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Τι να διδάξεις με οχιές,
ποντίκια και αράχνες;

Το υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει διθυραμβικώς την εισαγωγή
σελ.7

Η συντριβή
των Ιεραρχών!

Ποιος είπε πως η σιωπή είναι χρυσός;
«Το σιωπάν δοκεί συναινείν» είπαν οι
σοφοί παππούδες μας και συμπλήρωσε ο
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Ὁ «ἀποκεκρυμμένος»
μισελληνισμὸς τῶν Εὐρωπαίων

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΥΣ!

σελ.6

«Ο οικουμενισμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
(Ένα πολιτικό–ψυχολογικό όπλο
εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας)

Εξ αρχής να
τονίσουμε ότι
δεν είναι μόνο
η αίρεση του
οικουμενισμού
προς αλλοίωση
της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποιείται επίσης στην

asasassa

σελ. 8

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ;

Το πολυκέφαλο τέρας της προπαγάνδας. Η αφάνταστη μεγάλη γκάμα
της παραπληροφόρησης. Οι βαθιές
πτυχώσεις των ελκών της συκοφάντησης. Το πολύπτυχο χρονικό της
(επίσκοπος Πενταπόλεως)
στρατευμένης δημοσιογραφίας. Όλα
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ Των ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛων
αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή,
Πέρασαν τέσσερα την ανειλικρίνεια.
χρόνια (9 ΝοεμβρίΗ εφημερίδα μας αναγκάστηκε πασελ. 5

π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης

ου 2017), όταν ήσυχα-ήσυχα έκλεισε τα
αμόλυντα μάτια της
παρούσης ζωής και τα
σελ. 4

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥν ΓΙΑ ΤΗν ΑΙωνΙΟΤΗΤΑ

†ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥ∆ΟΞΙΑ και υιός
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ
σελ. 5

† ΜΙΧΑΗΛ ΣωΤΗΡΙΟΥ

(Ένας μικρός άγγελος πέρασε,
φτερούγισε για λίγο και έφυγε)
σελ. 6

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
σελ. 14

ΨΑΛΤΙΚΑ

•τα ούρα του τσίκωφ
και ο… δεσπότης!
•ΠΟΛυΚαρΠΟΣ ΔαρΔαΙΟΣ ή
Μπιθικούκης και ο…δεσπότης!
ΔΙΟΝυΣΙΟΣ Ο ΚαΛΛΙαρΧΗΣ
και ο…δεσπότης
σελ. 15, 16

λαιά, όπως και τώρα να απαντήσει σε
μία ομάδα ανθρώπων που δε “φθάνουν” στα δάκτυλα του ενός χεριού,
οι οποίοι βγήκαν πάλι στο προσκήνιο
με βαρείς τίτλους, με υπαρκτά ή
με ανύπαρκτα ονόματα, όμως σαν
να είναι ξεκουρδισμένες λατέρνες,
παλεύοντας με ύπουλο και σατανικό
τρόπο να γεμίσουν την κοινωνία με
σελ. 10-11, 12-13, 15

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
13ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)

το «ξαπόσταμα» ενός λαού
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
δεν την σκιάζει φοβέρα καμιά
μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει
και ξανά προς τη δόξα τραβά.
Ας προσπαθήσουμε να
διεισδύσουμε στα άδυτα του
ιερού βήματος των εθνικών
μας παιάνων και ας μυσταγωγηθούμε με σεμνότητα
στο άκουσμα ενός νέου
ευαγγελισμού που μεταφέρουν. Πέρα δε από την
ακοή τους, μαζί με την δακρυχαρή απαγγελία
τους και την εθνική νοητική ενατένισή τους,

«στῶμεν καλῶς», διαφυλάσσοντες μετά εθνικού πείσματος την αμιγή ταυτότητά μας. Αυτήν,
της ελληνοχριστιανικής μας παραδόσεως.
Με μία ιερή ανατριχίλα που θα διαπερνάει
το κορμί μας, προπάντων όμως τα μύχια της
ένθεης ψυχής μας, ας
ολοκληρώσουμε το ιερό
μυστήριο, ανακόπτοντες
ένα αργόσυρτο, νωχελικό και απόλυτα άνευρο
ξαπόσταμα, που μας έχει
εγκλωβίσει στη δίνη ενός ιδεολογικού αποπροσανατολισμού και μας έχει εκτρέψει σε
σελ. 9

σελ. 4

+π. Αθανάσιος Μυτιληναίος
Όταν είμεθα συγκεντρωμένοι στην Εκκλησία
για τη Θεία Λατρεία, απαγορεύεται να γίνει η Θεία
Λειτουργία, εάν δεν είναι παρόντες οι χριστιανοί.
Δεν μπορεί να κάνει μόνος του λειτουργία ο
ιερεύς. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ενώ εδιώκοντο,
κάθε βράδυ με μύριες προφυλάξεις επήγαιναν
στον τόπο της λατρείας ή σε κάποιο σπίτι ή σε
κάποια κατακόμβη, για να λατρεύσουν το Θεό.
Η απορία: Γιατί να διακινδυνεύσουν και να μη
μείνουν στο σπίτι τους και τι να προσευχηθούν;
Ή όπως θα λέγαμε σήμερα, γιατί να μην έχουμε
ένα μυστικό σταθμό ή απλώς επειδή σήμερα ας το
πούμε, είναι ελευθέρα η Εκκλησία…, ας το πούμε..
ε .. ακούμε από το ραδιόφωνο τη Θεία Λειτουργία
σελ.4
και είναι αρκετό…
Αγαπητοί μου, όταν συγκεντρωνόμεθα εις την
Εκκλησία, κάνουμε μία μαρτυρία. Μία παρουσία,
μία μαρτυρία παρουσία, ότι η Εκκλησία εγκαθιδρύθηκε επί της γης και τη μαρτυρία αυτή της
παρουσίας τη δίνομε εις τον κόσμο. Για να πούμε
εις τον κόσμον, ότι η Εκκλησία πάντοτε υπάρχει
και θα υπάρχει έως συντελείας του αιώνος. Και
μετά ταύτα, μετά ταύτα δε θα υπάρχει πια κόσμος
αλλά μόνον Εκκλησία. Ε, λοιπόν, αυτή όλη τη
μαρτυρία πρέπει να τη δώσουμε. Πρέπει να έχομε
μία αυτογνωσία. Την αυτογνωσία ότι υπηρετούμε
την Εκκλησία. Και η αυτογνωσία μας αυτή, θα
κάνει την Εκκλησία να λάμπει και το θεμέλιο
της το κρυπτολογικό και το πνευματολογικό και
τότε κάθε γιορτή, όχι κάθε Πεντηκοστή, κάθε μέρα
θα είναι γιορτή που θα δείχνομε το μεγαλείο της
Εκκλησίας του Αγίου Τριαδικού Θεού.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

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

A) ΚαΘε ΣτΙΓΜΗ, ΚαΘε Ωρα,
ΚαΘε ΗΜερα… ΓΙΝΟΝταΙ ΘαυΜατα.
τΟ ΘαυΜα τΗΣ ΠαΝαΓΙαΣ
B) αΠΟ ΣΚΟυΛΗΚΙα και στο τεΧΝΙΚΟ ΚρεαΣ
Γ) ΠΟυ ΠαΜε: Μόλις φθάσαμε
στο χείλος της αβύσσου;;;
∆) Ο Άκης τσελέντης ξεσπάθωσε!
σελ. 3

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
Το δυναμίτη που τοποθέτησε ο μητροπολίτης π. Θεολόγος στα ύφαλα του μασονικού
πλοίου, δημιούργησε μεγάλα ρήγματα, η δε
έκρηξή του πήρε τεράστιες διαστάσεις. Η
Εκκλησία της Ελλάδος κυκλοφόρησε στις

17 Μαΐου 1970 το έντυπο «Φωνή Κυρίου» με την καταδίκη από το Πρωτοδικείον
Αθηνών το “Τεκτονικό Ίδρυμα Ελλάδος”. Αρκετοί Μητροπολίται, Σύλλογοι, Οργανώσεις,
Αδελφότητες, περιοδικά, εφημερίδες πήραν
ανοιχτά θέσεις ενάντια στη Μασονία.

Ένας εκ των
12 διωχθέντων
13ο μέρος

Ο Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος
π. Νικόδημος με μια εμπεριστατωμένη
πολυσέλιδη επιστολή προς το “Τεκτονικό
Ίδρυμα” στο τέλος καταλήγει:
«Εάν τα ανωτέρω δεν ευσταθούν, εάν
και ημείς, μεθ’ όλων των Ιεραρχών της
συνεχίζεται στη σελ. 2

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

Εκκλησίας της Ελλάδος πλανώμεθα πλάνην οικτράν, εάν η κατά το 1933 ληφθείσα
απόφασις της Ιεραρχίας είναι όντως «απαράδεκτος και αυτό τούτο ανήθικος», εάν η
Ορθόδοξος Εκκλησία παρεσύρθη εις άδικον
εναντίον σας πόλεμον, προτείνομεν μίαν
μόνον λύσιν. Αφήσατε εις την Ιεράν Σύνοδον
την πρωτοβουλίαν να συγκροτήση επιτροπήν εξ επιλέκτων Ιεραρχών, εκ Καθηγητών
των δύο Θεολογικών μας Σχολών, εξ άλλων
επιστημόνων και πνευματικών ανθρώπων.
Και υμείς ανοίξατε διάπλατα τας πύλας
των στοών σας. Αφήσατε την επιτροπήν
να ερευνήση τα πάντα. Και τα σύμβολά
σας και τα ξίφη σας και τας νεκροκεφαλάς
σας. Παραδώσατε εις αυτήν και όλον το
έντυπον υλικόν σας, εμπιστευθήτε τους κανονισμούς της λειτουργίας των στοών σας
και τα τυπικά των τελετών σας. Και ακόμη,
εν τω φωτί και υπό τα όμματα των μελών
της επιτροπής και άλλων εκπροσώπων του
Λαού πραγματοποιήσατε τας μυήσεις σας
και τας τελετουργικάς πράξεις σας.
Δεν σας ζητούμεν κάτι το υπερβολικόν.
Φως ζητούμεν και δημοσιότητα. Το φως
και η δημοσιότης θα αποδείξουν ποία εκ
των αντιπαρατασσομένων απόψεων «είναι
απαράδεκτος και αυτό τούτο ανήθικος».
Ο Μητρ. Αττικής
και Μεγαρίδος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Απόστολος, σε
επιστολή του προς Μασσωνικόν Ίδρυμα στις
12 Ιανουαρίου 1971 μας αποκαλύπτει κάτι
τρομακτικό, μας δείχνει πως δεν είναι ένα απλό
φιλοσοφικό προοδευτικό και φιλανθρωπικό
σωματείο αλλά κάτι πολύ παραπάνω, αφού από
εκεί μέσα κατά κάποιο τρόπο μας κυβερνούν.
Γράφει ο μητροπολίτης Απόστολος.
«… Καυχάστε ότι αποτελεί την αφρόκρεμα
της κοινωνίας και μόνον τους τα πρώτα
φέροντες και υψηλά ισταμένους δέχεστε
εις τους κόλπους σας… Εζήτησα πριν δύο
χρόνια να συμμετάσχω έστω εις μίαν όχι
των “λευκών” συγκεντρώσεών σας, των
ενταύθα δύο τεκτονικών στοών και απεκλείσθη ως… αμύητος!!!
Δε λείπουν και οι υποψιαζόμενοι – που λένε
– ότι είσθε πράκτορες ξένων εθνών.
Εδώ εις την Ζάκυνθον τα ιδρυτικά μέλη της
δευτέρας στοάς της «Ελληνικής» όπως την
λέγουν, αποσπάσθησαν της Αγγλικής τοιαύτης
διότι, ως οι ίδιοι ομολογούν, κατά τα χρόνια κατά
τα οποία οι Άγγλοι στην Κύπρο κρεμούσαν τους
αγνούς πατριώτας της Ε.Ο.Κ.Α. εζήτησαν να
διαμαρτυρηθή η στοά των εις την τότε Αγγλικήν Κυβέρνησιν, αλλ’ ο τότε Πρόεδρος της εδώ
Αγγλικής στοάς ηρνήθη, ειπών: α) «Κύριοι,
μη λησμονείτε ότι πατάτε επί Αγγλικού
εδάφους».
Και κάτι που μου είπε σημαίνων Μασσώνος
Ζακύνθιος προ τριών ετών. Εις το ερώτημά μου
τί επιδιώκετε με τον Μασσωνισμόν; Μου απήντησε: β) «μίαν ποίμνην υπό έναν ποιμένα,
εννοών προφανώς υπό έναν ποιμένα όχι
τον Χριστόν, αλλά τον Μασσωνισμόν».
Υστερογράφως, δια τα όσα περί των Φιλικών
γράφετε ότι ήσαν τέκτονες σας παραπέμπομεν
εις τον πανηγυρικόν τόμον της Ακαδημίας Αθηνών του 1964, γ) «Η Φιλική εταιρία». Εκεί ως
θα ιδήτε πλανάσθε πλάνην μεγάλην υποστηρίζοντες ότι οι Φιλικοί ήσαν Τέκτονες.
Μετά τιμής
Ο Ζακύνθου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Το Άγιο Όρος ξεσηκώθηκε, με επιστολές και
υπομνήματα τάχτηκε ενάντια στο Μασονισμό.
Ο ηγούμενος της Ι. Μονής Γρηγορίου π. Βησσαρίων στις 14 Σεπτ. 1972 έγραφε:
«… Πόσα όμως παρακλάδια δεν έχει η
μασσωνία; Οι ροταριανοί, ξενικής προελεύσεως, οι οποίοι δήθεν να εφαρμόσουν

