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συνεχίζεται στη σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ. 5

ΨΑΛΤΙΚΑ

συνεχίζεται στις σελ.3,4

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 

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

Α) ΚΑΘΗΣΤΕ, ΜΗ ΖΑΛΙΣΤΕΙΤΕ !
Β) ΑΧ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΑΝΤΑ 

ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟ∆ΟΜΕΝΗ !
Γ) ΠΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΗΝ ΠΕΣΕΤΕ !

∆) ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ !
Ε) ΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΑ ΜΑΣ ΛΟΓΙΑ !

«Φωτιά 
καί τσεκούρι» 

•Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ Η ΖΩΗ ΜΟΥ !
•ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΡΕΖΙΛΙ !

συνεχίζεται στη σελ. 2

συνεχίζεται στη σελ. 8

σελ. 16

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ που ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!      

συνεχίζεται στις σελ. 8, 16

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΠΟΥ ΠΟΝΑΕΙ 

συνεχίζεται στις σελ. 9

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

σελ. 2

ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
Η επιστολή που λάβαµε και απαντούµε

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ: 
ΠΤΩΧΟΤΕΡΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, 

ΠΤΩΧΟΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ

Σας είχαμε υποσχεθεί στο 
φύλλο του «ΑΓΩΝΑ» 250-251 μη-
νός Μαρτίου και στη σελίδα 10, 
ότι θα δημοσιεύσουμε την επι-
στολή του «θιγώμενου» Χ. Αν-
δρεόπουλου που διαμαρτύρεται 
για το σκωπτικό άρθρο (φ. 248) 
παλαιού συνεργάτη μας με τίτλο 
«ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ, Μ’ ΑΚΟΥΣ;».

Από τότε ελάβαμε πέντε (5) επιστολές (12/2/18, 
12/3/18, 30/3/18, 30/4/18, 12/6/18) από τον διαχειρι-
στή του ιστολογίου «Θεολογικός Σύνδεσμος Λάρι-
σας», βγάζοντας τώρα ακόμα και το καθηγητής θρη-
σκευτικών που με καμάρι υπέγραφε παλαιότερα.

Ίσως θα ήταν πιο αξιοπρε-
πές και τίμιο να μην την δημο-
σιεύσουμε, αλλ’ ούτε και να 
απαντήσουμε, διότι στις δεκά-
δες ερωτήσεις που του θέσα-
με αρκετές φορές για τα ψεύ-
δη και τις διαστρεβλώσεις που 
παρουσιάζει στο επαίσχυντο 

αυτό «επιστημονικό» σύγγραμμά του «Εκκλησία 
κατά τη δικτατορία 1967-1974», σε καμία δεν 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ! Και το φοβερότερο - δεν νομίζω ότι 
κοιμάται ήσυχος - όταν θριαμβολογούσαν για το 
άρθρο τους ΒΔΕΛΥΓΜΑ «Η ιστορία χωρίς φτια-
σιδώματα και αποσιωπήσεις», που αναφέρονταν 

στον όσιο μακαριστό Ιερώνυμο Α΄ Κοτσώνη, και 
πίστευαν ότι θα τον κατετρόπωναν με την ξένη 
βρωμερή φωτογραφία διεστραμμένου δεσπότη 
να φιλά τον δικτάτορα Παπαδόπουλο στο στό-
μα - υπονοώντας ότι σ’ αυτήν ήταν ο Ιερώνυμος 
με «διαστροφικά χαρίσματα» - γελάστηκαν διό-
τι εμείς αποκαλύψαμε το δαιμονικό του τέχνα-
σμα. Έκτοτε σιγή - ΜΟΥΓΚΑ. Και το ολιγότερο 
που ταιριάζει στην περίπτωση είναι η απάντη-
ση ΝΤΡΟΠΗ!

Θα την δημοσιεύσουμε όμως, μήπως, έστω και 
την ύστατη στιγμή, καταλάβει τη ζημία που έκανε 
στον εαυτό του και τη συκοφαντία σε μία οσία μορ-
φή που πέρασε ως αύρα στην Ελλαδική Εκκλησία).

Ο Λαρισαίος 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 
και η αλήθεια

«Όλβιος εστιν όστις 
της ιστορίας 

έσχε μάθησιν…».
(Αρχ. Πολύβιος 203-126)

*Του Γ. Καραβάνα

Προτίμησα να περιμένω κά-
ποιες μέρες πριν γράψω. Να πε-
ριμένω σεβόμενος τη στεναχώ-

Όλοι οι άνθρωποι, στο άκου-
σμα μιας δυσάρεστης είδησης 
ή ενός θλιβερού γεγονότος, λυ-
πούνται και θλίβονται.

Ακόμη περισσότερο όταν κά-
ποιος ιερωμένος ακούσει για 
την κοίμηση ενός άλλου ιερω-
μένου. 

Βεβαίως εδώ εμπεριέχεται 
και η ελπίδα της αναστάσεως 
, άρα η κοίμηση ενός ιερωμέ-
νου ή επισκόπου, μας γεμίζει 

θλίψη για την κοί-
μησή του, αλλά 
χαρά για την αι-
ώνια και παντο-
τινή πατρίδα που 
είναι η Βασιλεία 
των ουρανών.

Έτσι και ο Σε-
βασμ. Βόλου Ιγνάτιος στον 
εσπερινό των Αγίων Αναργύ-
ρων στις 1.7.2018 αναφέρθηκε 
στον πόνο που ένιωσε με την 

κοίμηση του δε-
σπότη  Λάρισας  
Ιγνατίου. Ανα-
φέρθηκε επίσης 
και στο ότι τον 
γνώριζε από χρό-
νια και  τον σεβό-
ταν πάντοτε γιατί  

«…ήταν σοφός, πράος, ήσυχος, 
αλλά και με μεγάλη καρδιά…».

Να είναι τα πράγματα όμως 
έτσι; Για να  δούμε. 

Μία ομάδα Άγγλων ακα-
δημαϊκών και συγγραφέ-
ων με επιστολή τους στην 
Telegraph τονίζουν το πο-
λιτιστικό χρέος που οφείλει 
η ανθρωπότητα στην Ελλά-
δα και ζητούν από τους Ευ-
ρωπαίους και την βρετανική κυβέρνη-
ση να στηρίξουν οικονομικά τον λαό 
της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα – γράφουν – χρωστάει 
323 δισ. ευρώ, αλλά σκεφτείτε τί χρω-
στάει ο υπόλοιπος κόσμος στην Ελλά-

δα, τη χώρα που έδωσε τη 
Δημοκρατία, τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες, τη φιλοσο-
φία, τα μαθηματικά, την Ια-
τρική. Δεν μπορούν να κο-
στολογηθούν αυτά…».

Συνεχίζει η Telegraph: 
«Πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν ο Σω-
κράτης δεν είχε μιλήσει για τη γνώ-
ση, ο Αριστοτέλης δεν είχε σκεφτεί 
για την επιστήμη, τη λογική; Αν ο Φει-
δίας δεν είχε σχεδιάσει τον Παρθε-
νώνα, ο Πολύκλειτος δεν είχε καθο-

ρίσει την ανδρική ομορφιά και ο Πρα-
ξιτέλης τη γυναικεία μορφή; Αν ο Ιπ-
ποκράτης δεν είχε κάνει επανάσταση 
στην Ιατρική; Αν ο Αρχιμήδης δεν είχε 
τέτοια εμμονή με τους κύκλους; Αν ο 
Πυθαγόρας δεν προτιμούσε τις γω-
νίες; Αν ο Αλέξανδρος δεν ήταν τόσο 
Μέγας; …». Και διερωτάται η εφημερί-
δα στο δημοσίευμα για πολλά ακόμα 
με την επιστολή να καταλήγει: 

«Είναι καιρός να θυμηθούμε το 
πολύ μεγάλο πολιτιστικό χρέος που 
οφείλουμε στην Ελλάδα, και πόσο 

γενναία οι Έλληνες πολέμησαν στο Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο… Πρέπει και ελ-
πίζουμε ότι ο ελληνικός λαός θα λά-
βει ισχυρή υποστήριξη από τους Ευ-
ρωπαίους συμμάχους…».

ΣΧΟΛΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ:
Κύριοι ακαδημαϊκοί, όχι βοήθεια 

δεν είδαμε… αλλά κι αυτήν την ιστο-
ρία μας, τον πολιτισμό μας, την ακί-
νητη περιουσία του λαού, τον ορυ-
κτό πλούτο κι αυτόν τον αέρα που 
αναπνέουμε επιχειρούν να μας πά-
ρουν σε ένδειξη… ευγνωμοσύνης !!!

ΠΩΣ ΘΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !

«Ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί συναγωγή 
πονηρευομένων περιέσχον με. Διεμερίσαντο 
τά ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καί ἐπί τόν ἱματισμόν 

μου ἔβαλον κλῆρον» Ψαλμ. ΚΑ  ́(21)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Οι Βούλγαροι κομμουνιστές, ανέκαθεν έχο-

ντας τις δικές τους βλέψεις για τη Μακεδο-
νία, αρνήθηκαν αρχικά να συνταχθούν με το 
ιδεολόγημα αυτό αλλά αργότερα (το 1947) 

Η τελευταία νύχτα 
του Ιπποκράτη…

Όμορφα που είναι 
εδώ στο περιστύλιο 
του ιατρείου μου λίγο 
πριν πέσει ο ήλιος! 
Κρυώνω. Έπρεπε να 
βάλω πιο βαρύ μαν-
δύα. Ήρθε Φθινόπω-
ρο αλλ’ όμως έχει μπει 

«Συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων 
της χώρας, εθνική ενότητα, συνοχή, ομο-
ψυχία και συστράτευση των απανταχού 

της γης συνελλήνων». 

ΕΙΣ ΜΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ 
ΕΣΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ  

(ψαλμός 111)

Το 11ετές μνημόσυνο
του μακαριστού γέροντα 

π. Αθ. Μυτιληναίου
(20 Μαΐου 2018, Κυρ. 

των Αγ. Πατέρων 
Α΄ Οικ. Συνόδου)

Παρ’ ότι πέρασαν 11 ολό-
κληρα χρόνια από την οσία 

συνεχίζεται στη σελ. 6

Ένα κείμενο 
με ιστορικά 

στοιχεία που 
πρέπει να 

διαβαστεί από 
κάθε Ελληνα

συνεχίζεται στις σελ. 10-15
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συνέχεια από τη σελ. 1
«Όλβιος εστιν όστις της ιστορίας 

έσχε μάθησιν…».
Ευτυχισμένος, διεκήρυξε ο μεγάλος Έλληνας 

ιστορικός Πολύβιος (203-120 π.Χ.), είναι αυτός 
που γνωρίζει ιστορία.

Δυστυχώς δεν έγραψε τίποτα – ούτε ένα ανά-
θεμα – γι’ αυτούς που συστηματικά παραποιούν 
την ιστορία για ατομικό ή συλλογικό όφελος…

Τούτες τις μέρες με πλήγωσε η ορκωμοσία 
ξένων γιατρών που ήρθαν στο νησί της ΚΩ να 
δώσουν τον ιατρικό Όρκο στο γενέθλιο τόπο 
του πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη!

Και ένιωσα να είμαι φορτωμένος απογοή-
τευση όταν, γυρίζοντας ανάστροφα τα φύλλα 
της ιστορίας, είδα να παραχαράσσεται ο ιστο-
ρικός πλούτος που βεβαιώνεται με σφραγίδες 
απολυτότητας, και υπογράφεται με το σταθε-
ρό χέρι της υπευθυνότητας αποφεύγοντας να 
τονίσουν ότι, η εστία και η κοιτίδα της Ιατρικής 
είναι η Θεσσαλία με κέντρον τη Λάρισα.

Μπορεί οι αιώνες να κύλισαν, τα χρόνια νά 
’τρεξαν, οι γενιές ν’ άρχονταν και να παρέρχο-
νταν, ωστόσο τα ιστορικά γεγονότα αποτυπώ-
νονται και διασώζονται στον καμβά της ιστορί-
ας και είναι αδιάψευστα.

Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής – ιστο-
ρικά – παρέμεινε πολύ λίγο στην γενέτειρά του 
την Κω. Ουσιαστικά αναγκάστηκε να αυτοεξο-

ριστεί, χωρίς ποτέ να επιστρέψει ούτε για την 
αγαπημένη μητέρα του Φιλαρέτη, όταν νεαρός 
γιατρός ήρθε σε ρήξη με το ιερατείο της Ιατρι-
κής Σχολής της Κω που δεν δέχονταν τις νέες 
μεθόδους του και εκμεταλλεύονταν με χρήμα-
τα τους ασθενείς.

Αφού περιπλανήθηκε ανά την ελληνική τότε 
Επικράτεια, βρήκε καταφύγιο στη ΛΑΡΙΣΑ όπου 
οι Αλευάδες του παραχώρησαν τα πάντα. Ίδρυ-
σε τη ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ, το ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ και έγρα-
ψε το σύνολο του έργου του που αποτελείται 
από 59 συγγράμματα – μνημεία ακριβούς επι-
στημονικής ιατρικής –, 24 επιστολές, τον “Περί 
Μανίας Λόγον”, και φυσικά, στο τέλος του βίου 
του, άφησε ως παρακαταθήκη το ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ 
της ιατρικής του πορείας για τους μελλοντικούς 
γιατρούς – ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΚΟ ΤΟΥ – που 
δίνουν σήμερα οι γιατροί της Οικουμένης.

Στη Λάρισα έζησε πάνω από 5 δεκαετίες, δί-
δαξε, γιάτρεψε, έγραψε, πέθανε και η θεσσαλι-
κή γη δέχθηκε το σώμα του – όταν πέθανε – ως 
έναν πολιτογραφημένο ΛΑΡΙΣΑΙΟ. (Το 387 π.Χ. 
ο Δήμος σε ειδική τελετή στο αρχαίο θέατρο, 
ανακήρυξε τον Ιπποκράτη, πολίτη της Λάρισας).

Είναι τραγικό για την πόλη της Λάρισας, που 
– αν εξαιρέσουμε την φωτεινή περίπτωση του 
αειμνήστου Αρχιάτρου ε.α. Δημ. Παλιούρα ο 
οποίος με μύριες δυσκολίες έστησε το υπάρ-
χον Μαυσωλείο – κανείς, έως σήμερα δεν έκα-

νε κάτι ώστε να αναδείξει το πακέτο της μεγά-
λης αυτής ιστορικής κληρονομιάς, που αποτε-
λεί ιστορική αλήθεια με το ανεπανάληπτο ια-
τρικό του έργο, τη ζωή και την παραμονή του 
στη Λάρισα.

Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και διαχρονι-
κές στους μακράν και στους εγγύς (Δήμο, Πε-
ριφέρεια, Ιατρική Σχολή, και το νεοπαγή Σύλ-
λογο “Ιπποκράτη”) που αρκούνται σε ημερήσι-
ες φιέστες μιας φανταχτερής διαφημιζόμενης 
κοινωνικής προβολής χωρίς κανένα αντίκτυπο, 
αφού την επομένη περνούν στην αφάνεια, στη 
λησμοσύνη και στην εγκατάλειψη.

Εδώ πρέπει να δίνεται ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΗ! Εδώ, στην πόλη που ΓΡΑΦΗΚΕ!

Η Λάρισα και η Θεσσαλία γενικότερα είναι η 
Μήτρα που γέννησε την ιατρική… Στην αρχαία 
Τρίκκη γεννήθηκε ο θεός της Ιατρικής ο Ασκλη-
πιός και οι κόρες του Υγεία και Πανάκεια. Στα 
βουνά του Πηλίου και της Όσσας ζούσαν οι Κέ-
νταυροι που γνώριζαν και δίδασκαν την ιατρική 
(μαθητής του Κένταυρου Χείρωνα ήταν ο μυθι-
κός Αχιλλέας) και στη Λάρισα έζησε και ετελεύ-
τησε την επίγεια διαδρομή του ο πατέρας της 
ιατρικής ο Ιπποκράτης!

Η Θεσσαλία θα μπορούσε να αναδειχθεί ο 
δημοφιλής τόπος Τουριστικού Ιατρικού Τουρι-
σμού, διότι, εκτός των παραπάνω, έχει και τις 

ιαματικές (θαυματουργικές) πηγές (Σμοκόβου, 
Κόκκινου Νερού, Καΐτας, Ριζώματος…) που ανα-
φέρονται στα αρχαία συγγράμματά τους. Αν 
αξιοποιηθούν κατάλληλα, μαζί με την ιστορία, 
μπορούν να γίνουν πόλοι έλξης εκατομμυρίων 
επισκεπτών, αναπτύσσοντας πολλούς κλάδους 
από κατασκευές και υποδομές μέχρι και πρω-
τοποριακές υπηρεσίες υγείας και ευζωΐας, ανα-
πληρώνοντας εθνικές εισοδηματικές απώλειες.

Όσο για τους παρευρισκόμενους στην ορκω-
μοσία της Κω – μηδέ του γιατρού και Προέδρου 
της ΚΕΔΕ, Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γεωρ. Πα-
τούλη – το μόνο που απλά μπορούμε να πούμε 
είναι Ανιστόρητοι, μια λέξη που αρμόζει για να 
δικαιολογήσουμε την παρουσία τους.

Ως ένας προβληματισμένος πολίτης αυτής 
της πόλης, ξεδιπλώνοντας μπροστά μου τον κα-
τάστικτο καμβά της δισχιλιετούς ιστορίας, προ-
σήλωσα τον στοχασμό στην αντιδιολογική αυτή 
πράξη, δηλαδή να ορκίζονται οι γιατροί του κό-
σμου σ’ ένα χώρο που ο ίδιος αποποιήθηκε και 
δεν γύρισε ποτέ. Σ’ έναν όρκο που τον άφη-
σε ως παρακαταθήκη στην πόλη που έζησε, 
αγάπησε και ετελεύτησε. Πάει πολύ να έχουν 
άλλοι υφαρπάξει αυτή την ιστορική κληρονο-
μιά χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Ε… λοι-
πόν αυτό που ταιριάζει είναι το ΑΙΔΩΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΙ & ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ.

Ο Λαρισαίος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ και η αλήθεια

για τα καλά ο Χειμώνας στο σώμα 
μου… Νοιώθω τους χυμούς να κυ-
λούν αργά και η καρδιά έχει ανισο-
μερείς κτύπους…

Οι χήνες πετούν στον ουρανό, φεύ-
γουν για ζεστά μέρη. Τι δύναμη, τι 
αντοχές έχουν μέσα τους για να δια-
σχίσουν τόσο μεγάλες αποστάσεις. 

- Πόσα χρόνια έχουν περάσει Ιπ-
ποκράτη;

- Πολλά! Τι νόημα έχει πια να με-
τράς… Ο πρώτος μου ασθενής ήταν 
μια χήνα, κι εγώ ο Ασκληπιάδης, παις 
4 ετών, την έκανα καλά.

Στην Κω ήταν, όταν στο κοπάδι όρ-
μησε ένα γεράκι. Φθινόπωρο, ήταν, 
σαν τώρα, και προσπάθησε ν’ αρπά-
ξει μια χήνα αλλά του ξέφυγε και σαν 
Ίκαρος με πληγωμένο φτερό προ-
σγειώθηκε στην αυλή του σπιτιού 
μου. Η φτερούγα ακουμπούσε στο 
έδαφος… Ήταν φοβισμένη.

Το πρώτο βήμα του Ασκληπιάδη εί-
ναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
ασθενή… Πλησίασα αργά, της μίλη-
σα, της είπα να μη φοβάται γιατί γρή-
γορα θα γίνει καλά. Μετά την πήρα 
στα χέρια μου. Η καρδιά της χτυπού-
σε δυνατά από το φόβο, της μιλούσα 
συνέχεια, πήρα ένα τάσυ κι έβρεχα το 
κεφάλι και το ράμφος της. Ηρέμησε…

Μετά μπήκα στο άβατο, το ιατρείο 
του πατέρα μου. Ο Ηρακλείδης μου 
απαγόρευε την είσοδο, όμως έλει-
πε από το σπίτι – σε οικία ασθενούς, 
θα ήταν ή ταξίδι. Και η μητέρα μου 
η Φαναιρέτη είχε βγει να μαζέψει βό-
τανα. Βρήκα ένα καλάμι το έκοψα μ’ 
ένα μαχαίρι. Η χήνα είχε κουρνιάσει 
ήσυχη. Πήρα το πληγωμένο φτερό, 
τοποθέτησα το κομμάτι από το κα-
λάμι, έβαλα βάλσαμο από βότανα, 
που χτυπούσε στο ιγδίο ο πατέρας 
μου για τις πληγές, και σκέφτηκα να 
βάλω και λίγο μέλι, που ο Ασκληπιός 
μου το ψιθύρισε. Ήταν θαυματουρ-
γό για τις πληγές! Έδεσα το φτερό, 
και πήρα τη χήνα στο δωμάτιό μου… 
Λίγες μέρες μετά πέταξε στον ουρα-
νό, αφού έκανε ένα κύκλο πάνω από 

το σπίτι, σα να μ’ αποχαιρετούσε κι 
ύστερα ξεκίνησε για το ταξίδι της 
μόνη, αλλά υγιής… Ήξερε το δρόμο. 
Μπορεί αυτά τα χηνάρια που πετούν 
νάναι απόγονοί της… Ήθελα κι εγώ 
πολλά παιδιά, όμως οι θεοί μου χάρι-
σαν μόνο ένα, τον Θεσσαλό.

Καλός γιατρός, αλλά του λείπει 
η τόλμη, η έρευνα, ίσως η δική μου 
παρουσία, να έριχνε μεγάλη σκιά και 
τον τρομάζει.

Πλησιάζει το τέλος της επίγειας 
διαδρομής μου. Πολλά χρόνια πριν, 
είχα παρακαλέσει τους θεούς, όταν 
θα πλησιάζει η ώρα μου, πριν η ΔΑ-
ΝΑΚΗ μπει στα σφραγισμένα μου 
χείλη, να μου στείλουν ένα σημάδι, 
και το σημάδι ήρθε, πριν λίγες μέρες. 
Όταν έφυγα από την Κω είχα 
πάντα μαζί μου μια Σικύα του 
πατέρα μου. Με συντρόφευε 
χρόνια και ξαφνικά έσπασε 
μόνη της, χωρίς να την αγγί-
ξει ανθρώπινο χέρι… 

Αυτό ήταν το Σημάδι. “Σ’ 
ευχαριστώ, Ασκληπιέ – ψιθύρισα 
για το μεγάλο, το υπέροχο ταξίδι 
που μου χάρισες…”. Νοιώθω επιτα-
κτικά να γράψω, όχι ιατρικά βιβλία, 
έγραψα πολλά, αλλά για την πορεία 
μου στο χρόνο με τη δική μου γρα-
φίδα, όλα όσα είδα, κι είδα πολλά… 
πριν τα στρεβλώσει ο χρόνος, πριν 
οι γραφιάδες που ακουμπήσουν στη 
ζωή μου, γράψουν ανακρίβειες. Θα 
τα καταφέρω;

Όπως με τις θανατηφόρες ασθέ-
νειες που σου παρέχουν μια ανά-
παυλα προσποιούμενες υποχώρηση, 
ξέρω πως η κλεψύδρα του χρόνου 
έχει μέσα της λίγους κόκκους άμ-
μου… Τι όμορφα που βάφει ο ήλιος 
το βουνό των θεών.

Στην Κω ….. Βυθιζόταν στην θά-
λασσα.

Κως, γενέθλια γη. Έμεινα τόσο 
λίγο, εγώ ο γιος του Ηρακλείδη που 
καταγόταν από τον Ασκληπιό και 
από την Φαναρέτη απόγονο του 
ήρωα Ηρακλή… Θα γινόμουν για-
τρός, αυτό ήθελα, ο πατέρας μου 

μου δίδαξε την Ιατρική, το Ιερατείο 
όμως δε με ικανοποιούσε, υπήρχε 
δεισιδαιμονία και λιγότερο επιστή-
μη, αλλά και χρηματισμός. Ύστερα 
ήρθε να σπουδάσει Ιατρική ο Νεο-
κλής. Μειράκιον από το Άργος. Πολύ 
όμορφος τότε που στα χρόνια της 
εφηβείας η εξωτερική εμφάνιση εί-
ναι το παν. Όταν ο κόσμος στο λυ-
καυγές φάνταζε διαιρεμένος σε θε-
ούς και θνητούς…

Όταν η κοινωνική ιεράρχηση κα-
θορίζεται περισσότερο από τη γλυ-
κύτητα δύο ματιών παρά από τη 
γνώση και τα πνευματικά προσό-
ντα. Η ηλικία όταν η εξωτερική εμ-
φάνιση λέει για σένα όσα οι άλλοι 
θέλουν να μάθουν…

Η σχέση του Νεοκλή με τον πατέ-
ρα μου και με όλους τους …. ήταν 
θεμελιωμένη σ’ εκείνη την  κατα-
χθόνια αισθητική Αντινομία, τη γοη-
τεία και τη δύναμη του Νεοκλή πάνω 
του (στον πατέρα μου με απαίτηση 
τον εξοστρακισμό το δικό μου…) 
Τώρα τον ευγνωμονώ. Αν δεν ήταν 
αυτός ίσως να ήμουνα ακόμα στην 
Κω ένας γιατρός απλός… Σαν τον 
Όμηρο που λέει πολλών ανθρώπων 
άστεα και νοόν έγνω έφυγα, κρατώ-
ντας την ανάμνηση των δακρύων 
της μητέρας μου.

Ταξίδεψα πολύ, στη Δήλο, στη 
Σμύρνη, στη Σκυθία, στη Θράκη. Δί-
δασκα, παρατηρούσα, θεράπευα, 
έγραφα, έκανα ατελείωτους δρό-
μους και στάσεις. Στις Αίγες γιάτρε-
ψα τον βασιλιά των Μακεδόνων τον 
Περδίκα, που υπέφερε από αιμορρο-
ΐδες. Σύντομα ίππευε χωρίς πόνους. 
Μου ζήτησε να μείνω στην αυλή του 
μόνιμα αλλά προτίμησα τα ταξίδια 
μου. Πήγα στα Άβδηρα που τα γλύ-

τωσα από λοιμό. Γνώρισα τον Δη-
μόκριτο που τον θεωρούσαν οι συ-
μπολίτες του τρελό, γιατί γελούσε 
διαρκώς απλά ήταν ένας χαρούμε-
νος άνθρωπος και σοφός. Από λοι-
μό γλύτωσα και τους Αργείους, και 
τους Αθηναίους. Έγινα φίλος με τον 
Πλάτωνα, τον Σωκράτη, τον Σοφιστή 
Γοργία από τη Σικελία.

Μέχρι την Περσία έφθασε η φήμη 
μου. Ο Γοργίας είχε εγκατασταθεί 
στη Λάρισα. Πήγα να τον επισκεφτώ 
και δεν έφυγα ποτέ. Είχε και έχει κάτι 
απροσδιόριστα μαγικό αυτή η πόλη, 
αγαπάει, αγκαλιάζει και ενσωματώνει 
τον ξένο. Έπειτα η Θεσσαλία ήταν η 
γη των προγόνων μου. Εδώ γεννή-
θηκε ο Ασκληπιός και οι Κένταυροι 

που κατείχαν την Ιατρική Επι-
στήμη, ο Χείρων δίδαξε στον 
Αχιλλέα πολλά και Ιατρική.

Η Λάρισα έγινε το κέντρο 
της Ζωής μου, η πόλη μου, η 
αγαπημένη. Εδώ δημιούργη-
σα το Ιατρείο μου, τη Σχολή 

μου, πάλεψα όμως με δεισιδαιμονίες, 
με αντιρρήσεις που τελικά νίκησα.

Ηγεμονέστατον πάντων η φύσις! 
Στο βιβλίο μου “περί αέρων και υδά-
των”, έγραψα πώς πρέπει να χτίζο-
νται τα σπίτια, πόσο ευεργετικός 
είναι ο ήλιος, τα δέντρα στις αυ-
λές, πώς να καθαρίζουν το νερό και 
πόσο καλό είναι το καθημερινό λου-
τρό στο ανθρώπινο σώμα. Λάτρευα 
τα παιδιά. Μπορεί όταν έρχονταν να 
τα δω να φωνασκούσαν. Ήταν από 
το φόβο τους.

Για τα παιδιά έγραψα “τα περί 
οδοντοφυίης”. Παρατηρούσα πως 
η Πανσέληνος επηρέαζε την ασθέ-
νεια της ιερής μανίας και επίσπευσα 
την προσοχή των οικείων. Έλεγα πά-
ντα πόσο σημαντική ήταν η πρόλη-
ψη από τη θεραπεία.

Οι Αλευάδες μου παρείχαν τα πά-
ντα. Η Λάρισα έγινε πόλος έλξης 
ασθενών. Ποτέ δεν ύψωσα τείχη 
γύρω μου, δεν υπήρξα αλαζόνας. 
Ήμουν σεμνός υπηρέτης του Ασκλη-

πιού. Στο Ιατρείο έξω από τη Λάρισα 
φύτεψα κλαίουσες, ιτιές, ελιές, δάφ-
νες, πράσινο, οι ασθενείς έπρεπε να 
βλέπουν ένα τοπίο που να τους ηρε-
μεί. Κάθε αρρώστια είναι διαφορετική 
από τις άλλες. Δεν είναι ένας εξωτερι-
κός παράγοντας που προσβάλλει το 
σώμα όταν ένα κομμάτι του εξεγείρε-
ται με ορμή αυτοκαταστροφική. Πρέ-
πει να το σταματήσεις.

Στους ασθενείς έλεγα πάντα την 
αλήθεια, τους ατράπους και τους κιν-
δύνους της αρρώστιας κι όταν έρχο-
νταν η ανάρρωση τους έδινα οδηγί-
ες για να βελτιώσουν και να επιμηκύ-
νουν το δρόμο της Ζωής. Νομίζω πως 
το έγραψα στο βιβλίο μου: “Διαιτητι-
κά, περί διαίτης, υγιεινής”.

Ω Μητέρα των μουσών Μνημοσύ-
νη, αν ο χρόνος διέσωζε μόνο ένα κεί-
μενό μου από το έργο μου θα ήθε-
λα αυτό να ήταν ο ΟΡΚΟΣ. Μου αρ-
κεί. Τον έγραψα μια μέρα πληγωμέ-
νος, θυμωμένος με τη συμπεριφορά 
βοηθών και γιατρών, όταν ανακάλυ-
ψα χρηματισμό. Ο όρκος είναι το 
φωτεινό μονοπάτι γι’ αυτόν που θέ-
λει να γίνει Ιατρός και υπηρετεί τον 
άνθρωπο.

Πολλές φορές έχω ένα όραμα. Βλέ-
πω ιατρούς στο μέλλον να ορκίζονται 
με τα δικά μου λόγια. Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ 
ΙΠΠΠΟΚΡΑΤΗ.

Κι όμως, πόσα έχω να δώσω ακό-
μα! πόσα να μάθω για την τέχνη της 
Ιατρικής! Αλλά η μεν τέχνη μακρά… 
ο δε βίος βραχύς. Οι μοίρες ήταν φι-
λάνθρωπες μαζί μου, η Λάχεσις κρα-
τάει το ψαλίδι, ο Αχέροντας και ο βαρ-
κάρης αναμένουν.

Όμως εγώ, ένα ποτάμι μόνο λάτρε-
ψα, τον Πηνειό, ένα θεό, τον Ασκλη-
πιό, μια πόλη τη Λάρισα…

Ο ψυχοπομπός Ερμής καταφθά-
νει, ο Θεσσαλός, ο μονάκριβος γιος 
μου θα πραγματοποιήσει την τελευ-
ταία μου επιθυμία; Να γράψει στο επι-
τύμβιό μου ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΛΑΡΙ-
ΣΑΙΟΣ… τίποτα άλλο… Σκοτείνιασε…

Η τελευταία νύχτα του Ιπποκράτη…συνέχεια από τη σελ. 1

Το κείμενο αυτό εκφωνήθηκε στο Δημ. Ωδείο 
Λάρισας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 
«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟ-
ΤΗ» από τον συγγραφέα, λογοτέχνη, σκηνοθέ-
τη, ηθοποιό Βαγγέλη Κολώνα.
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Η Εθνική Τράπεζα πούλησε «κόκκινα» δά-
νεια ύψους 5,2 δισ. ευρώ - καθήστε! - για 
110 εκατ. ευρώ, πέφτοντας επάνω στους δα-
νειολήπτες σαν τα κοράκια που αρπάζουν 
και τα τελευταία πτώματα...

Οι Τράπεζες δεν έκαναν το αυτονόητο: να 
ζητήσουν από τους δανειολήπτες να πληρώ-
σουν στην τιμή ή λίγο παραπάνω απ’ όσο τα 
δίνουν στα funds ώστε να μην αφανιστεί η 
ακίνητη περιουσία των Ελλήνων.

Από την στιγμή που πολίτες και επιχειρή-
σεις είχαν αποκλειστεί από τη δυνατότητα 
να αγοράσουν οι ίδιοι τα «κόκκινα» δάνειά 
τους, κατέφθασε το πρώτο σμήνος (12 εται-
ρειών) κοράκων να αρπάξουν όσο-όσο την 
περιουσία των Ελλήνων, με εντολή των «φί-
λων» Ευρωπαίων δανειστών μας.

Οι «ελληνικές» Τράπεζες - η κυβέρνηση - 
έχουν δεσμευτεί στον Ευρωπαϊκό Εποπτικό 
Μηχανισμό (SSM) ότι μέχρι τέλους Δεκεμ-
βρίου του 2019 θα έχουν «σκοτώσει» περί-
που 40 δισ. ευρώ.

Συνολικά έχουν πουληθεί μέχρι τον τελευ-
ταίο μήνα «κόκκινα» δάνεια ύψους 13,5 δισ. 
ευρώ αντί - καθήστε μην ζαλιστείτε - 680 
εκατ. ευρώ περίπου.

Η Eurobank ξεκίνησε τον χορό των μετα-
βιβάσεων αξίας 2,8 δισ. ευρώ στο σουηδικό 
κοράκι Intrum και εισέπραξε (η τράπεζα) 45 
εκατ. δηλαδή 3 ευρώ ανά 10 ευρώ δανείου.

Ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα που πού-
λησε σε αμερικανοσουηδική κοινοπραξία 
Carval δάνεια αξίας 5,2, όπως αναφέραμε 

στην αρχή, και εισέπραξε περίπου 5,5 ευρώ 
ανά 100 ευρώ δανείου.

Στο χορό μπήκε και η Alpha Bank πουλώ-
ντας το χαρτοφυλάκιο στον επενδυτικό όμι-
λο B2 Holding ύψους 3,7 δισ. ευρώ και εισέ-
πραξε ως τίμημα 90 εκατ., δηλαδή 4,5 ευρώ 
ανά 100 ευρώ δανείου.

Συνέχισε το χορό η Τράπεζα Πειραιώς 
που τα παραχώρησε - πιο αξιοπρεπώς - στη 
Bain Capital Credit αξίας 1,95 δισ. ευρώ αντί 
432 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονταν η προσπάθεια της 
Attica Bank με 4-5 κοράκια για δάνεια 700 
εκατ. ευρώ και το παζάρι να παίζεται στα 
60 με 75 εκατ. δηλαδή στο 8 με 10% της 
αξίας των.

Παρ’ ολίγον να είχαμε και σκάνδαλο με τα 
δάνεια - από... «αβλεψία» μάλλον - της ΝΔ 
με 20 εκατ. και του ΠΑΣΟΚ με 5 εκατ., που 
τελευταία στιγμή απετράπη με παρέμβαση 
στη Βουλή του βουλευτή Νικολόπουλου!

Από ό,τι υπολογίζουν, οι τράπεζες κινδυ-
νεύουν να μην πάρουν ούτε 15 δισ. ευρώ 
από τα 120 δισ. των «κόκκινων» δανείων. 
Αλλά μη νομίσει κανείς ότι τα χρήματα που 
χάνονται θα τα πληρώσουν οι τράπεζες. 
Από τις τσέπες του Έλληνα θα τα πάρουν, 
αφού πρώτα μας ξαφρίσουν όλη την ακίνη-
τη περιουσία!

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένω-
ση Δήμων Ελλάδος) Γ. Πατούλης με παρέμ-
βασή του ζήτησε από την κυβέρνηση να 
εφαρμοστεί Νομοθετική ρύθμιση, στα πρό-
τυπα της Κύπρου. Δηλαδή οι τράπεζες αντί 
να τα πωλούν στα funds, να δώσουν την ευ-
καιρία στους δανειολήπτες να τα εξαγορά-
σουν στην ίδια τιμή, διασώζοντας έτσι ακίνη-
τη περιουσία χιλιάδων συμπολιτών μας και 
αποτρέποντας κατάρρευση της αξίας των 
ακινήτων στην πατρίδα μας αφενός και αφε-
τέρου αποτρέποντας την αποσάθρωση του 
κοινωνικού και οικιστικού ιστού των Δήμων.

Και προχωρά: «είναι μύθος ότι αποτελεί 
μνημονιακή υποχρέωση να μην δίνεται - 
όπως ισχυρίζονται μερικοί - προτεραιότητα 
εξαγοράς στο δανειολήπτη κι όχι στο funds».

Από την πρωτοβουλία αυτή του κ. Πατού-
λη - δημ. 15.1.18 - πέρασαν έξι μήνες, και τα 
κοράκια συνεχίζουν να λεηλατούν την ελλη-
νική περιουσία.

Και το βασικότερο είναι ότι αν δεν πιάσουν 
τον στόχο που υπολόγισαν από τα κόκκινα 
δάνεια, ίσως έχουμε εισβολή σε καταθέσεις, 
αντίστοιχα με της Κύπρου.

Α) ΚΑΘΗΣΤΕ, ΜΗ ΖΑΛΙΣΤΕΙΤΕ !

ΑΓΩΝΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
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Β) ΑΧ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΠΑΝΤΑ 
ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ !

α) Να που φτάσαμε! Οι υπουργοί στο 
Eurogroup (15-6-2017) απείλησαν τον υπουρ-
γό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη πως θα μπλο-
κάρουν τη δόση των 8,5 δισ. ευρώ, αν το ελ-
ληνικό κράτος δεν δώσει ασυλία στους αξιω-
ματούχους του ΤΑΙ-
ΠΕΔ (Ισπανό, Ιτα-
λό, Σλοβάκο), που 
ο Εισαγγελέας δι-
αφθοράς τους κα-
ταλόγισε κατηγο-
ρίες για πωλήσεις 
ελληνικών ακινή-
των μπιρ-μπαρα ζη-
μιώνοντας το δημό-
σιο (τους Έλληνες 
πολίτες) 2,5 δισ. 
ευρώ.

β) Να που φτάσαμε! Συνασπίσθηκαν Δ.Ν.Τ., 
Ε.Ε., Ε.Κ.Τ., “θεσμοί”, διεθνής και εγχώριος τύ-
πος υπέρ του Ανδ. Γεωργίου, του ανθρώπου 
που φέρεται ότι παραποίησε σκόπιμα τα στοι-
χεία του ελλείμματος του 2009, – όπως κα-
τήγγειλαν οι τρεις συνάδελφοί του (Ζ. Γεωρ-
γαντά, Ν. Στρόμπλος και Ν. Λογοθέτης) – με 
αποτέλεσμα η Ελλάδα να μπει στα μνημόνια 
και το Δ.Ν.Τ.

Μετά την αμετάκλητη απόφαση του Ποινικού 
Τμήματος του Αρείου Πάγου – ευτυχώς υπάρ-

χουν και δικασταί εν ταις… – όλοι οι παραπάνω 
μας διαμήνυσαν με αυστηρό τόνο: “μην αγγί-
ξει” κανείς τον κ. Γεωργίου.

γ) Να που φτάσαμε! Οι “θεσμοί” – η γνω-
στή μας “Τρόικα” – απαιτούν από την Ελλάδα 

τα funds ή καλύτε-
ρα, τα μαύρα κο-
ράκια να έχουν Νο-
μική ασυλία για να 
μπορούν να παίρ-
νουν με πενταρο-
δεκάρες τα περί-
φημα πακέτα από 
τις Τράπεζες με 
τα “κόκκινα” δά-
νεια (καταναλωτι-
κά, κάρτες, επιχει-
ρηματικά κ.ά.). Να 

παίρνουν δηλαδή ό,τι έχει και δεν έχει ο κο-
σμάκης και να παραμένουν στο απυρόβλητο.

