  
“Στις αρχές του 21ου αιώνα το Ισρα-

ήλ πρέπει να ελέγχει όλα τα ενεργειακά 
κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου. Από τους 
συνδικαιούχους μόνο με την Τουρκία πρέ-
πει να διαπραγματευτεί και στην ανάγκη 
να παραχωρήσει ένα μέρος. Οι Αραβικές 
χώρες της Μέσης Ανατολής θα είναι απασχολη-

μένες σε εμφύλιες συρράξεις. Η 
Ελλάδα και η Κύπρος θα μαστί-
ζονται από δρομολογημένη οικο-
νομική κρίση. Η μόνη παρηγοριά 
για τους Ελληνες ίσως να είναι η 
δικαίωση τους για την αποπληρω-
μή των Γερμανικών αποζημιώσε-
ων από το β΄ παγκόσμιο πόλεμο. 
Σε αυτή τη δικαστική διεκδίκηση 
τους πρέπει να τους στηρίξουμε, 
για να τρωθεί η οικονομική επανά-
καμψη και το γόητρο της, πάντο-

τε επικίνδυνης για μας, Γερμανίας” 

ΤΙ ΕΙΧΕ ΣΧΕ∆ΙΑΣΕΙ Ο ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ ΑΠΟ ΤΟ 1983 

Η ελληνική κρίση, τα κοιτάσματα και τις γερμανικές αποζημιώσεις 
ΤΟ ΠΡΩΤOΤΥΠΟ ΚΕIΜΕΝΟ 
At the beginning of the 21st century, Israel 

must succeed in the integral control of the energy 
deposits, which exist in the maritime area of the 
East Mediterranean. Concerning the future exploit-
ers, Israel should negotiate only with Turkey and, if 
circumstances make it necessary, yield to Turkey 
parts of the deposits. Arab nations in the Middle 
East will be locked on the vicious circle of civil wars. 
Greece and Cyprus, will be confronted with directed 
economic crisis. The only consolation for the Greek 
people might be receiving the long over due WWII 
German compensations. In this demanding judiciary 
struggle, Greece deserve our full support, in order to 
make vulnerable the ever dangerous for us German 
prestige, and its economic, future reconstruction. 

(CONFIDENTIAL ESSAY, GERMANY, 1983) 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«...Οἱ πιό ἐπικίνδυνοι ἐχθροί τῆς 
Ἐκκλησίας προέρχονται ἀπό τά σπλάχνα 
της. Καί μάλιστα μέσα ἀπό τήν τραγω-

Η αιμοδοσία είναι αγάπη προς τον πά-
σχοντα συνάνθρωπο. Mε την προσφορά 
του αυτή μαζεύει «καρπούς» για την ου-

ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

‘ΚΑΡΤΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ’

Ένα βήμα 
πριν το σφράγισμα

σελ. 8-9

Η ΣΦΑΓΗ ΤωΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤωΝ  (1974 - 2018)  34ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ένα κείμενο 
με ιστορικά 

στοιχεία που 
πρέπει να 

διαβαστεί από 
κάθε Ελληνα

Κύριε Θεοχάρη.
Αρκετές φορές ασχολήθηκες 

με τους Αγωνιζόμενους Λαρισαί-
ους Χριστιανούς ή “θεολογικούς” 
όπως τιμώντας τους αποκαλείς.

Στην τελευταία ανάρτηση στο 
ιστολόγιό σου ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟ-

ΞΙΑΣ καταπιάνεσαι με το πώς 
γνώρισες το 1999 «τον άξιο ποι-

μέναρχη Λαρίσης Ιγνάτιο». Εφ. Κήρυκας 16-5-1999

ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΝΟΥ ΕΝΟΣ ΙΕΡΕΩΣ 
 συνέχεια στη σελ.5

Μετά από μία μικρή διακοπή στη συνέχεια των δημοσιευμάτων, (λόγω υπο-
χρέωσης να απαντήσουμε σε μια μικρή ομάδα που αριθμεί στα δάκτυλα 
δύο - τριών χεριών, που προσπαθεί με παραπληροφόρηση, ατιμίες και 
ψεύδη να αλλάξει - αν είναι δυνατόν - την «ανατολή του ήλιου» και από 

το πουθενά φθάνοντας άλλoς ως την πανεπιστημιακή πύλη, άλλoς δε στην δεσπο-
τική καθέδρα με βλέψεις τον αρχιεπ. - πατριαρχικό θρόνο, πατώντας βέβαια επά-
νω στον αγιασμένο τάφο του πατέρα της εκκλησίας αρχιεπ. Ιερώνυμο Α. Κοτσώ-
νη) συνεχίζουμε...  σελ. 14-15.
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συνέχεια από τη σελ. 1

δία ὅτι ἐνεργοῦν εἴτε ὡς “μα-
θητές” τοῦ Χριστοῦ, (εἰς τύ-
πον καί τόπον Χριστοῦ), εἴτε 
παρερμηνεύοντες ἤ ἀκυρώ-
νοντας τόν λόγο Του καί τό 
ἔργο Του».

(Δ. Μαυρόπουλος: Σχόλια 
στό Κατά 

Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, σ. 189)
«...ἄχρι τῆς ἄρτι ὧρας καὶ 

πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ 
γυμνητεύομεν καὶ κολαφι-
ζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ 
κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς 
ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι 
εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνε-
χόμεθα, βλασφημούμενοι πα-
ρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρ-
ματα τοῦ κόσμου ἐγεννήθη-
μεν, πάντων περίψημα ἕως 
ἄρτι...»

Α΄ Κορινθ. δ΄ 11-13
• ΑΛΗΘΕΙΑ, ποι-

οί ἀπό τούς κα-
λούς παρατεταγ-
μένους χρυσοστό-
λιστους (βλ. φωτ. 1η σελ), δι-
αθέτουν ἔστω καί μιά ἀρετή 
ὅπως τίς περιγράφει ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος;

• ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ὁ π. 
Δανιήλ Ἀεράκης στό περιοδικό 
«Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής» (τεύχ. 
638). «Ποιός θά βάλει φρένο; 
Σέ ἀρχιερατικό συλλείτουργο 
μετρήσαμε δημοσιευμένες στό 
διαδίκτυιο 134 φωτογραφίες! 
Ἐπί τέλους, γιατί τελείται ἡ Θ. 
Λειτουργεία; Τί εἶναι ἡ ἐκκλη-
σία; Θέατρο φιγούρας; Βιτρί-
να ἐπιδείξεως; Κουφότητα καί 
κενότητα;»

• ΟΧΙ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ καί περισ-
σότερες... Ἐμεῖς πρό ἐτῶν, σέ 
περιοδικό νεανικό (!!) νησιω-
τικῆς Μητροπόλεως μετρήσα-
με 176 ἔγχρωμες φωτογραφί-
ες «κουφότητας», τοῦ οἰκείου 
ἐπισκόπου... Τά φρένα ἔσπα-
σαν σέ κατηφόρα, π. Δανιήλ, 

καί κανένας πρός τό παρόν, 
δέν μπορεῖ νά συγκρατήσει 
τό... ὄχημα. 

• «ΤΕΛΙΚΩΣ δέν φαίνεται 
νά ὑπάρχει πιά οὔτε στάλα 
εὐσπλαγχνίας πρός τούς Ὀρθο-
δόξους· οὔτε ἴχνος ντροπῆς 
πρός τούς ἐν Χριστῷ ἀδελ-
φούς. Φαίνεται ὅτι ὅλη ἡ με-
γαλοκαρδία καί ἡ ἐγκαρδιότη-
τα καί ἡ θέρμη τῆς ψυχῆς τῶν 
Γραφειοκρατῶν τῆς Ὀρθοδοξί-
ας διοχετεύεται πρός τούς ἑτε-
ροδόξους (δηλ. στούς αἱρετι-
κούς) καί δέν περισσεύει οὔτε 
σταγόνα γιά τούς Ὀρθοδόξους.

• ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΒΗΜΑ δέν μπαί-
νουν παρά οἱ Κληρικοί καί ὅσοι 
λαϊκοί ἔχουν συγκεκριμένη δι-
ακονία. Καί δέν ἐπιτρέπεται νά 
ἀκουμπᾶνε τήν Ἁγία Τράπε-
ζα, τό πυρφόρο Θυσιαστήριο. 

Οἱ δέ Κληρικοί μό-
νον γιά τίς ἀπαραί-
τητες πράξεις τῶν 

ἱερῶν Μυστηρίων.
• ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ἆραγε 

νά εἴμαστε ὑποχρεωμένοι οἱ 
Ὀρθόδοξοι νά “θαυμάσουμε” 
τήν ἀθλιότητα καί ἀναξιοπρέ-
πεια πού μᾶς ἐπιφυλάσσει, μέ 
ἀδίστακτη βαναυσότητα καί 
ἀνεξήγητη(;!) καύχηση, ἡ ἐπί-
σημη φωτογραφία τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης; Νά 
εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά χα-
ζεύουμε –σάν εὐτελισμένες ἱε-
ρόδουλες (πολύ λυπούμεθα γιά 
τήν σύγκριση, πολύ λυπούμε-
θα)– τόν Καρδινάλιο νά “προ-
σκυνάει” τήν Ἁγία Τράπεζά μας; 
Νισάφι πιά».

• ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ τῆς Ἐκκλησί-
ας, ψηφισμένοι καί θεσπισμέ-
νοι, ἀπό Ἁγίους Πατέρες πού 
διέπρεψαν σέ σοφία Θεοῦ καί 
ἀπέκτησαν χαρίσματα τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, δέν ἐπιτρέπουν 
τήν συμπροσευχή μέ αἱρετι-
κούς. Δυστυχῶς ὅμως, (οἱ Πατέ-
ρες) παρά τά χαρίσματα καί τήν 
ἁγιότητα, δέν προέβλεψαν τήν 
«προοδευτικότητα» νά συμπε-
ριλάβουν στούς κανόνες καί τήν 
ρητή ἀπαγόρευση συλλειτουρ-
γίας μέ κίναιδους καί ὁμοφυ-
λόφιλους «κληρικούς» καί μά-
λιστα «μεγαλόσχημους τοιού-
τους». Καί τοῦτο ἐξηγεῖται ἀπό 
τό ὅ,τι κάτι τέτοιο ἦταν ἀδιανό-
ητο νά συμβεῖ... Νά ὅμως πού 
συμβαίνει σήμερα χωρίς ντρο-
πή(!)

“ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ”

Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο
Η΄. Ποια υπήρξε η ιστορικώς καίρια και επιτυχής 

αποτείχιση σε σχέση με τον Οικουμενισμό.
Για την περίπτωση του Οικουμενισμού η έννοια της 

αποτειχίσεως ίσχυε και άρμοζε κατά τα πρώτα έτη της 
εφαρμογής του, δηλαδή κατά τα έτη από το 1920 και 
εντεύθεν, οπότε δημοσιεύθηκε η οικουμενιστική εγκύ-
κλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και παρουσιά-
σθηκε επισήμως το Οικουμενιστικό πρόγραμμα.

Δυστυχώς, όμως, κατά την κρίσιμη εκείνη εποχή, οι 
ταχθέντες υπό της Εκκλησίας ως διδάσκαλοι και θεμα-
τοφύλακες της Ορθοδόξου Πίστεως Πατριάρχες, Αρ-
χιεπίσκοποι, Επίσκοποι κ.λ.π., όχι μόνο δεν κατήγγει-
λαν την παναιρετική εγκύκλιο του 1920 ως αντορθό-
δοξη και δεν παρατηρήθηκε καμμία αποτείχιση, αλλ’ 
αντιθέτως, λόγω ίσως της «φαναριωτικής διπλωματί-
ας», της επιλεκτικής κοινοποιήσεως της παναιρετικής 
εγκυκλίου και γενικώς λόγω της συνωμοτικής δράσεως 
των Οικουμενιστών, καθώς και της ελλειπούς ή μάλλον 
ανυπάρκτου πληροφορήσεως του Κλήρου 
και του πιστού λαού, τα πράγματα αφέθη-
καν στα χέρια των Οικουμενιστών και το 
πρόγραμμα συνεχίσθηκε.

Όταν, όμως, εντός ολίγου η εφαρμογή 
του Οικουμενισμού πέρασε σε πρακτικό 
στάδιο δια της πραξικοπηματικής επιβο-
λής του παπικού ημερολογίου στο Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο και στην εν Ελλάδι Ορθόδοξη Εκκλησία, 
τότε ο πιστός λαός του Θεού και λίγοι εκ των ιερέων, 
όπως και αρκετοί μοναχοί, αντέδρασαν. Διαπιστώνο-
ντας την συντελουμένη πονηρή προδοσία της ορθο-
δόξου πίστεως και προβλέποντας αυτά που επρόκει-
το να ακολουθήσουν, αρνήθηκαν να δεχθούν την άθε-
σμη αλλαγή του εορτολογίου και προέβησαν στην 
αναγκαία αποτείχιση εκ των καινοτόμων, περιτειχιζό-
μενοι στην αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, της οποίας 
ήδη ετύγχαναν μέλη. Η συνέχεια είναι γνωστή. Οι μεν 
Οικουμενιστές Νεοημερολογίτες και οι κοινωνούντες 
αυτοίς, συνέχισαν το οικουμενιστικό – παναιρετικό και 
πανθρησκειακό πρόγραμμά τους, το οποίο φθάνει μέ-
χρι και της «Συνόδου» της Κρήτης. Οι δε αρνούμενοι 
τον Οικουμενισμό Ορθόδοξοι Χριστιανοί, συνασπιζό-
μενοι και αποκτούντες συν Θεώ αρχιερατική προστα-
σία και συνοδική δομή, συνέχισαν τον ιερό τους αγώ-
να, βαλλόμενοι πανταχόθεν από εξωτερικούς και εσω-
τερικούς εχθρούς και, εξακολουθούν να αποτελούν το 
«λείμμα κατ’ εκλογήν χάριτος» της αληθινής Εκκλησί-
ας του Χριστού.

Θ΄. Απόλυτη η ανάγκη επιστροφής στην αληθινή Εκ-
κλησία του Χριστού.

Κατά τη σημερινή εποχή, εκατό σχεδόν χρόνια μετά 
την εισαγωγή του Οικουμενισμού στο χώρο της Ορθο-
δοξίας, για όσους είναι δέσμιοι αυτής της παναιρέσε-
ως δεν έχει ουσιώδες νόημα ή έννοια της απλής απο-
τειχίσεως. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υφίστανται πλέον 
τα δεδομένα και οι προϋποθέσεις της εννοίας αυτής. 
Ο Οικουμενισμός δεν είναι μία πρόσφατη ιδέα και κίνη-
ση. Δεν είναι κάτι το οποίο μόλις χθες ή σήμερα εμφανί-
σθηκε ξαφνικά, ούτε έλαβε την αρχή της υπάρξεώς του 
από τη «Σύνοδο» της Κρήτης. Η «Σύνοδος» αυτή δεν εί-
ναι παρά ένα ακόμη σημαντικό βήμα του οικουμενιστι-
κού προγράμματος. Έχουν προηγηθεί εξίσου σημαντι-
κά οικουμενιστικά βήματα, δια των οποίων ο Οικουμενι-
σμός υποστασιάζεται πλήρως.

Προφανώς δε, δεν είναι δυνατόν να άρχισε να υπάρ-
χει ως παναίρεση από τότε που κάποιοι, λίαν εσχάτως 
ή και μόλις «χθες», απεφάσισαν να διακόψουν το μνη-
μόσυνο ή να «αποτειχισθούν» από τους οικουμενιστές 
«επισκόπους» τους.

Ο Οικουμενισμός ως αίρεση και σχισματική ψευδοεκ-
κλησία υφίσταται πλήρως, δρα και οδηγεί στην απώλεια, 
ευρισκόμενος μακράν της Θείας Χάριτος, εδώ και σχεδόν 
εκατονταετία. Συνεπώς δεν μπορεί κανείς εξ όσων βρί-
σκονται εγκλωβισμένοι στα πλαίσιά του να διασφαλίσει 
τον εαυτό του αλλιώς, παρά εξερχόμενος εκ της οικου-
μενιστικής ψευδοεκκλησίας και εντασσόμενος σαν αλη-

θινή Εκκλησία του Χριστού, όπου μόνο εκεί υπάρχει το 
ταμείον της χάριτος του Θεού και παρέχεται η σωτηρία.

Ι΄. Μακαρισμός των αγωνιστών της Ορθοδόξου Πίστε-
ως και παραινέσεις προς τους πιστούς.

Ας είναι αιωνία η μνήμη των μακαρίων και αοιδίμων 
προπατόρων ημών, των αγωνισαμένων στερρώς υπέρ 
της «άπαξ παραδοθείσης τοις αγίοις πίστεως» (πρβλ. 
Ιούδ. 3), και κληροδοτησάντων σε εμάς τους ευτελείς 
την πίστη αυτή άμωμη και άδολη. Ιδιαιτέρως δε ας εί-
ναι αιωνία η μνήμη των χιλιάδων μακαριστών αγωνιστών 
της Ορθοδόξου Πίστεως, εναντίον της υπούλου, αθέ-
σμου και οικουμενιστικής εισαγωγής του νέου ημερο-
λογίου στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Οι διώξεις, οι εξορίες, οι ταλαιπωρίες και το αίμα τι-
νών εξ αυτών, αποτελούν τη σφραγίδα της γνησιότη-
τος του αγώνος τους, αλλά και την ιστορική απογύμνω-
ση του φρικτού αληθινού «προσώπου» του Οικουμενι-
σμού, που κρύβεται κάτω από το προσωπείο της αγα-
πολογίας. Το ίδιο «πρόσωπο» είναι πολύ πιθανό να απο-

καλυφθεί ξανά, ίσως και με πολύ μεγαλύτε-
ρη σκληρότητα και μεθοδικότητα στις ημέ-
ρες μας ή στο εγγύς μέλλον.

Αιωνία η μνήμη των εν μακαρία τη λήξει 
γενομένων αοιδίμων, και προμάχων της Ορ-
θοδόξου Πίστεως, συνεχιστών και μεταδο-
τών της Αποστολικής Διαδοχής στην Ορ-

θόδοξη Εκκλησία.
Αιωνία η μνήμη των Ιεραρχών, των Κληρικών και πα-

ντός αγωνισαμένου υπέρ της ορθοδόξου πίστεως και 
εναντίον της οικουμενιστικής αιρέσεως και αποστασίας.

Όλων αυτών το παράδειγμα, την πίστη και τον αγώ-
να έχουμε χρέος να μιμούμεθα πάντες. Να τηρούμε ως 
κόρην οφθαλμού την ακρίβεια της Ορθοδόξου Πίστε-
ως έργω και λόγω εν αγάπη και αληθεία. Να αυξάνουμε 
ενεργώς το σύνδεσμο της εν Χριστώ αγάπης και ενότη-
τός μας, αποτελούντες ζωντανά παραδείγματα προς μί-
μησιν, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου «εν τούτω γνώ-
σονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε 
εν αλλήλοις» (Ιω. ιγ΄, 35).

Να τηρούμε απαρεγκλίτως την εντολή της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας περί απολύτου απαγορεύσεως συμπρο-
σευχής και πάσας φύσεως λειτουργικής κοινωνίας των 
Ορθοδόξων μετά αιρετικών, σχισματικών και ακοινωνή-
των, εν παντί καιρώ και τόπω. «Εί τις ακοινωνήτω, κάν 
εν οίκω συνεύξηται ούτος αφοριζέσθω» αναφέρει ο Ι΄ 
Αποστολικός Κανών ενώ ο ΜΕ΄ Αποστολικός λέγει «Επί-
σκοπος ή πρεσβύτερος ή Διάκοντος αιρετικοίς συνευ-
ξάμενος, μόνον, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως 
Κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρείσθω» και ο ΣΤ΄ της Λαο-
δικείας Συνόδου αναφέρει «μη συγχωρείν τοις αιρετικοίς 
εισιέναι εις τον οίκον του Θεού, επιμέχοντας τη αιρέσει».

Αυτή η απαγόρευση των Ιερών Κανόνων ούτε τυχαία, 
ούτε άνευ απολύτου σημασίας είναι. Είναι καίρια και απα-
ραίτητη, προκειμένου η Εκκλησία «ως άμωμος νύμφη του 
Χριστού» και «στύλος και εδραίωμα της αληθείας» να δια-
φυλάσσει τα όρια της. Να μην καθίσταται «ξέφραγο αμπέ-
λι» και να μην «τρυγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευό-
μενοι την οδόν» ούτε να λυμαίνονται και κατασπαράζουν 
αυτήν «ύς εκ δρυμού και μονιός άγριος» (πρβλ. ψαλμ. 
ΟΘ΄μ 13-14). Η απαγόρευση αυτή της Εκκλησίας λειτουρ-
γεί ταυτοχρόνως ως «τείχος» προστασίας των πιστών και 
ως «δρεπάνι» που κόπτει και εξουδετερώνει τον Οικουμε-
νισμό εν τη γενέσει του. Γι’ αυτό ακριβώς, όπως τονίζει ο 
Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός «Άπαντες οι της Εκκλησίας δι-
δάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι, πάσαι αι Θείαι Γραφαί, φεύ-
γειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινω-
νίας διΐστασθαι» (PG 160, 105 C).

Αυτής της πράξεως των Θεοφόρων πατέρων όντες επό-
μενοι και καταθέτοντες ταπεινώς την μαρτυρία της Ορθο-
δόξου πίστεως μέσα στην ταραγμένη και συγχυτική επο-
χή μας, προς δόξαν του Αγίου Ονόματος του εν Τριάδι 
προσκυνουμένου μόνου Θεού, ελπίζουμε να τύχουμε της 
σωτηρίας, εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών.

Η δε χάρις και το έλεος Αυτού, άμα οι ευλογίες και οι 
ταπεινές ευχές πάντων των ελαχίστων ποιμένων μας εί-
ησαν πάντοτε μεθ’ υμών. Αμήν.

ΚαΚοδοξη “συνοδο” τησ Κρητησ το 2016  
- Λογοσ στηριγμου Και οιΚοδομησ στην ορθοδοξια
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 ΑΓΩΝΑΣ 3μαϊοσ 2018 αυτα τα ξΕρατΕ ;;;

Όλοι το υποψιαζόμασταν 
ότι αυτό συμβαίνει, αλλά 
τώρα μας το επιβεβαίωσε 
ο Γερμανός ευρωβουλευ-
τής Μάρκους Φέρμπερ, το 
πρωτοκλασάτο στέλεχος 
του Κόμματος της Μέρκελ, 
ο οποίος προχώρησε σε δη-
λώσεις ΣΟΚ!

Η τρόικα (Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, Ευρωπ. Κεντρική 
Τράπεζα και Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο) θα πρέπει 
να εισβάλει στην Ιταλία και να 
καταλάβει το υπουργείο Οι-
κονομικών στην περίπτωση 
που σχηματιστεί κυβέρνηση 
ευρωσκεπτικιστών ακριβώς 
όπως είχε γίνει και στην Ελ-
λάδα (sic).

Είναι πλέον ξεκάθαρο 
ότι οι… φίλοι μας Ευρω-
παίοι (Γερμανοί) παίζουν 
με τις ζωές των λαών και 
σκλαβώνουν έθνη. Και 
φθάσαμε στον Ιταλό πρόε-

δρο Σ. Ματαρέλα να κάνει 
πολιτικό “πραξικόπημα” 
παραβιάζοντας τις βασι-
κές αρχές της Δημοκρατί-
ας, που ορίζουν: “κάνουμε 
ό,τι ζητάει η πλειοψηφία” 
ώστε να μην δεχθεί τον δι-
ορισμό του υπουργού Οι-
κονομικών που διόρισε ο 
Πρωθυπουργός της Χώ-
ρας, επειδή δεν ήταν αρε-
στός στις Βρυξέλλες και 

το Βερολίνο και δεν τον… 
γούσταραν οι αγορές. 

Ο δε επίτροπος Προϋπο-
λογισμού Γκίντερ Έτινγκερ, 
έμμεσα απείλησε: “οι αγο-
ρές θα μάθουν τους Ιταλούς 
να ψηφίζουν σωστά”.

Δείχνουν πλέον με τον πιο 
κυνικό τρόπο τις πραγματι-
κές τους διαθέσεις.

ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡ-
ΝΟΥΝ

Είναι κι αυτό 
ένα απ’ τα πολ-
λά ελληνικά θά-
ματα. Αντί το δη-
μόσιο χρέος να 
μειώνεται – αφού 
πληρώνουμε τα 
μαλλιοκέφαλά 
μας κάθε χρό-
νο – αυτό συνε-
χίζει να αυξάνει κι 
εμείς πανηγυρί-
ζουμε για το υπο-
τιθέμενο πλεόνα-
σμα που φθάνει στα 7 δισ. ευρώ. Αυτά τα 
μαθηματικά αποτελούν παγκόσμιο ελληνικό 
επίτευγμα υπενθυμίζοντάς μας το: «των οι-
κιών ημών εμπιπραμένων ημείς άδομεν».

Η Eurostat μας δίνει τα εξής στοιχεία. Το 

Δεκέμβριο του 
2015 το δημόσιο 
χρέος της γε-
νικής κυβέρνη-
σης ήταν 311,7 
δισ. ευρώ. Τον 
Δεκέμβριο του 
2016 έγινε 315 
δισ. ευρώ και τον 
Δεκέμβριο του 
2017 έφθασε τα 
317,4 δισ. ευρώ.

Στα δύο χρό-
νια είχαμε αύξη-

ση 5,7 δισ. Αν σε αυτό το ποσό προστεθούν 
και τα 7,68 δισ. ευρώ που επέστρεψε η Εθνι-
κή Τράπεζα στο ESM (μέσω ΤΧΣ) τότε το χρέ-
ος αυξήθηκε κατά 13,38 δισ. ευρώ.

Αυτό κι αν είναι ελληνικό θάμα!

Μετά το “ευχάριστο” γε-
γονός που εξήγγειλε ο τότε 
πρωθυπουργός Γεώργιος 
Παπανδρέου από το Καστε-
λόριζο (2009) ότι μας έρχε-
ται ο “Παράδεισος” στην Ελ-
λάδα, πήραν τα μάτια τους 
για τα ξένα, μέχρι το 2016, 
726.609 άτομα. Χάθηκε ένας 
πληθυσμός μιας ολόκληρης 
Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, το 2009 έφυγαν 
43.686, το 2010 62.041, το 
2011 92.404, το 2012 124.694, 
το 2013 117.094, το 2014 
106.804, το 2015 109.351 και 
το 2016 άλλοι 106.535. Για το 
2017 δεν έχουμε στοιχεία.

Απ’ αυτούς το 55% (434.942) 
ήταν ηλικίας 20 μέχρι 39 ετών.

Με τον αυξανόμενο ρυθμό 

που παρατηρείται, στο τέλος 
του 2018 θα πλησιάζουν το 
1.000.000 τα άτομα που θα χαι-
ρετήσουν την μητέρα Πατρίδα.

Απ’ όλους αυτούς, οι 7 
στους 10 νέους επιστήμονες, 
φεύγουν στο εξωτερικό!

Δεν είμαστε για κλάματα;

Δ) Αποτάσση τη… κληρονομία; 
Αποτάσσομαι συν άλλοις 300.635.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και φαίνεται 
με τον πιο αδιάψευστο τρόπο από Νόμους 
που ψηφίζουν οι βουλευτές μας.

Από το Νόμο 4322/2015, που τιτλοφο-
ρείται “έκτακτα μέτρα για την αποσυμφό-
ρηση των φυλακών” και δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 27/4/2015 (Νόμος Παρασκευόπου-
λου), μαθαίνουμε ότι: Από την δημοσίευ-
σή του έχουν βγει από τις φυλακές, πάνω 
από 12.500 κρατούμενοι. Μόνο από τον 
Οκτώβριο του 2016 ως τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου 2017 αποφυλακίστηκαν 4.930 κρα-
τούμενοι, δηλαδή κατά μέσο όρο 430 με 
450 τον μήνα.

Η… αναλυτική κατάσταση έχει ως εξής: 
Καταδικασμένοι για κλοπές 1.137, για ναρ-

κωτικά 698, για ληστείες 320, για ανθρω-
ποκτονίες 42 και για εγκλήματα διαφόρων 
κατηγοριών οι υπόλοιποι.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους 
αποφυλακισθέντες υπέπεσαν σε νέες 
εγκληματικές πράξεις, και μάλιστα, σοβα-
ρότερες απ’ αυτές που αρχικά είχαν κα-
ταδικαστεί. 