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

οκτωβριοσ 2021

(Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου)
Ένας εκ των 12 διωχθέντων

(13ο μέρος)

τη φιλανθρωπία, όχι όμως εν ονόματι των καρτερικότητα υπερημύνθη και υπερησπίσθη
αρχών του Χριστιανοί, τι είναι; Επειδή οι την Ορθοδοξίαν του.
Μασσώνοι γνωρίζουν ότι κτυπάει πολύ
Είναι άκρως συγκινητικόν με πόσην αυταάσχημα η λέξις “μασσωνία” και ο κοινός πάρνησιν και αυτοθυσίαν συνεσπειρούτο κατά
λαός ακόμη γνωρίζει τα σατανικά σχέδιά καιρούς αιχμής γύρω από αγίους και σοφούς
των, επενόησαν άλλα ονόματα και άλλας και εμπνευσμένους κληρικούς και ηγωνίζετο με
φρόνημα και ηθικόν ακμαίον και ακατάβλητον
κατευθύνσεις…
Τελευταίως είχε παρεπεμφθή το θέμα δια την υπεράσπισιν και του “ιώτα” της Ορθοτούτο εις την αρμοδίαν Συνοδικήν Επι- δοξίας του. Μυριάδες ψυχαί, άγνωστοι εις τον
τροπήν…
κόσμον, “ων τα ονόματα εν βίβλω ζωής”,
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιε- ταπειναί, αλλά αποφασισμέναι ηγωνίσθησαν
ρώνυμος, όστις είναι τόσον εμβριθής και και εκακοπάθησαν υπέρ της Ορθοδοξίας, με
διακρίνεται δια τον ζήλον του, πρέπει ν’ το θούριον του αγίου μοναχού και μεγάλου
αναλάβη αγών μεθ’ όλων των Σεβασμιωτά- θεολόγου Ιωσήφ Βρυεννίου.
των Μητροπολιτών εναντίον της Μασσω«ουκ απαρνησόμεθα σε φίλη Ορθοδοξία,
νίας, όπως ακριβώς ανέλαβεν
εσχάτως αγώνα εναντίον του
Η Ελλάς είναι Ορθόδοξος. Δύο χιλιάδες χρόνια
«αυτομάτου διαζυγίου – και εις
ζεί
με την Ορθοδοξίαν. Η Ορθοδοξία την ανέστητούτο είναι αξιέπαινος – διότι η
σεν, η Ορθοδοξία την εφύλαξεν, η Ορθοδοξία την
Μασσωνία είναι πολύ χειροτέρα
εδόξασεν, η Ορθοδοξίαν την ελευθέρωσε. Χωρίς
του “αυτομάτου διαζυγίου”. Η
την Ορθοδοξίαν η Ελλάς πεθαίνει και δε ζεί.
Εκκλησία έχει όλην την δύναμιν
να πολεμήση την θεομίσητον
Μασσωνίαν και να την συντρίΗ Ορθοδοξία μας είναι ο μόνος γνήσιος, ο τέψη ως “σκεύη κεραμέως”».
Ηγουμ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ λειος, ο ανέπαφος, πρωταρχικός Χριστιανισμός.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ Αν πρόκειται να χάσωμεν την Ορθοδοξίαν μας,
προτιμότερον χίλιες φορές να αποθάνωμεν.
Άγιον Όρος τη 2/15-7-1972
Ο Σεβασμιότατος π. Θεολόγος
με μια συγκινητική εγκύκλιό του
“Σας παραγγέλλομεν δε, αδελφοί, εν ονόμα“Ο ΛΑΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ
τι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να μη έχετε
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ” που μοιράστηκε
στενάς σχέσεις, αλλά να αποχωρίζεσθε σεις από
και έντυπη στους Ι. Ναούς έγραφε:
κάθε αδελφόν, που συμπεριφέρεται άτακτα και
«Παρ’ ημίν ούτε Πατριάρχαι
ούτε Σύνοδοι ηδυνήθησάν ποτε
όχι σύμφωνα με την παράδοσιν, την οποίαν και
εισαγαγείν νέα, διότι ο υπερααυτοί που ατακτούν παρέλαβον από ημάς τους
σπιστής της θρησκείας εστίν
Αποστόλους”.
αυτό το σώμα της Εκκλησίας,
(Β΄ Θεσ. γ΄ 6)
ήτοι αυτός ο λαός, όστις εθέλει
(Τα κομμάτια αυτά ήταν εντός της εγκυκλίου)
το θρήσκευμα αυτού αιωνίως
αμετάβλητον και ομοειδές τω των πατέρων
ου ψευσόμεθά Σε πατροπαράδοντον Σέβας,
αυτού».
(Διακήρυξις των Ορθοδόξων Πατριαρχών της εν σοι εγεννήθημεν, εν σοι ζώμεν, και εν
Αναστολής εν τη κοινή απαντητική επιστολή των σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δε και καλέσει καιρός, και μυριάκις υπέρ Σου τεθνηξόμεθα».
προς τον πάπαν Πίον Θ΄ τω 1848).
(Δεν θα σε απαρνηθούμε αγαπημένη μας
Ολόκληρος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Λαός
Ορθοδοξία.
Ω, πατροπαράδοτη ιερά υπόθεσις,
με χαράν εορτάζει και πανηγυρίζει λαμπρώς
κατά την πρώτην Κυριακήν της Μ. Τεσσαρα- δε θα σου φανούμε αναξιόπιστοι. Ορθόδοξοι
κοστής τας νίκας και τους θριάμβους της Ορ- γεννηθήκαμε, στην αγκαλιά σου ζούμε, Ορθοδοξίας εναντίον πάσης αιρέσεως και πλάνης θόδοξοι θα κλείσωμε τα μάτια μας. Και αν αι
και απιστίας.
περιστάσεις τον καλέσουν για την υπεράσπισί
Πανηγυρίζει και το οφείλει. Η Ορθοδοξία σου μύριες φορές θα προχωρήσωμε και στη
του, η πανάκριβη αυτή και ανεκτίμητος και θυσίαν της ζωής μας).
επίφθονος και βαρεία κληρονομία, δεν εκληΑυτός είναι ο Λαός ο υπερασπιστής της Ορθοροδοτήθη εις τον σημερινόν Ορθόδοξον Λαόν δοξίας. Υπήρξαν περιστάσεις, που ευρέθη ο Λαός
χωρίς κόπους και θυσίας. Ευσεβείς βασιλείς, αυτός και αποκεφαλισμένος (χωρίς κλήρον),
άγιοι Πατριάρχαι και Αρχιερείς και Διδάσκαλοι άστεγος (χωρίς Ναούς), διωγμένος εις τα όρη και
και ιερείς, μοναχοί, Μάρτυρες και Ομολόγηταί εις τας χαράδρας και τα σπήλαια. Και εν τούτοις.
προσηλωμένοι αυστηρώς εις την ιεράν Απο- Παράδοξα του Θεού τα έργα! – τα υπέμεινεν όλα
στολικήν διδασκαλίαν και Παράδοσιν τα πάντα και εκράτησε την Πίστιν του. Ιδού τι γράφει ο
εθυσίασαν και θέσεις και ανέσεις και αίματα Μ. Βασίλειος εις την ΣΜΒ επιστολήν του (“τοις
και την ζωήν των διέθεσαν, δια να κρατήσουν δυτικοίς”…).
ως κόρην οφθαλμού και ανόθευτον να πα“… Οι λαοί, τους των προσευχών καταλίραδώσουν εις τους επιγενεστέρους τον θείον
ποντες οίκους, εν ταις ερήμοις συνάγονται.
θησαυρόν της Ορθοδοξίας.
Θέαμα ελεεινόν, γυναίκες, και παιδία, και
Πανηγυρίζει ο Ορθόδοξος Λαός και το δικαιγέροντες, και οι άλλως ασθενείς, εν όμούται. Το δικαιούται, διότι έχει και ο Λαός το
βροις λαβροτάτοις και νιφετοίς και ανέμοις
μερίδιόν του εις το κατόρθωμα να διακρατηθή
και παγετώ του χειμώνος, ομοίως δε και
μέχρι των ημερών μας αλώβητος η Ορθόδοξος
θέρει υπό φλόγα του ηλίου εν υπαίθρω
Χριστιανική Πίστις. Μάλιστα πάντων ο Λαός
εστάθη με την ευλάβειαν και την αφοσίωσίν ταλαιπωρούντες. Και ταύτα πάσχουσι δια
του ο Φύλαξ και Φρουρός και υπερασπιστής της τα της πονηράς ζύμης Αρείου γενέσθαι μη
αληθούς θρησκείας του, της Ορθοδόξου πίστεως καταδέχεσθαι…”.
“Εν έστιν έγκλημα νυν σφοδρώς εκδιτου. Με “καρδίαν νήφουσαν” και άγρυπνον
κούμενον,
η ακριβής τήρησις των πατριών
φροντίδα, με ζήλον ένθεον και προφητικήν
παραδόσεων”
(ΣΜΓ΄ 2).
μαχητικότητα, με πλήρη επίγνωσιν της αξίας
Βεβαίως
ο
ευσεβής
Λαός δεν έχει το δικαίωμα
του θησαυρού που κατέχει, με αλάνθαστον
διαίσθησιν της αληθείας, με απροσμέτρητον να διατυπώνη τα δόγματα. Αυτό είναι έργον των