δ) Να που φτάσαμε! Οι ξένοι και οι ντόπιοι 
κατσαπλιάδες να έχουν το ακαταδίωκτο για 
όποια παρανομία κάνουν στην ελληνική επι-
κράτεια, ενώ ο Έλληνας να διώκεται για ασή-
μαντη παράβαση (κουλουράκι που άρπαξε να 
ξεγελάσει την πείνα του) ή, η θείτσα από το 
χωριό γιατί δεν έβγαλε άδεια στη λαϊκή προ-
κειμένου να πουλήσει 15 αυγά και να πληρώ-
σει το φαρμακοποιό!

Από 20ετία υπάρχει διακρατική συμφωνία με-
ταξύ Ελλάδας και Αλβανίας να αφαιρεθεί από 
τα σχολικά βιβλία ό,τι μπορεί να αποδοθεί ότι 
έχει χαρακτήρα επεκτατικό σε βάρος της μιας 
ή της άλλης χώρας.

Για τον σκοπό αυτό έχουν γίνει συναντήσεις 
επί συναντήσεων και επιτροπές επί επιτροπών 
μεταξύ των υπουργείων Παιδείας των δύο χω-
ρών. Διαπιστώνουμε όμως ότι τη συμφωνία τη-
ρεί μόνο η Ελλάδα, ενώ η Αλβανία, όχι μόνο 
δεν αφαιρεί τα επίμαχα σημεία, αλλά πλην των 
υπαρχόντων μεταφέρει στις νέες γενιές ανι-
στόρητες φαντασιώσεις για “Μεγάλη Αλβανία” 
που περιλαμβάνει την δυτική Μακεδονία, ολό-
κληρη την Ήπειρο, τους ήρωες της επανάστα-
σης του 1821 κ.α.

Η Ελλάδα ευκολόπιστη και φιλειρηνική, σε 
δείγμα καλής θέλησης, αφαίρεσε, εδώ και χρό-
νια, από τα σχολικά βιβλία κάθε αναφορά στον 
Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου – που αποτε-
λεί ζωτικό τμήμα του Ελληνισμού – αλλά και το 
Πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914 που προ-
έβλεπε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου.

Στις 14 Νοεμβρίου 2016 στα ελληνοαλβανι-
κά σύνορα, μετά από σχετικό έλεγχο που έγινε, 
οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν 2 Αλβανούς να 
μεταφέρουν με φορτηγάκι στην Ελλάδα προ-
παγανδιστικό υλικό (βιβλία, χάρτες της “Μεγά-
λης Αλβανίας”) για να τα διανέμουν – όπως δή-
λωσαν – σε αλβανούς μαθητές που φοιτούν σε 
ελληνικά σχολεία!

Οι δύο αλβανοί (Αλτίν Τάφα και Αγκίμ Ασλά-
νι) ήταν υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του αλβανι-
κού ΥΠ.ΕΞ.

Το δικαστήριο, που έγινε τέσσερις μέρες μετά 
(18-11-2016) στα Γιάννενα, υπέβαλε στους 2 
κατηγορούμενους 30 μηνών φυλάκιση με 3ετή 
αναστολή, αφού κατάσχεσαν το αυτοκίνητο και 
το προπαγανδιστικό υλικό (1512 βιβλία, χάρ-
τες κ.ά.). Όσο για τους καταδικασθέντες έγι-
ναν άφαντοι.

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2016 ο Βουλευτής 
Ν. Νικολόπουλος ερώτησε τον Υπουργό Παι-
δείας και Εξωτερικών τί θα κάνει για να στα-
ματήσει η ανθελληνική προπαγάνδα της Αλβα-

νίας…, η μπαμπέσικη αυτή συμπεριφορά των 
γειτόνων μας. Ο Αλ. Τσίπρας πρέπει να αντι-
μετωπίσει την άθλια συμπεριφορά της αλβανι-
κής κυβέρνησης…

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε, μετά ένα χρόνο 
περίπου (Οκτώβριος 2017) με ερώτηση στον 
Υπουργό Εξωτερικών και ο βουλευτής ΑΝΕΛ 
Δ. Καμμένος: “Έχουμε – είπε – πολύ σοβαρό 
ζήτημα. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στα 
βιβλία της 9ης και 12ης τάξης των σχολείων 
της Αλβανίας, συνεχίζουν να περιλαμβάνουν 
το κεφάλαιο «Αλβανικές περιοχές στην Ελλά-
δα», παρουσιάζοντας ως περιοχές της Τσα-
μουριάς, τη Β. Ήπειρο, την Κόνιτσα, την Κα-
στοριά, ολόκληρη την Ήπειρο, την Πρέβεζα, 
την Άρτα, την Ηγουμενίτσα… παρά τις αλλε-
πάλληλες διακρατικές συμφωνίες… δεδομέ-
νου ότι εμείς, ως δείγμα καλής θέλησης, έχου-
με αφαιρέσει από τα σχολικά βιβλία κάθε ανα-
φορά στον ελληνισμό της Β. Ηπείρου…”. 

Ο υπουργός συμφώνησε σε όλα και τόνισε: 
“Τους έχουμε καταστήσει σαφές με τρόπο 
επιτακτικό ότι το εν λόγω περιεχόμενο είναι 
απαράδεκτο και πρέπει να αφαιρεθεί το συ-
ντομότερο δυνατό”.

Και μέχρι σήμερα τί έγινε; ΤΙΠΟΤΑ!!! Κοιμό-
μαστε τον ύπνο του δικαίου. Τα Ιερά και Όσια, 
που μας κράτησαν όρθιους στις θύελλες που 
πέρασε το έθνος, τα ξεχάσαμε και οι κρατού-
ντες ένα-ένα τα παραχωρούν!

Αχ Ελλάδα δοξασμένη, πώς κατάντησες!!!

Γ) ΠΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΗΝ ΠΕΣΕΤΕ !
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συνέχεια από τη σελ. 1

• Ο ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟΣ πολιτικός ἄθεος 
ἄνθρωπος, εἶναι βέβαιο ὅτι, δέν ἐνεργεῖ 
οὔτε ἀποφασίζει ὡς αὐτεξούσιος ἤ ὡς λογι-
κός. Κάποιος «Ἄλλος» μέσα του, ἀπό τό σκο-
τεινό παρελθόν καί τό δαιμονικό παρόν, τόν 
κατευθύνει, τόν παροτρύνει, τόν συμβου-
λεύει. Τόν συμβουλεύει αὐτός ὁ «Ἄλλος», 
νά «νομοθετεῖ» ἀποτελεσματικά, ἀνατρέπο-
ντας ὅ,τι μεγαλειῶδες ὑπάρχει στόν εὐλογη-
μένο αὐτό τόπο, ἀφανίζοντας μέ δαιμονική 
μανία τό μεγαλεῖο τῆς Ἱστορίας του καί τοῦ 
Πολιτισμοῦ του.

• ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ τό διακύβευμα εἶναι: 
μέ ποιούς ὅρους ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστια-
νοί θά διαχειρισθοῦμε, ἀπό ἐδῶ καί εἰς τό 
ἑξῆς, τό ἀπρόσωπο, στυγνό πρόσωπο τῶν 
προκλήσεων τῆς «πρώτης φορά ἀριστερά» 
τῶν ἄθεων ἐθνομηδενιστῶν καί τῶν κυβερ-
νητικών συνιστωσῶν;

• ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΙ καί φυσιοδίφες κατά 
καιρούς ἐκδράμουν περίεργοι στά πυκνά 
καί ἀπομονωμένα δάση τοῦ Ἀμαζονίου καί 
ἄλλων ἀπομακρυσμένων περιοχῶν τοῦ πλα-
νήτη γῆ, σέ ἀναζήτηση ἀγρίων φυλῶν ἀγνώ-
στων στόν «πολιτισμένο» ἄνθρωπο. Γιατί 
καλοί μας ἄνθρωποι, ταλαιπωρεῖσθε ἄδικα 
σέ τόπους ἀφιλόξενους καί δέν ἔρχεστε στή 

ζούγκλα τῆς δημο-
κρατικῆς Ἑλλάδας 
νά ἀνακαλύψετε 
μιά ἀνθρωπολογική 

φυλή, (ἑλληνοφάγο) πού ἐπίμονα καί ἀμετά-
κλητα ἐπιχειρεῖ νά μεταλλάξει τόν ἕλληνα πο-
λίτη σέ ἄφυλο ἀνώμαλο καί τόν ἱστορικό πο-
λιτισμό του σέ παρακμή ἀφασίας; Ἐλᾶτε ἐδῶ 
ἐπί τόπου, νά ἐρευνήσετε τήν ἐπίμονη ἐτσι-
θελική ἄβυσσο τοῦ παλιννοστοῦντος ἀνθρώ-
που εἰς τόν πρωτόγονο «τοιοῦτον»...

• ΚΑΙ ΓΙΑ νά γελάσει λίγο τό χειλάκι μας ἀπ’ 
τόν ζόφο τῆς κολάσεως πού βιώνουμε καθη-
μερινά σχεδόν, μέ ὅσα ἀπίστευτα κατεδαφι-
στικά συμβαίνουν, ἄς διαβάσουμε μιά ἀπο-
στροφή τοῦ ἐμβληματικοῦ ἀριστεροῦ πα-
τριώτη Μίκη Θεοδωράκη στό συλλαλητήριο 
γιά τό Σκοπιανό στήν Πλατεία Συντάγματος: 
(8.1.2018).

• «ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ. Μείνετε πιστοί 
στήν ἐθνική γραμμή τοῦ 1992. Ὄνομα χωρίς 
τόν ὅρο Μακεδονία. Ὅταν φοβᾶσαι νά πεῖς 
ὅτι ἀγαπᾶς τήν πατρίδα σου καί ὅταν –ἀκό-
μα χειρότερα– τήν ξεπουλᾶς, αὐτό εἶναι ρα-
γιαδισμός. Ὅταν δέν φοβᾶσαι νά πεῖς ὅτι τήν 
ἀγαπᾶς καί ἔχεις τό θάρρος νά τό βροντοφω-
νάξεις, αὐτό δέν εἶναι ἐθνικισμός, εἶναι πα-
τριωτισμός».

• «ΦΑΣΙΣΤΑΣ καί σκοταδιστής», λοιπόν κ. 
Τσίπρα, εἶναι ὁ σπουδαῖος ἕλληνας πατριώ-
της Μ. Θεοδωράκης, μαζί καί ὅλες οἱ χιλιά-
δες τῶν ἑλλήνων πού διαδήλωσαν στήν Πλα-
τεία Συντάγματος; Θά ἔχουμε ἄδικο ἄν μέ τή 
σειρά μας καί ἐμεῖς σᾶς ρωτήσουμε ἄν εἶστε 
ἕλληνες ἤ κάτι ἄλλο, ἐκτός ἀπό ἕλληνες; ΝΑΙ 
ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ...

«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Γράφει ο Στυλιανός 
Λαγουρός

«Φωτιά καί τσεκούρι» 
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

συνέχεια από τη σελ. 1

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
Δ) ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ !

Η αρχαιότερη ελληνική εφη-
μερίδα - έτος ιδρύσεως 1876 
- που κυκλοφορεί μέχρι σήμε-
ρα σε πολυτονικό, την Πέμπτη 
21 Ιουνίου 2018 είχε σε πρω-
τοσέλιδο: 

«Εκποιούμε 5000 χρόνια 
ιστορίας για 7 χρόνια παρά-
ταση χρέους». Και από κάτω: 
«πολύ φθηνή η Κυβέρνηση σε 
ακριβούς καιρούς».

Και συνεχίζει: «... Οι αν-
θρώπινες ζωές είναι υπέρ-

τερες από τις λήξεις ομολό-
γων. Δεν είναι δυνατόν να 
ζυγίζονται μαζί... χιλιάδες 
χρόνια ιστορίας. Οι αιώνες 
που τρέχουν μέσα στο αίμα 
και στην καρδιά κάθε Έλλη-
να και κάθε Ελληνίδας εί-
ναι υπέρτεροι των χρεογρά-
φων. Δεν είναι δυνατόν να 
μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά 
με τα δανεικά του Ελληνι-
κού Δημοσίου. Οι τίτλοι της 
πολιτιστικής μας κληρονο-

μιάς αποτελούν άυλη εθνική περιουσία 
και δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία καμμίας 
κυβερνήσεως για να τους διαχειρίζεται 
και να τους εκποιεί με ευκολία στη μάχη 
για μια καλύτερη ρύθμιση χρέους... Η Κυ-
βέρνηση απεδείχθη πολύ φθηνή. Μόλις 
7 - στην καλύτερη περίπτωση - 8 χρόνια 
επιμηκύνσεως του χρέους έναντι 5000 
ετών Ιστορίας μας. Σπουδαία! Και σε... 
«ανώτερα». Μη γένοιτο.

Τι νόημα έχει να ζητήσει (η κυβέρνηση) ψήφο 
εμπιστοσύνης από την Βουλή όταν έχει χάσει 
την εμπιστοσύνη της κοινωνίας;».

Η Γάνδη είναι η δεύτερη με-
γαλύτερη πόλη του Βελγίου με 
230.000 κατοίκους. Σ’ αυτή την 
πόλη, στις αρχές Μαΐου 2018, έγι-
νε μεγάλο συλλαλητήριο – όπως 
έγραψε η ολλανδόφωνη εφημερί-
δα «De Standaard» – που, πάνω 
από 1.000 μαθητές και περισσό-
τεροι από 100 καθηγητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δι-
αδήλωσαν, με αίτημα να διδάσκο-
νται οι μαθητές τα αρχαία ελληνι-
κά στα σχολεία τους.

Μαθαίνουμε επίσης ότι στη 
Γαλλία 9 στα 10 γυμνάσιο επιλέ-
γουν την εκμάθηση της ελληνι-
κής γλώσσας, καθώς και 11 ακό-
μα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, συνολικά 30 σε όλη την Ευ-
ρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και με 
πολλές άλλες χώρες του κόσμου 
(Ρωσία, Κίνα, Ν. Αφρική, Αμερική, 
Αυστραλία, Αργεντινή) και δεκά-
δες ακόμα.

Αντίθετα στη χώρα μας άρχι-
σαν σιγά-σιγά  να τα περιορίζουν, 
και φθάσαμε, σχεδόν, στην κα-
τάργησή τους. Θα θυμάστε τι σά-
λος είχε δημιουργηθεί με τις δη-
λώσεις Ρεπούση ότι δεν χρειάζε-
ται διότι είναι «νεκρή η γλώσσα 
των αρχαίων ελληνικών» (Σεπτ. 
2013). Δεν άργησε τη σκυτάλη 
να την πάρει ο κ. Φίλης και ως 
υπουργός Παιδείας να δηλώσει 
τα ίδια.

Ο γλωσσολόγος καθηγητής 
Γεώρ. Μπαμπινιώτης σε άρθρο 
του για το θέμα αυτό έγραψε στην 
εφημ. “ΤΑ ΝΕΑ” με τίτλο: «Διαμά-
χη – Χρειάζονται τα Αρχαία Ελ-
ληνικά στο σχολείο;», και μετα-
ξύ των άλλων τόνιζε: «… Το να 
αγνοείς αυτήν την πραγματικότη-
τα και να επαναλαμβάνεις τις γνω-
στές παιδιάστικες αντιρρήσεις (“Τι 
χρειάζεται η αρχαία γλώσσα;”, 
και άλλα τέτοια φληναφήματα), ή 
να αναπαράγεις συνειδητά αφε-
λή ιδεολογήματα ή παροδηγεί-

σεις από άγνοια ή απαιδεσία είναι 
εγκληματικά. Το έχει πει ωραία ο 
Κοραής: “Όστις χωρίς την γνώ-
σιν της αρχαίας επιχειρεί να ερ-
μηνεύσει την νέαν ή απατάται ή 

απατά”… Τι κρίμα που ο κ. Ν. Φί-
λης, αν και Υπουργός Παιδείας, 
έχει αγνοήσει αυτήν την πτυχή της 
ελληνικής γλώσσας, και ως εκ τού-
του με τόση επιπολαιότητα… χα-
ρακτήρισε τα Αρχαία Ελληνικά ως 
“νεκρή γλώσσα”…».

Οι μαθητές του Βελγίου μας 
ρεζίλεψαν σαν χώρα, διότι το 
σύνθημά τους στην διαδήλωση 
ήταν: «Μία γλώσσα μπορεί να εί-
ναι πολύ ωραία ακόμα κι αν εί-
ναι νεκρή».

Γεννάται το ΜΕΓΑΛΟ ερώτη-
μα: Όλα αυτά που συμβαίνουν 
είναι επιπολαιότητα, είναι ανευ-
θυνότητα, είναι… ή υπάρχει κά-
ποιο σχέδιο από μερικούς και 
βήμα-βήμα, το υλοποιούν μέσω, 
ίσως εν αγνοία, “φωτισμένων” 
καθηγητών κ.ά.;

Η θεωρία του ανθέλληνα Αυ-
στριακού Ιακ. Φαλμεράυερ – πως 
οι Νεοέλληνες δεν κατάγονται 
από τους αρχαίους Έλληνες, 
αλλά από μεσαιωνικούς Σλάβους 

που κατέκλυσαν την Ελλάδα… και 
ένα μεταγενέστερο επίστρωμα 
Αλβανών… και συνεπώς το ελλη-
νικό έθνος έχει εξαφανιστεί από 
την Ευρώπη… γιατί ούτε μια στα-
γόνα καθαρού και αμιγούς ελλη-
νικού αίματος κυλάει στις φλέ-
βες των κατοίκων της σημερινής 
Ελλάδας – μπήκε πλέον σε πλή-
ρη εφαρμογή.

Τέτοιοι “αναθεωρητές” της ελ-
ληνικής ιστορίας, που να αμφι-
σβητούν την αρχαία στη σημερι-
νή Ελλάδα, δεν είναι μόνο ξένοι. 
Δυστυχώς υπάρχουν και Έλλη-
νες Πήλιοι Γούσηδες!

Γι’ αυτό βλέπουμε τα τελευ-
ταία 60-80 χρόνια ότι πολλοί λαοί 
χρησιμοποίησαν και χρησιμοποι-
ούν τους αρχαίους Έλληνες και 
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό 

σαν δικό τους και τους εαυτούς 
τους σαν απογόνους των αρχαί-
ων Ελλήνων. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα οι Σλαβοσκοπιανοί που 
τους προσωκρατικούς Έλλη-

νες φιλοσόφους εμφανίζουν ως 
Τούρκους κ.ά.

Γι’ αυτό μη παραξενευθούμε 
όταν μετά από μερικά χρόνια δού-
με να μας παίρνουν και τη γλώσ-
σα μας, όπως έκαναν με την Μα-
κεδονία. Αλλ’ αφού εμείς οι ίδιοι 
τα έχουμε κλωτσήσει και διαγρά-
ψει από την μάθησή μας και από 
το λεξιλόγιό μας, με την προτρο-
πή μάλιστα των κυβερνώντων, 
της Ακαδημαϊκής και Πανεπιστη-
μιακής κοινότητας και πιο πολύ με 
την αδιαφορία της Εκκλησίας, τί 
άλλο να περιμένουμε;

Όταν συνειδητοποιήσουμε τι 
κάναμε, τότε, ίσως, θα είναι πολύ 
αργά για κραυγές και δάκρυα. 
Τότε άλλοι θα πανηγυρίζουν για 
την “ένδοξη” αρχαία πολιτιστική 
γλωσσική… ιστορία τους!!!

Ε) ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΟΓΙΑ !

Καταγγέλλουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, άτομα προσποιούμε-
να τους «Αγωνιζόμενους Λαρισαίους» επισκέπτονται μητροπολίτες, 
έφτασαν μέχρι την πόρτα της αρχιεπισκοπής προσπαθώντας να 
τους πείσουν, ότι είναι κοινή των Λαρισαίων η επιθυμία να εκλεγεί 
ως επίσκοπός τους ο πρωτοσύγκελος π. Αχίλλιος Τσoύτσουρας. 
Αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι απάτη. Τα κακέκτυπα περιφερόμε-
να αυτά άτομα, δεν είναι Αγωνιζόμενοι, είναι απ’ αυτούς που αυ-

τομόλησαν, πρόδωσαν τους Αγωνιζόμενους και τον π. Θεολόγο. 
Οι Αγωνιζόμενοι ουδέποτε υπέδειξαν πρόσωπα. Πάντα παρα-

καλούσαν και παρακαλούν ο επίσκοπος να έχει ορθόδοξο φρό-
νημα, φόβο Θεού, να είναι όντως «εις τύπον και τόπον Χριστού».

Ψηλούς ή κοντούς, φιγουρατζήδες ή λανσαρόμενα μοντέλα εί-
ναι μακριά από το πνεύμα των Αγωνιζόμενων Λαρισαίων. 

Άγιοι αρχιερείς ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ.  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
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συνέχεια από τη σελ. 1
μετά τη συμφωνία του Τίτο με τον Δημητρώφ 
η ΛΔΜ «ενώθηκε» με τη (Βουλγαρική) Μακε-
δονία του ΠΙΡΙΝ. 

 Το κακό είναι ότι και σήμερα η γιά πρώτη 
φορά Αριστερά Κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια 
προδοτική πολιτική του τότε Κομμουνιστικού 
Κόμματος ! 

Καίτοι οι κομμουνιστές υιοθετούσαν παληά 
το σύνθημα «φονιάδες των λαών Αμερικάνοι» 
ξέχασαν σήμερα ότι το ιδεολόγημα του ονό-
ματος δεν προβάλλεται πλέον από τον «πατε-
ρούλη» Στάλιν και τον Τίτο αλλά από κατ΄ εξο-
χήν ιμπεριαλιστικές Δυνάμεις (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ 
και ιδίως από τη Γερμανία). 

Δυστυχώς εμφανώς ή συγκεκαλυμμένα συ-
νεργάζονται σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ οι ΑΝΕΛ 
και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα Ελληνικά Πολι-
τικά Κόμματα υποστηρίζουν δε με την αμφι-
λεγόμενη στάση τους τη σύνθετη ονομασία 
των Σκοπίων έτσι ώστε όλοι αυτοί μαζί να κα-
ταντούν Πλαστογράφοι της Ελληνικής Ιστορί-
ας και συκοφάντες του Έθνους. 

 Τους καταγγέλουν βέβαια πάρα πολλοί δι-
ακεκριμμένοι Έλληνες & Σκοπιανοί Αξιωμα-
τούχοι :

Nικόλαος Μάρτυς (Υπουργός) : «Πρέπει να 
καταλάβουν όλοι οι Έλληνες, ότι (είναι) αδύ-
νατον η υπόθεση να χαθεί ! Τα κραυγάζοντα 
μάρμαρα της αλήθειας, θα διαλαλούν στους αι-
ώνες τα δίκαιά μας ! Διότι θα είναι αντιληπτά 
ακόμη και από επιστήμονες με στοιχειώδη μό-
λις γνώση ! … Είμαι τελικά αισιόδοξος ! Ας το 
καταλάβει ο κόσμος, να αγωνιστεί ! » 

 Μανώλης Ανδρόνικος : «Αντιμετωπίσαμε 
το θέμα των Σκοπίων με δειλία και ωσάν να εί-
μεθα εμείς ένοχοι και οι πλαστογράφοι  της 
Ιστορίας».

 Κ. Καραμανλής : «Πιστεύω ότι οι σύμμαχοι 
και οι εταίροι μας θα καταλάβουν πως δεν υπάρ-
χει παρά μία Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή 
είναι Ελληνική».

Ανδρέας Παπανδρέου : «Για μένα δεν υπάρ-
χει καμμία δυνατότητα να δεχθώ τον όρο Μακε-
δονία υπό οιανδήποτε μορφή αυτός περιέχεται».

Mίκης Θεοδωράκης (7-1-2018) : «Εάν υποχω-
ρήσουμε αυτή τη στιγμή από τη θέση μας για το 
όνομα είναι σαν να ανοίγουμε τους ασκούς του 
Αιόλου. … Εάν υποχωρήσουμε τώρα στην ανοι-
κτή πρόκληση των Σκοπίων, που … μας απειλούν 
… τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. …Κύριοι 
της Κυβέρνησης … μείνετε πιστοί στην κοινή εθνι-
κή γραμμή του 1992. … Το να φτάσουμε … στο 
σημείο να απειλείται η ακεραιότητα της Χώρας 
… αυτό … είναι κανονικός θάνατος».

Το ίδιο επαναλαμβάνει στις προς το Πολιτι-
κό Σύστημα της Χώρας μας Υποδείξεις του (της 
9-1-2018) και ο Στέλιος Παπαθεμελής (Πρόε-
δρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης) και υπο-
γραμμίζει ότι : « … συνιστά οφειλόμενο σεβα-
σμό στον πολίτη η προσφυγή στον ύψιστο  θε-
σμό άμεσης Δημοκρατίας, δηλαδή σε Δημο-
ψήφισμα». 

Πολλοί Σκοπιανοί βέβαια αρνούνται την 
όποιαδήποτε σχέση τους με τη Μακεδονία και 
τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως οι παρακάτω κυ-
ριώτεροι εκπρόσωποί τους :

Ι. Kirov Gligorov, Α΄ Πρωθυπουργός της FY-
ROM : «Είμαστε Σλάβοι που ήρθαμε στα Βαλ-
κάνια τον 6ον και 7ον αιώνα. Έχομε εγκαταστα-
θεί στα εδάφη που ονομάζονται Μακεδονία και 
από τότε κατοικούμε σ΄ αυτά. Δεν γνωρίζω κατά 
πόσον στις φλέβες μας συνεχίζει να ρέει κάποια 
σταγόνα αίματος των αρχαίων Μακεδόνων, αλλά 
και έτσι, δεν είναι αυτό που δίνει την ταυτότητα 
του λαού μας. Δεν έχομε σχέση με τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο». Απομνημονεύματα σ. 259.

ΙΙ. Ljubco Georgievski, Πρωθυπουργός της 
FYROM : «Η Αρχαία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ δεν βρίσκε-
ται εδώ στα Σκόπια αλλά Νοτιότερα (στην Ελ-
λάδα). Ολόκληρη η κληρονομιά του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου ήταν Ελληνική και ως σήμερα … 
είναι Ελληνική».

ΙΙΙ. Niroslav Grcev, Δήμαρχος Σκοπίων & Σχε-

διαστής της Σημαίας τους : «Είναι απλά γελοία η 
σύνδεσή μας με τον Μέγα Αλέξανδρο».

IV. Toni Deskoski, Καθηγητής Δικαίου Πανε-
πιστημίου Σκοπίων : «Προσπαθούμε να μετατρέ-
ψουμε ένα Σλαβικό Έθνος σε Ελληνικό».

V. Ljubica Acevska, Πρέσβειρα της FYROM 
στις ΗΠΑ : «Είμαστε Σλάβοι και μιλάμε σλαβι-
κή γλώσσα».

 VI. Petre Silegov, άλλος Δή-
μαρχος των Σκοπίων : «Ο Μέ-
γας Αλέξανδρος δεν ήταν ποτέ 
κομμάτι της Ιστορίας μας. Έγινε 
τα τελευταία χρόνια».

Οι ανεπανόρθωτες επιπτώσεις σε περίπτωση 
παραχώρησης του ονόματος Μακεδονία

Του.Παρμενίωνα.Λιβανίδη
Η παραχώρηση σε οποιαδήποτε μορφή του 

ονόματος της Μακεδονίας στην ονομασία των 
Σκοπίων δεν είναι τόσο απλό θέμα, όπως θέ-
λουν κάποιοι να μας το παρουσιάζουν, αλλά εί-
ναι ένα τρομερό καίριο χτύπημα στην καρδιά 
του Ελληνισμού με τεράστιες επιπτώσεις, που 
κρύβονται επιμελώς.

Στην πραγματικότητα με πλάγιο και πολύ 
ύπουλο τρόπο μας ζητούν με κάθε επισημότη-
τα, με τη δική μας υπογραφή και σφραγίδα του 
ελληνικού κράτους, να αποδεχθούμε στην πρά-
ξη τη θεωρία του ανθέλληνα Αυστριακογερμα-
νού Φαλμεράγιερ, κατά την οποία οι σημερινοί 
«λεγόμενοι Ελληνες» δεν έχουν καμιά σχέση 
με την αρχαία Ελλάδα και φυσικά με το Βυ-
ζάντιο, που ήταν μια «πολυπολιτισμική αυτο-
κρατορία και απαρτιζόταν από διάφορα έθνη».

Δείτε τι προκύπτει, εάν αποδεχθούμε 
την ύπαρξη του ονόματος της Μακεδονίας 
στην ονομασία του κρατιδίου, με επακόλου-
θο την επιδιωκόμενη από μέρους τους πα-
γκόσμια αναγνώριση υπάρξεως «μακεδονι-
κού έθνους», που δεν θα είναι τμήμα του Ελ-
ληνισμού.

Σε αυτήν την περίπτωση και για πάντα :
1.Η ιστορία του Ελληνισμού θα τελειώσει 

στη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. Μετά το 
ελληνικό έθνος θα κατακτάται από τους «Μακε-
δόνες». Δεν θα υπάρχει εθνική συνέχεια στους 
Ελληνιστικούς χρόνους ούτε κατά τους χρό-
νους του Βυζαντίου και συνεπακόλουθα ούτε 
στη μετέπειτα νεότερη Ιστορία. Είναι η θεω-
ρία Φαλμεράγιερ.

2.   Οι σκλαβωμένοι πια Ελληνες από τους 
«Μακεδόνες» θα θεωρείται ότι έγιναν μισθοφο-
ρικός στρατός για να βοηθήσουν τον Μέγα Αλέ-
ξανδρο να καταλάβει τον τότε γνωστό κόσμο !

3.   Οι Ελληνιστικοί χρόνοι της Ιστορίας 330-
323 π.Χ., που ακολουθούν, θα πρέπει να μετο-
νομαστούν σε «Μακεδονικούς», με όποια συνέ-
πεια θα προκύψει στην ιστορία του πολιτισμού 
απ’ αυτήν τη μετονομασία. Είναι κάτι που ήδη 
γράφεται στα σχολικά βιβλία των Σκοπιανών.

4.   Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος, ο Αρι-
στοτέλης και άλλοι σπουδαίοι πρόγονοί μας 
από τη Μακεδονία δεν θα ορίζονται πλέον ως 
Ελληνες, αλλά ως κατακτητές των Ελλήνων. Η 
αριστοτελική σκέψη δεν θα είναι μοναδικό δη-
μιούργημα ενός σπουδαίου Ελληνα από τα Στά-
γειρα, αλλά ενός «Σλαβομακεδόνα» !

5.   Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) θα 
είναι μια ελληνική εθνικιστική ιμπεριαλιστική 
τρομοκρατία στον χώρο της Μακεδονίας εις 
βάρος των αυτοπροσδιοριζόμενων «Μακεδό-
νων», των Σλάβων και των Βουλγάρων, και όχι 
αγώνες ελευθερίας για τη σωτηρία των Ελλή-
νων, που είναι οι ιθαγενείς κάτοικοι της γεωγρα-
φικής περιοχής.

6.   Οι ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδι-
ος δεν θα είναι Ελληνες και το κυριλλικό αλ-
φάβητο δεν θα είναι δημιούργημα Ελλήνων, 
χάνοντας οριστικά την πραγματική έννοια της 
πολιτιστικής προσφοράς μας στους βόρει-
ους γείτονές μας και στους σλαβικούς λα-
ούς. Αλλωστε την καταγωγή των δύο ισαπο-
στόλων κατά την Εκκλησία μας τη διεκδικούν 
ήδη, ασχέτως εάν δεν ευσταθεί. Μαλώνουν δε 

με τους Βουλγάρους, που επίσης διεκδικούν 
την καταγωγή τους !

7.   Η Μακεδονική Δυναστεία της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας 867-1057, που διήρκεσε 
190 χρόνια, δεν θα είναι πλέον ελληνική, αλλά 
με σφραγίδα θα ανήκει στα Σκόπια, που έτσι 
γίνονται και τμήμα της Βυζαντινής Ιστορίας !

8.   Η σημαντική και σπουδαία Μακεδονική 
Σχολή αγιογραφίας από τον 11ο 
έως τον 13ο αιώνα, που άνθησε στη 
Θεσσαλονίκη με τον περίφημο Μα-
νουήλ Πανσέληνο, δεν θα είναι δη-

μιούργημα Ελλήνων στους Βυζαντινούς χρό-
νους, αλλά Σκοπιανών !

9.   Οι δύο Βαλκανικοί Πόλεμοι κατά το 1912-
13 δεν θα είναι απελευθερωτικοί πόλεμοι για 
τον Ελληνισμό, αλλά κατακτητικοί ιμπεριαλιστι-
κοί πόλεμοι των σφαγέων Ελλήνων.

10.   Οι Ελληνες θα οριστούμε πρώτη φορά 
ως «σφαγείς» λαών των Βαλκανίων και ιμπε-
ριαλιστές, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε 
υποστεί τα πάνδεινα και έχουμε ποτίσει με μαρ-
τυρικό αίμα κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η ελλη-
νική αξιοπρέπεια, ταυτότητα και Ιστορία αμαυ-
ρώνονται και συκοφαντούνται κατά τρόπο ανε-
πανόρθωτο.

11.   Το σημερινό ελληνικό κράτος θα είναι 
ένα τεχνητό δημιούργημα κάποιων απατεώνων, 
οι κάτοικοι του οποίου δεν θα έχουν κανένα δι-
καίωμα να μιλούν για αξιοπρέπεια και ήθος και 
φυσικά να αισθάνονται συνέχεια ενός έθνους 
με ιστορία αιώνων.

12.   Θα είμαστε κατακτητές σε μια ξένη γη, 
στη γη της Μακεδονίας, οι πραγματικοί κάτοι-
κοι της οποίας, εν προκειμένω οι Σκοπιανοί, θα 
έχουν κάθε δικαίωμα να τη διεκδικήσουν από 
τους κατακτητές καταπιεστές τους.

Είναι οι λογικοί συνειρμοί που προκύ-
πτουν από την αποδοχή της ύπαρξης μα-
κεδονικού έθνους, που θα το στηρίξουν και 
ήδη το κάνουν με διάφορους αργυρώνητους 
ακαδημαϊκούς σε διάφορα πανεπιστήμια. 
Ανοίγουμε έτσι ακόμη ένα ολέθριο μέτωπο δι-
εκδικήσεων εις βάρος της Ελλάδας.

Ηδη οι Σκοπιανοί μιλούν για την αιγαιακή 
αλύτρωτη Μακεδονία και τυπώνουν τον Λευ-
κό Πύργο σε διάφορα έντυπά τους, ενώ κυ-
κλοφορούν χάρτες που δείχνουν ότι τους ανή-
κει η περιοχή ως την Κατερίνη.

Ενα τέτοιας σφοδρότητας πλήγμα στην 
εθνική ταυτότητα του Ελληνισμού και του πο-
λιτισμού του δηλώνει τη διαχρονική αδυναμία 
του ελληνικού κράτους να υπερασπιστεί τον 
εαυτό του, και αυτομάτως ανοίγει τις δεδη-
λωμένες εκ των προτέρων προθέσεις των Αλ-
βανών, των Βουλγάρων και των Τούρκων να 
πράξουν το ίδιο εις βάρος της πατρίδας μας.

Ηδη οι Τούρκοι αποκρύβουν την ελληνι-
κότητα της Μικράς Ασίας και μιλούν για έναν 
πολιτισμό που δημιούργησαν οι προηγούμε-
νοι κάτοικοι με τους οποίους έχουν αναμειχθεί.

Το να δεχθούμε εμείς οι Ελληνες να χρησι-
μοποιήσουν οι Σκοπιανοί το όνομα της Μα-
κεδονίας σε οποιαδήποτε μορφή στην ονομα-
σία της χώρας τους είναι μια θανάσιμη παγί-
δα, στην οποία θα πέσουμε μέσα με δική μας 
συγκατάθεση και υπογραφή.

Θα είναι το χειρότερο πλήγμα στο ελληνικό 
έθνος, χωρίς τη δυνατότητα επανόρθωσης.

Είναι το ισχυρότερο ιδεολογικό όπλο για την 
αποεθνικοποίηση των Ελλήνων και με αυτό, 
σε συνδυασμό με τις άλλες μεθόδους του υπο-
χρεωτικού εποικισμού, της δημιουργίας συν-
θηκών για μετανάστευση των Ελλήνων σε άλ-
λες χώρες αλλά και της δημιουργίας κοινωνι-
κών δομών αποεθνικοποίησης, το όνειρο και 
οι προσπάθειες των εχθρών του Ελληνισμού 
θα γίνουν πραγματικότητα.

Οι Έλληνες δεν θα διαφεντεύουν πλέον την 
πατρίδα τους, αφού δεν θα υπάρχουν. 

 Οι όροι «Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας» & «Μακεδονικόν Έθνος» εμφανίζονταν 
αρχικά (1942, 1944, 1949 και μέχρι τη 10/ετία 

του ΄90 ) σαν εσωτερική υπόθεση του γειτο-
νικού μας Κράτους της Γιουγκοσλαβίας και 
ως εκ τούτου το πρόβλημα ήταν σχεδόν ανύ-
παρκτον. 

 Άλλωστε και παρά την εν τοις πράγμασιν 
ανυπαρξία του προβλήματος που μυαλό και 
χρόνος τότε (αλλά και αργότερα) για να αντι-
δράσει η Ελλάδα, όταν το 1944 έως και 1949 
απειλείτο η ίδια η ύπαρξή της ;

 Σήμερα (μετά το 1992) αντιδρά γιατί συνει-
δητοποιεί τον κίνδυνο να περιορισθεί η Ελ-
λάδα κάτω από τον Όλυμπο με σύνορα στη 
Μελούνα.

Επιμένουν αρκετοί σήμερα - δυστυχώς ακό-
μη και «υπεύθυνοι» πολιτικοί άνδρες (Έλληνες 
; ) - ότι πρέπει να παραχωρηθεί το όνομα ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑ στα Σκόπια όπως ο δικός μας Αλέ-
ξης Τσίπρας : «εκτός πραγματικότητας να 
μην δώσουμε το όνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα Σκό-
πια» και ο Υπουργός Γ. Κατρούγκαλος : «εί-
ναι ακραίοι όσοι διαφωνούν με τον όρο ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ για τα Σκόπια». 

Το ίδιο βέβαια λένε Βερολίνο (Μέρκελ) και 
Βρυξέλλες (Γιούνκερ), όταν, καίτοι «εταί-
ροι» μας, επισήμως από τώρα προσφωνούν 
τον Ζάεφ ως Πρωθυπουργό της Μακεδονί-
ας και αποκαλούν από τώρα τα Σκόπια Μακε-
δονία, ψευδόμενοι εκ των υστέρων και ισχυ-
ριζόμενοι ότι φταίνε δήθεν οι μεταφραστές, 
που απέδωσαν εσφαλμένως τα επισήμως και 
κατ΄ επανάληψιν απ΄ αυτούς λεχθέντα. 

Ο καθηγητής Πολιτιστικής Ιστορίας της 
Ανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της 
Λειψίας Stefan Troest, 63 ετών, προσφάτως 
αμφισβήτησε στον Spiegel on line την Ελ-
ληνικότητα των Μακεδόνων, επικαλούμενος 
το γεγονός ότι μεγάλες αρχαίες Ελληνικές 
πόλεις (εννοεί την Αθήνα με τους 3 Ολυνθι-
ακούς λόγους του Δημοσθένη) τους αναφέ-
ρουν ως βαρβάρους. 

Οι πολίτες κάθε πόλης των Σκοπίων, με 
πρωτοβουλία σήμερα του Αντόν Ποπστό-
ροβ, ιδρυτή του «Defender 2001», βλέπουν 
παντού ανηρτημένους τεράστιους αλυτρωτι-
κούς χάρτες της Χώρας τους (που περιλαμ-
βάνουν και την Ελληνική Μακεδονία ! ) και ψη-
φίζουν εδώ και καιρό «κανείς δεν πρέπει ν΄α-
ποφασίσει ή να τολμήσει να αλλάξει το όνο-
μά μας».Ο Ποπστόροβ ισχυρίζεται ότι το Ψή-
φισμα πάει πολύ καλά!

 Σήμερα εξ αιτίας τους το θέμα έχει νεκρα-
ναστηθεί και αποτελεί υπαρκτόν πλέον πρό-
βλημα, που μέρα με τη μέρα ολονέν διογκώ-
νεται και γιγαντώνεται με τις απανταχού της 
Γης αντίθετες έντονες διαμαρτυρίες Ελλήνων 
& Σκοπιανών, με κάψιμο μάλιστα και σημαι-
ών (Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ευρώπη κλπ). 

