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‘’Ὑπάρχει Ἐκκλησία
νὰ διδάξει Μητσοτάκη;’’ 

ΨΑΛΤΙΚΑ
•τα ΄΄αΠΟΠαΙΔα΄΄ τα ΠαΙΔΙα 

του ΔεΣΠΟτΗ!
& (‘’κατάλοιπα θεολογικά’’)

•Ο ΔεΣΠΟτΗΣ, με 
τα σοκολατάκια 

και τα “παρατράγουδα”

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
(λίγο πριν την εκτύπωση ήρθε η πληροφορία)

σελ.4

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
(Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα διάφορα επίκαιρα 
θέματα, που οι άλλοι δεν τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

A) ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑ∆Ι ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;;;
Β) Η ΘΑΜΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

(Ήταν απάντηση θεϊκή;)
Γ) Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ;

σελ. 8

Η ΣΦαΓΗ τΩΝ 12 ΜΗτρΟΠΟΛΙτΩΝ  (1974 - 2021) 63o μέρος

ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ  ΣΤΟΧΑΖΕΤΑΙ
& ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ COVID 19

σελ. 8

σελ. 13

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, 
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
 12ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει 

να  είναι  η παρουσία μας μέσα στο ναό)

σελ. 7

συνεχίζεται στη σελ. 2

σελ. 2

σελ. 3 

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ένας εκ των 
12 διωχθέντων

12ο μέρος

Σκίρτησαν από χαρά οι ουράνι-
ες δυνάμεις στην άνοδό του. 

Τον υποδέχθηκαν με ανεκλάλητο 
πανηγυρικό τόνο, ο γέροντας και 
πνευματικός καθοδηγητής και 
διδάσκαλός του ο π. Αυγουστίνος 
(επίσκοπος Φλωρίνης), η πλειάδα 
των ηγουμένων και ιερομονάχων 
με επικεφαλής την κορυφαία 
μορφή του ορθόδοξου μοναχισμού 

και μεγάλο αντι-οικουμενιστή, το 
μαθητή και πνευματικό τέκνο του 
Αγίου Νεκταρίου, τον ηγούμενο 
που άφησε εποχή στην ιστορία 
της Μονής “πιστών Παρίων 
το αγλάισμα” τον π. Φιλόθεο 
Ζερβάκο, τον π. Γρηγόριο Ζουμή 
“Αρχιπελαγίτη,,” ηγούμενο της Ι.Μ. 
Δοχειαρείου του Αγίου Όρους, κ.ά. 
Έδειξε την πεντακάθαρη βιωτή του 

ΕΝΑΣ  ΕΠΙΓΕΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ  ΦΤΕΡΟΥΓΙΣΕ

σελ. 5

σελ.4

Συνέχεια από 
το προηγούμενο φύλλο
Ο μακαριστός Ιερώνυμος 

Α΄ Κοτσώνης είναι ένα ση-
μάδι διάφανου βιώματος και 
ανυστερόβουλης προσφοράς 
μέσα στη σκοτεινιά της νεώ-
τερης ιστορίας μας. Ήταν ένα 
δώρο του Θεού στη γενιά μας, μια ελπίδα 
και έμπνευση για τις γενιές που έρχονται 

πίσω μας και ένα αφιέρωμα 
στο Πανάγιο Θυσιαστήριο 
του άχρονου Κυρίου.

Γι’ αυτό όσοι τον πο-
λέμησαν εν αγνοία και 
με χωρίς δόλο έσκυψαν 
αργότερα μεταμελημένοι 
να ζητήσουν συγγνώμην. 

Ο επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος 
Καντιώτης ένας σφοδρός πολέμιος του 

(Ο αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος α΄ Κοτσώνης)

σελ. 6

Συνέχεια από 
το προηγούμενο φύλλο
Ο δήμαρχος Μεσσήνης προσπαθεί δηλαδή 

να πείσει τον επίσκοπο π. Θεολόγο ότι η 
μασονία δεν είναι θρησκεία αλλά συνδέονται 
ιστορικά με τας συντεχνίας των Οικοδόμων 

(ελευθεροτεκτόνων) και θεωρεί παράδοξον 
να μην βλέπουν με καλό μάτι οι Χριστιανοί 
τους Τέκτονες που συνεργάζονται “μετ’ αλλο-
θρήσκων ή ετεροδόξων (Ιουδαίων, Τούρκων, 
Καθολικών κλπ), τούτο είναι σύμφωνον 
(κατά τη θεωρία τους) με την Χριστιανική 

ρήσιν: «Ουκ ένι Ιουδαίας, Έλλην κλπ» καθώς 
και με την φρασεολογίαν του καθηγητού 
Αλεβιζάτου: «και οι μη Χριστιανοί είναι τέκνα 
του Θεού», Και «ότι η συνεργασία αυτή δεν 
είναι θρησκευτική, αλλά καθαρώς κοινωνική, 
μορφωτική, ηθική, φιλανθρωπική και άσχε-

Αναγνώστες 
μ ο υ ,  δ ι ε ξ ή λ -
θα κατά το δυνα-
τόν τα ανωτέρω 
και οφείλω να 
επαναλάβω αφ΄ 
ενός το του Σω-

κράτους : «εν οίδα ότι ουδέν οίδα» και 

To Shock του Ιερωνύμου
«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» 

(Αρχαία Παροιμία)

Ο λειτουργός ιερέας σηκώνει τον “Αέρα” 
πάνω από τα Τίμια Δώρα, και τον κου-

νάει ανοικτόν, αυτό συμβολίζει το “ριπισμό 
των τιμίων δώρων” – κατά το Λειτουρ-

Ἡ ἱστορικὴ πε-
ρίοδος, ποὺ 

διανύουμε εἶναι 
δ ιάχυτη σ τὸν 
π λα ν ήτ η  ἀ π ὸ 
« σ η μ ε ῖ α  τῶ ν 
καιρῶν»,  ποῦ 

ὑπερβαίνουν ἐκεῖνα παλαιοτέρων ἐποχῶν. 
(Λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, πῦρ, θεῖον, 

σελ.4
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΕΣ                                                                                                                       

‘ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΑΝΟΜΙΕΣ’  
σελ. 4

+ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΗΧΟΣ  (Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου)

Ο Λαρίσης Ιερώνυμος «ευλογεί» 
τους πιστούς και τους... αστυνομικούς 

Συνέχεια από το προηγούμενο
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συνέχεια από τη σελ. 1
Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

(Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου)
Έ ν α ς  ε κ  τ ω ν  1 2  δ ι ω χ θ έ ν τ ω ν

γιολόγο καθηγητή Ιωάν. Φουντούλη – πάνω από τα 
Τίμια Δώρα κουνούσαν οι διάκονοι τα ριπίδια, ειδικά 
αντικείμενα σαν εξαπτέρυγα. Αυτό γινόταν μέχρι τον 
14ο αιώνα. Για λόγους πρακτικούς μια και δεν ήταν 
πάντοτε δυνατή η παρουσία διακόνων, αυτό ανάγκασε 
την Εκκλησία να το κάνει ο Ιερέας ριπίζοντας με τον 
“Αέρα”. Τα εξαπτέρυγα που βρίσκονται πίσω από την 
Αγία Τράπεζα ανάμεσα στον εσταυρωμένο Κύριο συμβο-
λίζουν τα παλιά ριπίδια. Και μυστικά λέει το «Πιστεύω 
εις ένα Θεόν Πατέρα …».

Συγχρόνως ακολουθεί από όλους τους πιστούς (σή-
μερα το αναγγέλλει ο Αναγνώστης) το “Σύμβολο της 
Πίστεως”. Το «Πιστεύω …» μπήκε στη λειτουργική 
ακολουθία τον 6ο αιώνα. Και δηλώνει την ενότητα στην 
ευχαριστιακή σύναξη στη θεία ευχαριστία, όπου ιερουρ-
γείται το μυστήριο της πίστεώς μας και το μυστήριο της 
Παναγίας Τριάδος.

Μας προτρέπει να ανοίξουμε τις αισθήσεις μας στην 
υπέρτατη σοφία που περιέχει το “Σύμβολό” μας και να 
καταθέσουμε την επίσημη και υπεύθυνη βεβαίωσή μας, 
ότι την έχουμε κάνει περιεχόμενο της καρδιάς μας και 
οδηγό της πίστης μας. Μας παραγγέλλει να ανοίξουμε 
τις πύλες σ’ αυτή τη σοφία, να ανοίξουμε το στόμα μας 
και να ομολογήσουμε, να ανοίξουμε και τα αυτιά μας, 
για να εισχωρήσουν στο μέσα μας κόσμο τα υπερφυή 
γεγονότα και τα ουράνια διδάγματα.

Κατά τον άγιο Μάξιμο τον ομολογητή έχουμε την πλη-
ροφορία πως το “Σύμβολο της Πίστεως” το απήγγειλε 
ολόκληρη η εκκλησιαστική κοινότητα. Πως εκτός από 
τον ομολογιακό χαρακτήρα, έχει και μια εσχατολογική 
προέκταση. Είναι η προαναγγελία της ομολογίας και της 
ευχαριστίας που οι πιστοί θα εκφράζουν στη Βασιλεία 
των Ουρανών.

«Η δε του Θείου συμβόλου της πίστεως γινομένη 
παρά πάντων ομολογία, την εφ’ οίς εσώθημεν πα-
ραδόξοις λόγοις τε και τρόποις και πανσόφου περί 
ημάς του Θεού προνοίας γενησομένην μυστικήν 
ευχαριστίαν, κατά τον αιώνα του μέλλοντα, προ-
σημαίνει δι’ ής ευγνώμονας επί τη θεία ευεργεσία 
εαυτούς συνιστώσιν οι άξιοι∙ πλήν ταύτης των 
περί αυτούς απείρων θείων αγαθών αντεισαγαγείν 
άλλο τι καθ’ οτιούν ούκ έχοντας» (αγίου Μαξίμου 
ομολογητού, Μυσταγωγία, ΙΗ΄).

(Η ομολογία του θείου «Συμβόλου της Πίστεως» 
που γίνεται από όλους τους παρισταμένους, προδηλώνει 
και προσημαίνει τη μυστική ευχαριστία που θα προσφέ-
ρουμε κατά το μελλοντικό αιώνα, για τους θαυμαστούς 
λόγους και τους θαυμαστούς τρόπους που χρησιμοποιεί 
η πρόνοια του Θεού, για να μας σώσει. Με την Ευχαρι-
στία αυτή που εκφράζεται με την ομολογία της πίστης, 
οι άξιοι αποδεικνύουν τους εαυτούς τους ευγνώμονες 
για τις θείες ευεργεσίες, με τις οποίες τιμήθηκαν και 
εκφράζονται με την ομολογία της πίστης, γιατί δεν έχουν 
τίποτε άλλο, εκτός από αυτή που να μπορεί να συνοψίζει 
την ευγνωμοσύνη τους για τα άπειρα αγαθά του Θεού).

Η Εκκλησία πέρασε από μεγάλους σεισμούς των αι-
ρέσεων που τράνταξε την ενότητά της, το μικρόβιο της 
πλάνης μπήκε μέσα στο σώμα της, για να την ακρω-
τηριάσει. που είχαν χρέος να καθοδηγούν στη σωστή 
πίστη το λαό, αυτομόλησαν στην αίρεση, πιστοί που βα-
πτίστηκαν και υποσχέθηκαν να κρατήσουν ανόθευτη τη 
διδασκαλία, παρασύρθηκαν στα ανθρώπινα σοφίσματα.

Οι δύο Οικουμενικές Σύνοδοι δούλεψαν με προσοχή 
και προσευχή για τη διατύπωση του “Συμβόλου της 
Πίστεως”. Στα δώδεκα άρθρα του, συνοψίζεται ολόκληρη 
η Θεολογία της Εκκλησίας, η ενέργεια του Θεού στον 
κόσμο και την απόκριση που χρωστάει ο άνθρωπος στην 
απέραντη αγάπη του Θεού.

Το “Σύμβολο” αυτό έγινε ο Κανόνας της Πίστης και 
η επίσημη ομολογία ολόκληρης της Εκκλησίας και 
ενσωματώθηκε στους Κανόνες της ΣΤ΄ Οικουμενικής 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, 
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

12ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει 
να  είναι  η παρουσία μας μέσα στο ναό)

συνέχεια από την 1η σελίδα

συνέχεια στη 3η σελίδα

τος προς τα δόγματα εκάστης θρησκείας”7. 
Και συνεχίζει στην επιστολή του ο Σεβάσμιος κ. Μεσσήνης: “Και 

το λεγόμενον, ότι ο τεκτονισμός έχει ιεραρχίαν είναι αστήρικτον 
και αστείον συγχρόνως, διότι ναι μεν έχει ιεραρχίαν δεν έχει όμως 
ιερατείον προερχόμενον εκ της Θείας Χάριτος, πράγμα το οποίον 
αποτελεί την απαραίτητον βάσιν πάσης εις Εκκλησίαν οργανωμένης 
θρησκείας… Και προχωρά πιο κάτω.

Από των πρώτων χρόνων του τεκτονισμού επεκράτησεν η συ-
νήθεια, όπως γίνονται ωρισμέναι τελεταί, αι οποίαι έχουν σκοπόν 
την σύσφιγξιν των αδελφικών δεσμών μεταξύ των τεκτόνων κι’ 
αυτών μετά των μελών της Κοινωνίας. Ένας επιπρόσθετος σκοπός 
είναι, όπως φέρει εις επαφήν με τον τεκτονισμόν εκλεκτά μέλη της 
κοινωνίας…”8.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης π. Θεολόγος προς την Μασονική 
Στοά απαντά, σύντομα και περιεκτικά: «Ου δύνασθε τραπέζης 
Κυρίου μετέχειν και τραπέζης δαιμονίων, ή παραζηλούμεν 
τον Κύριον;».

Απεδείχθη υπό πολλών και δια πολλών, ότι ο Μασονισμός είναι 
θρησκεία. Και ως τοιαύτη, είναι πολεμία της Εκκλησίας του Χριστού, 
ή, έστω, εντελώς διάφορος του Χριστιανισμού. Και πάντως ο Χρι-
στιανισμός, ως η μόνη και απολύτως αληθής θρησκεία, ευρίσκεται 
εντελώς ασυμβίβαστος έναντι αυτής. Η Στοά δε παραδέχεται την 
αλήθειαν, ασφαλώς επειδή γνωρίζει τας δυσκολίας, τας οποίας είναι 
επόμενον να συναντήση εις την προσηλυτιστικήν της προσπάθειαν… 
Οι Μασόνοι ανήκοντες εις την Στοάν, αποτελούν μέλη αλλοτρίας προς 
τον Χριστιανισμόν θρησκείας και «μετέχουν τραπέζης δαιμονίων»… 
Ενώπιον του Κυρίου Ιησού Χριστού έχουν να δώσουν λόγον δια 
την αποστασίαν των. Και πάντως δεν θα δύνανται να επικαλεσθούν 
άγνοιαν. Η Εκκλησία υπήρξε πλέον η σαφής εις την θέσιν της και 
εις τας εξηγήσεώς της.

Ο Σεβάσμιος της Στοάς κ. Θ. Μεσσήνης δεν άντεξε και επισκέ-
φτηκε αυτοπροσώπως τον Σεβασμιότατο Θεολόγο στο επισκοπείο. 
Ο διάλογος ήταν εκρηκτικός, – μεταφέρουμε μια μικρή στιχομυθία 
–: “Ο κ. Μεσσήνης. Αν δεν σταματήσετε να μιλάτε και να κατα-
φέρεστε κατά της μασονίας… θα σε διώξουμε με παντελόνια 
από τη Λάρισα.

Ο π. Θεολόγος: Εγώ μπορεί να φύγω με παντελόνια, αλλά θα γυ-
ρίσω πάλι πίσω, εσείς όμως αν φύγετε δεν ξέρω αν ξαναγυρίσετε…! 
(λόγια προφητικά).

Τον π. Θεολόγο τον έδιωξαν, αλλά ξαναγύρισε. Ο διώκτης του εξα-
φανίστηκε, δεν γύρισε ποτέ! Οι διάδοχοί του (μασόνοι, Ρόταρυ, Χαν…) 
πέσαν επάνω του σαν τα αφρικάνικα όρνεα να τον κατασπαράξουν.

  Ακολούθησε τώρα και η επίσκεψή του με άλλους δύο ακόμα 
μασόνους στο Μοναστήρι του Στομίου, ήταν η εποχή που, μόλις 
εγκαταβίωσαν ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος με μια μικρή συνοδεία 
λαϊκών και άρχισαν την αναστήλωση του ερημωμένου μοναστηρί-
ου. Ο Γέροντας π. Αθανάσιος δεν τους δέχθηκε και αρνήθηκε κάθε 
επαφή μαζί τους. 

Το ξεσκέπασμα που ξεκίνησε από την Εκκλησία της Λάρισας με 
επικεφαλής το Μητροπολίτη π. Θεολόγο πήρε πανελλήνιες και 
ποιό σωστά παγκόσμιες διαστάσεις, ακολούθησε η ανεπηρέαστη 
και άτεγκτη Δικαιοσύνη που με μια απόφαση στις 6 Δεκεμβρίου 
του 1969 που τους ξεσκέπασε. «Ο Μασωνισμός (τεκτονισμός) 
είναι θρησκεία» (αποφαίνεται). “Ο τεκτονισμός όμως δεν είναι 
θρησκεία γνωστή υπό την ρηθείσαν έννοιαν, αλλα τοιαύτη 
μη φανερά, έχουσα δόγματα και λατρείαν μη φανεράν (κρυ-
φίαν) και αποτελούσα μυστικήν οργάνωσιν άγνωστον κατά 
το περιεχόμενον ου μόνον εις τους πολλούς, αλλά και εις 
αυτούς ακόμα τους τέκτονες, λόγω των τελευταίων μυήσεων 
από βαθμού εις βαθμόν κατά τρόπον τοιούτον, ώστε να μην 
δύναται να έχη γνώσιν ο ανήκων εις τον κατώτερον βαθμόν 
εκείνων των μυστικών, τα οποία γνωρίζει ο ανήκων εις τον 
ανώτερον εκ των τριάκοντα τριών (33) εν συνόλω βαθμών της 
Μασονικής Ιεραρχίας”.

Μετά ένα μήνα στις 2 Ιανουαρίου τη σκυτάλη την πήραν εκατόν 
δέκα (110) επιστήμονες της Λάρισας, δικηγόροι, γιατροί, καθηγηταί, 
γεωπόνοι, δάσκαλοι που με μια τεκμηριωμένη “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ” την κυκλοφόρησαν προς το Λαρισαϊκό 
λαό, αλλά και γενικότερα προς το Πανελλήνιο, διακηρύσσοντας ότι 
η Μασονία είναι όχι σωματείο, όπως ισχυρίζονται οι Μασόνοι και 
όπως είχε αναφέρει ο κ. Μεσσήνης στο Μητροπολίτη Θεολόγο, αλλά 
θρησκεία ξένη, φυσικά και πολέμιος του Χριστιανισμού, με δικές τους 
θρησκευτικές διδασκαλίες και τελετές.