αρμοδίων, των Κληρικών, των Επισκόπων, των
Πατριαρχών, οι οποίοι εν Συνόδω και υπό την
έμπνευσιν του Αγίου Πνεύματος εξακριβώνουν
και διατυπώνουν εις “όρους” την ορθήν πίστιν.
Όμως ο Λαός είναι εκείνος που εν συνεχεία έρχεται και αναγνωρίζει ότι πράγματι οι ποιμένες
του χωρίς καμίαν εκτροπήν, αλαθήτως διηρμήνευσαν και διετύπωσαν την πάσαν αλήθειαν,
και αναλαμβάνει να την φρουρήση. Αποφεύγει
την πλάνην, συντάσσεται προς τον Ορθόδοξον
Κλήρον και τον Επίσκοπόν του, ξεσκεπάζει τους
προβατοσχήμους λύκους, είτε Παπικοί λέγονται, είτε Διαμαρτυρόμενοι, είτε ύπουλοι
Χιλιασταί, είτε υποκριταί Μασσώνοι είναι.
Τους ξεσκεπάζει και τους φανερώνει δια να
προλάβη τους ανυπόπτους να μη παρασυρθούν.
Και αν χρειασθή προτάσσει το στήθος του φορεύς
αυτός και κάτοχος και φρουρός και υπερασπιστής
της αμωμήτου Χριστιανικής Πίστεώς του.
Αυτός είναι ο Λαός του Θεού, ο ζεστός, ο ένθεος,
ο ασυμβίβαστος, ο ατρόμητος Λαός, αυτός και
όχι οι ψυχροί και κοσμικόφρονες ή χλιαροί και
συσχηματιζόμενοι, οι Χριστιανοί των λόγων που
υποκύπτουν αδιαμαρτυρήτως και ενδίδουν εις τα
δελεάσματα και τας προτάσεις και τας υποσχέσεις
των αιρετικών και παραδίδονται και γίνονται
προδόται. Φρουρός και φύλαξ και υπερασπιστής
της Ορθοδοξίας είναι ο Λαός ο ειλικρινής, ο ευθύς,
ο άτεγκτος, ο ανένδοτος, ο γενναίος, ο καρτερικός
Λαός. Που εις όλα τα άλλα ζητήματα τον ευρίσκεις ταπεινόν και επιεική και υποχωρητικόν
περισσότερον από κάθε άλλον και πραότερον και
από το πρόβατον. Που όμως αν του θίξουν την
Ορθοδοξίαν του γίνεται λεοντάρι μοναδικό που
αντιστέκεται και ορμά προς πάσαν κατεύθυνσιν.
Αυτό το αγνοούν μόνον, όσοι δε γνωρίζουν και τη
στοιχειώδη Εκκλησιαστικήν μας Ιστορίαν.
Αυτά ακριβώς έχοντες υπόψη και οι Πατριάρχαι της Ανατολής εις κοινήν απαντητικήν
επιστολήν των προς τον Πάπαν Πίον Θ΄ τω 1848
έγραφον, μεταξύ άλλων, όσα αναγράφονται εις
την αρχήν του παρόντος και που με απλά λόγια
σημαίνουν τα εξής:
(Εις τον ιδικόν μας Ορθόδοξον χώρον, ούτε
Πατριάρχαι ούτε Σύνοδοι ημπόρεσαν ποτέ να
προσθέσουν καινούρια δόγματα, διότι υπερασπιστής της θρησκείας είναι αυτό το σώμα της
Εκκλησίας, με άλλα λόγια αυτός ο ίδιος ο Λαός,
ο οποίος με επιμονήν θέλει το θρήσκευμά του
αιωνίως αμετάβλητον και πάντοτε ίδιον όπως το
των πατέρων του).
Έχει τέτοιον Λαόν η Ορθοδοξία σήμερον; Έχει.
Έχει και γενναίον Λαόν έχει. Και αντάξιον αυτού
Κλήρον έχει. Και πιστόν και ευλαβή και αγωνιστικόν Κλήρον έχει. Και αφοσιωμένον και ζηλωτήν
Λαόν έχει. Και προ πάντων έχει την Αλήθειαν
ανόθευτον με το μέρος της. Και τον Θεόν που
είναι η Αλήθεια, έχει με το μέρος της. Και τον
Θεόν που είναι η Αλήθεια, έχει με το μέρος της.
Και τι έχει λοιπόν τότε να φοβηθή;
Ας αγριεύη η θάλασσα, δεν δύναται να διαλύση τον βράχον. Ας σηκώνωνται τα κύματα, δε
θα μπορέσουν να καταποντίσουν το πλοίον του
Ιησού, την Ορθοδοξίαν. Τόσον μεγάλη είναι η
Ορθοδοξία. Πολεμείται αλλά νικά. Την επιβουλεύονται, αλλά θριαμβεύει. Υβρίζεται, αλλά παρά
ταύτα γίνεται ενδοξοτέρα. Δέχεται τραύματα από
τους διώκτας, αλλά δεν καταπίπτει από τας πληγάς. Αγωνίζεται κατά των εχθρών της, αλλά δεν
νικάται. Παλεύει, αλλά δεν καταβάλλεται, διότι
έχει τον Κύριον Ιησούν Προστάτην της και τον
Ορθόδοξον Λαόν υπερασπιστήν της.
Είσαι και συ, αδελφέ αναγνώστα, εντεταγμένος
οργανικά σ’ αυτόν το Λαόν του Θεού, τον Πρόμαχον και Υπερασπιστήν της Ορθοδοξίας; Πρέπει να
είσαι. Φιλοτιμήσου να είσαι. Αναλόγως λοιπόν
επωμίσου τας ευθύνας δια την υπεράσπισι της
Ορθοδοξίας σου σήμερον, δια να έχης μερίδιον
δόξης αιωνίου μαζί με τον λαόν του Θεού αύριον.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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αυτα τα ξερατε;

A) ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΚΑΘΕ ΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ…
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ. ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Πέρυσι στο Γενέσιο της Υπεραγίας Θεοτόκου
(8/9/2020), την ώρα που ο ιερέας του Ιερού
Ναού Αγίου Δημητρίου στο Βύρωνα θα διάβαζε
το Ιερό Ευαγγέλιο, η νεωκόρος πήγε να
καθαρίσει τις εικόνες – επειδή έμπαινε
αρκετός κόσμος – λόγω κορονοϊού,
βλέπει το αριστερό μάτι της Παναγίας
να θολώνει και να πέφτει ένα δάκρυ. Το
σκουπίζει, το ξανασκουπίζει νομίζοντας
ότι είναι κάτι εξωτερικό.
Ο λειτουργός ιερέας τελείωσε την Ευαγγελική
ανάγνωση, ξαναπάει η νεωκόρος και βλέπει και
το δεξί μάτι της Παναγίας να τρέχει το δάκρυ
μέχρι κάτω.
“Ανατρίχιασα ολόκληρη, με έπιασε ρίγος,
με έπιασαν τα κλάματα”, διηγήθηκε η νεωκόρος κ. Ελένη στην κάμερα του MEGA.
Από τότε και για έναν και πλέον χρόνο συνεχίζει
αδιάκοπα να δακρυρροεί.
Φέτος στο μεθεόρτιο εσπερινό του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου 2021), όταν ιερείς και
λαός ετοιμάστηκαν να λιτανεύσουν την εικόνα
της Παναγίας της “Παρηγορήτριας”, πάγωσαν
όλοι και έμειναν άφωνοι, όταν τα βαμβάκια που
τοποθετήθηκαν στο κουβούκλιο, που θα έμπαινε η
Εικόνα γέμισαν μέσα σε λίγα λεπτά με μυρωμένα
χαριτόβρυτα δάκρυα.
Η λιτάνευση έγινε στους δρόμους και στις
πλατείες της περιοχής χωρίς βέβαια τα τιμητικά
αγήματα και μπάντες (πανηγυρτζίδικα), αλλά
σεμνά και ταπεινά με ψαλμωδίες των κληρικών
και λαϊκών. Και από όπου περνούσε η χάρη της,
σκόρπιζε ευωδία ουράνια της Μυροβλησιάς της.
Ο Δρ. Κων/νος Βαρδάκας μας περιγράφει συγκινητικές σκηνές: «Όταν εισήλθαμε μέσα στον
Ιερό Ναό (μετά την επιστροφή) κλήρος και λαός
ενώπιον Της είχαμε τόσο αλλοιωθεί, σαν να περά-

σαμε δίχως εξετάσεις στον πραγματικό χωροχρόνο
της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ που πολέμησε και ομολόγησε
από τα χρόνια της Εικονομαχίας μέχρι τις ημέρες
μας για την ΤΙΜΗ που πρέπει να
αποδίδουμε στις ΕΙΚΟΝΕΣ μας,
προσκυνώντας και φιλώντας τες.
Και ρωτάμε – λέει – τους
μεταπατερικούς ή άλλους θεολογούντες…
- Όταν η εικόνα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ κλαίει και
μυροβλύζει θαυμαστώς και εκτάκτως δε θα την
προσκυνήσουμε, γιατί κατά αυτούς δεν έχει ανοσία; ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ.
- Όταν η εικόνα της Παναγίας κλαίει και μυροβλύζει θαυμαστώς και εκτάκτως δε μας δείχνει
το ΘΑΥΜΑ της που ξεπερνάει τις διχαστικές
δηλώσεις κάποιων ταγών, που έχουν δαιμονικό
ζόρι να πληγώσουν το σώμα της ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ και
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ενώ η ΠΑΝΑΓΙΑ μας
θέλει ενωμένους, για να μας σώσει;».
Ο Βουλευτής και μετεωρολόγος Ιωάννης
Καλλιάνος σε σχόλια στο Twitter απάντησε σε
απίστους και άθεους που τόνιζαν πως πρέπει
να «σταματήσει το εμπόριο θαυμάτων», προκαλώντας τους πανικό στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: «Η εικόνα της Παναγίας στον Ιερό
Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Βύρωνα, – έγραφε
– δακρύζει συνεχώς εδώ και 1 χρόνο. Κάθε μέρα,
24 ώρες τη μέρα. Δεν είναι σωστό λοιπόν, όλοι
εσείς που δηλώνετε άθεοι, να χλευάζετε αυτό το
γεγονός. Να επισκεφτείτε την Εκκλησία, να το
δείτε και μετά γράψτε ό,τι θέλετε».
Ο Κύριός μας δια πρεσβειών της Μητρός του
Υπεραγίας Θεοτόκου μας δίνει κάθε στιγμή, κάθε
ώρα, κάθε ημέρα θαυμαστά γεγονότα, άλλοτε ως
ευλογία και δύναμη και άλλοτε προς διόρθωση και
σωφρονισμό και όλα προς σωτηρία μας.

B) ΑΠΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ και στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ
Ακούγαμε για νόστιμα φαγητά σε μεγάλα και
ακριβά εστιατόρια που τα μαγειρεύουν μεγάλοι
Σεφ και τα καταλύουν οι άνθρωποι του πλούτου
και της καλοπέρασης και απορούσαμε τί σόι είναι
αυτά; Τώρα τα μαθαίνουμε… Νάτα!!!
Τελευταία άρχισαν να ξεμυτίζουν
σιγά-σιγά με τα διάφορα δημοσιεύματα.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) τον
Ιανουάριο μετά από πολύ μεγάλη
μελέτη θεώρησε ότι το σκουλήκι είναι
κατάλληλο για κατανάλωση από τον
άνθρωπο – και όχι μόνο από τα πτηνά – και στις
4 Μαΐου οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) αποφάσισαν για πρώτη φορά να διατεθούν ελεύθερα στην αγορά ως τρόφιμο και τα
έντομα και μάλιστα σε καταστήματα βιολογικών
προϊόντων.
Για το σκοπό αυτό ο Οργανισμός έχει υποβάλει
περισσότερες από δώδεκα άλλες εφαρμογές για
προϊόντα διατροφής με έντομα, όπως γρύλοι και
ακρίδες.
Ο εκπρόσωπος του Οργανισμού της υγείας και
της ασφάλειας των τροφίμων, Στέφαν Ντε Κεερσμάκερ δήλωσε: «Τα έντομα είναι θρεπτικά…
Μπορούν πραγματικά να μας βοηθήσουν να
στραφούμε σε ένα πιο υγιεινό και βιώσιμο
σύστημα διατροφής».
Το Mealworw και τα έντομα γενικά θα μπορούν
να προσφέρουν μια βιώσιμη και χαμηλής εκπομπής
άνθρακα πηγή τροφίμων για το μέλλον. Ως ευέλικτο
συστατικό, το Mealworw μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε κάρι ή σαλάτες, ή αλεσμένο, για να φτιάξει αλεύρι
για ζυμαρικά, μπισκότα ή ψωμί.
Ο δε Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των
Ηνωμένων Εθνών (FAD) μας το περιγράφει ως
«μια υγιεινή και εξαιρετικά θρεπτική πηγή

τροφίμων» που μπορεί να αποτελέσουν: «Μια
εναλλακτική πηγή πρωτεΐνης για τη στήριξη
της μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα
διατροφής».
Μετά τα σκουλήκια μας ήρθε το “ζωϊκό κρέας,
χωρίς να σφάζονται ζώα”.
Εξελίσσεται – μας λένε – η παραγωγή των ηθικών τροφίμων, όπως τα
έχουν ονομάσει, τα οποία θα μειώσουν
δήθεν το ενεργειακό αποτύπωμα του
φαγητού! Θα πρόκειται για τεχνικό
φυσικό κρέας, ψάρια και άλλα τρόφιμα
εργαστηρίου από βλαστοκύτταρα και τρισδιάστατους εκτυπωτές, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα
παραδοσιακά τρόφιμα, έτσι δε χρειάζονται πλέον
και θα διαλύσουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία,
ώστε οι πολυεθνικές και κάποια κέντρα εξουσίας
να διαχειρίζονται την παραγωγή και τη διανομή
των τροφίμων.
Αμερικανοί και Ινδοί επιστήμονες που δημιούργησαν κρέας από ζωικά κύτταρα, δήλωσαν ότι η
τεχνική αυτή θα βοηθήσει να σταματήσει η σφαγή
ζώων σε όλον τον κόσμο.
Ο συνιδρυτής του Memphis Meats, Ούμα Σ.
Βαλέτι δήλωσε στο PTI: «Το κρέας που παράγει
η ομάδα στα εργαστήρια έχει και άλλα οφέλη,
καθώς δεν είναι μολυσμένα από βακτήρια,
δεν έχουν κορεσμένα λίπη… εστιάζει στην
παραγωγή βοδινού, χοιρινού και κοτόπουλου,
καθώς τα κρέατα αυτά έχουν τη μεγαλύτερη
κατανάλωση.
» Μας υποκινεί η ιδέα ότι οι άνθρωποι θα
μπορούν να το αγοράσουν από τα ράφια των
σούπερ-μάρκετ. Στόχος μας είναι να το έχουμε
σε τρία χρόνια στα εστιατόρια και στα πέντε
χρόνια στο εμπόριο».
Καλή μας όρεξη!
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Γ) ΠΟΥ ΠΑΜΕ: Μόλις φθάσαμε στο χείλος της αβύσσου;;;
Άρχοντες αυτού του τόπου (σε έρευνα που
έγινε από την Eurostat) γνωρίζετε ότι 500.000
ελληνόπουλα ζούνε πάμφτωχα. Δε χορταίνουν
το φαγητό που τρώνε, δε θερμαίνονται το χειμώνα, όπως πρέπει ή και καθόλου, δε ντύνονται,
όπως πρέπει ή με παλαιά και δωρεές, δεν έχουν
φάρμακα, όταν αρρωσταίνουν και οι παροχές
υγείας δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν έχουν για την
παιδική ηλικία ούτε ένα στοιχειώδες παιχνίδι…
Παράλληλα, 300.000 παιδιά
μένουν σε σπίτια που όλοι τους
είναι άνεργοι.
Στο σύνολο των παιδιών της
χώρας το 25% είναι φτωχά. Η
γενιά αυτή θα θυμίζει την πρώτη
μετακατοχική γενιά των Ελληνόπουλων.
Μέσα από αυτό το κατάντημα έχουμε και
τεράστια πνευματική διαταραχή των παιδιών.
Στη χώρα μας το ποσοστό που καταγράφεται
με τα στοιχεία του 2019 – πριν δηλαδή από το
ξέσπασμα της πανδημίας – είναι τρομακτικό.
Το 18% των παιδιών και εφήβων 10-19 ετών
αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 17,4% των
αγοριών και το 18,7 των κοριτσιών. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ποια είναι η σημερινή
κατάσταση!
Η Ευρωπαϊκή Eurostat τα στοιχεία που μας
έδωσε για το 2020 περιγράφει: «Φτωχό και
αντιμέτωπο με τον κοινωνικό αποκλεισμό
είναι το 31,5% των ανήλικων Ελληνόπουλων (κάτω των 18 ετών), έναντι ποσοστού
24,2% που είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε.».
Τα χαμηλότερα ποσοστά τα έχει η Σλοβενία
ποσοστό 12,10 και ακολουθούν η Τσεχία με
12,9%, η Δανία 13,5 και η Φινλανδία με
14,5% και…
Η οικονομική κρίση εκτός από την ανεργία,
τη φτώχεια και τη διεύρυνση των ανισοτήτων
συνοδεύονται από μειωμένες παροχές υγείας,
μειωμένη σίτιση, χαμηλή ποιότητα διατροφής

