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ΨΑΛΤΙΚΑ
• οχΙ ΚαΙ ετΣΙ “άγιε” ΔεΣποτα!

σελ.8

οΡΘο∆οΞοΣ ∆ογματιΚΗ
σελ. 6

σελ.2 

συνεχίζεται στη σελ. 7

Η ΣΦαΓΗ των 12 ΜΗτροποΛΙτων  (1974 - 2020) 54o μέρος

οΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτορΙαΣ

Η εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗ ΔΙΚαΙοΣυνΗ (7o)

Ο Αρχιεπίσκοπος  
Ιερώνυμος, πα-
ρατηρούσε (ως 

αρχιμανδρίτης) για χρό-
νια τον κατήφορο που 
είχε πάρει η διαφθορά 
στους κόλπους της η 
Εκκλησία. Αφουγκρά-
ζονταν τον παφλασμό 
της οδύνης του λαού, 
άκουγε στεναγμούς, 

άγγιζε συνειδήσεις, 
παρακολουθούσε πώς 
δούλευε το σκοτεινό 
παρασκήνιο και απο-
φάσισε (ως αρχιεπίσκο-
πος),  να καθαρίσει,  
την θλιβερή και κατα-
θλιπτική ομίχλη, για 
να υψωθεί και πάλι ο 
Ήλιος στον ορίζοντα.

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μπράβο κ. Πρωθυπουργέ, 
είστε “ΜΠΕΣΑΛΗΣ”

σελ.3 

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

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

α) οι αΝοΗτοι & ο ΣταΛιΝ
Β) μΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕι Να ΨαΧτουμΕ;
γ) ι∆ου…! τα ΚατοΡΘΩματα μαΣ

γι’ αυτο γΕΛουΝ οι τουΡΚοι!
∆) Η ΕΛΛα∆α Κοιμαται

μια γΕΡμαΝι∆α αΚτιΒιΣτΡια 
μαΣ ΣοΚαΡιΣΕ 

σελ. 8

συνεχίζεται  στη σελ. 5

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

σελ. 5

Ἂς ἰχνηλατήσουμε
μέσα ἀπ᾽ τὰ ψιλὰ 

καὶ τὰ κρυφά

σελ. 4

ANEΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ 

ΠΑΝΗΓΥΡΤΖΙΔΕΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ

Εγκεντρισμός ασθενειών και άλλων κακών της Μασονίας 
(και κορονοϊός;). Εφαρμογή των πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών;

συνεχίζεται στη σελ. 6

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης τον Ιανου-
άριο του 2019, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης 
τότε, είπε στη Βουλή για το θέμα των Σκοπίων.

«Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν θα έπρεπε 
ποτέ να είχε υπογραφεί, και, βέβαια, δεν θα έπρε-
πε ποτέ να είχε φθάσει στη Βουλή των Ελλήνων 
προς κύρωση, γιατί αποτελεί εθνική ήττα, που 
έχει ήδη ακυρωθεί στη συνείδηση του λαού, και 
εθνικό λάθος που προσβάλλει την αλήθεια και 
την Ιστορία της Χώρας». Και,

ΕΚΚΛΗΣιαΖΕΣαι, 
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣιαΖΕΣαι ;

- 3ον μέρος
(για να μάθουμε πως πρέπει να είναι 

η παρουσία μας μέσα στο ναό)

Μπαίνοντας στο ναό, το μάτι μας διασχί-
ζει τον επιβλητικό χώρο και φθάνει στην 
κόγχη του ιερού Βήματος. Και αν η Ωραία 
Πύλη είναι ανοικτή, τότε βλέπεις το Άγιο 

Η γιαγια μου, Η ‘Σιτου’ μου!
Η γιαγιά μου, από την 

πλευρά του πατέρα μου, 
σε όλη της τη ζωή ήταν μια 
απλή χωρική από τη Συρία, 
που δεν ήξερε ούτε να γρά-
φει, ούτε να διαβάζει.

Ήταν όμως ειλικρινά θρή-

σελ.7

Ποιά ἐθνικὰ ἀδικήματα 
κρύβει ἡ πολιτικὴ 
τῆς κυβέρνησης

Ἂς ἰχνηλατήσουμεἊς ἰχνηλατήσουμε
Πως η νίκη μετατρέπεται σε ήττα 

Μας προβληματίζει στα σοβαρά 
το άρθρο 10 των πρωτοκόλλων των 
Σοφών της Σιών (πρόλογος, σχόλια, 
απόδοση στη Νεοελληνική) του αεί-
μνηστου Νικολάου Ψαρουδάκη, Α΄ 
έκδοση, Μαρούσι 1999, και γι’ αυτό 
θεωρήσαμε σκόπιμο να το μεταφέ-
ρουμε στις στήλες της εφημερίδας 
για ενημέρωση των αναγνωστών. Τι 
σημαίνει άραγε η τελευταία φράση 

«… Εγκεντρισμός των 
ασθενειών και άλλων 
κακών της Μασονίας;». 
Έχει σχέση το άρθρο 
10 των πρωτοκόλλων με 
τη σημερινή κατάσταση 
(κορονοϊό κλπ;). ιδού το 
ερώτημα!

Για τους αναγνώστες 
της εφημερίδας, που δεν γνωρίζουν 

τι είναι τα “πρωτόκολλα”, 
επιφυλασσόμαστε στο μέλ-
λον να δώσουμε αρκετά 
στοιχεία:

Χ.Γ.Κ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 10
Περίληψη: Η δύναμη 

των πραγμάτων στην πο-
λιτική. Η μεγαλοφυία της 

ποταπότητας. Τι υπόσχεται το μα-

σονικό κίνημα. Η καθολική ψηφοφο-
ρία. Η αυτοεκτίμηση. Οι αρχηγοί της 
Μασονίας. Ο μεγαλοφυής οδηγός 
της Μασονίας. Οι οργανώσεις κι η 
λειτουργία τους. Το δηλητήριο της 
Φιλελευθερίας. Το σύνταγμα είναι 
η πηγή των κομματικών διχονοιών. 
Η δημοκρατική χρονολογία. Οι πρό-
εδροι είναι τα δημιουργήματα της 
Μασονίας. Ευθύνη των Προέδρων. 

ο ΛαΡιΣΗΣ κ. ιΕΡΩΝυμοΣ   ∆ύο (2) χρόνια = μηδέν (0) σελ. 2

Κυριακή 26 Ιουλίου και 
η Ιερά Κομνήνειος Μονή 
Αγίου Δημητρίου στο Στό-
μιο, γνώρισε μια από τις 
ωραιότερες ημέρες δό-
ξης και κοσμοσυρροής. 
Από “Όρθρου Βαθέος” 
άρχισαν να ανηφορίζουν 
τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 

πούλμαν – γεμίζοντας 
ασφυκτικά το τεράστιο 
πάρκινγκ και μεγάλο μέ-
ρος του δρόμου – με 
ανθρώπους κάθε ηλικίας 
που ήρθαν όχι μόνο από 
τη Λάρισα αλλά και από 
διάφορα μέρη της Ελλά-
δας να λειτουργηθούν, 

να προσκυνήσουν τον 
τάφο και να τιμήσουν τον 
οσιομάρτυρα μακαριστό 
πνευματικό πατέρα και 
επίσκοπο π. ΘΕΟΛΟΓΟ.

Ήρθαν ακόμα, να εκ-
φράσουν την αγάπη τους, 
τον σεβασμό και την εκτί-
μησή τους στο πρόσωπο 

που υπήρξε η επίγεια ζωή 
του ένα παράδειγμα προς 
μίμηση, διότι στην εποχή 
μας έπαψαν να υπάρχουν 
τέτοιο είδος επίσκοποι. 
Τους επισκοπικούς θρό-
νους κατέλαβαν άνθρωποι 
κενόδοξοι, φιλοχρήματοι, 
καιροσκόποι, σπουδάρ-

Το 24ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του μητροπολίτου Λαρίσης  Πλαταμώνος & Τυρνάβου  κυρού ΘΕΟΛΟΓΟΥ
«ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΕΣΤΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣ» (ΨΑΛΜΟΣ 111, 24)

+ του Μητροπολίτου Φλωρί-
νης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ἀνεπιθύμητος ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος …Θὰ μαζευτοῦν καὶ δε-
σποτάδες μὲ τὰ ἐγκόλπιά τους 
καὶ μὲ τὶς σπινθηροβολοῦσες 
μίτρες τους, θὰ μαζευτοῦν ὅλοι 

συνέχεια από το φ. Ιουνίου - Ιουλίου

• ο τυρναΒοΣ  
και το ‘Ιερο ΦΙΛετο’
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Θυσιαστήριο.
Το Άγιο Θυσιαστήριο ή η Αγία Τράπεζα, 

είναι ο χώρος στον οποίο θυσιάζεται ο Κύρι-
ος, γίνεται η αναίμακτος ιερουργία, «τροφή 
ζωτική και τρυφή, και άρτος, όστις στηρίζει, 
και ποτήριον εξ οίνου, όπερ ευφραίνει ζωοί 
και θερμαίνει και μεθύσκει και αλλοιοί την 
καλλίστην  αλλοίωσιν, και ο μη τραφείς εκεί-
θεν νεκρός εστι» (Συμεών Θεσσαλ.περί του 
αγ.ναού) κοινωνούμε Σώμα και Αίμα Χριστού 
και εδώ επάνω φυλάσσονται τα καθαγιασμένα 
Τίμια δώρα.

Είναι φρικτός ο τόπος! Διότι ταυτόχρονα 
είναι και ο Γολγοθάς, όπου έγινε η σταύρω-
ση, είναι η Τράπεζα και ο θρόνος. «καθέδρα 
Θεού, τόπος Θεού, σκήνωμα της Θεού 
δόξης, μνήμα Χριστού, ανάπαυσις Θεού, 
εργαστήριον του μεγάλου Θύματος» (Κ. 
Καλλίνικος, Χριστ. Ναός σελ, 136). Είναι ο 
Γολγοθάς πάνω στον οποίο εξακολουθεί να 
προσφέρεται η μία και μοναδική θυσία του 
Λυτρωτού Κυρίου μας.

Είναι η Μυστική Τράπεζα στην οποία πα-
ρευρισκόμαστε με τους Αποστόλους για να 
πάρουμε την ουράνια τροφή, τον «άρτον 
τον αληθινόν» (Ιωάν. 6, 32). Είναι ο θρόνος ο 
γήινος, στον οποίο με όλη του τη δόξα ανα-
παύεται ο Κύριός μας.

Βλέποντας το Άγιο Ποτήριο στην Αγία 
Τράπεζα, βλέπουμε ταυτόχρονα πίσω από την 
Αγία Τράπεζα να προβάλλεται ο Εσταυρωμέ-
νος, που δίνει τον τόνο στον ναό, «όπισθεν 
του Θυσιαστηρίου αυτού εξ ανατολών, το 
ευλογημένον όργανον της Θυσίας, ο θείος 
ίστανται Σταυρός…»( Συμεών Θεσσαλ. Migne 
155,341) τον αντικρίζουμε στεφανωμένο με 
τα αγκάθια στο μέτωπό του και με απλωμένα 
τα χέρια.

Η προβολή αυτή του Σταυρού δεν γίνεται 
χωρίς λόγο, δεν είναι ένα απλό στολίδι, σαν 
αυτά που οι άνθρωποι βάζουν στα σπίτια τους 
ή στους δημόσιους χώρους. Έχει νόημα βαθύ 
και ουσιαστικό, μας θυμίζει ότι, ολόκληρος ο 
ναός, είναι θεμελιωμένος επάνω στο σταυρό. 
Ότι το κάθε τι που γίνεται μέσα σ’ αυτόν ή το 
οποιοδήποτε μυστήριο και η οποιαδήποτε 
τελετή πραγματοποιηθεί διοχετεύεται από τη 
χάρη του που αναβλύζει από τη λογχισμένη 
πλευρά του.

Η παρουσία του Εσταυρωμένου στο ναό, 
ακόμα μας μεταφέρει νοερώς στη σκέψη 
και στο συναίσθημά μας, στη τραγική στιγ-
μή όπου στο λόφο αυτό πραγματώθηκε το 
σημαντικότερο και φρικτότερο γεγονός της 
ανθρώπινης ιστορίας

Όταν τον αντικρύζουμε, κάτι μέσα μας μας 
λέει: «Ούτος τας αμαρτίας ημών φέρει και 
περί ημών οδυνάται» (Ησ. 52, 4).

Στην πιο κεντρική θέση, επάνω στην Αγία 
Τράπεζα βρίσκεται τοποθετημένο το Ιερό Ευ-
αγγέλιο, ο θησαυρός ο ατίμητος, που περιέχει 
την αφήγηση του Λυτρωτού Χριστού μας με 
τα θεϊκά παραγγέλματα. Μας διδάσκει ότι 
αυτό είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή για 
τον κάθε πιστό.

Ο Ιερεύς μόλις μπει στο Ιερό Βήμα είναι 
το πρώτο που ασπάζεται με ευλάβεια και 
επειδή ακόμα φανερώνει την παρουσία του 
ίδιου του Κυρίου στο ναό, με το αξίωμα του 
Διδασκάλου.

Ο Συμεών ο Θεσσαλονίκης γράφει: «Επάνω 
εις όλα (επί της Αγίας Τραπέζης), βάζεται το 
Ευαγγέλιον αυτό το κηρυχθέν εις όλον τον 
κόσμον, ή μάλλον ειπείν· αυτός ο κηρυχθείς, 
δια να φαίνωνται καθαρώς όλα, αυτός, ο Δε-
σπότης μας δηλαδή και όσα αποβλέπουσιν 
εις αυτόν».

Όταν βλέπουμε το Ευαγγέλιο, δεν βλέπου-
με απλώς ένα βιβλίο. Βλέπουμε τον ίδιο τον 
Χριστό, ο οποίος «έχει ρήματα ζωής αιωνίου» 
(Ιωάν. 6, 68). Όταν ακούμε εκείνες τις μικρές, 
αλλά χαρακτηριστικές εισαγωγές: «Είπεν ο 

Κύριος τοις αυτού μαθητές» ή «ταύτα ελάλη-
σεν ο Ιησούς» ή «είπεν ο Κύριος την παραβο-
λήν ταύτην», μέσα στον κύκλο των ακροατών 
του είμαστε και εμείς. Είμαστε οι μαθηταί του, 
οι δέκται του θεϊκού μηνύματός του.

Το Ιερό αυτό βιβλίο (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ) συμβολίζει 
και ζωντανεύει την παρουσία του Διδασκάλου 
της Γαλιλαίας να στέκεται μπροστά μας και να 
μας διδάσκει. Ξαναζούμε τις ωραίες εκείνες 
σκηνές που αξιώθηκαν να ζήσουν οι δώδεκα 
μαθηταί και οι εβδομήκοντα και τα πλήθη τα 
αναρίθμητα των ακροατών του Διδασκάλου 
Χριστού. Συνδεόμεθα, με ένα ζωντανό τρόπο 
μαζί του, ακούμε τα δικά του αιώνια ρήματα, 
τα οποία παραμένουν πάντοτε αναλλοίωτα, 
τα οποία μας ανοίγουν τον κλειστό ουρανό 
και μας καθοδηγούν στην πορεία της ζωής.

Πρώτη θέση στο χορό των αγίων μέσα στο 
ναό έχει η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου. 
Όπου και αν στρέψουμε το βλέμμα, κάποια 
παράσταση θα δούμε που έχει σαν κεντρικό 
ή σαν πρώτο μετά τον Χριστό πρόσωπο την 
τιμημένη Μητέρα.

Μέσα στο Ιερό Βήμα, στο πιο ψηλό μέρος 
της κόγχης δεσπόζει η Παναγία, εκεί η φυσι-
ογνωμία είναι γεμάτη επιβλητικότητα και με-
γαλοπρέπεια, αισθανόμαστε πως έχει αφήσει 
τη γη και βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Την 
ονόμασαν «Πλατυτέρα» διότι έγινε πλατύτερη 
η ύπαρξίς της και από αυτούς τους απέρα-
ντους ουρανούς.

Η παρουσία της στο ουράνιο αυτό ύψος 
μας υπενθυμίζει πως εκεί που στέκεται ψηλά, 
μπορεί να μεσιτεύει για μας στον Υιό και Θεό 
της. Βρίσκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη 
γη. Κοντά στη γη για να μας παρακολουθεί και 
να ακούει τους στεναγμούς και τις αγωνίες 
μας. Και κοντά στον ουρανό για να μεταφέρει 
τις ικεσίες μας με μητρική παρρησία στον Υιό 
της και Θεό μας.

Στο τέμπλο τοποθετούμε την εικόνα της 
αριστερά από την Ωραία Πύλη. Την πρώτη 
θέση, δεξιά βάζουμε τον Υιό της και Θεό μας, 
τον Βασιλέα της κτίσεως, που κοιτάζει προς 
το λαό, και έχει δεξιά του την μητέρα του 
Παναγία, την τιμημένη Βασίλισσα.

Ο προφητάναξ Δαβίδ με θείο φωτισμό προ-
φήτευσε: «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών 
σου εν ιματισμώ διαχρύσω περιβεβλημένη, 
πεποικιλμένη…» (Ψαλμ. 44, 10).

Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε, και σαν 
τιμημένη Βασίλισσα βρίσκεται θρονιασμένη 
στα δεξιά του Υιού της στον ουρανό και στη 
γη. Στον ουρανό πλάι στο λαμπρότατο θρόνο 
του, και στη γη πλάι, στην αγία εικόνα του.

Ο ναός είναι γεμάτος από ένα ιερό διάκο-
σμο, από σκηνές βιβλικές και μορφές αγίων, 
οι εικονογραφημένοι άγιοι δηλώνουν την πα-
ρουσία τους, και όταν έφυγαν από εδώ, δεν 
έκοψαν το δεσμό τους με την Εκκλησία που 
στρατεύεται και αγωνίζεται στη γη, και ούτε 
σταμάτησαν να μετέχουν στη κοινή προσφορά 
της λατρείας.

Η εικονογραφία είναι μια θεολογία και μια 
διδασκαλία, που εκφράζεται με σχήματα, 
πρόσωπα και γεγονότα και ζωντανεύουν 
μπροστά στα μάτια των πιστών, που κάνει 
την καρδιά τους να πλημμυρίζουν από άγια 
συναισθήματα.

Ο καθηγητής της ορθοδόξου εικονογραφί-
ας στο Παρίσι Ουσπένσκυ έγραφε χαρακτη-
ριστικά: «Βλέποντας την εικόνα ενός αγίου 
βλέπουμε τη θέση και τη σημασία που έχει 
αυτός ο άγιος μέσα στην Εκκλησία, καθώς 
και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο υπηρέ-
τησε το Θεό ως Προφήτης, ως Μάρτυς, ως 
Απόστολος κλπ. Η ιδιότης αυτή εκφράζεται 
με τα εικονογραφικά γνωρίσματα και με τα 
συμβολικά χρώματα κάθε αγίου. Μ’ αυτόν 
τον τρόπο η εικόνα, όπως και η Αγία Γρα-
φή, μας δείχνει το έσχατο όριο και τη βαθιά 
έννοια όλης της ανθρώπινης ζωής… Το ότι 
πάντοτε ζωγραφίζονται στην εικόνα οι άγιοι 

Πριν δύο χρόνια η Λάρισα πανηγύριζε για 
την εκλογή του νέου ποιμενάρχου της. Έγινε 
αποδεκτός με ελπίδες και προσδοκίες από 
την πλειοψηφία του Λαρισαϊκού Ορθοδόξου 
πληρώματος, και απόλαυσε κατά την ενθρονι-
στήριο λιτανεία, τις ολοκάρδιες ευχές, για μια 
συνειδητή και αλάθητη ευθυγράμμιση στην 
καταξιωμένη πρακτική των θεοφώτιστων αγίων 
Πατέρων μας.

Ωστόσο η δεσποτική του έπαλξη στη δι-
ετία, πέρασε από τόσα σκοτεινά διαβούλια, 
κατέγραψε τόσες λαθεμένες επιλογές και 
παρουσίασε τόσες αρνητικές επιδόσεις, που 
το λευκό φύλλο χαρτί σιγά-σιγά αμαύρωσε 
και εξουθένωσε το επισκοπικό του προφίλ. 
Ξήλωσε τις δοξαστικές του ταινίες. Φίμωσε 
τις “χρηστές” ελπίδες, και διέψευσε τις προσ-
δοκίες του πιστού λαού. Αντί της πνευματικής 
ανάκαμψης, ενέγραψε σελίδες ηγετικής απα-
ξίας και σκόπιμης ποιμαντικής στρέβλωσης.