Επί λέξει έγραφαν:
Οι υπογράφοντες την παρούσαν Λαρισαίοι Χριστιανοί Επιστή-

μονες, θεωρούμεν ιερόν μας καθήκον και επιβεβλημένην μας 
υποχρέωσιν, απευθυνόμενοι προς το λαόν του Νομού Λαρίσης, 
να διακηρύξωμεν τα ακόλουθα, εν σχέσει προς το εσχάτως ανα-
κύψαν εις την πόλιν μας περί Μασσωνίας θέμα: 

Εκ της σχετικής μελέτης επείσθημεν ότι: 
1. Η Μασσωνία αποτελεί θρησκείαν, έχουσαν ιδίας θρησκευ-

τικάς τελετάς, ίδια μυστήρια, ίδια τελετουργικά τυπικά και ιδίαν 

ιερωσύνην.
2. Η Μασσωνία παραγκωνίζει την χριστιανικήν θρησκείαν, 

αλλά και πάσαν ετέραν θρησκείαν, προβάλλουσα εαυτήν ως 
υπερθρησκείαν.

3. Οι εν Ελλάδι Μασσώνοι, εμφανιζόμενοι και ως Χριστιανοί, 
κάμνουν τούτο ή πλανώμενοι ή θέλοντες να παραπλανήσουν 
τους άλλους. Η τακτική της υποκρισίας είναι σκόπιμος δια να 
αποφειχθή πάσα εκ του εμφανούς αντίθεσις προς το κοινόν 
αίσθημα του θρησκεύοντος Ελληνικού Λαού και των εκ ταύτης 
δυσαρέστων δι’ αυτούς συνεπειών.

4. Η Μασσωνία έχει ιδίαν ηθικήν, διάφορον της χριστιανικής 
ηθικής.

5. Η Μασσωνία δε δέχεται τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν ως 
Θεόν και Σωτήρα, ουδέ παραδέχεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος.

6. Σύμπασα η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την συ-
νεδρίαν αυτής της 12.10.1933 απεφάνθη εν απολύτω ομοφωνία 
ότι η Μασσωνία είναι όλως ασυμβίβαστος προς τον Χριστιανισμόν. 
Η Ελληνική Πολιτεία δια της εν έτει 1969 εγκρίσεως του βιβλίου 
θρησκευτικών της ΣΤ΄ Δημοτικού, όπερ χαρακτηρίζει τον Μασ-
σωνισμόν ως αντιχριστιανικήν θρησκείαν, καταδικάζει τούτον.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη εξέδωκεν απόφασιν χαρακτηρίζουσαν 
τον Μασσωνισμόν ως θρησκείαν (Υπ’ αριθμ. 2060/1969 απόφασις 
Πρωτοδικείου Αθηνών).

Με αυτήν την θέσιν συμπίπτουν απολύτως και άπασαι αι ετε-
ρόδοξοι χριστιανικαί ομολογίαι (Ρωμαιοκαθολικοί, Λουθηριανοί, 
Μεθοδισταί, Πρεσβυτεριανοί κ.λ.π.).

7. Η Μασσωνία δεν είναι θρησκεία των επιστημόνων, ως 
σκοπίμως υπό των Μασσώνων διαδίδεται προς δημιουργίαν 
εσφαλμένων εντυπώσεων.

8. Δι’ ημάς αι τελεταί των Μασσώνων, ο τρόπος μυήσεως 
των πιστών της, τα σύμβολα αυτής, ως αι «νεκροκεφαλαί», αι 
«καλύπτραι», τα «ξίφη» και οι όρκοι των μυουμένων, αποτελούν 
υπόθεσιν ήκιστα σοβαράν και απάδουσαν προς την αξιοπρέπειαν, 
ήτις δέον να διακρίνη πάντα επιστήμονα. Ουδέ την θρυλλουμένην 
«φιλοσοφίαν» των Μασσώνων θεωρούμεν αξίαν προσοχής τινός, 
ως μη αντέχουσαν εις τον έλεγχον της δημοσιοότητος, αυτών των 
Μασσώνων μυουμένων αυτή εν τω σκότει της Στοάς. Πολλώ δε 
μάλλον δε διεπιστώσαμεν την υπεροχήν της Μασσωνικής ηθικής, 
παρατηρούντες το   βίον των υπέρ αυτής κεκηρυγμένων.

9. Τη Μασσωνίαν, από την Εσπερίαν έλκουσαν την καταγωγήν 
αυτής, θεωρούμεν πάντη ξένην προς τας Ελληνοχριστανικάς πα-
ραδόσεις του τόπου και ως παρείσακτον καταχθονίαν υπόθεσιν, 
λυμαινομένην αυτήν την ενότητα του Έθνους, και την εν Χριστώ 
ελευθερίαν των συνειδήσεων και ισοτιμίαν των ανθρώπων. Έτι 
εξ ενδελεχούς παρατηρήσεως και αδιαμφισβητήτων δεδομένων 
συμπεραίνοντες ότι ο Μασσωνισμός αποτελεί είδος κλειστής 
τάξεως εν τη Ελληνική κοινωνία και δη εν τω επιστημονικώ και 
υπαλληλικώ κόσμω, προωθούσα αλληλεγγύως και μεροληπτικώς 
τα μέλη αυτής επί παραθεωρήσει του Δικαίου, θεωρούμεν αυτόν 
φθορέα της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευταξίας.

10. Ακροτελεύτιον και εν συμπεράσματι φρονούμεν και δια-
κηρύσσομεν: α) ότι ουδείς Έλλην διατηρών την ευαισθησίαν της 
ευγενούς ελληνικής του ιδιότητος θα ενδώση εις τας δελεαστικάς 
προτάσεις ή πιεστικάς προσηλυτιστικάς αποπείρας των Μασσώ-
νων, β) εν ουδεμιά περιπτώσει συμβιβάζεται η χριστιανική ιδιότης 
με την του Μασσώνου».

Εν Λαρίση τη 2α Ιανουαρίου 1970
Έπονται αι υπογραφαί: 110 επιστημόνων.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
7. Απαντήσεις στα παραπάνω υπάρχουν πληθώρα, εμείς θα σταθούμε στο βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτικού 1969 

“ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ” που αναφέρει: “Ο Τεκτονισμός είναι μυστική οργάνωσις προσώπων… 
Τα μέλη της στοάς δεν έχουν θρήσκευμα. Ημπορεί να είναι μέλη της αυτής στοάς Χριστιανοί, Παπικοί, 
Διαμαρτυρόμενοι, Μουσουλμάνοι, Βουδισταί και άθεοι ακόμα. Ποιος Θεός εξ όλων είναι εκεί «ο 
Μέγας Αρχιτέκτων» δεν γνωρίζομεν. Σύμβολα των Μασόνων είναι νεκροκεφαλαί, οστά, ξίφη και 
άλλα ειδωλολατρικά είδη… Δια να γίνη μέλος της μασονικής στοάς οιοσδήποτε, οφείλει να ορκισθή, 
ότι «τελέση απόλυτον σιγήν εις ό,τι τον υποχρεώσουν να κάμη και να μην είπη εις ουδένα περί των 
τεκτονικών μυστηρίων».

Ο Μασονισμός είναι θρησκεία και μάλιστα θρησκεία αντιχριστανική. Και πολλοί μεν, πλανηθέντες, 
λέγουν ότι σέβονται τον Χριστιανισμόν και ότι είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας μας. Φαίνεται όμως 
ότι δεν αντιλήφθησαν ούτοι, ότι ο Μασόνος δεν είναι δυνατόν να δουλεύη σε δύο Κυρίους. «Ουδείς 
δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν… Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά» (Ματθ. 6, 24)”.

8.  Η Εκκλησία με την απόφασή της την 12/10/33 αποφαίνεται κατηγορηματικά για το ότι είναι 
θρησκεία και έχει και θρησκευτικές τελετές μετά ιερατείου: “η Μασονία αποδεδειγμένως τυγχάνει 
θρησκεία μυστηριακή, όλως διάφορος, κεχωρισμένη και ξένη της Χριστιανικής θρησκείας… ότι κέκτηται 
ιδίους Ναούς μετά βωμών τους οποίους οι πρόκριτοι των τεκτόνων χαρακτηρίζουν ως εργαστήρια, 
«άτινα δεν δύνανται να υστερήσωσιν εις ιστορίαν και αγιότητα της Εκκλησίας»… Κέκτηται ιδίας 
θρησκευτικάς τελετάς, οίαι η τελετή υιοθεσίας λυκιδέως, ή το τεκτονικόν βάπτισμα, η τελετή της 
συζυγικής αναγνωρίσεως, ή ο τεκτονικός γάμος, το τεκτονικόν μνημόσυνον, τα εγκαίνια του τεκτονικού 
ναού κ.λ.π. Κέκτηται ιδίας μυήσεις, ίδια τελευτουργικά Τυπικά, ιδίαν ιεραρχικήν τάξιν και ωρισμένην 
πειθαρχίαν… του εορτασμού των δύο ηλιοστασίων, χειμερινού και θερινού, μετά θρησκευτικών 
συμποσίων και κοινών ευωχιών, είναι θρήσκευμα φυσιολατρείας.

Η Μασονία, ζητούσα να συμπεριλάβη κατά μικρόν εις στους κόλπους αυτής ολόκληρον την 
ανθρωπότητα και υποσχομένη, ότι θα παράσχη εις αυτήν την ηθικοποίησιν και γνώσιν της αληθείας, 
ανυψοί ανεπαισθήτως εαυτήν εις είδος τι υπερθρησκείας, θεωρούσα πάσας τας θρησκείας μηδέ της 
Χριστιανικής τοιαύτης εξαιρουμένης, ως υποδεεστέρας αυτής…”.

Και έρχεται η Ελληνική Δικαιοσύνη με την υπ’ αρ. 2060/4.11.1969 απόφαση και βεβαιώνει, όχι 
μόνον ότι είναι θρησκεία, αλλά! “… ο τεκτονισμός όμως δεν είναι θρησκεία γνωστή υπό την ρηθείσαν 
έννοιαν, αλλά τοιαύτη μη φανερή, έχουσα δόγματα και λατρείαν μη φανεράν (αρυφίαν) και αποτελού-
σα μυστικήν οργάνωσιν άγνωστον κατά το περιεχόμενον ού μόνον εις πολλοπύς, αλλά και εις αυτούς 
ακόμη τους τέκτονας, λόγω των τελευταίων μυήσεων από βαθμού εις βαθμόν κατά τρόπον τοιούτον, 
ώστε να μη δύναται να έχη γνώσιν ο ανήκων εις τον κατώτερον βαθμόν εκείνων των μυστικών, τα οποία 
γνωρίζει ο ανήκων εις το ανώτερον εκ των τριάκοντα τριών (33) εν συνόλω βαθμών της Μασονικής 
Ιεραρχίας… αποδεικνύεται ότι ο τεκτονισμός είναι θρησκεία μη γνωστή”.



 ΑΓΩΝΑΣ 3ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 αυτα τα ξερατε;

Συνόδου. Η καθολική αναγνώριση του “Συμβόλου” – 
όπως συμπληρώθηκε από την Β΄ Οικουμενική Σύνοδο 
που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη – και η 
ανάγκη αδιάκοπης διακήρυξης στη Θεία Ευχαριστία η 
η απάντηση στη νοθεία και στην παραπληροφόρηση 
της αίρεσης.

Ο Μέγας Βασίλειος γράφει το 373 προς τους Χριστια-
νούς της Αντιόχειας, που ο επίσκοπός τους Μελέτιος 
ήταν στην εξορία από τους αιρετικούς: 

«Πίστιν δε ημείς ούτε παρ’ άλλων γραφομένην 
νεωτέραν παραδεχόμεθα ούτε αυτοί τα της ημετέ-
ρας διανοίας γεννήματα παραδιδόναι τολμώμεν, 
ίνα μη ανθρώπινα ποιήσωμεν τα της ευσεβείας 
ρήματα, αλλ’ άπερ παρά των αγίων Πατέρων 
δεδιδάγμεθα ταύτα τοις ερωτώσιν ημάς διαγγέλ-
λομεν. Έστι τοίνυν εκ πατέρων εμπολιτευομένη 
τη Εκκλησία ημών η γραφείσα παρά των αγίων 
Πατέρων πίστις των κατά την Νίκαιαν συνελθό-
ντων ημίν…» (Μ. Βασίλειος: επιστολή 56/140 προς την 
Αντιοχέων Εκκλησίαν, τ.1, σελ. 338).

(Εμείς ούτε παραδεχόμαστε καμμιά άλλη, νεώτερη 
ομολογία πίστης, που γράφτηκε από άλλους, ούτε τολ-
μούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα της ίδιας μας της 
διάνοιας, για να μη μεταβάλουμε τα λόγια της ευσέβειας 
σε ανθρώπινα λόγια. Αλλά διακηρύττουμε σ’ εκείνους 
που μας ρωτούν, αυτά που διδαχτήκαμε απ’ τους άγιους 
Πατέρες. Στην Εκκλησία μας, λοιπόν, χρησιμοποιείται 
από παράδοση το Σύμβολο της Πίστης που καταγράφτηκε 
από τους Πατέρες, οι οποίοι μαζεύτηκαν στη Νίκαια).

Η ταλαιπωρημένη Εκκλησία από τη σπορά της πλάνης 
των αιρέσεων, ένιωσε την ανάγκη να ανανεώσει, σε 
κάθε της Θεία Λειτουργία την Ομολογία της πίστης. Να 
φυτεύει βαθιά μέσα μας τη διδασκαλία των Αποστόλων 
και των Πατέρων και να σαλπίζει προς κάθε κατεύθυνση 
την υποχρέωση να μείνουμε σταθεροί “τη άπαξ παρα-
δοθείση τους αγίους πίστει” (Ιούδας, 1, 3).

Το “Σύμβολο της Πίστεως” είναι μια σύνοψη της 
ιστορίας με ανεξερεύνητες θεανθρώπινες διαστάσεις και 
μια περιληπτική, ομολογιακή εκφορά του περιεχομένου 
της Λειτουργίας μας.

Πρέπει να απαγγέλετε, αργά, καθαρά και με τόνο. Οι 
λέξεις του είναι λιτές, αλλά με βάθος απροσμέτρητο, 
φράσεις κρουστές που εκφράζουν το Θεό και τον άν-
θρωπο, που ενώνουν τη γη με τον ουρανό.

Αν αφαιρέσεις μια λέξη, αλλοιώνεις την πίστη. Αν 
προσθέσεις ένα γράμμα, αδειάζεις το μυστήριο. Δεν 
υπάρχει παρόμοιο κείμενο στην παγκόσμια γραμματεία, 
“Το βραχύ ρήματι και πολύ συνέσει” (Στιχηρό των Αίνων 
της Κυριακής των Πατέρων της Α΄ Οικουμ. Συνόδου).

Αυτό δεν είναι μονάχα ένα ιστορικό κείμενο που το 
επαναλαμβάνουμε, για να μείνουμε μέσα στην παράδοση 
των Πατέρων, ούτε είναι μονάχα μια επίσημη Ομολογία και 
την καταθέτουμε στο επίσημο προθάλαμο του Μυστικού 
Δείπνου. Είναι όλα αυτά, μα και ταυτόχρονα, η συνειδη-
τοποίηση και η βίωση του Μυστηρίου που καλύπτει τους 
αιώνες και αποκαλύπτεται κάτω από τον απέριττο θόλο 
του Ναού.

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής που μιλάει πάνω στα 
συγγράμματα του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, με δύο 
γραμμές δίνει την έννοια της χρήσης του “Συμβόλου της 
Πίστεως” στην Ευχαριστιακή Θεία Λειτουργία.

«Δια δε της του συμβόλου της πίστεως ομολογία, 
την επί τοις παραδόξοις τρόποις της σωτηρίας ημών 
πρόσφορον ευχαριστίαν» (αγίου Μαξίμου ομολ., Μυ-
σταγωγία ΚΔ΄, τ.1, σελ. 226).

(Με την ομολογία του “Συμβόλου της Πίστεως” εκ-
φράζουμε την κατάλληλη ευχαριστία για τους τρόπους 
της σωτηρίας μας που είναι απρόσιτοι στο ανθρώπινο 
λογικό μας).

συνεχίζεται

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, 
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

12ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει 
να  είναι  η παρουσία μας μέσα στο ναό)

συνέχεια από την 2η σελίδα

Μοιάζει αδιανόητο το σενάριο της χρεωκοπί-
ας της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, 
είναι όχι μόνο δυνατόν, αλλά κατά τον υπουργό 
Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν είναι και 
πολύ κοντινό.

Η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα προε-
τοιμάζεται για τη χρεωκοπία των ΗΠΑ, όπως 
παραδέχθηκε ο CEO της JP Morgan, Jamie 
Dimon.

Η Τράπεζα έχει αρχίσει ήδη να καταρτίζει σενάρια για το πώς θα 
επηρεάσει ένα default των ΗΠΑ τις αγορές, τους δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας, τα συμβόλαια των πελατών της και την πιστοληπτική 
ικανότητα της χώρας, προκειμένου να προετοιμαστεί, όσο μπορεί, 
αποκάλυψε σε συνέντευξη ο Dimon στο Reuters.

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 30 Σεπτεμβρίου, έληξε το οικονομικό 
έτος για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και μαζί του η διορία που 
είχε δώσει το Κογκρέσο, για να περάσει ένα μέτρο, για να συνεχιστεί 
η χρηματοδότηση του κράτους.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, προειδοποίησε 
ότι, εάν επιτευχθεί μία συμφωνία για το όριο χρέους το πολύ… έως 
τις 18 Οκτωβρίου, τότε το αμερικανικό κράτος πολύ σύντομα θα 
ξεμείνει από χρήματα. Θα ακολουθήσει το default (εκπλήρωση 
υποχρέωσης) ενός κράτους που έχει χρέη 28 τρισ. δολάρια.

Η προειδοποίηση του υπουργού των Οικο-
νομικών Γέλεν, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία 
για τις τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει ένα 
αμερικανικό default, και τόνισε:

«Είναι αναγκαίο το Κογκρέσο να αντι-
μετωπίσει το θέμα του ορίου χρέους. 
Διαφορετικά, η εκτίμησή μας είναι ότι το 
υπουργείο Οικονομικών θα έχει εξαντλή-
σει όλα τα έκτακτα μέτρα του μέχρι τις 18 

Οκτωβρίου. Σε αυτό το σημείο, περιμένουμε ότι το υπουργείο 
θα έχει απομείνει με πολύ περιορισμένους πόρους, οι οποίοι 
θα εξαντληθούν γρήγορα. Η Αμερική θα χρεοκοπήσει για 
πρώτη φορά στην ιστορία της».