Στις 5-2-2018 (επομένην του Συλλαλητηρί-
ου των Αθηνών της 4-2-2018) προέβησαν 13 
πρώην Πρέσβεις της Ελλάδος σε κοινή Δή-
λωση για τους κινδύνους από την παραχώ-
ρηση του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα Σκόπια.              
Είναι κατ΄ αλφαβητική σειρά οι : Αλιάγας Σπ., 
Δοκιανος Σπ., Κοράντης Ι., Κουνινιώτης Νικ., 
Μεγαλοκονόμος Εμ., Νομικός Αντ., Παπα-
δόπουλος Ι., Παπασλιώτης Απ., Πατσικάκης 
Βασ., Πολίτης Κων., Σιδέρης Αναστ., Σπέτσι-
ος Ιάκ. και Στοφορόπουλος Ευθ. 

 Ο επίτιμος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βα-
σίλειος Νικόπουλος, απευθυνόμενος στον ση-
μερινό Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυλόπουλο, του λέγει : «Δεν θα 
γίνετε συνένοχος σε μια τόσο μεγάλη προ-
δοσία».

 Για την ιστορία και μόνον υπενθυμίζομε ότι 
στις 2-10-1992 ό τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ Bill 
Clinton δήλωνε : «δεσμεύομαι να στηρίξω τη 
θέση της Λισσαβώνος και να εξασφαλίσω την 
ικανοποίηση των δικαίων ανησυχιών της Ελλά-
δος». 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γράφει ο Δρ.  
Σωτ. Παναγέας

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  
Ένα κείμενο με ιστορικά στοιχεία που πρέπει να διαβαστεί από κάθε Ελληνα
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συνέχεια από τη σελ. 1

κοίμηση του γέροντος π. Αθανασίου, όχι μό-
νον δεν ξεχάστηκε, αλλά, κάθε χρόνο όλο και 
πιο πολύ αυξάνει η προσέλευση του κόσμου 
από την Πόλη – Λάρισα – που δίδαξε, κατή-
χησε για μισό αιώνα περίπου και από όλη την 
Ελλάδα που ήρθαν να προσκυνήσουν τον 
τάφο του και να αναπέμψουν λόγους ευγνω-
μοσύνης προς τον Κύριόν μας, δεόμενοι πα-
ράλληλα για την οσία κατάταξή του.

Ήταν μία ημέρα μεγάλης φόρτισης και συ-
γκίνησης, διότι η πνευματική επίγεια ζωή του 
άφησε στις καρδιές των χιλιάδων ακροατών 
του βαθιά τυπωμένο το πέρασμά του.

Οι παραβρεθέντες έφεραν στη μνήμη τους 
τον ζωντανό πνευματικό του λόγο, τον μαγνη-
τοφωνημένο και μαγνητοσκοπημένο, ώστε 
χάριτι Θεού, να ακούγεται σ’ όλη τη γη και 
να ωφελεί καθοδηγώντας αμέτρητες ψυχές 
στο δρόμο της Σωτηρίας.

Στο νου τους έφεραν το άλλοτε ερειπωμέ-
νο μοναστήρι, που μέχρι την δεκαετία του ’60 
ήταν κατοικητήριο αγρίων πτηνών και ζώων, 
να έχει μετατραπεί σε παγκόσμια έπαλξη της 
Ορθοδοξίας με την παρουσία του μακαρι-
στού Γέροντα, τη γνήσια εκκλησιαστική δια-
κονία και την ακόρεστη αγάπη του, θυμίζο-
ντάς μας, τα λόγια του μακαριστού Αρχιεπι-
σκόπου Ιερωνύμου προς κάποιον κληρικό: 
«… Αι Μοναί και ο Μοναχισμός γενικώς είναι 
ο φρουρός της Ορθοδοξίας και ο στυλοβά-
της της πίστεώς μας. Αν ως Έθνος σήμερον 
υπάρχωμεν και αν είναι δυνατόν να είμεθα ως 
Ορθόδοξοι υπερήφανοι δια την Ορθοδοξίαν 
μας, αυτό το οφείλομεν εις τα Μοναστήρια 
μας και τους ευλαβείς μοναχούς των».

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας τε-
λέσθηκε το 11ετές μνημόσυνο του μακαρι-
στού π. Αθανασίου από την αδελφότητα της 
Μονής και άλλους ιερείς.

Ακολούθησε ομιλία του Γέροντα π. Πολυ-
κάρπου πάνω στην ευαγγελική περικοπή της 
ημέρας και αναφέρθηκε, εν συντομία, στο 
προσφιλές πρόσωπο του αγίου γέροντα π. 
Αθανασίου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύ-
νη στον Τριαδικό Θεό που η Θεία Πρόνοιά 
του μας τον έφερε στη Λάρισα και έτσι μπή-
κε στη ζωή μας.

Σχετικά ανέφερε ο π. Πολύκαρπος: “Η ση-
μερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στους Πα-
τέρες και αναφέρεται στην αρχιερατική προ-
σευχή. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός προ-
σεύχεται και παρακαλεί ιδιαιτέρως τον Πα-
τέρα του για τους μαθητάς του. Προσεύχε-
ται ακόμα και Τον παρακαλεί και για όλους 
εκείνους που θα πιστεύσουν σ’ αυτόν με το 
κήρυγμα των μαθητών του – είθε να είμα-
στε κι εμείς μέσα σ’ αυτούς”. «Ου περί τού-
των δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πι-
στευόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ», 
λέγει Κύριος. Όλοι αυτοί αποτελούν τον λαό 
του Θεού.

Ο λαός του Θεού, από καταβολής κόσμου, 
είναι τα εμφυτεύματα του μυστηρίου της θεί-
ας οικονομίας. Ο λαός του Θεού είναι το κί-
νητρο της ενανθρωπήσεως του Θεού λόγου. 
Ο Θεός Πατέρας, από αγάπη για την σωτη-
ρία του λαού, απέστειλε τον Υιόν του στον 
κόσμο που με την σταυρική Του θυσία έσω-
σε τον λαό Του για τον οποίο ο Θεός Πατέ-
ρας ετοίμασε την Βασιλεία από καταβολής 
κόσμου. Σ’ αυτόν το λαό, την ημέρα εκείνη 
της Δευτέρας του παρουσίας, ο Χριστός θα 
πει ως Κριτής: “Δεύτε οι ευλογημένοι του 
πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμέ-
νην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου” 
(Ματ. 25, 34) – είθε να είμαστε ανάμεσά τους.

Η Εκκλησία καθιέρωσε να αναγιγνώσκε-
ται αυτή η περικοπή σήμερα για να υπενθυ-
μίζει στο λαό του Θεού ότι είναι ανάγκη να 
πιστεύουν και να διατηρούν την ενότητα της 
πίστεως, την οποία ενότητα σπάζει η αίρε-
ση, η κάθε αίρεση είτε ενεργείται σε επίπεδο 

δόγματος, είτε σε επίπεδο ηθικής.
Στην προσευχή Του ο Χριστός ζήτησε από 

τον Πατέρα όλοι οι πιστοί να είναι ενωμένοι 
και μεταξύ τους και με το Θεό. Όλοι να είναι 
ένα, όπως ένας είναι ο Πατέρας με το Χρι-
στό “ίνα πάντες εν ώσι, καθώς συ, πάτερ, 
εν εμοί καγώ εν σοί, ίνα και αυτοί εν ημίν 
εν ώσιν” (Ιωάν. 17, 21)…».

Ο απόστολος Παύλος μας υποδεικνύει πώς 
πρέπει να ζούμε οι πιστοί μεταξύ μας καθη-
μερινά: «Η αγάπη σας, λέγει, ας είναι ειλι-
κρινής, απαλλαγμένη από την υποκρισία. Να 
αποστρέφεστε με όλη σας τη δύναμη το πο-
νηρό και να είστε προσκολλημένοι στο καλό. 

Να γίνεστε φιλόστοργοι μεταξύ σας. Με την 
φιλαδελφεία να αποδίδει ο καθένας την τιμή 
στους άλλους. Να έχετε προθυμία και ζήλο 
για κάθε θεάρεστο έργο, και να μην είστε 
οκνηροί. Να έχετε τη θέρμη και τη ζέση του 
Αγίου Πνεύματος. Με όλα αυτά να υπηρετεί-
τε τον Κύριο ως αφοσιωμένοι δούλοι του. Να 
σας γεμίζει χαρά η ακλόνητη ελπίδα σας στα 
μελλοντικά αγαθά. Να έχετε υπομονή στη 
θλίψη, και να επιμένετε στην προσευχή. Να 
βοηθάτε στις ανάγκες των αδελφών χριστια-
νών. Να επιδιώκετε την φιλοξενία και να εύ-
χεστε για κείνους που σας καταδιώκουν. Να 
εύχεστε και να λέτε καλά λόγια και να μην 
τους καταργιέστε. Να χαίρεστε μ’ εκείνους 
που χαίρονται και να κλαίτε μ’ εκείνους που 
κλαίνε. Να έχετε μεταξύ σας τα ίδια φρονή-
ματα και σχέσεις αρμονικές. Μην αποβλέπε-
τε και μην αποζητείτε τις υψηλές διακρίσεις 
και τιμές αλλά να συγκαταβαίνετε στους τα-
πεινούς και να συμμερίζεστε την ταπεινή και 
άσημη θέση τους. Μην έχετε την ιδέα για τον 
εαυτό σας ότι είστε συνετοί και ότι τα ξέρε-
τε όλα ώστε να μην χρειάζεστε τις συμβου-
λές των άλλων. Μην ανταποδίδετε σε κανέ-
ναν κακό, για το κακό που σας έκανε. Να εί-
σαστε προνοητικοί, προσεκτικοί και η διαγω-
γή σας να είναι έντιμη μπροστά σ’ όλους τους 
ανθρώπους ώστε να μην σκανδαλίζονται. Όσο 
εξαρτάται από σας προσπαθήστε να έχετε ει-
ρηνικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους. 
Μην υπερασπίζεστε τον εαυτό σας όταν σας 
αδικούν. Δώστε τόπο στη δικαία οργή του 
Θεού, να κάνει ο Θεός την εκδίκηση διότι εί-
ναι γραμμένο: “εγώ θα κάνω την εκδίκηση, 
εγώ θα ανταποδώσω” λέγει Κύριος. Εάν πει-
νάει ο εχθρός δίνετε ψωμί, εάν διψά φέρε του 
νερό να πιεί διότι αν το κάνεις αυτό, θα μα-
ζέψεις επάνω στο κεφάλι του, σαν αναμμένα 
κάρβουνα, σωρούς ντροπής και τύψεις συνει-
δήσεως. Μην νικιέσαι από το κακό, αλλά να 
το νικάς με καλό τρόπο.

Να, αγαπητοί μου, ένας άριστος, διαχρονι-
κός κανόνας που πρέπει να εφαρμόζει ο κάθε 
πιστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να 

αποδεικνύει συνεχώς την ενότητα της πίστε-
ως, αλλά και την κοινωνία του Αγίου Πνεύμα-
τος. Αυτή αποτελεί τη βασική προϋπόθεση 
για να υπάρχει στο λαό η κοινωνία μαζί Του. 
Στη Θεία Λειτουργία παρακαλούμε τον Θεό 
να μας δίνει αυτά τα δύο: την ενότητα της πί-
στεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. 
Στις μέρες μας βλέπουμε καθαρά πλέον ότι η 
παναίρεση του επάρατου Οικουμενισμού νο-
θεύει την δογματική πίστη. Νοθεύει το ευαγ-
γελικό ήθος και διασπά την ενότητα της πίστε-
ως και απομακρύνει από την κοινωνία του Αγί-
ου Πνεύματος τους πιστούς. Αυτή η ενότητα 
φανερώνεται με την παρουσία του αυτού φρο-

νήματος, όταν 
έχουν δηλαδή 
όλοι οι πιστοί 
το ίδιο φρό-
νημα, που το-
νίζει ιδιαίτερα 
ο Απόστολος 
Παύλος, “το 
αυτό εν αλλή-
λοις φρονείν”. 
Αλλά και στην 
προς Κοριν-
θίους πρώτη 
επιστολή λέ-
γει “Παρακα-
λώ δε υμάς, 
αδελφοί, δια 
του ονόματος 
του Κυρίου 
ημών Ιησού 
Χριστού, ίνα 
το αυτό λέγη-
τε πάντες, και 

μη ἦ εν υμίν σχίσματα, ήτε δε κατηρτησμένοι 
εν τω αυτώ νοΐ και εν τη αυτή γνώμη” (Α΄ Κο-
ριν. 1, 10). Δηλαδή να έχετε πάντες την ίδια πί-
στη και να ομολογήτε την ίδια πίστη. Σας πα-
ρακαλώ λοιπόν αδελφοί αυτό να κάνετε στο 
όνομα του Κυρίου Μας Ιησού Χριστού, να ομο-
λογήτε όλοι την ίδια πίστη, να μην υπάρχουν 
μεταξύ σας διαιρέσεις, αλλά να είστε αρμονι-
κά ενωμένοι με τα ίδια φρονήματα όλοι σας, 
με τις ίδιες γνώμες και αποφάσεις.

Ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, που ήταν 
ορισμένος και υπεύθυνος από την Σύνοδο για 
πολλά χρόνια επί των αιρέσεων, έλεγε χαρα-
κτηριστικά: “Η νέα εποχή η οποία συντηρεί 
και αυξάνει και προωθεί τον Οικουμενισμό δεν 
θέλει να αδειάσουν τις Εκκλησίες, αλλά θέ-
λει να γεμίσουν με ανθρώπους που θα έχουν 
αλλοιωμένο το φρόνημα προς την Ορθόδοξο 
πίστη”. Αυτό είναι! Για τον λόγο αυτό έλεγε 
και σημείωνε και διαρκώς τόνιζε ο σεβαστός 
μας Γέροντας π. Αθανάσιος ότι, στην εποχή 
μας θα πρέπει τον πρώτο λόγο να έχει η κα-
τήχηση του λαού η οποία θα διασφαλίσει και 
θα καλλιεργήσει την δογματική πίστη και το 
Ευαγγελικό ήθος”.

Γεννάται όμως το ερώτημα: Ποια είναι τα 
χαρίσματα που φανερώνουν το λαό του Θεού 
για να μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ανήκουμε 
σ’ Αυτόν; Το πρώτο και καλό γνώρισμα είναι 
ότι, δεν ταυτίζεται με τον κόσμο, δεν συν-
σχηματίζεται με τον κόσμο, είναι άγιος, με την 
έννοια ότι ο κόσμος ξεχώρισε από τον Θεό. Ο 
λαός του Θεού δεν ανήκει στον κόσμο, δεν εί-
ναι εκ του κόσμου, όπως λέγει ο Κύριος. Εάν 
ήταν εκ του κόσμου, ο κόσμος θα τον αγαπού-
σε. Όμως επειδή ο κόσμος ζει μακριά από τον 
Θεό δεν αγαπά τον λαό, αλλά τον εχθρεύεται 
και τον μισεί διότι ελέγχεται από την παρου-
σία του. Ο Χριστός όμως φροντίζει και προ-
στατεύει τον λαό του… “ότε ήμιν μετ’ αυτών 
εν τω κόσμω – λέγει ο Χριστός στον Πατέρα 
του – εγώ ετήρουν αυτούς εν τω ονόματί σου· 
ους δέδωκας μοι εφύλαγα”. Στη συνέχεια πα-
ρακαλεί τον Πατέρα του να μην πάρει τον λαό 
του από τον κόσμο γιατί αυτός είναι το αλάτι 

και το φως του κόσμου, αλλά να τον προστα-
τεύει από τον πονηρό. “Ουκ ερωτώ ίνα άρης 
αυτούς εκ του κόσμου, αλλά ίνα τηρήσης αυ-
τούς εκ το πονηρού” (Ιωάν. 17, 12, 15).

Ο Θεός πάντα, μέσα στην Ιστορία, ξεχώρι-
ζε τον λαό του Ισραήλ από τα άλλα έθνη, από 
τους ειδωλολατρικούς λαούς, και τώρα ξεχω-
ρίζει τον νέο λαό της χάριτος – τους χριστια-
νούς – από τον κόσμο, γι’ αυτό ο Χριστός στην 
αρχιερατική του προσευχή παρακαλεί τον Θεό 
Πατέρα λέγοντάς του: “Πάτερ άγιε τήρησον 
αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι… 
Εκ του κόσμου ουκ εισί, καθώς εγώ εκ του κό-
σμου ουκ ειμί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία 
σου” (Ιωάν. 17, 11, 16-17), Πάτερ άγιε φύλαξέ 
τους, προστάτεψέ τους με του ονόματός σου 
την δύναμη, αγίασέ τους με την αλήθειά σου, 
ο δικός σου λόγος είναι η αλήθεια.

Ο Χριστός φανέρωσε το όνομα του Θεού 
στους ανθρώπους λέγοντας: “Εφανέρωσά 
σου το όνομα τοις ανθρώποις” (Ιωάν. 17, 6) 
και το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ, ο Υιός 
και το Άγιο Πνεύμα. Η γνώση του ονόματος 
του Θεού, του μόνου αληθινού Θεού – το υπο-
γραμμίζουμε αυτό – δεν δίνει, δεν συντελεί 
απλώς στην αιώνια ζωή, αλλά είναι η αιώνια 
ζωή. “Αύτη δε εστίν η αιώνιος ζωή – έλεγε ο 
Χριστός – ίνα γινώσκωσί σε του μόνον αλη-
θινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χρι-
στόν” (Ιωάν. 17, 3). Αυτή η γνώση του Θεού 
δεν είναι ψιλή γνώση, δεν είναι διανοητική 
γνώση, αλλά είναι εμπειρική, είναι βιωματική 
γνώση, είναι σωτήριος γνώση, είναι ένωση με 
τον Θεό. Και ο απόστολος Πέτρος θα πει: “και 
ουκ έστιν εν άλλω ουδενί η σωτηρία· ουδέ γαρ 
ονοεί έστιν έτερον υπό τον ουρανόν το δεδο-
μένον εν ανθρώποις εν ώ δει, σωθήναι ημάς”. 
Εδώ δείχνει την διάσταση του σωτηριολογι-
κού ονόματος, του μόνου ονόματος που σώ-
ζει. Δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ου-
ρανό – λέγει ο Απ. Πέτρος – με το οποίο μπο-
ρούμε να σωθούμε εμείς, και αυτό το όνομα 
είναι ο Ιησούς Χριστός. Ούτε ο Μωάμεθ, ούτε 
ο Βούδας, ούτε οποιοσδήποτε Θεός των ει-
δωλολατρών μπορεί να μας σώσει…

Ο λαός του Θεού δέχεται όλα τα δόγμα-
τα της πίστεως, προπάντων τα δύο θεμελι-
ώδη δόγματα. Δεν απορρίπτει τις Οικουμε-
νικές Συνόδου, δεν απορρίπτει τους αγίους, 
δέχεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος και της 
ενανθρωπήσεως του Θεού. Δέχεται εν γένει 
την Αγία Γραφή – Παλαιά και Καινή Διαθήκη, 
την Ιερά Παράδοση – ως πηγές της αληθείας 
ισόκυρες. Ο λαός του Θεού ζει διαρκώς με 
την προσδοκία της Βασιλείας των Ουρανών.

Εάν έχουμε αυτά τα γνωρίσματα που ανα-
φέραμε – υπάρχουν πολλά ακόμα – τότε ανή-
κουμε στο λαό του Θεού, ανήκουμε στο λαό 
του Χριστού, ανήκουμε στον νέο λαό της χά-
ριτος – στην Εκκλησία του. ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ;;; 
Αν δεν τα έχουμε ας προσπαθήσουμε να τα 
αποκτήσουμε για να ανήκουμε στο λαό του 
Θεού».

Και συνεχίζει ο γέροντας π. Πολύκαρπος. 
Σήμερα τελέσαμε το ενδέκατο ετήσιο μνη-
μόσυνο του γέροντος π. Αθανασίου. Με την 
αφορμή αυτή θα κάνουμε μια μικρή αναφο-
ρά στο προσφιλές πρόσωπό του για να εκ-
φράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και τις ευ-
χαριστίες μας προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, 
που η πρόνοιά του μας τον έφερε στην Λάρι-
σα και έτσι μπήκε στη ζωή μας, στη ζωή του 
λαού του Θεού, όπου με τον Ορθόδοξο, τον 
ακριβή, τον ανόθευτο και πλούσιο ευαγγελι-
κό του λόγο μας γνώρισε τον αληθινό Θεό, 
μας γνώρισε τον Άγιο Τριαδικό Θεό.

Ο μακαριστός γέροντάς μας είχε συνειδη-
τοποιήσει ότι ανήκει στο λαό του Θεού. Έχο-
ντας το χάρισμα του λόγου και της ερμηνεί-
ας των γραφών, υπηρέτησε την Εκκλησία ως 
μέλος, διδάσκοντας τον λόγο του Θεού με 
κάθε επιμέλεια και ξεχωριστή φροντίδα, με 

ΕΙΣ ΜΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΣΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ  
(ψαλμός 111)

συνέχεια στη σελ. 7



 ΑΓΩΝΑΣ 7ιουνιοσ -ιουλιοσ 2018

κόπο πολύ και με θυσίες. Ο καϋμός του, ο πό-
θος του, η λαχτάρα του και η επιθυμία του ήταν 
να τρέχει ο λόγος του Θεού και να σώζονται 
οι άνθρωποι. Αυτό τον απασχολούσε πάντο-
τε, από την εφηβική ηλικία του, από την στιγ-
μή που άρχισε να ασχολείται με τα κατηχητι-
κά, παρ’ ότι – όπως έλεγε ο ίδιος – δεν τον βο-
ηθούσε η φωνή του. Όμως ο Θεός βλέποντας 
τον ζήλο του για τον λόγο του Θεού, έκανε το 
θαύμα. Το θαύμα έλεγε, δεν ξεκινά παρά όταν 
ξεκινήσουμε εμείς πρώτοι.

Όταν αποφάσισα να γίνω Ιερεύς – ομολο-
γεί – έκανα ένα άλμα στο κενό. Μια ζωή ολό-
κληρη δεν μπορούσα να μιλήσω από πλευράς 
φωνητικής. Δεν μπορούσα γιατί η φωνή μου 
ήταν πολύ κακής ποιότητος. Ο ίδιος μου ο πα-
τέρας μου είπε: “Μα πώς θα ψάλλεις παιδά-
κι μου”; Κι εγώ του είπα: “Δεν θα λειτουργώ 
ούτε θα ψάλλω αλλά θα είμαι μόνο κατηχη-
τής. Και θυμάμαι που μου είπε ο επίσκοπος”. 
“Θα δεις ότι θα μιλάς στις πλατείες των χω-
ριών…”. Ε, λοιπόν, διάκονος ήμουν όταν μίλη-
σα για πρώτη φορά στην πλατεία του χωριού 
της Χάλκης Λάρισας μπροστά σε πάνω από 
600 ανθρώπους και έτριβα τα μάτια μου ανα-

λογιζόμενος πώς μπόρεσα εγώ να κάνω ομι-
λία στην πλατεία χωριού! Πρέπει να ξεκινάει 
κανείς πρώτα και μετά έρχεται η βοήθεια του 
Θεού, αρκεί να πιστεύει σ’ αυτό που ξεκινά.

Ο γέροντας το απέδειξε στα πράγματα. Πί-
στευε σ’ εκείνο που ξεκινούσε και λαχταρού-
σε – το κήρυγμα του λόγου του Θεού – και ο 
Θεός έκανε το θαύμα. Με το χρόνο η φωνή 
του αποκαταστάθηκε. 

Στην συνέχεια ο π. Πολύκαρπος αναφέρθη-
κε στο πώς έγινε κι ακολούθησε (ο π. Αθ.) τον 
άγαμο κλήρο, που δεν είναι λιποταξία από τον 
έγγαμο βίο αλλά ανάληψη τεράστιων ευθυνών 
ασυγκρίτως περισσότερων ποιοτικά και ποσοτι-
κά από τον έγγαμο. Είναι ένας διαρκής πόλεμος, 
ένας συνεχόμενος σταυρός, γιατί, δε μπορεί να 
είσαι του Χριστού και μάλιστα ιερέας του και να 
ζεις μέσα στην τρελή χαρά. Δεν θα σ’ αφήσει ο 
διάβολος και τα όργανά του.

Το αποφάσισε, είπε, γιατί ο π. Αθανάσιος αγα-
πούσε μέχρις εσχάτων το Χριστό, με μια αγά-
πη ολοκληρωτική που στερεώθηκε ακόμα πε-
ρισσότερο όταν διάβασε τα λόγια του Κυρίου 
στην προς Εβραίους επιστολή «ου μη σε ανώ 
ουδ’ ου μη σε εγκαταλίπω… Κύριος εμοί βοη-

θός, και ου φοβηθήσομαι» (Εβρ. 13, 51).
Και όταν μπήκε στην ιερωσύνη και πήρε την 

παρακαταθήκη από τα χέρια του επισκόπου, το 
σώμα του Χριστού την Εκκλησία, ΣΥΓΚΛΟΝΙΣ-
ΤΗΚΕ, ιδιαίτερα όταν άκουσε τα λόγια: “Λάβε 
την παρακαταθήκην ταύτην, και φύλαξον αυτήν, 
έως της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού, ότε παρ’ αυτού μέλλεις απαιτεί-
σθαι αυτήν”. Του εμπιστεύθηκε την παρακατα-
θήκη, το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλη-
σία – μέχρι την Δευτέρα παρουσία, τότε που 
θα ζητήσει λόγο γι’ αυτήν που πήρε στα χέρια 
του, και οφείλει να την κρατήσει έως το τέλος 
της ζωής του σωστή.

Η προτροπή αυτή, η άκρως αυστηρή, επειδή 
απευθύνεται προς κάθε λειτουργό, καθίσταται 
υπεύθυνος και οφείλει να την παραδώσει ανό-
θευτη. Αντιλαμβάνεσθε ότι η ιερωσύνη μας δεν 
είναι τίτλος τιμής αλλ’ είναι φοβερή, είναι φρι-
κτή αποστολή.

Με την χάρη και την ευλογία του Θεού ο Γέ-
ροντάς μας ανήκει στο λαό του Θεού που ερ-
γάστηκε στο σώμα της Εκκλησίας από νέος ως 
μοναχός, ως κληρικός, ως ηγούμενος της αδελ-
φότητός μας, ως πνευματικός πατέρας χιλιά-

δων πνευματικών παιδιών και δίνοντας την κα-
λήν μαρτυρία μας ειδοποιεί και μας παραγγέλ-
λει να προσέχουμε γιατί ο κίνδυνος που διατρέ-
χουμε από την πλάνη του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ 
είναι μπροστά μας. Πρέπει να το συνειδητοποι-
ήσουμε αυτό. Είναι φοβερό! Για τον λόγο αυτό, 
να μείνουμε εδραίοι στην Ορθόδοξο πίστη μας 
και στο Ευαγγελικό ήθος, διότι χάλασαν τα ήθη 
των Χριστιανών. Να είμαστε σε διαρκή εγρήγορ-
ση και να ζητάμε από τον άγιο Τριαδικό Θεό την 
ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγί-
ου Πνεύματος, για να μην βγούμε από τον λαό 
του Θεού, αν φυσικά είμαστε στο λαό του Θεού.

Ως πνευματικά του παιδιά ας φροντίσουμε να 
μην γίνουμε ανάξιοι της μεγάλης του προσφο-
ράς, αλλά ευγνώμονες όντες να τον μνημονεύ-
ουμε, και εξετάζοντας τον τρόπο που έζησε να 
τον έχουμε πρότυπο και παράδειγμα μιμούμε-
νοι την πίστη του σύμφωνα με την παραγγε-
λία του αποστόλου Παύλου, που λέγει: “μνη-
μονεύετε των ηγουμένων υμών οίτινες ελά-
λησαν τον λόγον του Θεού, ως αναθεωρού-
ντες την έκβασιν της αναστροφής μιμείσθε 
την πίστιν” (Εβρ. 13, 17).

Ας έχουμε, αδελφοί μου, την ευχή του.

Στις 26 Μαΐου – ψυχοσάββατον – αναχώρη-
σε για τους Ουρανούς μία αγία ψυχή, ένας 
καλός λευίτης, ένας άριστος λειτουργός και 
πνευματικός πατέρας, ο π. Ευάγγελος Πα-
παχρήστος,  υπόδειγμα σεμνότητος, ευλα-
βείας, ταπεινοφροσύνης, αποστολικού ζή-
λου και αγάπης ανυπόκριτης.

Υπηρέτησε το άγιο θυσιαστήριο ως λει-
τουργός του Υψίστου και συλλειτουργός των 
Αγγέλων πάνω από μισό αιώνα (53 χρόνια).

Ως Πρεσβύτερος έμεινε κοντά στο λαό 
καλλιεργώντας τις ψυχές του, τον πλούτιζε 
με τα λειτουργικά του βιώματα και πρόβαλ-
λε μπροστά του τα φωτεινά πατερικά υπο-
δείγματα.

Γεννήθηκε στο Ριζόμυλο του Βόλου το 
1935. Ήταν γόνος τετραμελούς οικογενείας, 
και στα 6 του χρόνια ορφάνεψε από πατέρα.

Μετά την στρατιωτική του θητεία φοίτησε 
στο Ανώτατο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο. 
Εκεί είχε την μεγάλη ευλογία να γνωριστεί 
με τον π. Αθανάσιο Μυτιληναίο, ηγούμενο 
της Ιεράς Κομνηνείου Μονής Αγ. Δημητρί-
ου Στομίου.Είχαν μία ζωντανή αδελφική φι-
λία που κράτησε, όχι μόνο όσο ζούσε ο Γέρο-
ντας Αθανάσιος αλλά και  μετά συνεδεμένος 
με την μοναστική αδελφότητα της Μονής.

Ήρθε σε γάμο κοινωνία με την Αναστα-
σία Παπαϊωάννου – υπόδειγμα πρεσβυτέ-
ρας – όπου ο καλός Θεός τους χάρισε 3 παι-
διά και 7 εγγόνια.

Χειροτονήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1964 
ως διάκονος και στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου 
έτους ως ιερέας. Ήταν μια εποχή δύσκο-
λη διότι μερικά χρόνια πριν (το 1957) έγινε 
ο μεγάλος σεισμός που  ισοπέδωσε τα πά-
ντα. Έτσι, εκτός του πνευματικού του έργου, 
ανασκουμπώθηκε από την πρώτη ημέρα της 
χειροτονίας του εγκαινιάζοντας τον ναό του 
αγίου Αθανασίου και βάζοντας τον θεμέλιο 
λίθο για τον άγιο Δημήτριο Ριζομύλου με τον 
επίσκοπο π. Θεολόγο ευλογούντα.  Βρέθη-
κε στο 1979 στο Βόλο να κατασκευάζει τον 
ιερό ναό του αγίου Νεκταρίου σε μια περιο-
χή με ιδιαιτερότητες. Από εδώ βρέθηκε στον 
άγιο Γεώργιο Ιωλκού, και στην συνέχεια τον 
βρίσκουμε στους αγίους Αναργύρους όπου 
υπηρέτησε 17 χρόνια. Εδώ ανοικοδόμησε το 
Ενοριακό κέντρο και το παρεκκλήσιο των το-

πικών αγίων. 
Παράλληλα των λειτουργικών υποχρεώσε-

ων σπούδαζε την ιερά Θεολογική επιστήμη 
στα πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Του απονεμήθηκαν τα οφίκια του Οικονό-
μου και του Πρωτοπρεσβυτέρου.

Για χρόνια τα καλοκαίρια λειτουργούσε 
στις κατασκηνώσεις του Θεολόγου που φι-
λοξενούνταν στο χώρο του Χριστιανικού Συλ-
λόγου “Ο ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ” και συλλειτουργού-
σε με τον Σεβασμιώτατο Θεολόγο στον ναό 
του Αγ. Κων/νου και Ελένης, μέσα στην κα-
τασκήνωση.

Εδώ μέσα ζήσαμε στιγμές μεγάλες πνευ-
ματικής ανάτασης. (θα αναφερθούμε σ’ ένα 
από τα πολλά περιστατικά). Ο π. Θεολόγος 
εκοιμήθη στις 31 Ιουλίου 1996. Μετά ένα χρό-
νο και πριν το ετήσιο μνημόσυνο (20 Ιουλίου 
1997 Κυριακή των Αγ. Πατέρων)  συνέβη το 
εξής: Λειτουργός του ναού αγ. Κωνσταντί-
νου ήταν ο π. Ευάγγελος, ψάλτης ο κ. Αθα-
νάσιος Τέλιος και μερικοί άλλοι.

Ενώ ο όρθρος κυλούσε ομαλά, μετά τις Κα-
ταβασίες άρχισε να δείχνει ότι κάτι δεν πάει 
καλά. Ο λειτουργός Ιερέας άρχισε να μπερ-
δεύει τις εκφωνήσεις. Τότε αναγκάστηκα να 
μπω στο Ιερό και με το “Εγκόλπιο του Ανα-
γνώστου” να βοηθώ χαμηλόφωνα τον Ιερέα 
στις εκφωνήσεις. Ο ιερέας είχε μουσκευτεί 
από ιδρώτα. Αρκετές στιγμές τον έβλεπα να 
κλαίει μην μπορώντας να συνεχίσει…

Με πολύ δυσκολία, φθάσαμε: “Στα σα εκ 
των σων, σοι προσφέρομεν κατά πάντα, και 
δια πάντα”. Ο π. Ευάγγελος γονάτισε, διά-
βασε τις ευχές και με μεγάλη δυσκολία εκ-
φώνησε το “εξαιρέτως της Παναγίας αχρά-
ντου, υπερευλογημένης…” όταν ξαφνικά ξέ-
σπασε σε ένα γοερό κλάμα!  Μονολογώντας 
δε επαναλάμβανε το: “Αχ… τι έπαθα σήμε-
ρα…” μη μπορώντας να  δώσει άλλη πληρο-
φορία…, συν Θεώ  φθάσαμε στο τέλος και 
μετά την κατάλυση του Αγίου Ποτηρίου και 
την τυπική απόλυση, καθίσαμε στο σπίτι για 
μια μικρή ανάπαυση.  Εδώ μας διηγήθηκε τί 
του συνέβη:

«Αρκετές στιγμές όταν λειτουργούσα, και 
ιδιαίτερα στο ναό των Μεσαγγάλων, αισθα-
νόμουν την παρουσία του π. Θεολόγου. Σή-
μερα – λέει – από την ώρα της Προσκομιδής 
μέχρι το “Εξαιρέτως της Παναγίας…” ήταν 
δίπλα μου». Γιατί; Μήπως δεν έκανα κάτι σω-
στό; Μήπως κάτι δεν του άρεσε; Γιατί; Ρω-
τούσε και ξαναρωτούσε…

Ρώτησε και την δική μου άποψη…  Του 
υπέδειξα να συμβουλευτεί τον γέροντά του, 
όπως και έγινε.

Ο γέροντάς του (π. Αθανάσιος Μυτιληναί-
ος) θεώρησε την παρουσία του π. Θεολόγου 
να συλλειτουργεί με τον π. Ευάγγελο ως με-
γάλη ευλογία, και τον  παρακάλεσε να μην 
το ανακοινώσει, “άχρι καιρού”.

Και το “άχρι καιρού” ήρθε στο 6τές (Ιούλι-

ος 2002) μνημόσυνο του π. Θεολόγου που ο 
Ηγούμενος της μονής Γέροντος αναφέρθηκε 
στην Ευαγγελική περικοπή των Μακαρισμών 
του Χριστού. Και αποκάλεσε τον μακαριστό 
επίσκοπο «Όσιον και Ιερομάρτυρα» που εβί-
ωσε όλην την κλίμακα των μακαρισμών που 
ο Κύριος Ιησούς μας εδίδαξε στην επί του 
Όρους ομιλία» (Ματθ. 5, 3-12).

Στην τράπεζα που προσφέρθηκε  ακούστη-
καν πολλά θαυμαστά για την βιωτή του αγί-
ου Θεολόγου από Ηγουμένους, Ιερείς, Λαϊ-
κούς…  Εκεί αφηγήθηκε και ο μακαριστός, 
τώρα, π. Ευάγγελος τα της παρουσίας του 
π. Θεολόγου.

Ο μακαριστός π. Ευάγγελος, επροικίσθη 
από τον Θεό μ’ όλες τις αρετές που κάνουν 
τον άνθρωπο “κατ’ εικόνα”. Καλλιέργησε την 
αγάπη που απαιτεί ηρωισμό που δεν περιο-
ρίζεται σε κενούς λόγους ή κούφιες αισθη-
ματολογικές συμπόνιες αλλά την ανιδιοτε-
λή αγάπη που δεν απέβλεπε σε επαίνους, 
χειροκροτήματα, και πρόσωπα, αλλά μόνον 
στις ανθρώπινες ψυχές. Φρόντιζε να στολί-
ζει την ψυχή και να την ντύνει με τα απα-
στράπτοντα μάρμαρα των αρετών, με τα 
θαυμάσια νάματα της Αγίας Γραφής, διό-
τι γνώριζε πως η ψυχή είναι η κατοικία του 
Θεού και πρέπει να είναι καθαρή.

Περπάτησε με ενθουσιασμό, με αφοσί-
ωση και με συνέπεια στον ιερατικό δρόμο. 
Παραδόθηκε στη λατρεία του Θεού. Απορ-
ροφήθηκε στην άσκηση της “Τέχνης των 
Τεχνών και της Επιστήμης των Επιστημών” 
(Γρ. Ναζιανζηνός: Απολ. 16) της ποιμαντι-
κής διακονίας του.

Ο Κύριος τον κάλεσε την ημέρα του Με-
γάλου Ψυχοσάββατου. “Άγγελος έφθασε” 
και παρέλαβε την ψυχή του για μέρη  όπου 
επάνοδος δεν υπάρχει, ώστε να ζήσει πλέ-
ον αιωνίως στη χαρά της Βασιλείας των 
Ουρανών.

Κύματα και σπιλιάδες αναμνήσεων κατα-
κλύζουν το είναι μας. Στην θριαμβεύουσα 
Εκκλησία που βρίσκεσαι, μετά των αγίων 
και αγγέλων, πάτερ Ευάγγελε, πρέσβευε 
στον Κύριον της ζωής και του θανάτου και 
για όλους εμάς. – Φίλους και εχθρούς. Γνω-
στούς και αγνώστους. Συγγενείς σαρκικούς 
και πνευματικούς. ΑΜΗΝ.

“Μακαρία η οδός, η πορεύει σήμερον:”
† Ο. π. Ευάγγελος Παπαχρήστου

ΕΙΣ ΜΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΣΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ  (ψαλμός 111)συνέχεια από τη σελ. 6
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συνεχίζεται στη σελ. 9

Αυτό χρειάζεται η χώρα για να εξέλθει από την πολυεπίπεδη κρίση 
που τη μαστίζει, σύμφωνα με τον Αντώνη Κουνάδη. Μέλος της Ακα-
δημίας Αθηνών από το 1999, ο κ. Κουνάδης έχει λαμπρή σταδιοδρο-
μία στην επιστήμη του μηχανικού και φέτος είναι πρόεδρος του ανώ-
τατου πνευματικού θεσμού της Ελλάδας. Εχοντας γεννηθεί το 1937, 
κάνει μια αναδρομή ζωής και θυμίζει και την αθλητική του σταδιο-
δρομία, καθώς υπήρξε δισκοβόλος με σημαντικές επιτυχίες σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό. Βεβαίως, όπως τόνισε, «θέλω να διευκρινίσω ότι 
οι απαντήσεις μου στα ερωτήματά σας εκφράζουν προσωπικές μου 
απόψεις, ιδιαίτερα δε, αυτό ισχύει για τις απαντήσεις μου που αφο-
ρούν θέματα της Ακαδημίας Αθηνών, για τα οποία βεβαίως δεν έχω 
σχετική εξουσιοδότηση».