και αυξημένη παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat και
όλα αυτά σε πληθυσμό “καθαρών” Ελλήνων
λιγότερο των 10 εκατ. ψυχών.
Για να ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη
των “πλουσίων” που θα τρώγαμε με “χρυσά
κουτάλια”. Πρώτη σε φτώχεια είναι η Ρουμανία
με ποσοστό 41,5%, ακολουθεί η Βουλγαρία με
36,2% και αμέσως μετά ακολουθεί η Ελλάδα
με ποσοστό 28,9%... Δηλαδή
3.044.000 άνθρωποι συμπολίτες μας το 2020 βρίσκονταν σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού!
Ο παιδίατρος-σύμβουλος γαλουχίας Στέλιος Παπαβέντσης περιγράφει με
ανακοίνωσή του με θέμα “Οικονομική κρίση
και βρεφική διατροφή”:
«Η κακή διατροφή μιας ολόκληρης γενιάς
Ελληνοπαίδων σήμερα, θα έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις και μπορεί
να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική
ανάπτυξη στην Ελλάδα δεκαετίες αργότερα,
όταν πια τα παιδιά γίνουν ενήλικες».
Και το πιο ίσως τρομερό είναι ότι ο παγκόσμιος
και ιδιαίτερα ο μουσουλμανικός πληθυσμός αυξάνει ραγδαία, για το 2020 είχαμε αύξηση πάνω
από 67.000.000 ανθρώπους. Και δυστυχώς στη
χώρα μας την Ελλάδα, την Ευρώπη των λαών
και στην Ευρώπη των “πλουσίων” είχαμε και
έχουμε δραματικό δημογραφικό πρόβλημα με το
συνεχιζόμενο μειούμενο πληθυσμό!
Καταντήσαμε μια χώρα πτωχευμένη και χωρίς
μέλλον, είμαστε μόνιμα σε μια δημογραφική
και οικονομική κρίση. Είμαστε σε μια εθνική
τραγωδία. Είμαστε μπροστά σε ένα εθνικό
έγκλημα. Φθάσαμε στο χείλος της αβύσσου.
ΠΟΥ ΠΑΜΕ;;;
“Άρχοντες του τόπου που κυβερνήσατε την
Ελλάδα την τελευταία 12ετία, ποιος θα πληρώσει
για την κόλαση που μας φέρατε”;

Δ) Ο Άκης Τσελέντης ξεσπάθωσε!
Ο καθηγητής Σεισμολογίας και Διευθυντής
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών Γεράσιμος Τσελέντης
προκάλεσε “σεισμό” πολλών ρίχτερ στο σαθρό
πολιτικό σύστημα.
Για τη διαφωνία του στη Συμφωνία των Πρεσπών αποτέλεσε μια
μεγάλη έκπληξη. Οι δε θέσεις του
για τις ανεμογεννήτριες ήταν ένας
καταπέλτης, είχε χαρακτηριστικά
με την ανάρτηση στο facebook: «ο
χάρτης του τρόμου αλλάζει την
τοπιογραφία της Ελλάδας… ότι
τα φαραωνικά έργα των ΑΠΕ θα
επισπεύσουν τις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής…». Οι ανεμογεννήτριες «Απ’ όπου και
αν πέρασαν οι περίφημοι “πράσινοι επενδυτές”
είναι σαν ένα γιγαντιαίο τσουνάμι να σάρωσε
τον τόπο… – και συνεχίζει – εμείς εδώ γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας
αυτές τις επισημάνσεις και επιτρέπουμε στις
κατασκευαστικές εταιρίες και τα εργοτάξιά
τους να στήνουν με ελλιπείς και ατεκμηρίωτες μελέτες τα αιολικά τους εργοστάσια, όπου
αυτές επιλέγουν, αφανίζοντας με αυτόν τον
τρόπο, το φυσικό πλούτο της πατρίδος μας!».
Χωρίς να φοβηθεί τον “επιστημονικό” περίγυρο
και την κριτική που μπορεί να του κάνουν οι επαγγελματίες των παραθύρων, των ιστοσελίδων και
των Μ.Μ.Ε., βγήκε και κατήγγειλε την αφαίρεση
από το Αρεταίειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν
η μητέρα του, των ιερών εικόνων, γιατί ενοχλού-

σαν κάποιους!
Γράφει:
“Αιδώς Αργείοι
«Μήπως πρέπει να μας βάλουν και ένα
χαλάκι να προσευχόμαστε κοιτώντας προς τη Μέκκα;».
Με έκπληξη διαπίστωσα ότι
έχουν βγάλει τα εικονίσματα από
τα δωμάτια νοσηλείας. Και αυτό δε
συνέβαινε στο δωμάτιο της μητέρας
μου αλλά σε όλα.
Το τσέκαρα και μου είπαν «άνωθεν εντολή», για να μην προσβάλουμε τους αλλόθρησκους.
Αυτό είναι ένα μεγάλο αίσχος και πρέπει να
απαιτήσουμε να ξαναμπούν.
Εδώ είναι Ελλάδα και όχι Μωαμεθανιστάν.
Εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες θα
πολεμήσουμε, αν χρειαστεί και μόνο εμείς.
Κάπου με ενοχλεί αυτός ο δήθεν πολύ πολιτισμός, όπου το ανώμαλο γίνεται ομαλό και
τα θρησκευτικά μας σύμβολα καταργούνται.
Κάποιοι θα μας αποκαλέσουν ρατσιστές,
μπορεί και να με αποκλείσουν πάλι από το
facebook οι γνωστές κλίκες των ΜΚΟ. Δεν έχω
τίποτα με τους μετανάστες απλώς δε δέχομαι να
μου καταργούν τα θρησκευτικά σύμβολα οι
δήθεν προοδευτικοί”!
(facebook: Άκης Τσελέντης, 22-10-2021)
Πολλά συγχαρητήρια στον καθηγητή
Γεράσιμο (Άκη) Τσελέντη.
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π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης (επίσκοπος Πενταπόλεως)
Ο Μέγιστος των ιεραποστόλων
συνέχεια από τη σελ. 1

άνοιξε ολόλαμπρα στην αναστάσιμη απαντοχή! Εκεί
που επικρατεί η διαρκής ανεκλάλητη λειτουργική
πανήγυρη, εκεί που είναι ο άρρητος εορτασμός με
την παρουσία του ενανθρωπίσαντος Χριστού!
Πήρα το μολύβι να γράψω μερικές φτωχές
σκέψεις για έναν πλούσιο θείας χάριτος Ιερουργό
των μεγαλείων του Θεού. Ό,τι και αν γράψω θα
είναι μικρό και ασήμαντο μπροστά στο εύρος της
προσωπικότητας και στο τεράστιο έργο που άφησε.
Η ημερομηνία αυτή είναι σημαδιακή, διότι πριν
101 χρόνια (9-11-1920) εκοιμήθη ο μεγάλος άγιος
της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος
Πενταπόλεως και την ίδια ημερομηνία (9 Νοεμβρίου
2017),- αφού αναβίωσαν την πάλαι ποτέ επισκοπή
Πενταπόλεως – εκοιμήθη ο νεότερος επίσκοπος
Πενταπόλεως π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης, που
είχε σχεδόν την ίδια βιοτή και τον ίδιο ασκητικό
βίο. Ήταν ακτήμονας, ήταν κτήτορας, ήταν ταπεινός,
ήταν απλός στους τρόπους, ήταν προσηνής, ήταν
συγγραφέας αγιολογικών και οικοδομικών βιβλίων, αναχώρησε για την άλλη ζωή πλήρης έργων
αγαθών και ελεημοσυνών!
Οι ουράνιες δυνάμεις σκίρτησαν από χαρά με
την άνοδο στην άνω ιερουσαλήμ του π. Ιγνατίου, η
συνάντησή του έγινε με τις προσφιλείς και φωτοφόρες υπάρξεις. Οι πρώτοι που τον περίμεναν με τους
δορυφορούντες Αγγέλους θα ήταν ο επίσκοπος
Πενταπόλεως άγιος Νεκτάριος, ο Λαρίσης Θεολόγος, ο χειροτονήσας σε διάκονο Τρίκκης και Σταγών
Διονύσιος, οι πατέρες και αδελφοί της αδελφότητας
και πολύ άλλοι, που τον υποδέχθηκαν ακόμα με
ανεκλάλητο πανηγυρικό τόνο.
Γράφω τούτο ως απλός άνθρωπος, γεμάτος από
ποικιλόμορφα συναισθήματα που με κατακλύζουν
από τη μικρή γνωριμία. Γονατίζω με σεβασμό μπροστά στο ιεραποστολικό μεγαλείο του και αποτείνω
φόρο τιμής στην τετράχρονη μνήμη του.
Ο μακαριστός επίσκοπος Πενταπόλεως από αρχιμανδρίτης καλλιεργούσε την αγάπη που απαιτούσε
αυταπάρνηση, που αυτό γίνονταν εις βάρος της
ανάπαυσής του. Καλλιεργούσε εκείνη την αγάπη
που δεν υπολογίζει σε επαίνους και χειροκροτήματα,
που δε έβλεπε πρόσωπα παρά μόνο ανθρώπινες ψυχές. Καλλιεργούσε αυτή την αγάπη που αγκάλιαζε
όλους τους ανθρώπους. Καλλιεργούσε την αγάπη,
γιατί έχει ως γνώμονα πάντα να μη γνωρίζει τί ποιεί
η δεξιά από τί η αριστερά.
Αυτό εφάρμοσε και σαν ιεραπόστολος. Γι’ αυτό
όλη του τη ζωή τη διήλθε με την αγάπη. Ευεργετούσε τους συνανθρώπους αδιακρίτως φυλής,
χρώματος και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Γι’ αυτό
τον αγάπησε ο κόσμος, γιατί πρόσφερε την ανιδιοτελή αγάπη. Γι’ αυτό το μεγάλο άθλο του θα έλαβε
το μεγάλο το στεφάνι της νίκης που τον βράβευσε
ο Σωτήρας Χριστός.
Έγραφε πάντα με αγάπη καρδιάς, απλά και κατανοητά περιστατικά, και όλα αυτά είχαν γνώμονα
και σκοπό τη σωτηρία του κάθε καλοπροαίρετου
πιστού, όπως είναι το παρακάτω κείμενο:
Ήθελε να φύγη έτοιμος
Ήταν Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Ήρθε
η σκέψις και η επιθυμία στον π.Χ., σεμνό
και θεοφοβούμενο κληρικό να πάη στο
κοιμητήριο, στον τάφο της μητέρας του,
και να της διαβάση ένα «τρισάγιο». Ήταν
ευσεβής, πολύτεκνη η μητέρα του, η κυρά
Βερονίκη, «αιωνία της η μνήμη».
Κατεβαίνοντας ο κληρικός στο κοιμητήριο, είδε από μακριά ένα άνδρα, περασμένης ηλικίας, λίγο γερμένο, αρρωστιάρης
του φάνηκε, με αδύναμα χέρια σηκωμένα
και τα κουνούσε σε χαιρετισμό. Χωρίς
φωνή. Δεν το μπορούσε. Ανταπέδωσε