Μετά από τα παραπάνω, μήπως θα πρέπει 
να σταματήσουν τα δικαστήρια να δικάζουν, 
αφού τζάμπα κάνουν τη δουλειά τους; Διό-
τι, μετά από μια βόλτα που κάνουν στις φυ-
λακές οι καταδικασμένοι, εξέρχονται «ιμα-
τισμένοι και… σωφρονούντες» για να συ-
νεχίσουν τη δουλειά τους… Προς τί λοιπόν 
όλες αυτές οι διαδικασίες;

Α) ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ

B) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΜΑ

Γ) ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ

Στα προ των Μνημονίων χρόνια, πάρα 
πολλοί πόνταραν στο να κληρονομήσουν 
κάποιον ευκατάστατο συγγενή προκειμέ-
νου να βελτιώσουν τη ζωή τους. Τώρα, 
με τα Μνημόνια και με τον ΕΝΦΙΑ, το κλί-
μα αντιστράφηκε. Ακούμε τους πιθανούς 
κληρονόμους να απεύχονται κάτι τέτοιο 
επιβεβαιώνοντας ότι ήδη «απετάξαντο» 
κάθε τέτοια περίπτωση.

Δικαιολογημένος ο τρόμος διότι η προ-
σωρινή φορολόγηση της ακίνητης περιου-
σίας έγινε μόνιμη και η φορολογική λαίλα-

πα που επιβλήθηκε με τα Μνημόνια κατα-
λήστεψε το εισόδημα όλων των Ελλήνων, 
με αποτέλεσμα το Δημόσιο να γίνει ο μέ-
γας κληρονόμος.

Έτσι οι αποποιήσεις κληρονομιάς, βάσει 
των επίσημων στοιχείων του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, ανήλθαν το 2013 σε 29.200, 
το 2014 σε 41.386, το 2015 σε 45.627, το 
2016 σε 54.422 και φθάσαμε το 2017 να 
έχουμε την μεγαλύτερη άρνηση αποδοχής 
που ξεπερνάει τις 130.000 ήτοι το 333% !

Κατά τα άλλα η ανάπτυξη… καλπάζει!

Ε) ΜΗΠωΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ 
ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑζΟΥΝ;
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συνέχεια από τη σελ. 1

ράνια Βασιλεία ακολουθώντας το παρά-
δειγμα του «ΠΡΩΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΟΥ» του 
Χριστού μας.

Είναι πράξη υπευθυνότητος και προσφο-
ράς. Είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής γι’ αυ-
τόν που το έχει ανάγκη και μεγάλο και ανε-
πανάληπτο δώρο στον ΔΟΤΗ, διότι η έλλει-
ψη της μικρής αυτής προσφοράς αίματος 
(350 ml) αναγκάζει τον μυελό των οστών 
(που είναι το αιμοποιητικό εργοστάσιο του 
οργανισμού κάθε ανθρώπου) να παράγει 
νέα κύτταρα εμπλουτίζοντας το ήδη υπάρ-
χον αίμα. Συνεπώς με την ανανέωση του αί-
ματος ανανεώνεται και ο οργανισμός του αι-
μοδότου.

Η αιμοδοσία είναι ευεργετική πρώτα για 
το ΔΟΤΗ διότι, κάθε εξέταση που προηγεί-
ται τον πληροφορεί για την κατάσταση του 
αίματός του όπου προλαβαίνονται πολλά 
δυσάρεστα.

Δίνοντας λίγο αίμα βοηθάς τον οργανισμό 
να απαλλαγεί από τον περισσευάμενο σίδη-
ρο του αίματος και να αποφύγει τον κίνδυνο 
εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Ο ι  α ιμο -
δότες έχουν 
88% λιγότε-
ρες πιθανό-
τητες να προ-
σ β λ η θ ο ύ ν 
από καρδια-
κή προσβο-
λή.

Οι τακτικοί 
α ιμοδότες 
έχουν τις πιο 
ελάχιστες πι-
θανότητες 
να υποστούν 
εγκεφαλικό 
επεισόδιο δι-
ότι μειώνεται 
η πηκτικότη-
τα του αίμα-
τός τους.

Η δωρεά 
αίματος καίει 
έως και 650 
θ ε ρ μ ί δ ε ς , 
σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ο αιμοδότης έχει μικρότερη πιθανότητα 
να υποστεί καρκίνο.

Όταν γίνεσαι αιμοδότης, αλλάζεις τις ζωές 
πολλών ανθρώπων. Κάθε δωρεά αίματος 
μπορεί να σώσει ή να βελτιώσει τις ζωές μέ-
χρι και τριών ενηλίκων ή έξι παιδιών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν 
την πιο ασφαλή κατηγορία αιμοδοτών, ένα-
ντι των δοτών αντικατάστασης, μειώνοντας 

την πιθανότητα μετάδο-
σης ασθενειών μέσω αίμα-
τος από 7,5% σε 0,001%.

ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ
Το 2015 η εισαγωγή 

αίματος από την Ελβε-
τία στοίχισε στο ελληνι-
κό κράτος 5 εκατομμύρια 
ευρώ, χρήματα που μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιη-
θούν για την βελτίωση του 
συστήματος υγείας.

Η Ελλάδα έχει το χαμη-
λότερο ποσοστό εθελο-
ντών αιμοδοτών παγκοσμίως σε σύγκριση 
με τις αναπτυγμένες χώρες.

Σύμφωνα με έρευνα της ΠΟΣΕΑ μόλις το 
0,65% του πληθυσμού είναι τακτικοί εθελο-
ντές αιμοδότες.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας το 2015, η Ελλά-
δα ικανοποιεί λιγότερο του 50% των ετήσι-
ων αναγκών της από εθελοντές αιμοδότες.

Ο εθελο-
ντής αιμοδό-
της συμβάλ-
λει στην επί-
τευξη καλύ-
τερου προ-
γραμματ ι -
σ μ ο ύ  τ ω ν 
εγχειρήσε-
ων και θε-
ραπειών στα 
νοσοκομεία, 
με όφελος, 
τ ό σ ο  τ η ν 
εξοικονόμη-
ση πόρων 
και εύρυθ-
μη λειτουρ-
γία των νο-
σοκομείων, 
όσο και την 
αποτελεσμα-
τική ίαση των 
ασθενών.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Συχνά γινόμαστε μάρτυρες πολλών περι-
στατικών συνανθρώπων μας, που χρειάζο-
νται αίμα επειγόντως. Τροχαία ατυχήματα, 
επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, με-
ταγγίσεις ασθενών με Μεσογειακή αναιμία, 
ογκολογικά περιστατικά... είναι μερικές από 
τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις, που χρει-
άζονται αίμα. Ο καθένας απ’ αυτούς βέβαια 
έχει δικαίωμα στη ζωή, αλλά εξαρτάται και 
από την δική σου ευαισθησία.

Το κυριώτερο όμως κίνητρο για να γίνει 
κάποιος εθελοντής αιμοδότης, θα πρέπει 
να είναι η αγάπη του στον πάσχοντα συνάν-
θρωπο. Και ίσως πρέπει να γνωρίζει ο κάθε 
υποψήφιος αιμοδότης, ότι με 
την πράξη του αυτή μπορεί να 
σώσει και τη ζωή ενός άγνω-
στου συνανθρώπου του.

Σήμερα δίνεις αίμα για κά-
ποιον άλλον, αύριο όμως μπο-
ρεί να είσαι εσύ ο κάποιος άλ-
λος. Κάντο σήμερα για τον 
άλλον και κάποιος άλλος θα 
το κάνει για σένα αύριο. Τόσο 
απλό!

Ο κάθε άνθρωπος ηλικίας 
18-62 ετών, και πάνω των 50 
κιλών, μπορεί να δώσει αίμα 
2 φορές το χρόνο.

Ποτέ δεν είναι αργά! Ας 
ανταποκριθούμε σήμερα 
στην ιερή αυτή πρόσκληση 
που μας γίνεται να γίνουμε 
εθελοντές, εφόσον μπορού-
με να το κάνουμε.

Ένα τέτοιο ξεκίνημα θα έχει 
άμεσα αποτελέσματα όταν, 
προσερχόμενοι στο τμήμα 
αιμοδοσίας, συνοδευόμαστε 
από τα 18χρονα παιδιά μας, 
γενόμενοι παράδειγμα προς 
μίμηση ώστε οι νέες γενιές να διαμορφώ-
σουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Και κάτι βασικό προς αποφυγή κάθε φο-
βίας. Οι γιατροί που παίρνουν το αίμα, το 
περνούν από ειδικά τεστ για να βεβαιωθούν 
για την καταλληλότητά του ώστε δότης και 
ασθενής να μην κινδυνεύουν.

Με τα προληπτικά αυτά τεστ ανιχνεύονται 
διάφορες ασθένειες, ιός HIV (AIDS), η ηπα-
τίτιδα Β, η ηπατίτιδα C και η σύφιλη - που 
το ιατρικό αυτό ιστορικό μένει αυστηρώς 
απόρρητο, αλλά ο προσβληθείς δότης λαμ-
βάνει προσωπική ειδοποίηση για να ενεργή-
σει κατάλληλα -, και αυτό είναι στα υπέρ του 

δότου.
Οι Αγωνιζόμενοι Χρι-

στιανοί της Λάρισας 
έχουν ως φωτεινό πα-
ράδειγμα τον μεγά-
λο αιμοδότη πατέρα 
Θεολόγο, Μητροπολί-
τη Λάρισας, που γύρι-
σε - μετά την 18χρονη 
εξορία, που του υπέ-
βαλλε το εκκλησιαστι-
κό κατεστημένο - τον 
Ιανουάριο του 1992 με 
πρώτο μέλημα - εκτός 
των άλλων - την προ-

σφορά στον συνάνθρωπο. Έτσι στις 24 
Ιουλίου 1992 έγινε η πρώτη αιμοδοσία συ-
γκεντρώνοντας 162 φιάλες και η δεύτερη 

στις 24 Φεβρουαρίου 
του 1993 φθάνοντας 
στις 170(βλ. δημοσίευ-
μα Ελευθερίας). Αυτή η 
παρακαταθήκη συνεχί-
ζεται μέχρι σήμερα - 25 
ΧΡΟΝΙΑ -. Προσέφερε 
στους πάσχοντας συ-
νανθρώπους μας περί 
τους 3.800 ασκούς (φι-
άλες) αίμα.

Ο όμιλος των Αγω-
νιζομένων βραβεύτηκε 
προς τριετίας για την 
προσφορά του. Φέτος 
δε με την “ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙ-
ΜΟΔΟΤΗ” από 2-8 Μα-
ΐου, σε ειδική εκδήλωση 
που έγινε την Κυριακή 
6-5-18 στο ΔΗΜ. ΩΔΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ βραβεύτηκαν 
δύο αιμοδότες του: η κ. 
Φανή Τσίλα, που έδωσε 
51 ασκούς (φιάλες) και 
ο Αθανάσιος Τσιάμης 
με 42 ασκούς (η βρά-

βευση ήταν για αιμοδότες που προσέφεραν 
πάνω από 40 φορές). Υπάρχουν βέβαια Αγω-
νιζόμενες οικογένειες που έδωσαν μέχρι 140 
ασκούς (φιάλες). “Ιδού νυν καιρός ευπρόσδε-
κτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας” (Β΄ Κορ. 6, 2).

Μην διστάζεις να γίνεις και ΕΣΥ σήμερα 
εθελοντής αιμοδότης. Αιμοδοσία θα πει Κοι-
νωνικός πολιτισμός. Αιμοδοσία θα πει ύψιστη 
έκφραση της ανθρώπινης Αγάπης. Αιμοδοσία 
θα πει Σώζεις ζωές!

Στο επόμενο, διάφορα στιγμιότυπα 
(ομιλίες) από την εβδομάδα του 

εθελοντή αιμοδότη.

Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α
Η Μεγαλύτερη έκφραση ανθρώπινης Αγάπης

ΑΝΑΚΟΙΝωΣΗ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Στις 3 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και από 8:30 πρωινή έως το μεσημέρι θα 

γίνει η καθιερωμένη αιμοδοσία μας που μας άφησε ως παρακαταθήκη ο άγι-
ος γέροντας επίσκοπός μας π. Θεολόγος που πάντα έλεγε: «το αίμα είναι η 

ζωή», για να βοηθήσουμε τις μεγάλες ανάγκες που έχουν τα δύο Νοσοκομεία 
της πόλης μας.

Η αιμοδοσία θα γίνει στο παλαιό Νοσοκομείο 
- Τμήμα αιμοδοσίας στο ισόγειο.

Με χαρά, σας περιμένουμε.

Ο π. Θεολόγος στην πρώτη αιμοδοσία (24-7-1992)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 10-3-1993

Οι Αγωνιζόμενοι συμμετέχουν 
στο εθνικό συλλαλητήριο που θα 
πραγματοποιηθεί στην κεντρική 

πλατεία για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ. 
Καλούμε όλους τους Λαρισαίους να 
δώσουν το παρών την Τετάρτη 7. 30 

το βράδυ 6 Ιουνίου 2018.
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Η επιστολή που έστειλε 
ο Κυβερνήτης της Ιουδαί-
ας, Πούπλιος Λεντούλος, 
στον Αυτοκράτορα της Ρώ-
μης Τιβέριο, που διατάχθη-
κε να ερευνήσει για τον Ιη-
σού Χριστό. 

«Ήκουσα, ω Καίσαρ, ότι 
επιθυμείς να μάθης ότι σοι 
γράφω νυν περί ανθρώπου 
τινός ενάρετου, καλουμένου 
Ιησού Χριστού, ος είναι υιός 
Θεού Δημιουργού των Ουρα-
νών, της γης και παντός ό,τι 
υπάρχει. Αλήθεια ω Καίσαρ, 
καθ’ ημέραν ακούονται θαυ-
μάσια πράγματα δια μιας λέ-
ξεως και μόνης.

Είναι ανήρ μετρίου ανα-
στήματος. Καλός την όψιν, 
περιβεβλημένος με μεγαλο-
πρέπειαν, ιδίως κατά το πρό-
σωπον, ώστε όσοι τον κοι-
τάζουν αναγκάζονται να τον 
αγαπούν και να τον σέβω-
νται. Έχει την κόμην χρώμα-
τος καρύου ωρίμου, εξικνου-
μένην μέχρι των ώμων και 
εκείθεν μέχρι των ωμοπλα-
τών του ̇διχάζεται δε αύτη εν 
τω μέσω άνωθεν κατά το σύ-
στημα των Ναζαρηνών. Το 
μέτωπόν του είναι λείον και 
γαλήνιον, το πρόσωπόν του 
άνευ ρυτίδος, η ρις και τα χεί-

λη κανονικώτατα. Το γένειόν 
του είναι πυκνόν και του αυ-
τού χρώματος της κόμης, δι-
χάζεται δε εις το μέσον. Το 
βλέμμα του είναι σοβαρόν 
και εμπνέει φόβον, έχει δε 
ηλιακής ακτίνος δύναμιν. Ου-
δείς δύναται να τον παρατη-
ρήση ατενώς.

Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν 
δε πράττει τούτο κλαίει. Έχει 
ωραίας τας χείρας και τους 
βραχίονας. Εν τη συνομιλία 
ευχαριστεί πάντας, δυσκό-
λως όμως φαίνεται, όταν δε 
φανή που είναι μετριόφρων 
και έχει το ωραιότερον πα-
ράστημα του κόσμου.

Είναι ωραίος ως η μητέρα 
του, ήτις είναι η ωραιοτέρα 
γυνή ταύτα.

Εάν όμως η Ση μεγαλειό-
της, ω Καίσαρ, ποθή να ιδή 
αυτόν, πληροφόρησόν με δι-
ότι θα Σοι τον στείλω πάραυ-
τα. Πάντες εν Ιερουσαλήμ 
θαυμάζουσι την σοφίαν του, 
καίτοι ουδέποτε εσπούδασέ 
τι και όμως είναι κάτοχος πά-
σης επιστήμης.

Περπατεί ανυπόδητος και 
ασκεπής. Πολλοί βλέποντες 
αυτόν, γελώσιν, αλλά όταν 
ευρίσκονται προ αυτού τρέ-
μουσι και θαυμάζουσιν αυτόν.

Λέγουσιν ότι ουδέποτε άν-
θρωπος ως αυτός εφάνη εις 
τα μέρα ταύτα.

Τη αληθεία ως μοι λέγου-
σιν οι Εβραίοι, ουδέποτε εκη-
ρύχθη διδασκαλία ως η ιδι-
κή του.

Άλλοι πάλιν μοι λέγουσιν 
ότι είναι εχθρός της Σης με-
γαλειότητος, ω Καίσαρ. Πολ-
λαχώς με ενοχλούσιν οι μο-
χθηροί αυτοί Εβραίοι. Λέγε-
ται ότι αυτός ουδέποτε δυση-
ρέστησέ τινα, αλλά ότι μάλ-
λον εποίησε το αγαθόν.

Όλοι όσοι εγνώρισαν αυτόν 
ευηργετήθησαν παρ’ αυτού.

Όμως εις την Σην μεγα-
λειότητα, ω Καίσαρ, εις την 
προς Σε υπακοήν, ειμί πρό-
θυμος, ό,τι διατάξεις θέλει 
εκτελεσθή».

Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτιώ-
νος 7 Σελήνη 11.

Τη Ση μεγαλειότητι πιστό-
τατος και ευπειθέστατος
ΠΟΥΠΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ
Κυβερνήτης της Ιουδαί-

ας.
(Την επιστολή αυτή ανα-

φέρει ο αγιος Νικόδημος 
Αγιορείτης, ο αγιος Νεκτά-
ριος Πενταπόλεως  κ.α. )

H MAKEΔONIA MAΣ HTO, EINAI 
KAI ΘA EINAI ΠANTA EΛΛHNIKH
(«Aπό τους πρώτους που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο 

που διέτρεχε  η Μακεδονία από την προπαγάνδα γειτο-
νικών λαών ήταν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγου-
στίνος Καντιώτης. Κατήγγειλε και αποκάλυψε τους σκο-
πούς της νεοσύστατης τότε λεγόμενης «Μακεδονικής 
Εκκλησίας» και προέτρεψε τους κληρικούς της Μητρο-
πόλεως του να συλλέξουν και απο το μικρότερο ακόμη 
χωριό τα στοιχεία εκείνα που βροντοφωνούν ότι η Μα-
κεδονία ήτο είνε και θα μείνει πάντα Ελληνική. Μίλησε 
και αγωνίστηκε για την Ελληνικότητα της Mακεδονίας, 
όταν ακόμη οι πολιτικοί μας σιωπούσαν, γιατί δεν έβλε-
παν ή δεν λογάριαζαν τον κίνδυνο. Αυτό οι Σκοπιανοί δεν 
μπορούν να του το συγχωρέσουν. Τον απείλησαν κατ’ 
επανάλειψη ότι θα τον εκτελέσουν. Στο Σκοπιανό ραδι-
όφωνο τον αποκαλούσαν εχθρό της Μακεδονίας. Σήμε-
ρα υπάρχουν ιστοσελίδες του διαδικτύου που τον υβρί-
ζουν κατά τον ελεεινότερο τρόπο. Τον ονομάζουν «ιερό 
εξεταστή», «μπουλτουζέρι των ναών», «Χουϊμενή της 
Μακεδονίας» κ.τ.λπ.)

«H MAKEΔONIA MAΣ HTO, EINAI KAI ΘA EINAI 
ΠANTA EΛΛHNIKH»

(Προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, Aθήναι 1973, σελ. 
349-351).

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
Kαι δεν είναι αυτή η μοναδική εγκύκλιος. Στη συνέχεια 

και μέχρι των ημερών μας έγραψε και έστειλε κατά και-
ρούς και άλλες εγκυκλίους αλλά και πολλά άλλα κείμε-
να και δηλώσεις και προσφωνήσεις και ομιλίες ασχολού-
μενος με το ίδιο θέμα.

Tο 1989, όταν έρχεται στο προσκήνιο το Mακεδονικό 
ζήτημα, σε συνεδρίαση της Διαρκούς I. Συνόδου (βλ. 
εφημ. «Mεσημβρινή», φ. 14-4-1989), ο π. Aυγουστίνος 
πήρε το λόγο και σθεναρά εξήγησε, ποιά θέση πρέπει 
να λάβει η Eκκλησία. Nωρίτερα είχε απομακρύνει από 
την Μητρόπολη Φλωρίνης τον  πρωην αρχιμ. Nικόδημο 
Tσαρκνιά, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε πολύ αργότε-
ρα σε δημοσιεύματα εφημερίδων, ήτο μισέλλην, συνερ-
γάτης των Σκοπιανών και προδότης της Eλληνικής Mα-
κεδονίας.

Πόσο συκοφαντικά για τον π. Aυγουστίνο έγραφε σε 
άρθρο του ο δημοσιογράφος Γιάννης Kάτρης στις 4-4-
1982, και ο «Ριζοσπάστης» σε άρθρο του ο Χ. Καψάλη 
στις 18-7-1982, και η «Ελευθεροτυπία στις 16/1/2000. Σή-
μερα, που έχουν αποκαλυφθεί τόσες αλήθειες, καταλαβαί-
νει κανείς, πόσο επιφανειακά κρίνουν ορισμένες φορές με-
ρικοί δημοσιογράφοι, πόσα ψεύδη μας γράφουν προσπα-
θώντας να κατευθύνουν και όχι να εκφράσουν την κοινή 
γνώμη, όπως έχουν καθήκον να κάνουν.

Eπίσης δικαιώνεται ο π. Aυγουστίνος Καντιώτης ο οποί-
ος χρόνια τώρα βροντοφωνάζει• «H Mακεδονία ήτο, είναι 
και θα είναι Ελληνική», ενώ πριν μερικά χρόνια πολλοί αντι-
δρούσαν και ίσως κάποιοι να σκέπτονταν ότι ο γέροντας 
επίσκοπος έπαθε γεροντική άνοια. Tώρα απεδείχθη, για-
τί ο π. Aυγουστίνος έλεγε ό,τι έλεγε και με τόση επιμονή.

Tο 1987 δεν τον λύγισαν οι απειλές των ψευτομακεδό-
νων του Kαναδά και της Aυστραλίας, οι οποίοι μεθόδευ-
αν ακόμη και τη δολοφονία του. «Δεν φοβούμαι τον θάνα-
το για ένα τέτοιο εθνικό θέμα. Γιατί ο θάνατος ενός iεράρ-
χου θα γίνει ρίζα για τη λύση του», δήλωσε σε εφημερίδα 
των Αθηνών που του ζήτησε συνέντευξη, γι’  αυτό το θέμα. 
(εφημ. «Eλεύθερη Ωρα», φ. 10-11-1987).

Στις 30-12-1992 δεν δίστασε ν’ απαντήση στις προκλη-
τικές δηλώσεις του Aμερικανού προέδρου Mπούς για το 
Mακεδονικό.

Στο βιβλίο του «H Mακεδονία μας», που εκδίδεται επα-
νειλημμένως, βλέπει ο αναγνώστης λίγα δείγματα από τα 
πολλά που είπε και έκανε ο επίσκοπος για το μεγάλο αυτό 
εθνικό ζήτημα.

συνέχεια από τη σελ. 1

ΚυΒΕρνητησ τησ ιουδαιασ 
ΠΕριγραΦΕι τον Χριστο

Προς την Ιεράν Επιστασία και τις Ιερές Μονές του 
Αγίου Όρους

Σεβαστοί πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί.
Οραματίζομαι, όπως πιστεύω και πολλοί από εσάς ότι:
Σε λίγα χρόνια το Άγιον Όρος θα είναι το μεγαλύ-

τερο ξενοδοχειακό συγκρότημα του κόσμου, μαζί με 
την Ορθόδοξη Ελλάδα μας, που και αυτή θα γίνει μου-
σουλμανική.

Η ευθύνη θα ανήκει σε όλους σας, καθώς και 
στους επισκόπους της ελλαδικής εκκλησίας, για-
τί δεν αντιστέκεστε σ’ αυτούς που έχουν δρομολο-
γήσει το θάνατο της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας 
μας. Δεν αντιστέκεστε γιατί, από χρόνια έχετε όλοι 
σας εγκλωβιστεί σε ένα πάρε δώσε με τις εκάστο-
τε εξουσίες, προκειμένου να εξασφαλίζετε προνό-
μια και χορηγίες από ΕΣΠΑ και άλλες κρατικές πη-
γές (και όχι μόνο).

Αυτά σας έκαναν να ξεχάσετε το σκοπόν για τον οποί-
ον εγκαταλείψατε τα εγκώσμια. Οι δε επίσκοποι, προ-
φασιζόμενοι τους διακριτούς ρόλους Εκκλησίας και Πο-
λιτείας, δεν αφυπνίζονται. (Αρκετοί από εσάς με ξέρε-
τε και μην διανοηθείτε να αμφισβητήσετε αυτά τα λίγα 
που λέω. Γιατί ξέρω πολλά περισσότερα).

Οι κυβερνώντες σήμερα (και χθες) ψηφίζουν νόμους 
αντιχριστιανικούς, καταργώντας έτσι θρησκευτικές και 
πατριωτικές παραδόσεις.

Καλλιεργούν στα παιδιά μας, μέσω δασκάλων και άλ-
λων φορέων ακόμη και με εγκυκλίους, αντιχριστιανικές 
και αντιπατριωτικές συμπεριφορές, και τόσα άλλα γνω-
στά σε όλους μας.

Τι κάνετε γι’ αυτά Πατέρες του Αγίου Όρους μαζί με 
τους επισκόπους και τους απανταχού ρασοφόρους εδώ 
κάτω; ΤΙΠΟΤΑ. ΤΙΠΟΤΑ δεν κάνατε, ούτε κάνετε:

Να σας πω εγώ τι κάνετε όλοι σας;
Οι μεν επίσκοποι με τους συν αυτούς ρασοφόρους, 

αρκούνται σε γιορτές και πανηγύρια και συνυπάρχουν 
με αυτούς τους εθνοθρησκευτικούς προδότες, και .. 
εγκωμιάζονται με προσφωνήσεις, προβάλλοντας οι μεν 
τις Αυτοκρατορικές αμφιέσεις τους, οι δε τα πανάκρι-
βα κοστούμια τους, που ψωνίζουν από εμπορικούς οί-
κους της Ευρώπης, όπου πηγαίνουν για ψύλλου πήδη-
μα (βλέπετε το χρήμα γι’ αυτούς ρέει άφθονο).

Τα ίδια κάνετε και σεις όταν σας επισκέπτονται Υπουρ-
γοί, Βουλευτές τέως και νυν Πρόεδροι της Δημοκρατίας 
και Πρωθυπουργοί. Αντί να τους επιπλήττετε για τους 
νόμους που υπογράφουν, τους υποδέχεστε με τιμές και 
αλληλοκολακεύεστε. Κρίμα.

Δεν το κάνετε γιατί συνυπάρχουν ένθεν και ένθεν συμ-
φέροντα. Το ίδιο γίνεται και όταν παίρνετε παραμάσχα-
λα εικόνες, κειμήλια και άλλα σύμβολα της Ορθοδοξίας 
μας και σαν γυρολόι γυρίζετε σε μεγάλες πόλεις, όπου 
σας υποδέχονται με στρατιωτικά αγήματα και μουσικές, 
κυβερνητικοί και εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι.

Αφού προηγουμένως με τους τοπικούς επισκόπους 
(Δεσποτάδες) έχετε συμφωνήσει τα ποσοστά ένθεν 
και ένθεν.

Τώρα, αν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα «εξ’ ύπνου εγερ-
θείνε».

Ξεσηκωθείτε:
Μήπως και περισώσουμε ό,τι έχει απομείνει απ’ όλες 

αυτές τις θρησκευτικές και πατριωτικές παραδόσεις μας, 
που χιλιάδες μάρτυρες έχυσαν το αίμα τους γι’ αυτές 
χωρίς κανένα προσωπικό τους όφελος.

Ασπαζόμενος Υμάς εν φιληματι αγίω διατελώ 
με αγάπη Χριστού ελάχιστος εν ιερεύσι 

Παναγιώτης Παλαιοξάρης  

ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΝΟΥ ΕΝΟΣ ΙΕΡΕωΣ 
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συνέχεια από τη σελ. 1

 Έγιναν μεγαλειώδη συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη (στις 21-
1-2018), στην Αθήνα και σε πολλές πόλεις του Εξωτερικού (στις 
4-2-2018). 

Κατά τους «φίλους;» και «εταίρους» Ευρωπαίους επρόκειτο 
για «Εθνικιστικό παραλήρημα», καίτοι στα συλλαλητήρια αυτά 
ειπώθηκαν λόγια πειστικά, «σταράτα, πατριωτικά, φλογερά, 
ασυμβίβαστα» (κουβέντες του Μίκη Θεοδωράκη). 