Ο Μαρκ Ζάντι, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s 
Analytics, προ ημερών δήλωσε στο CNN ότι μία αμερικανική χρεω-
κοπία θα βυθίσει τις αγορές και θα ταρακουνήσει και την παγκόσμια 
οικονομία. «Θα είναι οικονομικός Αρμαγεδδών» και συνέχισε: 
«Είναι εντελώς τρελό ακόμα και να μας περνά από το μυαλό 
να μην πληρώσουμε τα χρέη μας εγκαίρως».

Υπενθυμίζουμε ότι αντίστοιχο θρίλερ με το όριο χρέους είχε και 
το 2011 και αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Το μόνο που έγινε, 
ήταν που η Standard & Poor’s να υποβαθμίσει το αξιόχρεο των ΗΠΑ.

Ας ελπίσουμε το ίδιο μπορεί να συμβεί και τώρα.

Στην Κρήτη, στο χωριό Αρχάνες στο Αρκαλοχώ-
ρι, ο Ιερέας π. Ανδρέας Καλιοντζάκης με απόφαση 
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, της Δημοτικής 
Αρχής και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, μετέτρεψαν την 
Εκκλησία σε εμβολιαστικό κέντρο.

Ήταν το πρώτο εμβολιαστικό κέντρο σε ναό στην 
Ελλάδα και ο Ιερέας δήλωσε: «Η μοναδική λύση 
είναι το εμβόλιο και γι’ αυτό το λόγο καλέσαμε τον κόσμο 
κάτω από τη σκέπη της Παναγίας να εμβολιαστεί». Και για τις 
αντιδράσεις που έλαβε, ανέφερε ότι το θέμα του εμβολιασμού «Δεν 
είναι θρησκευτικό, αλλά καθαρά επιστημονικό και ιατρικό. 
Υπηρετώ το Θεό της αγάπης και στα όσα αρνητικά ακούστη-
καν, εγώ απαντώ με αγάπη».

Τη μεγάλη ικανοποίηση εξέφρασε η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 
Λένα Μπορμουδάκη και ευχαρίστησε τον ιερέα π. Ανδρέα και την 
Αρχιεπισκοπή Κρήτης γι’ αυτή την πρωτότυπη πρωτοβουλία, και 
δήλωσε: «Είναι σημαντικό η Εκκλησία να βρίσκεται κοντά σε 
αυτή τη προσπάθεια που στοχεύει στο να καταφέρουμε, όσο το 
δυνατόν πιο σύντομα, να ξεπεράσουμε αυτό που ζούμε». Και το 
κεντρικό μας μήνυμα παραμένει: «Προστατευόμαστε, εμβολιαζόμαστε, 
βγαίνουμε νικητές».

Ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής 
του ΠΑΓΝΗ Ν. Τζανάκας δήλωσε ενθουσια-
σμένος, ότι πρόκειται για υψηλού συμβολισμού 
πράξη, «που ελπίζω να βρει μιμητές στην 
Εκκλησία και να ενισχυθεί η εμβολιαστική 
κάλυψη».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου που παραβρέθηκε στο Ηράκλειο για την 78η 
Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βιάννου, συνάντησε τον ιερέα π. 
Ανδρέα, – φωτογραφήθηκε οικογενειακώς με την Πρόεδρο – και τον 
συνεχάρη για την πρωτοβουλία του αυτή, δηλαδή να μετατρέψει το 
ναό σε εμβολιαστικό κέντρο!

Η γη στην περιοχή άρχισε να τρέμει, ίσως όμως σύμπτωση! Ίσως 
κάτι άλλο; Και το τρέμωμα κάθε μέρα και δυνάμωνε, ώσπου στις 27 
Σεπτεμβρίου έγινε το σκάσιμο των 5,80 ή 6 κατ’ άλλους ρίχτερ. Οι 
σεισμολόγοι αιφνιδιάστηκαν με το μέγεθος του σεισμού. Ο ναός κα-
τέρρευσε πλήρως, άνδρας που βρίσκονταν στο ναό καταπλακώθηκε 
από τα συντρίμμια του τρούλου.

Τα Μ.Μ.Ε. είχαν ως είδηση: «ΤΟ ΠΡΩΤΟ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ήταν ο ναός που έγινε συντρίμμια από το σεισμό στην Κρήτη…».

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;;;

A) εΙΝαΙ ΣΗΜαΔΙ τΟυ ΘεΟυ ;;;

Στα Ρουσοχώρια 
της περιοχής Κα-
στελλίου, όπου κατα-
σκευάζεται το Διεθνές 
αεροδρόμιο του Ηρα-
κλείου Κρήτης, ήταν 
μια περιοχή πριν δύο 
χρόνια κατάφυτη από 
ελαιόδεντρα και σή-
μερα αντικρίζεις ένα κρανίου τόπο, τα πάντα 
έχουν ισοπεδωθεί για να κατασκευαστεί το 
αεροδρόμιο.

Σε κάποιο σημείο υπήρχε ένα εκκλησάκι 
που στα ερείπια πολύ παλαιού ναού κτίστηκε 
το καινούριο το έτος 1956, επί εφημερίας π. 
Αντωνίου Βασιλάκη και τελείωσε επί των 
ημερών του ιερέως Εμμανουήλ Μακράκη.

Από την ημέρα που ξεκίνησαν τα έργα 
για το νέο αεροδρόμιο, το εκκλησάκι αυτό 
που σημειώνονταν στο όνομα της Αγίας 
Παρασκευής, τους ήταν εμπόδιο και έπρεπε 
να μπαζωθεί, για να προχωρήσει το έργο. 
Και το αντάλλαγμα των χριστιανών που 

αντιδρούσαν μέχρι τότε 
και του παπά που την 
λειτουργούσε ήταν… 
να υποκύψουν στις 
πιέσεις και να δεχθούν 
να “θυσιάσουν” την 
εκκλησία της, για να 
συνεχιστούν οι εργασί-
ες της κατασκευής του 

αερολιμένα. Παρά τους δισταγμούς ακόμα 
και από τους εργάτες που απασχολούνταν 
στις εργασίες του έργου.

Η τελευταία Θεία Λειτουργία έγινε την 
Πέμπτη 4 Ιουνίου μαζί έγινε και το κτητορικό 
μνημόσυνο και αρτοκλασία.

Υπάρχουν πολλές πληροφορίες ανεπι-
βεβαίωτες όμως ότι εργάτες είδαν την Αγία 
Παρασκευή και τους ζήτησε να μην μπαζωθεί 
ο ναός της, διότι θα συμβεί μεγάλο κακό.

Οι ντόπιοι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι το 
σεισμικό φαινόμενο ξεκίνησε αμέσως, μόλις 
μπάζωσαν την Εκκλησία. Όσο το σεισμικό 
φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και όσο η 

επιστήμη προσπαθεί να το εξηγήσει και να 
τους καθησυχάσει, τόσο στα χωριά του δήμου 
Μινώα φουντώνει η παραφιλολογία πως 
πίσω από τις συχνές επισκέψεις του Εγκέ-
λαδου κρύβεται το θαμμένο εκκλησάκι της 
Αγ. Παρασκευής!

Η φημολογία φούντωσε ακόμα πιο πολύ, 
όταν ο σεισμολόγος και Πρόεδρος του ΟΑΣΜ, 
Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε ότι ο σεισμός 
αυτός ήταν “αναπάντεχος και έπεσε σαν 
κεραυνός εν αιθρία” και σχολιάζοντας το 
μέγεθος της σεισμικής δόνησης συμπλήρω-
σε: «Έχουμε να κάνουμε με κάτι παρά-
λογο, έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από 
ότι περιμέναμε».

«Η Επιτροπή εκτίμησης σεισμικού 
κινδύνου είχε κάνει εκτιμήσεις τέλος 
Ιουλίου για σεισμό μεγέθους 5,4 βαθ-
μών, αλλά κανείς δεν περίμενε σεισμό 
5,8 βαθμών…, η αναθεώρηση των μετρή-
σεων δείχνει ότι ο σεισμός ήταν τελικά 6 
βαθμών της κλίμακας ρίχτερ».

Μήπως είναι απάντηση θεϊκή ;;;

Β) Η ΘαΜΜεΝΗ εΚΚΛΗΣΙα (Ήταν απάντηση θεϊκή;)

Γ) Η ΜεΓαΛυτερΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙα τΟυ ΠΛαΝΗτΗ εΙΝαΙ υΠΟ ΚαταρρευΣΗ ;
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αφ΄ετέρου το του Βιζυηνού : «λόγια σοφά θολά νερά, φυλάξου 
από το λάθος, το θόλωμά τους σε πλανά και το νομίζεις βάθος».

Τι συγκεκριμένος δεν ξέρουμε γιά τον ιό και το εμβόλιο :
Δε γνωρίζουμε τον ακριβή αιτιο-παθογενετικό μηχανισμό μετά-

δοσης και δράσης του ιού. 
Δεν ξέρουμε αν η διά της τεχνικής του mRNA  παρασκευή εμβολίων 

(εισερχομένων στο κύτταρο)  μπορεί να τροποποιεί το DNA, δρώσα ως 
γενετικός τροποποιητής στο γονιδίωμά μας.

Αγνοούμε αν μεταδίδεται και από τα μάτια, μέσω των δακρύων, 
τα οποία μεταξύ των άλλων περιέχουν και το ένζυμο ΤΑCΕ (Tears 
Angeiotensin Converting Enzyme). Τα δάκρυα ως γνωστόν μέσω 
του ρινοδακρυικού πόρου κατέρχονται στη μύτη και από εκεί πιθα-
νώς με όχημα το αυτό ως άνω ένζυμο του αίματος  (SACE=Serum 

Angeiotensin Convering Enzyme) 
είναι δυνατόν να μετακινούνται 
προς τα αρτηριακά τοιχώματα, τα 
οποία συστέλλουν και των οποίων 
το ενδοθήλιο μηχανικά ή «βιο-

χημικά» καταστρέφεται, με άμεσο (επιγενές πιθανώς) αποτέλεσμα το 
σχηματισμό πολυαρίθμων θρόμβων σε όλα τα όργανα και τους ιστούς 
του σώματος.

Δεν ξέρουμε γιατί αποφεύγονται παγκοσμίως οι νεκροτομές, γιατί 
η κίτρινη κάρτα (της φαρμακο-επαγρύπνησης) δεν ενθαρρύνεται 
από υγειονομικούς και κρατικούς λειτουργούς, γιατί αποφεύγεται 
ο διάλογος στα ΜΜΕ γιά τις υπάρχουσες και πολύ σοβαρές κάποτε 
παρενέργειες των εμβολίων (άμεσες & απώτερες), τους θανάτους ή τις 
αναπηρίες (ολικές, μερικές, προσωρινές, μόνιμες, άμεσες ή μελλοντικές).

Δεν ξέρουμε αν ο ιός στο mRNA εμβόλιο έχει προηγουμένως  κατά 
κάποιον τρόπο αδρανοποιηθεί ή είναι μερικώς έστω εξασθενημένη η 
λοιμογόνος του δύναμη. 

Το έντονο ενδιαφέρον της Πολιτείας γιά τον εμβολιασμό, γιατί δε 
συνοδεύεται και από αντίστοιχο ενδιαφέρον γιά τους εμβολιασμένους  
που παρουσιάζουν παρενέργειες, κάποτε πολύ σοβαρές ;

Γιατί η Πολιτεία εψήφισε το ακαταδίωκτον των υπευθύνων ; Ο μέσος 
άνθρωπος διαισθάνεται ότι τον καθιστούν πειραματόζωο και ξέρει ότι 
το εκβιαστικά χορηγούμενο φάρμακο λίγο διαφέρει (και λεκτικά) από 
το φαρμάκι ! Είναι η ίδια κουβέντα.

Γιατί η Πολιτεία και το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα αδιαφορεί γιά 
την από τον ΠΟΥ και την ΕΕ απαγόρευση της υποχρεότητας του εμβο-
λιασμού αλλά με την απανθρώπως εκβιαστική αναστολή  ανεμβολιά-
στων απο την εργασία τους τους καταδικάζει εις τον εκ πείνης θάνατον ;

Γιατί η Διοικούσα Εκκλησία συμπαρατάσσεται σε τέτοιες ατεκμηρί-
ωτες αποφάσεις της Πολιτείας και απειλεί να την επεκτείνει και στους 
ιερείς ; Σε λίγο δε θα βρίσκουμε παπά και εκκλησία να λειτουργηθού-
με, αν επεκταθεί η αναστολή καθηκόντων και στους ιερείς, οι οποίοι 
έχουν ενημερωθεί γιά την ηθικά απαράδεκτη χρησιμοποίηση (στην 
παρασκευή των εμβολίων mRNA) κυτταρικών σειρών επιλεκτικά εκτρω-
θέντων ζώντων εμβρύων. Μήπως μερικοί από τη Διοικούσα Εκκλησία 
δεν πιστεύουν στο Χριστό αλλά είναι οπαδοί του ΜΑΤΣ ; 

Γιατί δεν καλούν σε διάλογο τον ιερέα & ιατρόν π. Στυλιανόν Καρ-
παθίου ;  

Η αλήθεια δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας ή ιερατικού βαθμού.
Mεγάλοι επιστήμονες παγκοσμίου κύρους εκφράζουν τις αμφισβητή-

σεις τους γι΄ αυτό το εμβόλιο αλλά οι απόψεις τους δεν προβάλλονται 
από τα ΜΜΕ, ούτε καλούνται σε διάλογο. 

Κάποιος κάνει λάθος και η θολούρα αυτή προβληματίζει κάθε σκε-
πτόμενον άνθρωπο.

To πλήθος των προτεινομένων (ως φαρμάκων) μονοκλωνικών 
αντισωμάτων (βαρκιτινίμπη, μπαρλανιβιμάμπη, ετεσεβιμάμπη, κα-
σιριβιμάμπη, ιμδενιμάμπη, ρεγδανβιμάμπη, σοτριοβιμάμπη κλπ) δεν 
αποδεικνύει ότι κανένα τους δεν είναι  αποτελεσματικό ; Μήπως κάποιο 
άλλο δοκιμασμένο φάρμακο δρά και δεν το δοκιμάσαμε ; Τα ερωτήματα 
(ως μη ρητορικά)  ζητούν τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Οι μυικοί σπασμοί του τραχήλου του κ. Albert Bourla πιθανώς ούτε 
ίδιος να μην ξέρει που οφείλονται, αν είναι νευρικό τρικ, αποδιδόμενο 
στις δύσκολες ερωτήσεις, στις οποίες καλείται να απαντήσει.

Τι νομίζω ότι ξέρουμε :
Πρόκειται γιά καινοφανές νόσημα με παγκόσμια εξάπλωση. 
Ο ιός είναι υπαρκτός (είτε στη φύση είτε δημιουργημένος εργαστη-

ριακά ως βιολογικό όπλο) και συμπεριφέρεται περίπου σαν τον ιό της 
γρίππης με τη διαφορά ότι προσβάλλει όλους τους ιστούς, όλα τα όργα-
να, όλα τα οργανικά συστήματα του σώματος, πλην ίσως των ονύχων, 
των χόνδρων, του ουλώδους ιστού, των κερατοειδούς-φακού-υαλώδους 
σώματος του οφθαλμού, της επιδερμίδος και του εσωτάτου (intima) 

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ  ΣΤΟΧΑΖΕΤΑΙ
& ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ COVID 19

συνεχίζεται στη σελ. 6

του Δρ Σωτ. Παναγέα, 
συντ/χου ΠαθολογοΑνατόμου, 
Διδάκτωρ του παν. Αθηνών.

• ΑΠΑΝΩΤῈΣ ἂν ὄχι καθημερινές, οἱ προκλήσεις καὶ 
ἀποκλίσεις τῆς κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου ἀπὸ τὰ 
αἰσθήματα καὶ πιστεύματα τοῦ λαοῦ μας. Κατὰ τὴν ὁμιλία 
της πρὸ μηνὸς στὴν ἐκδήλωση ποῦ διοργάνωσε ἡ Eurobank, 
μιλώντας γιὰ τὸ δημογραφικό, πρότεινε ὡς λύση τὴν ἀντικα-
τάσταση τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς μετανάστες, ἀπὸ τὴν Ἀσία 
καὶ τὴν Ἀφρική. Εἶπε ἐπὶ λέξει: «Εἶναι ἀνάγκη νὰ δοῦμε τὸ 
θέμα τῆς ἐνσωμάτωσης τῶν μεταναστῶν (γράφε φανα-
τικῶν μουσουλμάνων τῆς Σαρίας). ἡ ὁποία δὲ βοηθᾶ στὴν 
οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη μόνον (!!) ἀλλὰ βοηθᾶ καὶ στὴν τόσο 
ἀναγκαία ἀνανέωση τοῦ πληθυσμιακοῦ δυναμικοῦ τῆς 
χώρας» Ὥστε ἔτσι λοιπόν, ἡ πανσπερμία τῶν ἀλλοεθνῶν 
θά μᾶς…ἐπιβιώσει;

• ῈΥΤΥΧΩΣ στὴν ἴδια ἐκδήλωση παρόντος τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου, ἡ προσέγγισή του ἦταν τελείως διαφορετικὴ καὶ 
περιφρουρήθηκε ἔτσι ἡ ἀξιοπιστία τῆς ἐκδηλώσεως. Ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε μία πολὺ μεστὴ παρέμβαση, ἀπο-
συνδέοντάς την ἀπὸ τὸ οἰκονομίστικο τρόπο σκέψης καὶ 
ἀντίληψης τῆς Κυρίας, ἐνῶ ἀναφέρθηκε στὸ «ἀξιακὸ θέμα, 
ὅπως αὐτοπροβάλλεται ἀρνητικὰ ἀπὸ τὰ διάφορα κέντρα 
χειραγωγήσεως κυρίως τῶν νέων ἀνθρώπων». Χαρακτή-
ρισε ἐπίσης τὸ δημογραφικό, ὡς τὸ νούμερο ἕνα ἐθνικὸ 
πρόβλημα, ἐνῶ στόχευσε καὶ τὴν Πολιτεία, κάνοντας λόγο 
γιὰ ἄστοχα νομοθετήματα ποὺ ὑπονομεύουν σταθερὰ τὰ 
θεμέλια τοῦ οἰκογενειακοῦ βίου…! Ὡστόσο δὲν παρέλειψε 
νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὸ μεῖζον ζήτημα τῶν ἐκτρώσεων, ὑπεν-
θυμίζοντας τὴν ἀνάγκη προστασίας τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ.   