Όσοι παρακολουθούν τα εκκλησιαστικά 
πράγματα και έχουν κρίση ανόθευτη, μελετούν 
και ζυγίζουν προσεκτικά τη μορφή και την ποι-
ότητα του ποιμαντικού έργου, διαπιστώνουν 
ότι ο νέος επίσκοπος Ιερώνυμος, δυστυχώς, 
απέτυχε. Διακινήθηκε με οικονομικούς σχεδι-
ασμούς και εκκοσμικευμένης σκοπιμότητας.

Στην πλατιά αυλή του εκκλησιαστικού πλη-
ρώματος πέρασε η άποψη ότι, είναι ανήμπορος 
να εκφέρει μια σωστή, πειστική άποψη και 
να σταλάξει στις καρδίες των ποιμένων και 
του ποιμνίου μια κρυστάλλινη, καθοδηγητική 
συμβουλή.

Εντυπωσιασμένος και – παράλληλα – ανή-
συχα προβληματισμένος, παρακολουθώ την 
απρογραμμάτιστη, ασυντόνιστη και εκκλησιο-
λογικά ποιμαντική πρακτική.

Θα ήταν εκτός σοβαρής εκτίμησης, η επι-
φύλαξη ότι ο δεσπότης μας π. Ιερώνυμος 
δεν έχει μετρήσει και δεν έχει αποτιμήσει τη 
ζημιογόνο – περίπου διετή – κακοδιαχείριση 
του υπεύθυνου λειτουργήματός του.

Νοιώθω το χρέος να υπογραμμίσω για 
πολλοστή φορά, πως η κατάθεση μου αυτή, 
δεν είναι προσφορά και καύση εγκωμιακών 
θυμιαμάτων, δεν είναι προσφορά λεκτικών κο-
λακευτικών ανθέων και αρωμάτων, που θωπεύ-
ουν την ειδωλική αυταρέσκεια και ακυρώνουν 
το διακονικό χάρισμα. Η πυκνή νέφωση του 
Λαρισαϊκού εκκλησιαστικού χώρου είναι τόσο 
βαριά, που δεν αφήνει περιθώρια για “κατά 
συνθήκην” φιλοφρονήσεις. Δύο χρόνια απρα-
ξία, τούτη την ώρα, ο κάθε στεναγμός χτυπάει 
συναγερμό, και το κάθε άνοιγμα της καρδιάς 
σηματοδοτεί πηγαίο αίτημα. ΠΟΥ ΠΑΜΕ!!!

Αφίχθη στη Λάρισα ως ηγετική φίρμα, που 
μπορεί να διαχειριστεί την εκκλησιαστική εξου-
σία με γενναίο όραμα, να φέρει την ειρήνη στην 
τοπική εκκλησία από την κατοχική Ιγνατιακή 
περίοδο. Να καθαρίσει τα οικονομικά που ίσως 
βόσκουν στις off-shore Εταιρείες. Να βάλει 
τάξη στους ληστευόμενους ιερούς ναούς. Να 
επιστραφούν τα αρπαγμένα χρήματα από τις 
ανύπαρκτες κατασκηνώσεις. Να δοθεί πίσω 
ο εφημεριακός κλήρος στους πολύτεκνους 
και φτωχούς ιερείς των χωριών. Να επιστρα-
φεί ο ενοριακός κλήρος για τις ανάγκες των 
χωρικών ναών. Να καθαρίσει τον κλήρο. Να 
ανασυγκροτήσει την ποιμαντική διακονία. Να 
αποκόψει και να αποστασιοποιήσει το αποστο-
λικό διακόνημα από την κοσμική, τη χλιδάτη, 
την εγωτραφική εξουσία. Να σταθεί – δούλος 
και μαθητής – κατενώπιον του Εσταυρωμένου 
Κυρίου μας. Να ζωστεί και αυτός, λέντιο, και 
να διδάξει με το παράδειγμά του και με τον 
λόγο του την ταπείνωση. Να δημιουργήσει 
προσβάσεις στις απροσανατόλιστες μάζες. Να 
πλησιάσει και να παρηγορήσει τις πονεμένες 
υπάρξεις. Να δει φιλικά την νεότητα που τόσο 
χειμάζεται. Να επισκεφθεί τα κέντρα απεξάρ-
τησης. Να ανακουφίσει με λόγο και έργο τα 
τίμια γηρατειά. Να… Να… Να…

Αν κάποιοι θελήσουν να αποτιμήσουν 
τα προνοιακά σχεδιάσματα του επισκόπου 
Ιερωνύμου σε μια από τις μεγαλύτερες μη-

τροπόλεις της Ελλάδος θα κουραστούν να 
ψάχνουν σε χώρο κενό. Και αυτά τα ελάχιστα 
που υπήρχαν έχουν αδρανοποιηθεί ή κλείσει.

Ψηλαφώ την διαμορφωμένη εν συντομία 
σημερινή κατάσταση, και την θέτω στο ευαι-
σθητοποιημένο νοήμον πλήρωμα.

• Τα Συσσίτια απόρων “ο επιούσιος” από 
τον Φεβρουάριο σταμάτησαν να λειτουργούν 
λόγω κορονοϊού – οι άποροι χορταίνουν με τον 
αέρα – αλλά τα χρήματα δεν σταμάτησαν να 
τα εισπράττουν από τους ναούς.

• Το “Κρίκκειον” Ορφανοτροφείο έκλεισε 
λόγω έλλειψης κοριτσιών – πως έγινε, από 12 
που διέμειναν προ τριμήνου τον Σεπτέμβριο 
να μην υπάρχει κανένα; – ενώ τα χρήματα 
δεν σταμάτησαν να τα εισπράττουν από τους 
ναούς;

• Η “Λογία Φιλαδελφία και Αλληλεγγύη” 
(ΛΟ.ΦΙ.Α.) από τον Μάρτιο σταμάτησε κάθε 
παροχή σε τρόφιμα και χρηματικά βοηθήματα. 
Τα χρήματα από τους ναούς εισπράττονται 
κανονικά, και το προσωπικό είναι στο “πόστο” 
του χωρίς αντικείμενο.

• Από τις “κατασκηνώσεις”, που δεν υπήρ-
ξαν ποτέ, ο μακαρίτης Ιγνάτιος εισέπραττε για 
ανύπαρκτο σκοπό, ο νέος δεσπότης μετέτρεψε 
το “υπέρ κατασκηνώσεως”, σε υπέρ συντήρη-
σης μητροπολιτικού αυτοκινήτου, ένα χαράτσι 
70-80 χιλιάδες το χρόνο που το καταθέτουν 
οι ναοί.

• Υπέρ Πνευματικής Δράσεως. Δύο χρόνια, 
είναι δύο λέξεις χωρίς περιεχόμενο, χωρίς δρα-
στηριότητα και όμως η μητρόπολη εισπράττει 
περί τις 200.000 το χρόνο από τους ναούς. 
Υπάρχουν και άλλα. Αλλά…!

Με την άδεια των αναγνωστών μας, θα 
περιφέρω το φακό της δημοσιογραφικής περι-
έργειας σε μερικές δεσποτικές εξουσιαστικές 
επάλξεις και θα τις σταμπάρω:

• Τους προϋπολογισμοούς φέτος ο νέος 
μητροπολίτης τους αύξησε από 50-80% που 
αυτό μεταφράζεται σε χρήμα ως εξής: Π.χ. Εάν 
ένας ναός χωριού κατέβαλε στη Μητρόπολη 
το χρόνο 6.000 φέτος θα καταβάλει 10.000 
Ο ναός της πόλης από 30.000 θα καταθέσει 
50.000 ευρώ. Μη  με ρωτάτε που θα τα βρουν…!

• Τα “Ενοριακά Παρεκκλήσια” που έγιναν 
από πιστούς και παραχωρήθηκαν στην δικαι-
οδοσίας ενοριών να έχουν κάποιο συμπληρω-
ματικό εισόδημα για να καλύπτουν διάφορες 
ανάγκες. Ο νέος δεσπότης τα πήρε και τα 
μετονόμασε σε “Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια” 
και άλλαξε κλειδαριές με τα επακόλουθα!  Μη 
με ρωτάτε γιατί το έκανε…!

• Σε εγκαίνια ναού ο Σος Ιερώνυμος που 
πραγματοποίησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, 
κατσάδιασε τον ιερέα που άργησε στην απο-
περάτωσή του (19 χρόνια). «Χαζολογήματα δεν 
θα ανεχτώ», δήλωσε. Και χωρίς να χάνει χρόνο 
από την ερανική επιτροπή ανεγειρόμενου ναού 
πήρε το βιβλιάριό τους με αρκετά χρήματα.  
Μη με ρωτάτε γιατί το πήρε…!

• Υπάρχουν και άλλα. Αλλά…! Λυπάμαι, που 
δεν κατόρθωσα να εξαντλήσω το οδυνηρό 
μνημόνιο, που οι άνθρωποι της Εκκλησίας, 
οι ποτισμένοι με το “ύδωρ το ζών” (Ιωάν. 4, 
10) του Ευαγγελίου, πονούν, θλίβονται και 
αισθάνονται προδομένοι. Περίμεναν άνοιξη, 
και ήρθε χειμώνας, σκοτεινός και παγερός. 
Αποσύρονται στην ησυχία και αφήνονται σε 
θερμή προσευχή. Ικετεύουν και προσδοκούν, 
να αλλάξει το κλίμα, να γίνει αισθητή και οδηγη-
τική η παρουσία του, να ηχήσει το Αποστολικό 
μήνυμα, να λάμψει η Πατερική κληρονομιά.

Θα μου επιτρέψεις ``άγιε``δέσποτα να σου 
καταθέσω την προσωπική μου δήλωση. Ανά-
μεσα σε αυτούς που πονούν και προσεύχονται, 
βρίσκομαι και εγώ, κρατώντας στο χέρι σαν 
μισοσβησμένη λαμπάδα, την ελπίδα, ικετεύω 
τον Σταυρωμένο και Αναστημένο Ιησού, τον 
Κύριό μας και Αρχηγό της Εκκλησίας μας. Τον 
παρακαλώ να σας δώσει φως και δύναμη ώστε 
να ανατείλει μια καινούρια ημέρα στην τοπική 
μας Εκκλησία.

ο ΛαΡιΣΗΣ κ. ιΕΡΩΝυμοΣ   
∆ύο (2) χρόνια = μηδέν (0)

εΚΚΛΗΣΙαΖεΣαΙ ή… πώς εΚΚΛΗΣΙαΖεΣαΙ ;
-3ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)

συνέχεια από  την 1η σελίδα

συνεχίζεται στη σελ. 3



 ΑΓΩΝΑΣ 3σεπτεμβριοσ 2020 αυτα τα ξερατε;

«κατά πρόσωπον» και όχι πλαγίως φανερώνει 
το στενό δεσμό ανάμεσα στον προσκυνητή 
και στον ζωγραφισμένο άγιο. Μέσα σε μια 
Εκκλησία η διακόσμηση δεν είναι, όπως 
είπαμε, μια τυχαία συλλογή από διάφορες 
εικόνες, αλλά συγκροτεί μια γενική εικόνα της 
Εκκλησίας, κι η Λειτουργία, δηλαδή «η κοινή 
πράξις, συγκεντρώνει τη σύνοδο των αγίων, 
που είναι ζωγραφισμένοι,  και των πιστών. 
Οι άγιοι είναι γυρισμένοι προς το μέρος των 
δεομένων και μαζί προς τον Κύριο, πράγμα 
που συμβολίζει ότι εισακούουν τις παρακλή-
σεις των πιστών  και μεσιτεύουν στο Θεό».

Οι εικόνες των αγίων μαζί με τη μεσιτεία 
τους μας χαρίζουν και την έμπνευση. Αν και 
είναι σιωπηλές, εν τούτοις μας μιλούν με το 
δικό τους τρόπο. Ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσ-
σης έγραφε σχετικά: «Οίδε γαρ και γραφή 

σιωπώσα εν τοίχω λαλείν και τα μέγιστα 
ωφελείν». Ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια 
μας τη ζωή και τα αθλήματα των αγίων.

Γιαυτό όπου συναντάμε άγιες εικόνες, πρέ-
πει με σεβασμό να τις αντικρίζουμε και να τις 
ασπαζώμεθα με ευλάβεια. «Η γαρ της εικό-
νος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει» μας 
παραγγέλλει η θεοφώτιστη 7η Οικουμενική 
Σύνοδος. Η τιμή που προσφέρουμε στην αγία 
εικόνα, δεν μένει σε αυτή, αλλά προχωρεί κι 
αποτίθεται στα πόδια του αγίου που η εικόνα 
παρουσιάζει. Μπορούμε συγχρόνως να τους 
απευθύνουμε τη σύντομη, αλλά θερμή ικεσία: 
«άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών».

Μετά την μικρή αυτή περιήγηση εντός του 
ιερού ναού, μπαίνουμε στη  Θεία Λειτουργία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να επιβάλλει 
στα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, εμπάργκο σε όλα 
τα τουρκικά προϊόντα.

Η τουρκική εφημερίδα “Gumhuriyet” κάνει 
λόγο για το ισχυρό πλήγμα που θα συμβεί στην 
ήδη τσακισμένη τουρκική οικονομία.

Το Ριάντ πέρυσι επέβαλε ανεπίσημα εμπάρ-
γκο σε μερικά τουρκικά προϊόντα όπως υφά-
σματα και τρόφιμα. Φέτος και μάλιστα προ ημε-
ρών επέβαλε και επίσημα καθολικό αποκλεισμό 
σε όλα τα τουρκικά προϊόντα ακόμα και αυτά 
που προέρχονται και από τρίτες χώρες, όπως 
η Γερμανία κλπ.

Οι Σαουδάραβες κρατούν εκατοντάδες 
τουρκικές νταλίκες στα σύνορά τους και χι-
λιάδες κιβώτια στα αεροδρόμιά τους για να 
επιστραφούν πίσω στην Τουρκία. 

Αντίθετα οι Έλληνες που είμαστε τα καλά 
παιδιά του Ερντογάν, παρότι οι Τούρκοι μας 
απειλούν καθημερινά με πόλεμο. Εμείς για να 
σώσουμε την στραπατσαρισμένη οικονομία 
τους προ δύο μηνών οι Δήμου Αμαρουσίου, 
Ρεθύμνου και Γαλατσίου αγόρασαν λεωφο-
ρεία τους.

Και δεν φθάνει αυτό. Την ώρα που η 

Τουρκία εξαπέλυε εισβολή στον Έβρο και η 
Ελλάδα αναγκάστηκε να στείλει εκατοντάδες 
Αστυνομικούς για να μας προστατέψουν από 
τον μουσουλμανικό στρατό του Ερντογάν, η 
ελληνική Αστυνομία προμηθεύονταν τουρκικά 
λεωφορεία για τα ΜΑΤ.

Και κάτι ακόμα πιο ωραίο. Το ελληνικό ναυτι-
κό μας έκανε την μεγαλύτερή του κινητοποίηση 
στο Αιγαίο στα τελευταία τριάντα και πλέον 
χρόνια προκειμένου να κρατήσει την ακεραιό-
τητα και την τιμή της πατρίδας. Κάποιοι στην 
Αθήνα έκριναν σωστό να παραλάβουν υλικό 
Made in Turkey για το Ναυτικό Νοσοκομείο 
Αθηνών.

Μήπως τελικά πρέπει να ψαχτούμε;

Η Γερμανίδα καλλιτέχνης, φωτογράφος και 
ακτιβίστρια, Ρεμπέκα Σόμερ, βρέθηκε στα τέλη 
Αυγούστου 2020 στο Κέντρο Υποδοχής και 
Τακτοποίησης της Μόριας της Λέσβου.

Στις 10 Σεπτεμβρίου παραχώρησε στο φι-
λελεύθερο γερμανικό διαδικτυακό περιοδικό 
Tichys Einbliek, συνέντευξη και μίλησε για 
όλα και για όλους. Οι αποκαλύψεις της μας 
σόκαραν.

Η Σόμερ αποκάλυψε 
ότι, έγινε προσπάθεια από 
γνωστούς κύκλους να χρε-
ωθεί ο εμπρησμός του ΚΥΤ 
στους κατοίκους του νη-
σιού. Ευτυχώς που υπήρχε 
το βίντεο που φάνηκε ότι 
φωτιές ξεπήδησαν μέσα 
στο κέντρο σε πολλά ση-
μεία και ταυτόχρονα. Από 
πληροφορίες που έχει ανέ-
φερε ότι ένας άντρας και 
μια γυναίκα από γερμανική 
Μ.Κ.Ο. μαζί με Αφγανούς 
και Άραβες έβαζαν πυρκαγιές κοντά στις 
σκηνές. Όλοι οι πρόσφυγες και οι παράτυποι 
μετανάστες είχαν ενημερωθεί από πριν και 
μάζεψαν τα πράγματά τους να είναι έτοιμοι να 
φύγουν. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα 
για τις πυροσβεστικές δυνάμεις: «Οι πυρο-
σβέστες εμποδίστηκαν βίαια… Πυροσβέστες 
και εθελοντές κάθονται έξω από το ΚΥΤ και 
περιμένουν να επέμβουν εάν χρειαστεί. Πολλές 
φορές είχαν προκληθεί φωτιές τις εβδομάδες 
που βρίσκομαι στο νησί. Οι περισσότεροι από 
τους αιτούντες άσυλο εδώ στη Μόρια δεν 
δείχνουν κανέναν σεβασμό και είναι εξαιρετικά 
επιθετικοί απέναντι στην Αστυνομία… Η προ-
σπάθεια των πυροσβεστών για κατάσβεση της 
πυρκαγιάς εμποδίστηκε βίαια». Η ακτιβίστρια 
ακόμα ανέφερε: «Οι κάτοικοι των γύρω χωριών 
ανησυχούν γιατί κάποιοι από αυτούς που 
έφυγαν από το Κέντρο Υποδοχής είναι βίαιοι 
και οπλισμένοι. Κυκλοφορούν σε ομάδες των 
πέντε ή δέκα ατόμων».

Σε ερώτημα του δημοσιογράφου τι εννοεί, 
ότι είναι οπλισμένοι; Και εκείνη απάντησε: 
«Κάποιοι έχουν σιδερένιες ράβδους. Έχουν 

όλα τα είδη όπλων στο στρατόπεδο. Έχω δει 
από σπαθιά έως μαχαίρια. Υπάρχουν επίσης 
φήμες για πυροβόλα όπλα από τον στρατό 
του Ερντογάν… Εδώ υπάρχουν πολλοί τζιχαντι-
στές, αυστηρά ευσεβείς μουσουλμάνοι, ακόμα 
και Ταλιμπάν…».

Επίσης έκανε και εκτενή αναφορά για το 
βρώμικο ρόλο των Μ.Κ.Ο. που δραστηριο-
ποιούνται στη Μυτιλήνη που εκτός ανθρώπων 

διακινούν και ναρκωτικά: 
«Η Seawatch Antifa (Μ.Κ.Ο) 
εφοδιάζουν τους μετανά-
στες με κανονικά διαβατή-
ρια – παράνομα φυσικά – 
έτσι ώστε να μπορούν… να 
εγκαταλείψουν το νησί και 
να μετακινηθούν στη χώρα 
με ναρκωτικά στις απο-
σκευές τους». «Ντρέπομαι 
εγώ που είμαι Γερμανίδα» 
λέει η ακτιβίστρια Σόμερ 
και προσθέτει: «Υπάρχει 
ένας απίστευτος αριθμός 

γερμανικών Μ.Κ.Ο. και συμπεριφέρονται σαν 
να ήταν οι αφέντες αυτού του νησιού και αυ-
τής της χώρας. Άκουσα από δύο Γερμανούς 
ότι χρησιμοποίησαν ακόμα και drone για να κα-
τασκοπεύουν ένα ελληνικό στρατιωτικό χώρο 
και συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα 
για αυτόν το λόγο».

Η ταυτότητα των μεταναστών ήταν η απο-
κάλυψή της. «Σύροι δεν υπάρχουν πλέον 
σχεδόν καθόλου. Πάρα πολλοί έρχονται από 
την Αφρική. Στο στρατόπεδο κάθονταν πολ-
λές γυναίκες, όμορφες και καλοθρεμμένες, 
με εξτένσιον και κολλημένα μακριά νύχια. Η 
απόλυτη πλειοψηφία που έχουμε εδώ είναι 
Αφγανοί, κυρίως από τη φυλή των Χαζάρα… 
Νεαρά αγόρια με μοντέρνο κούρεμα και κινητό 
ακριβό τηλέφωνο και με κομψά ρούχα».

Όλη η συνέντευξη αναπαράχθηκε μαζικά στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ μεγάλος 
αριθμός χρηστών, ευχαρίστησαν την Σόμερ 
για τις αποκαλύψεις που τις μοιράστηκε μαζί 
τους (Όλες οι πληροφορίες είναι από το Tichys 
Einblick και το thestival».