 Κατά την Κυβέρνηση» συμμετείχαν 90.000 & 140.000 αντι-
στοίχως «ετερόκλητος όχλος», «εχθροί» (όλοι ; ) του Έθνους, 
ταραξίες,«φασίστες, ρατσιστές,τρομοκράτες,αναρχικοί,τρα-
μπούκοι»; 

 Στο μέτρημα οι «Εθνομηδενιστές της αριστερόστροφης μορ-
φής φασισμού» μήπωςξέχασαν να προσθέσουν στο τέλος και-
κάνα μηδενικό ;Όπωσδήποτε αυτό θα μαθευτεί στο επικείμε-
νο Δημοψήφισμα (αν αποφασισθεί!) ή στις επόμενες Εκλο-
γές, όποτε και αν αυτές γίνουν. 

Όλοι αυτοί, ασχέτως τι λένε, ξέρουν με ακρίβεια πόσοι 
ήσαν. Μόνο που επιδεικτικά μας αγνόησαν όλα σχεδόν τα 
(στρατευμένα; ) ΜΜΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κυ-
βέρνηση και η Αντιπολίτευση (σύσσωμος; ), ο Πατριάρχης 
αλλά και ο ΑρχιΕπίσκοπος. 

 Ο τελευταίος προγραμμάτισε στο χωριό Παύλος Μελάς 
τέλεση 100/ετούς ( ; ) Μνημοσύνου για την ανάπαυση δήθεν 
της ψυχής των Μακεδονομάχων γιά να δικαιολογηθεί έτσι η 
απουσία μερικών ψοφοδεών Αρχιερέωναπό το συλλαλητήριο. 

Αν ξυπνούσαν οι Μακεδονομάχοι θα τους έδιωχναν όλους 
και θα τους φώναζαν «Αιδώς Αργείοι» !Ο λαός δεν είναι ανό-
ητος.«Ουδέν αν είη τοις ανθρώποις μείζον ατύχημα του στέ-
ρεσθαι της παρρησίας.Ουδείς έστηκεν επί τω καταχαρίζεσθαι 
τα δίκαια αλλ΄ επί τω κρίνειν». 

 «Εθνικόν είναι το αληθές»είπε ο Πρωθυπουργός και έχει 
δίκηο. 

Ξέχασε όμως το του Αγάθωνος λόγιον : «Τον άρχοντα τριών 
δει μεμνήσθαι :Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει.Δεύτερον ότι κατά 
νόμους άρχει.Τρίτον ότιουκ αεί άρχει».

Εάν εγκαταλείψεις το λαό κ. Τσίπρα & κ. Μητσοτάκη θα σε 
εγκαταλείψει και κείνος, όταν έλθει η σειρά του.«Χαιρέταόταν 
είσαι καβάλα στο άλογο για να σε χαιρετούν και όταν ξεπε-
ζέψεις». –

 Β.Απογραφή πληθυσμού (του 1904 ) 
Στο Ευρωπαϊκό τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Βι-

λαέτια:1. Ιωαννίνων, 2. Θεσσαλονίκης, 3. Μοναστηρίου, 4. Αν-
δριανουπόλεως, 5. Κωνσταντινουπόλεως και 6. στο σαντζάκι 
της Τσατάλτζας)διενεργήθηκε το 1904 από τον Χιλμή Πασά 
απογραφή του πληθυσμού, τα (έγκυρα ; ) αποτελέσματα του 
οποίου έχουν ως εξής: 
Εθνότητες 1 2 3 4 5 6 Σύνολα
 Μουσουλμάνοι  211.000 423.500 223.000 498.000 450.000 18.000 1.829.500

 (κυρίως Τούρκοι) 
 Έλληνες 204.000 362.000 280.000 368.000 260.000 48.000 1.699.300
Σέρβοι ; ; 15.150 ; ; ;  16.650
Βούλγαροι 2.695 198.000 143.000 107.500 6.000 ; 455.000
Εβραίοι ; 63.000 4.950 19.350 60.000 11.000  151.235
Αρμένιοι ; 24.000 ;  24.000 70.000 ;  92.350
Κουτσόβλαχοι 650 ; 6.150 ;  ;  ; 13.750 
Αθίγγανοι ; ; ; ; ; 2408.090
Μακεδόνες ; ; ; ; ; ; 0
Αθροίσματα 418.345 1.070.500 672.250 1.016.850 846.000 77.240 4.175.575

Η αξιοπιστία βέβαια της απογραφής αυτής (ως μη απο-
λύτως αντικειμενικής)ελέγχεται από τα ανακριβή οριζόντια 
(-74.390) και κάθετα (+90.300) αριθμητικά της αθροίσματα.

Δεν έχομε όμως άλλη απογραφή των πληθυσμών της περιο-
χής κατά την προ των Βαλκανικών Πολέμων χρονική περίοδο.

Αξιοσημείωτον πάντως είναι ότι τότε ουδείς κάτοικος της 
περιοχής εδήλωσε Μακεδόνας! 

 Γ.Ένα γεγονός σαν παραμύθι
Ένας Έλληνας Διπλωμάτης προ ετών θα μιλούσε στη Γε-

νική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά όταν ανέβηκε στο βήμα όλοι 
οι αντιπρόσωποι των μεγάλων Εθνών έφυγαν οι δε λίγοι που 
έμειναν στην Αίθουσα από τα μικρά κυρίως Έθνη, κουρασμέ-
νοι όπως ήταν, το έρριξαν στον ύπνο, μεταξύ των οποίων και 
ο Σκοπιανός αντιπρόσωπος.

 Ο Έλληνας, αμήχανος, άρχισε να λέει μιά υποθετική ιστο-
ρίαγιατην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου, σαν παραμύθι.

«Μιά πολύ ζεστή καλοκαιριάτικη μέρα φθάνοντας μεσημέρι 
με το Βουκεφάλαο νεαρός τότε Μ. Αλέξανδροςστον Αξιό πο-
ταμό θέλησε να δροσιστεί κάνοντας ένα μπάνιο στο ποτάμι.

 Έδεσε το άλογό τουσ΄ ένα δένδρο, έβγαλε τα ρούχα του, 
τα άφησε πάνω σε μια πέτρα και βούτηξε.Όταν βγήκε από το 
νερό διεπίστωσε ότι τα ρούχα του έλειπαν. Τα είχε κλέψειένας-
ΣλαβοΜακεδόνας.»

 Ακούγοντάς το ο Σκοπιανός αντιπρόσωπος άρχισε έντο-
να να διαμαρτύρεται και ναφωνάζει πάρα πολύ δυνατά, ξυ-
πνώντας όλους τους άλλους: «Τι ανοησίες είναι αυτά που μας 

λές,δεν υπήρχαν τότε Σλάβοι στη Μακεδονία ! » 
 Ο Έλληνας άλλο που δεν ήθελε. Ακούστηκε από το στό-

μα του Σκοπιανού Διπλωμάτη η αλήθεια, που επεδίωκε τόσα 
χρόνια να γνωστοποιήσει ο ίδιος στον ΟΗΕ και δεν μπορούσε.

Δ.Ιστορικά γεγονότα
Ο γεωγράφος Στράβων κατηγορηματικά αποφαίνεται : 

«Έστι μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονία».
To όνομα της Ελληνικής Μακεδονίας το βρίσκου-

με και στην Παλαιά Διαθήκη (Α΄ Μακ. 1,1&1,3 ) : 
«Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον του Φι-
λίππου τον Μακεδόνα, ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειείμ, και 
επάταξε τον Δαρείον βασιλέα Περσών και Μήδων και εβα-
σίλευσεν αντ΄ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα. … και διήλ-
θεν έως άκραν της γης και έλαβε σκύλα πλήθους εθνών. …»

Ο Ρήγας Φεραίος ,  πνεύμα κατ΄ εξοχήν αντι-
εθνικιστικόν,θεωρούσε τους Μακεδόνες 
τμήμα του μείζονος Ελληνισμού και στο 
«Θούριό» του δεν κάνει ξεχωριστό λόγο 
περί Μακεδόνων.

Εάν υπήρχε τότε μακεδονικός λαός με 
συνείδηση αυθυπαρξίας θα τον ανέφερε 
καλώντας τον μαζί με τους πάντες (ακό-
μη και τους Αρμενίους, τους Αιγυπτίους, 
τουςΑράπηδες) να εξεγερθούν κατά του 
Σουλτάνου.

Ο πολωνός Μέλμπιτζ (μετά αποτυχημέ-
νο κίνημα στην Ιταλία, στο οποίο είχε λάβει 
μέρος επικεφαλής30 συμπατριωτών του 
ελευθέρων σκοπευτών) ευρισκόμενος το 
1852 στην Αθήνα και επικηρυγμένος από 
τη Ρωσία ως πλήρης γνώστης των δρα-
στηριοτήτων της στη Βαλκανική, επιδιώκων 
δε να προστατεύσει το Ελληνικό στοιχείο 
από τον Πανσλαβισμό, απευθύνει προκη-
ρύξεις προς τους Έλληνες της Βουλγαρίας και της Σερβίας 
όχι όμως και της Μακεδονίας, γιατί ήξερε πολύ καλά ότι δεν 
υπήρχε ξεχωριστή Μακεδονική Εθνότητα, την οποίαν πρώτη 
ασφαλώς η ρωσική προπαγάνδα θα είχε σπεύσει τότε να την-
προσεταιρισθεί.

 Υπάρχει σήμερα Μακεδονική Εθνότητα ή Γλώσσα ; Ποίος 
δημιούργησε εκ του μηδενόςτο ονοματολογικό, γλωσσολογι-
κό και Μακεδονικό (Σκοπιανό καθ΄ ημάς) πρόβλημα ; 

Το 1865 στην Κπολη εκδίδεται από κάποιον Βούλγαρο (τον 
Πέτρο Ροϊκώβ Σλαβέικωφ) Εφημερίδα με τον τίτλο ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ, για να προπαγανδίσει για πρώτη φορά τις Βουλγαρικές 
αξιώσεις στους πληθυσμούς της Μακεδονίας. 

Εθελοντές Βούλγαροιστην Κρητική Επανάσταση το 1866-
1869, με υπόδειξη του Ρώσου πρεσβευτή στην Κπολη Ιγνάτι-
εφ σε συνεργασία με τον Άγγλο πρεσβευτή Έλλιοτ (η Αγγλία 
ήθελε για λογαριασμό της την Κρήτη και δεν επιθυμούσε την 
ένωσή της με την Ελλάδα)ζητούν από τον Σουλτάνο άδεια να 
πολεμήσουν στην Κρήτη μαζί με τους Τούρκους κατά του 
κοινού εχθρού (των Ελλήνων). 

Στις 10-3-1870 ιδρύεται (με Σουλτανικό φιρμάνι, συντεταγμέ-
νο από τον Ιγνάτιεφ) η Εξαρχική Βουλγαρική Εκκλησία (που 
θεωρείται αφετηρία ιδρύσεως του Βουλγαρικού Κράτους). 

Το άρθρο 10 του φιρμανίου αυτού όριζε ότι αναγνωρίζο-
νται ως εξαρχικές οι περιοχές των οποίων τα 2/3 του πληθυ-
σμού επιθυμούν να ενταχθούν στην Εξαρχία. 

Παράλληλα συγκροτήθηκαν και ένοπλα Βουλγαρικά τμή-
ματα στη Μακεδονία, επειδή η πειθώ των όπλων εκρίθη πιό 
άμεση, πιό πειστική και πιό γρήγορη.

Στις 24-12-1870 ο Έλλιοτ από την Κπολη γράφει προς το 
Φόρεϊν Όφις : «το τελευταίο μέτρο της Πύλης για τηναπελευ-
θέρωση της Βουλγαρικής Εκκλησίας προκάλεσε άριστη εντύ-
πωση στον πληθυσμό».

Το 1878 η Ρωσσία διά των Βουλγάρων μετη Συνθήκη του 
Αγίου Στεφάνου επέτυχε τη «βουλγαροποίηση της Μακεδονί-
ας» αλλά μόνον προσωρινά γιατί επηκολούθησε τον ίδιο χρόνο 
η Συνθήκη του Βερολίνου, η οποία ανήρεσε τον σφετερισμό. 

 Στην 6η Συνδιάσκεψη (Δεκέμβριος 1923) της 
ΒΚΟ(=Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία) ελήφθη η πιο 
κάτω Απόφαση : «Οι κατοικούντες εις την Μακεδονίαν Έλλη-
νες, Σέρβοι, Βούλγαροι και Αλβανοί είναι Μακεδόνες με καθα-
ρώς μακεδονικήν συνείδησιν και οι κατοικούντες εις την Θρά-
κην Έλληνες, Τούρκοι και Βούλγαροι, είναι Θράκες με θρα-
κικήν συνείδησιν, δικαιούμενοι αυτονομίας και αναεξαρτησί-
ας ως έχοντες ιδιαιτέραν εθνικήν συνείδησιν».

Toν Ιούλιο του 1924 στη Μόσχα συνήλθε το 5ο Συνέδριο της 
B΄ Κομμουνιστικής Διεθνούς (Κομιτέρν=Κομουνίστιτσκυ Ιντερ-

νατσιονάλ), που ανεκήρυξε την «Ανεξάρτητη Μεγάλη Μακε-
δονία» και στη συνέχεια τη «Μακεδονία του Αιγαίου». Τα συν-
θήματα «Ενιαία & ανεξάρτητη Μακεδονία-Θράκη» κατά τους 
συνέδρους της ήσαν ΤΕΛΕΙΩΣ ορθά και αληθώς επαναστατικά. 

Το 1934 η Γ΄ Κομμουνιστική Διεθνής (Κομιτέρν) και ο από το 
1931 διορισμένος από την Κομιτέρν (στην ουσία από τον ίδιο 

τον Στάλιν) Γραμματέας του ΚΚΕ Ζαχαριάδης 
αναγνωρίζουν την ύπαρξη στη Κεντρική Βαλκα-
νική Μακεδονικού Έθνους ως και ΣλαβοΜακε-
δονικής μειονότητας στην Ελλάδα. 

Το 1935 ο Ζαχαριάδης κάνει έναν τακτικό πολιτικό ελιγμό, 
αρχίζει να μιλά για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων,ε-
γκαταλείπει για μια 15/ετία την περί αυτονομίας γραμμή και 
εγκαινιάζει μέχρι την 5η Ολομέλεια (Ιανουάριος 1949) την πολι-
τική της «εθνικής ανεξαρτησίας» και της «εθνικής ακεραιότη-

τος», κάτι που είναι σύμφωνο με τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου, τον έκανε συμπαθή στις λα-
ϊκές μάζες και έδωσε τη δυνατότητα στο ΚΚΕ 
να αναπτυχθείιδίως στα χρόνια της Κατοχής.

Το 1942 και οι Ναζί (για λόγους αντιπερι-
σπασμού προς τους Παρτιζάνους) απεκάλε-
σαν και αυτοί τη Νότια Σερβία «Μακεδονία». 

Το Δεκέμβριο του 1944 και ενώ η Αθήνα 
εσπαράσσετο από τα «Δεκεμβριανά» ο Τίτο 
(συμφωνούντων των Στάλιν και Ζαχαριάδη) 
ασμένως υιοθέτησε το όνομα της Μακεδονί-
ας, με σκοπό να επεκταθεί προς Νότον και δη-
μιούργησε τη «ΛΔΜ=Λαϊκή Δημοκρατία της 
Μακεδονίας» ως τμήμα της «Ομόσπονδης 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας»). 

Ο Settinius (Υπουργός των ΗΠΑ) αμέσως, 
μετά τη ανιστόρητη από τον Τίτο δημιουργία 
της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας» στα σύ-
νορά μας, εξέδωσε στις 26 Δεκεμβρίου 1944 

προειδοποιητικήν εγκύκλιον, που έχει ως εξής : «Η Κυβέρνη-
σή μας (των ΗΠΑ) εκτιμά ότι αναφορέςσε «Μακεδονικό Έθνος», 
«Μακεδονική Πατρίδα» ή «Μακεδονική Εθνική Ταυτότητα» συ-
νιστούν αβάσιμη δημαγωγία, που δεν αντιπροσωπεύει εθνική ή 
πολιτική πραγματικότητα διαβλέπει δε στη σημερινή αναζωογό-
νησή του ένα προπέτασμα για επίθεση εναντίον της Ελλάδος».

 Εν αναμονή της εκβάσεως του Ελληνικού εμφυλίου είχε αρ-
χικά κατά νουν ο Τίτο να συμπεριλάβει και την Ελληνική Μα-
κεδονία προς δημιουργία της «Μεγάλης Μακεδονίας του Αι-
γαίου», που θα έβγαινε προς τη θάλασσα (και ιδίως στο λιμά-
νι της Θεσσαλονίκης).

 Έτσι θα ικανοποιούνταν και το παλαιό από αιώνων όνειρο 
των τότε συμμάχων του Ρώσσων (από τον καιρό της Μεγά-
λης Αικατερίνης ! ) για κάθοδό τουςστις θερμές θάλασσες.

 Από την Εφημερίδα όμως του Δημοκρατικού Στρατού 
«Προς τη Νίκη» (φύλλο της 28-3-1949) μαθαίνομε ότι ο ΝΟΦ 
(ΣλαβοΜακεδονική Οργάνωση) στο 2ο Συνέδριό του (στο 
οποίο παρουσία του Ζαχαριάδη και πλέον των 600εκπροσώ-
πων του «ΣλαβοΜακεδονικού λαού») αναγνωρίζει και πάλιν 
ΣλαβοΜακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα αναφέρονται-
δε ως κακοί εκτός από τους Σέρβους (ο Τίτο τότε είχεν απο-
χωρήσει από το Ανατολικό Block) και οι Έλληνες «κομιτατζή-
δες» (οι ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα) ενώ δεν αναφέρο-
νται καθόλου οι Βούλγαροι κομιτατζήδες.

 Αυτοί, προφανώς, ήταν τότε οι καλοί.
 Ιδού ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του ΚΚΕ στο 

Συνέδριο : 
«Πόσοι είναι οι τόποι που βασανίστηκαν, στέναξαν τόσο κάτω 

από τόσους ζυγούς σκλαβιάς όσο ο Μακεδονίτικος λαός. Οι 
Τούρκοι μπέηδες πιό παλιά, οι Σέρβοι κομιτατζήδες και οι Έλ-
ληνες κομιτατζήδες-οπλαρχηγοί, Παυλομελάδες και καπετάν 
Βαρδαίοι, Τσόντοι και Γαρέφηδες, του έσφιγγαν τη θηλιά στο 
λαιμό. … Το ΚΚΕ, ως έχει υποχρέωση … στάθηκε πιστό στον 
αγώνα του Μακεδονικού λαού και ολοκλήρωσε, με την ιστο-
ρική του απόφαση της 5ης Ολομέλειας, τη σωστή γραμμή του 
στο Εθνικό ζήτημα. Ο ΣλαβοΜακεδονικός λαός με τον αγώνα 
του, με τις θυσίες του, με την ένοπλη συμβολή του στο μεγά-
λο απελευθερωτικό αντιιμπεριαλιστικό αγώνα του Ελληνικού 
λαού, έχει κερδίσει έμπρακτα το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση 
και τη λευτεριά του». 

Με την ενέργεια βέβαια του 1944 των Στάλιν-Τίτο το ΚΚΕ 
συντάχτηκε αμέσως και προθύμως λόγω ιδεολογικής υποτέ-
λειας και επειδή τότε τους είχαν μεγάλη ανάγκη για τον αγώ-
να επικράτησης του κομμουνισμού στην Ελλάδα.

συνεχίζεται

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  
Ένα κείμενο με ιστορικά στοιχεία που πρέπει να διαβαστεί από κάθε Ελληνα

Γράφει ο Δρ.  
Σωτ. Παναγέας
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 1η συνέχεια από την 17η Ομιλία 15/3/1981

«ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς 
τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ 

ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτι-
νες οὐκ ἔγνωσαν τά βαθέα τοῦ 

σατανᾶ, ὡς λέγουσιν» 
(Ἀπ. β΄ 24).

Σέ σᾶς τούς ὑπολοίπους ἀποτείνο-
μαι, λέγει ὁ Κύριος στήν Ἐπιστολήν Του 
πρός τόν ἐπίσκοπο τῶν Θυατείρων, 
ὅσοι ἀπό σᾶς δέν πήρατε αὐτήν τήν δι-
δαχήν αὐτῆς τῆς γυναικός Ἰεζάβελ, καί 
δέν γνωρίζετε ἐκεῖνα, τά ὁποῖα διατείνο-
νται αὐτοί ὅτι γνωρίζουν, τά λεγόμενα 
βαθέα τῆς σοφίας, πού δέν εἶναι παρά 
τά βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὅπως λέγουν–» .

Ὑπό τό ὄνομα, ἀγαπητοί μου, «Ἰεζά-
βελ» πρέπει νά συμπεριλάβωμε ἀκόμη 
καί ἄλλη μιά κατηγορία Πιστῶν, ἐκτός 
ἀπό τούς «Φωτισμένους», πού εἴχα-
με ἀναφέρει τήν περασμένη φορά, καί 
πού μένουν αὐτοί μέσα στήν Ἐκκλησία, 
ἐκκλησιάζονται, κοινωνοῦν· ὅμως, ἀπό 
πλευρᾶς πίστεως, δροῦν διαφοροτρό-
πως ἀπό τήν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας.

Μή λησμονοῦμε ὅτι ἡ γυνή Ἰεζάβελ, 
τῆς Ἐπιστολῆς πρός τόν ἐπίσκοπο τῶν 
Θυατείρων, εἶναι γνωστικῆς χροιᾶς· για-
τί λέγει ὁ Κύριος, σ’ αὐτή τήν Ἐπιστολή, 
«διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δού-
λους, πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυ-
τα». Συνεπῶς, εἶναι κι αὐτή γνωστικῆς 
χροιᾶς, ὅπως εἴχαμε ἰδεῖ καί διά τούς 
Νικολαΐτας.

Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι 
ὅτι αὐτή ἡ λεγομένη «ψευδώνυ-
μος γνῶσις», ὅπως τήν ὀνομάζουν οἱ 
ἀρχαῖοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί 
ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος, χαρακτηρίζεται ἐδῶ 
ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο ὡς «σατανική».

Καί στρέφεται ὁ Κύριος πρός ἐκείνους 
πού εὑρίσκονται περί τόν ἐπίσκοπον, 
καί πού ἔχουν παραμείνει πιστοί εἰς τήν 
ὑγιαίνουσαν διδασκαλίαν, καί δέν ἐμυ-
ήθησαν εἰς τάς δῆθεν βαθυτέρας –ὡς 
θά διετείνοντο οἱ αἱρετικοί– γνώσεις καί 
σοφίες, πράγματι ὅμως γνώσεις καί σο-
φίες δαιμονικές, σατανικές.

Οἱ αἱρετικοί ὁμιλοῦσαν περί τῶν βα-
θέων τῆς σοφίας των, ὡς ἀπορρήτου 

σοφίας, ἀπορρήτου γνώσεως, καί ἀπλη-
σιάστου, ἀπροσίτου, εἰς τούς βεβήλους 
καί ἀμυήτους.

Καί ἐπειδή «τό μυστήριον τῆς ἀνομί-
ας» –κατά τόν ἀπόστολον Παῦλον– συ-
νεχῶς «ἐνεργεῖται» (2 Θεσ. 2, 7), γι’ 
αὐτό σήμερα γνωστική αἵρεσις εἶναι ὁ 
Μασωνισμός. Ἐξ ἄλλου, ὁ ἴδιος ὁ Μα-
σωνισμός ἐμᾶς ὅλους μᾶς ἀποκαλεῖ 
«βεβήλους». Αὐτοί ἔχουν τόν φωτισμόν 
καί τήν μύησιν τῆς βαθείας γνώσεως, 
τῆς βαθείας σοφίας, τῆς βαθειᾶς φι-
λοσοφίας, τήν ὁποίαν ἐμεῖς ἀγνοοῦμε, 
κατά τόν ἰσχυρισμόν των. Ὥστε, λοιπόν, 
ὁ Μασωνισμός δέν εἶναι παρά φυσικός 
ἀπόγονος τοῦ ἀρχαίου Γνωστικισμοῦ, ἤ 
ἄν θέλετε ἕνας Νεογνωστικισμός!

Ἴσως πολλές φορές ἔχω ἀναφερθῆ 
εἰς τόν Μασωνισμόν, καί μπορῶ νά χα-
ρακτηρισθῶ ὅτι ἔχω πάθει μίαν ψύχω-
σιν μέ αὐτόν!

Ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι τό θέμα ἐκεῖ. 
Ο Μασωνισμός εἶναι μία σύγχρονη 
πραγματικότης, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει τούς 
πάντας καί τά πάντα στήν ἐποχή μας. 
Εἶναι δέ κακή τακτική νά ὑποτιμοῦμε 
τήν ἀξίαν τοῦ ἐχθροῦ. Γιά νά μπορέ-
σωμε νά πολεμήσωμε τόν ἐχθρόν, δέν 
πρέπει ποτέ νά ὑποτιμήσωμε τήν δύ-
ναμίν του. Καί ὁ Μασωνισμός ἔχει δύ-
ναμι· εἶναι ἡ δύναμις τοῦ Σατανᾶ. Καί 
γι’ αὐτό πολεμοῦμε πάντοτε, καί θά 
πολεμοῦμε ὅσο ζοῦμε, καί ὀφείλου-
με πάντα νά πολεμοῦμε τόν Μασωνι-
σμόν. Μήν κοιτᾶτε πού δέν ἔχει δημό-
σιον βίον· μήν κοιτᾶτε πού δέν βγαίνει 
ποτέ ἐπ’ ἀκροατηρίω, σέ δίκες καί λοι-
πά· μήν κοιτᾶτε πού ποτέ δέν δίδονται 
στό ὄνομά του διαλέξεις· μήν κοιτᾶτε 
πού δέν βλέπομε κανένα δημοσίευμα, 
πού νά φέρῃ τήν ὀνομασία του· μήν τά 
κοιτᾶτε αὐτά· δρᾶ ὑπούλως, ὑπογείως!

Ο Μασωνισμός εἶναι Γνωστικισμός· 
καί μάλιστα –ἄν θέλετε– αὐτό θά δείξω-
με σήμερα. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
θά ἀποδείξωμε ὅτι ὁ Μασωνισμός εἶναι 
γνωστικῆς διαστάσεως. Καί, ὅταν ἀπο-
δειχθῇ ὅτι ὁ Μασωνισμός εἶναι γνω-
στικῆς διαστάσεως –καί αὐτό θά φανῇ 
ἀπό τά ἐπίσημα ἔγγραφά του–, τότε 
ἡ περίπτωσίς του ὑπάγεται εἰς τήν ἐν 

λόγῳ Ἐπιστολήν τοῦ Κυρίου πρός τόν 
ἐπίσκοπον τῶν Θυατείρων, ὅπου κα-
ταδικάζεται ἡ γυναίκα Ἰεζάβελ, ἡ ὁποία 
ἔρχεται νά πλανήσῃ καί νά παρασύρῆ 
τούς δούλους τοῦ Χριστοῦ, μέ αὐτήν τήν 
ἀλλοτρίαν διδαχήν· καί, ἀφοῦ ὁ Χριστός 
τήν καταδικάζει, σημαίνει σαφῶς, σα-
φέστατα, ὅτι καταδικάζει καί τόν Μα-
σωνισμόν.

Καί θά παρακαλέσω νά προσέξετε, 
ἀγαπητοί μου, γιά νά ἰδοῦμε πῶς ὁ ἴδι-
ος ὁ Μασωνισμός χαρακτηρίζει τόν ἐαυ-
τόν του, μέσ’ ἀπό τά ἐπίσημα κείμενά 
του. Ἐάν, λοιπόν, ἀποδειχθῆ, ὄχι κατ’ 
ἔμμεσον τρόπον –ἄστε ὅτι εἶναι ὁλο-
φάνερο– ἀλλά κατ’ ἄμεσον τρόπον, ὅτι 
ὁ Μασωνισμός εἶναι Γνωστικισμός, τό 
πρᾶγμα ἐτελείωσε. Καταδικάζεται ἀπό 
τήν Ἐκκλησία πέρα γιά πέρα, διότι καί 
αὐτή ἡ Ἁγία Γραφή ἔχει μιλήσει ἐναντί-
ον τοῦ Γνωστικισμοῦ, καί ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος στόν Τιμόθεο, καί ὁ ἀπόστο-
λος Πέτρος στίς Καθολικές του Ἐπιστο-
λές γράφει ἐναντίον τοῦ Γνωστικισμοῦ, 
ἀλλά καί οἱ Πατέρες ἐπολέμησαν τόν 
Γνωστικισμόν λυσσωδῶς, γιατί αὐτός 
λυσσωδῶς ἐπολέμησε τήν Ἐκκλησία. 
Ἀλλά, ἐπειδή ὁ Γνωστικισμός σέ πολ-
λούς δέν εἶναι γνωστός, θά ἀναφερθῶ 
σ’ αὐτόν μέ δυό λόγια.