• ΤΙΜΑΜῈ τὸ πρόσωπο τῆς κας Σακελλαροπούλου ὡς 
«εἰκόνα Θεοῦ» ἀλλὰ ἀποδοκιμάζουμε τὰ ἰδεολογήματά 
της, τὶς Ἐθνομηδενιστικὲς ἀπόψεις της καὶ τὴ δεδηλωμένη 
ἀθεΐα της. Ἔχουμε τὸ δημοκρατικὸ δικαίωμα νὰ ἐλέγχουμε 
τὸ διορισμό της ἀπὸ τὶς ἀτυχεῖς ἐπιλογὲς τοῦ κ. Μητσοτάκη, 
τὶς ὁποῖες ἐμεῖς δὲν ψηφίσαμε, οὔτε συμμετείχαμε. Δικαί-
ωμά μας καὶ δικαίωμά της νὰ πιστεύουμε καὶ νὰ πιστεύει 
ὅ,τι θέλει. Αἴρουμε συνεπῶς καὶ ἐμεῖς τὴν ἐμπιστοσύνη μας 
στὸ διορισμὸ της ὅπως καὶ ἡ ἴδια ἦρε τὴν «αἰγίδα» της στὸ 
Συνέδριο γιὰ τὴ «γονιμότητα» τῶν ὁμοφύλων της, ὅπως καὶ 
ἀπὸ κάθε ἄλλη παρέμβασή της ποῦ προσβάλλει τὰ ἱερὰ 
καὶ τὰ ὅσια τῆς Ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς μας συνείδησης.

• ΟΤΑΝ οἱ ἀστεφάνωτες ἐθνομηδενίστριες ἀποκτοῦν 
ἐπίσημο λόγο νὰ εἰσηγοῦνται λύση τοῦ δημογραφικοῦ 
προβλήματος, τῆς ἐξουθενωμένης πατρίδας μας, εἶναι 
ἀναμενόμενο νὰ ἐπιστρατέψουν τὰ σπέρματα τοῦ ὄφεως 
στοὺς ἀπὸ ὅπου γὴς ἀλλοεθνεῖς ἐποικιστές, νὰ μᾶς μπα-
σταρδέψουν φυλετικὰ καὶ στὴ συνέχεια νὰ μᾶς ἀφανίσουν 
ἐθνικά. Τιμωρία Θεοῦ εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνάποδα ἀλλότρια 
ποῦ συμβαίνουν ἤ εἶναι ἠθελημένη ἐθνικὴ αὐτοχειρία;

• ΑΜῈΤΑΝΟΗΤΗ καὶ προκλητικὴ ἐν μέσω καταστροφικῆς 
πανδημίας καὶ πολλαπλῆς δοκιμασίας τοῦ λαοῦ ἡ Κυβέρνη-
ση, προκάλει τὴν πίστι μας, τὴ συνείδησή μας καὶ αὐτὴ τὴ 
βιολογική μας ταυτότητα. Σὲ στιγμὲς ἐξουθενωτικὰ κρίσιμες 
καὶ ἐπικίνδυνες γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα, μὲ τὸ βρο-
ντερὸ παρὼν τοῦ κορωνοιοῦ ποῦ ἀπειλητικὸς ὑπερασπίζε-
ται τὸ θάνατο καὶ ἀπειλεῖ τὴν οἰκονομία τῆς χώρας, νομίζει 
ὅτι εἶναι ἡ πιὸ κατάλληλη εὐκαιρία νὰ ἐξισώσει νομοθετικά 
τούς κανονικοὺς πολίτες μέ τούς… ἀκανόνιστους (!) Ἀκα-
τανόητη σπουδή. Ἤδη ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει στὰ χέρια 
του ἔκθεση τῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἐθνικὴ (sic) στρατηγικὴ 
ἰσότητας τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Συμπαθεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀλλὰ πὼς 
εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξισωθοῦν μὲ τὸ ἀμετακίνητο καὶ ἀμετά-
θετο τῆς Δημιουργίας Θέλημα, «Ἂρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν 
αὐτούς»; Πῶς ἀλόγιστα καὶ ἀλαζονικὰ ἐπιχειροῦμε ἐμεῖς, νὰ 
ἀντισταθοῦμε στὴ φύση ἐπιβάλλοντας τὸ ἀφύσικο, χωρὶς 
νὰ ὑπολογίσουμε, ὅτι μία τέτοια ἀνατροπὴ τῆς φυσικῆς 
τάξεως συνοδεύεται πάντα μὲ «πῦρ καὶ θεῖον»; Δὲ μᾶς 
προβληματίζει ἡ ἐπιθετικὴ καὶ ἄπληστη παρέμβασή μας 
στὴ φυσικὴ τάξη καὶ ἡ συνακόλουθη ἀνατροπή της μὲ τὰ 
γνωστὰ ἀποτελέσματα στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή;

• ῈΝ ΤΩ͂ ΜῈΤΑΞΥ εἶναι τυχαίο πού ἑλληνικοὶ ὀργανισμοὶ 
καὶ θεσμοὶ ἀνέλαβαν ἐργολαβικὰ νὰ διαφημίζουν καὶ 
ἀποθεώνουν τοὺς γκέι, ὅπως τὰ ΕΛΤΑ κοσμοῦν τὰ γραμ-
ματόσημά τους μὲ κακόγουστα ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια 
καὶ τρανσέξουαλ ὡς ἐμβληματικὲς μορφὲς τῆς κοινωνίας; 

Πρὸ ἥμερῶν ἐπίσης κυκλοφόρησε ἕνα ἀπαράδεκτο βίντεο 
ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση, ποῦ παρουσιάζεται «ἔργο ἀκραίας 
διαστροφῆς μὲ γκέι ἠθοποιοὺς νὰ προτρέπουν σὲ ὠμὴ βία». 
Μεταξὺ ἄλλων οἱ ἴδιοι, ἐπιτίθενται «στοὺς παραδοσιακοὺς 
(φυσικοὺς ρόλους) τῶν φύλων, ποῦ ὅπως ἰσχυρίζονται δὲν 
ἔχουν κανένα νόημα καὶ προτρέπουν νὰ μεγαλώνουμε τὰ 
παιδιά μας σὲ κοινόβια…συλλογικοτήτων (!). Συμπληρώ-
νουν δὲ τὶς προτάσεις τους μὲ ἀνήκουστους χλευασμοὺς 
ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς θρησκείας. Ἐρώτημα: θὰ 
ἐνδώσει ὁ κ. Μητσοτάκης νὰ ταυτισθεῖ μὲ τὴν ἀντίστοι-
χη ἀπόφαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς στρατηγικῆς 2020-2025, 
ποῦ περιλαμβάνει πλήρως τὴν ἐξίσωση τῶν δύο φύλων, 
«ἀρσεν καὶ θῆλυ», μὲ τὰ 62 (!) φύλα τῶν ΛΟΑΤΚΙ; Δὲ νομί-
ζουμε περιττὴ ἀναφορὰ, νὰ διαβάσουμε τὶς «προτάσεις» 
τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ὅπως τὶς παρέδωσαν στὸν κ. Μητσοτάκη οἱ 
ἐκπρόσωποί τους: «νὰ ψηφισθεῖ ὁ νόμος γιὰ τὸν πολιτικὸ 
γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν, ἡ εἰδικὴ μεταχείριση ὅσων 
μεταναστῶν δηλώνουν ΛΟΑΤΚΙ, ἡ «νομικὴ ἀναγνώριση τῆς 
ταυτότητας φύλου», ἡ περαιτέρω διάχυση τῶν νέων θεω-
ριῶν περὶ φύλου στὴν ἐκπαίδευση ἀλλὰ καὶ ἡ δημιουργία 
εἰδικοῦ μόνιμου μηχανισμοῦ ποῦ θὰ παρακολούθει τὴν 
πορεία ὑλοποίησης τῆς συγκεκριμένης ἀτζέντας μέχρι τό… 
2023!» Ὑπενθύμηση: «ΟΥΑΙ οἱ εὐρύπρωκτοι τὰς πόλεις 
διοικοῦσιν» (Ἀριστοφάνης!!)

• ΛῈΝῈ οἱ εἰδικοί, ἂν καὶ οἱ ἀνακοινώσεις τους εἶναι συγκε-
χυμένες, ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς μᾶς ὁδήγει στὸ τεῖχος τῆς ἀνο-
σίας. Καλῶς. Ἀλλὰ ἀπ’ τὸ «τεῖχος τῆς πολιτικῆς ἀνοησίας» 
ποιὸς θὰ μᾶς ἀπαλλάξει; Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀπίθανοι πολιτικοὶ 
ποῦ ἔχουν κάτσει στὸ σβέρκο μας καὶ μᾶς δέρνουν ὅπως ἡ 
γριὰ μάγισσα… πότε θὰ μᾶς ἀπαλλάξουν τῆς ἐπικίνδυνης 
παρουσίας τους καὶ θὰ σοβαρευτοῦν; Ἀνάμεσα στὰ τόσα 
ἐξωφρενικὰ καὶ ντροπιαστικὰ ποὺ συνοδεύουν τὴν ἀσχη-
μοσύνη τους, ἐντοπίσαμε ἀπ’ τὰ «ψιλά», ἕνα ἀνήκουστο 
περιστατικὸ ποῦ συμπυκνώνει τὴν ἀνενδοίαστη λεηλασία 
τοῦ Δημοσίου Ταμείου γιὰ νὰ αὐγατίζουν τὰ πορτοφόλια 
τους χωρὶς καμμιὰ ἀνταποδοτικὴ ὑπηρεσία… Τὸ ἐκλογο-
δικεῖο μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια χρονοτριβῆς, ἀναθεώρησε τὴ 
βουλευτικὴ ἕδρα σὲ δύο νέους βουλευτὲς καὶ τὴν ἔχασαν 
ἀντίστοιχα δύο. Οἱ δύο νέοι θὰ πάρουν «ἀναδρομικὰ» 
κανονικὰ τὴ βουλευτικὴ ἀποζημίωση ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 
2019!! Τόση ἀναδρομικὴ μικροπρέπεια ἀπὸ τοὺς ἀναιδεῖς 
«τεμπέληδες» …ἐθνοπατέρες.Ὄχικύριοι,αὐτὸεἶναιπαρά-
νομοκαὶἀνήθικο,ὅτανμάλιστασυμπολίτες μας πεινᾶνε. 
Ντροπή σας.

• ῈΧΟΥΜῈ ἐκχωρίσει μὲ τὴ βλακώδη ψῆφο μας, τὴ διαχεί-
ριση τῆς τσέπης μας καὶ τῶν εἰσοδημάτων μας, τῆς ἐργασίας 
καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο ποὺ ἀποδίδει κάποιον πλοῦτο, νὰ τὸν 
διαχειριστοῦν οἱ πιὸ ἀνίκανοι καὶ ἀναξιόπιστοι πολιτικοί. 
Καὶ κάποιοι διατείνονται ὅτι εἴμαστε εὐφυής λαός (!) Μᾶς 
φορολογοῦν μὲ τὸ 75/00 τοῦ εἰσοδήματός μας καὶ κλῶνος 
δὲν κουνιέται («Κ» 31. 12. 2017). Ἔχουμε σκύψει τὸ κεφάλι 
τοῦ σκλάβου δίχως μιλιά, δίχως λαλιὰ γιὰ τὴν «πρώτηφορὰ 
ἀριστερὰ» καὶ τὴν «ἴδια δεξιά». Ραγιάδες τῶν Ὀθωμανῶν 
εἴμασταν καὶ ραγιάδες τῶν ἀριστεροδεξιῶν… παραμένουμε.

• ΩΣΜΙΣΘΩΜῈΝῈΣσφουγγαρίστρες τῶν νεοναζὶ τῆς 
Γερμανίας, ὑπηρετοῦν οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις. Διακαὴς 
πόθος τῶν νεοναζὶ ἦταν νὰ δώσουν τὸ ὄνομα «Μακεδονία» 
στοὺς γύφτοσκοπιανοὺς καὶ τελικὰ οἱ «Ἕλληνες» πολιτικοί, 
συριζαῖοι καὶ νεοδημοκράτες, ἔσπευσαν νὰ τοὺς ἱκανο-
ποιήσουν ὅλα τὰ βρώμικα συμφέροντά τους, ἐκχωρώντας 
ἱστορία καὶ πολιτισμὸ σὲ ἕνα νόθο ὑποκρατίδιο ἱκανὸ, ὅπως 
ἀποδείχθηκε, στὴν κλοπὴ τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς 
ἄλλων (!!)

• Ο ΘΑΜΩΝ τῶν Ἐξαρχείων σύμβουλος τοῦ Τσίπρα, Κα-
ρανίκας, εἰδήμων περὶ τὰ ναρκωτικά, ἀναβαθμίστηκε ἀπὸ 
τὸν ἐκλεκτὸ συνεργάτη τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀνεκδιήγητο 
Ἄδωνι Γεωργιάδη, σὲ «δεξαμενὴ τεχνογνωσίας» τῆς «μπού-
φας»… Περιχαρὴς καὶ συγκινημένος ὁ κ. Καρανίκας, συνα-
ντήθηκε κατόπιν προσκλήσεως στὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ, 
γιὰ νὰ τὸν καθοδηγήσει στὴν ἐπέκταση τῆς «Μπούφας» καὶ 
πέραν τῶν Ἐξαρχείων. (νομιμοποιημένη καὶ νομοθετημένη). 
Όλα καλά και ευάριστα (!!!)

ΑΛΥΠΗΤΟΣ 
«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

‘ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΜΑΤΟΙ ΑΝΟΜΙΕΣ’ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΕΣσυνέχεια από τη σελ. 1
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στον Αρχιποιμένα Χριστό και αυτός τον βρά-
βευσε μαζί με τη Χριστοτερπή καρδιά του ενώ-
πιον ολόκληρης της ουράνιας πρεσβυτερίας.

Ο μακαριστός π. Χρυσόστομος από μικρός 
δόθηκε προς το Σωτήρα Χριστό. Από 5-6 
χρόνων που οι γονείς του πήγαιναν στην 
Εκκλησία και άκουγε κάποιος να κηρύττει, 
ρωτούσε: Τι είναι ατός; Παπάς, τον απαντού-
σαν. Τι είναι ατός; Ξαναρωτούσε. Παπάς. Όχι, 
έλεγε τι είναι ατός;… Ιεροκήρυκας. Τέτοιος θα 
γίνω κ’ εγώ έλεγε! 

Ήταν ο “αφορισμένος εκ κοιλίας μητρός αυ-
τού” (Γαλ. 1, 15) σαν τον απόστολο Παύλο. Από 
την κοιλιά της μητέρας του… ήταν ο πολύτι-
μος δούλος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
Έλαβε άγιες βάσεις από την οικογένειά του, 
από πτωχούς γονείς, αλλά πλούσιους στην 
ευσέβεια και στην κατά Χριστώ ζωή τους. Γι’ 
αυτό του παρείχαν όλο το πρόσφορο έδαφος, 
για να αναπτυχθεί μέσα του η έμφυτη αγάπη 
και ο ζήλος του για τα θεία γράμματα.

Στην Πατρίδα του, που γεννήθηκε στα 
Γιάννενα, περιόδευε και κατηχούσε ένας φλο-
γερός ιεραπόστολος και στενός συνεργάτης 
του Αρχιμανδρίτου τότε π. Αυγουστίνου, ο 
Γεώργιος Μάιπας. Έτσι μέσα από τις κασέτες 
ο μικρός Ιωάννης γνώρισε εξ’ ακουής τον π. 
Αυγουστίνο και του γεννήθηκε η επιθυμία να 
σπουδάσει την ιερά επιστήμη της Θεολογίας.

Τελειώνοντας το Γυμνάσιο με άριστα και 
με εξετάσεις μπήκε στη Θεολογική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία 
μαθήτευσε μόνο το α΄ εξάμηνο, διότι με ένα 
νόμο, οι άριστοι μαθητές μπορούσαν να μετεγ-
γραφούν στο Πανεπιστήμιο που επιθυμούσαν. 
Έτσι βρέθηκε στη Θεολογική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, όπου και απεφοίτησε.

Ο ιεραπόστολος Γεώργιος Μάιπας, ειση-
γήθηκε στον π. Αυγουστίνο να δεχθεί τον 
Ιωάννη στο οικοτροφείο που διατηρούσε για 
φοιτητές στην οδό Παλαμηδίου. Όπως και 
έγινε, εκπληρώνοντας έτσι το μεγάλο του 
πόθο του να γνωρίσει και από κοντά τον π. 
Αυγουστίνο.

Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, υπηρέ-
τησε την πατρίδα ως έφεδρος αξιωματικός. 
Μετά τις κατά κόσμον υποχρεώσεις του, 
αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην αδελφότητα 
«Σταυρός», της οποίας υπήρξε και μέλος.

Εδώ, κάτω από την επίβλεψη και καθοδή-
γηση του μεγάλου κήρυκος π. Αυγουστίνου, 
ασκήθηκε στην υπακοή και στην ταπείνωση, 
αλλά προπαντός στην αγωνιστικότητα για τα 
δίκαια της πίστεώς μας. Έκανε σημαία στη 
ζωή του το σύνθημα που είναι γραμμένο, στην 
επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 44 αίθουσα 
ομιλιών, «έως θανάτου αγώνισαι υπέρ της 

αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει 
υπέρ σου». Γι’ αυτό σε όλη τη ζωή του ήταν 
παρών σε όλες τις διαμαρτυρίες και τα συλλα-
λητήρια, γιά τη κάθαρση της Εκκλησίας από 
τους κεκραγμένους ιερείς και επισκόπους. Την 
μεταρρύθμιση της Παιδείας του Παπανούτσου. 
Τα καλλιστεία, τον καρνάβαλο, τις κινηματο-
γραφικές ταινίες και θέατρα που προσέβαλαν 
την αναμαρτησία του Χριστού…!

Ως συνεργάτης του μακαριστού αντιαιρετι-
κού, αντιοικουμενιστή και διακεκριμένου Θε-
ολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου – της ίδιας 
αδελφότητος – με τους κύκλους της μελέτης 
της Αγίας Γραφής, απέκτησε όλα τα εφόδια 
για την αντιμετώπιση των διαφόρων αιρέσεων 
και προπαντός του επάρατου Οικουμενισμού.

Ήταν ένα δώρο του Θεού η συνεργασία με 
τον κ. Σωτηρόπουλο, διότι σε δύσκολα θέμα-
τα αγιογραφικά αποτελούσε τον αξιόπιστο 
μάρτυρα, για να διακρίνεις το σωστό και το 
λάθος, την αλήθεια και το ψέμα, τη βιτρίνα 
από το περιεχόμενο.

Με όλα αυτά τα εφόδια ανέπτυξε μεγάλη 
κατηχητική δράση, κυρίως στις περιοχές 
Περιστερίου και Αιγάλεω, ήταν αφοσιωμένος 
στη σπορά του θείου λόγου, μέσα απ’ αυτή την 
κατήχηση βγήκαν άξιοι οικογενειάρχες, άρι-
στοι επιστήμονες, καλοί άνθρωποι του μόχθου 
και της βιοπάλης και χρήσιμοι στην κοινωνία 
της καθημερινότητας. Αργότερα ανεδείχθη και 
ικανός ομιλητής στην αίθουσα της αδελφότη-
τας που την λάμπρυναν τα μεγάλα πνευματικά 
και κηρυκτικά αναστήματα, πρωτίστως ο π. 
Αυγουστίνος, ο Νικ. Σωτηρόπουλος κ.ά.