Αυτά συμβαίνουν και “Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ”.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η “Ειδική 
Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας”, 
πραγματοποίησε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020,  
εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων 
από την επανάσταση του 1821.

Ο Αρχιεπίσκοπος ανακοίνωσε ότι στην 
Αθήνα θα έρθει η 
θαυματουργή εικόνα 
το “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ”, με 
την ευλογία της Ιε-
ράς Κοινότητας του 
Αγίου Όρους και ότι 
θα πραγματοποιη-
θούν 261 εκδηλώσεις 
σε όλη την Επικρά-
τεια της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, ενώ 
θα τεθούν στη διάθεση του κοινού 10 τόμοι με 
τα πρακτικά των Συνεδρίων που διοργάνωσε 
η Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς και βιβλία με 
ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

Κατά την διάρκεια της παρουσίας, είδαμε ένα 

χάρτη να βρίσκεται πίσω δεξιά της επιτροπής 
του πάνελ σε πολύ εμφανές σημείο, αλλά να 
μην υπάρχει μέσα σ`αυτόν το Καστελόριζο, 
η Μεγίστη και άλλα δεκατέσσερα (14) νησιά 
και βραχονησίδες που είναι: ο Αγ. Γεώργιος, 
Κουτσουμπάς, Αγριέλαια, Μεγάλο Μαύρο 

Ποϊνί, Μικρό Μαύρο 
Ποϊνί, Πολύφαδος ένα, 
Πολύφαδος δύο, Ρω, 
Σαβούρα, Στρογγυλή, 
Τραγονέρα, Ψωμί και 
Ψωραδιά που ανήκουν 
στην Ελλάδα.

Δεν γνωρίζουμε αν 
πρόκειται για παράληψη 
από τη μεριά της οργα-
νωτικής επιτροπής, αλλά 

οπωσδήποτε έχει μεγάλη ευθύνη η οργανωτική 
επιτροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος που τον 
ανάρτησε έτσι κολοβωμένη. Ήταν ένα ωραίο 
δώρο στους γείτονες.

Αυτό είδαν οι Τούρκοι και γελούσαν.

εΚΚΛΗΣΙαΖεΣαΙ ή… πώς εΚΚΛΗΣΙαΖεΣαΙ ;
-3ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)

συνέχεια από  την  2η σελίδα

Ο Στάλιν σ’ ένα από τα πρώτα υπουργικά 
Συμβούλια, τους έκανε ένα πείραμα με την 
κότα, για να τους δείξει πως κυβερνώνται οι 
ανόητοι άνθρωποι.

Ζήτησε από τους συντρόφους να του φέρουν 
μία κότα, την πήρε στην αγκαλιά του και αφού 
την κράτησε σφιχτά με το ένα χέρι, με το άλλο 
άρχισε να την ξεπουπουλιάζει.

Η κότα κακάριζε από πόνο και προσπαθούσε 
να δραπετεύσει με κάθε τρόπο χωρίς να το 
πετύχει, διότι το σφίξιμο ήταν γερό.

Αφού αφαίρεσε όλα τα φτερά – την ξεπου-
πούλιασε – λέει στους συντρόφους του: “Τώρα 
κοιτάξτε τι θα συμβεί”!

Άφησε την κότα στο δάπεδο και απομα-
κρύνθηκε από αυτήν, πήγε και τις έφερε λίγο 
σιτάρι, ενώ οι σύντροφοι και συνεργάτες του 
παρακολουθούσαν με έκπληξη καθώς, παρά 
τους πόνους και την αιμορραγία που τις είχε 
δημιουργήσει προ ολίγο, η κότα έτρεξε προς 
τον Στάλιν μόλις έριξε λίγο σιτάρι στο πάτωμα.

Η κότα όχι μόνο δεν έφυγε αλλά τον ακολου-
θούσε σε κάθε του βήμα περιμετρικά στο χώρο 
που έριχνε το σιτάρι.

Σε αυτό το σημείο ο Στάλιν στράφηκε στους 

συντρόφους του, που έκπληκτοι παρατηρού-
σαν το θέαμα και τους είπε:

“Είδατε, έτσι κυβερνώνται οι ανόητοι άνθρω-
ποι. Είδατε πως η κότα με ακολουθούσε παρά 
τον πόνο που της προκάλεσα; Οι περισσότεροι 
λαοί είναι  έτσι, συνεχίζουν να ακολουθούν τους 
κυβερνήτες και τους πολιτικούς τους παρά 
τον πόνο που τους προκαλούν, με μοναδικό 
σκοπό να λάβουν ένα δωράκι, λίγο παραπάνω 
από το τίποτα, ή απλώς κάποιο φαγητό για να 
ξεχάσουν την πείνα τους για λίγες μέρες”.

Ας το φιλοσοφήσουμε, μήπως το πείραμα 
του Στάλιν έχει εφαρμογή σε μας τους Έλλη-
νες, που σαν τις κότες ξεχνάμε τα πάντα, ό,τι 
και να μας κάνουν οι πολιτικοί ή εκκλησιαστικοί 
ηγέτες;

B) ΜΗπωΣ πρεπεΙ να ψαχτοyΜε;

a) οΙ ανοΗτοΙ & ο ΣταΛΙν

Δ) Η εΛΛαΔα ΚοΙΜαταΙ
Μια Γερμανίδα ακτιβίστρια μας σοκάρισε

Γ) ΙΔου…! τα ΚατορθωΜατα ΜαΣ
ΓΙ’ αυτο ΓεΛουν οΙ τουρΚοΙ!



4 ΑΓΩΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Οἱ περισσότεροι ποὺ θὰ προσέξουν τὸν τίτλο 
τοῦ ἄρθρου θὰ δυσφορήσουν καὶ δικαίως, ἀφοῦ ἡ 
πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων συν αινεῖ ὅτι ἡ κυβέρνηση 
Μητσοτάκη ἔχει κερδίσει τὴ μάχη τῆς ἀνάκαμψης 
ἀπὸ τὰ συσσωρευμένα δεινὰ ποὺ ἄφησε πίσω τους ὁ  
Σύριζα, ἡ σατανικὴ Τρόικα καί, τελευταία, ὁ ὕπουλος 
κορωνοϊός.    

    Πάντως πρὶν ξεκινήσουμε τὴν ἰχνηλασία διερεύ-
νησης τῶν κατὰ συρροὴν τεκμηρίων τοῦ ἐποικισμοῦ 
τῆς ἑλληνικῆς γῆς, μὲ τὴν ἄφρονα καὶ ἀκατανόητη 
πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης, ἂς εὐθυμίσουμε πρὸς 
στιγμὴν μὲ μιὰ ἀξιοπρόσεκτη καὶ δίκαιη ἀναφορὰ 
σὲ ἄρθρο ποῦ δημοσιεύθηκε στὴν καθημερινὴ (26. 
04 2020) ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο, κ. Ἠλία Γ. Μπέλο 
γράφει: «Ἡ χώρα, ἀπὸ παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν 
γίνεται παράδειγμα πρὸς μίμηση, παρουσιάζει στὸν 
κόσμο μιὰ νέα ἐθνικὴ ταυτότητα, ἕνα νέο σύγχρονο 
πρόσωπο μιᾶς χώρας ποὺ μπορεῖ καὶ τὰ καταφέρνει 
στὰ δύσκολα». 

  Εἶναι πράγματι μιὰ σοβαρὴ ἐπισήμανση, ποὺ 
τὴν ἀκολούθησαν πολλὰ εὐμενῆ σχόλια, ἐντὸς καὶ 
ἐκτὸς Ἑλλάδος γιὰ τὴν παραδειγματικὴ διαχείριση τῆς 
πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη διακυ-
βέρνηση τῆς χώρας καὶ τὴν ὑποδειγματικὴ ὑπακοὴ 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὑπακοὴ στὰ μέτρα ἀποφυγῆς 
τῆς διασπορᾶς τοῦ ἀόρατου ἐπιθετικοῦ ἰοῦ.

 Δὲν εἶναι ἄλλωστε ἡ πρώτη φορὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες 
τὰ καταφέρνουν στὰ δύσκολα. Ἡ ἱστορία τους εἶναι 
γεμάτη ἀπὸ ἔνδοξες μάχες, νικηφόρες ἐπαναστάσεις 
ἐναντίον λαῶν μὲ ἀσύγκριτα μεγαλύτερες δυνάμεις, 
ὅπως ἡ γενοκτονος ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἢ ἡ 
Ἰταλικὴ καὶ ἡ γερμανικὴ φασιστικὴ ὑπερδύναμη. Καὶ 
τότε οἱ πολλοὶ στάθηκαν σαστισμένοι μπροστὰ στὴ 
νικηφόρα ἀποφασιστικότητα τοῦ ΟΧΙ !

 Ἀλλὰ γιὰ πόσο κράτησε π.χ. τὸ θαῦμα στὰ Ἠπει-
ρωτικὰ βουνὰ καὶ ἡ νίκη ἐναντίον τῶν Ἰταλῶν; Δὲν 
πέρασε πολὺς χρόνος γιὰ νὰ ἀποδείξουμε πὼς τὸ 
κουσούρι τῆς «ἐθνικῆς φαγωμάρας» μετὰ ἀπὸ κάθε 
ἐπιτυχία, ἀφήνει στάχτες στὸ πέρασμά της. Ο εμφύ-
λιος και η μεταξί μας φαγομάρα τὴν ἀναποδογύρισαν 
σὲ ἧττα.Ἔσπειραν στὸν τόπο χιλιάδες πτώματα ἀθώ-
ων καὶ ἄλλα τόσα ἐρείπια, ὅσα δὲν ἄφησε ἡ κατοχὴ 
τῶν γερμανοϊταλῶν...

  Δέν θὰ γίνουμε ἄγγελοι κακῶν εἰδήσεων, ἀλλὰ 
εἶναι πλέον ἢ βέβαιον, ὅτι συγκεκριμένες παγίδες 
κυνηγοῦν τὴν τωρινὴ Κυβέρνηση, γιὰ νὰ ἀκυρώσουν 
τὴν καλή της εἰκόνα μετὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν γε-
γονότων στὸν Ἕβρο καὶ τὴν ἀπειλὴ τοῦ κορωνοϊοῦ. 
Ὁ κίνδυνος γίνεται ὁρατὸς καὶ ἀδιάψευστος, ἱκανὸς 
νὰ μετατρέψει τὴ νίκη σὲ ἧττα. Φοβόμαστε ὅτι οἱ 
«παγίδες» ποὺ ἔχει μπροστά της ἡ κυβέρνηση εἶναι 
ἠθελημένα ἀνεκτές, κατευθυνόμενες ἀπὸ τὰ γνωστὰ 
ἀνθελληνικὰ κέντρα, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς χώρας.

  Πρώτη παγίδα, μόνιμα ἐπικίνδυνη, καὶ ἐνεργὴ 
ἐντὸς τῶν τειχῶν, εἶναι ἡ πέμπτη φάλαγγα τῶν ἄθε-
ων, συνεπικουρούμενη ἀπὸ τοὺς νεοφιλελεύθερους 
μεταπράτες τῆς ἐνοχικῆς δεξιᾶς.

  Δεύτερη καὶ μεγαλύτερη, οἱ χιλιάδες ἀλλοδα-
ποὶ ἐποικιστές, ποὺ κατακλύζουν τὴ χώρα «γιὰ νὰ 
μείνουν».

  Καί τρίτη, ἡ παγίδα τῆς νεοταξικῆς κυβέρνησης, 
ποὺ δὲν κρύβει τὶς προθέσεις της καὶ κάθε πρόσχημα, 
ἐφευρίσκοντας τρόπους νὰ κλιμακώνει τὴν ἀπό-
στασή της ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν. 

  Γιά τὴν πρώτη παγίδα, μιὰ ἀποκωδικοποίηση τοῦ 
πολιτικοῦ DΝΑ τῶν Συριζαίων αριστερών προσυπο-
γράφει ὅτι εἶναι κατευθείαν ἀπόγονοι τῆς δεκαετίας 
τοῦ «ἐμφυλίου» καὶ ὄχι μόνον.

  Εἶναι ἤδη μιὰ ἰσχυρὴ δύναμη, μέσα καὶ ἔξω ἀπ᾽ 
τὸ Κοινοβούλιο, διαθέτοντας νόμιμη εὐχέρεια νὰ 
ἀναποδογυρίζουν μὲ τὴν προσφιλῆ τους τακτικὴ 
ὅλες τὶς ἀξίες τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Αὐτὸ ἆραγε 
τὸ πολιτικὸ μέγεθος δὲν νομοθετοῦσε σὲ ὅλη τὴν 
διάρκεια τῆς δεύτερης διακυβέρνησης; 

  Ἂς μὴ μᾶς διαφεύγει δὲ τὸ ἄλλο: οἱ εἰρηνιστικὲς 
καὶ ἐθνομηδενιστικὲς ἰδεοληψίες τους γέμισαν τὴ 
χώρα μὲ λαθραίους, οἱ ὁποῖοι ἐν συν εχείᾳ μὲ κάθε 
θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο ὑποθάλπουν καὶ ὑποβοη-

θοῦν τὴν παραμονή τους μόνιμα στὴ χώρα, μὲ ὅ,τι 
αὐτὸ συνεπάγεται ὀλέθριο.

  Ἀσφαλῶς καὶ ὁ κορωνοϊὸς εἶναι μιὰ παγκόσμια 
ἀπειλή, θανατηφόρα καὶ οἰκονομικὴ καταστροφή, 
ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς ἐνδημῶν πολιτικὸς «κορωνοϊὸς» 
τῶν ἀριστερῶν, ὁμοῦ μετὰ τῶν λαθρομεταναστῶν, 
εἶναι μιὰ ἀσύγκριτα μεγαλύτερη ἀπειλή, μιὰ ἐθνικὴ 
πανδημία, ποὺ ἀπειλεῖ τὸν ἀφανισμὸ τοῦ ἔθνους τῶν 
Ἑλλήνων. Συνεπῶς ἂν αὐτὸς ὁ «ἀφανισμὸς» - ἅλωση, 
ὅπως αὐτὴ τῆς Κωνσταντίνου πόλεως, καταλήξει σὲ 
μία ἐπαναλαμβανόμενη φρικαλέα ἱστορικὴ συγκυ-
ρία, θὰ εἶναι μιὰ δεύτερη παραχώρηση τιμωρίας τοῦ 
Θεοῦ στὸν ἀποστατημένο ἀχάριστο Ἑλληνικὸ λαό, 
ποὺ ἐπιμένει νὰ ψηφίζει ἀνοσίους κυβερνῆτες, γιὰ 
νὰ τὸν ξεστρατίζουν ἀπὸ αἰώνιες καὶ δοκιμασμένες 
πνευματικὲς ἀξίες. 

 Ἂς παρακολουθήσουμε λοιπόν, ποῦ ὁδηγεῖ τὴ 
χώρα ἡ δεύτερη μεγάλη παγίδα τοῦ μεταναστευ-
τικοῦ, ὅπως καταχρηστιστικὰ “βαπτί-
στηκε”. Μιὰ ματιὰ στὰ ψιλὰ καὶ τὰ 
κρυφὰ τῶν εἰδήσεων ,καὶ ὅσα λίγα ἀπ᾽ 
τὰ πολλὰ μᾶς ἀποκρύπτουν, τὸ λαθρο-
μεταναστευτικὸ ἐξελίσσεται σὲ ἀσυγκρίτως ἰσχυ-
ρότερη ἀπειλὴ ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. 
Καταχωροῦμε δειγματοληπτικὰ λίγες, ἀλλὰ ἠχηρὲς 
συμπεριφορὲς τῶν εἰσβολέων ἀλλοδαπῶν, γιὰ νὰ 
ἀνησυχήσουμε, ἔστω τὴν τελευταία στιγμή, πιέζο-
ντας τὴν Κυβέρνηση νὰ ματαιώσει τὶς προθέσεις της 
γιὰ τὸ κακὸ ποὺ ἔρχεται. Ἕνας ἐποικιστικὸς ὄλεθρος 
ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν παραπληροφόρηση καὶ 
τὴν κατευθυνόμενη θολούρα τῶν ἐπικοινωνιακῶν 
τεχνασμάτων.

  Ὡστόσο εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον νὰ ἰχνηλα-
τήσουμε βῆμα βῆμα, ποιὰ εἶναι καὶ πῶς διαμορ-
φώνεται ἡ πολιτικὴ βούληση τῆς κυβέρνησης μετὰ 
τὶς ἐκλογές. 

Η Κυβέρνηση καθ᾽ ὅλον τὸν βίον αὐτῆς, πρὸ καὶ 
μετὰ τὴν σωστὴ κατὰ τὰ ἄλλα, πολιτική της στὰ 
σοβαρὰ γεγονότα τῶν εἰσβολέων στὸν Ἔβρο καὶ τῶν 
ἀποτρεπτικῶν μέτρων διασπορᾶς τῆς πανδημίας, 
ξαναγυρίζει στὴν παλιά της μεταναστευτικὴ πολιτική, 
ὅμοια στὴ βάση, πιὸ ἤπια, ἀλλὰ τὸ ἴδιο καταστροφι-
κή, μὲ ἐκείνην τῆς κυβέρνησης τοῦ Σύριζα. 

  Τήν διασπορὰ τοῦ κορωνοϊοῦ τὴν τιθασσεύσαμε 
ἀλλὰ τὴν διασπορὰ τοῦ λαθρομεταναστευτικοῦ τὴν 
ἐπιβραβεύσαμε καὶ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς μὲ κάθε 
τρόπο καὶ μέσον τὴν... κανακεύουμε. Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν νὰ μὴν ἐνθαρρύνονται στίφη ἀλλοεθνῶν νὰ 
περάσουν τὰ σύνορα τῆς χώρας, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν 
τὸ «ποθούμενο», τὴν ἐγκατάστασή τους ἐδῶ, ἀφοῦ 
τοὺς προσφέρουμε κατοικία σὲ «πεντάστερα» 
ξενοδοχεῖα μὲ ὅλα τὰ κομφόρ, διαβίωση δωρεάν, 
μηνιαῖο εἰσόδημα κατατεθειμένο στὶς τράπεζες, 
δωρεὰν φαρμακονοσοκομειακὴ περίθαλψη, δωρεὰν 
μαιευτικὲς κλινικές, γιὰ νὰ γεννηθοῦν τὰ ἀμέτρητα 
νεογνὰ ἐξασφαλίζοντας καὶ ἰθαγένεια ἑλληνικὴ 
στὰ ἀλλόφυλα; Καὶ νὰ κάνουμε πὼς δὲν βλέπουμε 
τὸν Ἕλληνα ποὺ ματώνει καὶ στενάζει οἰκονομικά; 
Πῶς νὰ μὴν «μεταναστεύσουν» χιλιάδες ἄνθρωποι 
(ἔστω κάποιοι ἀναγκεμένοι), ὅταν στὴν φτωχευμένη 
Ἑλλάδα οἱ λαθραῖοι τῶν εἰκοσιεπτὰ ἐθνοτήτων, ξένοι 
πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα, ἀπολαμβάνουν 
ἰδιαίτερης πρόνοιας, ἀσφάλειας καὶ ἀνεμελιᾶς, μὲ 
ὅλα πληρωμένα καὶ ἐπιπλέον τὴν θρασύτατη ἀπαί-
τηση νὰ ἐπιβάλουν τοὺς δικούς τους ἰσλαμικοὺς 
νόμους; Πῶς νὰ μὴν εἶναι ἡ Ἑλλάδα χώρα ἑλκυστικὴ 
γιὰ ἐγκατάσταση, ὅταν π.χ. ἡ κάθε καλοπληρωμένη 
ὡραία ὑφυπουργὸς Δόμνα, δίνει ἐντολή, ἡ «φιλάν-
θρωπος»,τὰ ἀσυνόδευτα παιδιά... νὰ στεγασθοῦν 
σὲ ἐπιπλωμένα διαμερίσματα μὲ ὅλα πληρωμένα 
καὶ ἀτομικοὺς ὑπολογιστὲς γιὰ νὰ σπᾶνε τὴν ὥρα 

τους; Ξεχνώντας ἡ κυρία αὐτὴ καὶ κάθε παρόμοια, 
ὅτι Ἕλληνες μαθητὲς καὶ μαθήτριες ὑποσιτίζονται 
καὶ λιποθυμοῦν ἀπὸ ἀσιτία στὶς τάξεις τῶν Σχολείων; 

  Ἐνῶ μᾶς εἶπαν, οἱ δοῦλοι καὶ δόλιοι, ὅτι ἀναστέλ-
λεται τὸ γραφεῖο αἰτήσεων ἀσύλου (γιατί “ἄσυλο”;) 
ἔκτοτε καὶ οἱ μετὰ Ἕβρον εἰσβολεῖς, ἀπὸ ξηρὰ καὶ 
θάλασσα, καλοκάθησαν σὲ δομὲς φιλοξενίας «εἰδι-
κοῦ σκοποῦ» μὲ τὰ ἀναλογοῦντα «προνόμια», χωρὶς 
καμμία διακρινόμενη πολιτικὴ βούληση νὰ τοὺς 
ξαναγυρίσουν ἀπὸ κεῖ ποῦ ἦρθαν. Ἀπεναντίας τοὺς 
διασπείρουν σιγὰ σιγὰ στὰ μουλωχτά, στὴν ἐνδο-
χώρα καὶ μάλιστα σὲ ξενοδοχεῖα ἀστικῶν περιοχῶν 
γιὰ νὰ «λιάζονται», ἐξασκούμενοι ταυτόχρονα στὸ 
πλιάτσικο τῶν γύρω περιοχῶν. Ἐννενήντα καὶ πέντε 
(95.000) χιλιάδες συνωστίζονται στὰ γραφεῖα... 
ἀσύλου γιὰ νὰ «ἑλληνοποιηθοῦν». 