– Διανύσατε όλη τη μεταπολεμική Ελλάδα. Ποιες οι αναμνήσεις 
σας για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις;

– Κατοχική περίοδος εξοντωτικής φτώχειας και μακράς κακουχίας, 
δραματικές πολιτικές εξελίξεις, έντονος εθνικός διχασμός, βαθμιαία 
ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής, κατασκευή έργων υποδομής, βή-
ματα οικονομικής ανορθώσεως, νέα περίοδος πολιτικής ανωμαλίας, 
δικτατορία, τραγωδία της Κύπρου, μεταπολίτευση, έξοδος από το 
στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, σταδιακός εκδημοκρατισμός, αποβι-
ομηχάνιση της χώρας. Mετά μία εθνική συμφορά, στα μέτρα για την 
αποκατάστασή της ενίοτε περιλαμβάνονται ή παρεισφρέουν άστοχα 
ή και καταστροφικά μέτρα. Παράδειγμα, η έναρξη κρατικοποιήσεων 
μεγάλων προβληματικών επιχειρήσεων επιβαρυντικών για τη χώρα. 
Επίσης, το Σύνταγμα του 1975 κατήργησε την προστασία που εξασφά-

λιζε το Σύνταγμα του 1952 για τη γλώσσα 
μας, κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εθνικής 
μας ταυτότητας. Τούτο επέτρεψε τη σταδι-
ακή της φθορά μέσω νομοθετικών ρυθμί-

σεων, με αποτέλεσμα το σημερινό επίπεδο κακοποίησής της και άλλα 
ζημιογόνα παρεπόμενα. Στη συνέχεια είχαμε το ευοίωνο γεγονός της 
εισόδου της χώρας μας στην τότε ΕΟΚ, τη μετέπειτα εισροή πακτω-
λού χρημάτων, την ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων τάξεων χω-
ρίς όμως την πραγματοποίηση επενδύσεων, τις «κοινωνικοποιήσεις» 
προβληματικών επιχειρήσεων, τη διόγκωση του δημόσιου τομέα, την 
κατασπατάληση κοινοτικών πόρων. Ακολούθησαν έντονος λαϊκισμός, 
πολυτελής διαβίωση με αυξανόμενο εξωτερικό δανεισμό, υποθήκευ-
ση του μέλλοντος γενεών, πτώχευση, φυγή νεολαίας στο εξωτερικό, 
αποκρατικοποίηση δημοσίων οργανισμών με εντολή δανειστών, λαϊ-
κή αγανάκτηση, απαξίωση πολιτικών, ξεπούλημα-υποθήκευση κρατι-
κής περιουσίας, μείωση εθνικής κυριαρχίας, μεταναστευτικό, ασύμ-
μετρες εξωτερικές απειλές από τους γείτονές μας, έλλειψη συνεννο-
ήσεως των πολιτικών δυνάμεων, εσωτερικός διχασμός, έλλειψη εθνι-
κής συνοχής, με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται σήμερα σε 
μέγιστο κίνδυνο.

– Μπορείτε να γίνετε πιο σαφής σχετικά με τη φθίνουσα πορεία 
της γλώσσας και τις άλλες επιπτώσεις;

– Το Σύνταγμα του 1975 που αφήρεσε την ασπίδα προστασίας της 
γλώσσας που παρείχε το Σύνταγμα του 1952 επέτρεψε την περιβόη-
τη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976, η οποία κατάφερε το πρώ-
το καίριο πλήγμα κατά της γλώσσας μας με την κατάργηση στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από 
το πρωτότυπο. Το 1982 ακολούθησε δεύτερο πλήγμα με την κατάργη-
ση του πολυτονικού συστήματος γραφής που συνοδεύθηκε αργότε-
ρα με άλλα κατά της γλώσσας μέτρα, τα οποία οδήγησαν στο σημε-
ρινό επίπεδο λεξιπενίας, αδυναμίας εκφράσεως και σκέψεως της νε-
ολαίας που χρησιμοποιεί στο λεξιλόγιό της περίπου 800 λέξεις. Οσο 
πτωχότερο το λεξιλόγιο τόσο πτωχότερη η σκέψη, διότι σκεπτόμεθα 
μέσω των λέξεων. Είναι συνήθεις οι βαρβαρισμοί, οι σολοικισμοί, η 
παραμορφωτική εκφορά λόγου, που ακούμε ακόμη και από παρου-
σιαστές ειδήσεων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Η Ελλη-
νική Γλωσσική Κληρονομιά διοργάνωσε μεγάλες εκδηλώσεις για την 
προστασία της ελληνικής, επιτυγχάνοντας την ανάσχεση της φθίνου-
σας πορείας της και ακολούθως την αύξηση των ωρών διδασκαλίας 
των Αρχαίων Ελληνικών, τα οποία δυστυχώς εντάχθηκαν πρόσφατα 
στα προαιρετικά μαθήματα!

Το Σκοπιανό
– Η «Κ» στα μέσα Φεβρουαρίου δημοσίευσε ανακοίνωση της Ακα-

δημίας για τα Σκόπια με τίτλο «Ο τόπος εγκατάστασης ενός λαού 
(και μόνο) δεν είναι προσδιοριστικός της ταυτότητάς του». Η ανα-
κοίνωση φέρεται να σχολιάστηκε ευμενώς από τον Τύπο και την 
κοινή γνώμη. Πάνω σε ποιους άξονες πρέπει να αναζητηθεί λύση;

– Για το Σκοπιανό η Ακαδημία Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση στις 16 
Φεβρουαρίου, η οποία είχε ιδιαίτερα θετική απήχηση. Το δεύτερο ερώ-
τημά σας δεν είναι επιστημονικού αλλά πολιτικού περιεχομένου εκτός 
των σκοπών της Ακαδημίας κατά το άρθρο 78 του Οργανισμού της. 
Ανεξαρτήτως τούτου, οποιαδήποτε σχετική παρέμβαση δεν είναι σκό-
πιμη στη φάση αυτή των διεξαγομένων μυστικών διαπραγματεύσεων.

Κ. Διευθυντά του ιστο-
λογίου σας 

Στην έγκριτη ιστοσε-
λίδα σας στις 27.6.2018, 
δημοσιεύσατε μία επι-
στολή του π. Θεμιστο-
κλή Μουρτζανού, που 
αφορούσε την κοίμηση 
του μακαριστού πλέον 
δεσπότη Λάρισας κυ-
ρού Ιγνατίου.

Πράγματι, όπως ανα-
φέρει ο π. Θεμιστοκλής 
Μουρτζανός, «…μπρο-
στά στον θάνατο αγα-
πημένων προσώπων δεν 
αναλογίζεσαι μόνον την 

δική σου πορεία, αλλά αισθάνεσαι 
έντονα κι’ αυτό το κενό της απου-
σίας…». 

Αυτή την απουσία του σεβ. κυρού 
Ιγνατίου που αισθάνθηκε ο π. Θε-
μιστοκλής, αισθανθήκαμε και εμείς 
από την απουσία του σεβ. κυρού 
Θεολόγου, αγίου κατά γενική ομο-
λογία, πράου, ειρηνικού, εφαρμόζο-
ντος την εντολή της αγάπης και της 
φιλαδελφίας, ο οποίος αντικαταστά-

θηκε παρανόμως από τον σεβ. Δημή-
τριο Μπεκιάρη και στην συνέχεια πα-
ρανόμως και αντικανονικώς από τον 
σεβ. κυρό Ιγνάτιο.

 Δεν θα αναφερόμασταν στον π. 
Θεμιστοκλή, εάν δεν αναφερόταν 
αναίτια, ψευδώς και συκοφαντικά 
στους Αγωνιζομένους Χριστιανούς.

Αναίτια  
Αναίτια διότι, δεν περιορίσθηκε στο 

να εγκωμιάσει τον κυρό Ιγνάτιο, που 
είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καθε-
νός, αλλά θεώρησε καλό να οξύνει 
αναίτια τα από 44ετίας( 25ετίας από 
εμφανίσεως κυρού Ιγνατίου) εκκλησι-
αστικά γεγονότα  εμπλέκοντας  τους 
μαρτυρικούς Αγωνιζόμενους και μι-
λώντας για ‘’σχοινί στο σπίτι του κρε-
μασμένου’’. Αυτό δεν είναι ίδιον αν-
δρός και μάλιστα ιερέως.

Ψευδώς και συκοφαντικά
1)Αναφέρει ότι τον σεβ. κυρό Ιγνά-

τιο δεν τον γνώριζε. Ότι ήταν άγνω-
στος. Αυτό είναι αληθές, διότι οικο-
γενειακώς ακολουθούσαν τον σεβ. 
Δημήτριο Μπεκιάρη, και αργότερα 
ακολούθησαν τον σεβ. κυρό Ιγνάτιο.

2)Αναφέρει ότι ο σεβ. κυρός Ιγνά-

τιος καλούνταν σε μία Μητρόπολη, 
τραυματισμένη από φανατισμό. Αυτό 
βέβαια αποτελεί δυσφήμιση και μάλι-
στα δια του τύπου.

 Συμφωνούμε ότι ήταν τραυματι-
σμένη , βαριά από το 1974 όταν κενό-
δοξοι, αμοραλιστές ρασοφόροι μνη-
στήρες εισπήδησαν σε ξένες μητρο-
πόλεις  ετσιθελικά  αναστατώνοντας 
και τη μητρόπολη Λάρισας. Και τότε 
ο λαός που γαλουχήθηκε στην Ορ-
θόδοξη πίστη  από αξιόλογους πνευ-
ματικούς αντέδρασε μέχρις εσχάτων  
σταθείς στο πλευρό του αγίου τους 
Ποιμενάρχη Θεολόγου.

Αυτή την αντίδραση των θρησκευ-
όμενων Λαρισαίων  ο π. Θεμιστοκλής 
την χαρακτήρισε ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ. Τότε, 
με ελαφρά συνείδηση, ο εν λόγω επι-
στολογράφος να χαρακτήριζε ‘’φα-
νατικούς ‘’ και τους υποστηρικτές του 
αγίου Χρυσοστόμου, που σαν τους 
Λαρισαίους ,διώκονταν από το εκ-
κλησιαστικό κατεστημένο με την σύ-
μπραξη των δυνάμεων της πολιτείας. 
Επίσης, συκοφαντώντας τον Άγιο Νε-
κτάριο, θαρρούσε το εκκλησιαστικό 
κατεστημένο ότι θα ξεμπέρδευε μ’ 

«Αγιε» Δημητριάδος, εσείς που 
τόσο εύκολα επαινείτε, δεν βρήκατε 
τίποτα καλό τόσα  χρόνια να πείτε για 
τον μακαριστό κυρό Θεολόγο; Αλλά  
βλέπετε «…Ήταν βαρύς και βλεπό-
μενος…» Η σκιά του και μόνο σας 
έλεγχε και σας ελέγχει χωρίς να μιλά.

Ο Θεολόγος ήταν άκακος, πράος, 
ακτήμων, αγαπητός σε όλους, ολιγό-
λογος,  με μεγάλη καρδιά και  αγνό-
τητα.Διότι άν δεν είχε μεγάλη καρ-
διά με αγνότητα, δεν θα μπορούσε 
να δεχτεί τα ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ & ΠΑΡΑ-
ΝΟΜΑ, την ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ των ΙΕΡΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ, και του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ κ.α.

 Εσείς, Σεβασμιότατε  δεν βλέπατε 
τίποτα; Δεν αντιληφθήκατε όλες αυ-
τές τις παραβιάσεις; Και γιατί ο γέ-
ροντάς σας άγιος Πειραιώς αρνήθη-
κε την συμμετοχή σας στην εκλογική 
διαδικασία για την Μητρόπολη Λάρι-
σας; Πόσο ξένα, ξύλινα και παράκαι-
ρα φαίνονται τα λόγια σας !

 Εσείς, άγιε Δημητριάδος, βρεθή-
κατε –όπως λέτε-από 
χρόνια   στο πλευρό του 
παράνομου και μοιχεπι-
βάτη δεσπότη Ιγνατίου. 
Για ποια καρτερικότητα 
και συγχωρητικότητά 
του άραγε μιλάτε; Πού 
την είδατε αυτή;

1 Μήπως οι 740.000€ 
αποζημιώσεις που ζη-
τούσε από τους Αγωνι-
ζόμενους Χριστιανούς 
είναι μέσα σ’ αυτά τα 
πλαίσια της «…καρτερι-
κότητας και της συγχω-
ρητικότητας…»;

2 Μήπως,Οι 200 μη-
νύσεις στους Αγωνι-
ζόμενους χριστιανούς 
(χωρίς να δεχθεί καμία 
μήνυση, όχι γιατί οι Αγω-

νιζόμενοι χριστιανοί δεν μπορούσαν 
να κάνουν, αλλά δεν ήθελαν) ήταν 
μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια της «…καρ-
τερικότητας και της συγχωρητικό-
τητας…»; 

3 Μήπως,οι εκατοντάδες τραυματί-
ες και μεταφερθέντες σε νοσοκομεία 
κατά την χειροτονία του, την ψευτο-
ενθρόνισή του και την  κάθε έξοδό 
του (βίντεο, φωτογραφίες, δελτία ει-
δήσεων κ.τ.λ. μαρτυρούν αυτά), ήταν 
μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια της «…καρ-
τερικότητας και της συγχωρητικό-
τητας…»;

4 Μήπως, η ψευτοενθρόνιση (χω-
ρίς διάταγμα από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας)  και ο άγριος ξυλο-
δαρμός εκατοντάδων Αγωνιζομένων 
ήταν μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια της «…
καρτερικότητας και της συγχωρη-
τικότητας…»  και γι`αυτό  κοιμόσα-
σταν ήσυχοι;

5 Εσείς, Σεβασμιότατε, μια και ανα-
φέρετε ότι «…έτσι πορεύεστε εσείς οι 
επίσκοποι…»,-συμπαραστεκόμενοι-
το κάνετε αυτό και όταν ο συνάδελ-
φός σας παρανομεί;  Δεν σας είδα-
με να διαμαρτύρεσθε για τις εξό-
φθαλμες παρανομίες (ιερών κανό-
νων & καταστατικού χάρτου), αντί-
θετα (όπως αναφέρατε) τον στηρί-
ξατε και σας στήριξε.

6 Εσείς, Σεβασμιότατε, πώς κρί-
νετε, το ότι ο μακαριστός Ιγνάτιος 
δεν έχει δημοσιεύσει απολογισμούς 
για το προσκύνημα της Αγίας Παρα-
σκευής επί (22) εικοσιδύο χρόνια; 
Στο σκάνδαλο που κλέβανε χρήμα-
τα, δεν είδαμε να διαμαρτύρεστε. 
Μήπως φταίνε και γι’ αυτό οι Αγωνι-
ζόμενοι Χριστιανοί; Έτσι πορεύεστε 
εσείς οι επίσκοποι;

7 Εσείς, Σεβασμιότατε, τι λέτε, 
πρέπει ένας επίσκοπος (όπως μας 
περιγράφετε τον κυρό Ιγνάτιο), να 
έχει 200 και πλέον στολές, αξίας πε-

ρίπου 1.000.000€; Πώς συμβιβάζο-
νται αυτά, με τον έρανο που  κάνατε 
γιά τα έξοδα της κηδείας;

 8 Μήπως σας διαφεύγει;
• Το σκάνδαλο της Ι. Μ. Λαρίσης 

με τα χρήματα του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑ-
ΦΟΥ ( 8,8 εκατομμύρια δραχμές – 
εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ).

• Το σκάνδαλο των 1,2 εκατομμυ-
ρίων € από το κληροδότημα ΚΡΙΚΚΗ.

Προφανώς αυτός είναι…(και πόσα 
ακόμα…!) «…ο σταυρός και η θυ-
σία…» που αναφέρατε.

9 Πριν (6) περίπου μήνες ήλθε η τί-
μια ζώνη της Παναγία μας από την Ι. 
Μ. Βατοπεδίου, την οποία προσκύ-
νησαν, (εκατοντάδες χιλιάδες απ’ 
όλη την Θεσσαλία νύχτα – μέρα). 
Γιά τα χρήματα που μαζεύτηκαν, 
μήπως γνωρίζετε τίποτα; Διότι ο πα-
τήρ Εφραίμ το μερτικό του το άφη-
σε στην Μητρόπολη-ο κόσμος μιλά-
ει για πάνω από 500.000e-Μήπως ο  
«…ο χαρισματικός και σταυρωμένος 
καθημερινά…» δεσπότης  Ιγνάτιος, 
ενώ η Λάρισα  δεν έμαθε ΑΠΟΛΥΤΩΣ 
ΤΙΠΟΤΑ, σας είπε κάτι;

Αλήθεια μήπως θα έπρεπε να 
παρέμβει κάποιος εισαγγελέας ή 
το ΣΔΟΕ; 

9 Επιπλέον, όσον αφορά το ταξίδι 
στην Αμερική, εσείς, που είστε μη-
τροπολίτης, δεν γνωρίζετε ότι τα μο-
σχεύματα (μοναδικού οργάνου) απο-
τελούν εμπόριο οργάνων και δεν επι-
τρέπεται να  λαμβάνται από ανθρώ-
πους που δεν κατέληξαν; Πολλώ μάλ-
λον ότι δεν επιτρέπεται επίσκοπος 
να λαμβάνει μόσχευμα; Τί λέει η επί-
σημη θέση της Εκκλησίας, ή μήπως 
για σας τους επισκόπους δεν ισχύει;

10 Για τον μακαρίτη κυρό Ιγνά-
τιο τρέξατε αμέσως να τον βοηθή-
σετε οικονομικά! Αυτό δείχνει ευαι-
σθησία. Για τον κυρό Θεολόγο όμως 
που 24 χρόνια τον έχετε  ΑΚΟΜΑ κα-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ 27.6.2018

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ: 
ΠΤΩΧΟΤΕΡΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ, ΠΤΩΧΟΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ που ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!      

συνέχεια στη σελ. 16

πρόεδρος Ακαδηµίας
κ. Αντώνης Κουνάδης

(εφ. «Καθηµερινή»)
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ρια και το πένθος, που εύλογα κάποιοι άνθρωποι 
αισθάνονται, όταν φεύγει από τη ζωή ένας άνθρω-
πος δικός τους ή ένας άνθρωπος που γνώρισαν και 
εκτιμούσαν πολύ. Ο θάνατος παραμένει μυστήριο, 
που προκαλεί δέος και πόνο στους ανθρώπους. 
Δέος και πόνο, που η εκκλησία προσπαθεί να απα-
λύνει με τον παρηγορητικό της λόγο. Αυτός είναι ο 
ρόλος της! Και καλό πάντα είναι, ο λόγος να συνο-
δεύεται απ’ το παράδειγμα.

Σκέφτομαι το μεγαλείο που εκπέμπει ο ιεράρχης, 
που επιλέγει να περάσει τις τελευταίες μέρες του 
προσευχόμενος σε κάποιο μοναστήρι. Πόσο σπου-
δαίος είναι αλήθεια ο πνευματικός ηγέτης, που λέει: 
«Ευγνωμονώ τον Κύριο που με άφησε να ζήσω 72 
χρόνια. Τον ευχαριστώ που με αξίωσε να φτάσω σε 
ανώτατα ιερατικά αξιώματα. Και τώρα, μετά από 
μια πλούσια ζωή, προσμένω επιτέλους να Τον συ-
ναντήσω». Πόσο συγκινεί και πόσο βοηθάει το ποί-
μνιό του, αυτός που λέει «Χαίρομαι που φεύγω, αν 
αυτό είναι το θέλημά Του!».

Και πόσο αδυνατίζει αυτή την πίστη, η επιλογή να 
μεταβείς στο καλύτερο και ακριβότερο μεταμοσχευ-
τικό κέντρο του κόσμου – αυτό που οι «κοινοί θνη-
τοί» δύσκολα μπορούν να πλησιάσουν – και να στε-
ρήσεις από την έτσι κι αλλιώς φτωχή παγκόσμια δε-
ξαμενή μοσχευμάτων, ένα μόσχευμα που θα μπο-
ρούσε διαφορετικά να σώσει έναν πολύ νεότερο 
άνθρωπο; Για να πετύχεις τι, αν το νόημα της ζωής 
είναι πράγματι το να θυσιάζεσαι για τους άλλους;

Η ζωή βεβαίως είναι γλυκιά. Και δεν πρόκειται εγώ 
να κατηγορήσω κανέναν, επειδή κάνει ότι μπορεί για 
να σώσει τη δική του. Ο εκλιπών Μητροπολίτης μας, 
στην πραγματικότητα δεν έκανε τίποτα περισσότε-
ρο απ’ ότι θα έκανε κι οποιοσδήποτε από εμάς, εάν 
είχε βεβαίως την οικονομική δυνατότητα! Λιγόστε-
ψε όμως με την πράξη του αυτή, την πίστη των αν-
θρώπων. Τι να της πεις τώρα της χαροκαμένης μά-
νας, που έχασε πρόωρα το παιδί της; Ότι το κάλε-
σε τάχα ο δημιουργός του και πως πρέπει να απο-
δεχθεί καρτερικά το θέλημα Του; Τι να του πεις του 
γονιού, που περιμένει με λαχτάρα να χτυπήσει κά-
ποτε το τηλέφωνο, για κάποιο μόσχευμα που βρέ-
θηκε διαθέσιμο για το βλαστάρι του; Ότι το πήρε 
ένας 72χρονος, επειδή είχε περισσότερα χρήματα 
από εκείνον; Τι να του πεις αυτού που πιστεύει πως, 
ίσως στον άλλο κόσμο να περάσει καλύτερα! Ότι το 
πιστεύεις κι εσύ; Όταν του δείχνεις με τις πράξεις 
σου πως, τελικά, μάλλον μόνο σ’ αυτή τη ζωή έχει 
νόημα να ζεις!

Πόσο πιο ωραίο θα ήταν να έφευγες περιτριγυ-
ρισμένος από ανθρώπους που σε πιστεύουν και σ’ 
αγαπούν, προσευχόμενος ίσως σε κάποιο μοναστήρι 
για όσους – πολύ νεότερους – αφήνεις πίσω σου, να 
παλεύουν ακόμα για να βρουν γιατρειά! Πόσο περισ-
σότερο θα στήριζες τον αγώνα και την πίστη τους, 
αν αυτά ήταν τα έργα κι όχι μόνο τα λόγια σου…!

Καταλαβαίνω βεβαίως, πως κάτι τέτοιες απόψεις 
συνήθως τις αποφεύγουν όσοι ασχολούνται με τα 
κοινά! Πως σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη, μόνο 
εκλογική ζημιά μπορεί να προκαλέσουν! Εγώ πάλι 
πιστεύω πως ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει και δια-
κρίνει πλέον αυτούς που δε φοβούνται την αλήθεια. 
Πως βαρέθηκε τους κόλακες και τους υποκριτές. 
Πως θέλει επιτέλους ανθρώπους ειλικρινείς, που 
έχουν το θάρρος της γνώμης τους, όσο δυσάρε-
στη κι αν είναι μερικές φορές αυτή: ο Μητροπολί-
της μας, ΔΕΝ έπρεπε να υποβληθεί σε μεταμόσχευ-
ση. Σαν καλός Χριστιανός, έπρεπε να δώσει τη σει-
ρά του είτε σε κάποιον που είχε πολύ λιγότερα χρή-
ματα, είτε σε κάποιον που είχε πολύ περισσότερα 
χρόνια μπροστά του για να ζήσει. Πως αντί να πε-
θάνει επάνω στο χειρουργικό τραπέζι, θα ήταν κα-
λύτερο να πεθάνει ήσυχα, ανάμεσα σε αγαπημένα 
πρόσωπα. Αυτή είναι η άποψή μου, κι αυτή θέλησα 
να μοιραστώ σήμερα μαζί σας!

*Ο Γιώργος Καραβάνας 
είναι μοριακός Βιολόγος 

και πολ. στέλεχος της ΝΔ 

ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΟΝΑΕΙ
συνέχεια από τη σελ. 1

αυτόν. Φοβερή σύμπτωση. Τα ίδια και στην 
Λάρισα. Από συκοφαντία σε συκοφαντία ο 
σεβ. κυρός Θεολόγος. Ότι τάχα έκανε φα-
τρία,και ότι τάχα δεν υπάκουσε στην Ι. Σύ-
νοδο. Αποτέλεσμα ποινή 10 ετούς ακοινω-
νησίας!!!. Και από την πολύ ‘’αγάπη’’ των 
συνεπισκόπων του, είκοσι δύο (22) χρόνια 
τώρα πεθαμένος, είναι σε ακοινωνησία !!!   

3) Όσον αφορά το ποιος είχε μάθει τι 
σημαίνει Χριστός, ηθική, κήρυγμα, στρά-
τευση σ’ ένα έργο, αφιλοκερδής διακονία 
κ.ά., ας είναι καλά οι μακαριστοί σεβ. Αυ-
γουστίνος Καντιώτης, σεβ. Ιγνάτιος Μαν-
δελίδης, αρχιμ. Αθανάσιος Μυτιληναίος, 
ο αρχιμ. Ανάργυρος Σταματόπουλος, και 
πολλοί ακόμη, οι οποίοι «ζύμωσαν» την Λά-
ρισα με τα κηρύγματά τους και το παρά-
δειγμά τους.

Έτσι την σπορά των πολλών, την χρεώ-
νετε στον σεβ. κυρό Ιγνάτιο. Μπράβο, φο-
βερή δικαιοσύνη. Δηλαδή όσοι χειροτονή-
θηκαν οφείλονταν στον πνευματικό αγώνα 
που έκανε ο σεβ. κυρός Ιγνάτιος !!!.

4) Γρήγορα φθάσατε(στο κείμενό σας) στο 
‘’καρδιοχτύπι’’ που είχε την ημέρα της εκλο-
γής του. Γιατί; Αισθάνονταν μήπως ενοχή;

Μα καλά π. Θεμιστοκλή, εσείς που είστε 
φιλομαθέστατος, δεν μάθατε κανένα ιερό 
κανόνα; Δεν μάθατε ότι δεν εκλέγεται άλ-
λος μητροπολίτης στην θέση κάποιου άλ-
λου που έχει την θέση; Στους ιερούς κα-
νόνες αυτό λέγεται «μοιχεπιβασία» και τι-
μωρείται με καθαίρεση. 

Γι’ αυτόν τον λόγο ακυρώθηκε ως παρά-
νομη η εκλογή του σεβ. Δημητρίου Μπε-
κιάρη και μάλιστα χρειάστηκε η προσφυ-
γή στα δικαστήρια, τα οποία κατέδειξαν 
ως άκυρα και παράνομα τα έργα και τις 
ημέρες του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ Τίκα. 
Φυσικά όπως ξέρετε εφαρμόστηκαν πλή-
ρως από την Ιερά Σύνοδο οι αποφάσεις 
των δικαστηρίων.

Μάλιστα η απόφαση του δικαστηρίου 
απαγόρευε την εκλογή νέου μητροπολί-
του στην Λάρισα επί ποινή ακυρώσεως. 
Αυτά δεν τα ξέρετε ή σας αρέσει να δι-
αστρεβλώνετε την αλήθεια και να συκο-
φαντείτε ένα τίμιο και αληθινό αγώνα που 
δεν είχε σχέση ούτε με χρήματα αλλά και 
ούτε  με θέσεις;

Άλλοι διαχειρίστηκαν χρήματα χωρίς 
διαφάνεια, χωρίς απολογισμούς και χω-
ρίς έλεγχο, από Άγια λείψανα ή Άγια προ-
σκυνήματα. 

Επειδή λοιπόν παρανόμως εξελέγη ο 
σεβ. κυρός Ιγνάτιος,(δεν είχε διάταγμα 
εγκαταστάσεως στην Λάρισα)  γι’ αυτό 
τόσο η εκλογή του όσο και η ενθρόνισή 
του ήταν παράνομες.

Συνεπώς δεν μπορούσε να μείνει στην 
Λάρισα, παρά μόνον μετά από  2,5 χρόνια 
που υπεγράφη το διάταγμα εγκατάστα-
σης, δηλαδή μία (1) εβδομάδα πριν τον 
θάνατο του σεβ. κυρού Θεολόγου. 

Παρ’ όλα αυτά εσείς χωρίς να τα ξέρε-
τε (το θεωρούμε απίθανο), ή τα ξέρετε και 
αυτό είναι το χειρότερο,  στάζετε το δη-
λητήριο της συκοφαντίας, ότι το επισκο-
πείο τελούσε υπό κατάληψη !!!. Το επισκο-
πείο δεν τελούσε υπό κατάληψη, αλλά έμε-
νε κανονικά ο σεβασμιότατος κυρός Θεο-
λόγος, αφού δεν υπήρχε λόγος να φύγει.

5) Αναφέρετε ότι περνά τα πρώτα χρό-
νια (ο Ιγνάτιος) “μέσα σ’ ένα κλίμα μίσους 
και διχασμού, χωρίς αυτοί που τον καθύ-
βριζαν να τον γνωρίζουν ποιος είναι.”

Πάλι ψευδώς αναφέρεσθε (τι κρίμα) ότι 
τον καθυβρίζαμε. Πες τε μας μία βρισιά. 
Εκτός εάν κάποιος που διαμαρτύρεται, θε-

ωρείται εκ των προτέρων υβριστής.
Όσον αφορά το κλίμα μίσους και διχα-

σμού, θα σας αναφέρουμε ότι ποτέ δεν μι-
σήσαμε τον σεβ. κυρό Ιγνάτιο, διότι απλώς 
δεν τον γνωρίζαμε.

Διαμαρτυρόμασταν όμως, όπως και  
στον σεβ. Δημήτριο Μπεκιάρη  για την απο-
κατάσταση της αληθείας και όχι του ψεύ-
δους, της συκοφαντίας και της παραπλα-
νήσεως που αναφέρετε στο κείμενό σας.

Τώρα όσον αφορά το πρώτο Πά-
σχα,(ήταν Χριστούγεννα και όχι Πάσχα) 
που αναφερθήκατε στον Άγιο Κων/νο, δεν 
τα έκανε στον άγιο Αχίλλειο, διότι ήταν 
παράνομη η παραμονή του στη Λάρισα 
και μόνον με τα ΜΑΤ μπορούσε να λει-
τουργήσει.

Εμείς βεβαίως τις πράξεις  του κρίναμε 
ως πράξεις ενός αμαρτωλού ανθρώπου, 
Τον ίδιο δε συγχωρούσαμε σαν πρόσωπο. 
Άραγε έκανε το ίδιο και με μας; 

Πάνω από 200 μηνύσεις και αγωγές, 
κατατέθηκαν εναντίον των Αγωνιζομέ-
νων Χριστιανών. 

Πάνω από 740.000 € ζητουσε αποζη-
μίωση.

Κάθε φορά, από την χειροτονία του, την 
ενθρόνισή του, την κάθε εμφάνισή του, γέ-
μιζαν οι δρόμοι αίμα από τα χτυπήματα των 
ΜΑΤ στους Αγωνιζομένους Χριστιανούς, και 
οι φυλακές και τα δικαστήρια από συλλήψεις.

Φυσικά χρειαζόταν χρήματα για δικηγό-
ρους και έξοδα. Ας δούμε όμως ακριβώς 
τι συμβαίνει.

α) Για δικηγόρους.
Οι αγωνιζόμενοι Χριστιανοί, πλήρωναν 

παράβολα και δικαστικά έξοδα από το 
υστέρημά τους (προς τιμή τους οι δικηγό-
ροι μας δεν ελάμβαναν αμοιβή). 

Αντίθετα η μητρόπολη από τα παγκάρια 
των εκκλησιών, αλλά και από τα χρήματα 
της Αγίας Παρασκευής, κινούνταν άνετα δι-
ασπαθίζοντας το ιερό χρήμα και περιμένο-
ντας μέρα με την μέρα να καταβάλη τους 
Αγωνιζόμενους, μια που απολογισμούς δε 
δημοσίευε και έλεγχο δεν τον έκανε κανείς.

β) Έξοδα.
Όσον αφορά τα έξοδα για δώρα, ταξί-

δια, στολές (τι θα γίνουν οι εκαντοτάδες 
στολές τώρα;),ποιος θα δώσει απολογισμό 
στον Λαρισαϊκό λαό;

γ) Προσκυνήματα.
Τι έγινε με τα χρήματα της Τιμίας Ζώ-

νης (στον άγιο Νικόλαο Λάρισας);Θα μας 
ενημερώσει κανένας ή ό,τι δηλώσατε, δη-
λώσατε;

Φανταζόμαστε ότι όλα αυτά υπάγονται 
σ’ αυτό που λέτε: “… σιγά – σιγά αναδει-
κνύεται μία αγαπώσα καρδία, ένα χαμόγε-
λο, μία απλότητα…”

6)  Αν αυτό είναι “αγάπη” (με ΜΑΤ, αί-
ματα, συλλήψεις, δικαστήρια, πρόστιμα, 
αγωγές, χρήματα αποζημίωσης κ.α.), τότε 
τι να πούμε για τον σεβ. κυρό Θεολόγο!

Έβγαινε να λειτουργήσει χωρίς ΜΑΤ, 
χωρίς να ενοχλείτε κανένας, χωρίς συλ-
λήψεις, χωρίς να πηγαίνει στα δικαστή-
ρια κανέναν, χωρίς να ζητά αποζημίωση 
από κανέναν.

Αυτό λέγεται αγάπη. Γι’ αυτό τον σεβ. 
κυρό Θεολόγο ο λαός τον αγαπούσε και 
θυσιαζόταν γι’ αυτόν, γιατί ήταν αληθινός 
ποιμένας, “…άκακος…”

7)  Αναφέρετε ότι ήταν συγχωρητικός. 
Καμία ενέργειά του δεν το έδειξε αυτό. 

Λέτε ότι δεν κράτησε κακία. Αντίθετα 
απ’ αυτό που λέτε, έκανε. Έστειλε έγγρα-
φο στην Ι. Σύνοδο, με το οποίο ζητούσε να 
τιμωρηθούν όσοι αρχιερείς, ιερείς, μονα-

χοί και μοναχές, πήραν μέρος στην εξό-
διο ακολουθία του σεβ. κυρού Θεολόγου.

Πού πήγε η συγχωρητικότητα;
Όταν ζητούσε από 33 οικογένειες να τον 

αποζημιώσουν με χρήματα, για προσβολή 
του προσώπου του αλλιώς  θα έκανε πλει-
στηριασμό τα σπίτια τους, αυτό υπάγεται 
στην αγάπη και συγχωρετικότητα;

Όταν συνάζονταν οι ιερείς, μπορούσε 
κανείς να διαμαρτυρηθεί; Αυτό λέγεται 
ενότητα των ιερέων;

Όταν έστελνε τα κουπόνια του εράνου, 
χωρίς να ερωτά εάν μπορούν να τα δια-
θέσουν οι ενορίες, αυτό λέγεται αγάπη 
και ενότητα;

8)  Όσον αφορά το ότι  εντάχθηκαν στο 
δυναμικό της εκκλησίας νέοι ιερείς μορφω-
μένοι, δεν οφείλεται στον σεβ. Κυρό Ιγνά-
τιο, αλλά στο ότι δούλεψαν δεκάδες χρό-
νια (παρ. 3) κάποιοι άλλοι.

9)Αναφέρεστε στα 24 χρόνια της αρχιερα-
τείας του, ότι ήταν η πιο μακρόβια στην Λάρι-
σα. Πρώτον δεν ήταν 24, αλλά 22, διότι δεν 
είχε διάταγμα εγκατάστασης και δεύτερο, 
ο Άγιος Τριαδικός Θεός τόσο επέτρεψε να 
μείνει. Στην Παλαιά Διαθήκη μακροημέρευ-
αν οι άνθρωποι  για να μην πάνε στον Άδη. 
Είναι κριτήριο πνευματικότητος, δημιουργί-
ας, τα πολλά χρόνια; Καταλαβαίνετε τί λέτε;.

10) Αναφέρεστε ότι μπορεί να έλεγε “τι 
τους έφταιξα;” Ο σεβ. κυρός Ιγνάτιος, ως 
νομικός, ήξερε ότι αυτός και ο σεβ. Δημή-
τριος Μπεκιάρης, παραβίασαν τα μισά άρ-
θρα του καταστατικού χάρτη της Ελλάδος 
και τους μισούς ιερούς κανόνες.

Το γνώριζε πολύ καλά. Είχε έγκριτους 
νομικούς και η Ι. Σ. αλλά και ο ίδιος. Για-
τί όμως και ο σεβ. ΔημήτριοςΜπεκιάρης 
αλλά και ο σεβ. κυρός Ιγνάτιος, έπρεπε 
να παραβιάσουν κάθε καταστατικό χάρ-
τη και κάθε ιερό κανόνα, προκειμένου να 
γίνουν μητροπολίτες;

11)Αληθινά σας λέμε, ότι ευχόμαστε να 
είναι «αιωνία η μνήμη». Εσείς είπατε για 
τον σεβ. Κυρό Θεολόγο «αιωνία η μνή-
μη»; Γιατί για πολλά χρόνια από την κοί-
μηση του σεβ. κυρού Θεολόγου, έχει ακό-
μα το επιτίμιο της ακοινωνησίας; Πως λοι-
πόν υπάρχει αγάπη και συγχωρετικότητα, 
όταν αντί να παραιτηθεί μετά από όσα είχε 
κάνει ο σεβ. κυρός Ιγνάτιος, έστελνε στο 
συνοδικό δικαστήριο:

α) τους Αρχιερείς, ιερείς μοναχούς και 
μοναχές

β) τον ιερομόναχο π. Ευθύμιο Τρικα-
μηνά

γ) καθένα που είχε αντίρρηση και δι-
αφωνία;

12)  Κλείνοντας θα θέλαμε να αναφέ-
ρουμε ότι η διασάλευση της κανονικής 
τάξης της εκκλησίας, δεν οφείλεται στον 
σεβ. κυρό Θεολόγο (διότι εκλέχτηκε από 
την Ι. Σ. που είχαν εκλεγεί και άλλοι (29) 
αρχιερείς) αλλά στον αρχιεπίσκοπο Σερα-
φείμ Τίκα και τους ομοίους του.

Ούτε στο λαό καταλογίζεται ευθύνη. 
Όπως στο ακροτελεύτιο άρθρο του συ-
ντάγματος αναφέρεται ότι ο λαός είναι 
ο καθεαυτού αρμόδιος  για την  τήρησή 
του, έτσι  και  στην  Εκκλησία, όλα τα μυ-
στήρια  γίνονται δια του λαού και για τον 
λαό. Άρα θεματοφύλακας είναι ο λαός. 
Αυτός που διαμαρτύροταν και διαμαρτύ-
ρεται (όχι από κακία, συμφέρον και εμπά-
θεια-αυτά κάποιοι άλλοι τα έχουν) το κά-
νει για την κανονική τάξη στην Εκκλησία.

Από το γραφείου τύπου
Των Αγωνιζομένων 

Χριστιανών Λάρισας

συνέχεια από τη σελ. 8

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ 27.6.2018
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συνέχεια από τη σελ. 1

συνεχίζεται στη σελ. 11

ΠΡΟΣ: Εκδότην μηνιαίας εφημερίδος Λάρισα, 12.02.2018
«ΑΓΩΝΑΣ» της Λαρίσης,
(έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση)
Ιδιοκτήτην – εκδότην
Κον Τριαντάφυλλον Τασιόπουλον,
Οδ. Αιόλου 20 & Αργοναυτών
ΤΚ 41221 Λάρισα, 
 http://www.agonas.org, 
 http://efimerida-agonas.blogspot.gr ,
 e-mail: info@agonas.org 

Απάντηση σε άρθρο της εφημερίδος  
και του ιστολογίου «Αγώνας» 

Κύριε Τασιόπουλε, ξανά ασχολείσθε με την ελαχιστότητά μου 
και το προσφάτως εκδοθέν βιβλίο μου «Η Εκκλησία κατά τη δικτα-
τορία 1967-1974. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση». Μεγά-
λη η χάρη μου! Χθές, Κυριακή, 11.02.2018, στο νέο φύλλο (248) της 
εφημερίδος σας «Αγώνας» που διενεμήθη έξω από ιερούς ναούς 
της Λαρίσης είχα πάλι την «τιμητική» μου. Διεπίστωσα δε ότι το ίδιο 
άρθρο είχε αναρτηθεί και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 με 
τον ίδιο τίτλο ( <<Προς ταπεινολογούντα θρησκευτικό της Λάρισας 
για το βιβλίο του : «Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967-1974»>>,  
και το ίδιο (συκοφαντικό) περιεχόμενο στο ιστολόγιό σας (http://
agonasax.blogspot.gr/2018/01/1967-1974_26.html  ).