Στην αδελφότητα «Σταυρός» ήταν μια 
κινητήριος δύναμη, ήταν υπεύθυνος του βι-
βλιοπωλείου, είχε αναλάβει τη διεκπεραίωση 
της όλης δραστηριότητος του τυπογραφείου, 
παράλληλα ήταν μαθητής γνήσιος και επιμε-
λής στη μελέτη των Πατέρων της Εκκλησίας.

Το 1994 εκλήθη από τον πνευματικό του 
πατέρα, επίσκοπο Αυγουστίνο να υπηρετήσει 
πλέον και από τη θέση του κληρικού το μυστή-
ριο της Θείας Οικονομίας. Έτσι χειροτονήθηκε 
διάκονος και Πρεσβύτερος το Δεκέμβριο του 
1994 και έλαβε το μοναχικό όνομα Χρυσόστο-
μος, του Μεγάλου αυτού Πατέρα της Εκκλη-
σίας που χαρακτηρίστηκε “Χρυσόστομος, το 
στόμα του Απόστολου Παύλου”, στη συνέχεια 
διορίσθηκε κανονικός ιεροκήρυκας της Μη-
τρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Εδώ η 
δράση του ήταν μεγάλη και πλούσια στο κη-
ρυκτικό, κατηχητικό και στην εξομολογητική 
του δραστηριότητα, ιδιαιτέρως της νεότητας.

Κάτω από το πετραχήλι “γέννησε” στρα-
τιά πνευματικών παιδιών, διότι μετάγγιζε 
λόγο ζωής στις εύπλαστες υπάρξεις, ήταν 
μαγνητικός, ελκυστικός, ευχάριστος αλλά 
και διδακτικός. Είχε λόγο άδολο και ατόφιο 
του Ευαγγελίου, είχε ρουφήξει τη φλογερή 
αγωνιστικότητα του π. Αυγουστίνου από τα 
κηρύγματά του.

Σταθμός στην πορεία του πατρός Χρυ-
σοστόμου υπήρξε η κατά θαυμαστό τρόπο 
εκλογή του ως ηγούμενο της Ιεράς Μονής 
Λογγοβάρδας.

Ήταν μια επιστράτευση θεϊκή που η Πα-
ναγία Κυρία Θεοτόκος ήθελε να “αναστήσει” 
και να λαμπρύνει και πάλι το Μοναστήρι της. 
Ήταν Πέμπτη 19 Απριλίου του 2001, Δια-
καινήσιμος Εβδομάδα, παραμονή της εορτής 
του μοναστηρίου “Ζωοδόχου Πηγής”, όταν 
ο π. Χρυσόστομος με δύο φίλους βρέθηκαν 
στο Νησί, είχε προηγηθεί πριν λίγη ώρα η 
αιφνίδιος κοίμηση του Ηγουμένου της μονής 
π. Επιφανίου Χατζόπουλου – το γεγονός τους 
ήταν άγνωστο – πήγαν να προσκυνήσουν την 

Παναγία στο Μοναστήρι και μόλις τον αντί-
κρισε ο π. Γρηγόριος ο Δοχειαρίτης, ο οποίος 
είχε έρθει από το Άγιο Όρος στην πατρίδα του, 
για να τιμήσει την εορτή της Παναγίας που 
ήταν την επομένη 20 Απριλίου, του φωνάζει:

- π. Χρυσόστομε, από σήμερα αναλαμβάνεις 
ηγούμενος του Μοναστηρίου.

Ο π. Χρυσόστομος ξαφνιάστηκε και του 
λέει: Τι λες γέροντα, έχω πνευματικό πώς θα 
το κάνω αυτό! Θα πάρεις τη συγκατάθεση από 
τον γέροντά σου και θα αναλάβεις.

Όπως και έγινε. Ο γέροντάς του π. Αυ-
γουστίνος, επίσκοπος Φλωρίνης, όχι μόνο 
έδωσε τη συγκατάθεση στο π. Χρυσόστομο 
να αναλάβει την ηγουμενία στον πνευματικό 
αυτό φάρο των Κυκλάδων, της ιδιαίτερης πα-
τρίδος του, και του πνευματικού του πατρός 
οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, αλλά ευλόγησε 
την προσπάθεια, διότι γνώριζε με βεβαιότητα 
τον άνθρωπο του Θεού που μέσα του έκαιγε 
λαμπάδα Χριστού και με το φως του έφεγγε 
το δρόμο του.

Το Μοναστήρι άρχισε σιγά-σιγά να ανθίζει 
και έφθασε τους 10 διαλεχτούς μοναχούς και 
αρκετούς δόκιμους.

Η προσφορά του στη Μονή, όσο και σε ολό-
κληρη την Πάρο και τα υπόλοιπα αιγαιοπελα-
γίτικα νησιά υπήρξε μεγάλη, διότι γνώρισαν 
στο πρόσωπο του μακαριστού Ηγουμένου τον 
καλόν “Ποιμένα”, το φλογερό κήρυκα του 
θεϊκού λόγου, τον εξομολόγο, το συμπαραστά-
τη στον καθένα που είχε ανάγκη από ηθική 
και υλική βοήθεια. Είχε κάλλος ψυχής, όπως 
το περιγράφει ο ιερός Χρυσόστομος: «Τι εστί 
κάλλος ψυχής; Σωφροσύνη, επιείκεια, 
ελεημοσύνη, αγάπη, φιλαδελφία, φιλο-
στοργία, νόμου πλήρωσις» (Ε.Π.Ε., 33, 162).

Όσοι είχαν την ευτυχία να τον γνωρίσουν, 
ή όποιοι δε γνώρισαν, αλλά άκουσαν ή έμα-
θαν, σ’ όλους άφησε “μνήμη δικαίου μετ’ 
εγκωμίων”.

Υπήρξε ο συνεχιστής της έκδοσης της 
«Χριστιανικής Σπίθας» που ήταν όπλο 
ακαταμάχητο για δεκάδες χρόνια του ιδρυτού 
της π. Αυγουστίνου Καντιώτη, τη διατήρησε 
στην ίδια αγωνιστικότητα, ορθοτομώντας 
το λόγο της αληθείας. Τα περιστατικά είναι 
πολλά, το γεγονός που τον ανέδειξε ως ακα-
ταγώνιστο μαχητή στα χνάρια του γέροντά του 
π. Αυγουστίνου είναι η ιεροκανονική μήνυση 
που κατέθεσε το 2017 κατά του Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου με τίτλο «Κατάγνωσις Ετε-
ροδιδασκαλιών», με ένα εμπεριστατωμένο 
ομολογιακό και αντι-οικουμενιστικό κείμενο 
που επισήμαινε στην ιεραρχία της Εκκλησίας 
της Ελλάδος τις Φαναριώτικες – Βαρθολομαί-
ες εκτροπές και ζητούσε την καταδίκη τους.

Ένα χρόνο μετά επανέρχεται για δεύτερη 
φορά με κείμενό του προς την ιεραρχία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, του οποίου περιεχό-
μενο το κυκλοφόρησαν και σε ειδικό έντυπο 
και από το οποίο σταχυολογούμε κάποια: 

«Το φυλλάδιο αυτό που κρατείς στα χέρια 
σου, αγαπητέ αναγνώστα, είναι μια κραυγή 
αγωνίας και πόνου για την πορεία της Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. 
Κραυγή αγωνίας όχι, διότι δεν πιστεύουμε ότι 
στο πηδάλιο της νοητής νηός, της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας μας βρίσκεται άγρυπνος ο Κύριός 
μας Ιησούς Χριστός – άπαγε της βλασφημίας. 
Εκείνος μας διαβεβαίωσε, ότι «Ιδού εγώ μεθ’ 
υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελεί-
ας του αιώνος» (Ματθ. 28, 20) και ότι «Πύλαι 
άδου ου κατισχύσουσι της Εκκλησίας» (Ματθ. 
16, 18). Αγωνιούμε για τους συγχρόνους 

Έλληνες Χριστιανούς, οι οποίοι από το 
βάπτισμα κράτησαν μόνο το όνομα του 
Ορθοδόξου αλλά από τη χάρι της Ορ-
θοδόξου πίστεως έχουν απομακρυνθεί 
και παρασυρμένοι από τις σειρήνες των 
ηδονών του κόσμου τούτου οδηγούνται 
στην απώλεια.

Πονούμε επίσης, διότι βλέπουμε ότι η 
διδασκαλία της Ορθοδόξου πίστεως, που 
έφθασε μέχρις ημών ανόθευτος και ακεραία 
δια πολλών αγώνων και αιμάτων αγίων και 
μαρτύρων της πίστεώς μας, σήμερα ακούμε 
να διατυπώνεται αλλιώς, όχι ορθοδόξως. Αγω-
νιούμε επίσης, διότι βλέπουμε, ότι «οι δοκού-
ντες στύλοι είναι» της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
προβαίνουν σε ενέργειες, οι οποίες θα ήταν 
αδιανόητες για τους αγίους Αποστόλους και 
τους διαδόχους αυτών μέχρι και προ εκατόν 
είκοσι περίπου χρόνων. Και όλα αυτά γίνονται, 
για να βγη δήθεν η Ορθόδοξος Εκκλησία από 
την απομόνωσι τόσων αιώνων!...

Δυστυχώς παρήλθε έτος σχεδόν από τότε 
που η «Κατάγνωσις Ετεροδιδασκαλιών» 
υπεβλήθη στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, την ποιμαίνουσα Εκκλησία μας. 
Υπεβλήθησαν ιεροκανονικώς στην Ι. Σύνοδο 
δύο ερωτήσεις για την πορεία της την 16-6-
2017 και 15-11-2017 πλην όμως δε λάβαμε 
καμία απάντησι. Μία ολιγόλογη απάντησι 
θα μας απήλλασσε από διάφορες σκέψεις, οι 
οποίες δεν τιμούν τη διοίκηση της Εκκλησίας 
μας. Τελεία περιφρόνησις! Αυτό προκαλεί 
σκανδαλισμό…

Και τίθεται το ερώτημα: Μήπως η ένοχη 
σιωπή των πλειόνων Ιεραρχών της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος μας οδηγεί στην 
αγκαλιά του σατανισμού;

Πιστέ λαέ του Θεού, φρουρέ της Ορθοδοξίας, 
γρηγορείτε! Ο Οικουμενισμός κατέλαβε την 
Πατρίδα μας (η πανθρησκεία και η ομοφυλο-
φιλία εισήλθε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια 
διανέμονται προφυλακτικά δωρεάν). Ο Οι-
κουμενισμός προσπαθεί να κυριεύση και την 
Εκκλησία μας.

Φύλακες γρηγορείτε! Ενημερωθήτε! Αντι-
σταθήτε! «Νυν υπέρ πάντων ο αγών»!

Ιερά Μονή Λογγοβάρδας Πάρου
Η “άγια” και Ιερά Σύνοδος το αγνόησε ή 

καλύτερα το έκρυψε στα “αζήτητα” συρτά-
ρια, όπως συμβαίνει – δυστυχώς –, σε μεγάλα 
θέματα όπως της πίστεως και της Πατρίδας. 
Φθάνει μόνο η μήνυση αυτή να αναδείξει τον 
Χρυσοστομιακό – Καντιωτικό άνδρα.

Η αδέκαστος ιστορία που αποτυπώνει και 
αποθηκεύει όλα τα γεγονότα, θα προβάλει και 
θα μνημονεύσει το γέροντα π. Χρυσόστομο 
ως έναν θαρραλέο ομολογητή της Ορθοδόξου 
Πίστεως.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Πανάγαθος Θεός και 
Κύριος της δόξης θα τον συγχώρησε για τυχόν 
ανθρώπινα σφάλματα, θα τον έχει κατατάξει 
μεταξύ των αγίων της Εκκλησίας μας και 
θα τον έχει εντάξει στη μεγάλη χορεία των 
αγίων Πατέρων και λειτουργιών της Άνω 
Ιερουσαλήμ.

Εμείς την ευχή εκείνου ζητάμε, τη δική 
του Ευλογία ικετεύουμε, στα δικά του ίχνη 
να βαδίσουμε.

Μακαριστέ άγιε Ηγούμενε π. Χρυσόστομε, 
πρέσβευε στον Κύριο της δόξης για την ανά-
δειξη αγίου Ηγουμένου (αντάξιο συνεχιστή 
του έργου σου), την προστασία και σκέπη της 
Ιεράς Μονής και των πατέρων της και για 
εμάς τους παραλειπόμενους.

Να έχουμε την ευχή σου.
Γεώργιος Βλαχογιάννης

Θεολόγος

ΕΝΑΣ ΕΠ Ι Γ Ε Ι ΟΣ  ΑΓ ΓΕΛΟΣ ΦΤΕΡΟΥΓ ΙΣΕ
+ π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΗΧΟΣ  (Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου)συνέχεια από τη σελ. 1
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Η ΣΦαΓΗ τΩΝ 12 ΜΗτρΟΠΟΛΙτΩΝ  (1974 - 2021) 63o μέρος

ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ
(Ο αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος α΄ Κοτσώνης)

χιτώνος των μεγάλων αρτηριακών πρέμνων. 
Όλοι οι άλλοι ιοί προσβάλλουν ένα μόνον ή δύο 
το πολύ συστήματα (αναπνευστικοί ιοί, εντερικοί 
ιοί, λεμφοτρόποι ιοί, νευροτρόποι κλπ). Ο κορω-
να-ιός προσβάλει τα πάντα (παν-νόσος).

Εμπλέκονται στην έρευνα της  νόσου αυτής 
όλες οι ιατρικές και οι παρα-ιατρικές ειδικότητες 
και όχι μόνον. 

Τα παιδιά,  ενώ μολύνονται και μολύνουν 
άλλους, σπανίως τα ίδια νοσούν σοβαρά (ιδίως 
τα ανεμβολίαστα παιδιά). Ποία η διαφορά του 
παιδικού οργανισμού και εκείνου του ενήλικα 

ή και του υπερήλικα ; Πιθανώς η διαφορά της 
φύσης του αρτηριακού τους τοιχώματος και 
η εξ αυτής χαμηλή στα παιδιά (ίσως και στις 
νεαρές ιδίως γυναίκες) αρτηριακή πίεση και 
στην ως εκ τούτου χαμηλή τιμή του SACE να 
είναι η αιτία.

Τα παιδιά εμβολιάζονται με τις αναστροφές 
τους και αποκτούν φυσική ανοσία, ώστε να μη 
χρειάζονται πρόσθετον εμβολιασμό. Ισχύει η 
Ιπποκρατική Αρχή : «Ωφελέειν, μη βλάπτειν». 

Υπάρχει γενική παγκόσμια φοβία γιά τη νόσο, 
σοκ και δέος γενικό, βιομηχανία τρόμου και 

παθητική (χωρίς περίσκεψη) αποδοχή εμβολίων 
και φαρμάκων αδοκίμαστων.  Αν αυτή τη στιγ-
μή καθιερωθεί αντιγριππικός εμβολιασμός με 
τη νέα μέθοδο mRNA όλοι παγκοσμίως έχουν  
προετοιμασθεί να αποδεχθούν, απερίσκεπτα 
απορρίπτοντας το μέχρι σήμερα γνωστό και 
από δεκαετιών εφαρμοζόμενον, χωρίς ουσιώδεις 
παρενέργειες, αντιγριππικό εμβόλιο.

Η πολεμική και η φαρμακευτική βιομηχανία 
είναι από τις πλουσιώτερες στον κόσμο μας.

Γιά πρώτη φορά διατάσσεται εμβολιασμός εν 
μέσω πανδημίας. 

Η παγκόσμια επιστημονική προσπάθεια γιά 
τη μελέτη των νοσημάτων δεν αμφισβητείται 
και θα το επιτύχει αλλά με απόλυτο σεβασμό στα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα «άγει γαρ 
προς φως την Αλήθειαν ο χρόνος».

Μέχρι να ευρεθεί φάρμακο απλές συμβουλές 
(και γιά τους εμβολιασμένους) είναι χρήσιμες.

Aspirin παιδική της bayer μία την ημέρα ως 
αντιπηκτικό,  Vit D3 4000 μονάδες δύο φορές 
την ημέρα γιά όσους δε βλέπει ο ήλιος, αποστά-
σεις, μάσκα ιδίως στους συνωστισμούς και ίσως 
γυαλιά έστω και αν δεν τα χρειαζόμαστε.-

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟΧΑΖΕΤΑΙ & ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ COVID 19συνέχεια 
από τη σελ. 4

συνέχεια  από τη σελίδα 1

Ιερωνύμου γράφει: «… Ήλθε λοιπόν, εις Φλώ-
ρινα. Τον υπεδέχθην εις τον μητροπολιτικόν 
ναόν και ενώπιον πυκνού εκκλησιάσματος 
του εζήτησα συγγνώμην δια την πικρίαν που 
του επροξένησα με τον έλεγχόν μου. Έκλαιεν 
αυτός, έκλαιον και εγώ. Ήτο μία από τας πλέον 
συγκινητικάς ημέρας της ζωής μου…

Σπανίως θα εμφανισθή τοιούτος αρχιεπίσκο-
πος, του οποίου το έργον δεν εφάνη εις όλη του 
την έκτασιν, διότι διώκησεν εις πολύ δύσκολον 
και τεταραγμένην υπό των πολιτικών παθών 
εποχήν».

Ο έτερος πολέμιος του Ιερωνύμου ο Ελευθερου-
πόλεως Αμβρόσιος σε μια στιγμή έξαρσης και θυμού 
κατά του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ Τίκα ξεσπάει:

«Εζυγίσθητε, εμετρήθητε και ευρέθητε, φεύ, 
ελλιπής.

Ήρκεσεν εν και μόνον οκτάμηνον δια να 
αποδειχθή ότι είσθε ο πλέον ακατάλληλος, ο 
πλέον ανίκανος, ο τρομερά αδέξιος και φοβε-
ρά επιζήμιος δια την Ελλαδικήν Εκκλησίαν 
Πρωθιεράρχης.

… δια λόγους συνειδήσεως – μερικάς παρα-
τηρήσεις για τας επιθέσεις σας εναντίον του 
προκατόχου σας Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό-
που πρώην Αθηνών κ. Ιερωνύμου.

Όλοι γνωρίζουν πόσον επολέμησα επί εξα-
ετίαν ολόκληρον, συγκεκριμένας διοικητικάς 
πράξεις του Ιερωνύμου. Θα ήτο όμως φρικτή 
εις βάρος του αδικία, εάν ηρνούμην, ότι υπήρ-
ξεν ούτος έμφορτος ικανοτήτων και αρετών 
και ότι παν ό,τι έπραττε, το έπραττε καλή τη 
πίστει, πιστεύων ότι τούτο ωφελεί και προάγει 
τα εκκλησιαστικά μας πράγματα.