Ἂς παρακολουθήσουμε, φίλοι ἀναγνῶστες, λίγα 
γεγονότα εἰδήσεων ἀπὸ ὅσα ἐξοργιστικὰ κρυμμένα 

ὕπουλα συμβαίνουν στὴν πολύπα-
θη χώρα μας, ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς 
πολλοὺς γύρω μας ἐπίβουλους 
ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἐντὸς τῶν τειχῶν 

πολιτικοὺς γραικύλους, πολιτικοὺς μεταπράτες, καὶ 
τοὺς λαθροεισβολεῖς μουσαφιραίους ἀπὸ χῶρες 
ποὺ πρωτοστατοῦν στὸ διωγμὸ τῶν χριστιανῶν μὲ 
ἄσβεστο τὸ μίσος ἐναντίον μας.

  Πρόσφυγας καὶ «μετανάστης», ποὺ χρήζει τῆς 
φιλανθρωπίας καὶ τῆς περιθάλψεως εἶναι αὐτὸς ὁ 
κατατρεγμένος, ποὺ σέβεται αὐτὸν ποὺ τὸν φιλοξενεῖ 
καὶ τὸν περιθάλπει καὶ ὄχι αὐτὸς ποὺ κατεβάζει σταυ-
ρούς, βεβηλώνει ναοὺς ἀπαιτώντας ὁ νοικοκύρης νὰ 
ὑποταχθεῖ στὰ δικά του παράλογα πιστεύω. Αὐτὸ 
συμβαίνει σήμερα στὴ χώρα μας, μὲ τὴν ξεδιάντροπη 
ἀνοχὴ καὶ κάλυψη τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς 
λεγόμενης Δημοκρατίας τῶν νεογραικύλων.

  Οἱ κακὲς πολιτικὲς ἐπιλογὲς τοῦ κ. Μητσοτάκη, 
στὸ μεταναστευτικὸ ἀποδεικνύονται ἰσχυρότερες 
τῶν καλῶν ἐπιλογῶν Ἕβρου καὶ κορωνοϊοῦ. Τὴν πε-
ρίοδο ποὺ οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐλεύθεροι πολιορκημένοι 
στὰ σπίτια τους καὶ θέλουν ἄδεια γιὰ νὰ πετάξουν τὰ 
σκουπίδια τους, οἱ ἐθνικοὶ δολιοφθορεῖς στὰ κρυφὰ 
καὶ μουλωχτά, νύκτα, ἀπεργάζονται τὸν ἐξισλαμισμὸ 
τῆς χώρας. 

   Διαβάζουμε στὴν ἐφ. Δημοκρατία τῆς 29ης 
Μαρτίου 2020 τὰ ἑξῆς ἐποικιστικὰ θανατηφόρα: «Ἡ 
Κυβέρνηση, θέλοντας νὰ τιμήσει τοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ 
1821, ἀνακοίνωσε μὲ ΦΕΚ (ἀριθμ.φ. 1016) τὴ ...θε-
σμοθέτηση 28 ἰσλαμικῶν πόλεων ἐντὸς ἑλληνικῆς 
ἐπικράτειας. Τὸ ΦΕΚ δημοσιοποιήθηκε παραμονὴ 
τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρ-
τίου καὶ τιτλοφορεῖται «Σύσταση Δομῶν Προσωρινῆς 
Ὑποδοχῆς Πολιτῶν Τρίτων Χωρῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
αἰτηθεῖ διεθνῆ προστασία...» Ἔτσι «σχεδὸν καμμία 
περιοχὴ τῆς χώρας δὲν θὰ μείνει παραπονεμένη. Ἡ 
εὐλογία τοῦ μπολιάσματος μὲ ἰσλαμικοὺς πληθυ-
σμοὺς ἔχει πανελλαδικὴ ἐμβέλεια... καὶ προσεχῶς 
θὰ ἔχουμε τζαμὶ σὲ κάθε γειτονιά».

  «Ἀπὸ τὶς περιοχὲς μὲ τὰ 28 ἰσλαμικὰ χὸτσπὸτ 
ἀξίζει νὰ ἐπισημανθοῦν ἐνδεικτικὰ δύο. Στὸν ἀριθμὸ 
8 τοῦ ΦΕΚ διαβάζουμε: «Δομὴ Ἐλευσίνας, στὴ Σχολὴ 
Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ τοῦ Δήμου Ἐλευσίνας. Στὸν 
ἀριθμ.9 ὑπάρχει ἡ δομὴ Θερμοπυλῶν, ἡ ὁποία θὰ 
λειτουργεῖ «στὴν Τοπικὴ Κοινότητα Θερμοπυλῶν 
τοῦ Δήμου Λαμιέων...». Οἱ δύο πάνσεπτοι τόποι τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, οἱ Θερμοπύλες, ὁ χῶρος ὅπου θυσιά-
σθηκαν ὁ βασιλεὺς Λεωνίδας, οἱ 300 Σπαρτιάτες καὶ 
οἱ 700 Θεσπιεῖς, καὶ ἡ ἱερὴ Ἐλευσίνα, ἀναφέρονται 
δίπλα - δίπλα στὸ ἱστορικῆς σημασίας ΦΕΚ ποὺ 
ἐποικίζεται μὲ ἰσλαμιστὲς τοῦ κ. Μητσοτάκη καὶ τῆς 
παρέας του.

  Καὶ ἂς μὴ ξεχάσουμε: Στὸ ἴδιο ΦΕΚ καθορίζονται 
καὶ οἱ ἀμοιβὲς τῶν διοικητῶν ἑκάστης ἰσλαμικῆς 
δομῆς τοῦ ἐποικισμοῦ, μὲ 3000 €. Καλὰ διαβάσατε, 
3000€ μηνιαίως καὶ ἐπιπλέον οἰκογενειακὸ ... ἐπίδο-
μα.Ἕλληνα, ἀνόητο κορόιδο, μέτρα τὶς πενταροδε-
κάρες στὴν τσέπη σου, γιὰ νὰ πληρώσεις φόρους... 
καὶ σκάσε.

  Μ. Πέμπτη 16 Ἀπριλίου 2020: «κ. Χαρδαλιά, 
ἀκοῦς τὸν Ἰμάμη; Οἱ ἱεροὶ ναοὶ ἔχουν κλείσει, τὰ 
μεγάφωνα μὲ τὴν ἄλογη καὶ παράλογη ἀπαγόρευσή 
σας, γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε τὸ «ὦ γλυκύ μου ἔαρ» 
ἔστω ἀπ  ̓τὰ μπαλκόνια, ἐκεῖ στὴ Θράκη οἱ ὀρθόδοξοι 
συμπολίτες μας ἀκοῦν μιὰ χαρὰ καὶ στὴ διαπασῶν, 
τὸν Ἰμάμη τῶν τζαμιῶν». Αὐστηρὲς ἀπαγορεύσεις 
γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους ὄχι ὅμως γιὰ τοὺς Θρακιῶτες 
μουσουλμάνους. Ἀναιδέστατε ἐκκλησιομάχε...

  Παρασκευὴ 17 Ἀπριλίου 2020: «Στὴν ἐνδοχώρα 
μεταφέρονται 2380 “εὐάλωτοι” λαθραῖοι ὅπου 
θὰ προωθηθοῦν σὲ δομές, ξενοδοχεῖα καὶ διαμε-
ρίσματα !!! Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸν κ. 
Μηταράκη,«ἀσθενεῖς» καὶ χρήζουν περιθάλψεως 
ὑγειονομικῆς». Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια, ἡ κυβέρνηση 
ἀναλαμβάνει μεταξὺ τόσων ἄλλων προνομίων νὰ 
νοσηλεύει λεφούσια λαθραίων, ὅταν ἀδυνατεῖ νὰ 
παράσχει ἱκανοποιητικὴ ὑγειονομικὴ περίθαλψη 
στοὺς Ἕλληνες «εὐάλωτους» .Σύγχυση φρενῶν καὶ 
ξεπούλημα τῶν γηγενῶν...

  Τέταρτη 22 Ἀπριλίου «Ἀπόπειρα κατασκευῆς 
χὸτ- σπὸτ στὸ Καστελλόριζο» .Οἱ ἄνθρωποι τῆς 
κυβέρνησης ἀφανίζοντας ἀπὸ τὴ ζωή τους τὴν πίστι 
ἀφανίζουν καὶ τὴν πολιτική τους σκέψη. Χάνουν 
καὶ Θεὸ καὶ πατρίδα. Πρὶν λίγες μέρες ἡ ἀδελφή 
τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἡ γνωστὴ τῆς δυναστείας τῶν 
μητσοτάκηδων, διαπιστευμένη «πρέσβης» τῆς ἐσω-
τερικῆς Τουρκίας, εἶχε τὴν ἄποψη ὅτι δὲν θὰ ἦταν δὰ 
καὶ μεγάλη ἀπώλεια νὰ δώσουμε τὸ Καστελλόριζο 
στὸν Τοῦρκο... γιὰ νὰ μὴ φωνάζει...

  Τετάρτη 22 Ἀπριλίου 2020 «Ἑστία κορωνοϊοῦ στὸ 
πολυτελὲς ξενοδοχεῖο φιλοξενουμένων Ἀφρικανῶν, 
οἱ ὁποῖοι ἐν μέσῳ καραντίνας κινοῦνταν ἀνενόχλητοι 
σὲ ὅλη τὴν Ἐρμιονίδα. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό,τὸ ξενοδο-
χεῖο Γαλαξίας, παλαιὸ στολίδι τῆς περιοχῆς, βρέθηκε 
μὲ σπασμένες πόρτες, ξεχαρβαλωμένες καρέκλες, 
κατεστραμένους ὑπολογιστὲς κλπ, ἀπὸ τοὺς καϋ-
μένους τοὺς 470 εὐπαθεῖς, ποὺ φιλοξενοῦνται στὸ 
ξενοδοχεῖο... Σημειώνεται ὅτι μέχρι στιγμῆς ἔχουν 
ἐπιβεβαιωθεῖ 150 κρούσματα κορωνοϊοῦ στὸ συ-
γκεκριμένο ξενοδοχεῖο.

  Τέταρτη 22 Ἀπριλίου 2020: «ἔγκυος ἀπὸ τὴ 
Σομαλία βρέθηκε θετικὴ στὸν κορωνοϊὸ μαζὶ μὲ 
ἄλλους 149 στὸ Κρανίδι Ἀργολίδος». Σπαρταριστὴ 
ἡ κωμωδία τῆς κυβέρνησης ἀλλὰ τραγικὰ τὰ 
ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς της γιὰ τοὺς γηγενεῖς 
πολίτες, ποὺ πληρώνουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά τους, γιὰ 
νὰ ἐγκατασταθεῖ ἐδῶ ἡ γκαστρωμένη Σομαλή, νὰ 
γεννήσει καὶ νὰ φορτώνονται τὰ ἰθαγενῆ ὑποζύγια 
ὅλα τὰ ἔξοδα τῆς μουσαφίρισσας» παραχωρώντας 
βεβαίως-βεβαίως, τὴν ἰθαγένεια στὸ μωρό της, στὴν 
ἴδια, στοὺς πρώτου βαθμοῦ συγγενεῖς της καὶ σὲ 
κάθε ἄλλη ποὺ θὰ γεννήσει στὴ χώρα...

  Πέμπτη 27 Ἀπριλίου 2020 «Καίγεται μὲ ἀπευ-
θείας ἀνάθεση ὁ Μηταράκης. Ἐπικαλεῖται ἔκτακτες 
συνθῆκες, γιὰ νὰ δώσει χωρὶς διαγωνισμὸ ἔργο 
ἐπέκτασης στὴ δομὴ Μαλακάσας γιὰ τὴν περίθαλψη 
«εὐάλωτων», ἀντὶ 4.450.000 €...» Καὶ εἶναι τόση 
ἡ παραβατικότητα ποὺ δέχονται οἱ κάτοικοι τῶν 
χωριῶν, γύρω ἀπὸ τὴν ἐπεκτεινόμενη δομή, ὥστε 
πολλοὶ κάτοικοι ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους, γιὰ 
νὰ ἐγκατασταθοῦν ἀλλοῦ. «Καὶ στὶς 27 Μαΐου ἡ 
κατάσταση στὴν Μαλακάσα καὶ στὸν Ὠρωπὸ εἶναι 
τραγική, καταγγέλει ὁ ἀντιδήμαρχος Κωνσταντῖνος 
Λίτσας, τονίζοντας πὼς οἱ 500 κάτοικοι τῆς περιοχῆς 
ἐγκαταλείπουν τὰ σπίτια τους λόγῳ ἀνασφάλειας...» 

Μπράβο κ. Μηταράκη (!!), εἶσαι ἀπὸ τοὺς καλύ-
τερους ἑλληνόφωνους... πολιτικούς (!).

(Τὸ ἄρθρο ποὺ προηγήθηκε “ἰχνηλατήθηκε” τὴν 
ἐποχὴ τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἔκτοτε μεσολάβησαν πολλὰ 
γεγονότα, ποὺ πολλαπλασιάζουν τὶς παγίδες [ἀπὸ 
ἐσκεμμένη ἀμέλεια;] γιὰ τὴν κυβέρνηση τῆς Ν.Δ. Θὰ 
συνεχίσουμε στὸ ἑπόμενο.)

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γράφει 
ο Στυλ. Λαγουρός

Πως η νίκη μετατρέπεται σε ήττα
• Ἂς ἰχνηλατήσουμε μέσα 
ἀπ᾽ τὰ ψιλὰ καὶ τὰ κρυφά

• Ποιά ἐθνικὰ ἀδικήματα κρύβει 
ἡ πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης

συνέχεια από  την 1η σελίδα
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σκα. Ότι έκανε είχε πάντοτε το όνομα του Θεού στα χείλη της. 
Aλλά δεν ανέφερε μόνο το Όνομά Του.

Έλεγε τουλάχιστον εκατό φορές την ημέρα: «Σ’ ευχαριστώ Θεέ 
μου»!… Καί όχι μόνο όταν της συνέβαινε κάτι καλό. Αν η σούπα 
χυνόταν καθώς έβραζε και πάλι έλεγε: «Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου. 
Σ’ ευχαριστώ. Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου»!

Τη ρώτησα κάποτε γιατί ευχαριστούσε τον Θεό για κάτι 
κακό. Γέλασε και μου είπε ότι αν κάτι κακό συμβαίνει είναι γιατί 
έχουμε ξεχάσει τη σύνδεσή μας με τον Θεό. Εκείνη την εποχή 
το βρήκα αυτό πολύ παράξενο, έστω κι αν εκείνη επέμενε να 
κάνω κι εγώ το ίδιο. Κάποτε, έγδαρα το γόνατό μου κι εκείνη 
μου είπε να πω: «Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου»! Κατά περίεργο τρό-
πο αυτές οι λέξεις είχαν αποτέλεσμα και ένοιωσα καλύτερα 
το γόνατό μου. Όταν έγινα πέντε χρονών πήγα στο σχολείο. 
Προερχόμουν από έγχρωμη φυλή και τα γαλανομάτικα και 
ξανθόμαλλα παιδιά με κορόιδευαν συνήθως. Επειδή το χρώ-
μα μου ήταν σκούρο, το παρατσούκλι μου ήταν «ο Αράπης». 

Μισούσα το σχολείο και παρακαλούσα τους γονείς μου να 
μην με αναγκάζουν να πηγαίνω.

Ένοιωθαν άσχημα για μένα, αλλά δεν μπορούσαν και να με 
προστατέψουν για πάντα. Τότε, η Σίτου μου (η Συριακή λέξη 
για τη γιαγιά) άκουσε τι μου συνέβαινε και μου είπε ότι έπρεπε 
να λέω: «Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου», κάθε φορά που τα παιδιά με 
έβριζαν. Εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι επρόκειτο για την πιο 
ανόητη ιδέα που είχα ακούσει ποτέ μου. Λίγες μέρες όμως αρ-
γότερα, όταν ένα ολόκληρο τσούρμο παιδιών άρχισε να φωνάζει: 
«Αράπη, Αράπη, Αράπη», συνέβη κάτι: Συγκρατούσα τα δάκρυά 
μου, προσπαθώντας με όλες τις δυνάμεις του κορμιού μου, να μη 
φανώ μυξιάρικο και να μην τους επιτρέψω να με δούν να κλαίω. 
Αλλά δεν μπορούσα να συγκρατηθώ.

Τα δάκρυα θα ξεσπούσαν οπωσδήποτε. Τότε θυμήθηκα τα 

λόγια της Σίτου μου: «Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου»! Άρχισα να τα 
επαναλαμβάνω σιωπηλά μέσα μου: «Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου. Σ’ 
ευχαριστώ Θεέ μου»! Κι αυτό βοήθησε. Δεν ξέρω τι ακριβώς 
συνέβη, αλλά τα δάκρυα εξαφανίστηκαν. Ξαφνικά έπαψα να 
νοιάζομαι τόσο πολύ για το τι σκέφτονταν για μένα. Ίσως αυτό 
συνέβη γιατί ένοιωσα, ότι είχα κι εγώ τώρα ένα φίλο: τον Θεό. 
Όλα αυτά έγιναν εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε, έχω γίνει 
ένας επιτυχημένος σεναριογράφος. Έχω ταξιδέψει σε όλον τον 
κόσμο κι έχω συναντήσει εκατοντάδες θαυμάσιους ανθρώπους.

Η ζωή μου είναι ωραιότερη από ότι θα μπορούσα ποτέ να 
φανταστώ. Καί σε όλη μου τη ζωή συνεχίζω πάντα να λέω: «Σ’ 
ευχαριστώ Θεέ μου»! Ορισμένες φορές το λέω εκατό φορές την 
ημέρα, ακριβώς όπως έκανε η αγαπημένη μου γιαγιά. Νιώθω και 
τώρα την ανάγκη να το πω: «Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου. Σ’ ευχαριστώ 
Θεέ μου. Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου»!

Murray Salem

Ο «Παναμάς». Ο ρόλος της Βουλής και του 
Προέδρου. Η Μασονία είναι νομοθετική δύναμη, 
το νέο δημοκρατικό πολίτευμα. Μετάβαση στη 
μασονική «μοναρχία». Η εποχή της ανακήρυ-
ξης του «Παγκόσμιου Βασιλιά». Εγκεντρισμός 
ασθενειών και άλλων κακών της Μασονίας. (Η 
υπογράμμιση δική μας).

Ξαναλέω σήμερα αυτό που και πάλι έχω πει 
και παρακαλώ να το σημειώσετε, πως οι Κυβερ-
νήσεις κι’ οι Λαοί δεν βλέπουν το βάθος, αλλά την 
εξωτερική επιφάνεια των πραγμάτων. Και πώς θα 
καταλάβαιναν την βαθύτερη έννοιά τους αφού οι 
αντιπρόσωποί τους δεν σκέπτονται άλλο παρά 
τις διασκεδάσεις; Η λεπτομέρεια αυτή ενδιαφέρει 
πολύ την πολιτική μας. Θα μας βοηθήσει όταν θα 
έλθωμε στη συζήτηση της διαίρεσής της Εξου-
σίας, της ελευθερίας του λόγου, του τύπου, της 
ελευθερίας της συνείδησης, του δικαιώματος τού 
συνεταιρίζεσθαι, της ισότητας μπροστά στο νόμο, 
του απαραβίαστου της περιουσίας, του ασύλου 
της κατοικίας, των φόρων και της αναδρομικής 
εφαρμογής των νόμων. Όλα αυτά τα θέματα 
καίνε και δεν πρέπει ποτέ να τα θίγωμε ανοικτά 
μπροστά στο λαό. Όπου είναι ανάγκη να μιλήσω-
με γι’ αυτά, δεν θα μιλάμε αναφέροντάς τα ένα 
προς ένα, αλλά θα μιλάμε γενικά λέγοντας πως 
σεβόμαστε τις αρχές του νεώτερου δικαίου. Η 
σημασία της αποσιώπησης αυτής βρίσκεται στο 
γεγονός πως όταν μια αρχή δεν κατονομάζεται, 
δεν μας δεσμεύει αλλά μας αφήνει ελεύθερους ν’ 
αποκλείωμε από αυτήν τούτο ή εκείνο χωρίς αυτό 
να γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο, ενώ αντίθετα 
είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε τα πάντα 
χωρίς επιφύλαξη.