Το άρθρο, ως εκ του τίτλου αυτού και του περιεχομένου του, 
σαφώς, προκύπτει, απευθύνεται εις εμέ, τον Χαράλαμπο Ανδρε-
όπουλο. Εμέ που είμαι επώνυμος, που σημαίνει βάζω την υπογρα-
φή μου αναλαμβάνοντας την ευθύνη των γραφομένων μου, διότι 
πιστεύω ότι σε κείμενα θεολογικά / εκκλησιαστικά (και ειδικά σε 
ελεγκτικού / κριτικού περιεχομένου κείμενα) η ανωνυμογραφία 
και ψευδωνυμία μάλλον θρασυδειλίαν υποδηλώνουν παρά παρ-
ρησίαν. Ομολογία και ανωνυμία / ψευδωνυμία δεν συμβιβάζο-
νται. Για εσάς, όμως, φαίνεται ότι συμβιβάζονται! Ενώ γνωρίζατε 
ότι το εν λόγω άρθρο στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου 
που όχι απλώς «φωτογραφίζεται» (κυριολεκτικώς αλλά και μετα-
φορικώς) αλλά (δια της αναρτήσεως του εξωφύλλου του βιβλίου 
στο οποίο καταγράφεται τ  ́όνομα του συγγραφέως, εν προκειμένω 
το ημέτερον)  αλλά και ονοματίζεται, εν τούτοις δεχθήκατε, όλως 
ανορθοδόξως (κατά την γνώμη μου και σύμφωνα με την φιλοσο-
φική / κοσμική έννοια του όρου ανορθοδοξία), να το δημοσιεύ-
σετε στο (σύμφωνα με την θεολογική έννοια) ορθόδοξο ιστολόγιό 
σας, υιοθετώντας, προφανώς, τα (ασύστολα) ψεύδη και τις (τερα-
τώδεις) συκοφαντίες του αρθογράφου - ονοματοκρύπτου συνερ-
γάτου σας, του υπογράφοντος υπό το ψευδώνυμον  «Ασκληπιά-
δης». Υποθέτω ότι με τη στάση και συμπεριφορά σας αυτή αποδέ-
χεσθε και αναλαμβάνετε – ως, εκ του νόμου, υπεύθυνος του  ιστο-
λογίου - και όλες τις (αστικές, ποινικές, αλλά και –κυρίως – ηθικές 
ευθύνες, οπότε, δια της παρούσης, απευθύνομαι σ΄ εσάς:  επω-
νύμως (Χ. Ανδρεόπουλος) προς επώνυμον (Τ. Τασιόπουλο). Δεν 
θ΄ ασχοληθώ με τον ονοματοκρύπτην συνεργάτη σας («Ασκληπι-
άδη»), καθώς είναι φανερό από το εριστικό και κακόβουλο ύφος 
του ότι ο άνθρωπος δεν αποσκοπεί σε ένα ευπρεπή, δημόσιο  διά-
λογο. Εαν το επιθυμήσει και αποφασίσει να αντιπαρατεθεί επωνύ-
μως (βάζοντας την αληθινή υπογραφή του σ΄ αυτά που λέει) μετά 
χαράς θα διαλεχθώ μαζί του. Νομίζω ότι οι συμβουλές ενός εμπεί-
ρου πνευματικού θα τον βοηθούσαν να κάνει την αυτοκριτική του 
(αυτό που στη θεολογική γλώσσα λέμε «αυτομεμψία») και να λά-
βει τις αποφάσεις του. Προς τούτο δε εκθύμως θα του συνιστούσα 
να κάνει μια καλή επανάληψη εις τους Λόγους Θ΄ (Περί μνησικα-
κίας) και Ι΄ (Περί καταλαλιάς) της «Κλίμακος» του Αγ. Ιωάννου του 
Σιναϊτου, που προσφέρονται ως τα καλύτερα φάρμακα για να πο-
λεμήσουμε την αμαρτία που ενίοτε βρίσκει πρόσφορο στη ψυχή 
και στη καρδιά μας, αμαρτία που λέγεται έπαρση, αλαζονεία, οί-
ηση. Πάμε τώρα στο προκείμενο.  

Εκ του τίτλου («Σου μιλάω, μ  ́ακούς;») του δημοσιευμένου στην 
εφημερίδα και στο ιστολόγιό σας άρθρου του ονοματοκρύπτου συ-
νεργάτου σας υποθέτω ότι πρόκειται περί του «γνωστού – αγνώ-
στου»  συνεργάτου σας, που διατηρούσε (ψευδωνύμως, πάντα)  
ομώνυμη στήλη («Σου μιλάω, μ΄ ακούς;») στην εφημερίδα σας 
(«Αγώνας»), υπογράφοντας τα «αγωνιστικά» άρθρα του ως «επι-
φανής» (sic!) «αγωνιζόμενος χριστιανός που κρατάει ψηλά το λά-
βαρο του αγώνα για μια Εκκλησία με καλούς ποιμένες». Μιας που, 
μετά από μακρόχρονη απουσία της στήλης του απ΄ την εφημερί-
δα,  τον επαναφέρατε στην δημοσιότητα, μέσω του ιστολογίου 
σας, παρακαλώ κ. Τασιόπουλε να καταχωρίσετε εις το ιστολόγιό 
σας καθώς και εις το επόμενο φύλλο (249) της εφημερίδος σας τα 
κάτωθι, ως απάντησή μου απευθυνομένη προς εσάς - επωνύμως 
(Χ. Ανδρεόπουλος) προς επώνυμον (Τ. Τασιόπουλον) - και, φυσι-
κά, προς τους καλοπροαιρέτους αναγνώστες του ιστολογίου και 
της εφημερίδος σας (από τους οποίους θα ζητήσω προκαταβολι-
κά συγγνώμη για την επιβεβλημένη – για την αποκατάσταση της 
αληθείας - μακρηγορία μου):

1ον) Αναφέρεται εις το εν λόγω άρθρο της εφημερίδος 
(11.02.2018) και του ιστολογίου (26.01.2018) σας ότι για την απά-
ντηση που σας έστειλα την 16.09.2017 για προγενέστερα δημοσιεύ-
ματά σας εις τα φύλλα 237 και 243 που αφορούσαν στο πρόσωπό 
μου, «απαίτησα» να δημοσιευθεί («Η ταπεινότητά του» - αναφέ-
ρεται στο άρθρο - «απαιτεί ως Έλλην και ορθόδοξος…το δικαίωμα 
στον αντίλογο.. να δημοσιευθεί για λόγους δεοντολογίας…κ.α»), 
ενώ η αλήθεια είναι ότι το ρήμα που χρησιμοποίησα (επικαλούμε-
νος, όντως, τις ιδιότητές του Ελληνα και Ορθοδόξου Χριστιανού) εί-
ναι «παρακαλώ» (…«η παρούσα απαντητική επιστολή μου να δη-

Κε Ανδρεόπουλε
Προ ετών, απρόσμενα, έφθασε ένας φάκελος. Ανοίγοντάς τον είδα 

με μεγάλη έκπληξη ένα βιβλίο με τίτλο «Είμαστε Χριστιανοί;» και με 
τη λιτή αφιέρωση κ. Τριαντ. Τασιόπουλον… “μετά πλείστης αγάπης 
και ευχών εν Χριστώ” † ο Μητροπολίτης …. Συγγραφεύς του βιβλί-
ου αυτού ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος (†) πρώην Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος (εκδόσεις Μητρόπολη Φθιώτιδος).  

Ανοίγοντάς το και διαβάζοντας την πρώτη σειρά του προλόγου με 
ξάφνιασε. Με συγκλόνισε η ευθύτητά του, η ειλικρίνειά του και προ-
πάντων η καθαρή σκιαγραφομένη αγωνία του συγγραφέα!

«Το βιβλίο αυτό – έγραφε – ξεκίνησε από έναν αυτοέλεγχο, που με 
απασχολούσε επί πολύν καιρό. Σκοπός του ήταν ν’ απαντήσω στον 
εαυτόν μου, αν είμαι ή δεν είμαι Χριστιανός.

Το ερώτημα αυτό, όταν τίθεται για μένα, το λιγότερο που θα μπο-
ρούσε κανείς να πει, είναι παράδοξο. Γιατί, το να έρχεται ένας Αρ-
χιεπίσκοπος, και μάλιστα στα εβδομήντα οκτώ του χρόνια, να θέτει 
το ερώτημα, αν είναι ή δεν είναι Χριστιανός, μόνο ως παραδοξολο-
γία θα μπορούσε να σταθεί. Και μάλιστα, αν ο Αρχιεπίσκοπος αυτός 
είναι αριστούχος διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής, καθηγητής της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και αν έχει 
γράψει περισσότερα από εκατό θεολογικά έργα, μπορεί να διερω-
τάται στα σοβαρά, αν είναι ή δεν είναι Χριστιανός;».

Και σε ερώτησή μου στον καλό επίσκοπο, που είχε την αγαθή διά-
θεση να με δωρίσει αυτό ‘‘Το απαύγασμα της πνευματικότητας του 
Ιερωνύμου’’ – όπως το έλεγε –, τι εστί Ιερώνυμος Κοτσώνης, πήρα 
την απάντηση: «Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ήταν ένας νοσταλγός 
του Θεού. Και όταν στεκόταν μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και 
όταν αποσυρόταν στην ησυχία του κελιού του, ύψωνε τα βλέμματα 
στον ουρανό, μιλούσε με τον Κύριο «ως ει τις λαλήση προς εαυτού 
φίλον” και ύστερα ερευνούσε τα βάθη της ψυχής του, για να διαπι-
στώσει, αν οι πόθοι του και οι λογισμοί του και τα έργα της ημέρας 
ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Ήταν ένας ασκητής, σαν τον πιο απόμακρο ερημίτη. Περπατού-
σε ανάμεσα στους ανθρώπους με τόση ευχέρεια και διακριτικότη-
τα, κάνοντας αισθητή την παρουσία του στον κόσμο και ταυτόχρο-
να κρατούσε αποστάσεις από τον κόσμο, για να μην επιτρέψει στον 
εαυτό του να εκκοσμικευτεί.

Η Λειτουργία του ήταν μια υμνωδία, που προσφέρονταν σαν θυ-
μίαμα εύοσμο, σα θυσία αινέσεως δεκτή στον θρόνο του Υπερού-
σιου Θεού».

Στάθηκα με δέος, προσήλωσα το βλέμμα μου, βύθισα την σκέψη 
μου στα λεγόμενα του καλού αυτού Επισκόπου, και μούρθαν στη θύ-
μησή μου οι αντίστοιχοι διωγμοί του ιερού Χρυσοστόμου από τους 
αντιπάλους του, επειδή τους έλεγξε για τη φαυλότητά τους, τους κα-
τηρίασε για τις κακίες τους, και δεν δίστασε να κάνει κάθαρση απο-
λύοντας 13 επισκόπους, ως σιμωνιακούς και ανάξιους, από την επι-
σκοπική τους θέση, καθώς και πολλούς άλλους… όπως τους “βαλα-
ντιοσκόπους”, τους “κοιλιόδουλους”, τις “συνείσακτες”, τους “κόλα-
κες” και άλλα παράσιτα.

Τότε αυτοί συσπειρώθηκαν, προσπαθώντας να τον υπονομεύσουν 
με παιδαριώδεις συκοφαντίες, γελοίες και ψευδείς κατηγορίες σε 
βάρος του αγίου Πατρός Χρυσοστόμου. Και ο Ιερός Χρυσόστομος 
έκανε αγώνα να προστατευτεί, εκφωνώντας τους περίφημους λό-
γους του “Εις Ευτρόπιον” – που μας έμειναν ως ιερά παρακαταθήκη.

Άλλη διωκόμενη αγία μορφή ήταν ο ΜΕΓΑΣ Αθανάσιος. Οι σύγ-
χρονοι ΧΑ.ΑΝ της εποχής του έβρισκαν μύριες συκοφαντίες, ψεύδη, 
ραδιουργίες και σκευωρίες, μέχρι και για φόνο τον κατηγόρησαν. Οι 
συκοφαντίες όμως αποκαλύπτονταν και αυτοί γίνονταν καταγέλαστοι.

Δεν σταμάτησαν τις ραδιουργίες τους. Είχαν αποδειχτεί άφθα-
στοι στα ψεύδη και στη διαβολιά. Έφθασαν να χρηματίσουν αναί-
σχυντη και διεστραμμένη γυναίκα ώστε να καταθέσει στη Σύνοδο 
ότι ο Αθανάσιος διέφθειρε την παρθενιά της. Αλλ’ αφού έγιναν κα-
ταγέλαστοι, δεδομένου ότι το αναίσχυντο γύναιο άλλον δακτυλοδεί-
κτησε αντί του αγίου Αθανασίου, τότε, οι σκηνοθέτες της σκευωρί-
ας αρειανοί, την φυγάδευσαν.

Ο άγιος Αθανάσιος έζησε μια ζωή διωγμών με κατασκευασμέ-
νες κατηγορίες και σκευωρίες. Πέντε φορές τον απομάκρυναν από 
το Πατριαρχικό θρόνο και δέκα έξι χρόνια τα πέρασε στην εξορία.

Την ίδια τύχη είχε και ο μεγάλος άγιος του 19ου αιώνα, ο άγιος Νε-
κτάριος ο Πενταπόλεως που συκοφαντήθηκε και αυτός από μοχθη-
ρούς και διαστρεμμένους συκοφάντες. Πολύ δε, τον κατέτρεξε ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μελέτιος Μεταξάκης, που είχε διατελέσει 
Πατρ. Αλεξανδρείας και Οικουμενικός Πατριάρχης. Ήταν όμως μέ-
γας μασώνος και Οικουμενιστής.

Όλες οι στημένες αυτές σκευωρίες έπεφταν στο κενό, η μία μετά 
την άλλη, γι’ αυτό χρησιμοποιούσαν το τελευταίο τους χαρτί – την 
ηθική εξόντωση – πάντα βρίσκοντας πρόθυμες “ΧΑ.ΑΝ-σάνηδες” –. 
Έφθασαν μάλιστα στο σημείο να τον κατηγορήσουν ότι το μοναστή-
ρι κατάντησε “άντρον ακολασίας”.

Όλοι αυτοί που τον πολέμησαν είχαν οικτρόν τέλος, σ’ αντίθεση με 
τον άγιο Νεκτάριο που έμεινε πιστός και άντεξε στους πειρασμούς 
και τις διώξεις ώστε να τιμάται σήμερα σ’ όλον τον κόσμο “εν ύμνοις 

και ωδαίς πνευματικαίς” (Εφ. 5, 19).
Κάνοντας μια διερεύνηση και μια χαρτογράφηση διαπιστώνουμε 

ότι βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, με πυκνό σύννεφο εχθρότη-
τας πάνω σε μια άλλη μεγάλη αρχιεπισκοπική μορφή (που εδώ και 
διακόσια χρόνια δεν πέρασε άλλη στην εκκλησιαστική ζωή της Ελ-
λαδικής Εκκλησίας) την οποία προσπαθούν με ψέματα να κηλιδώ-
σουν και μετά 30ετία από την κοίμησή του.

Ένα μικρό μέρος περιστατικών έχουμε ξεδιπλώσει με τα συνεχή 
δημοσιεύματα “ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑΣ”. Βέβαια οι ατελείωτες ιστορίες φρίκης από δεσποτάδες, καθη-
γητάδες, διδάκτορες κ.ά. που κατά καιρούς δημοσιεύονται, συμπιέ-
ζονται στην παρτιτούρα ενός θρηνητικού εμβατηρίου.

Σας ρώτησα, σας ξαναρώτησα, και σας ρωτώ και σήμερα, κύρι-
οι εργολάβοι της συκοφαντίας: Τί κακό, εποίησε ο μακαριστός Ιε-
ρώνυμος Α΄ Κοτσώνης, ο άνθρωπος που περπάτησε ταπεινά, διακό-
νησε κοσμημένος με το στεφάνι της φτώχειας, έδωσε ό,τι είχε και 
ποτέ δεν άπλωσε το χέρι στην άτιμη πράξη της φιλαργυρίας, ώστε 
να διώκεται και σήμερα με τέτοιο απάνθρωπο μίσος; Μήπως πα-
ραβίασε Ιερούς Κανόνες; Αναφέρετέ μας έστω και έναν!!! Μήπως 
ήταν ανήθικος; Μήπως ήταν καταχραστής ιερού χρήματος; Μήπως 
ήταν άπιστος; Μήπως ήταν αιρετικός; Μήπως ήταν κακός πανεπι-
στημιακός δάσκαλος ή κακός λειτουργός; Μήπως…; Και δεκάδες 
ακόμα μήπως;;;

Πέστε μας επί τέλους κάποιο παράπτωμά του, να πορευτούμε κι 
εμείς μαζί σας στο ΑΝΑΘΕΜΑ και στην ΚΑΤΑΔΙΚΗ του!!! Και μην 
αναμασάτε τα κουρελόχαρτα που τα ονόμασαν “ Πατριαρχικό Τόμο 
1850” και “Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη 1928”. Αυτά – όπως γρά-
ψαμε στον, “ΑΓΩΝΑ” φ. 250-251 – που, για πάνω από 100 χρόνια, 
ήταν ανύπαρκτα και είχαν μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας!

Το μισό – από τις 380 σελίδες – του “επιστημονικού”, “ιστορικού”, 
“νομοκανονικού” συγγράμματος του κ. Χαρ. Ανδρεόπουλου στηρί-
χθηκε πάνω στα δύο αυτά κουρελόχαρτα που ερχόμενος ο ψευτοδη-
μοκράτης Σεραφείμ Τίκας τα έκανε νόμο του κράτους κι έβαλε θηλιά 
στο λαιμό της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτό πλήρωσε ο Χριστόδουλος 
το 2004, αυτό πληρώνει και ο Ιερώνυμος Β΄ (Λιάπης) στις μέρες μας.

Και οι δύο είναι ένοχοι και επίορκοι, διότι, ο μεν Χριστόδουλος σε 
στενή συνεργασία με τον Σεραφείμ και με τους πρωτεργάτες της 
ανωμαλίας φοβούμενος μη χάσει την μητρόπολη Δημητριάδος ξε-
πούλησε την αυτοτέλεια της Εκκλησίας, ο δε Ιερώνυμος ως αρχι-
γραμματέας της Ιεράς Συνόδου, δεν έβλεπε και ίσως δεν άκουγε!

Συκοφάντες του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ Κοτσώνη, πρέπει να 
γνωρίζετε ότι, η Ιστορία είναι σκληρός και αδυσώπητος μάρτυρας.   

Οι χρόνοι κυλούν σαν το νερό στ’ αυλάκι, οι γενιές παρέρχονται, 
οι προβληματισμοί μετακινούνται στα γήπεδα της επικαιρότητας, 
αλλά η ιστορία δε βυθίζεται στη λησμοσύνη, αποθηκεύει γεγονότα 
που ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας.

Να είστε βέβαιοι ότι η ιστορική έρευνα θα κάνει το έργο της, θα 
ανακαλύψει τις συκοφαντίες, το ψέμα, την παραπληροφόρηση, θα 
στιγματίσει την ατιμία σας και δεν θα νομιμοποιήσει τα εγκλήματα 
αλλά θα τα σημειώσει με μελανά χρώματα.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ άφησε πίσω του ένα φως, ένα δείγ-
μα γνήσιου ποιμένα, στα χνάρια του μεγάλου Ποιμένα και Επισκό-
που των ψυχών μας.

Τα χρόνια θα περάσουν, όλοι μας θα έχουμε φύγει, οι ανθρώπινες 
αδυναμίες θα σβήσουν και οι πικρίες εκείνων που πληγώθηκαν, δεν 
θα αντέξουν στη δοκιμασία του ορμητικού ποταμού της ιστορίας.

Οι διάδοχες γενιές που θα ακολουθήσουν θα καθηλώσουν το βλέμ-
μα στην οσία μορφή του, θα τον νοιώσουν πατέρα, αδελφό, φίλο, 
θα σκύψουν, σαν μαθητές στην προσφορά του. Και θα καυχηθούν 
“εν Κυρίω” γιατί στο τέλος του εικοστού αιώνα, όσο κι αν πολεμή-
θηκε, όσο κι αν συκοφαντήθηκε, έλαμψε στο εκκλησιαστικό στερέω-
μα ως μεγάλο αστέρι που φώτισε τη διαδρομή της τρίτης χιλιετίας.

Απάντηση σε απάντηση στο σκωπτικό άρθρο μας.
Θα περίμενα κάποια στιγμή αυτοί οι παραχαράκτες να σταματή-

σουν τη θεατρική παράσταση του μύθου και της συκοφάντησης ενός 
αγίου ανθρώπου που μόνο καλό προσέφερε στο διάβα της ζωής του, 
για να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια, να πάψουν την παραπλη-
ροφόρηση του λαού, να διακόψουν τη σπορά του ψεύδους και να 
μαζέψουν το σαθρό υλικό να το αποθηκεύσουν σε κάποια αποθή-
κη – αν δεν θέλουν να το πάνε για ανακύκλωση.

Αυτό όμως δεν έγινε επειδή μερικοί είχαν λόγους, κι έτσι τον “στε-
φάνωσαν με δάφνες” ως ιστορικό συγγραφέα. Αγνόησαν, όμως, μια 
νομοτέλεια, ότι οι μύθοι και τα ψέματα δεν γράφουν ιστορία, παρα-
πλανούν και εντυπωσιάζουν πρόσκαιρα, δημιουργούν μια φαντασμα-
γορική λάμψη πρόσκαιρη, αλλά σύντομα σβήνουν.

Και εδώ, ο μύθος και η παραποίηση των γεγονότων δεν κατάφε-
ρε να μπει μέσα στις συνειδήσεις, να πείσει και να επιβληθεί. Κάθε 
μέρα που περνάει, η μάσκα ξεφτίζει περισσότερο και αποκαλύπτε-
ται όσο αριστοτεχνικά και αν ήταν υψωμένος ο ιστός από τους πα-
ραχαράκτες!

1) Το σκωπτικό άρθρο (φύλλο 248 εφημ. “Αγώνας”) με τίτλο “ΣΟΥ 
ΜΙΛΑΩ Μ’ ΑΚΟΥΣ;” είναι μία κραυγή πόνου και αγανάκτησης – όπως 

ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Επιστολή που λάβαμε για το 
σκωπτικό άρθρο της εφημερίδας μας 

«Σου μιλάω, μ’ακούς;»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ στην επιστολή του δόκτωρα των Θρησκευτικών Χάρη Ανδρεόπουλου
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συνεχίζεται στη σελ. 12

μοσιευθεί στο επόμενο (244) φύλλο της εφημερίδος σας και στις 
ίδιες σελίδες στις οποίες εδημοσιεύσατε το άρθρο και τα σχόλιά 
σας περί της ημετέρας ταπεινότητος και του συγγράμματός μου…, 
κ.λ.π.»), αίτημα το οποίο (προς τιμή σας) εκάματε δεκτό δημοσιεύ-
οντας («για λόγους δημοσιογραφικής και χριστιανικής υποχρεώ-
σεως», όπως – προς τιμή σας και πάλιν – αναφέρατε στον πρόλο-
γό σας) εκείνην την απάντησή μου εις το υπ΄ αριθμ. 244 φύλλο της 
εφημερίδος σας. Προς τι, λοιπόν, αυτή η διαστροφή της αληθείας; 
Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί; Πως είναι δυνατόν μια (ευγενής) 
παράκληση να μετατρέπεται σε (αυθάδη) «απαίτηση»; Kύριος οίδε.

2ον) Εκφράζεται στο άρθρο της εφημερίδος και του ιστολογί-
ου σας η ένσταση για το γεγονός ότι στην έρευνά μου που αφο-
ρά στην περίοδο 1967-1974 ασχολήθηκα (και) με τον μακαριστό 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών (1967-1973) κυρό Ιερώνυμο Α΄ και διατυ-
πώνεται η κατηγορία (εκ μέρους του …πεπαρρησιασμένου ονο-
ματοκρύπτου, δι΄ εμέ τον επώνυμο!) «ο θρασύδειλος και μικρός, 
τα’ βαλε με τον νεκρό» (σ.σ.!!!). Με ψέγει μάλιστα – υποτίθεται, 
θεολογικά -  ο συνεργάτης σας και ελέγχοντάς με, ως αμαρτήσα-
ντα, διαπορεί μεγαλοπρεπώς:  «Το “o νεκρός δεδικαίωται” δεν το 
έχει ακούσει;…», παρομοιάζοντάς με μάλιστα με «σύγχρονο Ηρό-
στρατο». Για να δούμε, λοιπόν, ποίος εζήλωσεν δόξαν Ηροστρά-
του, υπό την έννοια, εν προκειμένω, του διαστροφέως της αληθεί-
ας;… Ο συνεργάτης σας  επικαλείται εσφαλμένως το συγκεκριμέ-
νο χωρίο (Ρωμ. 6,7), υιοθετώντας ακρίτως την επικρατήσασα πα-
ρερμηνεία βάσει της οποίας ο νεκρός παίρνει «συγχωροχάρτι», ότι 
δικαιώθηκε για ότι έπραξε, ενώ η ορθή θεολογικώς ερμηνεία είναι 
ότι ο νεκρός δεν μπορεί πλέον να αμαρτήσει – να προσθέσει άλλες 
αμαρτίες. Προς αντίκρουση της παρερμηνευομένης προσεγγίσε-
ως του συνεργάτου σας και προς ωφέλειαν των καλοπροαιρέτων 
αναγνωστών σας, θα σας παραπέμψω κ. Τασιόπουλε εις τον αεί-
μνηστο Στέργιο Σάκκο, καθηγητή - καινοδιαθηκολόγο - του ΑΠΘ, ο 
οποίος αναλύοντας τον αποστολικό λόγο  «...ο γαρ αποθανών δε-
δικαίωται από της αμαρτίας» του Απ. Παύλου στην προς Ρωμαίους 
επιστολή (6,7), επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ἕνα ἀπό τά 
χωρία τῆς ἁγ. Γραφῆς πού παρανοοῦν οἱ πολλοί, εἶναι τό Ρωμ. 6,7 
(«ὁ ἀποθανών δεδικαίωται ἀπό τῆς ἁμαρτίας»). Ὅταν οἱ πολλοί 
λένε ὁ ἀποθανών δεδικαίωται ἐννοοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού πέθα-
νε ὁποιοσδήποτε κι ἄν ἦταν εἴτε καλός εἴτε κακός ἐφόσον πέθανε 
ἔχει δικαιωθεῖ καί ἔχει σωθεῖ στήν μετά θάνατον ζωή. Καί κανείς 
δέν ἐπιτρέπεται νά τόν κρίνει καί νά τόν κατηγορήσει. Ἀλλά πρέπει 
νά εἶναι σεβαστός πλέον μεταξύ τῶν ζώντων καί ἀπρόσβλητος. (…). 
Ἀρκετοί χρησιμοποιοῦν τό χωρίο καί σέ ἐπικήδειους ἤ ἐπιμνημόσυ-
νους λόγους ἐννοώντας ὅτι ὁ ἀποθανών ἅπαξ καί πέθανε δικαιώ-
θηκε, δηλαδή τοῦ συγχωρήθηκαν τά πάντα. Ἔτσι δημιουργεῖται ἡ 
ἀντίληψη ὅτι ὁ θάνατος ἐξιλεώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τίς ἁμαρτίες, 
ὅλες τίς ἁμαρτίες, καί τόν εἰσάγει καθαρό στήν μέλλουσα ζωή. Μία 
τέτοια ἀντίληψη ὑπῆρχε καί στόν ἀρχαῖο εἰδωλολατρικό κόσμο καί 
σέ πολλούς ραββίνους τῶν Ἑβραίων. Ἀλλά ἡ ἀνωτέρω ἀντίληψη 
εἶναι προφανῶς ἐσφαλμένη, διότι καταργεῖ τήν κόλαση. Ἐφόσον 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν, ὅλοι δικαιώνονται καί σώζονται. Ἡ 
ἀντίληψη αὐτή καταργεῖ ἀκόμη τό μυστήριο τῆς μετανοίας, διότι 
ἄν ὁ θάνατος ἐξιλεώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τίς ἁμαρτίες, τί χρειά-
ζεται τό μυστήριο τῆς μετανοίας; Ἡ διδασκαλία τῆς ἁγίας Γραφῆς 
εἶναι σαφής. Οὔτε ὁ θάνατος οὔτε τίποτε ἄλλο δέν μπορεῖ νά ἐξι-
λεώσει τόν ἀμετανόητο. Ἀλλά ἡ ἁμαρτία του ὅταν αὐτός πεθάνει, 
ἀκολουθεῖ τήν ψυχή του καί στήν ἄλλη ζωή ( ). Τό χωρίο «ὁ ἀπο-
θανών δεδικαίωται ἀπό τῆς ἁμαρτίας» ἔχει ἔννοια ἐντελῶς διαφο-
ρετική ἀπό ἐκείνη πού δίνουν οἱ ἀμαθεῖς καί ἐπιπόλαιοι» (..). «..ἡ 
ἀληθινή ἔννοια τοῦ ἑρμηνευομένου χωρίου εἶναι αὐτή:  ὁ ἀπο-
θανών ἔχει ἀπολυθεῖ, ἔχει ἐλευθερωθεῖ, ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τοῦ 
ἁμαρτάνειν, διότι ὡς νεκρός δέν εἶναι δυνατόν οὔτε νά ἐπηρεά-
ζεται ἀπό τήν ἁμαρτία οὔτε νά πράττει αὐτήν. Ὁ ἀποθανών ἔχει 
παύσει ἀπό τοῦ νά ἁμαρτάνει. Ὁ νεκρός ἔχει διακόψει κάθε σχέση 
μέ τήν ἁμαρτία» (βλ. Σάκκου, Στεργίου,  «Τι σημαίνει “ο αποθανών 
δεδικαίωται από της αμαρτίας”»(Ρωμ., 6,7)», εις ιστολόγιο «ΑΚΤΙ-
ΝΕΣ», 20.04.2010 ).  Ποίος, λοιπόν, ο διαστροφεύς -  ποίος, εν άλ-
λοις λόγοις, ο …«Ηρόστρατος»;… Θα έχετε αντιληφθεί, υποθέτω, κ. 
Τασιόπουλε ότι η ταπεινότης μου συνέγραψα το πόνημά μου υπό 
το «πνεύμα» Σάκκου, το απέχον παρασάγγας από των αντιλήψε-
ων «Ασκληπιάδου». Αλλ΄ έχω μίαν απορίαν, την οποία σας παρα-
καλώ να μου λύσετε: Εάν υιοθετείτε τις απόψεις του ονοματοκρύ-
πτου συνεργάτου σας - του ως «Ασκληπιάδου» (εαυτο-) φερομέ-
νου - ότι δεν πρέπει να ασχολείται η ιστορική έρευνα, η δημοσιο-
γραφία, κλπ. με τους τεθνεώτας (συμφώνως με την ερμηνείαν που 
αυτός δίδει εις την ρήσιν «ο νεκρός δεδικαίωται»), σεις πως - και 
διατί; -  ασχολείσθε, από την ημέραν της εκδόσεως της εφημερί-
δος σας (προσέτι δε και της δημιουργίας του ιστολογίου σας), συ-
νεχώς και αδιαλείπτως, είτε με το πρόσωπο του από 20ετίας εκ-
δημήσαντος Αρχεπισκόπου Σεραφείμ (Τίκα, 1974-1998), κατά τρό-
πον μάλιστα εξόχως αυστηρό, λίαν επικριτικό («“σφαγέα” των 12» 
τον ανεβάζετε, «”Τσαουσέσκου” της Εκκλησίας», τον κατεβάζετε), 
είτε με το πρόσωπο του από 10ετίας εκδημήσαντος Αρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου (Παρασκευαϊδου, 1998-2008). Να φρεσκάρω λιγά-
κι τη μνήμη σας σχετικώς με το τι εγράφετο εις την εφημερίδα σας 
λίγες μέρες (!!!) μετά την εκδημία  του μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
κυρού Χριστοδούλου; Ιδού, λοιπόν: ενώ «ο τάφος του μακαριστού 
Χριστοδούλου ήταν ακόμη νωπός…», όπως υποκριτικά έγραφε σε 
σχόλιό του ο ονοματοκρύπτης συνεργάτης στη τακτική του στήλη 
«Σου μιλάω, μ΄ ακούς» για να ειρωνευθεί – για άλλο θέμα - τον 
«Διώκτη» σας Μητροπολίτη Λαρίσης κ. Ιγνάτιο, τον Ιανουάριο του 
2008 στον «Αγώνα» σας (φυλ. 129, σελ. 3), στο ίδιο φύλλο (129), 
αλλά και στο επόμενο (130/Φεβρουαρίου 2008) παρουσιάζατε τον 
(προ ημερών, τότε) κοιμηθέντα Αρχιεπίσκοπο) ως «άρπαγα» («το 

και δεκάδες ακόμα μηνύματα αγανακτισμένων που λάβαμε – για την 
βρώμικη ενέργειά τους αυτή, να βάλλουν στο δημοσίευμά τους με 
τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ» και από κάτω “Η 
ιστορία χωρίς φτιασιδώματα και αποσιωπήσεις” που στρέφονταν 
σχεδόν εξ ολοκλήρου στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α΄ (Κοτσώνη), 
και μέσα σ’ αυτό το ανιστόρητο κείμενο για να πλήξουν τον όσιο Ιε-
ρώνυμο τσόνταραν μια βδελυρή φωτογραφία διεστραμμένου δε-
σπότη να φιλάει στο στόμα τον δικτάτορα Παπαδόπουλο και την 
έβαλαν, οι αναίσχυντοι, στο κείμενο που μιλούσε για τον Ιερώνυμο, 
γνωρίζοντας ότι δεν είναι αυτός, μόνο και μόνο για να τον στιγματί-
σουν, να τον πλήξουν, να τον διασύρουν, να τον εξευτελίσουν ηθι-
κά. Αλλά δεν βρήκαν τίποτα το μεμπτό παρ’ όλο που έσκαψαν επί 
χρόνια όπου υπήρχε βρωμιά και ακαθαρσία.

Το σκωπτικό άρθρο “ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ Μ’ ΑΚΟΥΣ;” ήταν μια απάντη-
ση στην ΑΤΙΜΙΑ, που διαπράξατε συνειδητά, και όχι στο βιβλίο σας, 
όπως ΨΕΥΔΩΣ αναφέρεστε στην επιστολική διαμαρτυρία σας λέ-
γοντας: “Κύριε Τασιόπουλε – μου γράφετε – ξαναασχολείσθε με την 
ελαχιστότητά μου και το προσφάτως εκδοθέν βιβλίο μου «Η Εκκλη-
σία κατά τη δικτατορία 1967-1974. Ιστορική και νομοκανονική προ-
σέγγιση» στο νέο φύλλο (248) της εφημερίδας σας «Αγώνας»…”.

Σε όλο το κείμενο, το 1/2 της 3ης σελίδας δεν αναφέρει ούτε μια 
φορά τον τίτλο του βιβλίου αλλ’ απλώς σας επισημαίνει ο συντάκτης 
του άρθρου ότι ο σωστός τίτλος-του βιβλίο σου- θα ήταν: «Επικρι-
τά σχόλια κατά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ Κο-
τσώνη».

2) Παραπονήστε, γιατί ο συντάκτης του άρθρου υπογράφει το άρ-
θρο του με συμβατικό όνομα. Εξ’ άλλου σεις ο ίδιος αναφέρετε ότι 
δεν το κάνει για πρώτη φορά: “ότι πρόκειται – λέτε περί του «γνω-
στού-άγνωστου» συνεργάτου σας, που διατηρούσε (ψευδωνύμως, 
πάντα) ομώνυμη στήλη («Σου μιλάω, μ’ ακούς;») στην εφημερίδα 
(«Αγώνας»), υπογράφοντας τα «αγνωστικά» άρθρα του…”».

Κύριε Ανδρεόπουλε, προβληματίστηκα με τα “καταγγελλόμενά 
σου” διότι, όπως επεσημάναμε το “βάζω την υπογραφή μου” σημαί-
νει αναλαμβάνω την ευθύνη των γραφομένων μου, διότι πιστεύω, 
σε κείμενα θεολογικά/εκκλησιαστικά (και ειδικά σε ελεγκτικού/κριτι-
κού περιεχομένου κείμενα) η ανωνυμογαφία και ψευδωνυμία μάλλον 
θρασυδειλίαν υποδηλώνουν παρά παρρησίαν. Ομολογία και ανωνυ-
μία/ψευδωνυμία δεν συμβιβάζονται. Για εσάς, όμως, 
φαίνεται ότι συμβιβάζονται!...».

Αχ… παλαίμαχε, πρώην δημοσιογράφε, κάτι πρέ-
πει να έπαθε η μνήμη σου, διότι εδώ έχει πλήρη 
εφαρμογή η λαϊκή ρήση: “Είπε ο γάιδαρος τον πετει-
νό κεφάλα”. Ξέχασες ότι για χρόνια, σε όλα σχεδόν 
τα κείμενά σου στην εφημερίδα που δημοσιογρα-
φούσες ήσουν ονοματοκρύπτης με την ψευδωνυμία 
και ανωνυμογραφία ΧΑ.ΑΝ; Μερικά δε από τα κεί-
μενα σου ήταν τόσο κακόβουλα που Αγωνιζόμενοι 
σύρθηκαν στα δικαστήρια ή βρέθηκαν απολογού-
μενοι στις υπηρεσίες που εργάζονταν! Αυτό φαίνε-
ται (“σύμφωνα με την θεολογική έννοια”) “συμβιβά-
ζονταν” και δεν ήταν “θρασυδειλία” αλλά έτσι υπο-
δηλώνατε την “καλοπροαίρετη” παρουσία σας (!).

Η αββάδικη συμβουλή σας, κύριε ΧΑ.ΑΝ, προς 
τον “ονοματοκρύπτην συνεργάτην” μας  («Ασκλη-
πιάδη») με συγκίνησε βαθύτατα, διότι αυτό δείχνει 
ότι έχετε μεγάλη θρησκευτική ωριμότητα! 

Δεν μας είπατε όμως – για να το μάθουμε κι εμείς – ο δικός σας 
έμπειρος πνευματικός, που σας βοήθησε, υποτίθεται, να κάνετε αυ-
τοκριτική και σας συνέστησε ευθύμως να μελετήσετε τους Λόγους 
της «Κλίμακος» του Αγ. Ιωάννου του Σιναΐτου Θ΄ (περί μνησικακίας) 
και Ι΄ (περί καταλαγιάς) ως τα καλύτερα φάρμακα για την καταπο-
λέμηση της αμαρτίας, σας συμβούλεψε να γράφετε ψέματα και συ-
κοφαντίες, να διαστρεβλώνετε ιστορικά γεγονότα και να ατιμάζετε 
ακόμα και αγίους (τον αρχ. Ιερώνυμο και τους 12 δολοφονημένους 
αρχιερείς) που δεν μπορούν τώρα να σας απαντήσουν;

Το συνεργάτη μου «Ασκληπιάδη», που σας έκρουσε το καμπανά-
κι για τις ΑΤΙΜΙΕΣ που κάνατε, του καταλογίζετε «έπαρση, αλαζο-
νεία, οίηση». Τι θα μπορούσαμε να πούμε για σας, που για ένα χαρ-
τί-βραβείο “διδάκτορα” – που σύντομα δεν θα έχει κανένα αντίκρυ-
σμα, θα είναι σαν γραμμάτιο διαμαρτυρημένο, ή σαν τα ραλικά κα-
τοχικά χρήματα στην Τράπεζα της Ιστορίας – αφιερώσατε χρόνια 
ερευνώντας πάνω από 3.000 τόμους βιβλίων που αντιστοιχούν σε 
πάνω από 200.000 σελίδες, χιλιάδες εφημερίδες και περιοδικά, εκα-
τοντάδες Νομοθεσίες, Νομοθετικά – Προεδρικά Διατάγματα, Συντάγ-
ματα, Καταστατικούς Χάρτες, ΦΕΚ, Αναθεωρήσεις, Τροποποιήσεις, 
ηλεκτρονικές πηγές, Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων, Συνεδρι-
άσεων υποεπιτροπών, Πρακτικά της Ακαδημίας και διάφορων επι-
στημονικών διημερίδων κ.ά., για να συκοφαντήσετε και να ατιμάσε-
τε, να βεβηλώσετε μνήμες αγίων ανδρών, και με έναν κακόγουστο 
διπλωματικό ελιγμό, προσπαθείτε, σεις (“ο ταπεινόφρων, ο μετριό-
φρων, ο αμνησίκακος, ο ακαταλάλητος”) να ρίξετε τις βρωμιές άλ-
λου σε άλλου. Αλλ’ ο Κύριός μας φωνάζει: «υποκριτά, τι δε βλέπεις 

το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε εν τω σω 
οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς;… έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του 
οφθαλμού σου…» (Ματ. 7, 3-5) (μετάφρ. Υποκριτά, γιατί βλέπεις το 
αγκάθι μέσα στο μάτι του αδελφού σου και δε νοιώθεις το δοκάρι 
που έχεις μέσα στο δικό σου μάτι;… βγάλε πρώτα το δοκάρι από το 
μάτι σου και θα δεις καθαρά…).