Στήν πραγματικότητα, ὁ Γνωστικισμός 
εἶναι μία θρησκευτική φιλοσοφία. Δέχε-
ται ἕναν Θεό· δέχεται ἕναν κόσμο· δέ-
χεται ἕναν ἄνθρωπο. Δέχεται κάποιες 
σχέσεις ἀνάμεσα στόν Θεό, στόν κόσμο 
καί στόν ἄνθρωπο. Τόν κόσμο τόν βλέ-
πει μέ διπλά μάτια. Τόν βλέπει καί κα-
λόν καί κακόν. Μέσα στόν κόσμο βλέ-
πει τό Καλό καί τό Κακό. Καί λέγει: «Τό 
τμῆμα τοῦ Καλοῦ πρέπει νά τό δημιούρ-
γησε ἕνας ἀγαθός θεός· τό τμῆμα τοῦ 
Κακοῦ νά τό δημιούργησε ἕνας κακός 
θεός. Συνεπῶς, αὐτός ὁ θεός δέν εἶναι 
ἕνας· εἶναι δισυπόστατος· ἔχει δύο πρό-
σωπα· ἤ εἶναι δύο θεοί».

Σημειώσατε δέ, ὅτι στήν γνωστική 
φιλολογία ὑπάρχει πολύ μεγάλη ποικι-
λία, γι’ αὐτό καί ὁ Γνωστικισμός ἔχει δι-
άφορες παραλλαγές: Ὑπάρχει ὁ Γνωστι-
κισμός τοῦ Μαρκίωνος, τοῦ Βασιλείδου 
καί πολλῶν ἄλλων. Ὑπάρχει δηλαδή σέ 
κάποιες ἀποχρώσεις.

Θεμελιώδης βάσις, σέ ὅλα αὐτά τά 
συστήματα τοῦ Γνωστικισμοῦ, εἶναι ἡ 
Διαρχία· ἡ ὕπαρξις δύο θεῶν. Ὑπάρχει 
ὁ κακός θεός καί ὁ καλός θεός· ὁ θεός 
πού δημιουργεῖ τό Κακόν, ὁ θεός πού 
δημιουργεῖ τό Ἀγαθόν. Αὐτοί βρίσκο-
νται σέ συνεχῆ διαμάχη, μέ θύμα πά-
ντα τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ κά-
ποτε νά ἀπαλλαγῇ ἀπό τόν κακόν θεόν.

Τελικά, ὁ ἄνθρωπος ἐλπίζει πάντοτε 
σέ μιά τέτοια ἀπαλλαγή, ζῆ μέσα στή 
φύσι, καί κατά κάποιον τρόπο ἔχει ἕνα 
μή ὑπερβατικόν θεόν, ἄν καί τόν θε-
ωρεῖ ἀόρατον· στήν πραγματικότητα, 
ὅμως, ὁ θεός, στόν Γνωστικισμό, δέν 
εἶναι ὑπερβατικός.

Ο Γνωστικισμός παίρνει πολλά στοι-
χεῖα ἀπ’ ἔξω, ἐπειδή ὁ ἴδιος εἶναι γυ-
μνός καί δέν ἔχει τίποτα. Παίρνει ἀπό 
τήν φιλοσοφία, ἀπό τίς μυστηριακές 
θρησκεῖες, τόν Ὀρφισμόν, τά ἐλευσίνια 
μυστήρια, τόν τρισμέγιστον Ἑρμῆν, τόν 
Ἑρμητισμόν, τά μυστήρια τῆς Ἀνατολῆς, 
τῆς Κυβέλης, τά μυστήρια τοῦ Ὄσιρι καί 
τῆς Ἴσιδος. Ἐπίσης, ἔχει πάρει ἀπ’ τόν 
Ἰουδαϊσμόν καί τόν Χριστιανισμόν. Καί 
ὅλα αὐτά τά ἔχει κάνει ἕνα χαρμάνι καί 
τά παρουσιάζει!

Ὁ κίνδυνος τοῦ Γνωστικισμοῦ εἶναι 
ὅτι δέν σοῦ ἀρνεῖται τόν Χριστιανι-
σμόν ἐπισήμως. Ἐδῶ εἶναι ὁ κίνδυνος! 
Τό νά μοῦ πῇ ὁ ἄλλος «Σέ ἀρνοῦμαι», 
εἶναι ἀπέναντί μου, εἶναι ἐχθρός μου. 
Ὅταν κρύβεται, ὅμως, καί δέν δείχνει 
ὅτι ἀρνεῖται, ἀλλά κινεῖται, ὑποβόσκει, 
ὑπάρχει, ἀναπνέει, ἕρπει μέσα στήν 
Ἐκκλησία, κοινωνεῖ, ἐκκλησιάζεται, 
ἀλλά εἶναι ἀλλότριος, ἐδῶ εἶναι ὁ κίν-
δυνος! Ὅπως βλέπουμε καί τούς Μα-
σόνους νά κοινωνοῦν, νά ἐκκλησιάζο-
νται,… Θέλετε; –Τὄχουν καί ἐπιχείρημά 
τους αὐτό– «Μά, ἐγώ ἐκκλησιάζομαι», 
σοῦ λέγει. «Μά, ἐγώ εἶμαι καλός Χρι-
στιανός», «Μά, ἐγώ κοινωνῶ»! Αὐτό 
εἶναι τό δυστύχημα, Ὄχι τό ἐπιχείρη-
μα· τό δυστύχημα!

Γι’ αὐτόν τόν λόγο ἡ Ἰεζάβελ, ἡ ὁποία 
δροῦσε μέσα στήν Ἐκκλησία τῶν Θυ-
ατείρων καί ἐκινεῖτο κατ’ ἀνάλογον 
τρόπον –ὅπως εἴδαμε τήν περασμέ-
νη φορά–, εἶναι τύπος τῶν συγχρόνων 

Γνωστικῶν, τῶν Μασόνων, ὅπως ἐπίσης 
τύπος ἦταν καί τῶν ἀρχαίων Γνωστικῶν.

Ὅπως σᾶς εἶπα, ὅμως, θά καταφύ-
γουμε στά συγγράμματά τους.

Κατ’ ἀρχάς, σέ περίβλεπτο θέσι μέσα 
στήν στοά τους ἔχουν τό γράμμα Γ ἤ G, 
τό ὁποῖον εἶναι τοποθετημένο μέσα σ’ 
ἕναν ἀκτινοβόλον ἀστέρα. Καθ’ ἠμᾶς, 
τούς Ἕλληνες, τό Γ εἶναι τό τρίτο γράμ-
μα τοῦ ἀλφαβήτου· ἐνῶ, κατά τό λατι-
νικόν ἀλφάβητον, τό G εἶναι τό ἕβδο-
μο γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου. Αὐτό ἐνί-
οτε δέν βρίσκεται μέσα σέ ἀκτινοβόλο 
ἀστέρα, ἀλλά στό σύμπλεγμα γνώμο-
νος –τό ὀρθογώνιο τρίγωνο– καί διαβή-
του. Ὁ διαβήτης εἶναι ἀπό πάνω, ὁ γνώ-
μων ἀπό κάτω, καί στό σύμπλεγμα γνώ-
μονος καί διαβήτου ὑπάρχει τό γράμ-
μα Γ ἤ G, χωρίς τόν ἀκτινοβόλο ἀστέρα.

Ἐπειδή τό σύμπλεγμα γνώμονος καί 
διαβήτου εἶναι τό κύριον σύμβολον τῶν 
Μασόνων, μέ δυό λόγια θά σᾶς ἔλεγα 
τά ἑξῆς: –Ἔχει πλούσιον καί πολύπλευ-
ρον συμβολισμόν. Θά σᾶς πῶ, ὅμως, 
τόν  κυριότερον· νομίζω–

Ὁ γνώμων, πού βρίσκεται ἀπό κάτω, 
εἶναι τό σύμβολον τῆς Ὕλης, καί πάνω 
πάνω ἡ τελεία Ὕλη, ἐπειδή ὑπάρχει ἡ 
ὀρθή γωνία. Πιό πάνω, ἔχομε τόν δια-
βήτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνοιγμένος στίς 
σαράντα πέντε μοῖρες –κατά τά κεί-
μενα πάντα τῶν Μασόνων–, πού εἶναι 
τό σύμβολον τοῦ Πνεύματος. Ὁ ὅλος ὁ 
συμβολισμός εἶναι: τό Πνεῦμα ἐπί τῆς 
Ὕλης –Δυαρχία!–· τό πῶς θά ἐπιβληθῇ 
τό Πνεῦμα ἐπί τῆς Ὕλης. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙἡ περίπτωσίς του ὑπάγεται εἰς τήν ἐν 

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Βιογραφικά Στοιχεία περί του Ιησού Χρι-

στού: Οι αναφερθείσες πηγές δεν μας επιτρέ-
πουν συστηματική έκθεση. Ο Ιησούς Χριστός 
ήτο από μητέρα Εβραϊκής καταγωγής- Πα-
τρίδα Του ήτο η Ναζαρέτ. Κατά κόσμον (= 
κατά το νόμο) πατέρας του ήτο ο Ιωσήφ, ξυ-
λουργός το επάγγελμα. Ίσως και ο ίδιος ο Κύ-
ριος να ήτο ξυλουργός. Η νηπιακή και εφηβι-
κή Του ηλικία είναι σχεδόν άγνωστος. Τόπος 
γέννησης η Βηθλεέμ ως εκπλήρωση της προ-
φητείας του Μιχαία «Και συ Βηθλεέμ οίκος 
του Εφραθά... εκ σού μοι εξελεύσεται του εί-
ναι εις άρχοντα του Ισραήλ και αι έξοδοι αυ-
τού απ’ αρχής εξ ημερών αιώνος... και στήσε-
ται και όψεται και ποιμανεί το ποίμνιον αυτού 
εν ισχύει Κύριος και εν τη δόξει του ονόματος 
Κυρίου Θεού...» (Μιχ. 5,1-3).

Χρόνος γέννησης άγνωστος. Κατά τον 

Ματθαίον κεφ. 2,15-18 η σφαγή των νηπίων 
συνέβει επί Ηρώδου του μεγάλου. Φαίνεται 
ότι η απογραφή έγινε το έτος 6 ή 7 μ.Χ. Δεν εί-
ναι σαφής ο χρόνος κατά τα Ευαγγέλια, ένεκα 
ημερολογιακής διαφοράς ή αναφοράς σε κο-
σμικά γεγονότα και όχι εκ πίστεως. Έχουν γνώ-
ση της εποχής και είναι Θεόπνευστες οι Γρα-
φές σε σχέση προς την αλήθεια. Γλώσσα του 
Ιησού Χριστού η Αραμαϊκή με διάλεκτο της 
Γαλιλαίας. Πιθανότατα ομιλείτο στην εποχή 
του και η Ελληνική, ως γλώσσα του εμπορίου.

Η δημόσια ζωή και δράση του Ιησού Χρι-
στού άρχεται το έτος 30 της ηλικίας του και 
συνεχίζει το έργον του Ιωάννου του Βαπτιστού. 
Πόσον διήρκεσε η δράση του είναι άγνωστο. Οι 
τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές δίνουν την εντύπω-
ση ότι διήρκεσε ένα έτος, ενώ ο Ιωάννης τρία 
χρόνια. Αποφασιστική για την ζωή Του είναι 
η απόφασή Του να έλθει στα Ιεροσόλυμα το 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 75ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

Πάσχα για να κηρύξει. Η ημέρα του θανάτου 
του Ιησού Χριστού κατά τους τρεις πρώτους 
Ευαγγελιστές είναι η 15 του μηνός Νισσάν, 
ενώ κατά τον Ιωάννη η 14η του ίδιου μηνός, 
ότε εγένετο η θυσία των αμνών. Αναστήθηκε 
ο Κύριος και εμφανίστηκε στους μαθητές Του, 
μετά των οποίων συνέζησε επί 40 ημέρες, και 
ύστερα ανελήφθει εις τον ουρανόν.

Ποίος δεν ήτο ο Χριστός: 1) Ο Ιησούς Χρι-
στός και η Ιουδαϊκή θρησκεία: Ο Ιησούς Χρι-
στός ήτο Ιουδαίος από καταγωγή και ανήκε 
στην πίστη των πατέρων του. Ο Θεός της Πα-
λαιός Διαθήκης είναι ο Πατέρας Του. Ο Ιησούς 
θεωρεί τον ΠΑΧΒΕ ως Πατέρα Του. Συγχρό-
νως όμως είναι καταλύτης της θρησκείας του 
Ιουδαϊσμού, την οποίαν κατηγόρησε εν μέρει: 
Κατήργησε την τυπολατρεία, η οποία μετέ-
βαλλε τον τύπον σε ουσία και αντικαθιστού-
σε το θέλημα του Θεού κάτω από την παρά-

δοση των ανθρώπων. Κατήργησε τις καθαρτι-
κές τελετές «ου το εισερχόμενον εις το στόμα 
κοινοί τον άνθρωπο αλλά το εκπορευόμενον 
εκ του στόματος τούτο κοινοί τον άνθρωπον 
» (Ματθ. 15, 11). Κατηγόρησε και παρέβει το 
Σάββατον (Μάρκ. 2, 27). Όταν η εργασία του 
Σαββάτου γίνεται για αγαθοεργία και καλό, και 
το θέλημα του Θεού, παράβαση του Σαββά-
του δεν υπάρχει. Συμπεριφέρθηκε με αυστη-
ρότητα έναντι της ισραηλιτικής θρησκείας και 
την επλήρωσε (= συμπλήρωσε) «εν τω Προσώ-
πω Του» «... ίνα το δικαίωμα του νόμου πλη-
ρωθή εν ημίν τοις μη κατά σάρκα περιπατού-
σιν, αλλά κατά πνεύμα» (Ρωμ. 8, 1-5). Ο Χρι-
στός δεν ανήκει στον Ιουδαϊσμό, αλλά ο Ιουδα-
ϊσμός βρίσκει το τέλος του (= τον σκοπό του) 
ως τέρμα, κατάργηση και πλήρωμα (= εκπλή-
ρωση) στον Ιησού Χριστό.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
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συνεχίζεται στη σελ. 9

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση και ο χρόνος που μας απο-
μένει είναι πολύ λίγος. “Είναι θέμα ημερών, και όχι εβδομά-
δων” δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ν. Τόσκας, για την προ-
κήρυξη της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων.

Οι ταυτότητες αυτές δεν έχουν καμιά σχέση με τις σημε-
ρινές. Η μορφή τους και τα στοιχεία τους θα βασίζονται σε 
εντελώς νέες και πρωτόγνωρες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπειρογνωμόνων της 
ΕΛ.ΑΣ., θα είναι πλαστικές και θα περιέχουν ένα μικροτσίπ με 
αποθηκευμένα τα βιομετρικά στοιχεία του κάθε ατόμου. Ό,τι 
θα βρίσκεται εντός του μικροτσίπ δεν θα είναι μεν εμφανές, 
θα είναι όμως στην διάθεση των ειδικών αρχών που θα προ-
σθαφαιρούν στοιχεία εν αγνοία μας και κατά την κρίση τους.

Θα έχουν συνολικά επτά “ζώνες” ασφαλείας, από τις οποί-
ες οι πέντε θα βρίσκονται στην εμπρόσθια όψη τους και οι 
υπόλοιπες στην οπίσθια, ενώ ενσωματωμένο θα είναι και το 
ειδικό τσιπ που θα περιέχει – σε ηλεκτρονική μορφή – τη φω-
τογραφία και τα στοιχεία του κατόχου [ύψος και τα απαιτού-
μενα στοιχεία για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης (δήμος εγγραφής, αριθμός δημοτολογίου και τόπος έκ-
δοσης της ταυτότητας)] αλλά και σε ψηφιακή μορφή το δα-
κτυλικό του αποτύπωμα.

Στην οπίσθια όψη θα είναι η έκτη “ζώνη” όπου θα υπάρ-
χουν το όνομα του πατέρα του κατόχου, το όνομα της μητέ-
ρας, ο τόπος γέννησης, η ημερ. Έκδοσης, η ομάδα αίματος 
και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς 
και η έβδομη στην οποία θα υπάρχει η “Ζώνη Μηχανικής Ανά-
γνωσης / Machine Readable Zone - MRZ”. Το ενσωματωμένο 
RFID τσιπ θα είναι στο πάνω μέρος της.

Οδεύουμε, αναπόφευκτα, προς την ψηφιοποίηση των πά-
ντων και σ’ αυτό που μας επιτάσσει η “παγκόσμια διακυβέρ-
νηση” για να έχει το κατάλληλο εργαλείο “ανάγνωσης” της 
προσωπικότητας εκάστου ατόμου.

Με το πάτημα, ενός και μόνο κουμπιού, ή την πληκτρολόγη-
ση του αποκλειστικού ατομικού αριθμού, η κεντρική διοίκηση 
του κόσμου θα μπορεί να “ανιχνεύει” και να πληροφορεί για 
τις κινήσεις, τις προτιμήσεις, την οικονομική, την ιατρική και 
άλλα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε κατόχου.

Αυτός ο παγκόσμιος έλεγχος βεβαίως οδηγεί στην πραγ-
ματική “παγκοσμιοποίηση” των κατά τόπους κοινωνιών. Θα 
μπορούν, αναλόγως της κεντρικής πλανητικής διοίκησης, να 
εξυπηρετούν αγαθούς ή… σκοτεινούς σκοπούς.

Σκοπός να ξεκινήσει η έκδοση των νέων ταυτοτήτων, λένε 
οι κυβερνώντες, είναι η υποχρέωση, που απορρέει από από-
φαση της Ε.Ε., που έχει ως στόχο τον αποτελεσματικότερο 
έλεγχο για την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών και εξτρε-
μιστικών απειλών.

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Κατα-
ναλωτών) Άγγελος Πιλάτης έγραφε στον αρμόδιο υπουργό:

7. “Στην απάντηση της ανωτέρω ερώτησης ο κ. Τόσκας 
αναφέρει ότι η προθεσμία εναρμόνισης των Κρατών-Μελών 
της Ε.Ε. για την έκδοση νέων δελτίων ταυτοτήτων έληγε την 
1-1-2006. Δεν προσδιορίζει όμως και κρύβει το ότι δεν ήταν 
υποχρεωτική. Γι’ αυτό και το ελληνικό κράτος δεν έχει πρό-
στιμο για την δήθεν παράλειψή του, αλλά και γι’ αυτό υπάρ-
χουν σήμερα μέλη της Ε.Ε. που δεν έχουν καθόλου αστυνο-
μικές ταυτότητες. Για τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια) 
η Ε.Ε. αλλά και οι διεθνείς κανόνες (πρότυπα) έχουν εκδώσει 
οδηγίες για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στα οποία η Ελ-
λάδα είναι πλήρως εναρμονισμένη, διαθέτοντας στους πολί-
τες της το πιο ασφαλές διαβατήριο παγκοσμίως.1

Τα υπόλοιπα που διαδίδονται, προφανώς είναι ψέματα, και 
αποβλέπουν στο να μας πείσουν για την αναγκαιότητα της 
νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας” .

Και κάτι σημαντικό. Αναφέρει ότι: “Από το Νοέμβριο 2017 
μέχρι τον Φεβρουάριο 2018 έχουν πραγματοποιηθεί εξονυ-
χιστικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια της Γερμανίας, σε 280.000 
επιβάτες από Ελλάδα! Σε όλους αυτούς βρέθηκαν μονάχα 
35 περιπτώσεις ατόμων που ταξίδευαν με πλαστά ταξιδιω-
τικά έγγραφα (διαβατήρια ή ταυτότητες). Αριθμός που αντι-
στοιχεί στο ένα δεκάκις τοις χιλίοις (1/10.000). Μεταξύ αυτών 
των πλαστών εγγράφων, δεν βρέθηκε ούτε ένα ελληνικό…”.

Έτσι η δικαιολογία τους ότι όλα γίνονται για την αντιμετώ-
πιση της τρομοκρατίας – αφού η Ελλάδα είναι η χώρα διέλευ-

1  Το ελληνικό διαβατήριο συγκαταλέγονταν το 2017 στην 6η θέση αξιοπιστίας παγκοσμί-
ως ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες για ταξίδια σε όλο σχεδόν τον κόσμο χωρίς την ανάγκη έκ-
δοσης βίζας.

σης μεταναστών και προσφύγων – πέφτει στο κενό!
Σε πολλές χώρες υπήρξαν αντιδράσεις. Στην Αγγλία οι ηλε-

κτρονικές ταυτότητες καταστράφηκαν κατά χιλιάδες, αφό-
του είχε ήδη ξεκινήσει η έκδοσή τους από τις αρχές, χωρίς 
να αποζημιωθούν οι κάτοχοί τους για τα χρήματα που είχαν 
πληρώσει για την έκδοσή τους (περίπου 30 λίρες), αφού κρί-
θηκαν ασύμβατες με την νομοθεσία περί προστασίας της ιδι-
ωτικότητας και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα (άρθρο 8).

Υπάρχουν χώρες (Αυστρία, Ολλανδία, Φινλανδία) στις οποί-
ες δεν απαιτείται η έκδοση ταυτότητας. Και άλλες (Αγγλία, 
Νορβηγία, Αυστραλία) που δεν έχουν καθόλου ταυτότητες 
και όμως τα καταφέρνουν μια χαρά.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ;
Η επιτάχυνση των διαδικασιών ξεκίνησε μετά την άφιξη, 

στα μέσα Φεβρουαρίου 2018, αμερικανικού κλιμακίου εμπει-
ρογνωμόνων του υπουργείου Εσωτερικών Ασφαλείας των 
ΗΠΑ (Department of Homeland Security), το οποίο αξιολόγη-
σε τις επιδόσεις της Ελλάδας στην εφαρμογή του προγράμ-
ματος “visa waiver”, που επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύ-
ουν χωρίς βίζα στην Αμερική. Η Ελλάδα φέρεται να έχει “ευ-
θυγραμμιστεί” με τη συγκεκριμένη απαίτηση ήδη από το 2016 
στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ… Το θέμα 
αυτό – εκσυγχρονισμός των ταυτοτήτων – φέρεται να το έθε-
σε στον κ. Τσίπρα και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 

Τζον Κέρι, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.
Και γεννάται το ΕΡΩΤΗΜΑ: Τί την “κόπτει” την Αμερική για 

το αν οι ταυτότητές μας θα είναι ψηφιακές; Και εν πάση πε-
ριπτώσει γιατί ενδιαφέρονται οι ξένοι για ένα έγγραφο εσω-
τερικής χρήσης, αφού όλα τα διαβατήρια έχουν αντικαταστα-
θεί με βιομετρικά και σαν πλήρως ασφαλή δίνουν τη δυνατό-
τητα να ταξιδέψει κανείς όπου θέλει;

Έρχεται τώρα ο Πάπας Φραγκίσκος και μας ξαφνιάζει γι’ 
αυτά που υποστήριξε ξεκάθαρα κατά την διάρκεια εβδομαδι-
αίας ομιλίας του: “Έχουμε” λέει εξετάσει τις Γραφές καλά, 
και μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα 
που να βεβαιώνει ότι τα τσιπς RFID είναι σατανικά. Αν μη 
τι άλλο, αυτές οι συσκευές είναι μια ευλογία από τον Θεό 
τον ίδιο, ο οποίος τα παραχώρησε στην ανθρωπότητα για 
να λύσει πολλά από τα δεινά του κόσμου».

Αλλ’ έχουμε και τις “ευλογίες” του… Αλλάχ για τις νέες ταυ-
τότητες! Η εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” παρουσιάζει εμπιστευτικό 
έγγραφο της Κρατικής Ασφάλειας του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., 
που συντάχθηκε στις 27/3/2018 και παραθέτει την «Τροπο-
ποίηση διατάξεων για δικαιολογητικά προς έκδοση ταυτο-
τήτων». Ενώ αρχικά σημειώνει ότι ο αιτών, στην έκδοση της 
ταυτότητας δεν πρέπει να φέρει κάλυμμα κεφαλής, όπερ ίσχυε 
μέχρι σήμερα. Σε υποσημείωση επιτρέπει τις μανδήλες – με 
ειδική οριοθέτηση.

Χαρακτηριστικά αναφέρει, μεταξύ αυτών:
«Για θρησκευτικούς λόγους δύναται το άτομο να φέρει 

κάλυμμα κεφαλής (π.χ. μανδήλα) πλην, τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου του από το σαγόνι έως το μέτωπο και από 
την μια ένωση του αυτιού με το πρόσωπο, έως την άλλη 
πρέπει να είναι οπωσδήποτε εμφανή…».

Με την υποτιθέμενη… “πρόοδο” χτυπάμε τα χριστιανικά ήθη 
και “πιστεύω” και με την μανδήλα ενισχύουμε τον “νέο πολυ-

πολιτισμικό λαό” στην Ελλάδα (sic).
ΠΟΙΟΙ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΟΥΝ
• Ο Βαρουφάκης, πιστός σε όσα είχε εξαγγείλει προεκλο-

γικά, έστειλε στις 23/2/2015 επιστολή στους θεσμούς υποσχό-
μενος να δώσει την ηλεκτρονική ταυτότητα ή “Κάρτα του Πο-
λίτη” για να περάσουν τα “δύσκολα” μέτρα.

Συγκεκριμένα προτείνει στην επιστολή του:
“Η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες 

που προκύπτουν από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης 
φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρε-
σίες υγείας και την παροχή ρεύματος) μέσω ιδιαίτερα στο-
χευμένων μη χρηματικών μέσων (π.χ. κουπόνια τροφίμων) 
να θεσπίσει την κάρτα του πολίτη.

Να το κάνουμε με τρόπο που να είναι χρήσιμη για την 
αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέ-
μηση της γραφειοκρατίας/της διαφθοράς (π.χ. την έκδοση 
μιας έξυπνης Κάρτας Πολίτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως μια ταυτότητα στο σύστημα υγείας καθώς και για την πρό-
σβαση στο πρόγραμμα κουπονιών σίτισης κτλ.)”.

• Ο Βαρουφάκης δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει την 
επιθυμία του διότι διώχθηκε από την κυβέρνηση. Τη σκυτάλη 
πήραν οι βουλευτές του “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ” κόμματος της Ν.Δ. 
κ. Δημοσχάκης & κ. Κυριαζίδης καταθέτοντας (13-6-2016) 
ερώτηση διαμαρτυρίας προς τον υπουργό Εσωτερικών Κου-
ρουμπλή γιατί αργεί η κυβέρνηση να επιβάλλει τις βιομετρι-

κές ταυτότητες!
Ο υπουργός τους απάντησε (8-7-2016) ότι: 

“Στο πλαίσιο του προγράμματος visa waiver, 
υπογράφηκε Κοινή Δήλωση μεταξύ Ελλά-
δας-ΗΠΑ για την ολοκλήρωση της οποίας 
ωρίσθηκε το τέλος του 2019”.

• Είχαμε και δεύτερη, πιο ισχυρή, παρέμ-
βαση επτά (7) “Ορθοδόξων” βουλευτών της 
Ν.Δ. στις 5-2-2018 ερωτώντων τον υπουργό 
Εσωτερικών (υπ’ όψιν του αν. υπ. Προστασί-
ας του Πολίτη): 1) “Για ποιο λόγο καθυστε-
ρεί η έκδοση των αστυνομικών ταυτοτήτων 
ασφαλείας…,

2) Προτίθεσθε να προχωρήσετε στην έκ-
δοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων 
ασφαλείας, αναθέτοντας το έργο αυτό στην 
ΕΛΑΣ;…”.

Οι ερωτώντες βουλευτές είναι κατά σειρά: 
Μ. Χαρακόπουλος, Γ. Γεωργαντάς, Κ. Γκιου-

λέκας, Γ. Καρασμάνης, Δ. Κυριαζίδης, Ν. Παναγιωτόπουλος, 
Κ. Τζαβάρας. (βλέπε έγγραφο σελ. 9)

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τόσκας απαντώντας (28-2-2018) 
επισημαίνει ότι: «Το εν λόγω σχέδιο Κ.Υ.Α. βρίσκεται στην 
τελική φάση υπογραφής από τον συναρμόδιο Υπουργό… 
Προχωράμε άμεσα στη διαγωνιστική διαδικασία…».