Ο λαός έχει ιδιαίτερα αγάπη και εκτίμηση στην 
πολιτική ικανότητα και εξυπνάδα και χαρακτηρίζει 
ευνοϊκά, καθόλου ηθικό, μα είναι πολύ έξυπνο! «Εί-
ναι ένα παιχνίδι άθλιο, άλλα όμως καλά παιγμένο!».

Σκοπεύομε να ελκύσωμε όλα τα έθνη στην κα-
τασκευή νέου στέρεου κτιρίου, του οποίου είναι 
έτοιμο το σχέδιο. Να, γιατί μας χρειάζεται ιδιαίτερα 
το θράσος κι η πνευματική καπατσοσύνη των δια-
φόρων οργάνων μας, γιατί μ’ αυτά θα συντρίβουν 
κάθε εμπόδιο που θα παρουσιαστεί στο δρόμο 
μας. Ενώ πραγματοποιείται το πραξικόπημά μας, 
θα πούμε στις λαϊκές μάζες: «Τίποτα δεν πάει 
καλά, όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν πάνω από τις 
δυνάμεις τους. Γι’ αυτό συντρίβομε και εξαφανί-
ζομε τις αιτίες της δυστυχίας σας, τα σύνορα, τις 
εθνότητες, τα διάφορα νομίσματα. Είσαστε ελεύ-
θεροι να μας ακολουθήσετε ή όχι. Μπορείτε όμως 
να έχετε μια έγκυρη και βέβαιη γνώμη γι’ αυτό που 
σας προσφέρουμε προτού το δοκιμάσετε;». Τότε 
οι λαοί συνεπαρμένοι από ελπίδες και οράματα, 
θα μς σηκώσουν θριαμβευτικά στα χέρια τους.

Το δικαίωμα της καθολικής ψήφου, που τόσο 
εκμεταλλευθήκαμε για να επικρατήσωμε και προς 
το οποίο έχομε συνηθίσει τους λαούς με τη μέθοδο 
των συλλογικών οργανώσεων και συνεννοήσεων, 
θα συντελέσει, για μια ακόμη φορά, να εκδηλωθεί 
από την ανθρωπότητα η επιθυμία να μας γνωρίσει 
από κοντά προτού βεβαιωθεί ποιοι είμαστε και τί 
ζητάμε.

Γι’ αυτό είναι ανάγκη να επιβάλωμε την κα-
θολική ψηφοφορία χωρίς ταξικές διακρίσεις και 
απογραφή εκλογέων, για νάχωμε απόλυτη πλει-

οψηφία που αλλιώς είναι αδύνατη. Δίνοντας έτσι 
σε κάθε άνθρωπο την επίγνωση της προσωπικής 
του αξίας, θα χτυπήσωμε την επικράτηση του 
χριστιανικού κόσμου και των πρωτείων του και 
δεν θ’ αφήσωμε να γεννηθούν οι διακρίσεις που 
οι μάζες, καθοδηγούμενες από μας, θ’ αγνοήσουν 
ολότελα. Το πλήθος θ’ ακούσει μονάχα εμάς που 
θ’ ανταμείψουμε την υπακοή και αφοσίωσή του. 
Έτσι, οι λαϊκές μάζες θα γίνουν τυφλή ακατανίκητη 
δύναμη, που δεν θα μπορεί να κινηθεί σε καμμιά 
περίπτωση χωρίς την καθοδήγησή της από τους 
πράκτορες μας, με τους οποίους θ’ αντικαταστή-
σουμε τους μέχρι τότε Κυβερνήτες τους. Ο λαός 
θα υποταχθεί τυφλά στο πολίτευμά μας αυτό, γιατί 
θα ξέρει, πως από τους νέους αυτούς αρχηγούς 
μας θα εξαρτάται κάθε κέρδος, κάθε ωφέλεια 
και προκοπή.

Ένα σύστημα κυβέρνησης πρέπει να γίνει και να 
παραδοθεί ολότελα έτοιμο από ένα μονάχα εγκέ-
φαλο, γιατί αλλιώς θα παρουσίαζε ασυναρτησίες 
αν πολλά πρόσωπα ανελάμβαναν το έργο τής 
κατάρτισής του. Γι’ αυτό, θα ξέρωμε ένα σχέδιο 
εκτέλεσης και δεν θα το συζητάμε για να μην 
καταστρέψωμε τη μεγαλειώδη μορφή του, τη σύν-
δεση των μερών του, την πρακτική δύναμη και την 
μυστική σημασία καθενός από τα σημεία του. Εάν 
η καθολική ψήφος συζητήσει και μεταρρυθμίσει 
το σχέδιο αυτό, το μόνο που θα κάμει θα είναι να 
κρατήση τα ίχνη όλων των εσφαλμένων αντιλήψε-
ων των πνευμάτων που δεν θάχουν καταλάβει το 
βάθος και την αλληλεξάρτηση των επιδιωκομένων 
σκοπών. Τα σχέδιά μας πρέπει να είναι ισχυρά και 
καλά μελετημένα Γι αυτό δεν έχομε ανάγκη να 
ρίξωμε τη μεγαλειώδη εργασία του αρχηγού μας 
στα πόδια της μάζας, ούτε ακόμα και σ’ ένα πολύ 
περιωρισμένο κύκλο.

Τα σχέδια αυτά δεν θ’ ανατρέψουν προς το 
παρόν τις νεώτερες κοινωνίες, απλώς θα μεταβά-
λουν την οικονομική υπόστασή τους κι 
επομένως όλη την ανάπτυξή τους, με 
αποτέλεσμα να προσαρμοστούν προς 
τα σχέδιά μας.

Σ’ όλες τις χώρες υπάρχουν σχεδόν τα ίδια 
πράγματα με διάφορα απλώς ονόματα: Η Αντιπρο-
σωπεία, τα Υπουργεία, η Γερουσία, το Συμβούλιο 
της Επικράτειας, το Νομοθετικό Σώμα και το Εκτε-
λεστικό Σώμα. Δεν είναι ανάγκη να σας εξηγήσω 
τον μηχανισμό των σχέσεων των υπηρεσιών αυτών 
μεταξύ τους, γιατί σας είναι γνωστά. Προσέξετε 
μονάχα πως κάθε υπηρεσία από αυτές αναφέρεται 
σε σοβαρή λειτουργία του Κράτους κι ακόμα σας 
παρακαλώ να προσέξετε πως ονομάζουν σπου-
δαία τη λειτουργία κι όχι την υπηρεσία. Λοιπόν, 
δεν είναι σπουδαίες οι υπηρεσίες, σπουδαίες είναι 
οι λειτουργίες τους. Οι υπηρεσίες μοιράστηκαν 
μεταξύ τους όλες τις λειτουργίες της Κυβέρνησης: 
Διοικητική λειτουργία, Νομοθετική λειτουργία, 
Εκτελεστική λειτουργία. Γι’ αυτό δρουν μέσα στον 
οργανισμό τού Κράτους όπως τα όργανα στο 
ανθρώπινο σώμα. Αν βλάψουμε ένα μέρος της 
μηχανής του Κράτους, το Κράτος θ’ αρρωστήσει, 
όπως το ανθρώπινο σώμα και θ’ αποθάνει.

Από τότε που βάλαμε στον οργανισμό του 
Κράτους το δηλητήριο της Φιλελευθερίας η όλη 
του πολιτική σύνθεση έχει αλλάξει: Τα Κράτη 
υποφέρουν από θανάσιμη ασθένεια, την σηψαιμία. 

Δεν μένει πιά παρά να περιμένουμε το τέλος τους.
Απ’ τις φιλελεύθερες ιδέες γεννήθηκαν οι συ-

νταγματικές Κυβερνήσεις που αντικατέστησαν 
για τους Χριστιανούς την σωτήρια Μοναρχία, κι 
όπως είναι γνωστό, Σύνταγμα δεν σημαίνει τίποτα 
άλλο παρά διαφωνίες, διχόνοιες, ατέρμονες συ-
ζητήσεις, διχογνωμίες, ολέθριες προστριβές των 
κομμάτων. Με μια λέξη, το Σύνταγμα είναι η πηγή 
κάθε πράγματος που κάνει ένα Κράτος να χάσει 
την οντότητα και την ατομικότητά του. Το Βήμα, 
όπως και ο Τύπος, έχει καταδικάσει τους Βασιλείς 
στην αδράνεια και την εξασθένηση. Τους έχει 
κάμει πολύ λίγο χρήσιμους, μάλλον ανωφελείς, 
κι έτσι εξηγείται κι η πτώση τους. Με την πτώση 
της Βασιλείας γίνεται δυνατή η εγκαθίδρυση της 
Δημοκρατίας. Αντικαθιστούμε τον Βασιλεύοντα 
με μα γελοία Κυβέρνηση, μ’ ένα πρόεδρο που 
προέρχεται μέσα από το πλήθος, μέσα από τα 
δημιουργήματά μας, τους αιχμαλώτους μας. Εδώ 
βρίσκεται ο υπόνομος που έχομε ανοίξει κάτω 
από τα πόδια του χριστιανικού λαού ή μάλλον 
των Χριστιανικών Εθνών. Στο εγγύς μέλλον θα 
καθορίσωμε την ευθύνη των προέδρων.

Τότε θα ενεργήσωμε, ακίνδυνα, τα διάφορα 
έργα μας, αφού υπεύθυνος θα είναι το απρόσωπο 
νευρόσπαστό μας, το οποίο και θα λογοδοτήσει. 
Τι μας νοιάζει εμάς, αν οι τάξεις αυτών που 
επιθυμούν να ανέλθουν στην Εξουσία γίνονται 
αραιότερες, αν, από την έλλειψη καλών Προέδρων 
προκαλούνται στενοχώριες και δυστυχίες ικανές 
να παραλύσουν ολότελα τη χώρα;... Εμείς αυτό 
θέλουμε και για να το πετύχωμε, θα φροντίσωμε 
να εκλέγωνται Πρόεδροι πρόσωπα που έχουν 
στο παρελθόν τους κάποια ηθική πληγή, κάποιο 
«Παναμά». Ο φόβος των αποκαλύψεων, η επιθυμία 
του κάθε ανθρώπου που βρίσκεται στην Εξουσία, 
να διατηρήσει τα προνόμιά του, τις ωφέλειες και 
τις τιμές που του δίνει το αξίωμά του, όλα αυτά 

θα κάμουν τους Προέδρους τυ-
φλούς εκτελεστές των διαταγών 
μας. Η Βουλή θα καλύψει, θα 
υπερασπίσει, θα εκλέξει τους 

Προέδρους, μα εμείς θα της στερήσωμε το δικαί-
ωμα να προτείνει νόμους ή να τους μεταβάλει. Το 
δικαίωμα αυτό θα τόχει ο υπεύθυνος Πρόεδρος, 
που θάναι παιχνίδι στα χέρια μας.

Η εξουσία της Κυβέρνησης θα γίνει χωρίς αμφι-
βολία στόχος όλων των επιθέσεων. Γι’ αυτό θα της 
δώσωμε, ως άμυνά της, το δικαίωμα να καταφύγει 
σε δημοψήφισμα με προεξοφλημένη την πλειο-
ψηφία που είναι πάντοτε τυφλή υπηρέτρια των 
σχεδίων μας. Θα δώσωμε ακόμα στον Πρόεδρο 
το δικαίωμα να κηρύττει τον πόλεμο. Το δικαίωμα 
αυτό θα το δικαιολογήσουμε με το επιχείρημα ότι 
ο Πρόεδρος, ως αρχηγός του στρατού, πρέπει 
νάχει το δικαίωμα αυτό για να υπερασπίζει το 
νέο δημοκρατικό πολίτευμα του οποίου είναι ο 
υπεύθυνος εκπρόσωπος.

Κάτω από αυτούς τους όρους, τα άδυτα των 
αδύτων της κρατικής μηχανής θάναι στα χέρια 
μας και κανένας άλλος, έκτος από μας, δεν θάναι 
σε θέση να κατευθύνει τη νομοθετική δύναμη.

Θ’ αποσύρωμε, ακόμα, από τη Βουλή το δι-
καίωμα της επερώτησης με το επιχείρημα πως 
θέλομε να διασώσωμε κάποιο πολιτικό μυστικό. 
Θα περιορίσωμε τον αριθμό των αντιπροσώπων 

στο ελάχιστο, πράγμα που θα ελαττώσει τόσο τα 
πολιτικά πάθη, όσο και το πάθος στην πολιτική. 
Αν, παρά ταύτα, τέτοια πάθη αναπτύσσωνται και 
στον μικρό αυτό αριθμό των αντιπροσώπων, θα 
καταργήσωμε τον θεσμό κάνοντας έκκληση στην 
πλειοψηφία του λαού...

Από τον Πρόεδρο θα εξαρτάται ο διορισμός 
των Προέδρων και Αντιπροέδρων της Βουλής 
και της Γερουσίας. Αντί των διαρκών κοινοβου-
λευτικών συνεδριάσεων, θα περιορίσωμε τις 
συνεδρίες των Κοινοβουλιών σέ μερικούς μήνες. 
Για το σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος, ως Αρχηγός 
της Εκτελεστικής εξουσίας, θάχει το δικαίωμα 
να συγκαλεί ή να διαλύει το Κοινοβούλιο και, σε 
περίπτωση διάλυσης, θ’ αναβάλλει τον χρόνο 
της νέας σύγκλησης. Αλλά για να μην ξεσπάσουν 
όλες αυτές οι πράξεις - παράνομες στην πραγ-
ματικότητα - εις βάρος του Προέδρου, πράγμα 
που θα έβλαπτε τα σχέδιά μας, θα βάλωμε στους 
Υπουργούς και τους περί τον Πρόεδρο την ιδέα να 
προβαίνουν αυτοί σ’ αυτές τις πράξεις, δήθεν από 
πρωτοβουλία δική τους κι όχι του Προέδρου, ώστε 
να είναι αυτοί υπεύθυνοι κι όχι αυτός... Το σωστό 
είναι, τον ρόλο αυτό να τον αναλάβει η Γερουσία, 
το Συμβούλιο της Επικράτειας ή το Υπουργικό 
Συμβούλιο κι όχι ένα άτομο.

Ο Πρόεδρος θα ερμηνεύει κάθε φορά, σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις και τις επιθυμίες μας, 
τους νόμους και θα τους επικυρώνει όταν εμείς 
θα του υποδείχνωμε την ανάγκη αυτή. Θα μπορεί 
να προτείνει προσωρινούς νόμους (Νομοθετικά 
Διατάγματα) και ακόμα αλλαγή του πολιτεύματος 
με το πρόσχημα της σωτηρίας του Έθνους.

Τα μέτρα αυτά θα μας δώσουν τα μέσα να 
καταστρέφουμε σιγά αλλά σταθερά κάθε καλό 
που στην αρχή, όταν πήραμε την Εξουσία, ανα-
γκασθήκαμε να παραχωρήσουμε στους λαούς. Θα 
φθάσωμε έτσι, χωρίς να γίνει αντιληπτό, στην κα-
τάργηση κάθε συνταγματικής ελευθερίας, όταν 
θάχει έρθει η στιγμή να συγκεντρώσουμε όλες 
τις Κυβερνήσεις κάτω από τη δική μας Μοναρχία.

Η αναγνώριση της Μοναρχίας μας μπορεί ίσως 
να γίνει και προ της καταργήσεως του Συντάγμα-
τος, αν οι λαοί, απηυδισμένοι από τις αθλιότητες 
και τις ανοησίες των κυβερνητών τους, μας φωνά-
ξουν: «Διώξτε τους και δώστε μας Βασιλιά, που να 
μπορεί να μας ενώσει όλους και να εξαφανίσει τις 
αιτίες της δυστυχίας μας, τα σύνορα των εθνών, 
τις θρησκείες, τους κρατικούς υπολογισμούς. 
Βασιλιά, που να μας εξασφαλίσει την ειρήνη και 
την ευημερία που δεν μπορούν να μας δώσουν 
οι Κυβερνήσεις κι οι αντιπρόσωποί μας».

Γνωρίζετε πολύ καλά και σεις οι ίδιοι, πως 
για να κάμωμε δυνατές τέτοιες σκέψεις πρέπει 
ολοένα να διαταράσσουμε σ’ όλες τις χώρες τις 
σχέσεις του λαού και της Κυβέρνησης, να κουρά-
ζωμε όλο τον κόσμο με το χωρισμό, την έχθρα, το 
μίσος, την πείνα, την μετάδοση των ασθενειών, 
την αθλιότητα, ώστε έτσι οι Χριστιανοί να μη 
βλέπουν άλλη σωτηρία από την προσχώρηση 
στην πλήρη και ολοκληρωτική ηγεμονία μας. Αν 
δώσωμε στους λαούς το χρόνο ν’ αναπνεύσουν, 
η ευνοϊκή στιγμή για την κυριαρχία μας ίσως 
δεν θα φθάσει ποτέ.!! (Η υπογράμμιση και τα 
θαυμαστικά δικά μας…).

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ Εγκεντρισμός ασθενειών και άλλων κακών της Μασονίας 
(και κορονοϊός;). Εφαρμογή των πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών;

Η γιαγια μου, Η ‘Σιτου’ μου!
συνέχεια από  την 1η σελίδα

συνέχεια από  την 1η σελίδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ, Δικηγόρος  
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Β. Το Αρχιερατικόν Αξίωμα του Χριστού.
Καταλλαγή (Σταυρός, Θυσία, Βάσανα: Ο 

Χριστός δεν ήταν μόνον σοφός διδάσκαλος, 
δεν εδίδαξε μόνον τον αλήθεια, αλλά την 
έζησε).

Ο θάνατος του Χριστού δεν είναι ένα 
κοινό μαρτύριο. Δηλαδή ο Χριστός δεν είναι 
ένας μάρτυρας. Ο θάνατος του Χριστού έχει 
τελείως διάφορον σημασία, διότι επάνω 
στον Σταυρό δεν αποθνήσκει ένας κοινός 
άνθρωπος, αλλά ο Θεός Λόγος. Αποθνήσκει 
δε αντιπροσωπευτικώς, όχι για τον εαυτόν 
Του, αλλά για τον άνθρωπο, για όλους εμάς.

Είναι «ο πάσχων δούλος» του θεού περί 
του οποίου ομιλεί (… ο πέμπτος ευαγγελι-
στής), ο προφήτης Ησαΐας (8ος αιών π.Χ.): «… 
ο Κύριος παρέδωκεν αυτόν ταις αμαρτίαις 
ημών… και είδομεν αυτόν, και ουκ είχεν είδος 
ουδέ κάλλος… άνθρωπος εν πληγή ών… ητι-

μάσθη και ουκ ελογίσθη… ούτος τας αμαρτίας 
ημών φέρει και περί ημών οδυνάται… αυτός 
δια το κακώσθαι ουκ ανοίγει το στόμα αυτού… 
ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός 
εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως 
ουκ ανοίγει το στόμα… εν τη ταπεινώσει αυ-
τού η κρίσις ήρθη… ότι αίρεται από της γης 
η ζωή αυτού, από των ανομιών του λαού μου 
ήχθη εις θάνατον… εν τοις ανόμοις ελογίσθη, 
και αυτός αμαρτίας πολλών ανήνεγκε και δια 
τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη» (Ησ. 53, 1-12).

Το πάθος του Χριστού είναι ποιοτικόν 
(= διαφορετικόν). Η ανάστασή Του είναι, 
επικύρωση, επιβεβαίωση της ανθρωπότητός 
Του. Ο θάνατος του Χριστού είναι «πραγμα-
τικός» αλλά δεν είναι θάνατος ενοχής. Πολλοί 
πεθαίνουν, αλλά όχι χωρίς ενοχή. Σε πολλά 
σημεία της Γραφής, πέραν των όσων αναφέρει 
ο προφήτης Ησαΐας, δηλώνεται η αθωότητα 

ορθοΔοξΗ ΔοΓΜατΙΚΗ 92ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

του Χριστού και η, προς χάρι μας, άρση των 
αμαρτιών μίας από Αυτόν. Ο κυρίαρχος και 
αδιάψευστος δικαστής του, ο Πιλάτος το 
δηλώνει τούτο λίαν ευθαρσώς και μάλιστα 
ενώπιον του δικαστηρίου και απέναντι του 
όχλου, «ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, 
αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ 
απενίψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέ-
γων. Αθώος ειμί από του αίματος του δικαίου 
τούτου, υμείς όψεσθε» (Ματθ. 27, 24).