Και με πολύ θράσος μας λέει: «Πάμε τώρα στο προκείμενο». Και 
ποιο είναι το προκείμενο; Προσπαθεί, σαν ένας κακός παίκτης, να 
πετάξει την μπάλα στις κερκίδες για να αποπροσανατολίσει τους πι-
στούς χρησιμοποιώντας, ανάλυση του μακαριστού Στ. Σάκκου στο 
«ο νεκρός δεδικαίωται». Βέβαια κάνει ό,τι κάνει και ο ράπτης που κό-
βει και ράβει στα μέτρα που του ταιριάζουν. Γνωρίζει πολύ καλά ότι 
άλλο εννοούσε ο “Ασκληπιάδης” όταν του έγραφε: «Η εφημερίδα 
(κακώς για μένα) που του ’δωσε χώρο ν’ απαντήσει. Αυτός έδωσε 
χώρο στο σύγγραμμά του να απαντήσει ο Ιερώνυμος;».

Θρασύδειλος και μικρός, τα ’βαλε με τον νεκρό… θυμίζοντάς μου 
το θρασύδειλο παιδάκι που για να δείξει την γενναιότητα κλωτσάει 
με μανία το πεθαμένο γατάκι!!!

Το «ο νεκρός δεδικαίωται» (μέσα σε εισαγωγικά) δεν τόχει ακού-
σει ο σύγχρονος Ηρόστατος;». Ποιος άραγε είναι ο διαστροφέας 
της αληθείας;

Τέτοιο θράσος δεν μπορούσα να διανοηθώ – θα έχετε αντιληφθεί, 
υποθέτω – κ. Τασιόπουλε, ότι η ταπεινότης μου συνέγραψα το πό-
νημά μου υπό το “πνεύμα” Σάκκου.

Θεέ μου, τι λέει ο άνθρωπος… Κάτι δεν πάει καλά… διότι α) Στα 
συγγράμματα του αείμνηστου Στέργιου Σάκκου αναφέρονται εκατο-
ντάδες φορές τα όνομα του Χριστού, της Παναγίας, των αγίων Απο-
στόλων, των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας και οσφραί-
νεσαι την ευωδία τους. β) Στο δικό σας “πόνεμα” των 380 σελίδων 
δεν αναφέρονται, σχεδόν, ούτε μία φορά τα προαναφερθέντα ονόμα-
τα! Και το πιο φοβερό γ) Επικαλείστε το κείμενο Σάκκου – στο οποίο 
αναφέρει περί τις 10 φορές Χριστός, Θεός και πάνω από 10 φορές 
Απόστολοι και Άγιοι, ενώ εσείς πετσοκόψατε το κείμενο για να απο-
φύγετε – ίσως – τα προαναφερθέντα άγια ονόματα.

Διαβάζοντας την επιστολή σας κ. ΧΑ.ΑΝ γέμισα μελαγχολία για τα 
παραποιημένα λόγια που μεταφέρατε. Με ρωτάτε λοιπόν, με απορία 
και με παρακαλείτε να σας απαντήσω: «Εάν υιοθετώ τις απόψεις του 

ονοματοκρύπτου συνεργάτου μου, του ως “Ασκληπιά-
δου” (εαυτό-) φερόμενου – ότι δεν μπορεί να ασχολεί-
ται η ιστορική έρευνα, η δημοσιογραφία, κ.λ.π. με τους 
τεθνέωτας (συμφώνως με την ερμηνεία που αυτός δί-
δει εις την ρήσιν “ο νεκρός δεδικαίωται”)…».

Δεν μπορώ να πιστέψω που επικαλείστε πράγματα 
φανταστικά ότι τα έγραψε ο συνεργάτης μου, προσπα-
θώντας βέβαια να αλλοιώσεις και να παραμορφώσεις 
την πραγματικότητα.

Και επειδή με ρωτάτε – κι εγώ δεν κρύβομαι πίσω 
από εφιάλτες, ούτε από τρυπώματα συναλλαγής – σας 
απαντώ. Η ιστορική έρευνα όπως και η δημοσιογρα-
φία πρέπει να γίνονται, ΑΛΛΑ, κάτω από το ακοίμητο 
μάτι, το καθαρό, το αλέκιαστο, που βλέπει αυτό που 
είναι, χωρίς να το μικραίνει ή να το μεγαλώνει. Δίχως 
να χρωματίζει με λαμπερά χρώματα τη διαφθορά ή να 
αποχρωματίζει τις φωτεινές, αγνές πτυχές της ζωής. 
Να φωτογραφίζει την εντιμότητα, αδωροδόκητα και 
να μεταφέρει στο ευρύ κοινό αυτούσια κι αναλλοίωτη 

την ιστορική πραγματικότητα.
[Κύριοι, αποφασίσαμε να ενταχθούμε στο κλιμάκιο της πληροφόρη-

σης, όχι για να σταδιοδρομήσουμε σε εφημερίδα, ή σε κάποιο ραδι-
όφωνο. Το αποφασίσαμε διότι τα χρόνια του Εκκλησιαστικού αγώνα 
βιώσαμε σκηνές και καταστάσεις ΖΟΥΓΚΛΑΣ. Ζήσαμε τη φρίκη ενός 
ακήρυκτου πολέμου που ξεδίπλωνε μπροστά μας πλάνα μηχανορ-
ραφίας και διαστροφής. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είχαν απλώ-
σει παντού τα πλοκάμια τους, και μονοπωλούσαν την πληροφόρη-
ση, ανάλογα με την οικονομική σκοπιμότητα. Δεν πρόσφεραν τίμια, 
αμερόληπτη, αδιασκεύαστη την είδηση. Λήστευαν την αλήθεια, πα-
ραποιούσαν τα γεγονότα, απάλλασσαν ενόχους και ενοχοποιούσαν 
αθώους. Δημιουργούσαν εντυπώσεις, επηρέαζαν θετικά ή αρνητικά 
τον λαό, επέβαλλαν μεθοδικά τις θελήσεις των αθέατων ή ανώνυμων 
κέντρων αποφάσεων, και μανουβράραν τις κοινωνικές ανακατατά-
ξεις και τη θρησκευτική ευαισθησία του εκκλησιαστικού πληρώματος.

Αποφασίσαμε τη οδυνηρή αυτή περιπέτεια, να μεταφέρουμε γε-
γονότα, σ’ αυτούς που ανησυχούσαν και σ’ αυτούς που κοιμούνταν. 
Σ’ έναν λαό που οσμίζονταν τις σκοπιμότητες και τις ομάδες που 
μεθόδευαν την αλλοτρίωση, αλλά όμως ήταν υποχρεωμένοι να δια-
βάζουν και ν’ ακούν το μονόλογο και τον κομπασμό των αυτόκλη-
των σωτήρων.

Αποφασίσαμε, να φωνάξουμε δίχως να παρεμβληθούν παράσιτα. 
Να γράψουμε για το έγκλημα που έγινε σε βάρος αγίων επισκόπων, 
δίχως να μας πετσοκόβουν τα κείμενα. Να μιλήσουμε για την ενορ-
χηστρωμένη παραπληροφόρηση σε βάρος των Αγωνιζόμενων Χρι-
στιανών, δίχως να μας παραχαράξουν τα μηνύματα. Να αντισταθούμε 

συνέχεια από τη σελ. 10
ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Επιστολή που λάβαμε για το 
σκωπτικό άρθρο της εφημερίδας μας 

«Σου μιλάω, μ’ακούς;»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ στην επιστολή του δόκτωρα των Θρησκευτικών Χάρη Ανδρεόπουλου
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συνέχεια από τη σελ. 11

1974 άρπαξε αντικανονικά τη Μητρόπολη Δημητριάδος ενώ ζού-
σε ο κανονικός Μητροπολίτης Ηλίας Τσακογιάννης…», κρίνοντας, 
φυσικά, το θέμα της κανονικότητος με τα δικά σας μέτρα και σταθ-
μά, contra στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος), ως «πανούργο» («συνήργησε πανούργως στην εξόντωση 
των τριών εκλεκτών ιεραρχών Θεολόγου, Κωνσταντίνου και Νικο-
δήμου…»), ως «προδότη» («του αγώνα για τις ταυτότητες…»), ως 
«σκανδαλοποιό» (επειδή επί των ημερών του – το 2001 - επισκέ-
φθηκε την Αθήνα ο Πάπας της Ρώμης Ιωάννης – Παύλος Β΄ , επει-
δή θεωρούσατε «σκάνδαλο» τις «βαρύτιμες αρχιερατικές του στο-
λές…», κ.λ.π.), και άλλα τρισχειρότερα (κι όλα αυτά ενώ «ο τάφος 
του μακαριστού Χριστοδούλου ήταν ακόμη νωπός»…). Ειλικρινώς, 
δυσκολεύομαι κ. Τασιόπουλε να καταλάβω: Βάσει ποίας λογικής, 
η δική σας κριτική για ένα δημόσιο πρόσωπο (Αρχιεπίσκοπο Σερα-
φείμ, Aρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο) που έχει αποθάνει (ακόμη κι αν 
ο τάφος του είναι ακόμη νωπός…) δεν θεωρείται «τυμβωρυχία», 
ενώ η κριτική για άλλο δημόσιο πρόσωπο (τον Αρχιεπίσκοπο Ιε-
ρώνυμο, επίσης, κεκοιμημένο), θεωρείται ως τέτοια («τυμβωρυ-
χία») ;… Πάλι δυό μέτρα και δυό σταθμά; 

  3ον) Στο πλαίσιο της ιστορικής και νομοκανονικής προσεγγί-
σεως των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας κατά την περίοδο της 
Επταετίας (1967-1974) την οποία επεχείρησα και κατέγραψα στο 
βιβλίο μου «Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967-1974»  αντιμε-
τώπισα την περίπτωση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Ιε-
ρωνύμου Α΄ (Κοτσώνη), όπως και του διαδόχου του μακαριστού 
Αρχιεπισκόπου κυρού Σεραφείμ (Τίκα) και όλων των πρωταγωνι-
στών εκείνης της περιόδου (1967 – 1974) με απόλυτο σεβασμό στη 
μνήμη τους - με καθαρά ιστορικά και νομοκανονικά κριτήρια, όχι 
με πολιτικά και λαϊκιστικά. Οι διατυπούμενες στο βιβλίο μου αξιο-
λογικές κρίσεις δεν αφορούν στα πρόσωπα καθεαυτά των μακαρι-
στών Αρχιεπισκόπων Ιερωνύμου Α  ́και Σεραφείμ αλλά στις πράξεις 
τους ως φορέων (εκκλησιαστικής) εξουσίας και στις σημειωθείσες 
παρεκκλίσεις εκ της κανονικότητος στη διάρκεια της θητείας αμφο-
τέρων των Αρχιεπισκόπων κατά το εξεταζομένη χρονική περίοδο 
(Απρίλιος 1967 – Ιούνιος 1974). Εις το δημοσίευμά σας διατυπώ-
νεται προς εμέ το ερώτημα, συνοδευόμενον υπό εμπαθούς «κα-
τηγορητηρίου»: «Μιλάς για την «Εκκλησία»  και ασχολείσαι απο-
κλειστικά μόνο με τον μακαριστό Ιερώνυμο Α’ (…)  Αυτός ήταν η 
Εκκλησία, δεν υπήρχαν άλλοι;… (…) Γιατί δεν κάνεις αναφορά για 
τον Σεραφείμ, τον Χριστόδουλο, τον νυν Αρχιεπίσκοπο, τον Κορίν-
θου Παντελεήμονα, τον οποίο επικαλείσαι δεκάδες φορές; (…)  δεν 
βρήκες καμιά κατηγορία, επικριτικό σχόλιο για όλους τους άλλους. 
Θαυμάζω τον κακοήθη, εμπαθή αλληθωρισμό σου…». Κύριε Τασι-
όπουλε εσείς που, θαρρώ, έχετε διαβάσει το βιβλίο, αυτό διαπι-
στώσατε;;;… Oτι δηλ. δεν υπάρχουν αναφορές και αξιολογικές κρί-
σεις «για τον Σεραφείμ, τον Χριστόδουλο, τον νυν Αρχιεπίσκοπο, 
τον Κορίνθου Παντελεήμονα…»;;;… Eλεος, πιά! Υπάρχουν - και πα-
ραϋπάρχουν -  τέτοιες αναφορές, όπως μπορεί ο κάθε καλόπιστος 
αναγνώστης του βιβλίου να διαπιστώσει, ιδίοις όμμασι. Ειδικά δε 
την περίπτωση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Σεραφείμ 
και τις αντικανονικότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των 
πρώτων μηνών της θητείας του την περίοδο της («Ιωαννιδικής») β΄ 
φάσεως της δικτατορίας (Ιανουάριος – Ιούλιος 1974),  σας (ξανα-) 
παρεπέμπω τόσο εις τον Πρόλογο (σσ. 31-31), όσο και εις το ειδικό 
Κεφάλαιο (Μέρος Γ΄, Κεφ. 3, § 9, «Αποτίμηση και κριτική ερμηνεία 
της καταδίκης των “12”», σελ. 346 – 351), του βιβλίου μου. Eν τού-
τοις και παρά ταύτα, εσείς κ. Τασιόπουλε επιτρέψατε την διαστρέ-
βλωση («γιατί δεν κάνεις αναφορά για τον Σεραφείμ;…), δώσατε 
πράσινο φως της δημοσιεύσεως στο ρυπαρογράφημα ενός θρα-
συδείλου (ονοματοκρύπτου) και (θλιβερού) συκοφάντη.

4ον) Μιας και στο δημοσίευμά σας γίνεται αναφορά στο ΑΠΘ, 
όπου είχε κατατεθεί και εγκριθεί (παμψηφεί, «magna cum laude») 
η διδακτορική μου διατριβή («Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην 
Ελλάδα κατά την Επταετία [1967-1974]»), θα ήταν άδικο να νομι-
σθεί ότι έχω μονοπωλήσει το θέμα των σχέσεων Εκκλησίας – Πο-
λιτείας της περιόδου της Επταετίας. Για το θέμα αυτό - της Επτα-
ετίας - θα συνιστούσα να διαβάσετε μετά της δεούσης προσο-
χής και την εκπονηθείσα υπό την εποπτεία του επικ. καθηγητού 
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Κυριάκου Κυριαζοπούλου Μετα-
πτυχιακή (Master) Διπλωματική Εργασία υπό τον τίτλο «Εκκλησία 
και διαπλοκή» του δικηγόρου κ. Μαρίου Θεοδοσιάδη. Σε Κεφά-
λαια της εξαιρετικής αυτής εργασίας (της κατατεθείσης και εγκρι-
θείσης εις το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ)  θα βρείτε ενδιαφέρουσες 
αναφορές για την «αντικανονική επέμβαση της δικτατορίας στα 
εσωτερικά της Εκκλησίας της Ελλάδος» (βλ. Κεφ. «Περίοδος της δι-
κτατορίας 1967-1974», σσ. 21-26), καθώς και σημαντικά στοιχεία 
για «την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων μητροπολιτών, για την 
οποία – την απομάκρυνση – επιστρατεύθηκαν στελέχη της δικτατο-
ρίας» και, επίσης, ότι (στις θέσεις των απομακρυνθέντων) «ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος τοποθέτησε δικούς του», ότι (μετά την εκλογή Σερα-
φείμ) «ακολούθησε η “απο-ιερωνυμοποίηση” της Εκκλησίας με την 
ίδια μέθοδο που ακολούθησε ο Ιερώνυμος Κοτσώνης», και άλλα 
λίαν ενδιαφέροντα  (βλ. Κεφ. «Υπόθεση Ιερωνύμου», σσ. 66-70). 

5ον) Πέραν της προαναφερθέντων, αναφορικώς με τις δια-
τριβές και τις διπλωματικές περί το εκκλησιαστικό της περιόδου 
1967-1974 εργασίες στο ΑΠΘ, σας        (ξανα-) υπενθυμίζω ότι μετά 
την κατάθεση και έγκριση της διατριβής μου επαναδημοσιεύθη-
κε (Φεβρουάριος 2017) η υπό τον τίτλο «Η αλήθεια δια το “εκ-
κλησιαστικόν ζήτημα”», μελέτη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου (Λενή), κυκλοφο-
ρηθείσα μάλιστα  από τις εκδόσεις «Βιβλίο και Εικόνα» της Ιεράς 
Μητροπόλεως Καλαβρύτων ως «πόνημα πνευματικά ωφέλιμο και 

σ’ αυτούς που είχαν ορκιστεί την εξόντωσή μας. Κάναμε τον Σταυρό 
μας. Σφίξαμε την καρδιά μας, και μπήκαμε σ’ έναν άνισο πόλεμο!!!].

Μας μέμφεστε ότι «ασχολούμαστε, από την ημέραν της εκδόσεως 
της εφημερίδας μας… συνεχώς και αδιαλείπτως, είτε με το πρόσωπο 
του από 20ετίας εκδημήσαντος Αρχιεπ. Σεραφείμ (Τίκα, 1974-1998), 
κατά τρόπον μάλιστα εξόχως αυστηρό, λίαν επικριτικό (“σφαγέα” 
των 12, «Τσαουσέσκου της Εκκλησίας») είτε με το πρόσωπο του 
από 10ετίας εκδημήσαντος Αρχιεπ. Χριστοδούλου (Παρασκευαΐδου, 
1998-2008). Να φρεσκάρω λιγάκι τη μνήμη μας – μας λέτε – σχετι-
κώς με το τι εγράφετο εις την εφημερίδα μας λίγες μέρες (!!!) μετά 
την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπ… παρουσιάζαμε τον (προ ημε-
ρών, τότε, κοιμηθέντα Αρχιεπίσκοπο) ως «άρπαγα» («το 1974 άρπαξε 
αντικανονικά τη Μητρόπολη Δημητριάδος ενώ ζούσε ο κανονικός Μη-
τροπολίτης Ηλίας Τσακογιάννης…», κρίνοντας, φυσικά, το θέμα της 
κανονικότητας με τα δικά μας μέτρα και σταθμά, contra στις αποφά-
σεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος), ως «πανούρ-
γο» («συνήργησε πανούργως στην εξόντωση των τριών εκλεκτών ιε-
ραρχών Θεολόγου, Κωνσταντίνου και Νικοδήμου…»), ως «προδότη» 
(του αγώνα για τις ταυτότητες…), ως «σκανδαλοποιό» (επειδή επί των 
ημερών του – το 2001 επισκέφθηκε την Αθήνα ο Πάπας της Ρώμης 
Ιωάννης – Παύλος Β΄, επειδή θεωρούσατε «σκάνδαλο» τις «βαρύτι-
μες αρχιερατικές του στολές…» κ.λ.π.), και άλλα τρισχειρότερα… Ει-
λικρινώς, δυσκολεύομαι, κ. Τασιόπουλε – μου γράφετε – να καταλά-
βω: Βάσει ποιας λογικής, η δική σας κριτική για ένα δημόσιο πρό-
σωπο (Αρχιεπ. Σεραφείμ, Αρχιεπ. Χριστόδουλο) που έχει αποθάνει 
(ακόμα κι αν ο τάφος του είναι ακόμα νωπός) δεν θεωρείται «τυμ-
βωρυχία»);… Πάλι δύο μέτρα και δύο σταθμά;

Σύμφωνα με  αυτή τη “σοφή” θεωρία του πρέπει οι ομόκεντροι 
κύκλοι διαφορετικής ακτίνας  να τέμνονται!

Αν αυτό το έλεγε κάποιος μαθητής της πρώτης τάξης του Γυμνα-
σίου, ο καθηγητής θα τον κατσάδιαζε, διότι το ψέμα με την αλή-
θεια απέχουν ως ο Ουρανός από τη γη, η ανατολή από τη δύση, το 
φως από το σκοτάδι. Αυτόν τον συμψηφισμό που επιχειρεί να κά-
νει ο κύριος διδάκτωρ, άραγε πως πρέπει να τον χαρακτηρίσουμε.

Διαβάζοντας αυτές τις λίγες σειρές για ώρες έμεινα ενεός! Με 
άφησε εμβρόντητο! Με τρόμαξε ο συλλογισμός ! Μήπως όλα αυτά 
είναι απόρροια του αλλοτριωμένου ήθους; Διότι συγχέετε δύο 
όμοια πράγματα με αντίθετες κατευθύνσεις (την Ανατολή με την 
Δύση, την τιμιότητα με την ατιμία, το άσπρο με το μαύρο, το ψέμα 
με την αλήθεια).

Και δυσκολεύεστε να καταλάβετε – όπως λέτε – για την κριτική 
στους τρεις κοιμηθέντες αρχιεπισκόπους, αφού είναι όλοι τους δη-
μόσια πρόσωπα.

Ω της υποκρισίας! Ω της απροσμέτρητης υποκρισίας σας! Τι δε 
καταλαβαίνετε κ. ΧΑ.ΑΝ, ότι κατασκευάσατε ένα μύθο  κίβδηλο, με 
ντοκουμέντα πλαστογραφημένα που δεν έχουν καμιά σχέση με τον 
τίτλο του βιβλίου; Τα ίδια τα στοιχεία και οι πηγές που επικαλείστε 
όταν τις μελετήσεις ολόκληρες και όχι κομμένες και ραμμένες στα 
μέτρα σας τότε όλο το κατασκεύασμα γίνεται συντρίμμια.

Τι δε καταλαβαίνετε κ. ΧΑ.ΑΝ, ότι ο μακαριστός Ιερώνυμος Α΄ ήταν 
ένα κρύσταλλο διάφανο με καθαρό ήχο, που δε φορούσε προσω-
πείο και τα λόγια δεν έκρυβαν δόλο ή σκοπιμότητα, αλλ’ ήταν ένα 
ατόφιο μέταλλο σαν προσωπικότητα, μία λαμπάδα αναμμένη μπρο-
στά στο Πανάγιο Θυσιαστήριο, χέρια υψωμένα σε ικεσία τελούντα 
την αναίμακτη θυσία καταθέτοντας στα πόδια του Σταυρωμένου 
Κυρίου μας τα δικά μας αμαρτήματα και τα αγνοήματα;

Τι δε καταλαβαίνετε κ. ΧΑ.ΑΝ; Το ότι για ένα “βραβείο” κατασκευ-
άσατε ένα “ιστορικό” πανεπιστημιακό σύγγραμμα, το γεμίσατε με 
μια αρμάδα ψέματα και συκοφαντίες για να σπιλώσετε και εξουθε-
νώσετε τον χωρίς ψεγάδι άγιο άνδρα;

Βέβαια δεν πρωτοτυπείτε διότι πριν μερικά χρόνια που δημοσιο-
γραφούσατε- όταν το μυαλό μας δεν είχε την πονηριά να τρυπώνει 
στα απόκρυφα διαμερίσματα της σκοπιμότητας – η επίδραση των 
γραφομένων σας, με τις χονδρές επικεφαλίδες, διαμόρφωνε κατα-
στάσεις, και ένα από τα κριτήρια – το βασικότερο – για να κερδί-
ζει με την πέννα και να περνάει το όνομά σου ασήμαντες ιστορίες 
στο πρώτο πλάνο της επικαιρότητας. Καταπιάνοσαν με ανθρώπους, 
“εξουσίας”, “χρήματος” και δεσποτάδες. Αντίθετα, άνθρωποι με 
προσωπικότητα, καθαροί αγωνιστές, ήρωες της τιμιότητας και της 
αγάπης δεν έβρισκαν πρόσβαση στα δημοσιογραφικά περισκόπια!

Εμείς πήραμε το μολύβι στα δάκτυλα και ένα κατάλευκο χαρτί και 
καταγράφουμε τα γεγονότα όπως – σχεδόν – τα βλέπαμε. Αντίθε-
τα πιστεύαμε ότι η συγκάλυψη ή η παραποίηση είναι πράξη ανέντι-
μη, νοθεία και διψυχία. Βέβαια οι “εκκλησιαστικοί άνδρες” εκμεταλ-
λευόμενο το επιτραχήλιο και το ωμοφόριο δεν υπολογίζουν φραγ-
μούς και δεν τους τρομάζει το σκάνδαλο, διότι έχουν εξοικειωθεί. 
Έχουν συνηθίσει στη διψυχία και στη διπλοπροσωπία, στην πλα-
στή και υποκριτική εικόνα της ευπρέπειας και της ευσέβειας που 
την προβάλλουν προς το ποίμνιο.

Τότε αρκετοί διασάλπιζαν προς κάθε κατεύθυνση: “και ποιοί εί-
σαστε εσείς που κάνετε κριτική και στιγματίζετε σφάλματα ηγετι-
κών παραγόντων της Εκκλησίας; Έχετε την ψευδαίσθηση πως εί-

σαστε καθαροί;”. Τέτοια άποψη επηρέαζε και επηρεάζει ακόμα και 
θρησκευτικούς ανθρώπους!

Η απάντησή μας ήταν και είναι σαφής. Κανένας στην Εκκλησία 
δεν είναι καθαρός. «Τις γαρ καθαρός έσται από ρύπου; Αλλ’ ου-
θείς. Εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης» (Ιώβ 14, 4). Αλλά 
ενώ κανένας από μας δεν είναι καθαρός, έχουμε όλοι χρέος να εί-
μαστε έντιμοι. Η εντιμότητα είναι στάση ζωής, που οδηγεί στην τε-
λειότητα και δεν παρουσιάζεται με πλαστό προσωπείο, ούτε χρη-
σιμοποιεί ποτέ πάπλωμα. 

Η μετάνοια, η συντριβή, είναι ομολογία σφαλμάτων, είναι ταπεί-
νωση, είναι εξουθένωση, αλλά, ταυτόχρονα, είναι εντιμότητα, κα-
θαρότητα προθέσεων και αποσαφηνισμένος προσανατολισμός.

Ο Ζακχαίος ήταν τελώνης-αμαρτωλός αλλά έντιμος. Όχι μόνο δεν 
κάλυψε τις αδικίες του αλλά τις φανέρωσε και τις έσβησε. Αντίθε-
τα οι Φαρισαίοι που τις αμαρτίες τις έκρυβαν, πρόσθεταν ενοχή.

Τη συγκάλυψη ο Κύριος την αποκάλεσε υποκρισία, και την κα-
ταδίκασε με έμφαση «Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υπο-
κριταί…» (Ματθ. 27, 25).

Τα κείμενα των Γραφών είναι γεμάτα από εξιστορήσεις παρα-
πτωμάτων, που διαπράχτηκαν από ιερά πρόσωπα. Οι συγγραφείς 
όμως, δεν φοβήθηκαν να τα καταγράψουν, η δε εκκλησία δεν τα 
απώθησε στην κρύπτη της ιστορίας ούτε στη σκιά της λησμοσύνης.

Όσοι σήμερα τολμάμε να αγγίξουμε το δάκτυλο σε πληγές του 
εκκλησιαστικού σώματος (αιρετικά, ιεροκανονικά, διαφθορά, ανηθι-
κότητα…) δεν το κάνουμε για να επιδείξουμε την καθαρότητά μας 
και να επιπλεύσουμε. Αντίθετα εκφράζουμε τον πόνο μας, την αγω-
νία μας, τη λαχτάρα μας για μια εκκλησία ζυμωμένη με την αγά-
πη. Μία Εκκλησία όπου με εντιμότητα «μη έχουσαν σπίλον ή ρυτί-
δα ή τι των τοιούτων αλλ’ ίνα η αγία και άμωμος» (Εφεσίους.5, 27).

• Η σιωπή είναι ενοχή επειδή έτσι διαγράφεις ευαγγελικές προ-
σταγές, Ιερούς Κανόνες και Πατερικά παραδείγματα. Οι ένοχοι βέ-
βαια, επικαλούνται την “ελευθερία της προσωπικότητας”, και ζη-
τούν να σταθούμε μακριά, να σεβαστούμε τις προτιμήσεις και τις 
επιλογές τους, οσοδήποτε κι αν φαίνονται παράξενες. Η άποψη 
αυτή αν δεν είναι σχιζοφρενική, είναι τουλάχιστον εξωφρενική, δι-
ότι, ποιος σοβαρός άνθρωπος θα τολμήσει να υποστηρίξει, ότι ο 
ποιμένας (ιερέας, αρχιερέας) έχει δικαίωμα να ξεχωρίσει την ιερα-
τική από την ιδιωτική του ζωή; Να αυτονομήσει και να απομονώσει 
το ποιμαντικό του έργο απ’ τα προσωπικά του ανοίγματα; Να φο-
ράει το επιτραχήλιο ή το ωμοφόριο, να μιλάει στο Θεό και να δια-
λέγεται με το Θρόνο της Χάριτος, και όταν τα αποθέτει να αυτοπα-
ραδίνεται στο διάβολο;

Αυτή είναι η αρχή και το τέλος της εκκλησιαστικής κριτικής μας 
η οποία εντάσσεται στην ευθύνη και στο απαραβίαστο χρέος ολό-
κληρου του εκκλησιαστικού πληρώματος.

Και μετά απ’ αυτές τις μερικές γενικές σκέψεις σ’ ΕΡΩΤΩ κ. ΧΑΝ 
– Παλιέ ονοματοκρύπτη –: Ποια από τα λίγα (από άλλα τρισχειρό-
τερα) που αναφέρεστε είναι ψέματα, είναι κακόβουλα, είναι συκο-
φαντικά…;;;

• Το «“σφαγέα” των 12», είναι ψέμα; Την απάντηση σας την δίνουν 
αυτοί που στο “ιστορικό” πόνημα σας τους επικαλείστε περί τις 100 
φορές για την “κριτική” που έκαναν στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. 
Να τι έγραψαν: «… αυτώ, λοιπόν, ο δικτάτωρ (Ιωαννίδης) ενεχείρε-
σε την δολοφονικήν μάχαιραν (στον Σεραφείμ) δια της 7/74 Συντα-
κτικής Πράξης προς εκτομήν των γλωσσών και αποτομήν των κεφα-
λών… και παρά ταύτα, ο κ. Σεραφείμ εξακολουθεί παραμένων ανενό-
χλητος, καθήμενος εν πάση ανέσει επί του αιμοστάζοντος αρχιερα-
τικού θρόνου, κλαυσαυχενιζόμενος δια τας στυγεράς δολοφονικάς 
του πράξεις κατά εναρέτων συνεπισκόπων αδελφών του…» (Ελευ-
θερουπόλεως Αμβρόσιος προς τον Πρωθυπουργό κ. Καραμανλή).

«Μη ομιλείτε, Μακαριώτατε, περί δικαιοσύνης εν τη Εκκλησία… 
ήδη δια της ειρημένης Συντακτικής Πράξεως (7/74) ως δια λαιμη-
τόμου στηθείσης εν τόπω αγίω καρατομούνται και στερούνται… 
και των στοιχειωδών δικαιωμάτων ως Ελλήνων πολιτών, των οποίων 
ουδέ οι έσχατοι των κακούργων στερούνται. Καταδικάζονται ανυπο-
λόγητοι! Ερωτώμεν: “Πότε υπό εκκλησιαστικών, πολιτικών και στρα-
τιωτικών δικαστηρίων και αυτών ακόμη των ολοκληρωτικών καθε-
στώτων ούτω πως κατεδικάσθησαν άνθρωποι;… ον τρόπον απεκε-
φαλίσατε τιμίαν δωδεκάδη προσφιλών αδελφών μου” (Φλωρίνης 
Αυγουσ. Καντιώτης προς Σεραφείμ).

Ο μητρ. Κοζάνης Διονύσιος (Ψαριανός) σε τοποθέτησή του στην 
ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τον εν ψυχρώ σφαγιασμό 
των δώδεκα εκλεκτών, το ήθος συνεπισκόπων του είπε: «… Δυστυ-
χώς, αδελφοί μου, είναι ως να παίζωμεν εν ου παικτοίς και σχημα-
τίζεται περί ημών η εντύπωσις ότι όχι μόνον τους ανθρώπους δεν 
εντρεπόμεθα, αλλ’ ότι και τον Θεόν ίσως δεν φοβούμεθα…».

Κύριε ΧΑ.ΑΝ «Και τι έτι λέγω; Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο 
χρόνος…» (Εβρ. 11, 32).

Σ’ αυτή την άθλια προπαγάνδα είχαν μπει όλα τα διατεταγμένη 
ΜΜΕ και σε υπηρεσία μάλιστα να κάνουν πλύση εγκεφάλου το λαό, 
ότι, ο σφαγέας είχε δίκαιο και τα θύματα άδικο. Τώρα πλέον φαίνε-
ται καθαρά ότι εσείς είστε άξιος συνεχιστής της.

συνεχίζεται στη σελ. 13

ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Επιστολή που λάβαμε για το 
σκωπτικό άρθρο της εφημερίδας μας 

«Σου μιλάω, μ’ακούς;»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ στην επιστολή του δόκτωρα των Θρησκευτικών Χάρη Ανδρεόπουλου
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λίαν ενημερωτικό περί του εκκλησιαστικού ζητήματος της περιό-
δου 1967-1974», περιλαμβάνουσα και «Εισαγωγικόν Σημείωμα» 
(Πρόλογον) του Σεβ/του με λίαν ενδιαφέρον περιεχόμενο. Ο Κα-
λαβρύτων Αμβρόσιος απαντώντας σε επικριτικά σχόλια του Σεβ. 
Mητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου (Πρωτοπαπά) –  του μόνου 
αντιδράσαντος για την εν λόγω επαναδημοσιευθείσα (2017) με-
λέτη - θα γράψει, μεταξύ άλλων: «O μακαριστός Αρχιεπίσκοπος 
κυρός Ιερώνυμος ήτο μια εξέχουσα εκκλησιαστική προσωπικότης 
[…], αναμφιβόλως ήτο ασκητικός, σεμνός και με αρίστην έξωθεν 
καλήν μαρτυρίαν, πλην όμως το μέγιστον λάθος του ήτο το γεγο-
νός ότι, καθηγητής ων του Κανονικού Δικαίου απεδέχθη την εκλο-
γήν του εις τον αρχιεπισκοπικόν θρόνο των Αθηνών υπό μιας Αρι-
στίνδην (οκταμελούς) Συνόδου, τουθ΄ όπερ αντιστρατεύεται εις 
την εκκλησιαστικήν τάξιν. Ωσαύτως, όλως αντικανονικώς, κατέλα-
βε τον θρόνον  γεγηρακότος Αρχιεπισκόπου, του από Φιλίππων κυ-
ρού Χρυσοστόμου, τον οποίον η τότε Κυβέρνησις κατ’ αρχήν επί-
εσεν προς παραίτησιν, έπειτα δε –τούτου αρνηθέντος την παραί-
τησιν– τον απεμάκρυναν βιαίως εκ του αρχιεπισκοπικού του θρό-
νου. Αναμφισβητήτως ο μακαριστός Ιερώνυμος είχεν αγαθήν πρό-
θεσιν και ωραία σχέδια διά την Εκκλησίαν, αλλά αυτό δεν αρκεί. 
“Παν καλόν, μη καλώς γενόμενον, ουκ εστί καλόν”. Ας όψονται οι 
στενοί συνεργάται του, οίτινες τον εξέθεσαν ανεπανορθώτως! Κυ-
ριολεκτικώς τον κατέστρεψαν! Ο Θεός ας τους συγχωρήσει!» (βλ. 
εις προσωπικόν ιστολόγιον μητροπολίτου Καλαβρύτων Αμβροσί-
ου, «Aπάντησις εις τον Σεβ. Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλα-
ον», 06.03.2017 (http://mkka.blogspot.gr/2017/03/blog-post_6.
html, όπου αναδημοσιεύονται και τα από 1ης.03.2017 επικριτικά 
σχόλια του Μητροπολίτου Φθιώτιδος). Για τα από του Φεβρουα-
ρίου 2017 γραφόμενα του Σεβ. Καλαβρύτων δεν αφιερώσατε κ. 
Τασιόπουλε ούτε (!) μονόστηλο στη εφημερίδα σας (μπάς και δεν 
το πήρατε χαμπάρι, μήπως;…), για τα δικά μου γραφόμενα – για 
το ίδιο θέμα - αφιερώσατε την μισή ύλη της εφημερίδας!.. Με-
γάλη η χάρη μου! (…αλλά γιατί άρα γε;…). Επισημαίνω, πάντως, 
ότι στη απαντητική σας προς εμέ επιστολή που δημοσιεύθη-
κε στο φύλλο 244 (Σεπτεμβρίου 2017, σελ. 13) της εφημερίδος 
σας δεσμευθήκατε  ότι (για την επαναδημοσιευθείσα μελέτη 
του Σεβ. κ. Αμβροσίου) «θα υπάρξει όχι μονόστηλο, αλλά ολό-
κληρο κεφάλαιο για τους δειλούς και υστρερόβουλους συντά-
κτες του». Το αναμένουμε… Ελπίζοντας, βεβαίως, κ. Τασιόπου-
λε ότι η δημοσία δέσμευσή σας – από των στηλών της εφημερί-
δος σας  - δεν θα μείνει και αυτή εις το …«θα», όπως συνέβη με 
την προ 3ετίας σχεδόν (Σεπτέμβριος 2015, «Αγώνας», φυλ. 220, 
σελ. 1η) αναγγελία σας ότι «…θα απαντήσουμε στον δημοκρά-
τη πανεπιστημιακό καθηγητή και παπά, υμνητή του απαίδευ-
του, αθεολόγητου, βωμολόχου, χουντικού και δικτάτορα Σερα-
φείμ Τίκα. Ο παραπάνω λοιπόν καθηγητής, μη βρίσκοντας κάτι 
μεμπτό και ουσιώδες να προσάψει στον μακαριστό Ιερώνυμο 
προκειμένου να τον μειώσει ώστε να μη φανεί η κατωτερότη-
τα του προϊσταμένου του άρχισε να μας μιλάει για το σκουφά-
κι και την μπέρτα του Ιερώνυμου, πως έμοιαζαν με των καθολι-
κών, καθώς και για τον «αγαπισμό»,. Έλεος παπά μου», η οποία 
αναγγελία / εξαγγελία σας κ. Τασιόπουλε έμεινε στο …«θα». Εμ΄ 
που να προλάβετε ν΄ ασχοληθείτε με Σεβασμιωτάτους Μητρο-
πολίτες και Ελλογιμωτάτους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Ενώ 
με τον Ανδρεόπουλο, απαντήσεις …«πύξ – λάξ», κατά την προ-
σφιλή ορολογία του «επιφανούς» (!) μεν ονοματοκρύπτου δε 
αρθρογράφου σας «Ασκληπιάδου».