Οιαδήποτε σύγκρισις μεταξύ εκείνου και 
υμών – Μακαριώτατε – θα ήτο αυτόχρημα 
βλασφημία δυσχερής.

Όση διαφορά υπάρχει μεταξύ λευκού και 
μελανού, ουρανού και γης, ζωής και θανάτου, 
παραδείσου και Άδου, τόση μεταξύ Ιερωνύμου 
και δική σας (Σεραφείμ).

Εκείνος (ο Ιερώνυμος) κολοσσός γνώσεων και 
επιστήμης, ενώ εσείς (Σεραφείμ) ο πλέον αδαής 
περί τα τοιαύτα. Εκείνος ασκητής και ενάρετος, 
ενώ εσείς ένας “καλοπερασάκιας”… χωρίς 
ίχνος ανησυχίας. Εκείνος υπόδειγμα εργατικό-
τητος και αποδοτικότητας, ενώ εσείς κλασικόν 
παράδειγμα ραθυμίας και στειρότητας…

Μακαριώτατε (Σεραφείμ), τοιαύται αθλιότητες 
δεν παρουσιάσθηκαν επί Αρχιεπισκόπου Ιε-
ρωνύμου. Διότι οφείλουμεν να είμεθα δίκαιοι. 
Ο Ιερώνυμος εμερίμνησε και ηγωνίσθη και 
επέτυχε να προαγάγη επιβλητικά αναστήμα-
τα, αδιαβλήτους άνδρας προσοντούχους και 
άξιους κληρικούς  στην επισκοπικήν Έπαλξιν. 
Επί των ημερών σας συνέβη – δυστυχώς – το 
εκ διαμέτρου αντίθετον.

… Μα όλα αυτά τα “καμώματα” δεν τα κά-
νουν σοβαροί άνθρωποι, παρά μόνον άμυαλοι 
και ξεπεσμένοι. Αλήθεια οποία και οπόσα απο-

τρόπαια είναι ικανός να διαπράξη ο άνθρωπος, 
όταν δε φοβήται τον Θεό» (10 Οκτωβρίου 1974).

       Ο  Αρχιεπίσκοπος  Ιερώνυμος δεν ανήκε σε 
στοές, λέσχες κέντρα εκκλησιαστικής ή Κοινωνικής 
σκοπιμότητας, γιαυτό δεν τολμούσαν να τον εκβι-
άζουν τα κέντρα της κοσμικής εξουσίας, δούλευαν 
όμως υπογείως. Δεν  άπλωσε ποτέ το χέρι για να 
δρέψει καρπούς της εξαγορασμένης  δημοτικότητας,

. Ήταν ένα καθαρό αλάξευτο μέταλλο της Πατερι-
κής αγιότητας, και άφηνε- παντού και πάντοτε-τη 
στιλπνή λάμψη και τον εναρμόνιο ήχο της ανόθευ-
της  αρχιεροσύνης.

      Μετά τη παραίτησή του από την αρχιεπισκο-
πία και δέκα πέντε χρόνια της επιγείου ζωής, δε 
σταμάτησε να οραματίζεται, να διακονεί ως απλός 
εφημέριος τις λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες 
ενός μικρού χωριού κοντά στο πατρικό του σπίτι 
που μεταβλήθηκε σε ασκητήριο, στην Καρδιανή 
της Τήνου. Κάθε Κυριακή και γιορτή λειτουργούσε, 
ερμήνευε το λόγο του Θεού, καθοδηγούσε τις ψυχές 
για σωτηρία και μετά καθότανε με τους απλούς αν-
θρώπους που διψασμένοι ρουφούσαν  τις συμβου-
λές του, τους κουβέντιαζε με ενδιαφέρον και αγάπη.

Σε όλη τη ζωή του περπάτησε ταπεινά βημα-
τίζοντας και προσευχόμενος προς την ανέσπερη 
Βασιλεία του Θεού.

Στα τελευταία χρόνια  και στα βαθιά γεράματα, 
αποφάσισε να κάνει μια περιοδεία όχι με τίποτε 
λιμουζίνες και οδηγούς, κουστωδίες και παρατρεχά-
μενους. Αλλά μόνος πήρε το μπαστουνάκι και έσυρε 
το γεροντικό του βήμα στα μέσα συγκοινωνίας και 
άρχισε να επισκέπτεται τις μητροπολιτικές επαρχίες 
που τις ποίμαναν επίσκοποι, που την εποχή της 
αρχιεπισκοπίας του τον είχαν πολεμήσει, περισσό-
τερο ή λιγότερο και τον είχαν πικράνει. Θέλησε να 
επικοινωνήσει μαζί τους, να μιλήσει σαν αδελφός 
προς αδελφό, σαν λειτουργός του Θεού προς λει-
τουργό του Θεού.

Επισκέφθηκε έναν-έναν τους επισκόπους που 
τον λύπησαν, δίχως να θυμηθεί τα περασμένα και 
δίχως να διατυπώσει κάποιο παράπονο. Θέλοντας 
να μην αφήσει καμία πόρτα πολέμιου  επισκόπου 
που να μην επισκεφθεί, να γευθεί πατερικά βιώματα, 
να εναγκαλιστούν με αγάπη και συγχώρηση.

Όλοι, μα όλοι τον δέχθηκαν με αδελφική αγάπη 
και τον φιλοξένησαν με σεβασμό.

Το μόνον που δεν πρόλαβε ήταν, όταν επισκέ-
φθηκε το μητροπολίτη Κίτρους Βαρνάβα στο Νο-
σοκομείο της Θεσσαλονίκης που νοσηλευόταν και 
φθάνοντας εκεί τον πληροφόρησαν ότι, πριν λίγο 
ο μητροπολίτης εκοιμήθη. Προσευχήθηκε, διάβασε 
τρισάγιο και έφυγε.

Η ενέργειά του αυτή ήταν κάτι άγνωστο, κάτι 
εντελώς καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο και δε γνω-
ρίζουμε αν έχει γίνει ποτέ ή αν θα ματαγίνει.

Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο (αριθμεί 
περί τα 100 βιβλία εκτός από τις χιλιάδες επιστη-
μονικές δημοσιεύσεις) σε μια εποχή δύσκολη στην 
έρευνα και με τα τεχνικά τυπογραφικά μέσα που 
δεν πρόσφεραν άνεση στην εκτύπωση.

Σε ένα από τα τελευταία βιβλία του «Είμαστε Χρι-
στιανοί;», αναμοχλεύει και εξομολογείται δημόσια, 
το διατυπώνει με ειλικρίνεια και με καθαρή σαφή-
νεια, τοποθετεί τον εαυτό του μπροστά στο Χριστό 
και ομολογεί με ταπείνωση και πατερική απλότητα 
τα λάθη του. Δεν τα κρύβει από τη δημοσιότητα. Δε 
φοβάται να τα παρουσιάσει μπροστά στο λαό, ζητάει 
συγγνώμη και παρακαλεί τον Κύριο και Θεό να του 
προσφέρει τη Θεία Χάρη και το έλεος.

Το αίτημα του θείου ελέους ήταν καθημερινό, 
ήταν ένα κομμάτι της προσευχής, ήταν μια επιδίωξη 
της επικοινωνίας του.

Ο βιογράφος του π. Νικόδημος (Γκατζηρούλης) 
Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος μας διηγείται 
κάτι συγκλονιστικό: «Τον επισκέφθηκα – γράφει 
– μετά την απόσυρσή του από την πολύπτυχη και 
πολυτάραχη αρχιεπισκοπική δράση του, στο ταπεινό 
του ησυχαστήριο της Τήνου. Και, σε κάποια στιγμή, 
καθώς καθόταν στο γραφείο του, τον είδα να πιάνει 
στο χέρι το Ιερό Ευαγγέλιο, να το σηκώνει και να 
μου λέει, με φωνή τρεμάμενη από το δέος και τη 
συγκίνηση: ‘‘Αυτό το Ευαγγέλιο, εγώ το εφαρ-
μόζω; Είμαι λειτουργός της Εκκλησίας, είμαι 
Αρχιεπίσκοπος, φορτισμένος με την ευθύνη να 
διδάσκω και να αγιάζω το λαό. Αυτά που μου 
λέει το Ευαγγέλιο, τα έχω βιώσει, με πιστότητα 
και με ακρίβεια, στην προσωπική μου ζωή 
και το έχω κάνει πράξη κατά την άσκηση του 
λειτουργήματός μου’’;

Στάθηκα άφωνος και τον κοίταζα. Ένοιωθα, πως δε 
μιλούσαν τα χείλη του, αλλά η καρδιά του. Η ευαίσθη-
τη συνείδησή του, που μοναδικό της όραμα είχε την 
ευθυγράμμιση με το λόγο του σαρκωμένου Λόγου…

Εκμυστηρεύσεις συγκλονιστικές και αφυπνιστι-
κές. Όταν έχεις μπροστά σου ένα λευκασμένο γέρο-
ντα, να σου ομολογεί, με ήρεμο βλέμμα και σπασμένη 
φωνή, ότι αυτοεξετάζεται και αυτοανακρίνεται, αν 
στοιχίζεται με ακρίβεια στις Ευαγγελικές προδια-
γραφές και στην πλούσια Πατερική Παράδοση, δε 
βρίσκεις άλλο τρόπο ανταπόκρισης, παρά μόνο το να 
σκύψεις και να ασπαστείς το τίμιο χέρι του».

Ο π. Ιερώνυμος Α΄ Αρχιεπίσκοπος ήταν μια 
ανοιχτή και διάφανη καρδιά που κατέθετε πάντοτε 
έντιμο λόγο μπροστά στην αγαπημένη του εκκλησι-
αστική οικογένεια και μπροστά στο θρόνο του Θεού.

Η Διαθήκη του είναι συγκλονιστική, αποπνέει 
βαθειά επίγνωση, Πατερικό και ασκητικό άρωμα:

«Ευγνωμονώ όλους, όσους παρεστάθηκαν 
εις την ορφανίαν της αοιδίμου μητρός μου 
και εμού (αναφέρει όνομα που τον μεγαλώσαν, τον 
σπούδασαν μέχρι “τας εν Γερμανία και Αγγλία 
σπουδές του”).

Παρακαλώ επίσης όλους όσους εν τη ενα-
σκήσει των καθηκόντων μου είτε ηδίκησα 
είτε και απλώς επίκρανα να με συγχωρήσουν. 
Τους διαβεβαιώ ενώπιον του Κυρίου, προ του 
οποίου θα κριθώ, ότι ουδέποτε ενήργησα με 
κακήν πρόθεσιν. Ενήργησα ως ενήργησα είτε 
εξ απροσεξίας, είτε εκ πλάνης, είτε διότι τούτο, 
ως ενόμιζα, επεβάλλετο εκ των συγκεκριμένων 
ρις την περίπτωσιν καθηκόντων μου.

Επίσης διαβεβαιώ, όσους καθ’ οιονδήποτε 
τρόπον ενήργησαν ή ειργάσθησαν εναντίον 
μου, ιδίως δε εσυκοφάντησαν. ή εκακολόγησαν 
είτε εμέ προσωπικώς, είτε ό,τι ο Θεός με ηξίωσε 
να επιτελέσω υπέρ της Εκκλησίας Του και του 
Έθνους μας, ότι τους έχω ίδη συγχωρήσει από 
του βάθους της καρδίας μου, δια να δύναμαι 
να ελπίζω, ότι και ο Θεός θα με συγχωρήση 
δια τα πολυπληθή αμαρτήματά μου, τα οποία 
κατά την μακράν ζωήν μου επεσώρευσα επί 
της ψυχής μου. Παρακαλώ δε τον πανοικτίρ-
μονα Θεόν, όπως και Αυτός συγχωρήση, όσους 
δια της ως άνω διαγωγής των έβλαψαν την 
Εκκλησίαν και έγιναν αφορμή να σκανδαλι-
σθούν συνειδήσεις και να μωμηθή το πανάγιον 
όνομα Του Κυρίου.»

Πριν παραδώσει το πνεύμα του “εν ειρήνη”, “εις 
χείρας” του Δεσπότου Χριστού, γέρων, άρρωστος, 
ημίπληκτος, δεν έπαυσε να προσεύχεται και να 
αγωνιά για την Εκκλησία, για τους πιστούς και 
απίστους, για τα κουρασμένα γερατειά και για την 
προβληματισμένη νεότητα.

Προσδοκούσε και περίμενε την ώρα της κοίμησής 
του, δεν έδειξε ποτέ ότι φοβάται τη φρικτή ώρα του 
θανάτου, πάντα είχε καθηλωμένο το βλέμμα στη 
μεγάλη πύλη που πορεύει σταθερά στη Βασιλεία του 
Θεού, μιλούσε με άνεση για το τέρμα της επίγειας 
πορείας του και ετοίμαζε κάθε στιγμή τον εαυτό 
του πώς θα στηθεί “ευπρόσδεκτα” στο κριτήριο της 
θεϊκής δικαιοσύνης.

Στις 15 Νοεμβρίου του 1988 έγειρε το κεφάλι 
και παραδόθηκε στην αγκαλιά του Θεού, γεμάτος 
πίστη, φορτωμένος από καρπούς και με κομπο-
σκοίνι στο χέρι.

Είναι αδύνατον να ιστορήσουμε τη ζωή και το 
έργο του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, διότι θα χρεια-
στούν να γραφούν τόμοι ολόκληροι. Δεν πρέπει να 
αποσιωπήσουμε κάτι μοναδικό, κάτι ανεπανάληπτο 
για αρχιεπίσκοπο.

Ο δεσπότης Αλκαλοχωρίου Ανδρέας – μέγας 
πολέμιος του Ιερωνύμου στις μέρες μας – γράφει: 
«Για τον Ιερώνυμο, η εξιλέωση θα έρθει όχι 
τόσο με την παραίτηση όσο με τη μαρτυρική 
διαθήκη, στην οποία ζήτησε η κηδεία του να 
είναι “απέριττος” και απλή ως αναξίου μονα-
χού. Ήτοι “μετά το εκ του Παναγίου Τάφου 
σάββανόν μου, να περιβληθώ εν απλούν 
ζωστικόν και μίαν δερματίνην ζώνην, ως 
κάλυμμα δε της κεφαλής, έναν σκούφον (…). 
Να μην εκφωνηθούν ούτε επικήδειοι, ούτε 
επιτάφιοι λόγοι…”».

Αυτός ήταν ο μακαριστός π. Ιερώνυμος, άν-
θρωπος που έσκαψε τα μεταλλεία της Ορθόδοξης 
Θεολογίας και πίστης, περπάτησε ταπεινά, αγέρωχα, 
αγνός και αψεγάδιαστος γι’ αυτό και ακόμα οι πιο 
σκληροί πολέμιοί του, τους ξεφεύγανε οι αλήθειες. 
“Γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει” (λαϊκή 
ρήση).

 Ήταν ένα μεγάλο αστέρι που φώτισε και έλαμψε 
την εκκλησιαστική διαδρομή.

ΤΕΛΟΣ
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θεομηνίες, πόλεμοι ἀσταμάτητοι, ἐπιδρομὲς 
ἀλλοφύλων, λαθρομετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ σοδο-
μιστῶν, διωγμοὶ θρησκευτικοί, κλιματικὴ ἀλλαγὴ 
καὶ τόσα ἄλλα). Συνεπῶς εἶναι πασιφανὲς ὅτι ἡ 
ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν καὶ παραδόσεων ποὺ 
ἐπιχειρεῖται, καὶ ἐν πολλοις ἐπιτυγχάνεται, δὲν 
εἶναι «συνωμοσιολογία», ὅπως ἡ παρελκυστικὴ 
ἔντυπη προπαγάνδα ἰσχυρίζεται ἀλλὰ ὁρατὴ καὶ 
ἁπτὴ πραγματικότητα. Θλιβεροὶ ἠγετίσκοι ποῦ 
κυβερνοῦν κυρίως τὸ Δυτικὸ κόσμο, ὅλο καὶ πε-
ρισσότερο, μὲ διάφορες δικαιολογίες, σφίγγουν 
τὴ θηλειὰ γύρω ἀπὸ τὶς ἐλευθερίες τῶν λαῶν 
ἐπιβάλλοντες «νόμους» ὁλοκληρωτικῆς ἐμπνεύ-
σεως. Ὅλους αὐτοὺς οὔτε ἡ Ἱστορία τοὺς ἔχει 
διδάξει οὔτε ἡ Ἐθνική τους συνείδηση τοὺς ἔχει 
ἐμπνεύσει. Εἶναι «ἀνδρείκελα» τῶν κλειστῶν 
σκοτεινῶν δυνάμεων ποῦ οἰκοδομοῦν τὴ Νέα 
Τάξη Πραγμάτων στοχεύοντας στὴν Παγκόσμια 
Διακυβέρνηση… 

Καιρὸς ὅμως νὰ ἐπιστρέψουμε στὰ δικά μας, 
γιὰ νὰ σχολιάσουμε τὸν τίτλο τοῦ ἄρθρου μας: 
«Ὑπάρχει Ἐκκλησία νὰ διδάξει Μητσοτάκη;». 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καὶ ἂν ὑπῆρχε Ἐκκλησία 
«ἀντιστάσεως» ἐπιτελοῦσα τὸ χρέος της, πάλι 
ἀπρόθυμοι θὰ ἦταν ὁ κ. Μητσοτάκης καὶ ἡ θλι-
βερὴ κυβέρνησή του νὰ στήσουν «εὐήκωον, 
οὖς», ἀφοῦ ἔχουν προηγηθεῖ πειστικοὶ διδά-
σκαλοί τους οἱ clobalist τῆς σκοτεινῆς Λέσχης 
Μπίντελμπεργκ, τῆς ἀπεχθοῦς νεοναζὶ γερμα-

νίδας Μέρκελ, τῶν σκοτεινῶν τραπεζιτῶν τῶν 
Βρυξελλῶν. τοῦ ἀνθέλληνα σατανικοῦ Γ. Σόρος, 
τοῦ μισέλληνα ἑβραῖου ἀμερικανοῦ Κίσινγκερ 
κ. ἄ. , ποῦ δὲν τοὺς ἀφήνουν περιθώρια νὰ δι-
δαχθοῦν ἤ νὰ ἀκούσουν «διδαχὴ» τῆς Ἱστορίας 
τοῦ Ἔθνους τους, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι τὴν ἀγνοοῦν.