Το αίμα του Κυρίου είναι αίμα ασπίλου και 
άμωμου Αμνού, αντί του Πασχάλιου αμνού 
των Εβραίων. Ο Κύριος είναι ο ύψιστος 
Αρχιερέας, διότι ο Αρχιερέας της Παλαιάς 
Διαθήκης προσέφερε θυσίαν ενός Πασχάλιου 
αμνού, ενώ ο Χριστός είναι ο θυσιάζων τον ίδιο 
τον Εαυτόν Του χάριν του λαού. Δεν κυβερνά 
όπως οι Αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, 
αλλά γίνεται ο ίδιος θυσία, «προσφέρων και 

προσφερόμενος».
Αντιπροσωπευτικόν είναι το πάθος του 

Κυρίου: Στον Ιησού Χριστό ο Θεός έφερε σε 
πέρας ένα έργο για εμάς και χωρίς εμάς. Το 
έργο τούτο του Θεού αρχικά κατέστρεφε ο 
άνθρωπος με την παρακοή και την πτώση 
του, με αποτέλεσμα την καταστροφή του, 
τον θάνατό του. Ο Ιησούς Χριστός το επα-
νορθώνει και το φέρνει σε αίσιον πέρας. Ό,τι 
είναι απόλυτα προσωπικόν, είναι η ευθύνη. 
Η έλλειψη ευθύνης φέρει παύση αμαρτίας, 
(το ζώο π.χ. δεν έχει ευθύνη, διό και δεν 
του καταλογίζεται ενοχή, αμαρτία, γιατί 
είναι απρόσωπον). Συνέπεια λοιπόν της 
αμαρτίας είναι η ενοχή, και συνέπεια της 
ενοχής είναι η τιμωρία. Τιμωρία (= θάνατος), 
«ή δ’ αν ημέρα φάγητε επ’ αυτού, θανάτω 
αποθανείσθε».

(Συνεχίζεται)

χες και επαίτες της αναγνώρισης και της 
διαφήμισης.

Οι τόσες εκατοντάδες που προσήλθαν 
εν μέσω δοκιμασίας και των μέτρων του 
κορονοϊού, δείχνει ότι και στις μέρες υπάρ-
χουν άνθρωποι πίστεως που με κάθε τρόπο 
εκζητούν την μεσιτεία των αγίων, και ιδιαί-
τερα των οσιομαρτύρων που εκδιώχτηκαν 
όχι από ειδωλολάτρες, άθεους, αιρετικούς 
αλλά από τους ίδιους τους συνεπισκόπους 
των, επειδή την παρουσία τους δεν την 
άντεχαν – είναι γνωστή η φράση του αρ-
χιεπισκόπου Σεραφείμ “Ρε εγώ αγίους δεν 
θέλω…!” – γι’ αυτό “οι δίκαιοι είναι βαρείς 
και βλεπόμενοι”.

Ο ηγούμενος της Μονής Γέροντας π. 
Πολύκαρπος και άλλους ιερείς και με την 
χορεία των μοναχών ιεροψαλτών τέλεσαν 
με κατάνυξη την Θεία Λειτουργία και το 
μνημόσυνο του μακαριστού επισκόπου π. 
Θεολόγου. Στο τέλος μίλησε επάνω στο 
Ευαγγέλιο της ημέρας για την θεραπεία 
των δύο τυφλών, τονίζοντας εν συντομία 
τα ακόλουθα: Οι τυφλοί δεν έβλεπαν τα 
θαύματα που έκανε ο Χριστός, αλλά πίστε-
ψαν στον Χριστό εξ ακοής. Ενώ αντίθετα οι 
γραμματείας και οι Φαρισαίοι έβλεπαν με 
τα μάτια τους τα τόσα θαύματα, αλλά όχι 
μόνον δεν πίστεψαν, αλλά με συκοφαντίες 

που διέδιδαν παραπλανούσαν το λαό και 
τελευταία έφθασαν να τον θανατώσουν.

Οι δύο τυφλοί δέχθηκαν το Χριστό ως 
Μεσσία, υιό Δαβίδ, γιαυτό και φώναζαν: 
«Ελέησον ημάς υιέ Δαυίδ», και τον πί-
στεψαν ως τον Κύριο δυνάμενο να τους 
θεραπεύσει: «ναι, Κύριε, πιστεύουμε», και ο 
Χριστός: «Τότε ήψατο των οφθαλμών αυτών 
λέγων· κατά την πίστιν υμών γεννηθήτω 
υμίν» (Ματθ. Θ΄ 29). Και στρέφοντας το λόγο 
στο μακαριστό π. Θεολόγο, τόνισε:  
Ήδη τελέσαμε το 24ο κατά σειρά μνημόσυνο 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης 
κυρού Θεολόγου.

 Ήταν η 31η Ιουλίου 1996, όταν άφησε τον 
φθαρτό τούτο κόσμο και εξεδήμησε προς 
τον Κύριον, ο Δεσπότης μας.

 Σε μας που τον γνωρίσαμε και τον ζήσα-
με από κοντά, ως Πατέρα και Ποιμένα, η 
μορφή Του μένει δυνατή και αξεθώριαστη 
στην μνήμη μας, και έτσι πρέπει να μένει 
μέχρι το τέλος της ζωής μας και αυτό θα 
είναι μια μικρή απόδειξη της ευγνωμοσύνης 
μας προς το άγιο και σεπτό πρόσωπό του.

 Το μνημόσυνο που ήδη τελέσαμε σημαί-
νει αγαπητοί μου κυρίως δύο πράγματα.

 Το πρώτο είναι ότι οι πιστοί, τα μέλη 
του σώματος του Χριστού, πρέπει να ενθυ-
μούνται και να μνημονεύουν διαρκώς τους 
κεκοιμημένους ορθοδόξους πατέρες και 
αδελφούς και προπάντων να μνημονεύουν 
αυτούς που εκοιμήθησαν με την ελπίδα 
της Αναστάσεως των νεκρών, και που είχαν 
κοινωνία με τον Θεό.

 Έτσι τους μνημονεύει η εκκλησία και βγά-
ζει γι’ αυτούς μερίδα στην Αγία Πρόθεση, 
στο Άγιο Δισκάριο. «…και μνήσθητι (λέγει ο 
ιερεύς) πάντων των επ’ ελπίδι αναστάσεως 
ζωής αιωνίου τω της σοι κοινωνία κεκοιμη-
μένων ορθοδόξων πατέρων και αδελφών 
ημών, φιλάνθρωπε Κύριε…».

 Στο Άγιο Δισκάριο δεν έχουν θέση αγα-
πητοί μου εκείνοι που δεν είναι βαπτισμένοι 
και εκείνοι που δεν έχουν προοπτική τους 
στη Βασιλεία του Θεού.

 Και το δεύτερο που σημαίνει ένα μνη-
μόσυνο, είναι ότι η εκκλησία εύχεται ώστε 

οι κεκοιμημένοι να είναι στην αιώνια μνήμη 
του Θεού. Γι’ αυτό λέγει το «…αιωνία σου 
η μνήμη…».

 Ουσιαστικά δηλαδή εύχεται να σωθεί το 
κεκοιμημένο μέλος της, διότι μόνον όσους 
μνημονεύει ο Θεός θα σωθούν, τους ασε-
βείς ο Θεός δεν τους θυμάται.

 «…Ου μη μνησθώ (λέγει) των ονομάτων 
αυτών…» = δεν θα τους θυμηθώ.

 Το μνημόσυνο ουσιαστικά αναδεικνύει 
την αξία του προσώπου που εκοιμήθη. 
Φανερώνει την αξία της εικόνος του Θεού, 
αφού ολόκληρη η Εκκλησία προσεύχεται για 
το πρόσωπο του κεκοιμημένου, προσεύχε-
ται για την σωτηρία του.

 Σήμερα λοιπόν με το μνημόσυνο που 
τελέσαμε του αειμνήστου Πατέρα μας, του 
καλού και οσίου και ακάκου Ποιμένα μας, 
επισημάναμε και τονίσαμε την αξία του 
προσώπου του. του προσώπου αυτού που 
κατά κοινή ομολογία καταγαύστηκε, φωτί-
στηκε από την χάρη του Θεού, αφού ήταν 
σταθερά προσανατολισμένο και ενωμένο 
με το πρόσωπο του Θεού, είχε δηλαδή 
κοινωνία με το Θεό.

 Επισημάναμε και τονίσαμε την αξία του 
προσώπου του αγίου Πατέρα μας που με 
την ενάρετη ζωή του, κυρίως με την παροι-
μιώδη ταπείνωση, με την ανεξικακία του, 
και την συγχωρετικότητά του προς όλους 
εκείνους που τον επίκραναν, προσήλωσε 
την χάρη του Θεού και έγινε αυτό το πρό-
σωπό του κάτοπτρο, έγινε καθρέπτης στον 
οποίο αντανακλούσε το πρόσωπο του Θεού.

 Σ’ όλους εκείνους που τον επίκραναν, γι’ 
αυτούς δεν έβγαλε πικρό λόγο, αλλά έλεγε: 
«…αχ τους ευλογημένους τι έκαναν…».

 Ο άξιος ποιμένας μας είχε προικισθεί από 
τον Θεό με το μεγάλο χάρισμα της αγάπης, 
που απλόχερα, αρχοντικά και με πατρική 
στοργή το πρόσφερε προς όλους.

 Ο λόγος του ειρήνευε τις καρδιές του 
ποιμνίου του και το χαμόγελό του, φώτιζε 
και διέλυε την σκοτεινιά από τα πρόσωπα 
των λυπημένων.

 Με την οσιακή ζωή του, ο πατέρας μας, 
καταξίωσε την ύπαρξή του και ελάμπρυνε 
την εικόνα του Θεού, και έτσι καθαρή, 

φώτιζε και πρόβαλε τις ιδιότητες του δημι-
ουργού του.

 Έφθασε δηλαδή, ο μακάριος πατέρας 
μας Θεολόγος να επιτύχει αυτό που λέγει 
ο Απ. Παύλος στην Β’ προς Κορινθίους 
επιστολή (3ο κεφ. 18ο στίχο): «…υμείς δε 
πάντες ανακεκαλυμμένω προσώπω την δό-
ξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι την αυτή εικόνα 
μεταμορφούμεθα, από δόξης εις δόξαν, 
καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος…» = όλοι 
εμείς χωρίς κάλυμμα στο πρόσωπο, σαν 
καθρέπτες, αντανακλούμε την δόξα Κυρίου 
και έτσι μεταμορφωνόμαστε και παίρνουμε 
την ίδια λαμπρή εικόνα του Κυρίου και βα-
δίζουμε από δόξα σε δόξα με την ενέργεια 
του Αγίου Πνεύματος που είναι ο Κύριος.

 Έφθασε αγαπητοί μου ο μακαριστός 
ποιμένας μας, με την καθαρή ζωή του και με 
την άσκηση όλων των χριστιανικών αρετών 
να γίνει ένα ζωντανό κινούμενο άγαλμα που 
γέμιζε χαρά και αγαλλίαση το ποίμνιό του. 
αυτό εξ άλλου θα πει άγαλμα, σύμφωνα με 
τον λεξικογράφο Ησύχιο.

 Να πως το λέγει: «…παν εφ’ ότι αγάλ-
λεται…» = κάθε τι με το οποίο κάποιος 
αγάλλεται, χαίρεται, ευφραίνεται, αυτό θα 
πη άγαλμα.

 Για τους ευσεβείς και ενάρετους και 
οικείους του Θεού, σαν τον αείμνηστο 
μητροπολίτη Λαρίσης κυρό Θεολόγο, θα 
μπορούσαμε να πούμε μαζί με τον Κλήμε-
ντα τον Αλεξανδρέα, ότι αυτά είναι «…η την 
εικόνα του Θεού περιφέροντες εν τω ζώντι 
και κινουμένω ούτω αγάλματι τω ανθρώπω 
σύνοικον εικόνα σύβολον συνόμιλον, συναί-
σθιον, συμπαθή…» = ότι αυτοί είναι που πε-
ριφέρουν (λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς) 
την εικόνα του Θεού, στο ζωντανό και κινού-
μενο άγαλμα που είναι το ανθρώπινο σώμα 
τους και η εικόνα αυτή κατοικεί μέσα τους, 
είναι σύμβουλος, σύντροφος, σύνοικος, 
συμπαθής, γεμάτη από υπερβολική αγάπη.

Αγαπητοί, αυτός ήταν ο μακαριστός 
πατέρας και ποιμένας μας Σεβασμιώτατος 
κυρός Θεολόγος, που στέκεται για μας το 
άριστο υπόδειγμα του αληθινού ανθρώπου 
του Θεού και μας δείχνει τον δρόμο για την 
αγιότητα.

Να έχουμε την ευχή του και να είναι αιωνία 
του η μνήμη.

 

Το 24ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ του μητροπολίτου Λαρίσης Πλαταμώνος & Τυρνάβου κυρού ΘΕΟΛΟΓΟΥσυνέχεια από  την 1η σελίδα
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οΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτορΙαΣσυνέχεια από
προηγούμενο φύλλο

Η εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗ ΔΙΚαΙοΣυνΗ
Σήμερα θα αναφερθώ μόνο στις σελίδες του 

βιβλίου 176-179 που ασχολείται με τον μακαριστό 
μητροπολίτη Ελασσόνος Ιάκωβο Μακρυγιάννη 
(η κριτική που θα κυκλοφορήσει επάνω σ’ αυτό 
το σύγγραμμα, με τα παραποιημένα και ανιστό-
ρητα στοιχεία που αναφέρει για να το μελετήσει 
κάποιος, θα πρέπει να έχει υπομονή, αντοχή και 
γερό νευρικό σύστημα, παίρνοντας συγχρόνως 
και κανένα χάπι για να μην σαλτάρει!).

Ο συγγραφέας συγκεκριμένα αναφέρει ότι, ο 
“άγιος” Ελασσόνας ήταν το “πρώτο” θύμα των 
εκκαθαρίσεων στους κόλπους της Ιεραρχίας με 
την επιβολή της δικτατορίας… απομακρύνθηκε 
από το θρόνο του με συνοπτικές διαδικασίες, 
μέσω διεργασιών που εκκολάφθησαν στο δικτα-
τορικό – πολιτικό και εκκλησιαστικό – παρασκήνιο 
της εποχής… Η τύχη του ήταν προδιαγεγραμμέ-
νη, καθώς η προσωπικότητά του εξέφραζε, εξ 
απόψεως ιδεολογικοπολιτικής, εις διπλούν το 
«αντίπαλον δέος» της επταετίας καταστάσεως… 
τόσο προς το δικτατορικό καθεστώς, όσο και προς 
την – ενεργείαις αυτού προκύψασα – νέα, υπό του 
αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου εκκλησιαστική ηγεσία…

Έτσι λίγες εβδομάδες μετά την επιβολή της 
δικτατορίας και συγκεκριμένα την 17η Ιουλίου 1967 
παρουσιάζεται πρωί-πρωί στο γραφείο του στην 
Ιερά Μονή Ολυμπιωτίσσης Ελασσόνος, ταγμα-
τάρχης της εδρευούσης εν Λαρίση Στρατιάς που 
του μεταφέρει το μήνυμα να εμφανιστεί κατεπει-
γόντως στον Διοικητή της Στρατιάς, υποστράτηγο 
Ν. Μητρόπουλο, όπερ και εγένετο. Την επομένη 
(18-7-1967) ο Ιάκωβος εμφανίζεται ενώπιον του 
στρατιωτικού Διοικητού στη Λάρισα, ο οποίος 
μετά από ολιγόλεπτη συζήτηση του ζήτησε την 
υποβολή της παραιτήσεώς του… λέγοντάς του 
ότι «αυτή είναι η απόφαση της Κυβερνήσεως». 
Ο Ιάκωβος αρνείται… Την επομένη ο Ιάκωβος 
κατεβαίνει στην Αθήνα, και όταν σε συνάντηση 
που είχε με τον Ιερώνυμο… ο Ιερώνυμος προφα-
σίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα… – και καταλήγει ο 
βραβευτής συγγραφέας κ. Ανδρεόπουλος – αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο κηρυχθείς έκπτωτος υπό του 
Ιερωνύμου… απάντησε σε έγγραφο της Ιεράς 
Συνόδου (13-5-1958) ότι συμφωνεί ο Ιερώνυμος 
να εγγραφεί στον κατάλογο των υποψηφίων για 
αρχιερατεία. Και τώρα ο εγκωμιαστής του γίνεται 
το πρώτο θύμα των “εκκαθαρίσεων”.

Πρέπει να πούμε μερικές αναλήθειες (ψέματα) 
που αναφέρει ο διαστρευλωτης της αλήθειας 
στις υποσημειώσεις, και αυτά ως πρώτη δόση: 
Πρώτον, τις πληροφορίες που μας μεταφέρει ο 
κ. Ανδρεόπουλος τις άντλησε από τον Μεθόδιο 
Φούγια πρώην Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγ. 
Βρετανίας που το 1967-1968 ως αρχιμανδρίτης 
ήταν Α΄ Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου και κρα-
τούσε τα πρακτικά της διαδικασίας της εκλογής 
του Ιερωνύμου ως Αρχιεπισκόπου. Αυτό είναι 
ψέμα. Διότι από το 1960 ως Γραμματέας και από 
το 1965 ως Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου 

ήταν ο αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Ασπιώτης ο 
οποίος και εξελέγη στις 4 Δεκεμβρίου του 1967 
μητροπολίτης Ελασσόνος.

Δεύτερο. Ο αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Φούντας 
– γράφει ο αδελφός του ο Παναγιώτης –  αποπέμ-
φθηκε από τον Ιερώνυμο ως “ανεπαρκής”. «Την 
δε θέση του Α΄ Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου, 
κατόπιν προκηρύξεως για τη πλήρωσή της με 
γραπτό διαγωνισμό θα καταλάβει από τον Ιανου-
άριο το 1968 ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Πα-
ρασκευαΐδης, μέχρι και το 1974 οπότε θα εκλεγεί 
ως Δημητριάδος. Αυτό είναι το δεύτερο ψέμα. Για 
τη θέση αυτή ποτέ μα ποτέ δεν έγινε προκήρυξη 
και σχετικός διαγωνισμός. Και ποτέ δεν διορίστη-
κε Αρχιγραμματέας ύστερα από εξετάσεις. Ο 
διορισμός γίνεται πάντοτε από την Ιερά Σύνοδο, 
ύστερα από πρόταση του Προέδρου Αρχιεπισκό-
που ή από κάποιου άλλου μέλους της. Και το πιο 
βασικό τον διαψεύδει ο πνευματικός πατέρας 
του Χριστόδουλου, ο Πειραιώς Καλλίνικος στο 
βιβλίο του “Η διακονία μου στα Μετέωρα”, που 
το έγραψε και το εξέδωσε σε ανύποπτο χρόνο, 
προτού ο Χριστόδουλος γίνει Αρχιεπίσκοπος. Στη 
σελίδα 55 αναφέρει: «Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης 
Τρίκκης και Σταγών κυρός Διονύσιος, πικράθηκε 
με την αναχώρησή μας (από τα Μετέωρα) και ως 
εκ τούτου δεν υπήρξε επί πολλά χρόνια καμία 
απολύτως σχέση μεταξύ μας. Όταν όμως το 1967 
ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ο Μακαριό-
τατος Ιερώνυμος, ο Σεβασμιότατος Διονύσιος 
του υπέδειξε ως Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου 
τον π. Χριστόδουλο, τον οποίον ο Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος επήρε μαζί του».

Τρίτο. “Τα γεγονότα επιβεβαιώνει-γράφει- ως 
αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας ο Ελασσονίτης 
τ. Υφυπουργός και Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικ. 
Φαρμάκης” στην εφημ. της Ελασσόνας στις 15-
9-1999. Τρίτο ψέμα. Είναι ψέμα και καραμπινάτο 
διότι και τα πιο απόρρητά του Φόρειν Όφις μετά 
την εικοσαετία δημοσιεύονται. Εδώ τι περίμενε ο 
κ. Φαρμάκης 32 χρόνια! Μήπως να πεθάνουν οι 
γνωρίζοντες την αλήθεια; 

Υπάρχουν ακόμα κάμποσα ψέματα για το θέμα 
Ιάκωβος Ελασσόνας και εκατοντάδες μέσα στο 
βιβλίο που βραβεύτηκε που θα τα διαβάσετε μόλις 
κυκλοφορήσει.