 6ον) Για τους κακόβουλους και τα μάλα εμπαθείς ισχυρι-
σμούς που περιέχονται στο άρθρο αναφορικώς, τόσο με την 
εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν («..η εφημερίδα μας «Αγώ-
νας» κυκλοφορεί σε εκατονταπλάσια φύλλα από  όσο κυκλοφο-
ρούσε η εφημερίδα που δούλευες…»), όσο και για την πορεία 
μου ως δημοσιογράφου («…αποτυχημένου δημοσιογράφου 
που κούρνιασε στο δημόσιο…»), απαντώ διερωτώμενος: α) Υι-
οθετείτε κι εσείς κ. Τασιόπουλε τον υποτιμητικό ισχυρισμό για 
την εφημερίδα στην οποία επί 6ετίαν (1989-1996) απευθυνό-
σασταν και η οποία εδημοσίευε τις ανακοινώσεις των «Αγωνι-
ζομένων Χριστια-
νών» και δεκάδες 
άρθρα υποστηρι-
κτών σας ;…, β) Υι-
οθετείτε κι εσείς 
κ. Τασιόπουλε τα 
γραφόμενα περί 
…«αποτυχημέ-
νου δημοσιογρά-
φου» για τον δη-
μοσιογράφο του 
οποίου τα άρθρα έχετε κάνει κορνίζα στα πανώ σας όπως π.χ. 
στη τελευταία «ειρηνική διαμαρτυρία» σας την ημέρα των Θε-
οφανείων, στον Πηνειό  (βλ. συνημμένη φωτό); Μα τόση υπο-
κρισία;.. γ) Οσο για το «κούρνιασε στο δημόσιο…», όταν αυτό 
το γράφετε στην εφημερίδα σας προδήλως υποτιμητικά για 
κάποιον καθηγητή του δημοσίου που έχει 15ετή προϋπηρεσία 
στον ιδιωτικό τομέα, τι άρα γε θα μπορούσατε να ισχυρισθεί-
τε για τους καθηγητές δημοσίου του φιλικού σας κύκλου σας 
που δεν έχουν σταυρώσει ούτε ένα (1) ένσημο στο ιδιωτικό το-
μέα;… Mα τόση κακότητα; Tόσος φαρισαϊσμός;… 

7ον) Στο περισπούδαστο άρθρο του ιστολογίου σας διατυ-
πώνεται το απευθυνόμενο εις εμέ ερώτημα: «Πες μας, γιατί ο 
τοπικός σύλλογος των θεολόγων της πόλης μας, ενώ στην αρχή 
σε δέχτηκαν, μετά από λίγο καιρό σε πέταξαν «πυξ λαξ», διαπι-

Για τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο που επικαλείστε είναι ψέμα 
ότι κατέλαβε «άρπαξε» την Μητρόπολη Δημητριάδος;

Και αν όλοι μας σιωπήσουμε σ’ αυτό το έγκλημα – γράφει ο ευ-
αγγελιστής Λουκάς – «οι λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. 19, 40). Δε-
κάδες είναι οι Ιεροί Κανόνες που φωνάζουν ότι δεν επιτρέπεται η 
εγκατάσταση άλλου μητροπολίτη σε μητρόπολη που έχει ήδη επί-
σκοπο, εκτός αν ο ίδιος θελήσει (για κάποιο σοβαρό λόγο) να πα-
ραιτηθεί. Εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση; Ασφαλώς ΟΧΙ!

Είναι πρωτοφανές, στα δύο χιλιάδες χρόνια της εκκλησιαστικής 
ιστορίας, τέτοιο ανοσιούργημα… να διωχθούν με την κεφαλική 
ποινή της εκπτώσεως από το θρόνο τους 12 μητροπολίτες! Τέτοιο 
έγκλημα σαν το Σεραφειμικό, συνεργούντος του Χριστοδούλου και 
της ομάδας των, δεν υπάρχει παρόμοιο διότι αποτελεί δείγμα ανε-
πανάληπτης κακότητας και αυθαιρεσίας, καταπατήσεις όλων των 
Ιερών Κανόνων και των στοιχειωδών αρχών του δικαίου.

Σας εγκαλώ λοιπόν ενώπιον του λαρισαϊκού λαού και της ιστορί-
ας (αφού είστε καθ. Εκκλ. Ιστορίας). Υπήρξαν ποτέ κατηγορούμε-
νοι; Απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες; Αντιμετώπισαν κατά πρόσωπο 
τους κατηγόρους του; Έγινε ποτέ δικαστήριο; Τους δικάσανε και 
καταδικάσανε χωρίς αποδείξεις ενοχής, δίχως μάρτυρες κατηγο-
ρίας και υπεράσπισης, χωρίς δυνατότητα απολογίας, χωρίς το δι-
καίωμα του συνηγόρου; Ποιοι Ιεροί Κανόνες αναγνώστηκαν βάσει 
των οποίων κατηγορήθηκαν; Ποιοι θεόπνευστοι Κανόνες νομοθέ-
τησαν αυτή την ύβρη και την ατιμία κατά 12 αγίων επισκόπων; Ποια 
Ιερά Νομοθεσία τους ώπλισε και τους έδωσε το σύνθημα “απο-
κεφαλίστε τους” ώστε να διαπράξουν αυτό το μεγάλο έγκλημα;

Έτσι “άρπαξε” ο Χριστόδουλος τη μητρόπολη και αυτή είναι η 
αλήθεια!

Και για την ιστορία αλλά και για να μαθαίνουν οι νεώτεροι – εσείς 
κ. ΧΑ.ΑΝ το γνωρίζετε σαν βραβευμένος καθ. Ιστορίας – ο π. Επιφά-
νιος Θεοδωρόπουλος καταξιωμένος κληρικός, άγιος λειτουργός, 
κρυστάλλινος στη Θεολογική του κρίση και μεγάλος Κανονιολό-
γος ήταν φίλος του Χριστόδουλου από τα νεανικά τους χρόνια. Ο 
τελευταίος του εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στο Μο-
ναστήρι της “ΚΕΧΑΡΙΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ” στην Τροιζηνία. Κι 
ο π. Επιφάνιος του απάντησε: «Την επίσκεψή σας στο Μοναστή-
ρι δεν μπορώ να την εμποδίσω. Έχετε όλο το δικαίωμα να μπεί-
τε και να προσκυνήσετε. Σας δηλώνω όμως, ότι δεν πρόκειται να 
σας υποδεχτούμε ως Μητροπολίτη. Ούτε τιμές, που αρμόζουν στο 
επισκοπικό αξίωμα, θα σας αποδώσουμε, ούτε θα σας παραχωρή-
σουμε την ευχέρεια να χοροστατήσετε σε εκκλησιαστική τελετή. 
Και αυτό, γιατί η εκλογή σας και η χειροτονία σας είναι πράξεις 
κολάσιμες σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και απαράδεκτες».

Για την contra στις αποφάσεις της Ι. Συνόδου, πολύ “σοφά” το 
ομολογείς. Πάμε contra διότι η Σύνοδος τους Ιερούς Κανόνες τους 
κάνει λάστιχο και κανόνα εξόντωσης, ενώ εμείς ακολουθούμε τους 
Ι. Κανόνες που θέσπισαν οι Απόστολοι και οι Θεοφόροι Πατέρες με 
τοις Οικουμενικές Συνόδους: «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας 
εμάς τηρήσατε» (Ιωάν. 14, 15).

Για τις ταυτότητες, κύριε ΧΑ.ΑΝ, ανοίγοντας το αρχείο γελού-
σα μ’ αυτά που συνέβησαν τότε. Να συγκεντρώνονται πάνω από 
3.500.000 υπογραφές τον καιρό των τεράστιων λαοσυνάξεων και 
έναν Χριστόδουλο να σηκώνει τα χέρια ψηλά και κουνώντας το 
δάκτυλο να ρωτάει: «Θα τους αφήσουμε να μας μετατρέψουν σε 
ανώνυμη μάζα; Θα τους επιτρέψουμε να μας κάνουν απλούς αριθ-
μούς; Θα τους δώσουμε τη χαρά να μας θεωρούν πιόνια τους;

Η ευκαιρία που μας δίνεται είναι μοναδική για να πούμε ένα 
δυνατό όχι στα σχέδιά τους και να τους αποδείξουμε ότι σε αυτή 
τη χώρα δεν κατοικούν άνθρωποι μόνο με σώματα, αλλά είμαστε 
άνθρωποι με σώματα και ψυχές “υπέρ ων ο Χριστός απέθανε”»!

Και μετά τί έγινε;;; Σε λίγο καιρό όλα τα ξέχασε και γύρισε τις 
πλάτες σ’ αυτόν τον λαό. Εμείς το ονομάσαμε μέσα σε εισαγωγι-
κά «Προδοσία». Εσείς πέστε το… ευεργεσία! 

Για το («συνήργησε πανούργως – ο Χριστόδουλος – στην εξό-
ντωση των τριών εκλεκτών ιεραρχών: θεολόγου, Κωνσταντίνου και 
Νικοδήμου…», όπως μας καταγγέλλεις κ. Ανδρεόπουλε, υπάρχουν 
ντοκουμέντα και ιστορίες “απείρου κάλλους”! Εμείς θα αναφερθού-
με σε ένα και ο κάθε αναγνώστης θα κάνει την αξιολόγησή του!

Ο Χριστόδουλος, ως δεσπότης Δημητριάδος, έστειλε επιστολή 
στον τότε υφυπουργό Τύπου Ευαγ. Βενιζέλο για την επικείμενη 
απόφαση της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την ακύρωση των 
διαταγμάτων του 1968 που αφορούσαν τους τρεις δικαιωμένους 
Μητροπολίτες, γράφοντας: «Δεν θα πρέπει ασφαλώς να αγνοήτε 
ότι η κίνησίς σας αυτή εντάσσεται εις επιμελώς εξυφανθέν σχέ-
διον αλώσεως των πλασματικώς θεωρουμένων ως εν χηρεία δι-
ατελουσών Μητροπολέων Αττικής και Λαρίσης, προκειμένου να 
καταλάβουν αυτάς ύποπτα πρόσωπα, κινούμενα εις το εκκλησι-
αστικόν παρασκήνιον, και ενδιαφερόμενα να προωθήσουν τις 
προσωπικές των φιλοδοξίες. Δεν χρειάζεται να διαθέτει τις παρά 
κοινόν νουν για να προβλέψει…».

Η επιστολή φέρνει ημερομηνία, 8 Απριλίου 1994. Έκτοτε το βα-
ρόμετρο άλλαξε απότομα. Η παθιασμένη νοσταλγία για την αρχιε-

πισκοπική του αναρρίχηση, δεν υπολόγισε τίποτα και έφθασε στην 
εσχάτη διολίσθηση να αυτοαναιρεθεί.

Ενάμισυ μήνα μετά χάραξε ένα σχέδιο μάχης: “ πώς θα καταλά-
βουν τις δύο μητροπόλεις άνθρωποι δικοί του”. Στις 24 Μαΐου 1994 
το απόγευμα στην μητρόπολη Πειραιώς οργανώθηκε μυστική σύ-
σκεψη αποτελούμενη από τον Πειραιώς Καλλίνικο, τον Δημητριά-
δος Χριστόδουλο και τον Σερρών Μάξιμο και καλεσμένους αρκε-
τούς αρχιερείς. Η ατμόσφαιρα ήταν βαρειά, διότι η τρόικα προσπα-
θούσε να κάνει πλύση εγκεφάλου στους ψηφοφόρους αρχιερείς 
ότι η μετάθεση του Μπεζενίτη από τη Ζάκυνθο στην Αττική ήταν 
μονόδρομος, διαφορετικά οι εξελίξεις θα ήταν καταλυτικές. Τους 
διαβεβαίωναν μάλιστα, ότι μετά απ’ αυτή την εξέλιξη, θα ξεκινού-
σε μια καινούργια εποχή, αφού η εκκλησιαστική πληγή θα έκλεινε 
οριστικά!  Η σύσκεψη τελείωσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, και επει-
δή υπήρχε κίνδυνος κάποιοι γέροντες ιεράρχες πηγαίνοντας στις 
οικογένειες που τους φιλοξενούσαν να αλλάξουν γνώμη, τους δι-
ανυκτέρευσαν αλλού, πολύ μακριά!

Οι εκλογές που ακολούθησαν (25-5-1994) έδειξαν ότι 5 ψηφο-
δέλτια ήταν γραμμένα από το ίδιο χέρι και με τον ίδιο χαρακτήρα. 
Η πλαστογραφία ξεβράστηκε. «Τέσσερα άλλα ψηφοδέλτια είναι 
γραμμένα και αυτά με το ίδιο χέρι και φαίνονται να συγγενεύ-
ουν με τη γραφή των πρώτων, δηλαδή με το γραφικό χαρακτή-
ρα του κ. Χριστοδούλου (ΕΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ). Οι αρχιερείς που 
μετείχαν στην εκλογή, ψιθύριζαν στους διαδρόμους ότι η ψηφο-
φορία ήταν άκυρη!!!» 

Οι εκλογές αυτές έχουν σημαδιακή ημερομηνία διότι εκλέχθη-
καν: 1) ο Κωνσταντίνος Φαραντάτος για τη μητρόπολη Ν. Ιωνίας 
(φίλος της Μιμής, εκλεγμένος παλαιότερα για τη Μητρόπολη Μα-
ρωνείας, που ακυρώθηκε με πολιτική παρέμβαση λόγω πλούσιου 
φακέλου ηθικών παρεκτροπών. 2) Για την Μητρόπολη Βέρροιας 
τον Παντελεήμονα Καλπακίδη, πνευματικό ανάστημα του Παντε-
λεήμονα Θεσ/νίκης, (τον γνωστό Δωδώνης Χρυσόστομο) για την 
Ζάκυνθο. 3) Τον μεγάλης φήμης Παντελεήμονα Μπεζενίτη (με τα 
εκατομμύρια για τα γεράματά του) στην μητρόπολη Αττικής και 4) 
τον γνωστό (ως ο καφετζής της Ι. Συνόδου) Ιγνάτιο Λάππα για την 
μητρόπολη Λάρισας.

Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Χρυσόστομος Συνετός, που ήταν ο 
δεύτερος ενδιαφερόμενος για την Μητρόπολη Αττικής, έφερε το 
τόλμημα της πλαστογραφίας στην επικαιρότητα…

Ο Μητροπολίτης Θηβών Ιερώνυμος με δημοσίευμά του στην 
εφημ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” 21/1/2001 απαντά στον αρχιεπ. Χριστόδου-
λο: «Ο Αρχιεπίσκοπος αντέδρασε εκνευρισμένος, υπερασπιζόμενος 
την εντιμότητά του, αποκαλύπταν μάλιστα ότι τέτοιες λαθροχειρί-
ες εγίνοντο σε άλλες εποχές, για να εισπράξει όμως την απάντηση 
του ιδίου Μητροπολίτου (Ιερώνυμο). «Δεν μπορείτε, Μακαριώτατε 
(Χριστόδουλε) σεις να ισχυρισθείτε αυτά, όταν ο ίδιος με το χέρι 
σας συμπληρώσατε πέντε ψηφοδέλτια για να επιτευχθεί η μετά-
θεση του νυν Μητροπολίτη Αττικής (Παντελεήμονα Μπεζενίτη)».

Εάν σας πειράζουν οι λέξεις και όχι οι πράξεις κ. ΧΑ.ΑΝ τότε πέ-
στε το όπως σας αρέσει!

• Για το «επειδή  θεωρήσαμε “σκάνδαλο” τις “βαρύτιμες αρχιε-
ρατικές του στολές…”», κ.λ.π. Εδώ κύριε διδάκτωρ θρησκευτικών 
παρουσιάζεστε ως “Βασιλικότερος του Βασιλέως” θέλεις ακόμα 
και τον ίδιο τον μακαριστό Χριστόδουλο να διαψεύσεις! Το καλύ-
τερο νομίζω είναι η σιωπή!

• Με εξέπληξε η αναφορά του ονομακρύπτου ΧΑ.ΑΝ στην πε-
ρίπτωση της επίσκεψης του Πάπα της Ρώμης Ιωάννου-Παύλου Β΄ 
στην Αθήνα που την θεωρήσαμε εμείς ως σκάνδαλο! Ενώ γνωρί-
ζει σαν παλαιός δημοσιογράφος, ότι το γεγονός αυτό είχε πάρει 
τεράστιες διαστάσεις, από ολόκληρο το Άγιο Όρος, από δεκά-
δες μοναστήρια, από συνάξεις ιερέων, από χριστιανικούς Συλλό-
γους, Αδελφότητες, από μητροπολίτες… Είχαν γραφεί εκατοντά-
δες κείμενα που διαφωνούσαν με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αυτή του Χρι-
στόδουλου γιατί: «Αθετούσε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κατεδά-
φιζε τους Ιερούς Κανόνες. Προσέβαλε τους αγωνισθέντες κατά 
του Πάπα. Και άνοιξε την θύρα να εισέλθουν βαρύς λύκοι στην 
Εκκλησία» (π. Θεοδ. Ζήσης).

Ο αρχαίος Σοφοκλής (496-406 π.Χ.) έλεγε: «Αλλ’ ουδέν έρπει 
ψεύδος εις γήρας χρόνου» μτφρ.: Κανένα ψέμα δεν αντέχει στο 
χρόνο. Και να τελειώνει το ψέμα, ότι δήθεν τον Πάπα τον κάλεσε 
στην Ελλάδα ο Πρόεδρος Στεφανόπουλος. Μια και μας προκαλέ-
σατε αναίτια, μας δίνετε η ευκαιρία να μάθει ο κόσμος την αλή-
θεια για όσους ακόμα αμφιβάλλουν. Και αυτό θα το περιγράψου-
με όσο γίνεται πιο συνοπτικά:

Ο πρώτος που έγινε αποδέκτης της Βατικάνειας πρότασης και 
συγκατατέθηκε να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Πάπα στην Ελ-
λάδα είναι ο Χριστόδουλος. Και ήταν διακαής πόθος του. Από την 
ημέρα που αναρριχήθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, είχαν γίνει 
επαφές και διαβουλεύσεις με παράγοντες του Βατικανού.

Η πρώτη επίσημη νύξη έγινε τον Ιούνιο του 1999 – ένα χρόνο 
μετά την εκλογή του – από τον νούντσιο Πρεσβευτή του κράτους 
του Βατικανού στην Ελλάδα, ενημερώνοντας τον Χριστόδουλο ότι 

συνεχίζεται στη σελ. 14

συνέχεια από τη σελ. 12
ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Επιστολή που λάβαμε για το 
σκωπτικό άρθρο της εφημερίδας μας 

«Σου μιλάω, μ’ακούς;»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ στην επιστολή του δόκτωρα των Θρησκευτικών Χάρη Ανδρεόπουλου
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συνεχίζεται στη σελ. 15

στώνοντας την “αιρετική” σου πορεία στον “Θεολογικό Σύνδε-
σμο Καιρό”;» και καταγράφεται η (δημοσιογραφική;..) πληρο-
φορία ότι «Κάποιος μάλιστα (σ.σ.: φυσικά, μη κατονομαζόμε-
νος – «κάποιος…») σε χαρακτηρίζει ως «ο εκπεσών θεολόγος»!!! 
για την παρεκκλίνουσα θεολογική συμπεριφορά σου». Aπαντώ: 

α) O Σύλλογος θεολόγων Λάρισας δεν υπήρξε και δεν εί-
ναι φέουδο μηδέ τιμάριο κανενός για να ανοίγει και να κλείνει 
κατά το δοκούν τις πόρτες του σε πτυχιούχους των Θεολογικών 
Σχολών. Η ένταξη – εγγραφή μου στον τοπικό σύλλογο θεολό-
γων έγινε σε συνθήκες απόλυτης ελευθερίας και χριστιανικής 
αγάπης και είχα την χαρά και την τιμή να συνεργασθώ με αξι-
οσεβάστους παλαιοτέρους – αλλά και νεωτέρους – συναδέλ-
φους στα πλαίσια μιας αρμονικής συνεργασίας και αγωνιστι-
κών δράσεων και δη στην περίοδο 2007 – 2009 κατά την οποία 
διατελούσα Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ., όταν το μάθημά μας 
με τις γνωστές εγκυκλίους Στυλιανίδη βρέθηκε στο στόχαστρο 
και απειλήθηκε με έξωση απ΄ το σχολείο.

β) Διετέλεσα μέλος της Διοικήσεως σε δύο θητείες 2007 – 
2009 και 2009 - 2011. Οι συνάδελφοι με τίμησαν και την ψήφο 
τους εκλέγοντάς με διαρκώς ως τακτικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Δ.Σ. έπρα-
ξα το κατά δύναμιν για να υπηρετήσω τα δίκαια συμφέροντα 
του κλάδου των εκπαιδευτικών θεολόγων επί 4ετία μέσω πολυ-
αρίθμων ανοικτών εκδηλώσεων και συνεχών αρθρογραφικών 
κ.λ.π. παρεμβάσεων στον Τύπο. Στις εκλογές του Δεκεμβρίου 
του 2011 δεν κατήλθα υποψήφιος  εξηγώντας με δήλωσή μου 
ότι «μετά από δύο θητείες (2007 – 2009 και 2009 – 2011) στο 
Δ.Σ, πέραν του λόγου των αυξημένων ακαδημαϊκών υποχρεώ-
σεών μου και του γεγονότος της υπηρετήσεώς μου, κατά τη τρέ-
χουσα σχολική χρονιά, σε περιοχή μακράν της Λαρίσης (Γυμνά-
σιο Γαλαξιδίου Ν. Φωκίδος), αισθάνομαι και θεωρώ ότι ήλθε 
ο καιρός να αναλάβουν τις τύχες της τοπικής μας Ενώσεως και 
άλλοι συνάδελφοι με μεράκι και διάθεση προσφοράς, δηλώ-
νοντας εκ προοιμίου ότι και εκτός διοικήσεως θα σταθώ - ως 
απλό μέλος - στο πλευρό του νέου Δ.Σ., συμπαραστάτης στις 
υπέρ του κλάδου παρεμβάσεις και τις δράσεις του». Τόσο απλά. 
Κανένας, συνεπώς, δεν με «πέταξε πυξ λάξ», ούτε θα μπορού-
σε άλλωστε, γιατί ο σύλλογος θεολόγων (ο πανελλήνιος, αλλά 
και ο της Λαρίσης) δεν λειτουργεί με όρους Κιμ Γιονγκ Ουν, τύ-
που Βορείου Κορέας (όπως φαντασιώνεται ο αρθογράφος του 
ιστολογίου σας) αλλά δημοκρατικά και με απόλυτο σεβασμό στο 
ανθρώπινο πρόσωπο. 

γ) Στη διάρκεια της 4ετούς θητείας μου στο Δ.Σ. του τοπι-
κού Συλλόγου Θεολόγων υπήρξαν και διαφωνίες, τ΄ ομολογώ. 
Οι διαφωνίες αυτές εστιάσθηκαν, κυρίως, στο τρόπο χρήσεως 
/ διαχειρίσεως και του περιεχομένου της αρθρογραφίας του 
ιστολογίου που είχα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω. Τον 
Δεκέμβριο του 2009 η  Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκε και με 
το θέμα της λειτουργίας του ιστολογίου της Ενώσεως, και με 
απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία, εκρίθη ότι «εφεξής 
θα δημοσιεύονται στο ιστολόγιο μόνο αποφάσεις της Δ.Ε. και 
δελτία τύπου από τις εκδηλώσεις που αυτή θα διοργανώνει». 
Εξεδόθη μάλιστα Ενημερωτικό Σημείωμα προς τα μέλη δημο-
σιευθέν εις το ιστολόγιο εις το οποίο ανεφέρετο ότι «αναφο-
ρικά με τo θέμα της αρθρογραφίας υπερίσχυσε η άποψη της 
πλειοψηφίας να μη δημοσιεύονται άρθρα προκειμένου να μη 
δημιουργούνται έριδες και τριβές και βλάπτεται η εικόνα της 
Ενωσης. Mε τις αποφάσεις αυτές διεφώνησε ο μέχρι πρότινος 
διαχειριστής του ιστολογίου Χάρης Ανδρεόπουλος, υποστηρί-
ζοντας ότι το ιστολόγιο θα πρέπει να διατηρήσει τον φιλελεύ-
θερο χαρακτήρα του λειτουργώντας ως forum διαλόγου των 
θεολόγων, άποψη η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν έγινε 
δεκτή υπό της πλειοψηφίας». Φυσικά, σεβάσθηκα την από-
φαση, και συνέχισα κανονικά τη θητεία μου στο Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μέχρι τα τέλη του 2011. Διαφορετικές απόψεις υπήρ-
ξαν και για τον χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών 
εκφραζόμενες με την ευπρέπεια που αρμόζει σε θεολόγους 
εκπαιδευτικούς και πάντα στο πλαίσιο του δημοκρατικού δι-
αλόγου. Χαίρω που αποχωρώντας από την Διοίκηση του το-
πικού συλλόγου θεολόγων είχα την αίσθηση ότι συνυπήρξα 
και συμπορεύθηκα με ανθρώπους που σέβονται την διαφο-
ρετική άποψη και θεωρούν θεμιτή τη διαφωνία (η οποία στις 
μέρες μας στον μόνο χώρο που δεν μπορεί να υπάρξει είναι 
στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, όπου η ομοφωνία παγίως εί-
ναι απόλυτη (100%)!!!. Ετσι θα θέλατε κ. Τασιόπουλε να λει-
τουργεί ο τοπικός σύλλογος θεολόγων, ως ΚΚΕ;…)

8ον) Επι τη ευκαιρία μια απορία για τα γραφόμενά σας απ΄ 
τα παλιά, για κάποια προ 8ετίας σχόλιά σας στην στήλη («Σου 
μιλάω, μ΄ ακούς;”) του ονοματοκρύπτου συνεργάτου σας, τα 
οποία αποδεικνύουν την από ετών κακόβουλη στοχοποίηση 
μου από των στηλών της εφημερίδος σας με ασύστολα ψεύ-
δη, χαλκευμένες κατηγορίες και πάσης λογής σκευωρίες. Απευ-
θυνόμενος στον «Διώκτη» του (όπως χαρακτήριζε τον Μητρο-
πολίτη Λαρίσης) έγραφε τότε στην στήλη του («Αγώνας», Φε-
βρουάριος του 2010, φυλ. 154, σελ. 5) και για την ταπεινότη-
τά μου: «(…) τα γράφω αυτά, γιατί ένας εκ των πρωτεργατών 
αυτής της «κίνησης» (σ.σ.: η αναφορά για τον Σύνδεσμο Θεο-
λόγων «ΚΑΙΡΟΣ» που είχε ιδρυθεί εκείνο το διάστημα -  μόνο 
που όχι «πρωτεργάτης» δεν υπήρξα, αλλά ούτε κάν – και μέ-
χρι σήμερα - μέλος του) «είναι γνωστός συνεργάτης σου και 
παραγωγός εκπομπής του ραδιοφώνου σου (σ.σ: πράγματι, 
εκείνη την εποχή ήμουν ο μόνος εν ενεργεία - λαϊκός - θεολό-
γος που εθελοντικά διατηρούσα εκπομπή στο Ρ/Σ της Ι. Μη-
τροπόλεως). «Λέγεται» (σ.σ.: από ποιους …«λέγεται» κ. Τα-

η επιθυμία του Πάπα είναι όχι μόνον να επισκεφθεί την Αθήνα, αλλά 
και όλες τις περιοχές που συνδέονται με την ιστορία του Χριστια-
νισμού και όπου βάδισε ο Απόστολος Παύλος, με αφορμή τα 2000 
χρόνια από την γέννηση του Χριστού. Αυτή η επίσκεψη έγινε δέκα 
εννέα (19) ολόκληρους μήνες πρίν επισκεφθεί τη Ρώμη ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας προσκεκλημένος του Ιταλού Προέδρου. Η 
επίσκεψη του νιούντσιο στον Χριστόδουλο κρατήθηκε μυστική από 
όλα τα μέλη της Διαρκούς Συνόδου και της Ιεραρχίας της Εκκλησί-
ας της Ελλάδας. Δεύτερη επίσημη επίσκεψη του νούντσιο Τάμπετ 
έγινε στις αρχές Νοεμβρίου του 2000. Δηλαδή δύο μήνες πριν επι-
σκεφθεί ο Πρόεδρος Στεφανόπουλος την Ρώμη.

Η εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” σε δημοσίευμά του στις 6-12-2000 ανα-
φέρει: «Έντονο παρασκήνιο αναπτύσσεται τις τελευταίες ημέρες 
μεταξύ Αθήνας και Ρώμης με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα Ιω-
άννη – Παύλου Β΄ στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2001. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, αργά προχθές το απόγευμα, ο νούντσιος του Βατι-
κανού στην Αθήνα επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο και αντάλλαξαν 
απόψεις και αυτή η συνάντηση κρατήθηκε μυστική, ο δε Αρχιεπί-
σκοπος απέφυγε να ενημερώσει ακόμα και τους πλέον στενούς 
συνεργάτες του…».

Όταν διέρρευσε η πληροφορία τότε άρχισαν να εκδηλώνονται με-
γάλες αντιδράσεις από θεολογικούς και θρησκευτικούς κύκλους. Ο 
καταφοβισμένος τότε Χριστόδουλος, ταμπουρώθηκε πίσω από το 
αφελές επιχείρημα, ότι τον Πάπα δεν τον κάλεσε αυτός αλλά ήταν 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις 25 Ιανουαρίου γίνεται η επίσκεψη του Προέδρου της Δημο-
κρατίας στη Ρώμη. Οι παράγοντες του Βατικανού βλέποντας την 
αναστάτωση που είχε δημιουργηθεί στον ελλαδικό χώρο πρότει-
ναν στο Χριστόδουλο την ματαίωση της επίσκεψης. Και ο Χριστό-
δουλος απάντησε: «Όχι, τον θέλω τον Πάπα, για να δημιουργή-
σω γέφυρες προς την Δύση».

Στις 7 Μαρτίου 2001 ο Αρχιεπίσκοπος έφερε το θέμα στην Διαρ-
κή Ιερά Σύνοδο, για να επικυρώσει την έγκριση που είχε δώσει ο 
ίδιος. Η εφημερίδα «Αδέσμευτος»  έγραφε: «Ο Αρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος στην εισήγησή του πρότεινε, η Εκκλησία να μην αρνη-
θεί την επίσκεψη του Πάπα και προσπάθησε να κάμψει τις ακραίες 
αντιδράσεις. Χθες πάντως κατά την συνεδρίαση της ΔΙΣ ακούστη-
καν δώδεκα διαφορετικές εκδοχές για το αν θα πρέπει να γίνει δε-
κτός ή όχι ο Ποντίφικας».

Και η σκηνοθεσία αποκαλύπτεται μετά δύο χρόνια, όταν ο Πά-
πας κάλεσε τον Χριστόδουλο στο Βατικανό σε ανταπόδοση της δι-
κής του επίσκεψης στην Ελλάδα. Εάν η πρόσκληση είχε γίνει από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι λόγο είχε η πρόσκληση ανταπό-
δοση και μάλιστα με τη σαφή διατύπωση προς τον Χριστόδουλο;

Αυτό σεις, μην το λέτε σκάνδαλο, πείτε το ΕΥΛΟΓΙΑ!
Κύριε ΧΑ.ΑΝ, φαίνεται ότι ενοχλήστε επειδή αποκαλούμε τον Ιγνά-

τιο «Διώκτη» μας. Σας ενοχλεί ο λόγος και όχι η πράξη, η φωνή και 
όχι το έγκλημα.

Ω! ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ…
Εσείς αποκαλέστε τον αντί ΔΙΩΚΤΗ, “ΕΥΕΡΓΕΤΗ”.
Όμως να γνωρίζετε ότι ο ιστορικός που θα συλλέξει τα στοιχεία 

των ΔΙΩΓΜΩΝ για να συντάξει τον απολογισμό των, θα περιέλθει σε 
αμηχανία, διότι η γραφίδα δεν θα αντέξει να περιγράψει την φρίκη!

Το πέρασμα του Ιγνατίου ήταν ένας οδοστρωτήρας, που ισοπέ-
δωσε τα πάντα1, γκρέμισε ό,τι βρήκε μπροστά του, αφάνισε την εντι-
μότητα, την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια, την ευθιξία, την εκκλησι-
αστική τάξη… Δεν σεβάστηκε τον όρκο του στην Ιεροσύνη, την πί-
στη στο Σύνταγμα και βεβήλωσε τους Ιερούς Κανόνες.

Φοβάμαι ότι, η σύντομη επιχειρούμενη ξενάγηση στα ερείπια και 
στο χάος που θα κάνω, μήπως θεωρηθεί υπερβολή, λογοτεχνική 
απομίμηση των θρήνων του Ιερεμία.

28 Μαΐου 1994 χειροτονία Ιγνατίου, στο Μητροπολιτικό Ναό Αθη-
νών. Οι σκηνές γύρω από το ναό ήταν εφιαλτικές. Θύμιζαν πολιορ-
κημένη πολιτεία, γερμανική κατοχή. Τα ΜΑΤ χτυπούσαν αλύπητα, 
οι δρόμοι γέμισαν θύματα και αίματα. Νοσοκομειακά και ΙΧ μετέφε-
ραν τραυματίες και οι τηλεοράσεις έδειχναν σκηνές τρόμου, ενώ 
μέσα στο Ναό… γίνονταν η χειροτονία του Ιγνατίου.

Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν βγαίνοντας από το ναό τι έχει να 
σχολιάσει για τα γεγονότα, και αυτός μ’ ένα χαζοχαμόγελο είπε: 
«Σήμερα είναι μέρα χαράς. Ας χαρούμε…».

Δηλαδή οι ξυλοδαρμοί, οι αιματοχυσίες και όλες αυτές οι βιαιότη-
τες ήταν για τον Ιγνάτιο στιγμές χαράς! Νομίζω μάρτυρες δεν χρει-
άζονται να επικαλεστώ διότι ήσασταν εκεί αδιάψευστος μάρτυρας 
για το ρεπορτάζ της εφημερίδας που εκπροσωπούσες.

Να θυμίσω τις σκηνές φρίκης κατά τη διάρκεια της ψευδοενθρό-
νισης που έχουν μείνει στη μνήμη των θυμάτων (150 άνθρωποι βα-
ρειά τραυματισμένοι στα Νοσοκομεία και άλλοι τόσοι περίπου πιο 
ελαφρά), των τηλεθεατών και των ΜΜΕ ως σκευοφυλάκιο της ιστο-
ρίας να στιγματίζουν τον ερχομό του κ. Ιγνατίου και να καταθέτουν 
στις επόμενες γενιές ποιος ήταν ο Διώκτης μας ,γιατί τέτοιο μακε-
λειό δεν είχαν ούτε οι βομβαρδισμοί στη  Συρία!
1  Είχε “το… καλοκάγαθο αυτό ανθρωπάκι” τη δύναμη να επιβληθεί αν κάποιες άλλες 
δυνάμεις δεν το στήριζαν;

Να θυμίσω ακόμη ότι, επί διόμισυ χρόνια χωρίς καμία εξουσία (δι-
ότι η εκλογή ακυρώθηκε, Διάταγμα δεν υπήρχε, ο μισθός του κό-
πηκε…) πηγαινοέρχονταν στη Λάρισα για μία ώρα ως κουρσάρος, 
με τις λεγεώνες των ΜΑΤ του Παπαθεμελή να χτυπούν ασυλλόγι-
στα μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, ανυπεράσπιστες μάνες… και ξα-
ναγύριζε να αναπαυθεί πάλι στην Σαλαμίνα…

Είχαν γεμίσει τα πινάκια των δικαστηρίων με μηνύσεις, και όταν 
πλέον αντιλήφθηκε ότι όλες πήγαιναν στον ΒΡΟΝΤΟ, γύρισε την 
πλάκα του γραμμοφώνου και άρχισε τις αγωγές ζητώντας υπέρο-
γκα ποσά για “προσβολή προσωπικότητας”. Και αυτή την ώρα που 
γράφονται αυτές οι σειρές εκκρεμούν ακόμα 3 υποθέσεις στα Ευ-
ρωπαϊκά Δικαστήρια, με 34… ΕΥΕΡΓΕΤΙΜΕΝΟΥΣ (όχι διωκομένους) 
του κ. Ιγνατίου.

Εάν με ρωτήσετε πώς ήταν δυνατόν τον παράνομο, τον αντικανο-
νικό, τον παραβάτη του Συντάγματος και των αποφάσεων του Ανω-
τάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Χώρας (ΣτΕ) να τον προστατεύ-
ει με νύχια και με δόντια όλος ο κρατικός μηχανισμός δεν είμαστε 
σε θέση να σας δώσουμε την εξήγηση. Πώς έγιναν αυτά; Η απά-
ντηση δική σας. Οπωσδήποτε βοήθησαν σκοτεινά κέντρα, μυστι-
κές παροχές (σε λίγους, σε πολλούς, σε κόμματα, σε επώνυμους 
ή σε ανώνυμες), ασκήθηκαν πιέσεις.

Αυτός ήταν ο ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ Ιγνάτιος (!).
- Κύριε Ανδρεόπουλε, διάβασα και ξαναδιάβασα την 3η περίπτωση.
Πήγα και ξαναπήγα στο “νομοκανονικό και ιστορικό” πόνημά σου, 

φιλομέτρησα και ξαναφιλομέτρησα τις αναφορές στον αρχιεπ. Ιε-
ρώνυμο και στις τρεις “ιερές” εκκλησιαστικές φιγούρες που ανα-
φέρεστε. Κοντοστάθηκα. Αιφνιδιάστηκα. Έμεινα έκθαμβος. Όντως 
«υπάρχουν – και παραϋπάρχουν – τέτοιες αναφορές, όπως μπορεί 
ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης του βιβλίου να διαπιστώσει, ιδίοις 
όμμασι. Ειδικά δε την περίπτωση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
κυρού Σεραφείμ και τις αντικανονικότητες…, σας (ξανα-) παραπέ-
μπω τόσο εις το πρόλογο σ.σ. 31-31, όσο και στο ειδικό Κεφάλαιο 
(Μέρος Γ΄, Κεφ. 3 & 9)… σελ. 346-351 του βιβλίου μου».

Δεν χρειάζεται καθόλου να το σχολιάσω διότι μόνος σου χωρίς 
να το καταλάβεις κ. ΧΑ.ΑΝ (το ψέμα έχει κοντά ποδάρια) αυτοα-
ναιρέθηκες.

Για την 4η περ, που μου συνέστησες να διαβάσω μετά δεούσης προ-
σοχής, την εκπονηθείσα Μεταπτυχιακή (Master) Διπλωματική Ερ-
γασία του δικηγόρου κ. Μάριου Θεοδοσιάδη: («Εκκλησία και δια-
πλοκή» αναφερόμενη στην «αντικανονική επέμβαση της δικτατορί-
ας στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Ελλάδος»). Με την προτροπή 
σου όμως αυτή με στέλνεις σε ξένα λιβάδια να περιπλανηθώ, και να 
φύγω ίσως από τις δικές σου βρωμοκακίες που προξενούν ναυτία!

 Φοβάμαι πως γράφετε χωρίς να τα ελέγχετε και εκτίθεστε διότι 
ο κ. Θεοδοσιάδης που επικαλείστε καθώς και την Διπλωματική του 
εργασία  περίπου 90 σελίδες Α4, ο άνθρωπος μιλάει για την “επέμ-
βαση της δικτατορίας στα εσωτερικά της Εκκλησίας”, ενώ, αντίθε-
τα, το “επιστημονικό” σας σύγγραμμα- αποτελούμενο περίπου από 
πάνω 1000 Α4 σελίδες- έχετε στρέψει  κατά του αρχιεπ. Ιερωνύμου 
Α΄  και όχι κατά της δικτατορίας   με παραποιημένα μάλιστα στοιχεία 
που συναλλάσσονται με το ψέμα, βομβαρδίζοντας τον ανηλεώς.!  

5η περ. Πρέπει να εκφράσω την έκπληξή μου για  την εμμονή, 
που δείχνετε ερχόμενος και επανερχόμενος επιμένοντας στό για-
τί δεν ασχολήθηκα με τον μητροπολίτην Καλαβρύτων,  όπως είχα 
υποσχεθεί ότι θα  κάνω.

Για να μην σας βασανίζει η σκέψη ότι θα το λησμονήσουμε, η 
απάντησή μας, σας λέμε είναι η ίδια, που δημοσιεύσαμε στο φύλ-
λο 244 σελ. 13, ότι: «… θα υπάρξει όχι μόνο μονόστηλο – για το 
θέμα αυτό – αλλά ολόκληρο κεφάλαιο για τους δειλούς και υστε-
ρόβουλους συντάκτες του». Άρχή μας πάντα η λαϊκή ρήση, του γέ-
ρου του Μοριά: «Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας».

Για μέρες προσπαθούσα να εντοπίσω τους λόγους της εμμονή 
σας  γιατί μου φάνηκε σαν παράφωνη νότα περιβεβλημένη την πα-
νοπλία του θράσους!

Ενώ ζητάς από μας να κριτικάρουμε την απαράδεκτη μελέτη του 
μητροπολίτη Καλαβρύτων («Η αλήθεια δια το εκκλησιαστικόν ζήτη-
μα», ένα τεύχος από 32 σελίδες που ο τότε Ελευθερουπόλεως Αμ-
βρόσιος, το στηλίτευσε ενώπιον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας στις 
10 Οκτωβρίου 1974, λέγοντας: «… Το εν λόγω τεύχος αρχίζει και τε-
λειώνει μ’ ένα χονδροειδές και πελώριον ψέμα, ότι δηλαδή εγράφη 
τούτο υπό του Μακαριωτάτου Σεραφείμ… όστις όχι να ερμηνεύση, 
αλλ’ ουδέ ν’ αναγνώση δύναται. Η συγγραφή του τεύχους εγένε-
το δια να δικαιολογήση τας αυθαιρεσίας και τα κατά της Εκκλησί-
ας Κανονικά του παραπτώματα, ως και να ρίψη βόρβορον κατά των 
τιμίων αγωνιστών…»), εσείς,- σαν καλός και “ευσυνείδητος” ιστο-
ρικός και μεγάλος μελετητής, που γνωρίζετε την αλήθεια-πράξατε 
το αντίθετο. Αρπάξατε το παραπλανητικό αυτό τεύχος («η αλήθεια 
δια το Εκκλησιαστικό ζήτημα») και το χρησιμοποιήσατε γιατί σας 
διευκόλυνε στην στημένη προπαγάνδα.