Οἱ πίσω σελίδες τῆς λαμπρῆς ὅσο καὶ τραγικῆς 
Ἱστορίας τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔθνους μας, εἶναι γε-
μάτες ἀπὸ δυναμικὲς παρεμβάσεις ἀνδρῶν θεο-
φόρων καὶ γενναίων ποῦ δὲν ἐδίστασαν μπροστὰ 
στοὺς ἰσχυροὺς τῶν ἡμερῶν τους νὰ μιλήσουν 
τὴ γλώσσα τῆς ἀλήθειας. Ἕνας 
ἀπ’ αὐτούς, ὁ κορυφαῖος λόγιος 
Ἰωσὴφ ὁ Βρυέννιος: «Οὗτος, 
ἀνεγνωρισμένη προσωπικό-
τητα καὶ ἐμπνέουσα σεβασμὸ εἰς ὅλους, ἀφοῦ 
εἶχε χρηματίσει σύμβουλος Αὐτοκρατόρων καὶ 
Πατριαρχῶν, ἐκλήθη στὶς 19 Ἀπριλίου 1419, εἰς 
τὰ Ἀνάκτορα καὶ ἔδωσε ἐπίσημη καὶ ἐμπεριστα-
τωμένη ὁμιλία, ἐπὶ παρουσία τοῦ Πατριάρχου 
καθὼς καὶ τοῦ Αὐτοκράτορος καὶ ὅλων τῶν 
ἐπισήμων τῆς Βασιλίδος. Εἰς τὸν λόγον του 
αὐτὸν ἐξέθεσε μὲ παρρησία καὶ κατὰ τρόπον 
προφητικὸ καὶ διεγερτικό, τὰ πνευματικὰ αἴτια 
τῆς ἠθικῆς καταπτώσεως καὶ τῆς ἐπερχόμενης 
θυέλλης καὶ συμφορᾶς… Ἔκτακτο παράρτημα • 
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• Ἀριθ. φ. 8 Ἐν συνέχεια, ἀναφερόμενος εἰς τὰ 
ποικίλα πάθη εἰς τὰ ὁποῖα ἔχει περιπέσει τὸ 

γένος, χαρακτηρίζει αὐτὰ ὡς νόσον καθολικὴν 
καὶ ὁλόσωμον πληγήν. Οἱ χριστιανοὶ ἔγιναν 
ὑπερήφανοι, ἀλαζόνες, φιλάργυροι, φίλαυ-
τοι, ἀνόσιοι, ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, λιποτάκται, 
ἀμετανόητοι, ἀδιάλακτοι. Οἱ ἄρχοντες ἔγιναν 
κοινωνοὶ ἀνόμων, οἱ ὑπεύθυνοι ἄρπαγες, οἱ 
κριτὲς δωρολῆπτες, οἱ μεσίτες ψευδεῖς, οἱ νε-
ώτεροι ἀκόλαστοι, οἱ γηράσαντες μεθυσμένοι, 
οἱ ἀστοὶ ἐμπαῖκτες, οἱ χωρικοὶ ἄλαλοι καὶ οἱ 
πάντες ἀχρεῖοι…Ἐχάθηκεν εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς 
γῆς, οὒχ εὓρηται φρόνιμος, ἐξέλιπε στοχαστής…

Ἐπέπεσαν ἐκ δυσμῶν καὶ ἐξ 
ἀνατολῶν διάφοροι ἐχθροὶ 
καὶ λυμαίνονται τὴν αὐτο-
κρατορίαν» ( Φιλολάου Δ. 

Δημητρίου «Η Εὐρώπη χθὲς καὶ σήμερα» σέλ. 
183, 184 ) Ἀκούσθηκε ὅμως τότε ἡ ἀγωνιώδης 
φωνὴ τοῦ Ἰωσὴφ Βρυεννίου, νὰ κηρυχθεῖ μετά-
νοια σὲ ὅλη τὴν Αὐτοκρατορία γιὰ νὰ «βιασθεῖ» 
ἡ ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ, ὅπως τότε στὴ Νινευῆ, νὰ 
σώσει τοὺς Βυζαντινοὺς ἀπὸ τὴν «ἐρχομένην 
ρομφαία»; Ὄχι βέβαια! Μετὰ τὴν συνταρακτικὴ 
ἐκείνη πρόβλεψη τοῦ Βρυέννιου, μὲ συμπληρω-
μένα τὰ 34 χρόνια ἀμετανοησίας καὶ ἀβουλίας 
ἡ «Πόλης Ἑάλω» … Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἂς μὴ μᾶς 
διαφεύγει ὅτι τῆς Ἁλώσεως εἶχαν προηγηθεῖ 
οἱ ἐκ Δυσμῶν ἀείποτε ζηλόφθονοι ἐχθροὶ τῶν 
Ρωμηῶν, οἱ σχισματικοὶ θρησκευτικοὶ παπικοί, 
(θανάσιμοι ἐχθροὶ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων) 

καὶ οἱ χαιρέκακοι πολιτικοὶ Σταυροφόροι. Αὐτοὶ 
οἱ ἴδιοι ποὺ κυριαρχοῦν καὶ σήμερα μὲ ἄλλα 
ὀνόματα ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἴδια μίσους αἰσθήματα 
ἐναντίον τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Τὰ αὐτὰ «ση-
μεῖα τῶν καιρῶν» καὶ τῶν ἐρχομένων τιμωριῶν! 
Τό ὅτι ἀπαιτοῦμε σήμερα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας 
νὰ μὴ σιωπᾶ ἡ νὰ στέκεται ἄπραγη μπροστὰ 
στὸν ἠθικὸ ἐκτραχειλισμὸ καὶ τὴν πνευματικὴ 
ἔνδεια τοῦ λαοῦ μας, νὰ τὸν ὑπερασπίζεται δὲ 
ἀντὶ πάσης τιμῆς, ὅπως οἱ μεγάλοι καὶ ἀτρόμη-
τοι Ἐκκλησιαστικοὶ πατέρες μας ἔπραξαν, εἶναι 
«ἄξιον καὶ δίκαιον». Νὰ τὸ ξεκαθαρίσουμε: Δὲν 
εἶναι παρέμβαση, ὅπως πονηρὰ κραυγάζουν οἱ 
ἀναιδεῖς πολιτικοί. Ἡ καταγγελία τῆς Ἐκκλησίας 
στὸ λαὸ γιὰ τὸν ἠθικὸ πολιτικὸ ἐκπεσμὸ εἶναι 
καθῆκον. Ἄρκεῖ νὰ γίνεται μὲ διάκριση καὶ τα-
πείνωση. Ἐπιτέλους, ἂς μὴν ἀφήσουμε τὸ Θεὸ 
«ἀπογοητευμένο» νὰ παροργισθεῖ ἀπὸ τὴν 
ἀμετανοησία μας, νὰ παρέμβει δέ ὅπως τότε στὰ 
Σόδομα καὶ Γόμορρα ἀφοῦ ἔτσι καταντήσαμε: «… 
καὶ εἶπε ὁ Θεός, οὐ μὴ καταμείνει τὸ πνεῦμα μου 
ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰώνα διὰ τοῦ 
εἶναι αὐτοὺς σάρκας… ἐφθάρη δὲ ἡ γῆ ἐναντίον 
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας. καὶ εἶδε ὁ 
Κύριος ὁ Θεὸς τὴν γῆν, καὶ ἢν κατεφθαρμένη, 
ὅτι κατέφθειρε πάσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπὶ 
τῆς γῆς…καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ 
τὴν γῆν…» ( Γέν. ΣΤ’ 3, 11, 13 ) 

«ΧΡ.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

‘’Ὑπάρχει Ἐκκλησία νὰ διδάξει Μητσοτάκη;’’ συνέχεια  από τη σελίδα 1

Γράφει
ο Στυλιανός Λαγουρός

  

 
  

 

“Άγιε” δέσποτα π. Ιερώνυμε, οι πατέ-
ρες της Εκκλησίας μας δε μιλού-

σαν την κοσμική γλώσσα, δε υιοθετούσαν 
τη συμβατικότητα, δεν υπηρετούσαν 
τη διπλωματία. Πολύ περισσότερο, δεν 
εκτρέπονταν στα μολυσμένα ρέματα του 
ψεύδους, δε μιλούσαν την αργκώ, δε 
μεταποιούσαν τις λέξεις σε στιλέτα. Ήταν 
πηγές καθαρές, έβλυζαν την κρυστάλλινη 
αλήθεια, παράδεισοι λογικοί, καλλιερ-
γούσαν και πρόσφεραν τους ανθούς της 
ανόθευτης θεολογίας, δε φλυαρούσαν 
σαν κύμβαλα αλαλάζοντα, και δεν από-
κρυπταν το προσωπικό βίωμα, για να 
εμφανίζουν επιδεικτικά το προσωπείο 
μιας αμφίβολης γνώσης. Μιλούσαν από 
περιουσία προσωπικών θησαυρισμάτων, 
δίδασκαν με την αρμονική συγχορδία του 
παραδείγματος και του λόγου, έδειχναν 
το δρόμο με τη χαρισματική προφητική 
φωνή τους και με τον προσωπικό τους 
βηματισμό.

Όλοι αυτοί αφύπνισαν με το λόγο και 
φώτισαν με το παράδειγμα, μίλησαν σαν 
στόματα Χριστού και ενέπνευσαν σαν ζω-
ντανές εικόνες Χριστού και διοχέτευσαν 
τη δύναμη της πίστης στο χείμαρρο του 
δυναμικού λόγου τους.

“Άγιε” Λαρίσης τούτη τη στιγμή είστε 
του σεισμού και του προβληματισμού, 
ήρθατε στη Λάρισα φορτωμένος με ένα 
βιβλίο γεμάτο με όμορφα – καλλίγραφα 
γράμματα, αλλά με τρομερά λάθη και με 
κηλίδες αδιάφανες που σιγά-σιγά, ημέρα 
με την ημέρα άρχισαν να εμφανίζονται 
να θλίβουν και να εξοργίζουν τον πιστό 
λαό του Θεού.

Γιατί;;;
Πρώτη φορά στην εκκλησιαστική 

ιστορία – και δει στην ιερά Μητρόπολη 
Λαρίσης και Τυρνάβου –  συμβαίνει 
Ορθόδοξος επίσκοπος να συμμετέχει σε 

τελετές στη Συναγωγή!
Πρώτη φορά να τελείται γάμος σε πα-

πικό ναό και στη συνέχεια σε ορθόδοξο!
 Πρώτη φορά η μητρόπολη να στέλ-

νει ιερέα να διαβάσει την ευχή τους σε 
εκδήλωση του Rotary!

Πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε συ-
ναυλία σε Ορθόδοξο Ναό!

Πρώτη φορά επίσκοπος γύριζε κυρια-
κάτικα τους Ιερούς Ναούς να δει, αν είναι 
κλειδωμένοι και μην βρίσκεται εντός της 
κάποιος λαθροεκκλησιαζόμενος!

Πρώτη φορά επίσκοπος απαγόρευσε 
τη Θεία Κοινωνία!

Πρώτη φορά επίσκοπος “προέτρεπε” 
το ποίμνιο να μη χάσουν την ευκαιρία 
μετά από μήνες απραξίας, λόγω καραντί-
νας και τώρα τους δίνεται η ευκαιρία και 
με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας 
του Πολιτισμού να αξιοποιηθεί και να 
ενισχυθεί η προσπάθεια, ώστε να επιβι-
ώσει και να εξελιχθεί η του δρώμενου 
(Αμάλ). Και να μην αντιδράσουν στην 
ειδωλολατρική αυτή τελετή!

Για πρωτη φορά υπάρχουν και άλλα...  
όταν επανέλθουμε.

Πιστεύαμε και ελπίζαμε, πως είκοσι 
τέσσερα χρόνια που ζούσαμε το χειμώνα, 
οραματιζόμασταν ότι θάρθει η άνοιξη. 
Μέσα στη βαριά χειμωνιά σκεπτόμασταν 
τη γλυκιά άνοιξη. Το λευκό σάβανο του 
χειμώνα πιστεύαμε ότι θα εξαφανίζονταν 
με τις πρώτες ακτίνες του Ήλιου και θα 
ανέτελλε η άνοιξη και η βαριά πλάκα της 
πικρίας που καταπίεζε τις ψυχές μας με 
τον ερχομό του νέου Ποιμενάρχου μας 
πως θα γίνονταν ανάλαφρο φορτίο. Αλλά 
δυστυχώς διαψευστήκαμε.

Θλιβερός ο επίλογος, αλλά επίλογος. Το 
ψέμα και η παραπληροφόρηση δε στυλώ-
νει τα ψεύτικα πόδια, ούτε είναι ανεκτό, 
ούτε είναι παραδεκτό στον ιερό χώρο της 

Εκκλησίας που τον σκιάζει η παρουσία 
του Θεού και από ανθρώπους μάλιστα 
που έχουν τάξη την ύπαρξή τους στην 
διακονία των θεϊκών προσταγμάτων.

Ένα μεγάλο σου ψέμα δέσποτα είναι τα 
“σοκολατάκια” που αν δεν είναι μέσω 
της μητρόπολης κάποια διαφήμιση για 
τη συγκεκριμένη μάλιστα σοκολατοβιο-
μηχανία, τότε είναι εσκεμμένη παραπλη-
ροφόρηση. Διότι σε κανέναν δε δώσατε 
σοκολατάκια, παρά μόνο τους δύο από 
τους τρεις που μπήκαν στο εξωτερικό 
διάδρομο της μητρόπολης με συνοδεία 
αστυνομικού για να επιδώσουν την επι-
στολή διαμαρτυρίας, η δε φωτογραφία 
με τα σοκολατάκια δείχνει καθαρά ότι 
είναι στο τραπέζι εντός του Επισκοπείου.

Άλλο μεγάλο ψέμα σας είναι, ότι ήταν 
48 οι συγκεντρωμένοι έξω από το επι-
σκοπείο, που μετά από  μια εβδομάδα 
εσείς ο ίδιος τους κατεβάσατε στους 20 
οπαδούς του Σώρρα και καμιά 20αριά 
ανθρώπους της Χρυσής Αυγής, που για 
μεν τους πρώτους τους γνωρίσατε(!)- ενώ 
ήσασταν στην Αθήνα-, επειδή φορούσαν 
(όπως λέτε) λευκά πουκάμισα, τους δε 
δεύτερους τους κατάλαβε από την κατα-
δίκη που είχαν ως εγκληματική οργά-
νωση (Έλεος δέσποτα). “Οι άνθρωποι 
που μαζεύτηκαν (γράφετε) δεν έχουν 
καμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλη-
σία” και το παραλήρημα σας συνεχίζεται: 
“ήρθαν κάποιοι ελληνολάτρες, κά-
ποιοι ακροδεξιοί και μέσα σε αυτούς 
μπήκαν 6 ή 7, οι οποίοι έχουν σχέση 
με έναν καθηρημένο κληρικό… να το 
πούμε απλά κι έτσι μαζεύτηκε αυτό 
το συνονθύλευμα”.

“Εντύπωση – δηλώσατε – έκανε η 
δήλωση κάποιων πως είναι Χριστια-
νοί τη στιγμή που δεν τους έχουμε 
δει σε Ναούς (Θεός να φυλάξει), ενώ 
επίσης εντυπωσιακό ήταν το ότι στην 
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Δε θα ήθελα να βάλω το 
δάκτυλο σε πληγές που 

πυορροούν και διεγείρουν την 
αντίδραση, να εμφανίσω πρό-
σωπα που έφυγαν από τον 
κόσμο μας, αλλά τα γεγονότα 
έμειναν. Γιατί τα πρόσωπα ήταν 
αδελφοί και πολύ αγαπητά και 
δε θα ήθελα να αναφερθώ, 
αναγκάζομαι όμως να το κάνω 
δια λόγους ισότητας και δικαι-
οσύνης, επειδή ο δεσπότης μας 
παραμερίζει θελητά ή αθέλητα 
το λατρευτικό πρόσωπο του 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο 
“μουσειακό” περιθώριο και το-
ποθετεί στην κεφαλή της ιεράς 
εκκλησιαστικής παρεμβολής το 
κακέκτυπο, δικό του αντίγραφο.

Διασαλεύει και διαστρέφει 
τον εκκλησιαστικό χώρο σε 
μεσαίωνα, προσπαθεί να δημι-
ουργήσει κλίμα τρομοκρατίας, 
φίμωση του λόγου και την κα-
τάλυση της αγαπητικής σχέσης 
που θεσμοθέτησε με τη διδαχή 
ο Χριστός, συνέχισαν οι Από-
στολοι και στα ίδια μονοπάτια 
ακολούθησαν οι άγιοι Πατέρες 
και διδάσκαλοι. Αγκομαχεί 
να σπρώξει τον πιστό λαό σε 
γκέτο άφωνων υπηρετών, να 
δέχονται εντολές και παρο-
τρύνσεις, με κλειστά μάτια με 
σφραγισμένη την ακοή, με 
φίμωμα στο στόμα και να μην 
ασχολείται κανείς κριτικά με 
κείνα που μεθοδεύει και ενεργεί 
ως ηγεμόνας επίσκοπος!

Αντηχούν ακόμα στ’ αυτιά 
μου οι φωνές σου στο Νάρθηκα 

του Ιερού Ναού Αγίου Νικο-
λάου μετά την ακολουθία του 
Νυμφίου, Κυριακή βράδυ των 
Βαΐων (25-4-2021), ακουμπι-
σμένος στη δεξιά κολώνα να 
ακούω τον επίσκοπο που πρέ-
πει να είναι η ένσαρκη κιθάρα 
και να μελωδεί την ουράνια 
μελωδία της θείας αγάπης, να 
διατυπώνει υπερφίαλες και 
αντιευαγγελικές απαιτήσεις 
προς τους ανθρώπους του 
κοιμηθέντος γιατρού: «Έχω συ-
νειδησιακό, πρόβλημα εάν 
επιτρέψω να γίνει η κηδεία 
του… Δεν μπορώ να επιβρα-
βεύσω έναν άνθρωπο… Δεν 
αυτοκτόνησε που είχε σχέση 
με τον κορονοϊό; Δεν έκανε 
το εμβόλιο και δεν επέτρεψε 
και τη γυναίκα του να κάνει 
το τεστ!

Η κηδεία έχει μια ποινή 
που απονέμεται στο χριστια-
νό, ο οποίος έχει μια εκκλη-
σιαστική ζωή και δεν έχει 
πικράνει την Εκκλησία…». 
Σε ερώτηση: «πώς κηδεύετε 
κλέφτες, πόρνους, μοιχούς… 
και το γιατρό Νικόλα δεν τον 
κηδεύτε;».

- «Σ’ αυτούς ελπίζουμε 
στο έλεος του Θεού, γιατί 
δεν αμφισβήτησαν το Θεό 
και την Εκκλησία… – ενώ 
ο αποθανών – έγραψε πολ-
λά και πολεμούσε, αυτό το 
πράγμα πρέπει να εκλείψει… 
προπηλάκιζε τα Ορθόδοξα 
δόγματα, προπηλάκιζε την 
Ορθόδοξη πίστη, έβριζε την 
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Η στροφή του ματιού μας 
στον ιστορικό δρόμο που 

βρίσκεται πίσω μας και στο 
πολύ κοντινό παρελθόν, μας 
έδωσε πολλές αφορμές, ιδι-
αίτερα δε θα αναφερθώ στα 
τελευταία νέα που ήρθαν με 
την απόφαση της Εκκλησίας 
της Ελλάδος να μελετήσει την 
αγιοκατάταξη του π. Θεολόγου, 
μητροπολίτη Λάρισας.