Γιατί παραιτήθηκε (και δεν διώχθηκε!) ο Ελασ-
σόνας Ιάκωβος είναι καταγεγραμμένο στο ημερο-
λόγιο εκείνης της ημέρας του μακαριστού Τρίκκης 
και Σταγών Διονυσίου, ο οποίος βρισκόμενος για 
ολιγοήμερες διακοπές στην Αιδηψό για θερμά 
λουτρά λόγω υγείας με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώ-
νυμο περιγράφει ότι συνέβη το εξής περιστατικό: 

«18-7-1967… το απόγευμα συζητούντες παρά 
τον αιγιαλόν (με τον αρχιεπίσκοπο) το θέμα του 
θανάτου και κάμνοντας εποικοδομητικάς σκέψεις, 
εδέχθημεν αναπάντεχα τον άγιον Ελασσόνος. Δεν 
συνομίλησα μαζί του. Ήτο βιαστικός και ωμίλησε 
μόνον με τον Μακαριώτατον. Εις το ξενοδοχείον 

επληροφορήθην ότι τον συνέλαβε η λαβίς του κα-
θαρμού και τεταραγμένος εξήλθεν εις αναζήτησιν 
προστασίας…».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αρνήθηκε να σκε-
πάσει τις βρωμιές του μητροπολίτη και αυτό τον 
οδήγησε την Τρίτη ημέρα 22/7/1967 να υποβάλει 
την παραίτηση για “λόγους υγείας”, μην χάσει την 
σύνταξη αν περνούσε από Συνοδικό Δικαστήριο.

Ο δε φάκελός του ήταν μια “μπόμπα” που αν 
έσκαγε θα δημιουργούσε τεράστιο κρατήρα. 
Αυτή είναι η αλήθεια και όχι ότι υπήρξε θύμα 
εκκαθαρήσεων!

Πανομοιότυπη περίπτωση έχουμε δυο ημέρες 
αργότερα με τον Θεσσαλιώτιδος (Καρδίτσης) 
Κύριλλο να συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω από 
αρμόδια κρατικά όργανα και γνωρίζοντας και 
αυτός τις θέσεις του αρχιεπ. Ιερωνύμου υπέβαλε 
την παραίτησή του για “λόγους υγείας”, και στις 
2/8/1967 γίνεται αποδεκτή. 

Σ’ όλους αυτούς τους σπιλάδες και ένα σωρό 
ακόμα, ο βραβευτής του “επιστημονικού” συγ-
γράμματος κ. Ανδρεόπουλος τους παρουσιάζει 
ως “άγιες” προσωπικότητες και “αντιστασιακούς”, 
τον δε Κύριλλο ως “Αρχιερατικό ανάστημα του 
αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού (Παπανδρέου) που 
διετέλεσε διαδοχικά μητροπολίτης… και αναγκά-
στηκε από το τότε πολιτικό και εκκλησιαστικό 
καθεστώς να υποβάλει – «δια λόγους υγείας» την 
παραίτησή του!”.

Σήμερα δεν θα ανοίξουμε τον φάκελο, αλλά θα 
μεταφέρουμε δύο μικρά αποσπάσματα του τύπου 
δημοσιευμένα 10 χρόνια πριν την δικτατορία που 
δείχνει ότι ο άνθρωπος είχε ξεσαλώσει και κανείς 
δεν τον έβαλε στη θέση του.

Από την εφημερίδα της Καρδίτσας «Θεσσαλική 
Ηχώ» αντλούμε δημοσίευμα νεαρού οπλίτη και 
κατέθεσε στο στρατοδικείο Κοζάνης για έκνομη 
συμπεριφορά του μητροπολίτη Κυρίλλου. Ήταν 
1955 ενώπιον του Διαρκούς Στρατοδικείου Κοζά-
νης, «ο κ. …. ο οποίος υπηρετούσεν ως έφεδρος 
ανθυπολοχαγός, έκαμε μία τρομακτικήν κατά-
θεσιν εις βάρος της ηθικής του μητροπολίτου. 
Την κατάθεσίν του έκανε κλητευθείς ως μάρτυς 
εναντίον του Κυρίλλου υπό του αντισυνταγμα-
τάρχου της στρατιωτικής Δικαιοσύνης κ. Ανδρο-
νέση… Όταν, ο μητροπολίτης επληροφορήθη 
όσα κατέθεσα,-λέει ο έφεδρος- μου έστειλε τον 
πρωτοσύγκελό του… ο οποίος μου έδωσε 2.000 
δραχμάς, υπό τον όρον να υπογράψω μίαν δή-
λωσιν, εις την οποίαν να λέγω, ότι όσα κατέθεσα 
ενώπιον του Στρατοδικείου δεν ήσαν αληθή…».

Άλλο. «Το 1951 ήλθε ο προστάτης μου σαν μη-
τροπολίτης στην Καρδίτσα και μ’ εζήτησε κοντά 
του… Κατόπιν πιέσεων του πατέρα μου, γύρισα 
κοντά του και εζούσα μια ζωή, η οποία με κάνει 
να ντρέπομαι…».

Το “ΕΘΝΟΣ” με τίτλο «Δυσώδης υπόθεσις εις 
την Καρδίτσαν» έγραφε: «… προ έτους περίπου 
είχεν αποπειραθή να αυτοκτονήση, λαβών ισχυ-

ράν δόσιν “βάμματος μπελλαντονάζ” και λάβδα-
νον. Ο ιατρός κ. Θ. Σπανιάς, ο οποίος έσπευσεν 
εις το δωμάτιον του αυτόχειρος, τον ευρήκεν εις 
οικτράν κατάστασιν. Του έκαμε δύο ενέσεις και 
όταν συνήλθε κάπως, επανελάμβανε την φράσιν, 
ότι εις το διάβημά του είχε προβή “από αηδίαν”. 
Προτού λάβη το περιεχόμενον των φιαλιδίων 
είχεν αποστείλει επιστολήν εις τον μητροπολί-
την, εις τον οποίον εγνώριζεν, ότι έξ αιτίας του 
αυτοκτονεί…» (“ΕΘΝΟΣ”, 3-6-1960).

Άλλο.Έχουμε και άγριο ξυλοδαρμό: «Στις 7-11-
1959 ξυλοκοπείται αγρίως ο …. στο γραφείον 
του αστυνόμου κ. Παυλοπούλου που έφτασε 
αιμόφυρτος για να υποβάλη μήνυση. Ο αξιω-
ματικός “προσεπάθησε, προς αποσόβησιν του 
σκανδάλου να πείση τον μηνυτήν να αποσύρη 
την μήνυσίν του… Η υπόθεσις εισάγεται εις δίκην, 
την 15-11-1959, και εκ των κατηγορουμένων ο μεν 
πρωτοσύγκελος απηλλάγη λόγω αμφιβολιών, ο 
δε υπάλληλος της μητροπόλεως κ. Π. Φράγκος 
κατεδικάσθη εις 15νθήμερον φυλάκισιν δια σω-
ματικάς βλάβας”».

Τώρα αν αυτοί και μερικές δεκάδες ακόμα 
που φέρονται ως “θύματα” της δικτατορίας τους 
έφταιγε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που δεν 
τους σκέπαζε τις βρωμιές τους για να μπορούν 
άνετα να συνεχίζουν το “θεάρεστο” έργο τους, 
τους αφήνουμε  στην κρίση σας!

Αυτή η άθλια κατάσταση επικρατούσε πριν 
του Ιερωνύμου εποχής. Φρικτά βιώματα αναπα-
ράγονταν και πλημμύριζαν την ιερή παρεμβολή 
της παρατάξεως του Κυρίου. Η εμπιστοσύνη 
του λαού κλονίστηκε επικίνδυνα. Η αγωνία του 
μεταποιήθηκε σε κραυγή απόγνωσης. Η κραυγή 
του λαού δεν άγγιζε τις ακουές των διοικούντων 
την Εκκλησία, βαρειά η ατμόσφαιρα, πίεζε τις 
συνειδήσεις των μελών της Ελλαδικής Εκκλησίας. 
Η ηχομόνωση της εξουσίας ή η ηχορύπανση της 
ιδιοτέλειας χώριζε τις καρδιές του πιστού λαού 
από τα σπλάχνα των ποιμένων των.

Τα θλιβερά περιστατικά σωρός, είχαν φέ-
ρει τους επισκόπους έξω από την τροχιά της 
αποστολικής Παράδοσης. Η πικρή γεύση της 
οδύνης του λαού στάλαζε στις καρδιές των το 
δηλητήριο και δολοφονούσε την ελπίδα. Μέσα 
στο σκονιασμένο αυτόν ορίζοντα, εμφανίστηκε 
ο Ιερώνυμος Κοτσώνης ως ένας μετεωρίτης 
στο ελλαδικό στερέωμα, ευθύς στο χαρακτήρα 
και πιστός στην παράδοση, ένας άνθρωπος που 
δε ζούσε μήτε για τον εαυτό του, μήτε για τους 
συγγενείς του, μήτε για το οποιοδήποτε άλλο 
κοσμικό σύστημα, το όραμά του ήταν η Εκκλησία. 
Αναλαμβάνοντας τον αρχιεπισκοπικό θρόνο μία 
από τις πρώτες ενέργειές του ήταν να καθαρίσει 
την Εκκλησία από τα μιάσματα, να εφαρμόσει 
τους Ιερούς Κανόνες που δεν επιτρέπουν σε 
άτομα “διαβεβλημένα” και σε πρόσωπα, που 
έχουν “βεβαρημένο” παρελθόν να παρεδρεύουν 
στο Πανάγιο Θυσιαστήριο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ἐπάνω ἐκεῖ. Ἔ, Χριστιανοί μου, σᾶς ἐνθουσιάζει 
αὐτὴ ἡ πανήγυρις; σᾶς ἐνθουσιάζουν αἱ στολαὶ 
αἱ λαμπραὶ τῶν παπάδων μας καὶ τὰ ῥαβδιὰ τὰ 
δεσποτικὰ καὶ τὰ στέμματα καὶ οἱ φωνὲς καὶ οἱ 
πανηγύρεις; Δὲν ξέρω.

Σᾶς κάνω μιὰ ὑπόθεσι μόνο. Φαντασθῆτε τὴν 
ὥρα ἐκείνη, ποὺ εἶνε ὅλοι αὐτοὶ μαζεμένοι ἐκεῖ, 
νά ᾽ρχεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος· μὲ τὸ ῥαβδί του, 
χωρὶς νά ᾽χῃ μίτρες στὸ κεφάλι… Πώ πω! δὲν 
μπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν Παῦλο μὲ μία μίτρα, δὲν 
μπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν Παῦλο μὲ μπαστούνια 
καὶ πολυτέλεια, δὲν μπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν 
Παῦλο μὲ αὐτοκίνητα πολυτελείας, δὲν μπορῶ νὰ 
φαντασθῶ τὸν Παῦλο μὲ διαταγὰς καὶ ἀστραπὰς 
καὶ βροντάς· δὲν μπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν Παῦλο 
σὰν Ἀλῆ πασᾶ νὰ κυβερνᾷ τοὺς πιστούς. Δὲν 
μπορῶ νὰ φαντασθῶ ἔτσι τὸν Παῦλο· εἶνε μιὰ 
ἄρνησις τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅλη αὐτὴ ἡ ἐμφάνισις 
τοῦ ἱερατείου μας. Ἐὰν πραγματικῶς λοιπόν, μὲ 
ἀλεξίπτωτο τοῦ οὐρανοῦ, ἔπεφτε ἀπὸ πάνω ἀπὸ τὰ 
οὐράνια κάτω στὴ γῆ τὴν ὥρα ἐκείνη καὶ ἔλεγαν «Ὁ 
Παῦλος ὁ ἀπόστολος!», –ὤ τότε, ἀδελφοί μου– θὰ 
ἄλλαζε ὅλη αὐτὴ ἡ ψευδής σκηνοθεσία, ὅλο αὐτὸ 
τὸ φεστιβὰλ τὸ ὁποῖο ἑορτάζουνε ὅλοι αὐτοί οἱ 
ψαλτάδες, οἱ παπᾶδες μὲ τὰ λαμπρά τους ἄμφια, 

οἱ δεσποτάδες). Καὶ μόνον αὐτοί; Καὶ ἐμεῖς ὅλοι, 
ἀδελφοί μου· καὶ ὅλη ἡ Ἀθήνα, καὶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα, 
μὲ τὸ λαὸ καὶ τὸν κλῆρο της, μὲ τοὺς φτωχούς, μὲ 
τοὺς πλουσίους, μὲ τοὺς βασιλιᾶδες της. Ἐὰν μᾶς 
στύψῃς ὅπως στύβεις τὸ λεμόνι, ἂν μᾶς στύψῃς 
ὅλους (παπᾶδες, ψαλτάδες, δεσποτάδες, καλο-
γέρους, ἀσκητάδες, ἱεροκήρυκας, θεολόγους), 
ἐὰν μᾶς στύψῃς ὅλους, τὸ νυχάκι τοῦ Παύλου δὲν 
κάνουμε.

Ἄχ Χριστιανοί μου! Ἕνας Παῦλος ἦταν αὐτός 
–ὅταν τὸ σκέπτομαι κλαίω–, καὶ ἔγινε ἠλεκτρικὴ 
σκούπα καὶ καθάρισε τὴν Ἑλλάδα· ὀγδόντα δεσπο-
τάδες, ἑκατὸ ἱεροκήρυκες, ὀκτὼ χιλιάδες παπᾶδες 
ἐμεῖς, καὶ ἡ Ἑλλάδα ἐβρώμισε. Πού, ἂν εἴχαμε 
Πνεῦμα Θεοῦ, θὰ εἴχαμε ἀνακαινίσει τὸν κόσμο 
ὅλο. Ἄχ Παῦλε, ἄχ Παῦλε!

Καὶ ἂν ἤρχετο ὄχι στὸ 53 μ.Χ. ποὺ ἦρθε ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος, ἀλλὰ ἂν ἐρχόταν σήμερα στὸ 
«κλεινὸν ἄστυ» ὁ ἀπόστολος Παῦλος, θὰ εἶχε καὶ 
σήμερα ἐχθρούς. Ἀλλὰ ἂς μὲ συχωρέσῃ ὁ Θεὸς γι᾽ 
αὐτὴν τὴν πικρὰν ἀλήθεια ποὺ θὰ πῶ. Ἂν καὶ ξέρω 
ὅτι μέσα στὸ ἀκροατήριό μου ἔχω κατασκόπους οἱ 
ὁποῖοι παρακολουθοῦν τὸ γνήσιο καὶ ἀποστολικὸ 
καὶ ῥιζοσπαστικὸ κήρυγμά μου, μιλῶ καθαρὰ 

ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, καὶ ὁποιοσδήποτε 
καὶ ἂν εἶνε ἂς προσπαθήσῃ νὰ μὲ διαψεύσῃ καὶ νὰ 
κατηγορήσῃ ὅ,τι θέλει. Ἐὰν ἐρχότανε ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος στὴν Ἀθήνα μέσα, στὴν Ἑλλάδα μέσα, οἱ 
μεγαλύτεροι ἐχθροί του, ποὺ δὲν θὰ τὸν ἀφήνανε 
νὰ μείνῃ οὔτε εἰκοσιτέσσερις ὧρες, οὔτε νὰ πιῇ 
ἕνα ποτήρι νερό, θὰ ἤτανε – ποιοί, ἀδελφοί μου; 
Δὲν τὸ λέτε· θὰ ἦταν οἱ δεσποτάδες.

Ὄχι ἀγαπητοί μου ὅλοι. Ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ οἱ κακοὶ 
ἐκεῖνοι ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἐδίωξαν ἕνα Μέγα 
Βασίλειο, ἕνα Χρυσόστομο καὶ ἀργότερα ἕνα 
Μέγα Ἀθανάσιο· οἱ κακοὶ ἐπίσκοποι, περὶ τῶν 
ὁποίων εἶπε ὁ Χρυσόστομος ὅτι «Οὐδὲν δέδοικα 
ὡς ἐπισκόπους πλὴν ἐνίων» (τίποτα δὲν φοβή-
θηκα ὅσο τοὺς ἐπισκόπους ἐκτὸς ἀπὸ μερικούς). 
Οἱ κακοὶ ἐπίσκοποι δὲν θὰ τὸν ἀφήνανε νὰ μείνῃ 
οὔτε εἰκοσιτέσσερις ὧρες. Δὲν θὰ τολμοῦσε. Ποῦ 
νὰ πάῃ ὁ Παῦλος; Νὰ πάῃ στὸ Μεσολόγγι; Οἱ πα-
ράνομοι καὶ ἀντικανονικοὶ δεσποτάδες –γιατὶ θὰ 
εἶχε ἕνα ῥαβδὶ φωτιὰ καὶ λαύρα– θὰ τοῦ ἔλεγαν· 
«Ἐμεῖς ἐδῶ στὸ Μεσολόγγι ἔχουμε ἱεροκήρυκας 
σπουδαίους καὶ μεγάλους». Θὰ πήγαινε στὰ 
Γιάννενα; «Ἔχουμε ἱεροκήρυκας». Θὰ πήγαινε στὸ 
Βόλο; «Ἔχουμε ἱεροκήρυκας». Ὅπου νὰ πήγαινε, 

δὲν θὰ μποροῦσε να σταθῇ. Εὐγενέστεροι ἦσαν 
οἱ Ἀθηναῖοι τὰ χρόνια ἐκεῖνα· τὸν ἀνεβάσανε 
ἐπάνω στὸ βῆμα τοῦ Ἀρείου πάγου (βλ. Πράξ. 
17,19 κ.ἑ.). Ἂν ἐρχόταν τώρα, ἡ δημοσία ἀσφά-
λεια θὰ τὸν συνελάμβανε ὡς ἐπικίνδυνο καὶ θὰ 
τὸν ὡδηγοῦσε στὴν ἐξορία, δὲν θὰ τὸν ἄφηνε νὰ 
μείνῃ οὔτε εἰκοσιτέσσερις ὧρες.

Ὤ θεομπαῖκτες, ὤ ὑποκριταί, ὤ φεστιβὰλ θρη-
σκευτικό!… Ὅταν παρουσιαστῇ πνεῦμα τὸ ὁποῖον 
ἔχει σπινθῆρα ἀποστόλου Παῦλου, δὲν γίνεται 
δεκτός. Ἐντὸς ὀλίγου μέσα εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ 
ὑπάρχῃ θέσι [γι᾽ αὐτόν.] Ἐὰν κατισχύσῃ ἡ ἀνομία, 
ἡ ἀσέβεια, ἡ ἁμαρτία, δὲν θά ̓ χῃ θέσι. Κάθε τίμιος 
κληρικὸς ποὺ πιστεύει στὸν Ἐσταυρωμένο, κάθε 
κληρικὸς μὲ παρρησία καὶ ἔλεγχο, δὲν θά ̓ χῃ θέσι. 
Μέσα στὴν φαυλοκρατούμενη ἐκκλησία δὲν θά 
᾽χουν θέσι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι.

Ἀλλ᾽ ὦ Παῦλε ἀπόστολε. Ἐσὺ ποὺ ἀγάπησες τὸ 
γένος μας, ἐλθὲ καὶ πάλι ἐν μέσῳ ἡμῶν. Παρηγό-
ρησέ μας, ἐνίσχυσέ μας, δῶσε μας καὶ πάλι τὴν 
Ἑλλάδα μας. Καὶ τότε, τὰ βράχια θὰ τινάξουν ῥόδα 
πρὸς τιμὴν τῆς ἁγίας Τριάδος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων· ἀμήν.

Αθήνα 1965

ANEΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ  ΠΑΝΗΓΥΡΤΖΙΔΕΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣσυνέχεια από  
την 1η σελίδα
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ο τυρναΒοΣ  και το ‘Ιερο ΦΙΛετο’

ΨΑΛΤΙΚΑ

Λαμπαδάριος

«Ο ΣΥΡΙΖΑ … μετά το οικονομικό ναυά-
γιο και την κοινωνική διάλυση, οδηγεί την 
Ελλάδα και σε μία εθνική περιπέτεια διαρ-
κείας. Αγνοεί τις πατριωτικές ευαισθησίες 
εκατομμυρίων Ελλήνων. Εγκαταλείπει μια 
σταθερή εξωτερική πολιτική δεκαετιών. 
Χρησιμοποιεί το εθνικό θέμα ως εργαλείο 
εξυπηρέτησης μικροπολιτικών σκοπιμοτή-
των. Και, προκειμένου να πετύχει τον στό-
χο του, εξαγοράζει ακόμα και συνειδήσεις 
βουλευτών. Κατώτερη των περιστάσεων, 
η κυβέρνησή σας κουρελιάζει την πολιτική 
ζωή με μεθοδεύσεις και παζάρια. Για με-
ρικούς μήνες εξουσίας γυρνάτε τη χώρα 
πολλά χρόνια πίσω…».