      Το τεύχος αυτό που ήταν προέκταση μιάς στημένης πλαστο-
γραφίας, ο συντάκτης του, με ύπουλο τρόπο, κάποια στιγμή απέσυ-

συνέχεια από τη σελ. 13
ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Επιστολή που λάβαμε για το 
σκωπτικό άρθρο της εφημερίδας μας 

«Σου μιλάω, μ’ακούς;»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ στην επιστολή του δόκτωρα των Θρησκευτικών Χάρη Ανδρεόπουλου
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σιόπουλε;..) «ότι  πρόσφατα αποδοκιμάστηκε στη σύναξη 
του τοπικού παραρτήματος των Θεολόγων για τις νεωτερικές 
του απόψεις που αναστάτωσαν τις ιστοσελίδες του διαδικτύ-
ου. Πολλοί» (σ.σ.: ποιοι – και πόσοι - «πολλοί» κ. Τασιόπου-
λε;..) προβληματίζονται με την απότομη εξέλιξή του στο προ-
σκήνιο με μεγάλη προβολή και δραστηριότητα. Μέχρι ημερί-
δα οργάνωσε» (σ.σ.: δεν οργανώνουν Ημερίδες οι απλοί κα-
θηγητές κ. Τασιόπουλε, αλλά οι – …ανεπώνυμοι για την εφη-
μερίδα σας!.. - Σχολικοί Σύμβουλοι. Τόσο ψέμα – και τόσο 
χονδροκομμένο;…) «στο Επισκοπείο με έντονο «άρωμα» Οι-
κουμενισμού. Έφτασε στο σημείο να κολακεύει και τις κινή-
σεις του Πατριάρχη!!!» (σ.σ: τι μεγάλη …«αμαρτία» να μιλά-
ει κάποιος χριστιανός θετικά για τον Πατριάρχη!...). «Ήδη συ-
ντάσσεται και είναι ένθερμος υποστηρικτής των νεωτερίστι-
κων απόψεων του Υπουργείου Παιδείας» (σ.σ:  θα έπρεπε να 
ζητήσουμε την άδειά σας κ. Τασιόπουλε, οι θεολόγοι της Λα-
ρίσης, για να συνταχθούμε ή αντιταχθούμε στις όποιες από-
ψεις του Υπουργείου;..) «στοχεύοντας πιθανώς στη μετάθεσή 
του από το επαρχιακό σχολείο όπου υπηρετεί και φλερτάρο-
ντας τη θέση της ∆ευτεροβάθμιας ∆ιεύθυνσης!!!» (σ.σ:  εδώ 
κ. Τασιόπουλε, ειδικά για το «φλέρτ» που στο οποίο αναφέ-
ρεται το - προ 8ετίας- άρθρο του ονοματοκρύπτου συνεργά-
του σας, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια!.. Καθώς την εποχή εκεί-
νη (2010) δεν είχα κάν συμπληρώσει την απαιτούμενη 12ετία  
για να καλύπτω και αυτήν τη τυπική προϋπόθεση και να δύ-
ναμαι  να «φλερτάρω» με την θέση Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης. Προς τι, όμως, τόση φαιδρότης, τόσο ψέμα, τόση 
κακότης, τόση διαβολή;).  

9ον) Μου ασκείτε κριτική ότι «από τις χιλιάδες σελίδες που 
γράφτηκαν για τον μακαριστό  Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α’ Κο-
τσώνη» ανασύρω «φράσεις και προτάσεις που είναι εναντίον 
του, κραδαίνοντας την ρομφαία της κανονικότητας…», κ.λ.π. 
Με αναγκάζετε να (ξανα-) υπενθυμίσω ποιοι ήσαν οι λόγω 
και – κυρίως – έργω πολέμιοι του μακαριστού Αρχιεπισκό-
που κυρού Ιερωνύμου (Κοτσώνη), αυτοί που «κραδαίνοντας 
την ρομφαία της κανονικότητας» τον αποδόμησαν στα μέσα 
του 1973 και εν τέλει τον γκρέμισαν στα τέλη του 1973 απ΄ τον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο. Πάμε, στην Ιεραρχία του 1979, για να 
θυμηθούμε την μεγάλη αλήθεια που είπε ο Ελευθερουπόλε-
ως Αμβρόσιος (Νικολάου). Σε στιγμές εντάσεως, τότε, ανάμε-
σα στον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ (Τίκα) και τον μητροπολίτη 
Φλωρίνης Αυγουστίνο (Καντιώτη), στη συνεδρίαση της Ιεραρ-
χίας του Σεπτεμβρίου του 1979, ο Ελευθερουπόλεως Αμβρό-
σιος (Νικολάου) υπερασπίζοντας τον Φλωρίνης θα υπενθυμί-
σει στον Αρχιεπίσκοπο: «Μακαριώτατε θα πρέπει να θυμάσαι 
πως εκεί που κάθεσαι, στη θέση του Ιερωνύμου, σε έφερε το 
Συμβούλιο της Επικρατείας μετά τις δικές μας (σ.σ.: του Αμ-
βροσίου Ελευθερουπόλεως και του Αυγουστίνου Φλωρίνης) 
προσφυγές που αν δεν τις κάναμε το 1973 όχι μόνο ο Ιερώ-
νυμος θα ήταν ακόμη Αρχιεπίσκοπος, αλλά και πολλοί άλλοι 
αδελφοί δεν θα βρίσκονταν σ’ αυτήν την αίθουσα…» (βλ. σχετ. 
εις βιβλίο [«Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967-1974»] σελ. 
311, υποσημ. 70 [εφημ. Μακεδονία, 26.09.1979, σσ. 1 και 13]). 

10ο) Κλείνοντας, επιτρέψτε μου κ. Τασιόπουλε ένα μικρό 
σχολιασμό για το άρθρο «Παρέμβαση τρίτου: «Η Εκκλησία 
κατά τη δικτατορία», του αγαπητού και σεβαστού κ. Χαράλα-
μπου Κοντού, τ. καθηγητού ΤΕΙ, δικηγόρου και οικονομολόγου, 
εις το φύλλο 246 (Νοεμβρίου 2017) της εφημερίδος σας (σελ. 
1,4 και 6), ο οποίος με το θάρρος της γνώμης (και της υπογρα-
φής του) κατέθεσε την άποψή του, μάλλον, όμως, εστηριζό-
μενος σε κακόβουλες φήμες, καθόσον, όπως ο ίδιος ομολογεί 
«Δεν γνωρίζω, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο σου». Θα τον πα-
ρακαλούσα να διαβάσει το άρθρο του συναγωνιστού του και 
επιτίμου Προέδρου στη «Χριστιανική Δημοκρατία» κ. Μανώ-
λη Μηλιαράκη, ο οποίος έχοντας διαβάσει το βιβλίο μου, έγρα-
ψε σχετικώς στην εφημερίδα «Χριστιανική και εις το υπό το τίτλο 
«Εκκλησία και Δικτατορία 1967-1974» άρθρο του (««Χριστιανική», 
25.01.2018, φυλ. 1002, σελ. 10) θεωρώντας ότι διαπραγματεύο-
μαι το θέμα «τεκμηριωμένα και επιτυχώς» και ότι το  αναλύω «με 
καθαρό και επιστημονικά θεμελιωμένο τρόπο». 

* Επιφυλασσόμενος, ως Ελληνας και Ορθόδοξος Χριστιανός, πα-
ντός νομίμου δικαιώματός μου και επικαλούμενος ξανά τη δημο-
σιογραφική δεοντολογία και την χριστιανική σας υποχρέωση για 
την παραχώρηση - κατά το βιβλικόν λόγιον «ο τα πολλά λέγων και 
αντακούσεται» (Ιώβ, 11, 2)  - του δικαιώματος στον αντίλογο για 
τα όσα γράφετε εις την εφημερίδα σας και ιδίως δια τα εξ αυτών 
αφορώντα εις το πρόσωπό μου (εν προκειμένω για το υπό το τίτλο 
«Σου μιλάω, μ  ́ακούς»: Προς ταπεινολογούντα καθηγητή θρησκευ-
τικών της Λάρισας για το βιβλίο του “Εκκλησία κατά τη δικτατορία 
1967-1974”», το «υπογραφόμενον» υπό τινός ονοματοκρύπτου ως 
«Ασκληπιάδου» φερομένου, δίκην – κατά την ενσκύψασαν εσχά-
την μόδαν - «προστατευμένου ανωνυμογράφου» - αρθρογράφου 
σας), παρακαλώ η παρούσα απαντητική επιστολή μου να δημοσι-
ευθεί, α) εις το ιστολόγιόν σας (http://agonasax.blogspot.gr), και β) 
εις το επόμενο (249) φύλλο της εφημερίδος σας. Σας ευχαριστώ.

 Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος,
 Καθηγητής (ΠΕ01) Β/θμιας Εκπ/σης.

 Eνορίτης του Ι. Ν. Αγ. 40 Μαρτύρων Λαρίσης.
 Διαχειριστής του ιστολογίου

 «Θεολογικός Σύνδεσμος Λάρισας»
 (http://religiousnet.blogspot.com  ,

 e-mail: xaan62@gmail.com )      

ρε όλα τα πρωτότυπα χειρόγραφά του από την Γραμματεία της Ιεράς 
Συνόδου για να απαλείψει ίσως  τα ίχνη του βρώμικου έργου του.

Έτσι για 40 χρόνια όλοι νόμιζαν ότι ήταν έργο του αγράμματου 
αρχιεπ. Σεραφείμ Τίκα, και μόλις το 2015 μετά την κοίμηση του αγί-
ου Αττικής & Μεγαρίδος Νικοδήμου, αυτοαποκαλύφθηκαν οι “νυ-
κτοκόρακες” που πριν δεν είχαν το θάρρος να το ομολογήσουν τί-
μια. Διότι έτρεμαν μπροστά στην αποκαλυπτική γραφίδα του π. Νι-
κοδήμου Γκατζιρούλη.

Και τώρα προσπαθείτε απεγνωσμένα αλλά και επίμονα να σπρώ-
ξετε εμάς να απαντήσουμε. Εμείς όμως, πρέπει να γνωρίζετε, ακο-
λουθούμε Κολοκοτρώνικη πρακτική.

 Ο μηχανισμός σας είναι καλοστημένος (μπας και δεν το πήραμε 
χαμπάρι, μήπως;… μας γράφετε) στήνοντας δόλια παγίδα ώστε να 
ασχοληθούμε με αλληλοαπαντήσεις με τον εξαγοραζόμενο από 
την Σεραφειμική λαίλαπα αντί “πινακίου φακής” την πατερίτσα του 
γράφοντας το “Σεραφειμικό άσμα”. Έτσι πιστεύεις θα σταματή-
σουμε να ερευνούμε, να παρουσιάζουμε, να απογυμνώνουμε την 
τραγικότητα και τον ανεκλάλητο θρήνο σου.

Από  την ερμηνεία της 7ης & 8ης περ. που κάνετε βγαίνει αβία-
στα το συμπέρασμα, ότι σας  λεί-
πει, ή καλύτερα είναι απούσα η ει-
λικρίνειά σας!

Σκύβοντας στη 9η περ. εντυπωσι-
άσθηκα από το σύνθημα που ανα-
μασάτε το (ανιστόρητο) ιστορικό 
πόνημά σας το οποίο αναμεταδό-
θηκε απ’ τα γνωστά κέντρα και πα-
ράκεντρα, ότι «η απόφαση που θα 
εκδοθεί από το Σ.τ.Ε. θα εκραγεί 
στα θεμέλια του οικοδομήματος 
του Ιερωνύμου σαν βόμβα μεγα-
τόνων. Το δικαστήριο αποφαινό-
μενο θετικά επί της προσφυγής, 
θα εκδώσει στις 5 Απριλίου και θα 
δημοσιοποιήσει στις 13 Απριλίου 
1973 την υπ’ αριθ. 1175/1973 απόφασή του με την οποία γίνε-
ται δεκτή η προσφυγή των δύο Μητροπολιτών, με αποτέλεσμα 
να ακυρώνεται η πράξη εκλογής της ΔΙΣ και να καθίσταται έτσι 
η Εκκλησία της Ελλάδος διοικητικά ακέφαλη» (“Εκκλησία κατά 
την δικτατορία”, σελ. 239).

Κύριε διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας, αυτά που γράφετε 
ΜΕ ΤΡΟΜΑΞΑΝ!

Απόμεινα με το στόμα ανοιχτό και με την καρδιά θαμμένη στη 
θλίψη. Δείγμα χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό από μέρους σας 
ήταν η απόκρυψη των πραγματικών γεγονότων.

Τα γραφόμενά σας σφηνώθηκαν μέσα μου σαν άγγισμα καυστή-
ρα, σαν αδυσώπητος έλεγχος. Κάθισα, σκέφτηκα, βυθίστηκα στο 
παράλογο, στοχάστηκα τις ζυμώσεις και τις αλλοιώσεις που έγι-
ναν μέσα σου, φθάνοντας να παραποιήσεις την εικόνα της πραγ-
ματικότητας, και να χαράξεις παραπλανητικές – ψεύτικες – κα-
τευθύνσεις, όταν την αλήθεια  βρήκες δεκάδες φορές μπροστά 
σου ότι, η ακύρωσις της συγκεκριμένης ΔΙΣ (αποφ. 1175/73) έγι-
νε για καθαρούς τυπικούς λόγους και όχι και κάποιες νομοκανο-
νικές παρατυπίες. Και αυτό, διότι τα πρακτικά κάποιοι – προκει-
μένου να βραβευτούν, όπως, τα έκαναν αρκετοί και βραβεύτη-
καν – τα άφησαν χωρίς υπογραφές, …! Αυτός και μόνο ήταν ο 
λόγος της ακύρωσης!!!

Οι πρωταίτιοι της απάτης δεν άργησαν να αποκαλυφθούν και 
να αμειφτούν. Ο ένας έγινε, επίσκοπος και μετά αρχιεπίσκοπος, 
ο άλλος καθηγητής Πανεπιστημίου και νομικός σύμβουλος του 
Σεραφείμ Τίκα (σχετικά απαντήσαμε στα ψεύδη του δεσπότη Αλ-
καλοχωρίου του ‘’μεγάλου ιστορικού και πανεπιστημιακού δασκά-
λου’’ στον “ΑΓΩΝΑ” 2410242, σελ. 13).

Νωπά είναι στή σκέψη μου, παρ’ ότι πέρασε πάνω από μια 
25ετία, τα λόγια του μακαριστού πλέον Νικολάου Ψαρουδάκη 
όταν πρωτοστατούσε για τα δίκαια των 12 σφαγιασθέντων μη-
τροπολιτών και του αρχιεπ. Ιερωνύμου Α΄ Κοτσώνη. Πάντα ισχυ-
ρίζονταν ότι πίσω απ’ όλα αυτά κρύβονται, σκοτεινά κέντρα και 
η ΜΑΣΟΝΙΑ.

Στην Λάρισα που ήρθε κατ’ επανάληψη κάνοντας ομιλίες σε συ-
γκεντρώσεις αγωνιζομένων. Τα δε πύρινα άρθρα συμπαράστα-
σής του θα παραμείνουν μνημείο αγωνιστικότητας.

Ακόμα και μέχρι την ενθρόνιση του αντικανονικού Ιγνατίου Λάπ-
πα βρέθηκε εντός του μητροπολιτικού ναού και μας περιέγραψε 
με τον πιο τραγικό τρόπο την σχιζοφρενική κατάσταση που επι-
κρατούσε μέσα στο ναό κατά την ψευτοενθρόνιση.

Μας εμπιστεύτηκε με σοβαρότητα, αλλά και με ανησυχία πως 
αναγκάστηκε να φύγει από την “Χριστιανική Δημοκρατία” διότι 
οι “συνεργάτες” του ενεργούσαν υποχθόνια, και τον έσπρωχναν 
βίαια στο περιθώριο. Έτσι δημιούργησε το “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ”.

Επειδή αναφέρεστε στην “Χριστιανική Δημοκρατία” και απο-
φεύγετε να ονοματήσετε τον άνθρωπο που ήταν η Χριστιανι-
κή Δημοκρατία, υφιστάμενος εξορίες, φυλακές, διώξεις, κ.ά. 

σας λέμε ότι καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με τους τω-
ρινούς λαθροεισβολείς που υπηρετούν κατά γράμμα τα αντί-
θετα απ`αυτά που υπηρέτησε και πολέμησε  ο αγωνιστής Νί-
κος Ψαρουδάκης!

Κύριε “ιστορικέ” διδάκτωρ εσείς ανασκαλεύοντας τους χιλιά-
δες τόμους βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών κ.ά. θα σκοντάψα-
τε αρκετές φορές στό ότι τον μακαριστό Ιερώνυμο Α΄ τον πολέ-
μησε με ιδιαίτερη μανία η ΜΑΣΟΝΙΑ. Τους δώδεκα – συμβολικός 
αριθμός – τους αποκεφάλισαν, δίχως δίκη, δίχως απολογία, δί-
χως καν την παρουσία τους. Και όλες αυτές οι παρανομίες είχαν 
την εφευρετική ΜΑΣΟΝΙΚΗ κάλυψη.

Θα επιχειρήσω μια μικρή αναδρομή γυρίζοντας πενήντα χρό-
νια πίσω. Ήταν 9 Αυγούστου 1969 όταν ο πρώτος Δημοτικός άρ-
χων της Λάρισας έστειλε ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον Σεβασμιώ-
τατον Μητροπολίτην Λαρίσης-Πλαταμώνος-Τυρνάβου κον Θεο-
λόγον, που του επιστούσε την προσοχή τα δεινά που τον περι-
μένουν εάν δεν σταματήσουν να ασχολούνται και να πολεμούν 
την μασονία. Του έγραφε λοιπόν: «Σεβασμιώτατε, παρουσιαζό-
μενος σήμερον ίνα υποβάλω εις την Υμετέραν Αγιότητα ταπει-

νάς τινάς παρατηρήσεις… δια να 
επιστήσω ευσεβάστως την προ-
σοχήν Υμών δια την αντιχριστιανι-
κήν και έξω από τας ευαγγελικάς 
παραδόσεις διαγωγήν του Αρχιμ. 
Κου Αθαν. Μυτιληναίου, του Ιερο-
κήρυκος κ. Βασιλ. Παπανικολάου 
ως και άλλων τινών…». Υπήρξε δε 
και η εξής στιχομυθία μεταξύ τους:

- Δήμαρχος: Αν δεν σταματήσε-
τε να μιλάτε και να καταφέρεστε 
κατά της μασονίας, θα σε διώξω-
με με  παντελόνια από την Λάρισα. 

- π. Θεολόγος: Εγώ μπορεί να 
φύγω με παντελόνια, αλλά θα γυρί-

σω πάλι πίσω, εσείς όμως αν φύγετε δεν ξέρω αν ξαναγυρίσετε!  
(προφητικά τα λόγια).

Τον Θεολόγο τον έδιωξαν, αλλά ξαναγύρισε. Ενώ ο διώκτης του 
δεν γύρισε ποτέ…! Στον π. Αθ. Μυτιληναίο έγιναν αρκετές απόπει-
ρες διωγμού, αλλά δεν ευώδοσαν! Τον κ. Παπανικολάου τον ‘’τα-
κτοποίησαν…’’ οικογενειακώς, “δώρο” του η εξορία στο νησί της 
Καλύμνου. Τον Διευθυντή της Κοινωνικής Πρόνοιας Α.Χ. στην Κα-
στοριά. Τους υπαλλήλους της Εμπορικής Τραπέζης, στο Καρλόβα-
σι Σάμου, στην Κυπαρισσία, στο Διδυμότειχο και πάει λέγοντας…!

Αποφεύγω τη λεπτομερειακή περιγραφή των μηχανισμών, που ήταν 
στημένοι στη βάση της ανειλικρίνειας, και δεν το κάνω για να μη σε 
γεμίσω τη ψυχή σου με βαρειά και αθεράπευτη μελαγχολία.

Κύριε καθηγητά των θρησκευτικών πριν τελειώσω, θέλω να ζητή-
σω συγγνώμη για το λάθος που έκανα στην προηγούμενη απάντη-
σή σου (φύλλο 244 Σεπτ. 2017) που στο τέλος έβαλα τα ακριβή στοι-
χεία της ιδιότητάς σας μαζί με την υπογραφή σας όπως ακριβώς με 
νόμιμο μέσο μου τά ’στειλες.

Με την δημοσίευση όμως άρχισαν να καταφθάνουν μηνύματα ζη-
τώντας να τους πληροφορήσουμε γιατί στην υπογραφή σας έχετε 
τρεις ξεκάρφωτες τελείες, σαν αυτές που βάζουν όλοι οι “σεβάσμιοι” 
των  μασονικών  στοών.

Στην αρχή το θεώρησα ότι μπορεί να συνέβη από κάποιο λάθος ή 
συμπτωματικό υπερ-τονισμό!

Όμως δεν άργησε να έρθει – και τώρα ίσως από λάθος;;; – και δεύ-
τερη μακροσκελέστατη επιστολή σας (12.2.2018 που δημοσιεύουμε 
δίπλα) και αυτή κάτω από την χειρόγραφη ευχή “Καλή Τεσσαρακοστή” 
η υπογραφή να έχει το ίδιο. (τρεις τελείες). Δεν θέλω να πιστέψω ότι 
αυτές οι τρεις τελείες είναι τόσο ισχυρές και σας βοήθησαν στον αγώ-
να δρόμου που ξεκινήσατε στην αρχή με τους 12 σφαγιασθέντες αντι-
μασόνους αγίους επισκόπους που τους παλουκώσατε ως “οργανω-
σιακούς”, “Ζωικούς”.. και συνεχίσατε με το “ιστορικό” κατασκεύασμα 
«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974», αναλαμβάνοντας 
“εργολαβικά” να σπιλώσετε, να λασπώσετε, να μειώσετε την έκπαγλη 
λάμψη του σύγχρονου πατέρα της Ελλαδικής Εκκλησίας τον αντιμα-
σώνο  Ιερώνυμο Α΄ Κοτσώνη.

Oύτε αυτές οι τρεις ξεκάρφωτες τελείες σας άνοιξαν δρόμους για 
βραβεία και τίτλους. 

Κύριε διώκτα – πριν είναι αργά – οι καιροί θα περάσουν Οι αδυ-
ναμίες μας και τα ανθρώπινα πάθη θα σβήσουν.  Η απύλωτη αθυ-
ροστομία θα κλείσει, Τα πυροβολεία του μίσους θα σιγήσουν.  Τότε 
διάδοχες γενιές θα καθηλώσουν το βλέμμα στη μορφή του, και θα 
καυχηθούν “εν Κυρίω” ότι στη δύση του 20ου αιώνα, έλαμψε αυτό 
το μεγάλο αστέρι που το όνομά του ήταν: ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ ΚΟΤΣΩ-
ΝΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (1967-1973) ΕΛΛΑΔΟΣ. Και τότε – ο Θεός 
να φυλάει – μην ακουστεί η βροντερή φωνή «… Τι με διώκεις…».

ΤΡΙΑΝΤ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΦΗΜ. «ΑΓΩΝΑΣ»
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

συνέχεια από τη σελ. 14
ΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

Επιστολή που λάβαμε για το 
σκωπτικό άρθρο της εφημερίδας μας 

«Σου μιλάω, μ’ακούς;»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ στην επιστολή του δόκτωρα των Θρησκευτικών Χάρη Ανδρεόπουλου
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Λαμπαδάριος

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 
που ΚΡΥΒΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!      

ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΡΕΖΙΛΙ !
Ο τοποτηρητής της Λάρισας, ο δεσπότης του Βόλου έκανε την 

1η Ιερατική Σύναξη στη Λάρισα. Ήταν μια “ευχάριστη” ατμόσφαι-
ρα. Αφού τους μίλησε για τον ‘’φτωχούλη’’ Ιγνάτιο και για τον 
έρανο που έκαναν οι ‘’ακτήμονες’’ δεσποτάδες να βοηθήσουν 
τον μακαρίτη Ιγνάτιο, τώρα έχουν μεγάλο πρόβλημα με τι χρή-
ματα να κάνουν το 40κονθήμερο μνημόσυνο. ‘’Καλό και πρέπον 
είναι – τους είπε – όλοι οι ναοί να συνδράμουν’’ Δεν διερωτήθη-
κε όμως με ποια χρήματα, αφού οι ψάλτες και οι νεωκόροι είναι 
μήνες απλήρωτοι. Για το ρεύμα και την εφορία, ευτυχώς πήραν 
παράταση από τη φιλεύσπλαχνη κυβέρνηση  ρυθμίζοντας τα.

Ο δεσπότης Δημητριάδος έχει φήμη εύστροφου ανθρώπου, 
είναι αυτό που λέμε “πιάνει πουλιά στον αέρα” και για να μην 
πάθει αυτό που έπαθαν στην κηδεία του Ιγνατίου, (δηλαδή από 
τους  200.000 κατοίκους Λαρισαίους τον ξεπροβόδισαν 2-3 εκα-
τοντάδες- εκτός των επισήμων-ενισχυθέντες από χειροκροτητές 
Σαλαμίνιους, και  σαν προνοητικός “μαγειρεύει πριν πεινάσουν 
τα παιδιά”, απαίτησε το Σάββατο 4 Αυγούστου στο μνημόσυνο 
του Λαρίσης Ιγνατίου να μην λειτουργήσει κανένας ναός στην 
πόλη και στα χωριά,( δηλαδή ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - εκτός κάποιας 
ειδικής εξαίρεσης – οι δε ιερείς απαξάπαντες να συνοδεύονται 
από πλήθος τεθλιμένων..

Μην πάθουμε λοιπόν κανένα ρεζίλι και  γεμίσει ο ναός μόνο  
από παπάδες και δεσποτάδες χωρίς κόσμο!

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ σου η ΖΩΗ μου !
Τ’ ακούσαμε και δεν το πιστεύαμε. Πριν την γιορτή του πολι-

ούχου μας Αγ. Αχιλλείου (15 Μαΐου) ξεκίνησε μια σταυρο-φορία 
από μερικούς ‘’καλούς ανθρώπους’’ (απ’ αυτούς που τους έλε-
γε ο Βέγγος “καλοί μου άνθρωποι”) να συλλέξουν υπογραφές 
για τον… Πρωτοσύγκελο μπάς και γίνει δεσπότης.

Πολλοί απορούσαν και ρωτούσαν! Τι συμβαίνει…; αφού ο δε-
σπότης είναι καλά και θα λειτουργήσει στο πανηγύρι (αγίου Αχιλ-
λείου), αφού το γράφει και η “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”; Γιατί μαζεύετε υπο-
γραφές;

Δεν άργησε όμως και το κρυφό έγινε φανερό. Η ίδια εφημερί-
δα που κυκλοφόρησε στις 15 του Αγ. Αχιλλείου είχε σαν πρώτο 
θέμα την εναγώνια επίκληση του δεσπότη: “Ζητώ την προσευ-
χή σας…διότι βρίσκομαι στο κρεβάτι του πόνου…». Και οι “κα-
λοί άνθρωποι” απτόητοι συνέχισαν να συγκεντρώνουν υπογρα-
φές…. Δεν είχαν καιρό για χάσιμο!

Ο δεσπότης στο ΜΑΪΑΜΙ της Αμερικής, οι παπάδες καλούσαν 
τους πιστούς ανθρώπους για παρακλήσεις, λιτανείες, ολονυκτί-
ες…,και οι “καλοί άνθρωποι” έτρεχαν με το χαρτί στο χέρι να 
προλάβουν…!

Ο δεσπότης ετελεύτησε… Θρήνος έπεσε… Λειτουργίες και τρι-
σάγια όλο το εικοσιτετράωρο, και οι “καλοί άνθρωποι” παγανιά 
στις γειτονιές. Τα κουδούνια πήραν φωτιά, Δεν θέλαν τίποτα οι 
άνθρωποι παρά μόνο μια υπογραφή!

Ο δεσπότης σε προσκύνημα… Ο στόχος δεν πρέπει να χαθεί. 
Οι “καλοί άνθρωποι” διακριτικά, έξω από Μητροπολιτικό ναό με 
το χαρτί και το στυλό στο χέρι, με ύφος κλαψιάρικο για τον “άδι-
κο” χαμό του ποιμενάρχη, και με το «να ’χουμε την ευχή του» 
βάλε και μια υπογραφή.

Ω Θεέ μου που φθάσαμε, αυτό θα πει ΑΓΑΠΗ!
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ σου η ΖΩΗ μου!

ταγεγραμμένο στα δίπτυχα της Εκκλη-
σίας ως ακοινώνητο, δεν κάνατε ΤΙΠΟ-
ΤΑ! Τώρα γιατί ήταν ακοινώνητος! Ίσως 
για ν`αποτελεί αιώνιο  όνειδος όσοι το 
ψήφισαν, και στέφανος δόξης για τον 
ίδιο. Αυτό δεν έγινε και με τον Άγιο Νε-
κτάριο; Αλήθεια τι έγιναν αυτοί οι επί-
σκοποι που τον καταδίκασαν, τον συ-
κοφάντησαν και εξόρισαν τον Άγιο Νε-
κτάριο; Έτσι θα ρωτούνε μετά από χρό-
νια για τους επισκόπους που δίκασαν 
και καταδίκασαν τον πατέρα Θεολόγο.

Ας θυμηθούμε μερικά ακόμη:
• Υπάρχει κανένας ιερωμένος (γιατί 

εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει)  
που έκλεψε χρήματα και τιμωρήθηκε 
τόσο πολύ, όσο ο Θεολόγος; 

• Υπάρχει κανένας ιερωμένος που 
για ανήθικα παραπτώματα (γιατί εμείς 
ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει) τιμω-
ρήθηκε τόσο πολύ, όσο ο Θεολόγος; (η 
τιμωρία του ανήθικου παραπτώματος εί-
ναι καθαίρεση).

• Υπάρχει  ιερωμένος που για αιρε-
τικές και βλάσφημες θέσεις του (γιατί 
εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει)  
να τιμωρήθηκε τόσο πολύ ώστε η τιμω-
ρία του να είναι καθαίρεση;

• Υπάρχει κανένας ιερωμένος που 
προσκυνά τον Πάπα και  επαινεί την πα-
ναίρεση του οικουμενισμού  (γιατί εμείς 
ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει) και να 
τιμωρήθηκε τόσο πολύ; ώστε η τιμωρία 
του να είναι καθαίρεση;

Μην βγάλετε όμως βιαστικά συμπε-
ράσματα απ`το ότι λέμε πως ο Σεβ. Κυ-
ρός Θεολόγος είναι άγιος  όπως ο Άγι-
ος Νεκτάριος (άν και στην συνείδησή 
μας είναι άγιος). Δεν είναι ντροπή άλλω-
στε για ιεράρχη-κόσμημα, όπως ήταν ο 
Θεολόγος (και που όλοι το ομολογούν), 
να του συμβαίνουν αυτά.  

Το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ότι 
τον Άγιο Νεκτάριο τον είχε το πατρι-
αρχείο Αλεξανδρείας μέχρι το 1998 σε 
ανάθεμα. Ποιόν; Έναν άγιο της εκκλη-
σίας μας από το 1961.

11. Άγιε Δημητριάδος, καλύτερα ας 
αφήσουμε τα ξύλινα λόγια και παράκαι-
ρα και ας προσευχηθούμε στον Κύ-
ριό μας που ‘’ετάζει καρδίας και νε-
φρούς’’ να τον ελεήσει.

Τα υπόλοιπα περί έργων, προτερημά-
των, καθημερινό σταύρωμα κ.τ.λ., καλύ-
τερα να μην τα λέτε, γιατί προκαλούν 
και κυρίως γιατί ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟ-
ΝΤΑΙ και προβάλλουν σαν κακόγουστα 
και ατελέσφορα πλέγματα.

Το τι έκανε ο μακαρίτης Ιγνάτιος δεν 
έχουν αρχή και τέλος. Δύο λόγια θα 
πούμε γι`αυτούς που ΣΤΑΥΡΩΝΕ-αντί 
να  τον σταυρώνουν-.Τον παπαλάμπρο 
(Ρίνη) τον παπά της Αγίας Παρασκευ-
ής Τεμπών του έδωσε ‘’την ευλογία’’ ότι 
θα τον…. θάψει 145 μέτρα κάτω από 

την γή…ιερείς, που συμμετείχαν στην 
εξόδιο ακολουθία δεκάχρονου παιδιού 
υπερπολύτεκνης οικογενείας,που υπέ-
κυψε σε τροχαίο, τους ζητήθηκε (από 
τον Ιγνάτιο)‘’ η κεφαλή των επί πίνακι’’, 
επειδή ο πατέρας του παιδιιού είναι  
Αγωνιζόμενος .Μήπως τα ίδιο και χει-
ρότερα δεν έκανε στους Αρχιερείς και 
Ιερείς που παραβρέθηκαν στην εξόδιο 
ακολουθία του  αγίου ΘΕΟΛΟΓΟΥ;. ’  

Αυτά για σας, φυσικά, υπάγονται «…
στην μαρτυρική πορεία και καρτερικό-
τητα και συγχωρητικότητα…».

Θα μπορούσαμε να σας αραδιάσουμε  
εκατοντάδες περιστατικά και γεγονότα. 
Δεν έχουν σημασία πια. Όμως προκα-
λούμαστε απ`όσα εξωπραγματικά τσα-
μπουνάτε. Σκεφτείτε ότι κάτι αντίστοιχο 
λέγανε και για τους Ιωαννίτες που αγα-
πούσαν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστο-
μο. Τους κατηγορούσαν κι εκείνους, για-
τί διαμαρτύρονταν για την εκλογή των 
παράνομων και αντικανονικών επισκό-
πων στην θέση του Άγιου Ιωάννη του 
Χρυσοστόμου.

Και φυσικά  «…ωραία λόγια…» & «…
επικήδειοι…»,παράτες και επισημότη-
τες συνόδευσαν τους μοιχεπιβάτες του 
θρόνου του αγίου Χρυσοστόμου,άμα τη 
αποχωρήσει των από τον μάταιο τού-
τον κόσμο. Ομοίως ίδιες κατηγορίες 
εκτοξεύθηκαν και για τον Άγιο Νεκτά-
ριο τον  δεδιωγμένο,και κατηγορού-
μενο, ψευδώς.

Άγιε Δημητριάδος, ο Άγιος Ιωάν-
νης ο Χρυσόστομος ομολόγησε ότι: 
«…δεν φοβήθηκα τίποτα, τόσο, όσο 
τους επισκόπους…».

Γι’ αυτό Σεβασμιότατε, αφήστε τις 
κατηγορίες στους Αγωνιζόμενους Χρι-
στιανούς, γιατί αποτελούν εκλεκτό 
κομμάτι της εκκλησίας, ζουν για την 
εκκλησία και όχι από την εκκλησία, σε 
αντίθεση με κάποιους άλλους.

Το δικαστήριο της ιστορίας, θα εξε-
τάση όλα τα  πειστήρια, θα τα ερευνή-
ση  θα τα σταθμίση και θα βγάλει την 
ετυμηγορία της. Η ιστορική έρευνα 
θα κάνει το έργο της όσο κι`αν εσείς 
το μακιγιάρετε..  

Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι 
αναφερθήκατε και στον χωρισμό Κρά-
τους-Εκκλησίας και ότι  δεν τρομάζετε 
απ`αυτόν τον χωρισμό όπως δεν φο-
βήθηκε η εκκλησία επί τουρκοκρατίας.

Πολύ σωστά το είπατε. Όμως, πού 
θα στηριχθείτε για να μην τρομάζετε; 
Φυσικά στον λαό. Και κυρίως στον πι-
στό λαό. Ο πιστός λαός στήριζε και θα 
στηρίζει πάντοτε την Εκκλησία. Κι επει-
δή εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ποιος εί-
ναι ο πιστός λαός, να είστε πιο προσε-
κτικός στις διατυπώσεις σας περί μαρ-
τυρικών μητροπόλεων, διότι δεν φταί-
νε οι μητροπόλεις αλλά σείς οι ‘’καλοί’’ 

Μητροπολίτες.
Ας φροντίσουμε λοιπόν όλοι μας 

(κλήρος και λαός ) να αγιαζόμαστε 
συνεχώς αλλά και ν`αγρυπνούμε γιατί 
λύκοι βαρύς,λυκοποιμένες, αιρετικοί 
με οικουμενιστικές και μεταπατερικές 
θεωρίες, εισπήδησαν στην Εκκλησία 
πλανώντες και το λείμμα των πιστών.  

Παρατήρησα όμως ότι τόσο εσείς 
όσο και οι άλλοι ομιλητές καταβάλ-
λατε προσπάθεια να παρουσιάσετε 
το μαύρο-άσπρο, τον λύκο-αρνί, την 
κοσμοποιημένη (ειδωλολατρική) εκ-
κλησία- ορθόδοξη,διότι δεν εξηγού-
νται αλλοιώς:

1) Με τόσα σκάνδαλα (χάσαμε τον 
αριθμό) να τον στηρίζετε και να τον 
αποκαλείτε «…περίπου μάρτυρα…»;

2) Με τόσα έξοδα (πάνω από 200 
στολές) να εμφανίζεται  φτωχολά-
ζαρος!

3) Να καλεί θεολόγους ομιλητές 
που στήριξαν την ίδρυση του τμήμα-
τος Ισλαμικών σπουδών! Πού είναι η 
αντίδρασή σας;

4) Να αδιαφορήτε, όταν ο πιστοί  
ξυλοκοπούνταν επειδή διαμαρτύρο-
νταν για την καταπάτηση κάθε έννοι-
ας δικαίου, ιερών κανόνων, καταστα-
τικού χάρτη της Εκκλησίας, το Σύ-
νταγμα και τους έστελναν αιμόφυρ-
τους στα νοσοκομεία, στα δικαστή-
ρια, στις φυλακές. Δεν ακούγατε. Δεν 
βλέπατε…; Πού ήσασταν; 

5) Τον πιστό λαό τον θέλετε μόνον 
για την περιουσία της Εκκλησίας και 
για τους μισθούς σας;

6) Όταν προβάλλονταν τα αισχρά 
έργα που πρόσβαλλαν τον Κύριό μας 
και την Θεότητά του, πού ήσασταν; 
Δεν είχατε τότε πόνο;

7) Θα μπορούσαμε να παραθέσου-
με και να καταμαρτυρήσουμε πάρα 
πολλά, τόσο για την Ι.Σ., τον Αρχιεπί-
σκοπο, όσο και για τους Επισκόπους.   

Όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα μας, 
τον ξεκινήσαμε για την αποκατάστα-
ση της κανονικής τάξης μέσα στην 
Εκκλησία, αφού οι Αρχιεπίσκοποι και 
οι συν αυτοίς επίσκοποι, δεν έμαθαν, 
προφανώς, τι θα πει δικαιοσύνη, κα-
νονική τάξη, ευθύτητα και αγάπη.  

 Χρειάζεται αρετή και τόλμη για 
να δει κανείς την αλήθεια και μέσα 
στην εκκλησία χρειάζεται ο κόπος 
και η προσπάθεια της αγιοπνευματι-
κής  ζωής, με στόχο την Βασιλεία του 
Θεού και όχι μητροπολιτικοί θρόνοι  
αιμοστάζοντες!!   

 Λάρισα 7-7-2018
 Γραφείου τύπου 

 Αγωνιζομένων Χριστιανών 
Λάρισας

συνέχεια από τη σελ. 8

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Από πληροφορίες μας σας γνωρίζουμε ότι,  το 22ο μνημόσυνο 

του μακαριστού και αξέχαστου Μητροπολίτη Λαρίσης κυρού Θεο-
λόγου - που το εκκλησιαστικό κατεστημένο τον δολοφόνησε - θα γί-
νει την Κυριακή 29 Ιουλίου - δύο ημέρες νωρίτερα από την κοίμησή 
του -  στην Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου Στομίου όπου είναι εντα-
φιασμένο το ιερό σκήνωμά του. 