ο ιερέας το χαιρετισμό στον «άγνωστο»
αποκαμωμένο.
Έγινε η προσευχή μνήμης και ευγνωμοσύνης του καλού κληρικού προς την
αείμνηστη μητέρα του. Σκούπισε τα δυό
του μάτια από τα δάκρυα και πήρε την
ανεβασιά της επιστροφής. Πέρασε και από
το σπίτι, απ’ όπου τον είχε χαιρετήσει ο
γέρο-αρρωστιάρης. Έτσι, για παρηγοριά.
Πλησιάζοντάς τον, τον θυμήθηκε· ήταν ο
γέρος Παύλος. Τον αναγνώρισε, τον ήξερε,
τον είχε ’ξομολογήσει πολλές φορές, αλλά
είχε καιρό να τον δη. Ο κληρικός σπούδαζε
τη θεολογία στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
Χάθηκαν για καιρό! Χάρηκαν και οι δυο
τους που ξαναειδωθήκανε.
Χωρίς φωνή, με χειρονομίες ο γέρο-Παύλος. Του έδειξε να καθίσει.
Με φωνή που έβγαινε από το τρεμάμενο στόμα του και με δυσκολία, για να
ακούγεται, άρχισε να μιλάει στο σεβαστό
και παλαιό εξομολόγο του ο παππούς, σε
χαριτωμένη λαϊκή τσιλούμπα:
- Πάτερ, δοξάζω τον Πανάγαθο Θεό, που
σας έστειλε σήμερα μπροστά μου αυτή
την ώρα. Πέντε μήνες έχουν περάσει, που
τον παρακαλώ να μου στείλει έναν ιερέα,
να μου χαρίση το Άγιο Ευχέλαιο. Δεν έχω
ανάγκη από γιατρό, ούτε από λεφτά. Θέλω
να φύγω απ’ αυτή τη ζωή· να πάω στον
Πατέρα μου, αλλά νιώθω μεγάλη ανάγκη
από Ευχέλαιο, πριν φύγω.
Ο κληρικός τον άκουσε σιωπηλά και με
συγκίνηση και του είπε: «Θα έλθω πρώτα
ο Θεός σύντομα» και έφυγε.
Την επόμενη μέρα δεν πρόλαβε να πάει.
Αλλά την πιο άλλη μέρα (ήταν Τρίτη) το
απόγευμα πραγματοποίησε την υπόσχεσή
του. Τον υποδέχθηκε η κόρη του και τον
ενημέρωσε· «ο πατέρας μου, από την Κυριακή, μετά την συνάντησή μαζί σας, δεν
ξαναμίλησε· ούτε τρώει, ούτε πίνει, βέβαια,
ούτε μιλάει. Σήμερα όμως το πρωί φώναξε
δυνατά:
- Πού είναι ο πάτερ;
Φοβηθήκαμε πολύ. Μετά, δεν είπε τίποτε
άλλο.
Μπήκε με σεβασμό στο σπίτι ο κληρικός
και του φώναξε για να ακούσει:
- Κύριε Παύλε ήρθα!!!
Η μόνη λέξη-απάντησή του ήταν:
- Κάθισε.
Ο ίδιος έμεινε ακίνητος, ξαπλωμένος σε
μία ξύλινη σεζ-λονγκ, ντόπιας κατασκευής.
Ησυχία. Ο κληρικός σιωπηλός ιερούργησε.
Έβαλε «ευλογητός», τον έχρισε με το Άγιο
Έλαιο και με αγιασμένο λάδι του Αγίου
Νεκταρίου Πενταπόλεως, φερμένο από το
προσκύνημά του. Διάβασε τη συγχωρητική
ευχή. Και του φώναξε να τ’ ακούσει:
- Κύριε Παύλε, τελείωσα, ο Θεός νάναι
μαζί σου! Και έφυγε.
Μία ώρα μετά, κάποιος ήρθε στο Κέντρο
της ιεραποστολής να αναγγείλη ότι ο Θεός
πήρε την ψυχή του γέρο Παύλου στον
ουρανό!
Το τέλος του ευσεβούς Κονγκολέζου
άφησε «μετάμελον» (ενθύμισι) οικοδομητικό στους επιζώντες ορθοδόξους χριστιανούς (και όχι μόνο!).
† Ο Πενταπόλεως Ιγνάτιος

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
13ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)

(Με την ομολογία του “Συμβόλου της Πίστεως” εκφράζουμε την κατάλληλη ευχαριστία
για τους τρόπους της σωτηρίας μας που είναι
απρόσιτοι στο ανθρώπινο λογικό μας).
Και συνεχίζει ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης στην παράγραφο “περί των εν συνάξει
τελουμένων” και του λέει ότι, η απαγγελία του
“Συμβόλου” δεν είναι μια ψυχρή ομολογία:
“Προσμολογείται υπό παντός του της
Εκκλησίας πληρώματος η Καθολική Υμνολογία” (αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου: Περί Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, ρ. 487) και μας δίνει μία
πιο σαφέστατη ακόμα ανάλυση: «Τον ύμνον
δε τούτον οι μεν υμνολογίαν καλούσιν, οι
δε της θρησκείας το σύμβολον, άλλοι δε ως
οίμαι θειότερον ιεραρχικήν ευχαριστίαν
ως περιεκτικήν των εις ημάς θεόθεν αφικομένων ιερών δώρων» (ο.π. ρ.490).
(Τούτο τον ύμνο άλλοι τον ονομάζουν υμνολογία, άλλοι σύμβολο όλων των αληθειών της
θρησκείας κι άλλοι ιεραρχική ευχαριστία, σαν
προεκτική όλων των ιερών δώρων που έφτασαν
σε μας από το Θεό).
Τελειώνει η απαγγελία του “ΠΙΣΤΕΥΩ” με το
“Αμήν”. Εδώ το “Αμήν” μας βεβαιώνει τα Δόγματα που περιέχει το “Σύμβολο της Πίστεως”,
ότι όλα είναι αληθινά, ζωντανά και βέβαια. Οι
αλήθειες που χαρίζουν αιώνια ζωή.
Ο Λειτουργός ιερεύς εκφωνεί δυνατά:
«Στώμεν καλώς• στώμεν μετά φόβου• πρόσχωμεν την Αγίαν Αναφοράν εν ειρήνη
προσφέρειν».
Το “Στώμεν καλώς” είναι αρχαγγελική
φωνή, είναι σάλπισμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ
κατά την πτώση του Εωσφόρου. Θα πρέπει
και εμείς να αντισταθούμε στους πειρασμούς,
στα σκάνδαλα, τις κακίες, στους δαίμονες και
ανθρώπους που μας παρακινούν στο κακό. Ο
Θεόδωρος Ανδίνων λέγει χαρακτηριστικά, πως
πρέπει να στεκόμαστε την άγια αυτή, “νηφότως και ευσταθώς”, ξάγρυπνον και σταθεροί,
διότι βλέπουμε τον Κύριό μας να πάσχει για
εμάς (Θεοδ. Ανδίδων, Προθεωρία κεφαλαιώδης…,
ΡΕ 140, 444D).
Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει για
τη σταθερότητα στην πίστη και την ομολογία
που κάναμε προηγουμένως με το “Σύμβολο
της πίστεως”.
«Είτα ο ιερεύς – γράφει – “Στώμεν καλώς,
στώμεν μετά φόβου”. Επί της ομολογίας,
φησί, ταύτης στώμεν, μη δια πιθανολογίαν
αιρετικών σαλευώμεθα. Στώμεν μετά φόβου, ότι πολύς ο κίνδυνος τοις αμφιβολίαν
τινά περί της πίστεως ταύτης εν τη ψυχή
δεξαμέν οις. Ούτω δε βεβαίως εστώτων εν
τη πίστει, φησί, και η των δώρων ημών
προς τον Θεόν προσαγωγή κατά λόγον
γινέσθω».
Έπειτα ο ιερέας μας παραγγέλλει: Ας σταθούμε καλά. Ας σταθούμε με σεβασμό και με φόβο.
Ας σταθούμε με πιστότητα προθέσεων και με
σταθερότητα βίου στο περιεχόμενο αυτής της
ομολογίας. Μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας
να κλονιστεί από τις παραπλανητικές διδαχές
των αιρετικών. Ας σταθούμε με φόβο. Γιατί είναι
μεγάλος ο κίνδυνος για κείνους που επιτρέπουν
να εισχωρήσει μέσα τους κάποια αμφιβολία για
το περιεχόμενο αυτής της πίστης. Και έτσι, μένοντας σταθεροί σ’ αυτή την πίστη, ας κάνουμε
και την προσφορά των δώρων μας να είναι
σύμφωνη προς το λόγο μας.
“Πρόσχωμεν την Αγίαν Αναφοράν εν
ειρήνη προσφέρειν”. Η αγία αναφορά είναι
το πιο ουσιαστικό τμήμα της Θείας Λειτουργίας,
διότι όλα, όσα προηγήθηκαν, ήταν το στάδιο

προετοιμασίας για την αναφορά. Λέγεται έτσι,
επειδή από το επίγειο Θυσιαστήριο θα ανεβεί
στη Λατρεία του Θεού και θυσία στο επουράνιο
Θυσιαστήριο. Γι’ αυτό ο ψυχικός μας κόσμος
πρέπει να είναι σε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε να μπορείς να προσφέρεις τη θυσία
με ειρήνη.
Ο ψάλτης (ο λαός) απαντά: «Έλεον ειρήνης,
θυσίαν αινέσεως». Που σημαίνει ότι προσφέρουμε την Αγία Αναφορά μέσα από την καρδιά
μας με ειρήνη και αγάπη προς το Θεό και προς
τους ανθρώπους. Το δε έλεος, δηλαδή η αγάπη
είναι καρπός της πραγματικής αγάπης (άγιος
Νικ. Καβάσιλας, εις την Θεία Λειτουργία…, σελ.
136).
Ο Ιερέας βγαίνει στην Ωραία Πύλη, ευλογεί το
λαό – που είναι όρθιος – και λέγει: «Η χάρις του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη
του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του
Αγίου Πνεύματος, είη μετά πάντων υμών».
Όλη η πρόταση αυτή είναι αποστολική και είναι
παρμένη από τη Β΄ προς Κορινθίους επιστολή
του Αποστόλου Παύλου (13, 13). Εδώ ο απόστολος εύχεται στους χριστιανούς της Κορίνθου, να
είναι μαζί τους όλες οι δωρεές και οι θησαυροί
οι Ουράνιοι.
Στην Τριαδική αυτή ευχή του ιερέως, ο λαός
δια των ψαλτών απαντά: «Και μετά του Πνεύματός σου». Και τότε ο Ιερέας κοιτάζοντας προς
τον παντοκράτορα του τρούλου, υψώνει τα χέρια και δυνατά: «Άνω σχώμεν τας καρδίας»,
και ο ψάλτης (λαός) απαντά: «Έχομεν προς
τον Κύριον». Είναι στιγμή τέτοια που πρέπει
να υψώσουμε την καρδιά μας και όλο μας το
είναι προς τα πάνω, προς το Θεό.
Ο μέγας ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας
Νικόλαος Καβάσιλας γράφει:
«Ταύτα δε ειπόντος, ο ιερεύς υπερεύχεται τα
θειότατα και μέγιστα πάντων• “Η χάρις του
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη
του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του
αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών”.
Και αυτοί δε τα αυτά υπέρ του ιερέως ευχόμενοι•
“Και μετά του πνεύματός σου” προς αυτόν
αποκρίνονται κατά την εύχεσθαι υπέρ αλλήλων
κελεύουσαν εντολήν».
(Αφού ο ιερέας πει αυτά, δηλαδή αφού προτρέψει να σταθούν όλοι με προσοχή και αφού
συστήσει να προσφέρουν την αγία Αναφορά
με ειρήνη, εύχεται τα μεγαλύτερα και θειότερα
δώρα. Η Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και
η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία
του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί με όλους.
Και οι πιστοί, με την απάντησή τους, εύχονται
τα ίδια για τον ιερέα: Να είναι μαζί και με το δικό
σου πνεύμα. Και εύχονται έτσι, σύμφωνα με την
εντολή της αγάπης που συνιστά να εύχεται ο
ένας για τον άλλο).
«Τοιαύτης δε αυτούς αξιώσας ευχής και
ούτω τας ψυχάς αναστήσας από της γης, αίρει
τα φρονήματα και φυσίν• “Άνω σχώμεν τας
καρδίας”, “τα άνω φρονώμεν, μη τα επί γης”•
και αυτοί δε συντίθενται και φασίν εκεί τας καρδίας έχειν, “όπου ο θησαυρός ημών εστιν”, ου ο
Χριστός εστιν εν δεξιά του Πατρός καθήμενος•
“Έχομεν προς τον Κύριον”.
(Και αφού τους προσφέρει αυτή την ευχή
και αφού έτσι ανυψώσει τις ψυχές από τη
γη, ανυψώνει και τα φρονήματα, και λέει: Ας
ανεβάσουμε τις καρδίες μας ψηλά. Ας σκεφτόμαστε τα άνω τα ουράνια. Όχι τα γήινα. Και
αυτοί συμφωνούν εκεί, ότι έχουν ανυψώσει τις
καρδιές εκεί, που βρίσκεται και ο θησαυρός μας,
εκεί, που βρίσκεται θρονιασμένος ο Χριστός,
στα δεξιά του Πατέρα, εκεί έχουμε ανυψώσει
τις καρδιές μας.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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«Ο οικουμενισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Αυτοί που φεύγουν για την αιωνιότητα
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συνέχεια από τη σελ. 1

†ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΥΔΟΞΙΑ
και υιός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ

ηθικο-πολιτική «γεωγραφία» των ισχυ- αποτελούν, επίσης ένα νέο στοιχείο της
ρών πλανητικών δυνάμεων και ο οικου- σύγχρονης πραγματικότητας το οποίο
μενισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. πρέπει να λάβει υπόψη της η Χ.Δ.» (Στ΄
Εν πολλοίς, ο οικουμενισμός των συνέδριο, 2007).
Όμως, Εκκλησία και λαός, προσπέανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η αντίστροφη όψη των νόμων – εντολών του ρασαν με βήμα ζωηρό, μοιράζοντας
Θεού. Να θυμηθούμε, όμως, και την αν- εγκάρδια ψήφους στα νέο-ταξικά και
θρώπινη αρχή – έναρξη της αντιστροφής μαρξιστικά κόμματα.
Προσπέρασαν, ακόμη, και τους προφη– παραβίασης των Θείων δικαιωμάτων,
ως προβολή ανθρώπινου δικαιώματος:
τικούς συναγερμούς συγχρόνων αγίων
«και είδεν η γυνή, ότι καλόν το ξύλον της Εκκλησίας μας (π. Αυγουστίνος
εις βρώσιν και ότι αρεστόν τοις οφθαλμοίς Καντιώτης, αγ. Παΐσιος, π. Φιλ. Ζερβάκος,
ιδείν και ωραίον εστι του κατανοήσαι, και π. Αθ. Μυτιλιναίος, π. Σάββας Αχιλλέως,
λαβούσα από του καρπού αυτού έφαγε• π. Χαρ. Βασιλόπουλος κ.λ.π.). Οι κρίσεις
και έδωκε και τω ανδρί αυτής μετ’ αυτής, που ήλθαν (σήμερα) βαρύνουν όλους
και έφαγον» (Γένεσις γ΄,6).
μας. Προήλθαν από τα λάθη-αμαρτήΕίχαμε «δικαιωματική» αντίδραση ματα κλήρου και λαού, ενώ είχαμε όπλα
στο θέλημα του Δημιουργού. Το χαρι- επιτυχούς έγκαιρης αντιμετώπισής τους.
Θαυμαστό γεγονός, ότι η Ι. Αποκάλυσματικό δικαίωμα (δώρο) στη Θέωση
το μετέτρεψαν σε «έλλογη» ανθρώπινη ψη έχει υπογραμμίσει τις Αποστατικές
δικαιωματική πράξη!
(πλανητικές) κοινωνικές-ιστορικές δράΗ φιλανθρωπία του Θεού προχώρησε, σεις με θεολογικούς όρους και εικόνες.
όμως, στην αναίρεση της μεταπτωτικής
Σήμερα, στο «δικαίωμα Υγείας», η νέααδυναμίας του ανθρώτάξη έθεσε (κοινωνικοπου σε νέο πνευματικό Γράφει ο Nίκος Ε. Σακαλάκης πολιτικά) στο κέντρο
Μαθηματικός
την ανθρώπινη υγεία,
άξονα:
ως προτεραιότητα, θεω«… και το πνεύμα
μου δώσω εν ημίν και
ρώντας – προβάλλοντας
ποιήσω, ίνα τοις δικαιώμασί μου πορεύ- την Ορθόδοξη Εκκλησία ως απούσα στην
ησθε και τα κρίματά μου φυλάξησθε και πραγματικότητα «Κορονοϊός». Αυτή την
καθοδήγηση του μυαλού ακολούθησε
ποιήσητε» (Ιεζ. 36, 26-27).
Όταν ο άνθρωπος ειλικρινά δει τον και η οικουμενιστική διοίκηση της Εκεαυτό του στην εν Χριστώ ζωή τότε, με κλησίας, παρασύροντας σε πρωτοφανή
την ελπίδα σωτηρίας, προσεύχεται: «ότι ασέβεια και προκλητικό (μαζικό) φόβο το
λύχνος τοις ποσί μου ο νόμος σου και πλήθος των πιστών (;), αρνούμενοι (έτσι)
φως ταις τρίβοις μου τα δικαιώματά σου». την ιερότητα των Ναών (Μασκοφορία).
Για να μη κατηγορηθούμε «συνωΟι «νεοεποχίτικες – προοδευτικές»
μοσιολόγοι», παραθέτω οξυδερκείς ιδέες στο όνομα του δικαιώματος, σημάπαρατηρήσεις του Παναγιώτη Κονδύλη δεψαν το ήθος της Εκκλησίας και τη ζωή
(1943-1998):
των ανθρώπων, ως έλεγχος γεννήσεων,
- Α. «Η παγκόσμια αναγνώριση των δωρεές σπέρματος, εκατοντάδες αποαρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γόνους και νόμους (παρά φύσει) υπέρ
δε θ’ αποτελέσει θεμέλιο της παγκόσμιας της ανηθικότητας – διαστροφής της
ηθικής συνεννόησης παρά άλλο κοινό γενετήσιας ορμής.
πεδίο μάχης πάνω, στο οποίο κάθε πλευΓνωρίζουμε (και από τη Γραφή) ότι
ρά θα αγωνίζεται για την επικράτηση της η επιστημονική έρευνα είναι πολύτιμη,
δικής της ερμηνείας αυτών των αρχών όταν υποκινείται – διέπεται από άδολη
– υγιή προαίρεση. Υπάρχουν όμως και
και εναντίον άλλων ερμηνειών».
- Β. «Ο οικουμενισμός των ανθρωπί- υπερ-παράτολμα βιολογικά πειράματα
νων δικαιωμάτων προλειάνει, σύμφωνα επάνω σε αδιάγνωστες (ακόμη) περιοχές
με την εσωτερική του λογική, το δρόμο της ζωής. Όλα τα ερευνητικά πειράματα
προς τον παραμερισμό των συνόρων, χρειάζονται και ανάλογο χρόνο προς
καθώς επιδιώκει να αποσπάσει το άτομο αποτροπή κινδύνων των όρων ζωής.
Ερώτημα: Γιατί, σεβασμιώτατοι, επιμέαπό τη δικαιοδοσία του εθνικού κράτους
και να αναθέσει την προστασία των δι- νετε στην υποχρεωτικότητα του εμβολικαιωμάτων του σε διεθνείς οργανισμούς. ασμού έναντι του Κορονοϊού, όταν είναι
Έτσι διαμορφώνεται βαθμηδόν η δεδομένο ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη
συνείδηση, ότι αιωρείται κανείς μεταξύ (μακροχρόνια) επιστημονική προεργασία;
έθνους και ανθρωπότητας και ό,τι είχε
Να υπογραμμίσουμε ότι πολλοί άνσχεδιασθεί ως κατοχύρωση της ανθρώ- θρωποι (φοβούμενοι) κάνουν μόνο
πινης αξιοπρέπειας μεταβάλλεται σε «χρήση δικαιώματος» να διατηρηθούν
προοίμιο ανεξέλεγκτης μεταναστεύσεως υγιείς – ασφαλείς, χωρίς άλλους αποτων λαών και της άμεσης αντιπαράθεσης τρεπτικούς πνευματικούς ενδοιασμούς,
ανθρώπου προς άνθρωπο…». (Από το όπως η χρήση εκτρωμένων εμβρύων!
βιβλίο του «Πλανητική πολιτική μετά τον
Είναι αυτό Εκκλησιαστικό ήθος;
ψυχρό πόλεμο).
Με κάθε συντομία μπορούμε να πούμε,
Ούτε η ηγεσία της Εκκλησίας, ούτε ο ότι πολλοί αρνητές της υποχρεωτικόΕλληνικός λαός πρόσεξαν με σοβαρότητα τητας των εμβολίων (και Χριστιανοί)
– υπευθυνότητα και τις διαχρονικές (προ- πέφτουν στην παγίδα – λογική του «ανειδοποιητικές) διακηρύξεις της «Χριστια- θρώπινου δικαιώματος» (μόνο), χωρίς
Μετάνοια ενώπιον του Θεού.
νικής δημοκρατίας» (Ν. Ψαρουδάκης):
Μόνο με νομική πάλη δικαιωμάτων
«Η παγκοσμιοποίηση, η προσπάθεια
αποβολής της εθνικής μας μνήμης και (δεν την αρνούμεθα), η αμαρτία – υγειοσυνείδησης, η λήθη και η μετατροπή νομική δικτατορία δε χαλιναγωγούνται.
μας σε πολιτιστικό χυλό, εύχρηστο υλικό
Ο Κύριος είναι σαφής: «χωρίς Εμού ου
στα χέρια των ηγετών της Νέας Τάξης δύνασθαι ποιείν ουδέν».