Η ανυπομονησία της Ν.Δ. να φορτώσει στο λαό τις νέες βιο-
μετρικές ταυτότητες “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” δεν έχει προηγού-
μενο! Έτσι στις 19 Απριλίου 2018 έγινε συζήτηση στη Βουλή 
σε ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τώρα της 
Ν.Δ. Μάκη Βορίδη για τις “καθυστερήσεις στις διαδικασίες 
έκδοσης νέων ταυτοτήτων”, που ζήτησε από τον προϊστάμε-
νο αναπληρωτή υπουργό να προχωρήσει η έκδοση των νέων 
ταυτοτήτων, επισημαίνοντας μάλιστα την ευαισθησία της δι-
εθνούς κοινότητας στα θέματα αντιμετώπισης της διεθνούς 
τρομοκρατίας, πολύ περισσότερο που η Ελλάδα είναι χώρα 
διέλευσης μεταναστών και προσφύγων… πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα του υπουργείου. 

Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι, στις 14 Ιουνίου 
του 2012 το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Δημ. Τάξε-
ως) ανακοίνωσε ότι, από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να εκ-
δίδονται τα νέα δελτία ταυτότητας (η ονομαζόμενη “Κάρτα 
του Πολίτη”). Από τότε μέχρι το 2015 ήταν κυβέρνηση της 
Ν.Δ. και δεν προχώρησε στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων 
λόγω των μεγάλων αντιδράσεων (από Εκκλησία Ελλάδος, Άγιο 
Όρος, Εκκλησία Κρήτης, μοναστήρια, συλλόγους, Αδελφότη-
τες, Σωματεία κ.ά.) και το θέμα πάγωσε, γνωρίζοντας ότι το 
πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο αφού εκατομμύρια άνθρω-
ποι θα είχαν στραφεί εναντίον τους. Και τώρα ως αντιπολίτευ-
ση πιέζουν ασφυκτικά την κυβέρνηση Τσίπρα να το εφαρμό-
σει για να τα βρουν έτοιμα ώστε εάν αύριο γίνουν κυβέρνη-
ση να μην έχουν αυτοί το οικονομικό και πολύ περισσότερο, 

Ν Ε Ε Σ  Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ
‘ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ’ Ένα βήμα πριν το σφράγισμα
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Είχαμε γράψει το 2010 για την μεγαλύτερη στρα-
τιωτική βάση του κόσμου “Camp Bondsteel” που 
κατασκεύασαν οι Αμερικανοί στην πόλη Ουρόσε-
βατς, στα σύνορα Κοσσυφοπεδίου-ΠΓΔΜ (Σκόπια) 
που καταλαμβάνει μία έκταση 10.000 στρεμμάτων 
αγροτικής γης.

Στο φύλλο 249 του μηνός Φεβρουαρίου 2018 ανα-
φέραμε για την δεύτερη βάση που στήνουν στη νο-
τιο-ανατολική πλευρά της «Grand Dame» κοντά στα 
Ελληνο-Σκοπιανά σύνορα, που έχει ως στόχο να 
εποπτεύει όλα τα Βαλκάνια και τα δυτικά σύνορα 
της Ρωσίας.

Σε αντιστάθ-
μισμα όλων των 
π α ρ α π ά ν ω  η 
Ρωσία, με πλή-
ρη μυστικότη-
τα, κατασκεύ-
ασε στην πόλη 
Νις της Σερβίας 
– 100 χιλ. από 
τα σύνορα του 
Κοσσυφοπεδί-
ου – “ανθρωπι-
στική βάση” απ’ 
όπου τα ρωσικά 
αεροσκάφη θα 
επιχειρούν σε πε-
ριόδους φυσικών 
καταστροφών.

Αυτή η “ανθρωπιστική βάση”, που είναι στην ου-
σία η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση εκτός Ρωσί-
ας, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, φιλοξε-
νεί 5.000 Ρώσους αλεξιπτωτιστές και 2.000 επίλε-
κτους κομάντος με την ιδιότητα των διασωστών και 
πυροσβεστών».

Οι ρωσικές δυνάμεις και το επιχειρησιακό επιτε-
λείο στο Νις, είναι σε θέση να συντονίσουν τις ενέρ-
γειές τους με άλλες δύο ταξιαρχίες στις περιοχές 
Ράσκα και Βράνιε στην Σερβία, όπου κάθε ταξιαρ-
χία έχει 11 τάγματα που απαρτίζονται από συνδυ-
ασμένες δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται ήδη κο-
ντά στα σύνορα με το Κοσσυφοπέδιο.

Σκοπός της ρωσικής στρατιωτικής βάσης είναι: 
α) ο έλεγχος των Βαλκανίων, β) η κατασκόπευση 
των αμερικανικών βάσεων, γ) η παρακολούθηση 
της αντιπυραυλικής ασπίδας στη Ρουμανία, δ) ο 
έλεγχος της Γερμανίας και των ηγεμονικών της 
σχεδίων, ε) η επίβλεψη της παρουσίας του αμε-
ρικανικού στρατού στην Αν. Ευρώπη, και στ) η 
εγκατάσταση ρωσικών πυραυλικών συστημάτων 
S-400 Triumph.

Στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας που έγινε 
στις 30 Οκτωβρίου 2015 στη Μόσχα μεταξύ του 
Σέρβου Πρωθυπουργού Βούτσιτς και του Ρώσου 
Ντ. Μεντβέντεφ προβλέπετε αγορά 2,5 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων ρωσικών οπλικών συστημάτων 
που θα προσδώσουν μεγάλη στρατηγική υπερο-
χή στην σερβική κυβέρνηση.

Δύο απ’ αυτά τα συστήματα αφορούν τον αντι-
αεροπορικό πύραυλο BUK και τα αντιπυραυλικά 
S-400 Triumph, τα οποία θα εγκατασταθούν κο-
ντά στην κοιλάδα του Πρέσεβο, λίγα χιλιόμετρα 
μακριά από την περιοχή Ουρόσεβατς του Κοσσυ-
φοπεδίου, στην οποία βρίσκεται η μεγάλη αμερι-
κανική βάση «Camp Bondsteel».

Συγχρόνως παραχωρήθηκε και το αεροδρόμιο 
της Έτσκα που διαθέτει 2.000 τετραγωνικά μέ-
τρα αεροδιάδρομο με 25 μέτρα πλάτος και είναι 
κατάλληλο για τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Υπάρχει πληροφορία ότι ενδέχεται να κατασκευ-

αστεί και δεύτερη ρωσική βάση κοντά στην Βοϊβο-
ντίνα (εδώ υπάρχει ουγγρική μειονότητα), όπως επι-
βεβαίωσε ο διευθυντής του Κέντρου στη Νις Bojan 
Glamos Lija, κι αυτή για “ανθρωπιστικούς λόγους”.

Η πρωθυπουργός της Σερβίας Άνα Μπρνάμπιτς 
δήλωσε: «Το κέντρο στη Νις είναι πολύ σημαντικό 
για τη χώρα μας, καθώς από εκεί ξεκινά η βοήθεια 
για επείγουσες καταστάσεις».

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει ανησυχίες για το “αν-
θρωπιστικό” αυτό κέντρο. Ο βοηθός υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Hoyt Brian Yee δήλωσε: 

«Οι ΗΠΑ ανησυ-
χούν για την κα-
τασκευή και επέ-
κταση του ρωσι-
κού ανθρωπιστι-
κού κέντρου στη 
Σερβία… Είμαι 
σφοδρά ανήσυ-
χος για το απο-
καλούμενο ρω-
σικό “ανθρωπι-
στικό κέντρο”, 
όχι λόγω του 
ό,τι είναι σήμε-
ρα, αλλά λόγω 
του ό,τι θα μπο-
ρούσε να γίνει 
σύντομα».

Οι αναλυτές 
προειδοποιούν πως τα Βαλκάνια έχουν γίνει πεδίο 
μάχης ενός ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία θεωρεί απα-
ράδεκτη την επέκταση του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλ-
κάνια, και προσπαθεί στρατιωτικά, πολιτικά και επι-
χειρηματικά να εγκατασταθεί στην περιοχή.

Μεγάλο πλήγμα για το ΝΑΤΟ θα είναι η έντα-
ξη της Σερβίας στο συνασπισμό CSTO (Οργάνω-
σης του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) καθώς 
αμέσως θα “εισρεύσει” άφθονος ρωσικός οπλι-
σμός “αιχμής”, ενώ ρωσικά πυραυλικά συστήμα-
τα θα εγκατασταθούν σε σερβικό έδαφος, αλλάζο-
ντας τον χάρτη των Βαλκανίων και μεταβάλλοντας 
την όλη κατάσταση, προκαλώντας “ανησυχία” στην 
Συμμαχία λόγω του εύρους του θανατηφόρου βε-
ληνεκούς των ρωσικών πυραύλων.

Ηφαίστειο, έτοιμο να εκραγεί, είναι τα κεντρι-
κά και δυτικά Βαλκάνια. Οι εθνικιστικές, εθνοτικές 
βλέψεις και αντιπαραθέσεις με αποκορύφωμα την 
απαίτηση επαναχάραξης των συνόρων (αυτό θέ-
λουν και οι “πάτρωνές” μας) δημιουργούν κατά-
σταση εκρηκτική.

Η Σερβία στηρίζει την συνεργασία της με την Ρω-
σία σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο από τότε 
που γύρισε την πλάτη στο ΝΑΤΟ-συμμαχία επειδή 
αυτή συμμετείχε στην επιχείρηση βομβαρδισμού 
και διαμελισμού της πρώην Γιουγκοσλαβίας και στη 
δολοφονία περισσότερων των 2.500 Σέρβων πολι-
τών μεταξύ του οποίου και άμαχου πληθυσμού αυ-
τής της χώρας.

Οι με διάφορα προσχήματα εγκατασταθείσες 
(στρατιωτικές ή ανθρωπιστικές) βάσεις στα Βαλκά-
νια από τις ιμπεριαλιστικές Μεγάλες δυνάμεις και 
συνασπισμούς κατέστησαν αυτά βόμβα βραδυφλε-
γή με επικείμενη την ημερομηνία ανάφλεξης.

Και όλα αυτά γιατί, οι κατευθύνοντες “Μεγάλοι” 
– χριστιανοί όντες – τις ζωές των λαών, έπαυσαν να 
ενεργούν ως χριστιανοί, αρνήθηκαν το Χριστό, το 
Θεό της αγάπης και της ειρήνης και υπέταξαν εαυ-
τούς στον χαιρέκακο Διάβολο και καταστροφέα.

Τι μέλλει γενέσθαι; Ο νοών νοείτω… Επιστροφή 
εν μετανοία στον Μόνο Ισχυρό Ιησού Χριστό, διό-
τι όταν «ο Χριστός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ ημών».

το πολιτικό κόστος!
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
Την μεγαλύτερη ευθύνη, την έχει η ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΕΚΚΛΗ-

ΣΙΑΣ που έχει μετατραπεί σε μορφή άτυπης εξουσίας, ανά-
μεσα στις πολλές συμβατικές εξουσίες της τυποποιημένης 
κοινωνίας μας.

Πότε βγήκε στον ανοιχτό χώρο να αναμετρηθεί με την 
εξουσία; Πότε αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τα προστάγ-
ματα του άθεου κοινωνικού και οικονομικού κατεστημένου; 

Πότε ύψωσε φρά-
χτη αντίστασης 
στα πανάθλια νο-
μοθετήματα που 
άλλαζαν τα ήθη 
και έθιμα της Ελ-
ληνικής Ορθό-
δοξης κοινωνί-
ας; Πότε ύψωσε 
τη φωνή της για 
να αποκαλύψει 
τις μηχανορραφί-
ες, την ψευτιά και 
την εκμετάλλευ-
ση; Πότε τόλμη-
σαν να δακτυλο-
δεικτήσουν τους 
ένοχους; Πότε ζή-
τησαν να παρα-
μερίσουν αυτούς 
που εκμαυλίζουν 
την νεολαία μας; 
ΠΟΤΕ!

Αν είχε υψώσει 
φωνή διαμαρτυρίας και αντίδρασης σύσσωμος η Ιεραρχία (όχι 
μόνο 3-4 επίσκοποι) κανένα αντιλαϊκό, αντιθρησκευτικό, αντι-
κοινωνικό μέτρο δεν θα περνούσε.

Μερικοί απ’ αυτούς ρίχνουν καμιά άσφαιρη τουφεκιά ή πε-
τάνε κάποιο μικρό πετραδάκι στους ένοχους, έτσι για να ποι-
κίλει η ζωή τους. Κάπου-κάπου ξαποστέλλουν κάποιο κείμε-
νο σε γλώσσα, που ούτε οι ίδιοι καταλαβαίνουν, το δίνουν και 
στις εφημερίδες ή τα σάιτ για δημοσίευση – με το αζημίωτο 
βέβαια – συνοδευόμενο με τη φωτογραφία τους. Και μετά, τα-
μπουρωμένοι στα ψεύτικα οχυρώματα κλίνονται στο καβούκι 
τους, σαν να τρέμουν τα βέλη του αντιπάλου.

Βγάζουν ωραίους λόγους στα “Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά”, 
μιλούν για τον κόσμο που χάλασε, αλλά δεν κάνουν το χρέος 
τους για να βοηθήσουν τον κόσμο.

Μιλάνε για ουράνια Σωτηρία, αλλά με την ένοχη ΣΙΩΠΗ και 
την ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ τους παραδίδουν την επίγεια ζωή των “αγα-
πητών τέκνων εν Κυρίω”, στην πείνα, στην εξαθλίωση και στις 
ορέξεις των σατανιστών και της Παγκόσμιας Κυβέρνησης.

Αυτήν την χρονική στιγμή το άθεο πολιτικό κατεστημένο προ-
χωράει ακάθεκτα στο να επιβάλει στον Ορθόδοξο Ελληνικό 
λαό την ηλεκτρονική ταυτότητα – ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – που 
μαζί με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, είναι και 
ο πρόδρομος του σφραγίσματος του Αντίχριστου.

Άνθρωποι της Διοικούσης Εκκλησίας, “ιδού νυν καιρός ευ-
πρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας” (Β΄ Κορ. 6, 2). Οι δώ-
δεκα απόστολοι, οι μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες, αντιστάθη-
καν στον κόσμο και κέρδισαν τον κόσμο. ήταν η παράταξη Ιη-
σού Χριστού, οι πιστοί μαθητές του, μια οικογένεια που πατού-
σε στη γη και πολιτεύονταν στον Ουρανό.

Αυτή η παράταξη, σαν μια οικογένεια, νικώντας τα κύματα 
και ξεπερνώντας τις παγίδες των αντιπάλων (ειδωλολάτρες, 
διώκτες του Χριστιανισμού…) κατόρθωσε να φτάσει μέχρι 
τούτη την εποχή.

Τώρα είναι η σειρά σας να πάρετε θέση μοναδική στην ιστο-
ρία. Αφήστε τις κερκίδες και κατεβείτε στο στίβο. Αφήστε τη 
σιωπή και την αδράνεια και καθοδηγήστε τον πιστό λαό στο 
μεγάλο αγώνα, για να μην περάσουν τα σκοτεινά σχέδια που 
δήθεν αποσκοπούν στη διευκόλυνση του πολίτη ενώ στην ου-
σία επιδιώκουν τον πλήρη έλεγχο με την αφανή παρακολού-
θησή του όλες τις ώρες και ημέρες της ζωής του στερώντας 
του το δώρο που του έδωσε ο Θεός και εκφράζει το “καθ’ 
ομοίωσιν”.

Ν Ε Ε Σ  Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ

‘ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ’ 
Ένα βήμα πριν το σφράγισμα

ΓΕΜΙΣΕ
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συνεχίζεται στη σελ. 11

Οι απόψεις του κάθε ανθρώπου είναι σεβαστές, αλλά το να 
διαμορφώνει την πληροφόρηση κατά τη δική του άποψη και 
αντίληψη είναι εκτροπή, είναι αλλοίωση.

Ο καλός δημοσιογράφος παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι 
την επικαιρότητα και καταγράφει με πιστότητα τα γεγονότα. 
Ανοίγει τα μάτια και φωτογραφίζει την ιστορική πορεία. Τεντώ-
νει το αυτί του να συλλάβει ακόμα και τις πιο μυστικές διαβου-
λεύσεις. Αφουγκράζεται τα όσα λέγονται ή πράττονται ακόμα 
και πίσω από το παραπέτασμα.

Το δημοσίευμά σου, κύριε, μας ξάφνιασε διότι ληστεύει την 
αλήθεια, κακοποιεί την είδηση, παραποιεί τα γεγονότα, ενοχο-
ποιεί αθώους, και σπιλώνει ανθρώπινες υπάρξεις ζώντων και 
κεκοιμημένων, που ίσως δεν βρίσκει προηγούμενο στην δη-
μοσιογραφική ιστορία. Ξεπέρασε δε ακόμα και την περίοδο 
του “Αυριανισμού”.

Χρόνια ολόκληρα κύριε, γνώρισα μηχανισμούς, έμαθα αν-
θρώπους, παρακολούθησα κινήσεις, άλλες έντιμες και άλλες 
ύπουλες, φανερές και πλάγιες… Το δισάκι μου είναι φορτω-
μένο με πληροφορίες και εμπειρίες. Ερεύνησα κάθε γωνιά, κι 
εκείνη που ανθοφορεί κι εκείνη που μολύνει το θησαύρισμα 
όλης αυτής της ιστορίας, που δεν είναι μικρή ούτε τυχαία.

Τέτοια παραμόρφωση γεγονότων (το έτος 1999) αναφερό-
μενα στην Αρχιερατική πορεία του ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ δεσπότη 
κ. Ιγνατίου, δεν έχω συ-
ναντήσει.

Σας ερωτώ – και εκ μέ-
ρους των “Θεολογικών” 
– και αναμένουμε απά-
ντηση.

Γράφετε ότι, τον κ. 
Ιγνάτιο, τον:

- “Στόχευσαν πληρωμέ-
να τοπικά συμφέροντα”! 
Αναμένουμε να κατονο-
μάσετε, ποια τα συμφέ-
ροντα και από πού πλη-
ρώνονταν!

- “Ανήμερα της εορ-
τής του πολιούχου Αγί-
ου Αχιλλείου δεχόταν 
ύβρεις”. Αποφεύγεις να 
κατονομάσεις τους χα-
ρακτηρισμούς μήπως 
αποδειχθούν αληθείς;

- “Εκσφενδόνιζαν διάφορα αντικείμενα – καθώς προσέρχο-
νταν στο Μητροπολιτικό Ναό –”. Η Αστυνομία που ήταν πα-
ρούσα δεν αναφέρει τέτοια τερατουργήματα ούτε οι τοπικές 
εφημερίδες: 

α) Η “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” με πρωτοσέλιδο και τρεις ολοσέλιδες 
(10-11-12) αναφέρει το εξής: «Κατά την προσέλευση των επι-
σήμων στο ναό, πριν τη δοξολογία και ειδικά των βουλευτών, 
αλλά και κατά την προσέλευση του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, οι “Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί”, περιφρουρούμενοι από 
αστυνομική δύναμη φώναζαν συνθήματα, τα οποία συνέχισαν 
και κατά την έξοδο και επιστροφή της πομπής» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
σελ. 11), τίποτε άλλο.

β) Η εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ” αφιερώνει – εκτός 
του πρωτοσέλιδου – και πέντε ακόμα ολόκληρες σελίδες (2-3-
4-20-21) με μία φωτογραφία, ενός πανό και εκατοντάδες συ-
γκεντρωμένους Αγωνιζόμενους τονίζοντας: «Έντονη παρου-
σία από τους “Αγωνιζόμενους”».

«Μετά τα γνωστά συνθήματα κατά του Μητροπολίτη κ. Ιγνα-
τίου “υποδέχθηκαν” χθες τον Πρόεδρον της Δημοκρατίας κ. 
Κ. Στεφανόπουλο, έξω απ’ τον ιερό ναό του Αγίου Αχιλλείου, 
δεκάδες “Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί”… Τους συγκεντρωμένους 
επιτηρούσε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας, η οποία δεν χρει-
άστηκε να επέμβει, αφού εκτός των συνθημάτων δεν εκδη-
λώθηκαν άλλες ενέργειες…» (Ημ. Κήρ., σελ. 2). Τίποτε άλλο.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και τον Αθηνών οι εφημερίδες.
- Προχωράτε γράφοντας: «Μερικές δεκάδες ανθρώπων, κυ-

ρίως ηλικιωμένοι με τα γνωστά κίνητρα από την λεγόμενη ομά-
δα των “Θεολογικών”!».

Για “μερικές δεκάδες”…! Δηλαδή, κ. δημοσιογράφε, για 20-
30 ηλικιωμένους κινητοποιήθηκε μια δύναμη 500-600 αστυνο-
μικών; Και δεν μας λέτε ποια είναι αυτά «τα γνωστά κίνητρα» 
αυτών των ηλικιωμένων της λεγόμενης ομάδας που τους σπι-
λώνεις και μετά θάνατον;

Ζητούμε απάντηση! 

- «Μου έκανε μια δήλωση – γράφετε – ο νέος ΔΙΩΚΟΜΕ-
ΝΟΣ δεσπότης μας. Κάλυπτα το ρεπορτάζ για το Θεσσαλι-
κό Ραδιόφωνο».

Εδώ, κύριε, μανουβράρετε την πληροφόρηση αλλοιώνο-
ντας την εικόνα με παραμορφωτικούς φακούς, διότι, ο κ. Ιγνά-
τιος, ήταν διωκόμενος ή ΔΙΩΚΤΗΣ; Τέτοια παραχάραξη τυπω-
μένη μάλιστα και σε χαρτί δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ!

Αλήθεια ποιος ή ποιοι δίωξαν τον κ. Ιγνάτιο, τον συμπαρα-
στεκόμενο απ’ όλες τις πολιτικές, στρατιωτικές και αστυνομι-
κές δυνάμεις, που χτυπούσαν άγρια τους διαμαρτυρόμενους;

 Ας δούμε συνοπτικά το ιστορικό του “διωκόμενου”, κατά 
την άποψή σου Ιγνατίου – στην ουσία διώκτη.

• Έγινε δεσπότης παραβιάζοντας όλους τους Ιερούς Κα-
νόνες.

• Ποδοπάτησε το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.
• Έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων του 30 αποφάσεις 

του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Χώρας (ΣτΕ), μια 
ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας (29 δικαστών) του ΣτΕ και 
μία της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

• Αγνόησε την απόφαση 407/94 του ΣτΕ που ανέστειλε την 
εκλογή του.

• Προχώρησε στην χειροτονία του, κατά παράβαση των 
Ιερών Κανόνων, με κλειδωμένες τις πόρτες της μητρόπολης 

Αθηνών, με δεκάδες 
τραυματισμένους από 
τα γκλοπς των δυνάμε-
ων καταστολής (ΜΑΤ, 
ΕΚΑΜ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥ-
ΝΑΜΕΩΝ).

• Ήρθε στη Λάρι-
σα να ενθρονιστεί χω-
ρίς Προεδρικό Διά-
ταγμα – πρωτοφανές 
στο ελληνικό κράτος 
– μεταφέροντας από 
όλη την Ελλάδα 2.500 
(κατά τον αθηναϊκό 
τύπο 3.000) αστυνο-
μικούς, στέλνοντας 
πάνω από 150 ανθρώ-
πους βαριά τραυματι-
σμένους στα Νοσοκο-
μεία, και άλλους τό-
σους ελαφρύτερα.

• Ερχόταν ως πειρατής στη Λάρισα να “Λειτουργήσει” κου-
βαλώντας κάθε φορά περί τους 1.000 αστυνομικούς, που αφού 
χτυπούσαν μερικούς, ξαναγύριζε στη Σαλαμίνα.

• Έστελνε στα δικαστήρια κάθε φορά και μερικούς με ψεύ-
τικες κατηγορίες, γι’ αυτό και, σχεδόν κανένας δεν καταδικά-
στηκε!

• Υπάρχει άνθρωπος που κάθισε πάνω από 300 φορές στο 
εδώλιο του κατηγορουμένου χωρίς τιμωρία. Αυτό τί δείχνει 
άλλο, παρά ψεύτικες και κατασκευασμένες κατηγορίες!

• Δίωξε τον κανονικό και νόμιμο άγιο Θεολόγο. [Όποιος βρει 
την υπομονή και αντοχή να ξεφυλλίσει τις εφημερίδες της επί-
μαχης περιόδου θα κλάψει για το κατάντημα του “δεσπότη” 
Ιγνάτιου Λάππα. Για την ιστορία θα αναφερθώ σε μια πολύ μι-
κρή περίοδο του έτους 1996 και θα αφήσω στον καθένα σας 
να βγάλει ελεύθερα και υπεύθυνα τα συμπεράσματά του].

Ο κ. Ιγνάτιος από την ώρα που “ψηφίστηκε” ως μητροπολί-
της Λάρισας (25/5/1994) η εκλογή θεωρήθηκε ως παράνο-
μη και με την 407/94 του τμήματος αναστολών του ΣτΕ δι-
ατάχθηκε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της εκτέλεσης της εκλογής του. 
Υπέρ του Θεολόγου υπήρχαν πλέον των 30 ομοφώνων απο-
φάσεων του ΣτΕ συν των Ολομελειών.

Ο κ. Ιγνάτιος δεν σεβάστηκε τίποτα. Όλο το σκοτεινό κον-
κλάβιο (μασονία, Σεραφείμ, διεφθαρμένοι) εργάζονταν 2 χρό-
νια (1994-1996) πώς θα ανατρέψουν με σατανικό τρόπο την 
κανονικότητα και την νομιμότητα του Θεολόγου. Η εφημερίδα 
“ΤΟ ΠΑΡΟΝ” κυκλοφόρησε στις 12 Νοεμβρίου 1995 με τίτλο: 

ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ… “Μυστική σύσκεψη στην Εκάλη 
για το εκκλησιαστικό με την Δήμητρα”. Και συνεχίζει: «Για να 
μην υπάρχει καμία αμφιβολία ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, 
το “ΠΑΡΟΝ” σας αποκαλύπτει σήμερα…

Το τραγικό στην σύσκεψη αυτή, η οποία πραγματοποιήθη-
κε υπό την προεδρία της κ. Δήμητρας Λιάνη, είναι ότι έλαβε 
μέρος ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Μπο-
τόπουλος, ο νομικός σύμβουλος της Εκκλησίας κ. Χριστονά-

κης και, το ακόμα τραγικότερο, ο Αρχιμανδρίτης και «πνευ-
ματικός» της Δήμητρας Τιμόθεος Ηλιάκης και «προστατευό-
μενος» του Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας, που εξελέγη Μητροπολί-
της με την επιφοίτηση του «επιγείου πνεύματος Δήμητρας»… 
Όπως είδαμε συμμετείχαν σιτιζόμενοι και μη της «αυλής» - να 
σημειωθεί ότι δεν έλαβαν μέρος ούτε ο υπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ κ. Αντ. Λιβάνης, ούτε οι αρμόδιοι υπουργοί Δι-
καιοσύνης κ. Γιάννης Ποττάκης και Θρησκευτικών Γ. Παπαν-
δρέου – επιβεβαιώνοντας το «ποιος κυβερνά τον τόπο»…”.

Μετά από συνεχείς αναβολές (επειδή δεν τους έβγαιναν τα 
νούμερα) στις 20 Φεβρουαρίου 1996 έγινε η διάσκεψη της 
Ολομέλειας του ΣτΕ και... “απέρριψε τις προσφυγές των τρι-
ών μητροπολιτών (Θεολόγου, Νικοδήμου, Κωνσταντίνου) κατά 
“πλειοψηφία” (15 έναντι 12). Βλέποντας κανείς όλο το παρα-
σκήνιο της πολύκροτης δίκης ανατριχιάζει, και διαβάζοντας τις 
σχετικές δηλώσεις που έγιναν αμέσως μετά, δακρύζει, γιατί 
φωτογραφίζει την... “δίκαιη απόφαση”: Δικαστικός εξερχόμε-
νος της Ολομέλειας στην οποία συμμετείχε δήλωσε: «Θυσιά-
σαμε τους τρεις μητροπολίτης για τη γαλήνη της Εκκλησίας 
και της Πολιτείας». Άλλος δικαστικός, στην ίδια διάσκεψη, δή-
λωσε: «με την άδικη αυτή απόφαση επιβεβαιώνονται οι φόβοι 
του ότι υπό ένα καθεστώς εξουσίας (σ.σ. όπως αυτό του ΠΑ-
ΣΟΚ) δεν επιτρέπεται σε νοήμονες ανθρώπους να έχουν αισι-
οδοξία ούτε ελπίδα διεξόδου»….

Φαίνεται να επαληθεύεται από τα πράγματα, η συνεργασία, 
σε ανώτατο επίπεδο διοικήσεως της Εκκλησίας, πολιτείας και 
ΣτΕ…” (εφημ. “ΤΥΠΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ”, 25/2/1996).

Η τακτοποίηση της εκλογής του κ. Ιγνατίου έγινε χωρίς 
καμιά αμφιβολία με την επιφοίτηση της Δήμητρας Λιάνη-
Παπανδρέου.