Και συνέχισε: «Δεν με εκπλήσσει το γε-
γονός ότι τα προσωπεία πέφτουν και ότι τα 
πρόσωπα οδηγούνται από το ψέμα στην 
αυτογελοιοποίηση. Με θλίβει το γεγονός 
ότι γελοιοποιείται η δημόσια ζωή και υπο-
νομεύονται τα εθνικά συμφέροντα… Και 
ενώ το ΣΥΡΙΖΑ είναι παρελθόν, επείγεται 
να δεσμεύσει το μέλλον της χώρας. Γιατί 
άραγε; …».

Και στη συνάντηση που είχε ο κ. Μη-
τσοτάκης με κομματικά στελέχη από 
την Θεσσαλονίκη δύο ημέρες πριν τις 
συζητήσεις στη Βουλή. Δήλωσε: «Η 
συζήτηση που θα ξεκινήσει αύριο στην 
Ολομέλεια θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη για 
την εξέλιξη του εθνικού θέματος. Και όλοι 
οι βουλευτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με 
τη συνείδησή τους και υπόλογοι, βέβαια, 
στην ιστορία για τις αποφάσεις τις οποίες 
θα πάρουν…», και παρατήρησε:

«Η συμφωνία των Πρεσπών είναι μια 
κακή συμφωνία, διότι για πρώτη φορά 
η Ελλάδα εκχωρεί επίσημα μακεδονική 
γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα στους 
γείτονες, εγκαταλείποντας με αυτόν 
τον τρόπο μια πολιτική δεκαετιών, για 
λόγους τους οποίους μόνον ο κ. Τσίπρας 
γνωρίζει».

Στη συζήτηση στη βουλή τα έδρανα 
σείστηκαν από αυτές τις πατριωτικές 
θέσεις του αρχηγού της Ν.Δ. Πληθωρική 
η αντίδραση κατά της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, από κάθε γωνία της Ελληνικής 
πατρίδας. Σκληρή η αντιμαχία στο Κοινο-
βούλιο,  μεγάλος ντόρος και πάνδημος ο 
ξεσηκωμός με ένα εκατομμύριο και πλέον 
κόσμο στα συλλαλητήρια, τα οποία χρη-
σιμοποιήθηκαν ως βέλος φαρμακερό και 
ήταν ικανό να πλήξει τον “μισητό” αντίπαλό 
του, από την παράταξή που διεκδικούσε 
και πάλι την καθέδρα της εξουσίας.

Οι εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά μέσα 
ανέβαζαν το τιράζ και παράλληλα και τα 
έσοδά τους. Ο πιστός λαός εισέπραττε 
την πληροφόρηση και περίμενε τα ωραία 
και μεγάλα λόγια του κ. Μητσοτάκη τώρα 
ως Πρωθυπουργός να γίνουν πράξη. Οι 
επαγγελίες του έρχονταν ως άγκυρα ελ-
πίδας, μάγευαν το νού και ζωογονούσαν 
τις καταπονημένες καρδιές της βόρειας, 
αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Ώσπου φέτος στα μέσα Σεπτεμβρίου 
ήρθε στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός 
των Σκοπίων και με αυτά που δήλωσε, 
αιφνιδίασε τους πάντες και τα πάντα για 
τις δηλώσεις που έκανε στο Euronews 
λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να 
δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια 
Μακεδονία… Έδωσε μάχες για εμάς, 
μάχες για το ευρωπαϊκό μας μέλλον, 
για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και είμαι 
ευχαριστημένος… Η Συμφωνία των Πρε-
σπών έχει τελειώσει. Τελείωσε. Τώρα ας 
συνεργαστούμε… Και είμαι πολύ χαρού-
μενος που ο πρωθυπουργός του νότιου 
γείτονά μας έδωσε μάχη για τον ευρω-
παϊκό δρόμο της Βόρειας Μακεδονίας. 
Όσα έχει κάνει από τη στιγμή που έγινε 
πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι μόνο 
θετικά για την Βόρεια Μακεδονία…».

Οι δηλώσεις του Σκοπιανού Πρωθυ-
πουργού, σκότισε τον ορίζοντα και ξεδί-
πλωσε, μπροστά στον ελληνικό λαό και ιδι-
αίτερα της Μακεδονίας, ένα ολοσκότεινο 

κατάστιχο προβληματισμών. Αναίρεσε την 
αισιοδοξία του λαού που τους είχε υπο-
σχεθεί ο κ. Μητσοτάκης ότι ως κυβέρνηση 
θα ακύρωνε τη Συμφωνία. Έπνιξε τον εν-
θουσιασμό τους, τους φρέναρε την ορμή 
για συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Τους 
πάγωσε την αγωνιστικότητα και είχε σαν 
αποτέλεσμα να θολώσει τις ψυχές τους 
από πηχτό κατακάθι της απογοήτευσης 
και της οργής.

Οι μυστικές εταιρίες που εγκωμιάζουν 
με τις λέξεις και δολοφονούν με τα έργα, 
επινόησαν πριν από δεκάδες χρόνια να 
σφετεριστούν την ελληνική Μακεδονία, 
την ιστορία τον πολιτισμό, την ελληνική 
οικουμενικότητα που έφθανε μέχρι τις 
Ινδίες.

Οι Οικονομικοί Οργανισμοί που σκαρ-
φίστηκαν τα μνημόνια και μας έφεραν την 
ανέχεια. Το έκαναν για να μην αντιδρά-
σουμε στα σκοτεινά σχέδιά τους, ώστε 
να μπορούν εύκολα να επιβάλλουν τα 
κελεύματά τους.

Αυτοί με ένα νεύμα τους, σωριάζουν 
όλο το πολιτικο-οικονομικό σύστημα. Για 
να τους έχουν στο χέρι, το αρχίζουν πάλι 
από την αρχή, με την μικρή τους “εύνοια” – 
σαν φιλάνθρωποι που είναι (!) – το στήνουν 
ξανά, αλλά επάνω σε αχυρένιο βάθρο. 
Αυτοί τους το κατέλυσαν αυτοί τους το 
ξαναβάζουν σε κίνηση και πάλι, όχι να 
λειτουργήσει ελεύθερα αλλά για να τους 
έχουν ισόβια αιχμάλωτους.

Η πολιτική μηχανή του τόπου μας 
είναι δεμένη οργανικά με την παγκόσμια 
πολιτική μηχανή, αποτελεί ένα μικρό 
γρανάζι που παίρνει στροφές από κάποιο 
μεγαλύτερο και παράγει έργο, που όμως 
το καθορίζει ο κεντρικός μοχλός της 
τεράστιας μηχανής.

Ανεβάζουν άγνωστες φιγούρες από το 
χάος τις φωτίζουν με τους προβολείς της 
διαφήμισης και της προπαγάνδας. Τους 
στυλώνουν με ψεύτικα υποστυλώματα, 
τους μακιγιάρουν και τους παρουσιάζουν 
στο λαό σαν τα μοναδικά κεφάλαια εγ-
γύησης της προόδου και της ευημερίας. 
Έτσι εντυπωσιάζουν τον ανύποπτο λαό 
τον παγιδεύουν, και αιφνιδιαστικά τον 
τουμπάρουν για να ρίξει στην κάλπη την 
ευνοϊκή ψήφο τους.

Οι βετεράνοι της πολιτικής προσπα-
θούν να έχουν την εύνοια των οικουμε-
νικά ισχυρών για να εξασφαλίζουν την 
συγκατάθεσή τους. Γ ιαυτό οι πολιτικοί 
που επιδιώκουν να μένουν γαντζωμένοι 
στις χρυσοφόρες θέσεις των, συντονί-
ζουν το βηματισμό και τον αγώνα τους 
με τις προτιμήσεις των ντόπιων και ξένων 
προστάτων τους.

Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να 
κοιμίσει το λαό με το απατηλό λίκνισμα 
της δημαγωγίας. Ο λαός ενθουσιάστηκε 
από τα συνθήματά του και θέλησε να 
φύγει από τον προηγούμενο εφιάλτη 
που παρέδωσε το θησαυρό που λέγεται 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στους Σκοπιανούς, αλλά 
έπεσε από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη. Ο 
ένας έσκαψε το λάκκο και την έβαλε 
μέσα και ο άλλος αντί να την ανασύρει 
όπως υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό 
προεκλογικά, την σκέπασε ή μάλλον τη 
μπάζωσε βάζοντας και την ταφόπλακα 
ώστε σε μερικά χρόνια να ξεχαστεί. 
Ότι, η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι μία, και είναι 
Ελληνική.

Αυτοί που όρμησαν ενάντια στο θη-
σαυρό που λέγεται ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έκαναν 
τη μεγαλύτερη και τραγικότερη ληστεία 
των αιώνων. Δεν σεβάστηκαν την ιερά 
μνήμη των γενεών που πότισαν με το 
αίμα τους τη Μακεδονική γη. Βεβήλω-
σαν τους τάφους των προγόνων των, 
χάρισαν χωρίς αντίλογο το θησαυρό που 
λέγεται ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Που την κληρο-
νομήσαμε εδώ και χιλιάδες χρόνια από 
τους προγόνους μας.

Μπράβο κ. Μητσοτάκη, είσαι ‘ΜΠΕΣΑ-
ΛΗΣ’ στις υποσχέσεις σας!

οχΙ ΚαΙ ετΣΙ “άγιε” ΔεΣποτα!
“Άγιε” δέσποτα όσοι παραβρέθηκαν στα “βαφτίσια” 

των συσσιτίων των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τους άφησε άφωνους η 
“πατερική” σας στάση.

Οι παρακολουθούντες “εκ του σύνεγγυς” ή “εκ του μα-
κρόθεν” αιφνιδιάστηκαν, και προβληματίστηκαν. Πολλοί 
έχασαν την ψυχραιμία τους αλλά αυτοσυγκρατήθηκαν. 
Αλλοι αντέδρασαν και απεχώρησαν διαμαρτυρόμενοι για 
την αδικία που διαπράξατε είτε εξ επιπολαιότητος, είτε 
εκ δολίας σκοπιμότητας εις βάρος των δύο ιερέων του 
ναού που για χρόνια κράτησαν το τεράστιο φιλανθρωπι-
κό έργο με “νύχια και με δόντια” χωρίς καμία δεσποτική 
βοήθεια και συμπαράσταση ή το ορθότερο να δέχονται 
και Τζιχάντ πολεμική. Και αυτοί άκαμπτοι πρόσφεραν 

50-100 μερίδες φαγητό και εκτός των χρηματικών και 
άλλων βοηθημάτων, σε ενδεείς συμπολίτες καθημερινά.

Και αντί για τα συγχαρητήρια που περίμεναν οι ίδιοι και 
ο κόσμος να ακούσουν από τον Επίσκοπο τους και Ποιμε-
νάρχη, τον είδαν να τους εξοστρακίζει και να ενταφιάζει 
τον μόχθο της αγάπης των τόσων ετών.

Αντίθετα να ανεβάζει μέχρι “τρίτου ουρανού”, ούτε, 
ενός έτους παπά, επειδή… ανακαίνισε το χώρο των συσ-
σιτίων με χρήματα και δωρεές “των ευλαβών ενοριτών”. 
Δηλαδή, με ξένα κόλλυβα!   

Μένει και μια άλλη πινελιά που πρέπει να προστεθεί 
σε τούτο το σκιαγράφημα. Το δεύτερο κεφάλαιο της 
απογοήτευσης και παραπόνου που δεν συνάδει σε πνευ-
ματικό πατέρα και επίσκοπο. Είναι, όταν τον άκουσαν να 
ευχαριστεί, “όλες τις κυρίες που συμπαρίστανται στις 
προνοιακές δράσεις και έχουν αναδείξει την ενορία… 
μία ζωντανή κυψέλη φιλανθρωπίας”.

Τι λέτε δέσποτα; Εάν δεν ήταν αυτοί οι δύο στυλοβά-
τες ιερείς π. Δημήτριος και π. Σέργιος και ο κοιμηθείς 
πρωτεργάτης π. Παύλος Μαρούλης που χρόνια υπό 
την δική τους καθοδήγηση, σκέπη και προστασία, θα 
υπήρχαν αυτές οι προνοιακές κυρίες και το φιλανθρω-
πικό αυτό έργο;

Και πως δεν ντραπήκατε να φωτογραφηθείτε μπρο-
στά στην αναρτημένη πλάκα με τα ονόματά σας, χωρίς 
καμιά προσφορά; Αυτό δείχνει κακόγουστη αντιγραφή 
των υπεροπτικών κοσμικών συμπεριφορών.

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω Σεβασμιώτατε, το απο-
πλανητικό θυμίαμα της κολακείας και της ραδιουργίας, 
που σας σερβίρουν, και πόσο σας επηρεάζουν τους 
ποιμαντικούς σας σχεδιασμούς. Ένα, είναι, ότι σας 
ακυρώνει τη χαρισματική διαποίμανση.

Οι ακτινογραφικές πλάκες έδειξαν, εσωτερική ακατα-
στασία. Το διάχυτο κλίμα που εισέπνευσαν οι παραβρι-
σκόμενοι, είναι ότι, απόμειναν με το στόμα ανοιχτό, και 
με την καρδιά θαμμένη στη θλίψη, από την “Πατρική” 
σας προς τους δύο Ιερείς ΑΔΙΚΙΑ!

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
Μπράβο κ. Πρωθυπουργέ, είστε “ΜΠΕΣΑΛΗΣ”

συνέχεια από  την 1η σελίδα

«Τα δημόσια λεγόμενα και πραττόμενα και
σκανδαλίζοντα  το λαό, πρέπει και δημοσίως 

να καταγγέλλονται». 
(Μας παροτρύνει ο μεγάλος πατέρας και σοφός διδάσκαλος 

της Εκκλησίας άγιος Ιων. Χρυσόστομος)
Το μικρό μας αυτό δημοσιογραφικό 

όργανο ανταποκρινόμενο στο χρέος 
του, μιλάει ανοιχτά και διάφανα, παρέ-
χει την οφειλομένη ενημέρωση στην 
κρίση των αναγνωστών με θάρρος 
και παράλληλα  δίχως  προσθήκες ή 
παραλήψεις, θέλοντας η πληροφόρηση 
να είναι άψογος.

 Από το 2006 χτυπούσαμε  καμπανάκι τι συμβαίνει 
στον Τύρναβο; Αλλά δυστυχώς τα λέγαμε ΄΄σε ώτα μη 
ακουόντων΄΄

Από τον νέον Επίσκοπόν μας, περίμενε ο λαός του 
Τυρνάβου και όχι μόνο, να ξεκαθαρίσει την κατάσταση  
σύντομα, όπως υποσχέθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου του 
2018.  Διότι με τους διοικητικούς και ερευνητικούς μηχα-
νισμούς που έχει στη διάθεσή του είχε την δυνατότητα  
να διαπιστώσει τι ακριβώς έγινε και ποιοί χούφτωσαν τα 
χιλιάδες ευρώ.  Από τότε πέρασαν 20 μήνες αφωνία και 
απραξία,  ώσπου καλοκαιριάτικα (19 Αυγούστου 2020) 
έσκασε η βόμβα, με πρώτο θέμα  στα Μ.Μ.Ε. Πωλείται 
«ιερό φιλέτο» στον Τύρναβο.

Η εφημερίδα μας μετά από έρευνα, έγραψε αυτό που  
διαπίστωσε και ήταν η γενική γνώμη και η επιθυμία των 
κατοίκων Τυρνάβου. Να σταματήσει κάθε τέτοια ενέρ-
γεια, να γίνει έρευνα, να αποκαλυφτούν οι αυτουργοί, να 
επιστρέψουν τα χρήματα, και να δοθούν οι υπάιτιοι στη 
Δικαιοσύνη. Και για το χρέος, στην έσχατη ανάγκη, να 
πωληθεί κάποιο άλλο ισόποσο ακίνητο, και όχι αυτό που 
αντιπροσωπεύει το τετραπλάσιο του χρέους!

    Τότε θέσαμε μερικά ερωτήματα στην Μητρόπολη. Αν 
η Διακήρυξη της εκποίησης του εκκλησιαστικού ακινήτου 
ήταν νόμιμος; Αλλά, απάντηση δεν πήραμε.

Σήμερα επανερχόμαστε  και τους ΡΩΤΑΜΕ:
1) Υπήρχε εκκλησιαστικό Συμβούλιο τον Ιούνιο μήνα στο 

ιερό ναό της  Παναγίας  Φανερωμένης;
2) Η απόφαση αριθ. 3/18/6/2020 από ποιο Εκκλησιαστικό 

Συμβούλιο υπογράφηκε; Διότι στη Διακήρυξη  έχει μόνο 
την υπογραφή του Προέδρο της.

3) Η απόφαση του Μητροπολιτικού  Συμβουλίου που 
έγινε 4 ημέρες μετά και έχει αριθ. 3/22/6/2020 ήταν σε 
απαρτία και ομόφωνη;

4) Υπάρχει έγγραφο προς την οικονομική εφορία, για 
την εκτίμηση του ακινήτου, και ποια ήταν η απάντησή της;

5) Εδώ είχαμε  δύο  διαφορετικές  τιμές στην εκτίμηση  
την πρώτη με τιμή εκίνησης 2000 ευρώ τ.μ. και μετά έγινε 
2600 ευρώ το τ.μ. Πότε συνεδρίασαν τα  Μητροπολιτικά 
Συμβούλια για να αλλάξουν  την τιμή; Και ποιανού ήταν 
η εισήγηση;

6) Ο Καταστατικός Χάρτης της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος που επικαλείστε, 
το  άρθρο 47 παρ. 1 ορίζει: « Τα εκκλη-
σιαστικά ακίνητα, επί τω οποίων έχουν 
ανεγερθεί οικοδομαί…,εκποιούνται 
λόγω προφανούς  ωφέλειας, κατόπιν 
αποφάσεως της Δ.Ι.Σ., εκδιδομένης 

τη προτάσει του οικείου Αρχιερέως».  Υπάρχει  α) Τέτοια 
πρόταση  του Μητροπολίτη προς την Δ.Ι.Σ.; β) Ποια είναι η 
ωφέλεια από την πώληση;  Και γ) Πότε  απάντησε η Δ.Ι.Σ., 
τι ημερομηνία έχει, και τι λέει;

7) Ο Κανονισμός  8/1979 περί ιερών ναών ( επίσης τον 
αναφέρετε) ,άρθ. 16 παρ. 1 αναφέρει: «Πάσα εκμίσθωσις 
ακινήτου του Ι. Ναού γίνεται δια διαγωνισμού μετά της 
περί τούτου διακηρύξεως βάσει όρων  συντεταγμένων 
υπό του οικείου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και εγκεκρι-
μένων υπό του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου…η 
διεξαγωγή δε του διαγωνισμού ενεργείται ενώπιον του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου…»  Παρ.4 του ιδίου άρθρου, 
« Πάσα εκποίησις ακινήτου ή κινητού Ι.Ναού,… γίνεται 
δια δημοπρασίας μετά προηγουμένην εκτίμησιν της 
αξίας αυτών, μη απέχουσαν εξαμήνου από της ημέρας 
της δημοπρασίας.  Αρχουμένης ή αδυνατούσης της 
Οικ. Εφορίας να ορίση εκτιμητήν, το Μητροπολιτικόν 
Συμβουλιον  ορίζει τριμελή επιτροπήν κατά την κρίσιν 
του, η οποία προβαίνει εις την σχετικήν εκτίμησιν…Τα 
πρακτικά της δημοπρασίας υπογραφόμενα υπό του 
ενεργήσαντος ταύτην εκκλησιαστικού συμβουλίου ως 
και υπό του τελευταίου πλειοδότου…»

 Όλες αυτές η διαδικασίες, και πιθανόν και άλλες τηρή-
θηκαν για να προχωρήσετε  στην εκποίηση του Εκκλησι-
αστικού ακινήτου;

Ας  μην ξεχνούν οι εμπλεκόμενοι ότι τα  Βακούφικα ́ ΄εκ-
δικούνται΄΄. Ας μη πάμε παλαιά,  διότι πρόσφατα   έχουμε 
το ακίνητο της Βουλιαγμένης στην Αθήνα που έγινε στις 
15/6/2009 - και όχι για πολύ μεγάλο ποσό αλλά  για 14000 
ευρώ- και φέτος εγκαλούνται ο αρχιεπίσκοπος ως και αρ-
κετοί από την Οικονομική Υπηρεσία της  αρχιεπισκοπής, για 
τα αδικήματα απιστίας, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, 
άμεσης συνέργειας σε απιστία και ψευδούς  βεβαίωσης. 

Μάθαμε ότι υπάρχει και παρέμβαση από κατοίκους 
του Τυρνάβου, Εμείς περιμένουμε και θα επανέλθουμε.
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