Ο Μακαριστός Βασίλειος, φίλος και αδελφός, η γυναίκα αδελφό Βασίλειο να εξομολογηθούμε και να πάρουμε νέες
του Ευδοξία (Σούλα) και ο γιος τους δέχθηκαν το μεγάλο πνευματικές δυνάμεις, νεαροί όντως τότε.
Εδώ εμφυτεύθηκε ο ιερός ζήλος του να σπουδάσει την
κάλεσμα, το μεν ζεύγος άκουσε τη φωνή του ουρανού την
ημέρα της Γενέσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου (8-9-2021), ιερά επιστήμη της Θεολογίας, πώς όμως; Διότι τα οικονοο δε γιος Χαράλαμπος δύο ημέρες αργότερα, που τους μικά ήταν αδύνατα. Εδώ μέσα γνώρισε τον αποφοιτήσαντα
καλούσε να αποσυρθούν από την τραχεία διαπάλη, τα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασίλειο Παπανικοπρόσκαιρα και τα εγκόσμια και να ανηφορήσουν προς την λάου και τον συνέστησε στον π. Αυγουστίνο Καντιώτη
επουράνια Ιερουσαλήμ.
να τον πάρουν στο Οικοτροφείο
Όλοι μας το θάνατο τον βλέπουμε
της “Απολύτρωσις”, έτσι και έγινε.
από μέσα από τη ζωή αυτή, γι’ αυτό
Εδώ στο αγιασμένο οίκημα γνώρισε
και η φυγή σημειώνεται ως “έξοδος”
μεγάλα θεολογικά αναστήματα της
και ψάλουμε την εξόδιο ακολουθία.
εποχής, τον Στ. Σάκκο, Γερβάσιο
Αντίθετα οι άγιοι Άγγελοι το θάνατό
Ραπτόπουλο, Θεόφιλο Ζησόπουλο,
Στο κέντρο ο μακαριστός Βασίλειος
μας τον βλέπουν έξω από τη γη,
Αμβρόσιο Κυρατζή, Γεώρ. Βλαχοσε συνέντευξη στην Αθήνα
έξω από το χώρο και το χρόνο, έξω
γιάννη, Γεώρ. Παπαζέτη και δεκάδες
για τα δίκαια του π. Θεολόγου
από την υλική τούτη ζωή και μας
ακόμα που αποτελούσαν μια ισχυρή
συντροφεύουν μέχρι την άλλη πόρτα που έχει την πινακί- ιεραποστολική ομάδα. Εδώ διδάχθηκε την κηρυκτική τέχνη
δα, “είσοδος”, γιατί εκεί είναι η πύλη της Βασιλείας των και το αγωνιστικό φρόνημα, το λεγόμενο “καντιωτικό”,
Ουρανών και οι Άγγελοι παίρνουν την εντολή: «Άρατε έτσι έγινε ένας καλός μαθητής του μεγάλου δασκάλου του
Πύλας» (Ψαλμ. 23, 7) ανοίξτε τις πόρτες και ο Κύριος της κηρύγματος του π. Αυγουστίνου Καντιώτη.
Ως καθηγητής υπήρξε μαγνητικός, ελκυστικός και ευχάΔόξης τους υποδέχεται όλους αυτούς που έκαναν το μεγάλο
άλμα. Δύσκολο μεν, γιατί εδώ χρειάζεται, να ανοίξεις την ριστος, γι’ αυτό από όπου πέρασε, άφησε σημάδια ανεξίτηλα
καρδιά σου στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στη συχνή πνευματικής προσφοράς.
Θεία Κοινωνία, στην Ελεημοσύνη, στην Ιεραποστολή
Ο Θεός τον ευλόγησε να συνδεθεί με τα δεσμά του γάμου
ψυχών, στην αγάπη του πλησίον, στην ορθή πίστη μακριά με την Ευδοξία Φλώρου, μια αξιόλογη πνευματική κοπέλα
από πλάνες οικουμενιστικές και αιρέσεις… Εύκολο δε, που έζησαν μαζί πάνω από πενήντα χρόνια, αξιώθηκαν να
γιατί εδώ όλα πραγματώνονται με προσευχή, νηστεία, τα- δουν ευλογημένη οικογένεια με τέσσερα παιδιά, όλοι επιπείνωση, υπακοή στις ευαγγελικές προσταγές. Και τότε και στήμονες και δέκα πέντε εγγόνια. Και μαζί τώρα πιασμένοι
μόνον τότε, ακούγεται η στεντόρεια φωνή του Κυρίου: «Εύ χέρι-χέρι με διαφορά ώρας έφυγαν από τη γη στον Ουρανό.
δούλοι αγαθοί και πιστοί επί ολίγον ήσασταν πιστοί
Το κήρυγμα από λαϊκούς στους ναούς μέχρι το 1968 ήταν
επί πολλών σας καταστήσω. Εισέλθετε εις την χαράν απαγορευμένο, μέχρι που ήρθε στη Λάρισα ως επίσκοπος
του Κυρίου σας».
η φωτισμένη αυτή αγίου φυσιογνωμία, ο π. Θεολόγος
Κάπως έτσι πλησιάζεις την “είσοδο”
που βημάτιζε με πιστότητα στα ίχνη των
της σωτηρίας, της Βασιλείας των ουραοσίων Πατέρων της Εκκλησίας.
Το πρώτο μέλημά του αναλαμβάνοντας
νών. Από τούτη τη ζωή ανοίγεις ο ίδιος
την επισκοπική καθέδρα της μητρόπολης
ή κλείνεις την Ουράνια Πύλη.
Λάρισας ήταν να οργανώσει το κηρυΟ μακαριστός Βασίλειος, η σύζυγός του
και ο γιος τους έκαναν το μεγάλο άλμα,
κτικό και κατηχητικό έργο, επιστρατεύγια μεν τα δύσκολα χρόνια κι εξασκούοντας όλους τους Θεολόγους, αρκετούς
δασκάλους και ενδιαφερόμενους για
νταν και σαν καλοί αθλητές θα το πέρακατηχητές.
σαν χωρίς δυσκολία. Για δε το εύκολο το
Ευδοξία
γιος Χαράλαμπος
Οι ναοί έγιναν κυψέλες κατηχητικών,
καλλιεργούσαν σαν τον καλό γεωργό για
οι άμβωνες άρχισαν να βοούν μεταδίδοχρόνια αφανώς με πολλή προσοχή και
περισσή ευλάβεια, γι’ αυτό και ο Κύριος θα πρέπει να τους ντας λόγους ζωής. Ένας από τους επιστρατευμένους ήταν
αντάμειψε για τους κόπους των.
και ο μακαριστός Βασίλειος που, όταν ανέβαινε και άνοιγε
Με το μακαριστό έχουμε κοινή αδελφική ρίζα, διότι το στόμα του να κηρύξει, έτρεμε ο άμβωνας ολόκληρος, τα
γνωριστήκαμε μέσα στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο λόγια του βροντόφωνα, καυστικά, ελεγκτικά, μαχητικά και
“Σάπφειρο” στα μέσα του 1964. Την εποχή αυτή, και για συγχρόνως συναρπαστικά, συγκινούσε και ενθουσίαζε τους
πολλά ακόμα χρόνια, ήταν μια δύναμη, αποτελούσε μια ακροατές με την αναμετάδοση των μεγαλείων του Θεού.
μεγάλη χριστιανική έπαλξη με τρεις δυνατούς Θεολόγους,
Ο π. Θεολόγος έφυγε διωκόμενος από τις σκοτεινές
τους Β. Παπανικολάου, Γ. Παπαζέτη και τον Β. Στεργιούλη, δυνάμεις και τη Σεραφειμική φατρία, η Λάρισα έπεσε και
με δικηγόρους, γιατρούς, γεωπόνους, δασκάλους κ.α. Αυτή πάλι στο πνευματικό σκοτάδι, τα πάντα ερήμωσαν, τον
την πνευματική γωνία την ίδρυσε στα χρόνια της κατοχής επίσκοπο και μοιχεπιβάτη του θρόνου Σεραφείμ Ορφανό,
ο διωκόμενος από τη δεσποτική δικτατορία, ο στρατιωτικός τον ενδιέφερε το χρήμα και η καλή ζωή.
Αρχιμανδρίτης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, ο οποίος πέραΣτη 17χρονη εξορία του π. Θεολόγου ο μακαριστός
σε από τη Λάρισα ως ένα αποδημητικό πουλί, άφησε τη Βασίλειος ήταν σχεδόν πάντα κοντά του και όταν το 1989
φωλιά του και διώχθηκε από τον τότε δεσπότη Δωρόθεο το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (ΣτΕ) τον δικαίωσε,
Κοτταρά για τον έλεγχο που του έκανε για την ανάρμοστο τότε μπήκε από τους πρώτους μπροστά στον αγώνα για
την αποκατάσταση του σεπτού και αγίου ποιμενάρχου π.
για αρχιερέα βιωτή του.
Η μάνα του Αικατερίνη – μια αρχόντισσα και ευσεβής Θεολόγου. Ήλεγξε με παρρησία τους παραβάτες των Ιερών
γυναίκα με πίστη αγνή – εμπερίστατη, γιατί είχε χάσει τον Κανόνων και τις εκτροπές των εκκλησιαστικών ταγών,
άνδρα της – μαζί με τα παιδιά της βρέθηκαν στη Λάρισα παρέμεινε αυτός ως και όλη η οικογένεια από την πρώτη
και ζητούσε να βρει κάποιο πνευματικό αποκούμπι, σε μια στιγμή μέχρι και την κοίμηση του π. Θεολόγου κοντά του
Λάρισα που για δεκάδες χρόνια υπήρχε μια πνευματική γενναίος, όρθιος και μαχητής. Μετά φαίνεται ότι κουράεγκατάλειψη από τους εκάστοτε επισκοπήσαντες μητρο- στηκαν και σιγά-σιγά αποτραβήχτηκαν.
Το έργο του ως καθηγητού διδασκάλου είναι μεγάλο. Το
πολίτες (Αρσενίου, Δωροθέου, Δημητρίου, Ιακώβου), ήταν
έργο του κήρυκα του λόγου του Θεού είναι ανεπανάληπτο.
μια πραγματική έρημο “Σαχάρα” πνευματικά.
Ψάχνοντας-ψάχνοντας, βρέθηκε στο μικρό ναό των Το έργο στο συγγραφικό τομέα είναι αξιοζήλευτο. Το έργο
Αγίων Αποστόλων, εδώ υπηρετούσε ένα γεροντάκι, ο π. των εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια είναι πρότυπο.
Οι Αγωνιζόμενοι – που υπήρξε μπροστάρης – εάν σε
Αρσένιος μια αγία μορφή προσομοίωση τοιχογραφία αγίων,
ένας αδύνατος ξερακιανός με γενειάδα μεγάλη, αγράμματος κάποια στιγμή πικραθήκαμε εκούσια ή ακούσια, σου
(δημοτικού σχολείου) αλλά σοφός κατά Θεό, εδώ βρήκε ζητούμε συγνώμη. Η παρουσία σου πάντως μας άφησε
αποκούμπι η οικογένειά του, όπως και εκατοντάδες άλλοι αγαθές αναμνήσεις και θα σε μνημονεύουμε ευγνωμόνως.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, αδελφοί Βασίλειε, Ευδοξία και ΧαράΛαρισαίοι. Το σπιτάκι δίπλα στο ναό ήταν ανοιχτό από
το πρωί έως τα μεσάνυχτα, από δω περνούσαν δεκάδες λαμπε και ο Κύριος της δόξης θα άνοιξε την “είσοδο” με το
καθημερινά να τον συμβουλευτούν ή να εξομολογηθούν. “Άρατε Πύλας” για να αξιωθείτε της Θείας μακαριότητας.
Από αυτό το σπιτάκι περνούσαμε και εμείς με το μακαριστό Αμήν.

(Ένα πολιτικό–ψυχολογικό όπλο εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας)
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Αυτοί που φεύγουν και μας περιμένουν

Η συντριβή
των Ιεραρχών!
συνέχεια από τη σελ. 1

μεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής Κ. Κα- στους νεκρούς στα νεκροταφεία κλπ.
βάφης: «Η σιγή είναι βαρεία νόσος, σκιά
Επιπλέον, υποβαθμίστηκε σημαντικά
και νυξ! Ο λόγος είναι αλήθεια, ζωή, ο ρόλος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας,
αθανασία». Λαλήσωμεν λοιπόν, αφού δίνοντας την εντύπωση ότι αποτελεί
«ομοίωμα επλάσθημεν του Λόγου, μια απλή διεύθυνση κάποιου υπουραφού λαλεί εντός μας η θεία σκέψη, γείου που απλά δέχεται εντολές και
της ψυχής η άυλος ομιλία»!
τις εκτελεί. Θεωρήθηκε ανίκανη να
Σεβαστοί Ιεράρχες, παραδεχτείτε το: μπορέσει να βάλλει τάξη στους ιερούς
Έχετε υποστεί μια απόλυτη συντριβή!
ναούς και να γίνονται οι ακολουθίες
Η Στρατηγική ήττα της κορυφής της με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων.
Ιεραρχίας της Εκκλησίας (Αρχιεπί- Το χειρότερο όλων, κάτι που αποτέλεσκοπος με την Διαρκή Ιερά Σύνοδο), σε και βασικό στόχο των εχθρών του
στα πλαίσια της «αντιπαράθεσης» με Χριστού και της Εκκλησίας, είναι ότι
την κυβέρνηση στο θέμα του γνωστού πολεμήθηκε η Θεία Κοινωνία, με τις
«κορωνοϊού», κατέληξε σε συντριπτική διάφορες θεωρίες περί
ήττα όλων (σχεδόν) υμών των Ιεραρμετάδοσης του ιού, και ουσιαστικά
χών από τους ξένους και εγχώριους ποινικοποιήθηκε. Τέλος, συνελήεχθρούς της Εκκλησίας μας.
φθησαν ιερείς και ιεράρχες από τις
Ήττα σημαίνει να χάνεις από τον αστυνομικές αρχές και σύρθηκαν στα
αντίπαλό σου τον πόλεμο ή οποιοδή- αστυνομικά τμήματα ως παραβάτες
ποτε αγώνα. Συντριβή
του κοινού ποινικού διo Νικόλαος Ταμουρίδης καίου και στη συνέχεια
σημαίνει σύγκρουση και Γράφει Αντγος
(ε.α)-Επίτιμος
συνακόλουθη διάλυση,
φιμώθηκαν από την
Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ
εξόντωση, καταστροφή,
ίδια την Ιεραρχία και
σύνθλιψη, καταρράκωεγκαταλείφθηκαν οι
ση. Συντριπτική δε ήττα, είναι η τόσο πραγματικοί αγωνιστές που είναι δίπλα
μεγάλη ήττα που επιφέρει συντριβή σε στο λαό, δηλ. ιερείς που αντέδρασαν.
όλα τα επίπεδα.
Η κορυφή της Ιεραρχίας με διαρκείς
Αρχικά, η κυβέρνηση, στα πλαίσια παλινωδίες προσπάθησε από τη μια
της συγκράτησης της εξάπλωσης του πλευρά να μην έρθει αντιμέτωπη με
περίεργου «κορωνοϊού», με ένα tweet την κυβέρνηση, η οποία σταθερά και
του πρωθυπουργού, που έδειξε ότι δεν ακλόνητα επέμεινε στις αποφάσεις της,
υπολογίζει την Ιεραρχία ούτε σέβεται και από την άλλη πλευρά να πείσει
την Εκκλησία, αποφάσισε να κλείσει τον πιστό λαό ότι δεν μπορεί να γίνει
τους ιερούς ναούς, εν μέσω της Αγίας διαφορετικά, ψελλίζοντας δικαιολογίες,
και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να όπως «μπόρα είναι θα περάσει», «ας
απαγορεύσει κάθε είδους ιερή ακολου- κάνουμε εμείς υπακοή να μην ρίξουν
θία, πλην κάποιων «κεκλεισμένων των επάνω μας την ευθύνη της εξάπλωσης
θυρών», ακόμη και κατά τη διάρκεια του ιού», «δεν μπορούμε εμείς να πλητης Μεγάλης Εβδομάδος και της Ανά- ρώνουμε πρόστιμα», «ας έχουμε πίστη
στασης του Χριστού μας. Το γεγονός και όλα θα περάσουν» και άλλα τινά.
αυτό βέβαια συμπαρέσυρε πλήθος
Στη συνέχεια, παγιώθηκε μια κατάάλλων απαγορεύσεων, πολύ βασικών σταση κατά την οποία οι Ιεροί Ναοί
για τους πιστούς, όπως οποιαδήποτε μετατράπηκαν σε τόπους μασκοφόρων,
προσέγγιση των ιερών ναών, Εξομο- με μειωμένο αριθμό συμμετεχόντων, με
λόγηση, Θεία Ευχαριστία (Κοινωνία), αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του πιστού
μεταφορά του Αγίου Φωτός, κτύπημα λαού να απομακρυνθεί και να μην εκτων καμπάνων, μετάδοση των ακολου- κλησιάζεται. Βλέπουμε δε και την τραθιών δια μεγαφώνων, απόδοση τιμών γική περίπτωση ιερείς να κοινωνούν
στους πιστούς τον Χριστό, δηλ. την
Ζωή, φορώντας μάσκα!
Σεβαστοί Ιεράρχες!
-Απωλέσατε την αίγλη της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας,
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
η
οποία
υποβιβάστηκε
πολύ στην
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
εκτίμηση
των
πολιτών
ως
θεσμός.
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 292 ΚΩ∆. ΥΠ. 061603
-Υποκύψατε
στις
πιέσεις
των
ποΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
λιτικών,
οι
οποίοι
διαχρονικά
έχουν
Ιδιοκτήτης Εκδότης ∆ιευθυντής
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
αποδείξει ότι δεν συγκαταλέγονται
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
στον πιστό λαό του Θεού.
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
-Παραδώσατε αμαχητί την εξουΤ.Κ. 41221 Λάρισα
σία την οποία κατείχατε σε μια
Τηλ.: 2410 284644
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).
Φαξ: 2410 551113
-Παραδώσατε τα κλειδιά των ΙεΕκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ρών
Ναών στην πολιτεία, με αποτέ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
λεσμα να εισβάλλουν αστυνομικοί
www.agonas.org
για «έλεγχο τήρησης μέτρων και
info@agonas.org
επιβολή προστίμων!», γεγονός που
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συνέχεια στη σελ. 7