Ω της υποκρισίας του Ιγνατίου! Μόλις δημοσιεύτηκε η αμφι-
σβητούμενη απόφαση – ακόμα και από τους ίδιους τους δικα-
στές – ο κ. Ιγνάτιος δήλωσε: «Να σεβαστεί ο κ. Θεολόγος την 
απόφαση του ΣτΕ…». (βλέπε δίπλ φωτ. εφημερίδος) Τέτοιος 
ευτελισμός δεν είχε προηγούμενο. Ενώ αρχικά ποδοπάτησε 
δεκάδες ομόφωνες αποφάσεις, τώρα να ζητάει από το Θεο-
λόγο να σεβαστεί απόφαση αμφισβητούμενη. “Θου Κύριε…”.

Καθρέπτης της παρανομίας του Ιγνατίου είναι το “Προεδρικό 
Διάταγμα Αναγνώρισής του” στο ΦΕΚ τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. αριθμ. 
114 που φέρνει την ημερομηνία 11/7/1996. Δηλαδή δύο ολό-
κληρα χρόνια και δύο μήνες, μετά την εκλογή του (25/5/94) 
που αποτελεί βραβείο πρωτοτυπίας για την κανονικότητά του!

Α΄) ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ή ΔΙΩΚΤΗΣ ο κ. Ιγνάτιος;
Ο συνεχής διωγμός του Θεολόγου, οι χυδαίες ύβρεις που 

ξεστομούσε ο πάτρωνας του Ιγνατίου Σεραφείμ, η μανία εξό-
ντωσης του Θεολόγου που φώλιασε στις ψυχές τους, οι πρά-
ξεις βίας και παρανομίας, η κατάλυση των θεσμών, η ποδοπά-
τηση των δικαστικών αποφάσεων, η φλύαρη αναφορά στους 
Ιερούς Κανόνες…, όλα αυτά αποτέλεσαν παρωνυχίδα, το «μα-
ρουλόφυλλο» του Αισώπου, με αποτέλεσμα να φορτώσουν τον 
Θεολόγο με «επιτίμια», χωρίς να τον δικάσουν!

Η μισαδελφία στην μεγαλοπρέπειά της!
Ο π. Θεολόγος, ο κριός ο άμωμος της Λαρισαϊκής ποίμνης, 

πικραμένος κι απογοητευμένος, έμεινε σιωπηλός έχων βαθειά 
αίσθηση της αρχιερατικής ευθύνης του. Η υγεία του όμως κλο-
νίστηκε. Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ το πληροφορήθηκε και 
έσπευσε στο Νοσοκομείο “ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ” να πληρο-
φορηθεί ο ίδιος το χρόνο ζωής του Θεολόγου (sic). Ο Ιγνάτι-
ος πανηγυρίζοντας δήλωνε: «Γυρίζουμε σελίδα…». “Η εκκλη-
σιαστική διαμάχη στη Λάρισα έχει κλείσει οριστικά…” (εφ. Ημ. 
Κήρυκας, 26/7/1996).

Και το ΦΟΒΕΡΟΤΕΡΟ (ίσως η πιο βάρβαρη πράξη) που συ-
ντελέστηκε τις τελευταίες κρίσιμες ώρες – μία ημέρα πριν την 
κοίμησή του – από τον Ιγνάτιο ερχόμενο στη Λάρισα με 10 
κλούβες αστυνομικών, πολυάριθμες διμοιρίες των ΜΑΤ και πε-
ρικυκλώνοντας τον άγιο Αχίλλειο να λειτουργήσει ήταν η χω-
ρίς ίχνος ανθρωπιάς, περιβόητη δήλωσή του στους δημοσι-
ογράφους: «όπως βλέπετε… το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω…» 
(βλέπε πρωτοσέλιδα εφημερίδων φωτ. σελ. 11).

Κύριε Θεοχάρη, διαβάζοντας και βλέποντας όλα αυτά μας 
κατέλαβε οδύνη μη μπορώντας να ερμηνεύσουμε τις πρά-
ξεις και τις σκληρές κουβέντες του. Να βρίσκονταν άραγε σε 
υπερδιέγερση, σε ομαδική νεύρωση, σε έξαρση εμπάθειας ή 
σε φόβο ανασφάλειας;

Και δεν έφθανε αυτό. Προχώρησε και σε κάτι πιο σκληρό 
που ούτε οι Γραμματείς και Φαρισαίοι δεν τόλμησαν να πρά-
ξουν στο Χριστό μας. Έστειλε έγγραφο στον αρχιεπίσκοπο 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ 
ΓΕωΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ “ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”
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συνέχεια από τη σελ. 10

συνεχίζεται στη σελ. 12

Σεραφείμ ζητώντας την τιμωρία όσων συμμετείχαν στην εξό-
διο ακολουθία του Θεολόγου.  Δηλαδή θα τον άφηνε άτα-
φον; Ω Θεέ μου!

Ο τύπος έγραψε: “Σε απολογία οι Μητροπολίτες που κήδε-
ψαν τον Θεολόγο…”. Και συνεχίζει: «Σε… πειθαρχικές διώξεις 
των Μητροπολιτών που κήδεψαν τον μακαριστό κυρό Θεολό-
γο προχωρά η Ιερά Σύνοδος εγκαλώντας τους… για δύο αντι-
κανονικά παραπτώματα τα οποία τους έχει προσάψει με έγ-
γραφη καταγγελία του ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ιγνά-
τιος» (Ημερήσιος Κήρυκας 29/10/96).

“Σε ανάκριση καλούνται μητροπολίτες, γιατί συνιερούργη-
σαν στην κηδεία Θεολόγου”.

«Μετά και το σχετικό έγγραφο του Μητροπολίτη Λαρίσης 
και Τυρνάβου κ. Ιγνατίου η ΔΙΣ στη χθεσινή συνεδρίασή της 
όρισε ανακριτή τον ν. Σμύρνης κ. Αγαθάγγελο με γραμματέα 
τον αρχιμανδρίτη π. Σερ. Μεντζελόπουλο» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ- ΚΗ-
ΡΥΚΑΣ. 6/11/96  βλέπε φωτ. σελ. 13).

Το ίδιο δεν έπραξε ο κ. Ιγνάτιος σε 3 Ιερείς που έλαβαν μέ-
ρος στην εξόδιο ακολουθία παιδιού 3 ετών Αγωνιζομένου που 
σκοτώθηκε σε τροχαίο, και σε Ιερείς που συμμετείχαν σε στέ-
φανα Αγωνιζομένων αλλά και σε άλλες περιπτώσεις;

Β΄ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ή ΔΙΩΚΤΗΣ ο κ. Ιγνάτιος;
Κύριε Θεοχάρη, οι Αγωνιζόμενοι μπορούσαν να διώξουν τον 

Ιγνάτιο με μηνύσεις και αγωγές γι’ αυτά που κατά καιρούς προ-
κάλεσε στους ίδιους, στις οικογένειές τους ή ακόμα στην εργα-
σία και υπηρεσία τους. Δεν του έκαναν όμως απολύτως τίπο-
τα. Ούτε και να τον στείλουμε στο Συνοδικό Δικαστήριο χρει-
άσθηκε διότι οι ίδιοι Ιεροί Κανόνες είναι κατηγορηματικοί και 
δεν επιδέχονται παρερμηνείες: «Επίσκοπον, ή Πρεσβύτερον, 
ή Διάκονον, τύπτοντα πιστούς αμαρτάνοντας, ή απίστους αδι-
κήσαντας, και δια των τοιούτων φοβείν εθέλοντα, καθαιρείσθαι 
προστάσσομεν. Ουδαμού γαρ ο Κύριος τούτο ημάς εδίδαξε. 
Τουναντίον δε, αυτός τυπτόμενος, ουκ αντέτυπτο· λοιδορού-
μενος, ουκ αντελοιδόρει· πάσχων, ουκ ηπείλει» (ΚΑΝΩΝ ΚΖ΄).

Αντίθετα, κύριε Θεοχάρη, ο κ. Ιγνάτιος έχει στείλει εκατο-
ντάδες Αγωνιζόμενους στα δικαστήρια. Είχαν γεμίσει τα πινά-
κια των δικαστηρίων! 

Κάθε μήνα δεκάδες σέρνονταν στις δικαστικές αίθουσες. 
Δεκάδες επίσης στα κρατητήρια της αστυνομίας χωρίς λόγο. 
Αμέτρητοι οι ξυλοφορτωμένοι! 

Μια δεκαετία (1994-2003) αναδύονταν μέσα από το επισκο-
πείο οσμή σκανδάλων…, πάσχιζε με κάθε αθέμιτο μέσο (απει-
λές, εκβιασμούς, Μ.Μ.Ε., αστυνομία, δικαστήρια…) να μας 
υποτάξει, και αφού δεν το κατάφερε οργανώθηκε καλύτερα 
και τότε βγήκε ο ίδιος στην επίθεση.

Έτσι στις 5 Αυγούστου 2004 στήθηκε ένα καλά οργανωμέ-
νο θέατρο. Τί έγινε;;; ΙΔΟΥ!

Ήταν παραμονή της Μεταμορφώσεως και την ώρα που 
έβγαινε ο Ιγνάτιος με το αυτοκίνητό του ακούστηκαν – όπως 
κάθε φορά – κάποια συνθήματα. Στο χώρο βρίσκονταν αστυ-
νομική δύναμη 40-50 ατόμων. Τους ζητήθηκε να καταθέσουν 
εναντίον των Αγωνιζόμενων «μηνυτήρια αναφορά». Όμως δεν 
δέχθηκε κανείς να καταθέσει ως μάρτυς σε μία έτοιμη δικο-
γραφία. Προθυμοποιήθηκε τότε ένας αστυνομικός που πριν 
μερικούς μήνες ο κ. Ιγνάτιος του βάπτισε το παιδί του. Και τι 
είπε ο εν λόγω αστυνομικός: «Σήμερα (5-8-2004) διατάχθηκα 
από την Υπηρεσία μου να μεταβώ μαζί με άλλους συναδέλ-
φους μου περί την 18:45΄ στην οδό Ιωαννίνων στη Λάρισα, 
έξω από την Μητρόπολη Λάρισας για λήψη μέτρων τάξης 
γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί τριάντα (30) περίπου άτομα 
με σκοπό να αποδοκιμάσουν τον Μητροπολίτη Λάρισας. Τα 
άτομα αυτά, όπως διαπίστωσα κατά την άφιξή μου στο ση-
μείο, φώναζαν διάφορα υβριστικά συνθήματα σε βάρος του 
Μητροπολίτη, όπως: «ΑΝΑΞΙΟΣ» και «ΛΑΠΠΑ τα χέρια σου 
στάζουν αίμα». Τα άτομα αυτά επαναλάμβαναν όλα μαζί τις 
παραπάνω ύβρεις για αρκετή ώρα, τόσο κατά την παραμο-
νή του Μητροπολίτη εντός της Μητρόπολης, όσο και κατά 
την αποχώρησή του. Μάλιστα κατά την έξοδό του κινήθη-
καν απειλητικά εναντίον του Μητροπολίτη αλλά συγκρατή-
θηκαν από τους αστυνομικούς. Μεταξύ αυτών που αναγνώ-
ρισα είναι (αναφέρει 3 άτομα). Και καταλήγει: Μετά την έξο-
δο του Μητροπολίτη και την απομάκρυνσή του από την Μη-
τρόπολη, οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν».

Καρμπόν κατάθεση ήταν σχεδόν και του κ. Ιγνατίου, με τη 
διαφορά ότι αυτός αναγνώρισε 14 άτομα (μέσα από το αυτο-
κίνητό του!!!). Και καταλήγει: «Επιθυμώ την Ποινική τους δί-
ωξη και τη νόμιμη τιμωρία τους».

Ίδιες ήταν και οι καταθέσεις κατηγορίας ακόμα 5 Ιερομο-

νάχων παρόντων και απόντων! Η υπόθεση προχώρησε ταχύ-
τατα. Η αστυνομία στις 28-9-2004 την στέλνει στην Εισαγγε-
λία Εφετών Λάρισας.

Οι κατηγορούμενοι στις 29-10-2004 υπέβαλαν στον Γ΄ Πται-
σματοδίκη Λάρισας απολογητικό υπόμνημα αντικρούοντας 
τους ισχυρισμούς Ιγνατίου, παράλληλα ζητώντας ο φάκε-
λος να παραπεμφθεί σε άλλη εφετειακή περιφέρεια, για πολ-
λούς λόγους.

Η ποινική δίωξη δεν προχώρησε, επειδή δεν στοιχειοθετού-
νταν αδίκημα… και ο φάκελος μπήκε στο αρχείο.

Μετά από την απρόσμενη αυτή έκβαση, το γόητρο του κ. 
Ιγνατίου φαίνεται ότι ετρώθη, γι’ αυτό, από το «παιδί μου πρέ-
πει να κάνω υπομονή, εμείς οι Ιερωμένοι καμιά φορά πρέπει 
να μαρτυρήσουμε για τον 
Χριστόν», που σας είπε, 
κ. Θεοχάρη, ο Ιγνάτιος, 
προχώρησε στην εξόντω-
σή μας, βέβαια για την 
σωτηρία τη δική μας και 
την τσέπη την δική του!

Έτσι, Α) Στις 14-1-2005 
καταθέτει αίτηση ασφαλι-
στικών μέτρων. 

Β) Στις 28-2-2005 Αγω-
γή στο Πολυμελές Πρωτ. 
Λάρισας κατά 15 ατόμων.

Γ) Και μετά από δύο 
μήνες (10-4-2005) άλλη 
Αγωγή σε 18 άτομα, ζη-
τώντας… τι άλλο; ΧΡΗ-
ΜΑΤΑ: «Προς ικανοποίη-
ση – γράφει στην αγωγή 
– της προκληθείσης ηθι-
κής βλάβης μου, να μου 
καταβάλουν ως αποζημί-
ωση το ποσό των είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (20.000 €) 
έκαστος, το ύψος της οποίας είναι εύλογο» (sic).

Δύο μικρές “ασήμαντες” παρατηρήσεις: α) Αφού στις κα-
ταθέσεις ο αστυνομικός, ο δεσπότης, και οι ιερομόναχοι ανε-
βάζουν τους συγκεντρωμένους στους 30 (αναγνωρίζοντας ο 
αστυνομικός 3, οι Ιερομόναχοι 5-8 και ο κ. Ιγνάτιος 14) πώς 
πάει κατηγορούμενους 33 άτομα;;; Και β) Παίρνοντας τα 20.000 
ευρώ σβήνει η προσβολή της προσωπικότητας;;;

Κύριε Θεοχάρη, για να πιάσει το κόλπο και μην πάθει ό,τι 
στην προηγούμενη μηνυτήρια αναφορά, ο κ. Ιγνάτιος – “ο τα-
πεινός Ιεράρχης, της καρτερικής υπομονής και της απόλυτης 
σιωπής” – (εσύ λέγεις)-, πρόσθεσε και ένα κάρο ψέματα, που σε 
καμία από τις εκατοντάδες αστυνομικές αναφορές δεν υπάρ-
χουν, παρά μόνο στου “Αξίου Ποιμενάρχη”, όπως: «κτυπούν 
με πέτρες, λακτίζουν και εφορμούν αδιακρίτως εναντίον εμού 
και της συνοδείας μου με πρόθεση να πλήξουν την σωματική 
μου ακεραιότητα… πίπτουν με το σώμα τους επί του εμπρο-
σθίου τμήματος του αυτοκινήτου, χτυπούν τους υαλοπίνακες 
για να τους θραύσουν, ή εκτοξεύουν πέτρες κατ’ αυτού, χρη-
σιμοποιώντας ακόμα και μικρά παιδιά για τις ενέργειές τους 
αυτές…», «διέβαινα την οδό προς το Μνημείο για τέλεση επι-
μνημόσυνης δέησης (παρακολουθήστε πόσο ωραία τα πε-
ριγράφει) όταν γύρισαν εν σώματι την πλάτη τους και άρχι-
σαν να βήχουν ομαδικά, εκδηλώνοντας έτσι και πάλι απαξι-
ωτική και εξυβριστική, με λόγο, συμπεριφορά προς το πρό-
σωπό μου και πολλών άλλων…».

Για τα ψέματα του Ιγνατίου κανείς από τους 33 αδίκως ΔΙΩ-
ΚΟΜΕΝΟΥΣ δεν κινήθηκε με αγωγές ή μηνύσεις εναντίον του, 
ακολουθώντας την προτροπή του αποστόλου Πέτρου “παρα-
δίδου δε τω κρίνοντι δικαίως” (Α΄ Πετ. 2, 23).

Το αποτέλεσμα: Το πρώτο με τα ασφαλιστικά μέτρα δικα-
στήριο συζητήθηκε στις 28 Ιαν. 2005, το δε δεύτερο στο Πο-
λυμελές Πρωτοδικείο συζητήθηκε στις 19 Σεπτ. 2006 - σε κα-
νένα δεν προσήλθε ο κ. Ιγνάτιος να καταθέσει ο ίδιος τα ψέ-
ματα, αλλά έστειλε ως μάρτυρα νεαρό Ιερομόναχο ο οποίος 
είπε: «21 ετών χειροτονήθηκα. Άγαμος είμαι. Τώρα είμαι 25 
ετών και είμαι αρχιμανδρίτης…». Το τι εξιστόρησε στο Δικα-
στήριο δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, διότι όλοι οι κατηγο-
ρούμενοι είχαμε “βγει από τα ρούχα μας”. Κάποιος δεν άντεξε 
και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδι-
κών Λάρισας για τα όσα ψευδή και συκοφαντικά ισχυρίστηκε.

Μετά από πολύμηνη προκαταρκτική εξέταση, η Εισαγγελέ-

ας παρέπεμψε τον μάρτυρα ιερομόναχο να δικαστεί στις 23 Ια-
νουαρίου 2009 με την κατηγορία: 1) Συκοφαντική δυσφήμιση 
και 2) ψευδορκία μάρτυρα. Να τι αναφέρει το κατηγορητήριο: 
«Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στην Λάρισα την 19-9-2006 
με πρόθεση: Α) Ισχυρίσθηκε για άλλον ενώπιον τρίτων γεγονός 
εν γνώσει ψευδές, το οποίο μπορούσε να βλάψει την τιμή και 
υπόληψη του ατόμου αυτού. Συγκεκριμένα εξεταζόμενος ως 
μάρτυρας και διαβεβαιώνοντας στην ιεροσύνη του ότι θα πει 
την αλήθεια, σε δίκη ενώπιον του Πολυμελούς Λάρισας… κα-
τέθεσε εν γνώσει του ψευδώς ότι ο εγκαλών “πέταξε πέτρες 
κατά του αυτοκινήτου του, έσπασε τα τζάμια και ότι επιτίθεται 
και απειλεί τη σωματική ακεραιότητα του κ. Ιγνατίου”. Τα ανω-
τέρω γεγονότα που ισχυρίσθηκε ήταν ψευδή…».

Β) «Εξεταζόμενος ως μάρτυ-
ρας… κατέθεσε εν γνώσει του 
ψέματα…, ενώ γνώριζε καλώς 
ότι τα ως άνω αναφερόμενα ου-
δέποτε είχαν τελεσθεί».

Τι έγινε αυτή η υπόθεση, κ. 
Θεοχάρη, καλά είναι να ρωτήσε-
τε τον κ. Ιγνάτιο. Ίσως σας πει 
ότι καταπίεζε τους νεαρούς, κυ-
ρίως, κληρικούς να ψευδομαρ-
τυρήσουν προς υπεράσπισή 
του. Και ίσως αυτές οι ενέρειες 
τον ελέγχουν και κατατρώγουν 
τα σωθικά του. Έσωθεν η αι-
τία της ασθενείας του Ιγνατίου, 
κ. θεοχάρη, και μη ψάχνεις να 
αποδώσεις αλλού την αιτία της 
ασθένειας. Εν γνώσει του εξε-
θρόνισαν τον μακαριστό Θεο-
λόγο – και το πανηγύρισε – αλλά 
και πλήθος άλλων παρανομιών 
ποιήσας κωφεύετε και εις απο-
ρίαν περιέρχεσθε.

Σχεδόν όλες αυτές οι εξ αιτί-
ας του δικαστικές υποθέσεις βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο, ξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ από τις δικές μας τσέ-
πες, και όχι από δίσκους ή παγκάρια των ναών!

Παρουσιάζοντας ένα μόνο μικρό μέρος κ. θεοχάρη για 
τα πεπραγμένα του “ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ δεσπότη μας”… Και ότι 
“Δεν αντέδρασε (όπως “πολύ” ωραία τα γράφετε) ποτέ στα 
όσα κατάπτυστα του είχαν φορτώσει στην πλάτη του εντε-
λώς ΑΔΙΚΩΣ!”.

Τώρα ποιος είναι ο ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ και ποιος ο ΔΙΩΚΤΗΣ ή 
ποιον φόρτωσαν στη πλάτη τα κατάπτυστα εντελώς ΑΔΙΚΩΣ 
ο λαός έχει κρίση και αντιλαμβάνεται!

Γράφετε: “Τον πόλεμο συκοφαντίας και διωγμού που δέχθη-
κε – ο Ιγνάτιος – τον αντιμετώπισε μόνο πνευματικά”.

Για ποια συκοφαντία μιλάτε!
Συκοφαντία, κύριε είναι, που ο κόσμος θέλει να πληροφο-

ρηθεί γιατί η μητρόπολη Λάρισας 24 χρόνια δεν δημοσίευσε 
κανέναν απολογισμό εσόδων-εξόδων – όπως κάνουν οι άλ-
λες μητροπόλεις;

Συκοφαντία είναι όταν ρωτάμε τί έγιναν τα υπόλοιπα χρήμα-
τα για την ανέγερση του “ΚΡΙΚΚΕΙΟΥ” Ορφανοτροφείου που 
ενώ εισπράχθηκαν πάνω από 2.000.000 ευρώ από διάφορες 
πηγές δαπανήθηκαν περίπου 550.000 ευρώ; 

Συκοφαντία είναι όταν ρωτάμε για τα χρήματα που επί χρό-
νια συγκεντρώνονται για τη λειτουργία των ανύπαρκτων κα-
τασκηνώσεων, που, με τους τόκους πρέπει να πλησιάζουν τα 
2.000.000 ευρώ, μη λαμβάνοντας υπόψιν τα ποσά που παρέ-
δωσε ο μακαριστός Θεολόγος;

Συκοφαντία είναι όταν ρωτάμε πού βρήκε τόσα εκατομμύ-
ρια και αγόρασε περί τις 240 αρχιερατικές στολές, μίτρες, πα-
τερίτσες, εγκόλπια, σταυρούς, ράβδους κ.ά.; 

Συκοφαντία είναι που ρωτάμε για την τύχη των χρημά-
των από τα ενοίκια του κληροδοτήματος ΚΡΙΚΚΗ – περίπου 
1.200.000 ευρώ – που εισπράχθηκαν με αποδείξεις μπακαλίστι-
κες της παλαιάς εποχής χωρίς σφραγίδα και αύξοντα αριθμό;

Συκοφαντία είναι όταν ρωτάμε τί γίνονται τόσα χρήματα 
και τρόφιμα που συγκεντρώνονται για τον “ΕΠΙΟΥΣΙΟ” αφού 
όλα τα έξοδα σίτισης τα καλύπτουν οι ενορίες εξ’ ολοκλήρου 
κάθε εβδομάδα;

Συκοφαντία είναι που διερωτώμαστε πως είναι δυνατόν να 
μην φθάνουν 200-250 χιλ. ευρώ να ζήσουν 10 περίπου κορι-
τσάκια – τρόφιμες – του “Κρίκκειου” Ορφανοτροφείου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ 
ΓΕωΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ “ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”



12 ΑΓΩΝΑΣ μαϊοσ 2018

συνέχεια από τη σελ. 11

Συκοφαντίες είναι που ρωτάμε, γιατί αύξησε, από την ημέ-
ρα που ήρθε στη Λάρισα, τους προϋπολογισμούς περί τα χί-
λια πεντακόσια τοις εκατό (1500%);

Συκοφαντία είναι το να μάθει ο κόσμος ότι διώκει 34 οικο-
γένειες – απ’ αυτές 11 είναι πολύτεκνες – επειδή δεν τον απο-
δέχονται και δεν τον αναγνωρίζουν ως κανονικό επίσκοπο, και 
με αγωγές ζητάει δικαστικά να τους εξουθενώσει οικονομικά;

Συκοφαντίες είναι που ο ΛΑΟΣ θέλει να μάθει πού είναι τα 
ενοίκια από τα ακίνητα, τα χωράφια, οι πωλήσεις ακινήτων, 
δωρεές, έρανοι, κρατικές επιχορηγήσεις, κοινοτικά κονδύ-
λια, προσκυνήματα, δισκοφορίες… και δεν πήρε ποτέ καμία 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ;;;

--«Του κόστισε πολύ. Σταδιακά η υγεία του άρχισε να κλο-
νίζεται».

Μεγάλη κουβέντα ξεστομίσατε κ. Θεοχάρη. Πειστικό το τέ-
χνασμα για τους ευκολόπιστους, για κείνους, που δεν επε-
ξεργάζονται την πληροφορία, αλλά την καταπίνουν αμάσητη.

Τούτη την στιγμή, που ο κ. Ιγνάτιος βρίσκεται στην οδύνη του 
πόνου, δεν είχαμε καμία διάθεση (πρόθεση) να ασχοληθούμε 
μαζί του. Το δημοσίευμά σου προκάλεσε την αντίδραση. Τόσο 
το ότι οι σχέσεις μας βρίσκονταν σε κάποια ύφεση, όσο και 
η δοκιμασία της ασθένειας του επέβαλαν κάποια χαλάρωση.

Ήλθες εσύ και όξυνες την κατάσταση με τα γραφόμενά σου. 
Σε τι απέβλεπες; Να δεί-
ξεις ότι είσαι με το μέρος 
του, σε ακατάλληλη στιγ-
μή, ή να επιδεινώσεις την 
κατάστασή του;

Έκανες διπλό κακό με 
την απερισκεψία σου: 
Τον… “δικό” σου να ανα-
στατώσεις έτι περισσότε-
ρο κι εμάς να βάλεις σε 
θέση μάχης. Γιατί έξυσες 
πληγές και έφερες στην 
επιφάνεια βρώμικες και 
θλιβερές καταστάσεις, 
που ούτε ο Ιγνάτιος θα 
ήθελε να θυμάται ως 
δημιουργός αυτών των 
25χρονων γεγονότων.

Νιώθουμε ως Αγωνιζό-
μενοι το χρέος να κατα-
θέσουμε αυτή την αμε-
σότητα κι αυτή την ανά-
γκη να μεταφέρουμε γε-
γονότα και καταστάσεις άγνωστες, που πονέσαμε, κλαύσα-
με, περπατήσαμε σκυθρωποί στην κοιλάδα της οδύνης, αλλά 
πάντα με το βλέμμα στυλωμένο στο Θεανθρώπινο πρόσωπο 
του Κυρίου μας, που βγάζει από το πικρό γλυκύ, που μετέβα-
λε τους ληστές, που ανύψωσε τους τελώνες, που καθάρισε 
τους άσωτους, και έχει κρατήσει για τον εαυτόν Του τον τε-
λευταίο λόγο του βιβλίου της παγκόσμιας ιστορίας.

Η αλήθεια είναι σκληρή, αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια Κυ-
ρίου!!!

Όταν άρχισε η περιπέτεια του “δεσπότη” Ιγνατίου τον 
Οκτώβριο του 2015, οι Αγωνιζόμενοι τον συμπεριέλαβαν στα 
Δίπτυχα των δικών τους προσώπων (σε Λειτουργίες, Παρα-
κλήσεις και στις καθημερινές προσευχές) – διότι η κάθε δο-
κιμασία και ιδιαίτερα της αρρώστιας είναι στο σχέδιο του 
Θεού, είναι μια ευεργεσία του Θεού στον άνθρωπο, επειδή 
κανείς δεν σώζεται εάν πρώτα δεν έχει δοκιμαστεί – ώστε 
ο Κύριος που “ετάζει νεφρούς και καρδίας” (Αποκ. β΄ εξ. 
Α’ Παρ. 29, 77) και “πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και 
εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν” (Α΄ Τιμ. 2, 4) να τον φωτίσει 
να έλθει σε μετάνοια και έμπρακτη συγγνώμη για το κακό 
που προκάλεσε στην Εκκλησία και να γίνει καλά κατά το 
συμφέρον της αιτήσεως. Διότι οι ημέρες του ανθρώπου 
μοιάζουν με σύννεφο που ένα μικρό αεράκι το σκορπίζει 
αλλά και το αφήνει να μετατραπεί σε ευεργετική βροχή.