Πέρασαν τρία χρόνια, όταν 
ο επίσκοπος Ιερώνυμος ήρθε 
στη Λάρισα και από την πρώτη 
ημέρα αράδιαζε υποσχέσεις 
που στην πραγματικότητα ήταν 
τεχνάσματα εξαπάτησης, για να 
αιχμαλωτίσει τις συνειδήσεις 
του πιστού λαού.

Το πρώτο που έκανε ήταν, 
να στελεχώσει τη μητρόπολη 
με υλικό επαναλαμβανόμενο, 
μεταχειρισμένο, δοκιμασμένο  
επικαλύπτοντας τις σκιές, αλ-
λοιώνοντας τη μελανή εμφά-
νισή τους και μακιγιάροντας τη 
φυσιογνωμία  προσπάθησε να 
κατασκευάσει ένα πλαστό προ-
σωπείο στους διώκτες, στους 
υβριστές και στους τραμπού-
κους του π. Θεολόγου.

Το κονκλάβιο των Αθηνών 
τον έστειλε – είχε λάβει εντολή – 
για “ειδικό σκοπό” να εκπλη-
ρώσει. Γι’ αυτό από την πρώτη 
ημέρα που έκανε τρισάγιο 
στους οσίους Πατέρες π. Θεολό-
γο και π. Αθανάσιο, εμφανίστη-
κε με πρόσωπο ιλαρότητας και 
ποιμαντικής ενεργητικότητας 
και με την υπόσχεση ότι θα ει-
σηγηθεί  την αγιοκατάταξή τους 
στο αγιολόγιο της Εκκλησίας 
αυτό θα ήταν μια αναλαμπή 
για την ιστορική σελίδα της 
Λάρισας. Αυτό ήταν μόνο λόγια, 
και… χωρίς “σφραγίδα”.

Ήταν “ανακοίνωση” προ-
φορική που την υπαγόρευε η 
σκοπιμότητα και η δολιότητα. 
Ήταν θεολογικά σκαριφήματα 
που δεν εναρμονίζονταν με το 

πνεύμα της ευθύτητας και της 
αγιοπνευματικής σοβαρότητας. 
Διότι άλλα έκανε και άλλα έλε-
γε, άλλα υπόσχονταν και στη 
πράξη τα αθετούσε.

Ώσπου την Κυριακή 3 Οκτω-
βρίου πλέον αποκαλύφθηκε. 
Μιλώντας στα ΜΜΕ κρυπτόμε-
νος από το διαμαρτυρόμενο λαό 
στην πλευρά των τουαλετών 
του Ναού δήλωσε εκτός των 
άλλων, ότι: «… ήρθαν κάποιοι 
ελληνολάτρες, κάποιοι ακροδε-
ξιοί και μέσα σε αυτούς μπήκαν 
6 ή 7, οι οποίοι έχουν σχέση με 
έναν καθηρημένο κληρικό εδώ 
στην περιοχή…».

Ο καθηρημένος κατά τη 
δεσποτική σας τάξη ‘’άγιε’’ 
δέσποτα Ιερώνυμε, είναι ο π. 
Θεολόγος μητροπολίτης Λαρί-
σης και Τυρνάβου με καταδίκες, 
χωρίς ποτέ να τον δουν και 
να τον ακούσουν: α) Στις 8 
Ιανουαρίου 1992 με 6μηνη 
αργία και ετοιμάστηκαν να τον 
ξαναδικάσουν στις 12 Ιανουα-
ρίου, β) Τον επόμενο χρόνο 10 
Ιανουαρίου 1993 το Συνοδικό 
Δικαστήριο με χωρίς φάκελο 
κατηγορητηρίου, επέβαλε στον 
π. Θεολόγο την ποινή της δεκα-
ετούς αργίας, γ) Λίγους μήνες 
αργότερα 13 Ιουλίου 1993 
τρίτη καταδίκη και η απόφαση 
έλεγε: «Η Διαρκής Ιερά Σύ-
νοδος της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος συνελθούσα εκτάκτως 
σήμερον την 13ην Ιουλίου 
1993… έκρινε ομόφωνα τον 
Θεολόγον Πασχαλίδη επί τη 
βάσει των Ιερών… Κανόνων 
ότι έθεντο εαυτόν εκτός του 
σώματος της Αγιωτάτης 
Εκκλησίας…» (δηλαδή καθαί-
ρεση). Όλες αυτές οι καταδίκες 
υπάρχουν μέχρι και σήμερα! 
Αυτόν μάλλον εννοούσατε…

Ενώ ο ‘’άγιος’’ Λαρίσης Ιερώ-
νυμος έλεγε αυτά που έλεγε την 
Κυριακή, τη Δευτέρα το πρωί 
στην Ιερά Μονή Πεντέλης που 

συνεδρίαζε η Σύνοδος της Ιε-
ραρχίας, έγινε μεγάλος κρότος 
,εξερράγη  βόμβα μεγατόνων. 

Ο μετριοπαθής σεπτός μη-
τροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, 
ένας επίσκοπος της μέσης 
γενιάς της αρχιεροσύνης, 
έκανε ένα βήμα τόλμης και 
αιφνιδίασε όλη την Ιεραρχία. 
Στην Επιτροπή των “Νομοκα-
νονικών ζητημάτων” έκανε μια 
τεκμηριωμένη πρόταση και τη 
μετέφερε ανεμπόδιστη δίχως 
να γνωρίζει προσωπικά τον π. 
Θεολόγο, αλλά από πληροφο-
ρίες, αφηγήσεις, δημοσιεύματα 
και άλλες θαυμαστές εμπειρίες 
που είχε θησαυρίσει μέσα του 
και όλα αυτά τα κοινοποίησε 
με παρρησία στο Σώμα της 
Ιεραρχίας και η σεπτή ιεραρχία 
έκανε δεκτή σχεδόν ομόφωνα 
την πρότασή του για αγιοκάτα-
ξη του π. Θεολόγου “ανδρός 
εγνωσμένης αρετής και 
ειρήνης”.

Έχουμε όμως και δημοσιο-
γραφικά παραλειπόμενα, σύμ-
φωνα με τα οποία ο Λαρίσης 
Ιερώνυμος, δεν πίστευε αυτό 
που άκουγε! Αιφνιδιάστηκε 
αποσβολώθηκε στην κυριο-
λεξία, χωρίς κίνηση και λα-
λιά  μετά από κάποια ώρα, 
όταν φαίνεται ότι συνήλθε, 
παρέδωσε για τα πρακτικά μια 
ανακοίνωση που μέσα της λέει 
ότι, ‘’έχουν γίνει συγκεκριμένα 
βήματα προς την κατεύθυνση 
αυτή’’. Και βέβαια έκανε βήματα 
από την έλευσή του, αλλά να 
εξαφανίσει κάθε τι που θυμί-
ζει ΘΕΟΛΟΓΟ, άκόμα και το 
οικοτροφείο—επισκοπείο, (το 
μεγαλύτερο εκκλησιαστικό κτί-
ριο στην Ελλάδα) συζήτησε για 
την κατεδάφιση.  Άφησε ακόμα 
πολλά ερωτηματικά για.’’Τα 
λάθη και την παθογένεια της 
τότε εποχής’’ κλπ,  αυτό είναι 
ένα μικρό δείγμα γραφής της 
επιθυμίας του!

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ (λίγο πριν την εκτύπωση 
ήρθε η πληροφορία)

To Shock του Ιερωνύμου 
«Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον» 

συνέχεια από τη σελ. 1

εκδήλωση μίλησε ο π. αντιπεριφερειάρ-
χης, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτη-
θεί για λόγους καθόλου χριστιανικούς, 
που γνωρίζει η Λάρισα” (ποιος τούτα “τα 
σφύριξε” δέσποτα !).

Η διάτρητη διαλεκτική του “αγίου” δεσπότη, 
αποκαλύπτει την παραπλανητική του δομή 
και κρύβει την αλήθεια.

Τους 48 συγκεντρωμένους τους μέτρησε ο 
δεσπότης- βέβαια από την Αθήνα- ξεχνώντας 
όμως να βάλει μπροστά τη μονάδα. Και μήπως  
εννοούσε ότι οι 48 ήταν οι αστυνομικοί των 
ΜΑΤ με πλήρη πολεμική εξάρτηση και τους 
έφερε εκεί ο δεσπότης, για να φυλάξουν τα 
20 λευκοπουκαμισοφορεμένα άτομα, το ια-
τρικό-νοσηλευτικό προσωπικό σε αναστολή 
του Νοσοκομείου (Σώρρα βέβαια) και τους 
20 που πιθανόν να φορούσαν μαύρα, αλλιώς 
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πώς τους αναγνώρισε; Ή πως εντόπισε όλους 
αυτούς τους συγκεντρωμένους, ότι δεν έχουν 
καμιά σχέση με την Εκκλησία; ή διέκρινε τους 
κάποιους ελληνολάτρες και ακροδεξιούς; ή 
πώς κατάλαβε ότι είναι από έξωεκκλησιαστι-
κές οργανώσεις; ή πώς βεβαιώθηκε ότι είναι 
παλαιοημερολογίτες, ή πώς αναγνώρισε τα 6 
ή 7 άτομα που έχουν σχέση με καθηρημένο 
κληρικό, ή πώς τούρθε ότι ο δικηγόρος τ. 
αντιπεριφερειάρχης παραιτήθηκε για λόγους 
καθόλου χριστιανικούς (!), ή πώς του κατέ-
βηκε ότι, όσοι διαμαρτύρονται έξω από τη 
μητρόπολη (για θέματα εκκλησιαστικά) δεν 
είναι χριστιανοί και όλοι αυτοί αποτελούν ένα 
συνονθύλευμα..; Αλλά είπε - είπε και άλλα! Για 
όλα αυτά που είπε, θα πρέπει να έχει μεγάλο 
προορατικό χάρισμα τέτοιο που να έχει ξεπε-
ράσει τους μεγάλους διορατικούς Πατέρες και 
αγίους της Εκκλησίας μας, διότι άλλη εξήγηση 
λογική και ανθρώπινη δεν μπορεί να υπάρχει!

π. Ιερώνυμε όλους αυτούς που εσείς τους 
χαρακτηρίσατε, όπως τους χαρακτηρίσατε, 
είναι ανόμοιοι στην ηλικία, όμως παρόμοιοι 
στην αγωνία, διαφορετικοί στα ψυχικά ερε-
θίσματα και στις ψυχικές αντιδράσεις, αλλά 
πιστά αντίγραφα στο σφίξιμο της καρδιάς και 
στο δάκρυ και είναι στυλωμένοι στην έπαλξη 
με κοινή σκόπευση και τον ίδιο στόχο, για 
το καλό της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της 
Πατρίδας.

“Άγιε” δέσποτα, από ό,τι κατάλαβα, αν κατά-
λαβα καλά, στη δική σας σκέψη και στη δική 
σας καρδιά βρίσκουν ανταπόκριση τα συνθή-
ματα της παραπληροφόρησης, φαίνεται ότι 
αυτά σας συνεγείρουν και σας συνεπαίρνουν, 
σας φέρνουν μπροστάρη στα καλουπωμένα 
νέα κινήματα και σας προβάλλουν τα ΜΜΕ 
με την ετικέτα του μοντερνισμού, μήπως και 
γίνεται αρχιεπίσκοπος.

Όμως το εγχείρημά σας δέσποτα εδώ απέ-
τυχε παταγωδώς και για να προλάβετε την 
πιθανόν κασκαρίκα που την προείδατε λόγω 
“διορατικότητας”, γι’ αυτό είχατε δηλώσει: 
«Έστω και ένας να εμβολιαστεί είναι με-
γάλη νίκη, γιατί να μεταπείσεις έναν άν-
θρωπο είναι σπουδαίο πράγμα…» και όμως 
δεν κατορθώσατε να μεταπείσετε ούτε έναν, 
όλοι σας γύρισαν την πλάτη, διότι στη κινητή 
μονάδα που στήσατε έξω από το Ναό, από τα 5 
άτομα μπήκαν μέσα,- μέχρι που φύγατε- μόνο 
ο ένας εμβολιάστηκε και  αυτός στάλθηκε από 
το Νοσοκομείο για την τρίτη δόση του, ώστε 
να μην φύγει η μονάδα από το προαύλιο του 
μητροπολιτικού ναού με χωρίς εμβολιασμένο!

Αυτά είναι τα  σοκολατάκια  και τα “παρα-
τράγουδά” σας, δέσποτα Ιερώνυμε. 

  
 

Εκκλησία, την εκκλησιολογία της…». Τι είναι 
αυτά! Που είπατε δέσποτα; Ποια δόγματα και Ορ-
θόδοξη πίστη προπηλάκισε; Και ποια εκκλησία 
έβρισε ο μακαριστός Νικόλαος; Επειδή έκανε 
κριτική ή ήλεγξε για τις βρωμιές τον προκάτοχό 
σας; Μήπως τους εαυτούς σας τους θεωρείτε 
Εκκλησία; Πλάνη μεγάλη και μάλιστα από ένα 
επίσκοπο που εκτός ότι είστε “Θεολόγος”, είστε 
και “Νομικός”!!!.

Αυτός ο ισχυρισμός είναι απαράδεκτος, είναι 
παρερμηνεία των ιερών κειμένων και της Εκ-
κλησιαστικής Παράδοσης, είναι βεβήλωση και 
συγχρόνως είναι Αίρεση!.

Ο επίσκοπος ή ακόμα ο Πατριάρχης ή Αρχι-
επίσκοπος δεν είναι “η Εκκλησία”. Όλοι, όσοι 
περιβάλλονται με το επισκοπικό ωμοφόριο είναι 
υπηρέτες, λειτουργοί των μυστηρίων της Εκκλη-
σίας  Διάκονοι των πιστών.

Κατά την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βα-
σιλείου ομολογείτε με τις δύο ευχές κατά την 
ώρα του Μυστηρίου της Ευχαριστίας, ότι είστε 
απλός διάκονος.

(Ευχή Α΄ των πιστών). «… Συ κατηξίωσας 
ημάς, τους ταπεινούς και αναξίους δούλους 
σου, γενέσθαι λειτουργούς του αγίου σου 
θυσιαστηρίου� συ ικάνωσον ημάς δυνάμει 
του Αγίου σου Πνεύματος εκ διακονίαν 
ταύτην…».

(Ευχή Β΄ των πιστών). «Ο Θεός, … ο στήσας 
ημάς τους ταπεινούς και αμαρτωλούς και 
αναξίους δούλους σου κατενώπιον της αγίας 
δόξης σου, λειτουργείν τω αγίω σου θυσι-
αστηρίω� συ ενίσχυσον  ημάς, τη δυνάμει 
του Αγίου σου Πνεύματος, εις διακονίαν 
ταύτην…».

Αυτή είναι η θέση και αυτή είναι η εξουσιοδό-
τηση που δίνεται κατά την ώρα της χειροτονίας 
σας, δέσποτα. Η ταύτιση σας με την ίδια την 
Εκκλησία, είναι βλασφημία.

Για δέκα πέντε περίπου λεπτά παρακολουθού-
σα ένα δεσποτικό παραλήρημα με αγέρωχο ύφος 
(έχοντας τρεις γυναίκες μπροστά του) του απρό-
σιτου ηγεμόνα, με κινήσεις θεατρικές, με χρήση 
παραπλανητικών δικαιολογιών, με την τεχνική 
της ρητορικής και με τα τρικ της εντυπωσιακής 
ανειλικρίνειας. Προσπαθούσατε σπασμωδικά 
να επιβάλλετε τα αντικανονικά και ανορθόδοξα 
επιχειρήματα.

Και όλα αυτά, όπως ομολογήσατε ο ίδιος, είναι 
επειδή δεν ήρθε ο μακαριστός και ο γιος του να 
φιλήσουν το χέρι σας, δυόμισι χρόνια που βρί-
σκεστε στη Λάρισα. Έτσι για σας, σαν στοργικός 
πατέρας που είστε, που μοιάζετε πολύ με τον πα-
τέρα του ασώτου, τον τιμωρήσατε μετά θάνατο να 
μην γίνει η νεκρώσιμος ακολουθία, καθώς ήταν 
ένα “απόπαιδο”ή ‘’κατάλοιπο θεολογικό’’!

Δεν πέρασε τετράμηνο και ψάλατε το Τροπάριο 
“εις ήχον φάλτσον”, μεγαλόπρεπα μεν, κακόηχα 
δε. Ξεχάσατε τι είπατε για το γιατρό Νικόλαο, δη-
λαδή ότι: “αυτοί που αρνούνται να κάνουν το 
εμβόλιο και πεθάνουν, ο θάνατός τους είναι 
αυτοκτονία”.

Η βέβηλη παραχάραξη της Ορθόδοξης Θεολο-
γίας προκάλεσε ένα χείμαρρο θολού λόγου και 
σας ξέβρασε με το θάνατον ανεμβολίαστων τριών 
συνανθρώπων και φίλων μας αλλά παιδιών 
σας, που όχι μόνον δε στιγματίσατε το ανεμβολία-
στο. Όχι μόνο δε ζητήσατε – στην ομιλία σας – να 
μην γίνει καμιά συζήτηση, γιατί αυτό αποτελεί 
κουτσομπολιό; Όχι μόνο παραβρέθηκαν περί τους 
15 ιερείς; Αλλά καλέσατε και παραβρέθηκαν στην 
εξόδιο ακολουθία και τέσσερις αρχιερείς!

Εάν με ρωτάτε αν κάνατε σωστά; Σας απαντώ 
πως καλώς και άριστα πράξατε στη δεύτερη 
περίπτωση. Όμως στην πρώτη του γιατρού 
Νικολάου καταλερώσατε και παραβιάσατε τον 

αρχιερατικό σας μανδύα, η σκληρή, επίμονος 
και στείρα απόφασή σας, να έχετε χωρίσει τους 
ανθρώπους “σε απόπαιδα” σε παιδιά και σε 
‘’κατάλοιπα θεολογικά’’, είναι πράξη αντιευαγ-
γελική, πράξη αντικανονική, είναι πράξη μικρού 
ανθρώπου και όχι ηγέτη, πράξη μνησικακίας και 
όχι πνευματικού πατέρα.

 Αυτή σας πράξη δέσποτα τη θεωρείτε σωστή; 
Να έχετε δηλαδή “απόπαιδα”  παιδιά και ‘’κα-
τάλοιπα θεολογικά’’;;;

(Αρχαία 
Παροιμία)

τα ΄΄αΠΟΠαΙΔα΄΄ τα ΠαΙΔΙα του ΔεΣΠΟτΗ! 
& (‘’κατάλοιπα θεολογικά’’)
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Λαμπαδάριος