Όταν ρωτηθήκαμε ποια είναι η άποψή μας για τα εκα-
τομμύρια που δαπανήθηκαν με τον ερχομό του Ελληνο-
αμερικανού γιατρού στην Ελλάδα και θα ξοδευτούν με 
την μετάβαση, παραμονή κ.λ.π. του Ιγνατίου στην Αμερι-
κή, – λογιζόμενοι ότι υπάρχουν συνάνθρωποί μας που δεν 
έχουν δυνατότητα ούτε μια ΑΣΠΙΡΙΝΗ ν’ αγοράσουν – εί-
παμε: Απάντηση δεν έχουμε. Ο καθείς ας τον κρίνει με τα 
δικά του κριτήρια.

Για την μεταμόσχευση – παρ’ ότι δεν είμαστε ειδικοί – οι 

γνώμες και οι ιατρικές απόψεις διχάζονται. Βέβαια τη με-
ταμόσχευση την ενέπνευσε στους επιστήμονες η Πρόνοια 
του Θεού, προς εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Παίρνοντας 
από υγιά περιοχή του σώματος του ιδίου του πάσχοντος ή 
άλλου δότου εν εγρηγόρσει και συναινούντα μέρος ιστών, 
δέρμα, μυελό οστών, αιμοπετάλια, αίμα ή μάτι, νεφρό- που 
η αφαίρεσή του δεν εμποδίζει τη συνέχιση της ζωής – ποτέ 
όμως όργανο μοναδικό ή αναντικατάστατο.

Το δικαίωμα να παρεμβάλουμε την δική μας θέληση, 
ανάμεσα στην Πρόνοια του Θεού για μας, και την μεταμό-
σχευση, είναι προσωπικό του καθενός θέμα.

Ως προς το θέμα υπάρχει πληθώρα δημοσιευμάτων αλλά 
εμείς θα αναφέρουμε  ένα που λέει: «Ο τερματισμός μιας 
αθώας ζωής αναζητώντας μιας άλλης, όπως στην πε-
ρίπτωση της μεταμόσχευσης μη διπλών ζωτικών οργά-
νων, δεν μετριάζει το κακό της αφαίρεσης μιας αθώας 
ανθρώπινης ζωής. Το κακό δεν πρέπει να γίνεται, ακό-
μα και όταν μπορεί να προκύψει καλό από αυτό» (www.
cwnews.com/news/viewstory.ctm).

Οι Πατέρες προσεγγίζουν με ρεαλισμό την βιολογική 
μας αδυναμία, την αρρώστια και τον θάνατο. Ο φυσικός 
άνθρωπος, που δεν έχει αναγεννηθεί μέσα στην πλημμύρα 
της θείας χάριτος, δεν αποδέχεται τα αναρίθμητα θαύματα 

της ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ: Χω-
λοί να πλησιάζουν τον 
Χριστό ή τους Μαθητές 
και να φεύγουν με πη-
δήματα χαράς. Λεπροί, 
που η αρρώστια κατέ-
τρωγε τις σάρκες τους 
με μόνο ένα λόγο για-
τρεύονταν. Τυφλοί, που 
δεν έβλεπαν, άνοιγαν τα 
μάτια τους και απολάμ-
βαναν τη δημιουργία και 
τον δημιουργό. Παράλυ-
τοι θεραπεύονταν, νε-
κροί ανασταίνονταν, πει-
νασμένοι χόρταιναν.

Η συνάντηση με τον 
Χριστό μας, είναι συνά-
ντηση με το θαύμα για-
τί όπου σταθεί και όπου 
βρεθεί σπογγίζει μάτια, 
διώχνει τον πόνο, ελευ-
θερώνει τα σώματα από 

τις αρρώστιες και τις ψυχές από την ενοχή.
Επειδή παύσαμε να πιστεύουμε στο Χριστό και την πρό-

νοιά του και αφήσαμε να μας καταποντίσει η απαισιοδο-
ξία, γι’ αυτό προσφεύγουμε τώρα στις μεταμοσχεύσεις.

ΣΥΓΓΝΩΜΗ ;;;
Εξ αιτίας της υπεροψίας του αξιώματος, της απόλυτης 

κρατικής κάλυψης, της απατηλής αίσθησης της υπεροχής 
και ανεξέλεγκτης άσκησης εξουσίας, ο κ. Ιγνάτιος περι-
φρόνησε τις αρχές της χρηστής διοίκησης, στραγγάλισε 
τους Ιερούς Κανόνες και διατάξεις κειμένων νομοθεσίας 
και δημιούργησε τετελεσμένα.

Παρακολουθώντας την πορεία του κ. Ιγνατίου, από την 
“εκλογή” του μέχρι τις ημέρες μας, φρίττεις. Διαβάζεις τα 
έργα και τις ημέρες του και μένεις με ανοιχτό το στόμα. 
Το μόνο που δεν τόλμησε να κάνει ήταν να μας διώξει από 
τους ναούς. Και τούτο θα είχε πραγματοποιήσει εάν δεν 
τον προλάβαινε η δικαστική τιμωρία ιερέα γιατί αρνήθηκε 
να κοινωνήσει Αγωνιζόμενο!!!

Στην πρώτη εγκύκλιο (υπ’ αρ. 1 Αρ. Πρωτ. 158, Αρ. Διεκ. 
34 ημ. 6/9/1996) έχει δέκα (10) “απαγορεύομεν” και δύο 
“παρακαλούμε”. Μετά ακολούθησαν προφορικές διατα-
γές που έπρεπε να εκτελεστούν: 

1) Η διακοπή των ομιλιών του μακαριστού π. Αθανασίου, 
και οι εξομολογήσεις στη Λάρισα. 2) Η πίεση των Πνευμα-
τικών να μην εξομολογούν Αγωνιζόμενους ή αν εξομολο-
γούν να τους βάζουν επιτίμιο εάν δεν τον αναγνωρίζουν. 
3) Η διακοπή κύκλων, συμμελέτης Αγ. Γραφής, που για δε-
κάδες χρόνια πραγματοποιούνταν σ’ όλη την περιοχή, με 
διάφορα τερτίπια και αφορμές αλλά κυρίως όταν δεν τον 
αποδέχονταν ομιλητές και ακροατές. 4) Η κλήση σε απολο-
γία ιερέων που έλαβαν μέρος σε διάφορα μυστήρια Αγωνι-
ζόμενων (κηδείες, γάμους, βαπτίσεις…). 5) Η απαγόρευση 
Αγωνιζόμενων να ανεβαίνουν σε ψαλτήρια, με εντολή του 

οι ιερείς τους κατέβαζαν ακόμη και εν ώρα Θείας Λειτουρ-
γίας. 6) Η με κάθε τρόπο παρεμπόδιση της κυκλοφορίας 
του “Αγώνα”, “Πιστοί τοις Κείνου ρήμασι” άρχισαν να μας 
απειλούν, να μας εξυβρίζουν και οι ιερείς λάβροι από τον 
άμβωνα να καλούν τους πιστούς να μην την παίρνουν…

Συλλάβαμε επ’ αυτοφώρω ανθρώπους του στενού περι-
βάλλοντός του να πετούν ή να καταστρέφουν τον “ΑΓΩ-
ΝΑ” (Ο αρχιγραμματέας της μητρόπολης δικάστηκε σε 6 
μήνες φυλάκιση…), να αρπάζουν τις εφημερίδες από τα 
χέρια των διανομέων μας (για το σκοπό αυτό είναι κατηγο-
ρούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί ο αρχιερατικός του κ. Ιγνα-
τίου και δύο λαϊκοί, που για τις “αγαθές” πράξεις τους, ο 
ένας προσελήφθη υπάλληλος στην μητρόπολη και ο άλλος 
“βοηθάει” στον μεγαλύτερο ναό της Λάρισας).

Τι να πρωτοθυμηθούμε και τι να πρωτογράψουμε για τον 
“ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΟΥ” κ. Ιγνάτιο. Είναι μια ιστορία φρίκης!

Θα θέλαμε τελευταία να θυμίσουμε στον άνθρωπο (της 
… “καρτερικής υπομονής”, της “απόλυτης σιωπής”, τον 
“ταπεινό ιεράρχη”, τον “διωκόμενο”, τον “συκοφαντούμε-
νο”, και δέκτη «εκσφενδονισθέντων αντικειμένων») τους 
τρελούς του πανηγυρισμούς, μόλις βγήκε η απόφαση του 
Αρείου Πάγου που τον δικαίωνε, κι έτσι θα αποζημιώνονταν 
χρηματικά με 5.000 ευρώ συν τους τόκους, αντί των 20.000 
ευρώ που ζητούσε από τον καθένα (34 κατηγορούμενοι) και 
θα επανέρχονταν το χαμένο κύρος του, η προσβολή, η συ-
κοφαντία… που του έγινε (sic).

Προσφύγαμε όμως στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και η ανα-
μονή του πλουτισμού τον φρενάρισε.

Το μόνο που βρήκε να πει με επιστολή του στην τοπική 
εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” (17/12/2014) ήταν να μας κατη-
γορήσει γιατί προσφύγαμε στην Ευρώπη, λέγοντας: “Πώς 
εσείς και οι (συν) «Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί», άτεγκτοι αμύ-
ντορες της «υπερθοδοξίας» καταφεύγετε και προσβλέπε-
τε στην κρίση μη Ορθόδοξων δικαστών;”.1

Το τι έπρεπε να κάνουν οι Αγωνιζόμενοι μας το λέει αμέ-
σως παρακάτω: «… Σας υπενθυμίζω και πάλι. Υπάρχει 
καιρός μετανοίας και για σας, όπως έπραξαν σχεδόν το 
σύνολο των «Αγωνιζομένων Χριστιανών» πλην ενίων…».

Και ρωτήσαμε: Τί έκαναν οι ριψάσπιδες και αυτομολήσα-
ντες “Αγωνιζόμενοι”; Μάθαμε ότι απλώς γονάτισαν μπροστά 
του και ζήτησαν συγγνώμην! (Δεν γνωρίζουμε αν του φίλη-
σαν και τη παντόφλα όπως γίνεται με τον Πάπα).

Αυτή την μετάνοια ήθελε ο «ταπεινός Ιεράρχης».
Και τελειώνοντας έχουμε ιστορική υποχρέωση να θυμίσου-

με στον “Σεβασμιώτατο” Ιγνάτιο, που στα χείλη είχε πάντα 
το «ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ», το παρακάτω: Πριν αναχωρήσει από τη 
Λάρισα ο Σος Ιγνάτιος Μαδενλίδης – Επίσκοπος Πενταπόλε-
ως - για την τελευταία Ιεραποστολή (μήπως είχε κάποια πλη-
ροφορία;) θεώρησε ιερό καθήκον να επισκεφθεί τον Ιγνάτιο 
Λαρίσης και να τα πουν τετ-α-τετ – Ιγνάτιος προς Ιγνάτιο.

Είπαν αρκετά, αλλά, με την επίσκεψή του αυτή, ήθελε να 
ξεκαθαρίσει κάτι που τον απασχολούσε – όπως έλεγε – για 
χρόνια. Είπε στον Ιγνάτιο Λαρίσης: «Αδελφέ, βρισκόμαστε 
στη δύση του βίου μας και νομίζω είναι καιρός να καλέσεις 
τους «Αγωνιζόμενους» και να αλληλοσυγχωρηθήτε…». Δεν 
θέλουμε να περιγράψουμε τη στάση και τις κινήσεις του Λαρί-
σης, μεταφέρουμε μόνο την απάντηση: «Εγώ! Θα τους πεθά-
νω όλους αυτούς και μετά θα πεθάνω εγώ…». Ο π. Ιγνάτι-
ος έμεινε αποσβολωμένος και άφωνος… και αναχώρησε…!!!

Αυτός είναι σε συνοπτικές γραμμές ο ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ δε-
σπότης σου.

Κύριοι υπεύθυνοι, κατά Νόμον, του ιστολογίου σας “ΒΗΜΑ 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”, επικαλούμενος την χριστιανική σας Ορθο-
δοξία αλλά και την Νομική υποχρέωση, έχετε καθήκον να 
δημοσιεύσητε αυτούσια χωρίς περικοπές και αλλοιώσεις 
την απάντησή μας.

Και ο κ. Θεοχάρης, ο συντάκτης του άρθρου, να απαντή-
σει με αποδείξεις τα όσα καταμαρτυρεί σε βάρος ζώντων 
και προ πάντων κεκοιμημένων εκατοντάδων Αγωνιζόμενων 
Χριστιανών ατιμάζοντας την μνήμη των.

Λάρισα, 25/5/2018
Σας ευχαριστώ

Για τους Αγωνιζόμενους Χριστιανούς
Τριαντ. Ι. Τασιόπουλος
Εκδότης – Διευθυντής

Εφημερίδος “ΑΓΩΝΑΣ”

1  Αγνοεί το του Παύλου «Καίσαρα επικαλούμαι».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ 
ΓΕωΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ “ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”
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Καλή Ανάσταση, Γεώργιε!
Πριν λίγες ημέρες προπέμ-

ψαμε για το ταξίδι στον Δήμο 
των Αγγέλων ένα νέο παιδί, 
τον Γεώργιο Μακράκη.

Στις ψυχές όλων μας φύτρω-
σαν δειλά – δειλά κάποια ερω-
τηματικά.

- Γιατί σε τόσο νεαρή ηλικία;
- Γιατί μ’ αυτόν τον επώδυ-

νο τρόπο;
- Γιατί να συμβεί σ’ εμάς;
Στη μνήμη μας έρχονται τα 

λόγια του Χριστού:«Θεέ μου, 
ινατί με εγκατέλιπες;»

Τα ερωτηματικά αυτά, καρ-
πός της ανθρώπινης λογικής, 
ανεβαίνουν στον θρόνο του 
Θεού και προσμένουν μια απά-
ντηση. Ο πανάγαθος και Δίκαι-
ος Πατέρας μας θα μας δώ-
σει τις απαντήσεις. Δεν βιάζε-
ται όμως. Έχει μπροστά του 
την αιωνιότητα. Εν ημέρα κρί-
σεως τα «γιατί» μας μέσα στο 
Φως της Πανσοφίας του Δημι-
ουργού θα φανούν όπως ακρι-
βώς είναι: αγριόχορτα, παρα-
φυάδες στον κήπο της ψυχής 
μας. Εκεί στην ολόφωτη Πολι-
τεία του Θεού ο νους θα διευ-
ρυνθεί, θα φωτιστεί, τα ερωτή-
ματα θα απαντηθούν, οι παρα-
φυάδες θα μαραθούν. Η καρ-
διά θα ξεχειλίσει από ύμνους 
δοξολογίας και ευχαριστίας 
προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό 
για το πάνσοφο σχέδιο της 
σωτηρίας μας.

Το σώμα μας, αυτό το γήι-
νο σώμα, είναι οι ρίζες. Το ου-
ράνιο σώμα, που θα λάβουμε 
μετά την Ανάσταση των νε-
κρών είναι το Ά ν θ ο ς. Το 
άνθος είναι ωραιότερο από 
τις ρίζες. Το ουράνιο σώμα 
θα είναι απείρως ωραιότε-
ρο από τούτο το γήινο σώμα, 
τις ρίζες του. Οι ρίζες κάνουν 
έργο. Από τις ρίζες βλαστάνει 
ο κορμός, τα φύλλα, τα άνθη, 
οι καρποί. Χρειάζονται όμως 
φροντίδα. Εάν οι ρίζες δεν 
ποτίζονται απλώνονται και με 
τη δύναμη που έχουν μπορεί 
να κλονίσουν συθέμελα μια 
οικία. Εάν η ψυχοσωματική 
μας ύπαρξη δεν ποτίζεται με 
το ζων ύδωρ του Λόγου του 
Θεού αποδομείται, διχάζεται 
η προσωπικότητά μας. Εάν 
όμως τρέφεται και εργάζεται 
σύμφωνα με τις εντολές του 
Θεού τότε μυστικά, αθώρη-
τα και αθόρυβα ετοιμάζεται 
μέσα σ’ αυτή τη γη, στο γή-
ινο σώμα, το Ουράνιο Σώμα 
που ως Άνθος άφθαρτο θα 
ευωδιάζει μπροστά στο θρό-
νο του Θεού.

Το σώμα αυτού του νέου, 
του Γεωργίου, οι ρίζες της αι-
ωνιότητας, ποτίστηκαν με δά-
κρυα, τα δάκρυα ποτάμι έγι-
ναν βαθύ, με μαρτυρική υπο-
μονή, με αδιάλειπτη προσευ-
χή. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτές 

οι ρίζες θα δώσουν ένα άνθος 
εκπληκτικά ωραίο και ηδύο-
σμο που η θέα του θα ευαρε-
στεί τον Κύριο, ένα σώμα φω-
τεινό, καθάριο, ένδοξο, πνευ-
ματικό.

Οι γονείς ας έχουν μια σε-
μνή εν Κυρίω καύχηση. Έστει-
λαν στον Κύριο ως δώρο ένα 
ολόλευκο, αγνό, πανέμορφο 
λουλούδι. Αλλά και η τοπική 
εκκλησία σεμνύνεται για το 
εκλεκτό αυτό μέλος που είχε 
τέλος μαρτυρικό και ομολο-
γιακό.

Η Εκκλησία ζει και ευφραί-
νεται με την προσδοκία της 
Ανάστασης των κεκοιμημέ-
νων. Γι’ αυτό διδάσκει, προ-
τρέπει, εκπαιδεύει, εντέλλε-
ται καθημερινά να αναφωνού-
με: «Προσδοκώ Ανάστασιν 
νεκρών και ζωήν του μέλλο-
ντος αιώνος».

Το χώμα που θα σκεπάσει 
τον Γεώργιο θα είναι ελαφρύ. 
Ποιος θα τολμήσει να ακου-
μπήσει το σώμα ενός μ ά ρ 
τ υ ρ ο ς;

Η μνήμη του θα είναι α ι ω 
ν ί α. Ανθρωπίνως ίσως ξεχα-
στεί.  Ο ύμνος των αγγέλων τη 
μνήμη της υπομονής του αιω-
νίως θα διατηρεί.

Καλό Παράδεισο, Γεώρ-
γιε!!!

Καλή ανάσταση παιδί μου 
Κ.Λ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΒΔΑ (Η Θεία Κίτσα)

Μιχαλησ 
Νιβολιανίτης

Την 27η Δεκεμβρί-
ου 2017 κοιμήθηκε ο 
εν Χριστώ αδελφός 
Μιχαήλ Νιβολιανίτης, 
του οποίου η εξόδιος 
ακολουθία διαβάσθηκε 
την επομένη στον ιερό 
ναό του αγίου Κων/νου 
Λάρισας, κατευοδού-
μενος από τη σύζυγό 
του Ιφιγένεια, τις τρεις 
κόρες του με τις οικο-
γένειές τους και πλή-

θος πιστών.
Υπήρξε ευσυνείδητος υπάλληλος του ΟΤΕ εν 

ζωή. Τον ελεύθερο χρόνο συμμετείχε σε μουσι-
κά χορωδιακά σχήματα της Λάρισας.

Έζησε με θερμή την πίστη στο Χριστό γι’ αυτό 
και εξετίμησε τις αρετές του μακαριστού Επισκό-
που Θεολόγου όπου και του έμεινε πιστός μέχρι 
που και έδυσε ο ήλιος της επίγειας ζωής του.

Συμμετείχε ολόψυχα στους αγώνες συμπαρά-
στασής του και ιδιαίτερα τα χρόνια του διωγ-
μού του από το εκκλησιαστικό και πολιτικό κα-
τεστημένο.

Προϊόντος του χρόνου και όταν οι σωματικές 
του δυνάμεις άρχισαν να τον εγκαταλείπουν δεν 
έπαψε ποτέ να διαβάζει την εφημερίδα ΑΓΩΝΑΣ 
και να ενημερώνεται για τον συνεχιζόμενο αγώνα.

Οίκτηρε τους αποστάτες που έσπευσαν να λι-
βανίσουν τον καταπατητή του εκκλησιαστικού 
θρόνου, ζώντος και μη καταδικασθέντος κυρού 
Θεολόγου.

Συνοδεύθηκε στην προσωρινή νέα του κατοικία 
από πλήθος Αγωνιζόμενων και μη πιστών με την 
ευχή να τον αναπαύσει ο Θεός «εν τόπω χλοερώ 
και αναψύξεως ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου 
στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος».

Έφυγε από κοντά μας μια πραγματική 
χριστιανή – με δυνατή πίστη – η κυρά Κυ-
ριακή ή όπως την φώναζαν χαϊδευτικά, 
η “Θεία Κίτσα”. Ήταν γόνος μικρασιατι-
κής καταγωγής, από γονείς που ξεριζώ-
θηκαν από τις πανάρχαιες εστίες τους 
αφήνοντας πίσω τα πάντα για να φθά-
σουν στο χωριό Χαλκιάδες της περιο-
χής Φαρσάλων.

Παντρεύτηκε τον Θανάση – “Αχανάη” 
αποκαλούμενον από τους συγχωριανούς 
του Λαβδά στο χωριό Μάνδρα Λάρισας, 
χαρίζοντάς τους ο Θεός τα δύο παιδιά, 
την Δέσποινα και τον Μανώλη.

Δεν ήταν σπουδαία κατά κόσμον, αλλά 
ζούσε με πίστη για τον αληθινό κόσμο. 
Δεν είχε πλούσιο σπίτι, αλλά ήταν ευλο-
γημένο.

Η απλότητα της ψυχής και η αγνότη-
τα των προθέσεων της σε μαγνήτιζαν. 
Κουβέντες που προβλημάτισαν, ακού-
στηκαν μετά την εξόδια ακολουθία από 
τον ανεψιό της Γεώργιο Λαβδά που μας 
ξάφνιασαν.

“Σε όλη τη ζωή της – είπε – όπως κι οι 
άλλες μυσιάτισσες της Καππαδοκίας, 
είχαν χαρακτηριστικά, το αγαθό και λα-
μπερό πρόσωπο, και αυτό οφείλεται κυ-
ρίως στο εξής: Μέσα από τις στερήσεις 
της ζωής των η θεία πρόνοια τις προίκι-
σε με την δύναμη, να συμμαχήσουν τόσο 
με τον ακαταμάχητο χρόνο όσο και με 
το ειρηνικό περιβάλλον (τόπος και άν-
θρωπος).

Πέραν αυτών δεν παρακολούθησαν ει-
δήσεις από ελληνική ή ξένη τηλεόραση, 

αλλά και καμία σχέση είχαν με την σύγ-
χρονη γυναικεία μόδα.

Όταν συνειδητοποίησαν, από κάποια 
ηλικία και μετά, την αποστολή στη ζωή 
τους, την έφεραν εις πέρας σε βαθμό 
απόλυτης ευθύνης και αυτοθυσίας, με 
το ηθικό ανεβασμένο, στηριγμένο στην 
πρόνοια του Θεού».

Ο Κύριος, που τόσο την αγάπησε, την 
κάλεσε κοντά του την ημέρα που συνέ-
τριψε τον Άδη. Και η εξόδιος ακολου-
θία ψάλθηκε με το “Χριστός Ανέστη” και 
“Αναστήτω ο Θεός…” για να μας θυμίζει 
ότι δεν υπάρχει Θάνατος, αλλά Ανάστα-
ση και Δευτέρα Παρουσία.

Ευχόμαστε ο Αναστηθείς Χριστός, που 
“ετάζει νεφρούς και καρδίας” να την ανα-
παύει “εν κόλποις Αβραάμ”.
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
συνεχέχεια από το

προηγούμενο φύλλο

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ
Από τις αρχές του 1968 ξεκίνησε ένας 

ανήθικος πόλεμος με βρώμικη διασπο-
ρά φημών σε βάρος του Ιερωνύμου και 
μελών της Συνόδου με την ατιμωτική 
μέθοδο της λιβελλογραφίας. Τα έντυ-
πα αυτά αποστέλλονταν σε διάφορες 
κατευθύνσεις (Μ.Μ.Ε., αρχές, εξουσί-
ες, οργανώσεις, πατριαρχεία κ.ά.) ανά 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναγκά-
ζοντας τον Αρχιεπ. Ιερώνυμο και τον 
Συνοδικό Μητροπολίτη Τρίκκης Διονύ-
σιο να καταφύγουν στη δικαιοσύνη και 
να ζητήσουν έρευνα για το ποιοι κρύ-
βονται πίσω απ’ όλα αυτά!

Η έρευνα ήταν πολύ δύσκολη διό-
τι το κύκλωμα ήταν καλά οργανωμέ-
νο. Όπως αποδείχθηκε, πίσω απ’ όλη 
αυτή τη βρώμικη εκστρατεία βρίσκο-
νταν ένας έκπτωτος Μητροπολίτης του 
γνωστού “Ιερού Τάγματος”, δημοσιο-
γράφοι, ιερείς, αρχιμανδρίτες και στρα-
τηγός της ΚΥΠ που κινούνταν μεταξύ 
Αθηνών, Κωνσταντινούπολης, Ρώμης…  

Την έρευνα στην αρχή την ανέθεσαν 
σε δύο αστυνομικούς της ασφάλειας, 
αλλά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Συ-
νέχισαν δύο άνθρωποι της ΚΥΠ, και αυ-
τοί απέτυχαν! Τέλος στις 29 Μαρτίου 
1968, ανέθεσαν την έρευνα στον βετε-
ράνο αστυνομικό Βασίλη Παπαδόπου-
λο (11814), ο οποίος κατάφερε μόνος 
του και μπήκε στα ίχνη των λιβελλογρά-
φων και ανακάλυψε ολόκληρο το βρώ-
μικο δίκτυο διοχέτευσης πληροφοριών.

Η έκθεση της έρευνας του αστυνο-
μικού Β. Παπαδόπουλου είναι εκτενής 
αφού αναφέρει λεπτομερή στοιχεία, 
ονοματεπώνυμα, ημερομηνίες, ώρες, 
διευθύνσεις, χώρους συναντήσεις… 
γι’ αυτό και θα δημοσιεύσουμε μικρά 
αποσπάσματα.

Γράφει: «Από τη 23/3/68 μοι ανετέ-
θη υπηρεσιακώς να ερευνήσω δια την 
σύναξιν πληροφοριών και εξακρίβωσιν 
ατόμων οι οποίοι ανεμίχθησαν εις τας 
ως άνω παραβάσεις.

Την 30ην Μαρτίου 1968 την 10:30 
ώραν μετέβην εις Πύργον Βασιλίσσης 
(Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Ναυ-
αρίνου αρ. 9 οικίαν…) όπου διαμένει ο 
Δημ. Μαυρόπουλος Διευθυντής της 
Εφημερίδος «Φωνή της Εκκλησίας»… 
έχων μετ’ αυτού σχετικήν γνωριμίαν. 
Λόγω του ότι τον εθεώρησα ύποπτον – 
τον υποψιαζόμουν γνώστην των Λιβέλ-
λων και των φυλλαδίων των δυσφημού-
ντων τον Αρχιεπίσκοπον κ. Ιερώνυμον 
και των Συνοδικών Αρχιερέων – του εί-
παν: Κύριε Μαυρόπουλε θα ήθελα να 
μου δώσετε ό,τι στοιχεία έχετε και όσα 
γνωρίζετε κατά του Αρχ/που Ιερωνύμου 
και Αρχιερέων συνοδικών διότι πρόκει-
ται να μεταβώ εκ την Κων/πολιν και να 
μου υποδείξετε πρόσωπα έμπιστα κα-
τέχοντα και έτερα στοιχεία κατά του 
Αρχ/που και των Συνοδικών Αρχιερέων 
ώστε όλοι μαζί να τους εξοντώσωμεν. 
Τότε αμέσως μου λέγει ότι αυτός έχει 
ανθρώπους εις την Κων/πολιν που θα 
με βοηθήσουν πολύ όταν θα πάω, και 
εις το μπλοκ μου μου έγραψεν ιδιοχεί-
ρως συστάσεις και ποιους ανθρώπους 

θα συναντήσω εις την Κων/πολιν… Μου 
έγραψεν και το υπ’ αριθμ. 539126 τη-
λέφωνον του Ανδρέα Αφεντάκη δια να 
του τηλεφωνήσω να συναντηθούμε και 
να αρχίσωμεν συνεργασίαν…

Ο Αφεντάκης – μου είπε – έχει φίλους 
Αρχιμανδρίτας και τον πρώην Μητρο-
πολίτην Δράμας που εργάζονται μαζί… 
Ο Δράμας έχει μίαν επιστολήν από τον 
πρώην Πατριάρχην Μάξιμον που την 
έδωσεν εις τον στρατηγόν Τσακαλώτον 
κι εκείνος εις την Κυβέρνησιν. Έχουμε 
πολλούς δικούς μας ανθρώπους (αξ/
κούς του στρατού και της αστυνομί-
ας) που θα μας βοηθήσουν. Εγώ κάθε 
Σαββατόβραδο πηγαίνω στο Μεγάλο 
Πεύκο και τρώγω μαζί με αξιωματι-
κούς που είναι στην ΚΥΠ. Έχω ακόμα 
φίλους πολλούς με μεγάλας θέσεις… .

Πράγματι ο Μαυρόπουλος μας έγρα-
ψε επιστολάς απευθυνομένας εις πρό-
σωπα διαμένοντα εις Κων/πολιν (1. Δη-
μοσ/ου Σταύρον Ζερβόπουλον, 2. Μη-
τροπολίτην Ειρηνουπόλεως Συμεών, 3. 
Μητροπολίτην Πριγκήπων Δωρόθεον, 
και 4. Μια παλαιάν του φίλην την Ου-
ρανίαν Σφαιροπούλου…). Επίσης μου 
έδωσε μιαν κατάτασιν με ονόματα Αρ-
χιερέων προς τους οποίους θα έστελνα 
τους λιβέλλους που θα ετύπωνα στην 
Κων/πολιν. Μου είπε δε, όταν θα πάω 
στην Πόλιν να γράφω προς τους Έλ-
ληνας Αρχιερείς με το ψευδώνυμο: “Ιε-
ρομόναχος Βασίλειος του ορθοδόξου 
Πατριαρχείου”. Ταύτα μου τα έγραψε 
ο ίδιος ιδιοχείρως και ιδιογράφως…

Την 14/4/68 ομοίως, μου είπε να πάω 
να συναντήσω τον πρώην Μητροπολί-
την Δράμας Φίλιππον, ο οποίος ξεύρει 
πολλά πράγματα, απόρρητα, εις βά-
ρος του Αρχ/που Ιερωνύμου και των 
Συνοδικών Αρχιερέων και έχει γράψει 
πολλά. Υποστηρίζεται δε από τον πρώ-
ην Στρατηγόν Τσακαλώτον. Ο Δράμας 
θα σε βοηθήση και χρηματικώς αν εί-
χες ανάγκες χρημάτων. Μου είπε επί-
σης: Έχουμε και άλλους πολλούς αν-
θρώπους ακόμη οι οποίοι δεν φαίνο-
νται. Πίσω μας κινούνταν πολλοί∙ έχο-
με πολύ κόσμον με το μέρος μας. Με 
τον πρώην Μητροπολίτη Δράμας εργα-
ζόμαστε μαζί πολλά έμπιστα και απόρ-
ρητα πράγματα και έχει μαζί του ιερείς 
και Αρχ/τας οι οποίοι προσφέρουν με-
γάλην υπηρεσίαν εις τον αγώνα μας τον 
οποίο όταν κερδίσωμε θα τους έχου-
με πρώτους αυτούς…

Εν συνεχεία (αναφέρει ο αστυνομικός 
Παπαδόπουλος) εγώ μετέβην εις Γενι-
κήν Ασφάλειαν και ανέφερα εις Αστυ-
νόμον π. Γουρνίαν… Αλλά υπήρχον φή-
μαι πως θα κυκλοφορούσαν και νέοι 
λίβελλοι. Ο Αστυνόμος Γουρνιάς διέ-
ταξε την σύλληψιν του Αφεντάκη Αν-
δρέα και Μπουά Χρυσοστόμου (ήταν 
ο άνθυρωπος που κινούνταν μεταξύ 
Αθηνών, Κέρκυρας, Ρόδου, Κων/πο-
λις και Ρώμης) του δε Μαυρόπουλου 
δεν έγινε σύλληψις λόγω προχωρημέ-
νης ηλικίας».

Η αφήγηση των σκοτεινών ανθρώπων 
που ήθελαν την εξόντωση του αγνού 
ποιμένος Ιερωνύμου δεν έχουν τελει-
ωμό! Η επόμενη φάση αυτής της άθλι-
ας ιστορίας ήταν να δικαστεί ο Δρά-
μας Φίλιππος και να μπει στη φυλακή.

Μετά την μεταπολίτευση ο πρώην 
Δράμας Φίλιππος εμφανίστηκε ως με-
γάλος αντιστασιακός και ζητούσε τίτ-
λους τιμής! Και το πιστοποιητικό της 
αντιστασιακής δραστηριότητός του 
ήταν ότι φυλακίστηκε για σύνταξη και 
κυκλοφορία των λιβέλλων που στόχευ-
αν να εξοντώσουν τον Ιερώνυμο!

Με αυτά τα πρωτότυπα και ωραία (!) 
έχουν να γράψουν ιστορία οι διάφοροι 
“αντιστασιακοί”.

Ο Ιερώνυμος στη Γυάρο
Η Γυάρος είχε γεμίσει με εξόριστους. 

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ως υπεύ-
θυνος πνευματικός ηγέτης, αφουγκρά-
στηκε την οδύνη και τους στεναγμούς 
και αποφάσισε να επισκεφθεί προσω-
πικώς την νήσο (Γυάρο), παρά τις προ-
ειδοποιήσεις κύκλων των δικτατόρων. 
Ήθελε να γίνει συμπαραστάτης και συ-
νοδοιπόρος στην περιπέτεια και στην 
οδύνη, όχι γενικά και αόριστα, αλλά 
στον κατατρεγμένο, στον φυλακισμέ-
νο, στον εξόριστο!

Έτσι στις 27 Απριλίου 1968 το Σάββα-
το του Πάσχα (διακαινήσιμος εβδομά-
δα) πηγαίνει στη Γυάρο όπου παρέμει-
νε από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 4ης το 
απόγευμα. Τους έκαμε την Ακολουθία 
της Αναστάσεως, στην οποία συμμετεί-
χαν σχεδόν όλοι. Επισκέφθηκε τους θα-
λάμους, έφαγε το μεσημέρι στην κοι-
νή τράπεζα, συνομίλησε με τους κρα-
τούμενους (καθ’ ομάδας ή και κατ’ ιδί-
αν) που είχαν αρκετά να του πουν ιδι-
αιτέρως.

«Πολλά από τα ατομικά προβλήμα-
τα (γράφει ο ίδιος) εξ όσων μου είχαν 
αναφέρει ιδιαιτέρως οι κρατούμενοι, 
κατόπιν ενεργειών μου ελύθησαν ευ-
νοϊκώς. Ομοίως και από τα γενικότερα 
αιτήματα, δια τα οποία, είτε οι ίδιοι και 
οι κρατούμενοι με ενημέρωσαν, είτε 
έλαβα γνώσιν κατά την επίσκεψίν μου 
εξ ιδίας αντιλήψεως, ουκ ολίγα ετακτο-
ποιήθησαν».

Ήταν εποχή που κάθε κίνησή σου 
περνούσε αμέσως στον πίνακα των 
εχθρών της Επανάστασης, και γινό-
σουν στόχος ανεπίτρεπτων διωγμών 
και ταπεινώσεων.

Η απόφαση αυτή του Ιερωνύμου ήταν 
δείγμα λεβεντιάς, που φανερώνει θάρ-
ρος, δύναμη ψυχής, υπέρβαση του φό-
βου και αγάπης στον άνθρωπο. Το αντί-
θετο συνέβηκε με τον μετέπειτα αρχι-
επίσκοπο τον “Μέγα δημοκράτη” και 
“αντιστασιακό” Σεραφείμ Τίκα, όπως 
φανερώνουν δεκάδες περιστατικά κα-
ταγεγραμμένα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τρεις περι-
πτώσεις: 

Α. (Αγόρευση του Μητρ. Ελευθερου-
πόλεως Αμβροσίου που έγινε στις 10 
Μαΐου 1974 και αφορούσε την περίο-
δο Ιαν. – Απρ. 1974).

6. «Από διμήνου – λέει ο Ελευθερου-
πόλεως – υπέβαλον ευλαβώς πρότασιν 
όπως υπό της Ι. Συνόδου ενεργηθώ-
σι παρά τη Πολιτεία τα δέοντα δια την 
απελευθέρωσιν των εν ταις φυλακαίς 
της νήσου Γυάρου πολιτικών κρατου-
μένων, ων η διαβίωσις είναι τραγική… 
Μετά σχετικήν τότε συζήτησιν, απεφα-
σίσθη ομοφώνως, όπως παρακληθή εγ-
γράφως ο κ. Πρωθυπουργός, ίνα μελε-

τήση μετά των αρμοδίων πολιτικών πα-
ραγόντων το θέμα… Εν τούτοις ουδέν 
σχετικόν έγγραφον συνετάγη… Θλίβο-
μαι όμως δια την δειλίαν ημών και ως 
ατόμων και ως Σώματος…

Άραγε ήκουσαν οι εκτοπισμένοι και 
επί μήνας μακράν των οικογενειών των 
εν θλίψει και οδύνη διάγοντες συμπα-
θείς κρατούμενοι, τας Ιεράς και Ευχα-
ριστηρίους Ακολουθίας του Νυμφίου, 
των Αγίων Παθών και της Αναστάσε-
ως; Και εάν η Εκκλησία ημποδίσθη να 
φέρη την ευλογίαν της εις αναξιοπα-
θούντα μέλη της, τότε ποία η διαφο-
ρά μεταξύ αθεϊστικών και αντιχρίστων 
Πολιτικών καθεστώτων και του ημετέ-
ρου Κράτους; Εάν δε η διοικούσα Εκ-
κλησία δεν τολμά να διαμαρτύρεται δια 
τας αυθαιρέτους επεμβάσεις της Πολι-
τείας εις τα Ποιμαντικά καθήκοντα των 
Επισκόπων, ερωτώ: Προς τι η ύπαρξίς 
μας; Δεν νομίζετε, άγιοι Πατέρες, ότι 
μια τοιαύτη δειλή και αδιάφορος Εκκλη-
σιαστική Ηγεσία, κατέστη άλας άναλον, 
ως τοιούτον δε θα ριφθή εις την οδόν 
δια να καταπατηθή;».

Β. (Ο π. Γεώργιος Πυρουνάκης σε 
συνέντευξη στην εφημερίδα “Νέα” 
την 16/9/1977 μιλάει για το Πάσχα του 
1974!).

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μετά το πραξι-
κόπημα της 23ης Νοεμβρίου 1973, ο 
Σεραφείμ έβλεπε τον αόρατο δικτάτο-
ρα (Ιωαννίδη);

ΠΥΡΟΥΝΑΚΗΣ: Ασφαλώς. Συνα-
ντιόντουσαν τακτικά. Θυμάμαι μάλι-
στα, πως το Πάσχα του ’74 πήγα και 
ζήτησα από τον Σεραφείμ να με στεί-
λει στη Γυάρο να κάνω Ανάσταση με 
τους εξόριστους και τη φρουρά τους. 
Ο Σεραφείμ τινάχθηκε και μου είπε: 
“Τι σου φταίνε παπά τα δόλια τα παι-
διά σου…;”. Του απάντησα ότι το Ευ-
αγγέλιο λέει πως για το καθήκον μας 
πρέπει να εγκαταλείπουμε και τα παι-
διά και την γυναίκα μας, αν χρειασθεί. Ο 
Σεραφείμ επανέλαβε “τα δόλια τα παι-
διά σου τι σου φταίνε”. Του μίλησα πιο 
σκληρά. Όταν με απολύσατε από την 
θέση του καθηγητή δεν σκεφτήκατε τα 
δόλια τα παιδιά μου; Θέλω να πάω στη 
Γυάρο, του φώναξα, δίνοντας και την 
σχετική αναφορά. Την πήρε και ψέλλισε 
“καλά, θα πάω να το πω στον …”. Δεν 
τον άφησα να αποσώσει και του φώνα-
ξα: Άλτ, μην ακούσω τ’ όνομά του μέσα 
στο αρχιεπισκοπικό σου γραφείο. Δεν 
θέλω να το ακούσω. Ο Σεραφείμ τους 
αποκαλούσε αυτούς «τα αφεντικά» και 
το έλεγε με δέος.

Γ. Εις την συνεδρίαση της Ιεραρχί-
ας της Εκκλησίας στις 10 Οκτωβρί-
ου 1974 στην αγόρευση του ο Ελευ-
θερουπόλεως είπε μεταξύ πολλών άλ-
λων: «… Πρώτος δοσίλογος είναι ο εν 
μέσω ημών και επικεφαλής της ιεράς 
Ομηγύρεως ιστάμενος Αρχιεπίσκοπος 
Σεραφείμ… Γνωρίζετε καλώς ότι η δι-
κτατορία Ιωαννίδη απεφάσισε την δια 
παντός τρόπου ανάρρησιν υμών εις το 
Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον… Αυτομάτως 
εξέσπασε καταιγίς εν τη Εκκλησία πλή-
ξασα δεινώς και υπονομεύσασα επικιν-
δύνως τα θεμέλια αυτής…

Τώρα, Μακαριώτατε (Σεραφείμ), 
αγωνίζεσθε απεγνωσμένως να σωθή-

συνεχίζεται στη σελ. 15



 ΑΓΩΝΑΣ 15μαϊοσ 2018

τε, μετερχόμενος παν μέσον θεμιτόν 
και αθέμιτον ήτοι το θράσος, το ψεύ-
δος, την απάτην, την αναίδειαν και παν 
έτερον. Εφθάσατε μέχρι του σημεί-
ου ώστε να ισχυρισθήτε ότι υπήρξατε 
(άκουσον-άκουσον) μέγας δημοκρά-
της, γενναίος αντάρτης, ατρόμητος 
υπέρ της Ελευθερίας αγωνιστής και… 
αντιστασιακός. Σεις, όστις απηγορεύ-
σατε αυστηρώς και εν μέσω αστραπών 
και βροντών ηπελήσατε τους πάντας, 
ότι εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπετε 
την διεξαγωγήν συζητήσεων στρεφο-
μένων κατά του προσφιλεστάτου υμίν 
τυραννικού καθεστώτος, του οποίου 
σαν ταπεινό “γκαρσόνι” εξετελείτε 
όλας τας παραγγελίας, και τολμάτε να 
εμφανίζεσθε ως αγωνιστής υπέρ των 
βαναύσως καταλυθεισών ελευθεριών.

Δεν “εχαλάσατε τον κόσμο”, όταν επί 
Συνόδου ωμίλησα υπέρ των κρατουμέ-
νων εν τη Νήσω Γυάρω, επιτεθείς σφο-

δρώς κατά της δικτατορίας και όταν 
επρότεινον να ηγηθήτε σεις – Μακα-
ριώτατε – ο σφόδρα-σφόδρα ηγαπη-
μένος και εκλεκτός και επιστήθιος του 
δικτάτορος φίλος, πολυμελούς εκ Συ-
νοδικών Αρχιερέων επιτροπής, ίνα εν 
ονόματι της δικαιοσύνης και των αν-
θρωπίνων ελευθεριών αξιώσητε την 
άμεσον απόλυσιν απάντων των πολι-
τικών κρατουμένων εν τη απαισία και 
φρικτή εκείνη Νήσω, σεις διαρρήδην 
ηρνήθητε και αντιδράσατε απορρίψα-
ντες την πρότασιν».

(Για λόγους ιστορικούς αναφέρου-
με την πρόταση του αγίου Ελεθερου-
πόλεως).

«Αλλ’ ήδη Σεβασ. Σύνεδροι έχομεν 
αρχιεπίσκοπον της απολύτου εμπι-
στοσύνης των σήμερον κρατούντων. 
Τούτον ας παρακαλέση η παρούσα 
Σύνοδος, όπως όχι αύριον, άλλ’ ει 

δυνατόν, εντός της ημέρας, συνα-
ντηθή μετά των αρμοδίων, προκει-
μένου να παρακαλέση και αξιώση εν 
ονόματι της Δικαιοσύνης, την απο-
φυλάκισιν… όλων εκείνων οι οποί-
οι χωρίς να υπάρχη σοβαρά εις βά-
ρος των κατηγορία, αργοπεθαίνουν 
εις το κάτεργον της Γυάρου και ων 
αι οικογένειαι πενθούν τον απορφα-
νισμόν των και μετά δακρύων εξαι-
τούνται την θερμήν της Εκκλησίας 
συμπαράστασιν».

Ο Σεραφείμ όχι μόον δεν ανταποκρί-
θηκε στην πρόταση, αλλά η φοβία του 
έφθασε στο σημείο να αρνηθεί ακόμα 
και μία συνάντηση να κάνει με τον πα-
ντοδύναμη φίλο του Ιωαννίδη!

Και το συγκλονιστικότερο είναι που 
ο Σεραφείμ αρνήθηκε να επιτρέψει να 
επισκεφθούν τη Γυάρο μια Συνοδική 
Επιτροπή να εκπληρώση το στοιχειώ-
δες χρέος της Εκκλησίας προς τα κα-

ταπιεζόμενα παιδιά της!
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ένα 

μέτρο σύγκρισης μεταξύ δύο αρχι-
επισκόπων που εκλέχτηκαν κατά την 
περίοδο της δικτατορίας. Ο Ιερώνυ-
μος δεν έστειλε απλώς κάποιους εκ-
προσώπους του ή Συνοδική Επιτρο-
πή στη Γυάρο, αλλά πήγε αυτοπρο-
σώπως ο ίδιος και επισκέφθηκε αυτό 
το κάτεργο της Γυάρου και ενίσχυ-
σε κατά το μέτρο του δυνατού τους 
έγκλειστους αδελφούς, και δεν στα-
μάτησε εδώ, οι ενέργειές του και οι 
παραστάσεις του σε όλη την αρχιε-
πισκοπική του πορεία – όπως θα τις 
καταγράψουμε στη συνέχεια – είναι 
συγκλονιστικές.

Ο Σεραφείμ, ενώ έκανε τα τελείως 
αντίθετα και διακρίθηκε για εσχάτη 
δειλία, προβάλλεται και σήμερα ως 
“ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ” και μέγας “Δημο-
κράτης”»!

Η ΣΦΑΓΗ ΤωΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤωΝ  (1974- 2018) 34ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αυτό που περιγράφει ο ψαλμωδός Δαυίδ, βίωσα, όταν είδα 
την πολυδιαφημισμένη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε 
στη συμπρωτεύουσα - Θεσσαλονίκη - με τις 800.000 κατοί-
κους, τις τρεις μητροπόλεις, τους πάνω από 350 ιερείς, με 
Πανεπιστήμια, Θεολογικές σχολές, δεκάδες μοναστήρια, εκα-
τοντάδες φοιτητές, συμφοιτητές, καθηγητές..., να πλαισιώνε-
ται από... 44 άτομα, χωρίς κανέναν εκπρόσωπο της Εκκλησί-
ας του φιλικού τους Πατριαρχείου - που αυτό προσπάθησε 
με το βιβλίο του να αναστηλώσει - με τους τόσους δεσποτά-
δες να γυροφέρνουν αδέσποτοι, με την Πατριαρχική Μονή 
Βλατάδων, την Πανεπιστημιακή κοινότητα, και τόσα ακόμα...

Το φιάσκο αυτό πολύ με στοίχισε. Άνθρωποι που έκαναν τη 
δουλειά τους, τώρα του γύρισαν την πλάτη!!!

Αντίθετα θα περίμενα στη Λάρισα η εκδήλωσή του, που για 
αρκετό καιρό διαφημίζονταν απ’ όλα τα Μέσα δικτύωσης, να 
αναπλήρωνε αυτό της Θεσσαλονίκης διότι είναι η πόλη που 
γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε, εργάστηκε ως δημοσιο-
γράφος σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς, 

ως καθηγητής, ως επιμορφωτής, και τώρα ως διδάκτορας. 
Πίστεψα ότι θα γέμιζε μια αίθουσα 500-700 το ελάχιστο ατό-
μων! Εις μάτην όμως.

Παρά τις προσκλήσεις (γραπτές και προφορικές), το πρω-
τοσέλιδο της εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (πρωτόγνωρο για την εφημε-
ρίδα), όλα τα μέσα (ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, σάιτ), που το 
είχαν ανήμερα πρώτο θέμα στις ειδήσεις... το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
για «μία τέτοια επιστημονική πραγματεία», για ένα «σύγγραμ-
μα-σταθμό» που φωτίζει με «νηφάλιο τρόπο» σκοτεινές δή-
θεν περιόδους Αρχιεπισκοπίας Ιερωνύμου Α΄1   να έχει τέτοια 
φοβερή αποτυχία! Στην γενέτειρά σου, να σούρθουν περί τα 
60 άτομα, που, και από αυτά, αν αφαιρέσουμε τους Αγωνιζό-
μενους που ήρθαν να... ενισχύσουν το ακροατήριο, το θέμα 
θα ήταν ο θρήνος του Ιερεμία «φωνή εν Ραμά ηκούσθη θρή-
νου και κλαθμού και οδυρμού» (Ιερ. 38, 15 - Ματθ. 2, 18).

Η σωρός των μηνυμάτων που πήραμε, απ’ όλη την Ελλάδα 

1  Από το διαφημιζόμενο βιβλίο του συγγραφέα. «Η Εκκλησία κατά τη δικτα-
τορία 1967-1974» (Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση)

και το εξωτερικό, δείχνει ότι ο κόσμος κατάλαβε ποιος ήταν ο 
αντικειμενικός σκοπός της έκδοσης αυτής της «μεγάλης εκ-
κλησιαστικής έρευνας».

Πρέπει να γνωρίζεις - και το γνωρίζεις - ότι άνοιξες μεγά-
λη τάφρο να θάψεις ένα διαμάντι της Εκκλησίας που ήταν 
«Κανόνας πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας δι-
δάσκαλος...» και που στα τελευταία 200 χρόνια δεν πέρα-
σε αρχιεπίσκοπος σαν τον π. Ιερώνυμο Α΄ (Κοτσώνη). Αλλά 
είναι γνωστό ότι πετροβολούν τα κατάφορτα με καρπούς 
δένδρα! Μήπως το ίδιο δεν έκαναν στον αγ. Ιωαν. Χρυσό-
στομο, τον Μέγα Αθανάσιο, τον αγ. Γρηγόριο Θεολόγο και 
πληθώρα ακόμα άλλων αγίων πατέρων; Τούτη την ώρα 
γράφεις τον επίλογο! Η καταιγίδα έρχεται... Είναι απόλυ-
τα σίγουρο. «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας». 
Φοβήσου αυτούς που σε βοήθησαν να ανοίξεις την τάφρο 
του Ιερωνύμου...

ΠΡΟΣΕΧΕ, γιατί «η καταιγίδα έρχεται». Το τέλος εγγύς. ΤΟ 
ΑΦΟΥΓΚΡΑΖΟΜΑΙ!

«ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΕΚΕΙ ΕΚΑΘΙΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΕΚΛΑΥΣΑΜΕΝ...» (ΨΑΛ. 136, 2)

συνέχεια 
από τη σελ. 14

ΨΑΛΤΙΚΑ

Εικόνες από δικό τους ιστολόγιο

Εκδήλωση από την Θεσσαλονίκη Εκδήλωση από τη Λάρισα
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Θα θυμάστε στην εθνική γιορτή 
της 28ης Οκτωβρίου 2017 που παρέ-
λασε και ένας παπάς. Στο φύλλο του 
Νοεμβρίου χτυπήσαμε καλοπροαίρε-
τα καμπανάκι – χωρίς όνομα και μόνο 
με μια πολύ μικρή φωτογραφία που ο 
ίδιος είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα 
του – να σχολάσει το πανηγύρι γιατί 
ο σοφός λαός λέει: “ή παπάς-παπάς ή 
ζευγάς-ζευγάς”, διότι δύο καρπούζια 
δεν χωράνε στην ίδια μασχάλη.

Η επίθεση από τον παπά μας ήλθε 
και ήταν “καλοπροαίρετη”. Την Κυρια-
κή αντί κηρύγματος, άρχισε να μαλώ-
νει τους εκκλησιαζόμενους ενορίτες 
με… θεϊκά λόγια, λόγια Ευαγγελίου, 
λόγια πνευματικά:

«Σας είπα και σας ξαναείπα, να μην 
παίρνετε και να μην διαβάζετε τον 
“Αγώνα” και σεις δεν με ακούτε (!). 
Εγώ σας κάνω τόσα… εδώ στην ενο-
ρία και σεις συνεχίζετε να την προμη-
θεύεστε…». Συνέχισε και με άλλα κο-
σμητικά να στο-
λίζει τώρα τους 
εθελοντές δια-
νομείς και την 
εφημερίδα.

Ο παπάς φαί-
νεται ότι έπα-
θε αμνησία! Φυ-
σικό ήταν μετά 
από τόσα χρό-
νια να ξεχά-
σει ότι αυτός 
ήταν ο “ιθύνων 
νους”  όσον 
αφορά την έκ-
δοση της εφη-
μερίδας, τον 
ραδιοφωνικό 
σταθμό, τις κα-
τασκηνώσεις 
κ.ά. Αλλ’ επειδή 
αυτός τα βρήκε 
με τον… και έκο-
ψε κάθε σχέση 
με το παρελθόν 
όπως η πονη-
ρή αλεπού την 
ουρά της, προσπάθησε να μας πείσει 
να την κόψουμε κι εμείς – Μήπως αυτό 
υποσχέθηκε στον Ιγνάτιο και τον έφε-
ρε στη Λάρισα...! Αλλ’ αφού δεν πέτυ-
χε το σκοπό του, παρ’ όλα τα τεχνά-
σματα (με ψιθύρους, εξομολογήσεις, 
εκφοβισμούς…) βγήκε απροκάλυπτα 
στην επίθεση για να δείξει στον αφέ-
ντη του την “αξία του”.

Αχ, παπά μου, σωστά μια λαϊκή πα-
ροιμία λέει: “Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, 
δεν τα ξέρ’ ο κόσμος όλος”! Μετά από 
τόσα χρόνια αποδεικνύονται προφητι-
κά τα όσα είπε ο μακαριστός Γέροντας 
π. Αθανάσιος στον Αγ. Χαράλαμπο και 
δικαιολογημένα αφιέρωσε τόσο πολύ-

τιμο χρόνο, που για κανέναν άλλον δεν 
το έπραξε. Με θλίψη απαίτησε να φύ-
γεις από το Μοναστήρι, διότι διέβλεψε 
το μελλοντικό ρεζιλίκι!

Κι ενώ για την ίδια, αλλά μικρή, φω-
τογραφία μας εξοργίστηκες και έβγα-
ζες όλη την “πνευματική σου ευλογία” 
πάνω μας, δεν έκανες το ίδιο και για 
την ίδια φωτογραφία (μεγάλη έγχρω-
μη και… επιβλητική) που δημοσίευσε 
πρωτοσέλιδα το περιοδικό της Μητρό-
πολης “Τάλαντο”.

Και στη μία και στην άλλη, παπάς 
εμφανίζεται να παρελαύνει διευθύνο-
ντας με την μπαστούνα και τα γνωστά 
τσαλιμάκια αρχιμουσικού την μπάντα. 
Η οργή του προς την εφημερίδα μας 
να οφείλεται άραγε στο ότι η δική μας 
φωτογραφία δεν το λακεύει αρκετά;

Η υπόθεση της παρέλασης έχει και 
πολλά ενδιαφέροντα στιγμιότυπα και 
περίεργα.

Ενώ σ’ όλη την πορεία της πα-
ρέλασης ο 
παπάς κρα-
τούσε την 
μαγκούρα 
σ τ ο  δ ε ξ ί 
χέρι κάνο-
ντας διά-
φορα έξυ-
πνα κόλπα 
να προσελ-
κύσει το εν-
δ ιαφέρον 
των παρα-
κολουθού-
ντων  την 
παρέλαση 
ανθρώπων, 
φθάνοντας 
στην εξέ-
δ ρ α  τ ω ν 
επισήμων 
ά λ λ α ξ ε 
χέρι η μα-
γκούρα και 
πήγε στο 
αριστερό. 
Έ τ σ ι  τ ο 

δεξί φωτογραφήθηκε με την παλά-
μη του ακουμπισμένη στην καρδιά 
(βλέπε φωτ.). Αυτό ίσως είναι κάτι 
συμβολικό για τους “παροικούντες 
στην Ιερουσαλήμ”, αλλά μπορεί και 
κάτι ασήμαντο!

Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται ο 
ίδιος ιερέας με αθλητική φανέλα να 
παρασημοφορείται (;) από πολιτικόν 
παράγοντα. Από πότε ο πολιτικός έγι-
νε ανώτερος από τον ιερέα που συλ-
λειτουργεί και με αγγέλους ακόμα;

Υπάρχουν και πολλά άλλα που αν 
χρειαστεί θα τα θυμίσουμε στον παπά 
που πρέπει να έχασε μάλλον τον δρό-
μο!

   ΑΧ ΠΑΠΑ ΜΟΥ… ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ, ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

ΨΑΛΤΙΚΑ
Α

πό
 τη

ν 
εο

ρτ
ή 

το
υ 

Α
γί

ου
 Α

χι
λλ

εί
ου

 Μ
άι

ος
 2

01
8

φωτογραφία από το ιστολόγιο του