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

† ΜΙΧαΗΛ ΣΩτΗρΙΟυ

(Ένας μικρός άγγελος πέρασε, φτερούγισε για λίγο και έφυγε)
Ο Ουρανός έστελνε αρχαγγέλους ή αγγέλους, για
να φέρουν κάποιο θέλημα του Θεού στη γη. Τώρα
με τη χάρη του Θεού στέλνει η γη αγγέλους στον
Ουρανό, που είναι “οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες” άγιοι ή “εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων
καταρτίσω αίνον”, μικρά παιδιά και
νήπια.
Ένας τέτοιος μικρός άγγελος
π ο υ
έφερε το όνομα του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ φτερούγισε για την ουράνιο Βασιλεία, πρόκειται για το
Μιχαήλ Σωτηρίου, για πολλούς δε γνωρίζουν καν το
όνομα και το επίθετο, είναι
όμως από γονείς πίστεως
και αρετής, δεν αφήνουν
λειτουργία και αγρυπνία
που να μην βρεθούν, ο παππούς Μιχαήλ έγινε σε μεγάλη
ηλικία ιερέας μόνο και μόνο
από ζήλο και αγάπη να προσφέρει “θυσίαν αινέσεως”
στην επί γης θεία λειτουργία
και η πρεσβυτέρα παρ’ ότι και αυτή
μεγάλης ηλικίας τον ακολούθησε στην
ιερατεία του παπά σε ένα απομακρυσμένο
νησί (κουφονήσι) με ελάχιστους κατοίκους.
Η δε προγιαγιά του Σοφία (Βρογκιστινού) ήταν
ο φύλακας άγγελος του π. Θεολόγου όλες τις ημέρες της “ζωής” του, μέχρι που τον έκλεισε και τα
μάτια του στις τελευταίες στιγμές του Νοσοκομείου
βλέποντας και ακούγοντας θαυμαστά από τον π.
Θεολόγο.
Ήταν ακόμα η κυρία Σοφία, ο στυλοβάτης του
μοναστηριού του Αγίου Δημητρίου Στομίου από
την ημέρα που άρχισε η αναστύλωσή του το 1969,
το σπίτι της είχε γίνει αποθήκη προσωρινής συγκέντρωσης διαφόρων υλικών ακόμα και χρημάτων για την ανακατασκευή του ερειπωμένου από
εκατοντάδες χρόνια εγκαταλειμμένο μοναστήρι.
Μετά απ’ αυτά πλανάται στους ανθρώπους η
σκέψη, γιατί ο Θεός τους πήρε ό,τι πολύτιμο είχαν,
το μονάκριβο παιδί τους, αφού είναι δικοί του και
τηρούσαν με ευλάβεια τα διατεταγμένα της πίστεως και ευσεβείας;
Ο απόστολος Παύλος γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «ανεξερεύνητα τα κρίματα
αυτού (του Θεού) και ανεξιχνίαστοι αι οδοί
αυτού!» (Ρωμ. 11, 33).
Είμαστε πολύ μικροί και δεν μπορούμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, η δε κάθε περίπτωση
έχει και το δικό της λόγο.
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε στους γονείς
που είχαν χάσει τα παιδιά τους: «… να μη κλαίτε
για τα μικρά, που είναι σαν Άγγελοι μέσα στον
παράδεισο. Το παιδί σου, του Θεού ήταν. Και
όταν σου το χάρισε ο Θεός, σε τίμησε. Και τώρα
πάλι, που σου το πήρε, σου τίμησε το παιδί
σου να χαίρεται πάντοτε στον παράδεισο και
συ να κάθεσαι να κλαις, είναι άπρεπο. Ένας
Βασιλιάς σου γυρεύει το παιδί σου να το κάνει
βεζίρη και χαίρεσαι να του το δώσεις. Πολύ
μάλλον δεν πρέπει, που σε αξίωσε ο πανάγαθος Θεός και πήρε καρπό από την κοιλιά σου
και σου έβαλε το παιδί σου μέσα στον παράδεισο και σου το φυλάγει να σου το παραδώσει
στη Δευτέρα Παρουσία να λάμπει περισσότερο
από τον ήλιο, για να λάβεις το μισθό σου να
χαίρεσαι πάντοτε μαζί του;».
Ο άγιος Παΐσιος απάντησε σε ερώτημα που του
έθεσαν: «γιατί ο θεός επιτρέπει να πεθαίνουν
νέοι άνθρωποι;» και απάντησε: «Ο Θεός παίρνει
τον κάθε άνθρωπο στην καλύτερη στιγμή της
ζωής του, για να σώσει την ψυχή του» και σε
άλλους απάντησε:

«Μην κουράζεσθε, αρκεί η καλή διάθεση που
έχετε». Άλλον, επειδή είναι πολύ καλός, τον διαλέγει και τον παίρνει κοντά Του, γιατί ο παράδεισος
χρειάζεται μπουμπούκια. Φυσικά οι γονείς και οι
συγγενείς είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουν
αυτό. Βλέπεις, πεθαίνει ένα παιδάκι, το παίρνει
αγγελούδι ο Χριστός και κλαίνε και οδύρονται
οι γονείς, ενώ έπρεπε να χαίρονται.
χαίρονται Γιατί που
να ξέρουν τι θα γινόταν, αν μεγάλωνε;».
Πρέπει έτσι να χαίρονται οι γονείς. Άλλωστε
«από εκείνη τη στιγμή έχουν έναν πρεσβευτή στον Παράδεισο. Όταν πεθάνουν,
θά ’ρθουν τα παιδιά τους
με τα εξαπτέρυγα στην
πόρτα του Παραδείσου
να υποδεχθούν την
ψυχή τους. Δεν είναι
μικρό πράγμα αυτό!».
Τα παιδιά που θέλουν και τη μανούλα τους κοντά τους, ο Χριστός
θα τα ακούσει και θα σώσει με
κάποιον τρόπο και τη μητέρα
του.
Ο καθηγητής της Δογματικής στο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Δημήτριος
Τσελεγγίδης, γράφει για τα του θανάτου: «Ο
θεός αγαπά σε ασύλληπτο βαθμό όλους τους
ανθρώπους. Μάλιστα, ο άγιος Ιωάννης ο
Χρυσόστομος θεωρεί τον Χριστό ως τον μανιωδέστερο των εραστών της σωτηρίας των
ανθρώπων. Κατά την Αγία Γραφή, άλλωστε,
ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν
και να τον γνωρίσουν ως την υποστακτική
Αλήθεια («πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και
εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν»).
» … Ο Θεός αποφασίζει το θάνατο του κάθε
ανθρώπου με βάση την παγγνωσία και την
αγάπη του. Τούτο, πρακτικώς, σημαίνει ότι
ο κάθε άνθρωπος πεθαίνει στην καλύτερη
χρονική στιγμή γι’ αυτόν. Κατά συνέπεια, μία
ενδεχόμενη παράταση της ζωής μας, πέρα από
το όριο που έθεσε η αγάπη του Θεού για τον
καθένα μας, θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα
στην ποιότητα της αιωνίου ζωής μας…».
Ο θάνατος ενός αγαπημένου ανθρώπου μας
προκαλεί πόνο και μεγάλη θλίψη. Αφού είμαστε
Χριστιανοί, το πένθος δεν μπορεί να είναι απελπισμένο, γιατί ο χριστιανός βλέπει ως σημαντικό
γεγονός την ανάσταση όλων των νεκρών κατά τη
Δευτέρα Παρουσία.
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε για τους πενθούντας: «Έτσι, αδελφοί μου, να μη λυπάστε
για τους νεκρούς, αλλά να κάνετε ό,τι μπορείτε
για την ψυχή τους: συλλείτουργα, μνημόσυνα,
νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες. Και όσες
γυναίκες φοράτε λερωμένα για τους αποθαμένους σας, να τα βγάλετε, διότι βλάπτετε και
τον εαυτό σας και τους αποθαμένους».
Τα αηδόνια ζούνε λίγα χρόνια, αλλά ομορφαίνουν τη φύση με το κελάηδημά τους. Οι άγγελοι
κελαηδούν ψάλλοντας και ομορφαίνουν μέσα
στην απεραντοσύνη του ουρανού. Μέσα σε αυτή
τη χορωδία των αηδονιών και των αγγέλων έχει
προστεθεί και ο άγγελος Μιχαήλ.
Ένας μικρός άγγελος, πέρασε, φτερούγισε για
λίγο και έφυγε και τώρα βρίσκεται στου Θεού την
αγκαλιά.
Άγγελε Μιχαήλ θα προσευχόμεθα στον Κύριο
της δόξης να αξιώσει όλους τους κατά σάρκα δικού
σου και εμάς, να παρίστασαι με τους αγγέλους και
πολυόμματο Σεραφείμ στη Μεγάλη Είσοδο και της
δικής μας υποδοχής. Αμήν.
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συνέχεια από τη σελ. 1

Τι να διδάξεις με οχιές, ποντίκια και αράχνες;

των «Δεξιοτήτων». Μια παροιμία
στην γενέτειρά μου Πιερία λέει: «Η
ψείρα μας στον Έλυμπο και μεις στα
πανηγύρια». Δεν κοιτάμε τα χάλια
μας, αλλά τρέχουμε στα «παγγύρια».
Αντί να αλλάξει τα απαράδεκτα
και καταστροφικά για την μόρφωση
των μαθητών μας βιβλία «Γλώσσας»,
κομπάζει κιόλας για τις προκοπές του.
Επειδή η επανάληψη μήτηρ εστί
της μαθήσεως και των κακώς και
κακών κειμένων, καταγράφω και
πάλι τα ευτράπελα μεν, επικίνδυνα
δε, περιεχόμενα του πρώτου βιβλίου
Γλώσσας που πιάνουν οι μαθητές
στα χέρια τους, υπενθυμίζοντας ότι η
κρισιμότερη και βασικότερη τάξη του
σχολείου, όλων των βαθμίδων, είναι η
Α’ δημοτικού και σ’ αυτό συμφωνούν
όλοι οι ειδικοί.
Ξεφυλλίζοντας τα γλωσσικά εγχειρίδια της Α΄ δημοτικού εντυπωσιάζεσαι από το μεγάλο αριθμό «δράσεων»
με ζώα απ΄ όλο το… βασίλειό τους: κατοικίδια, «άγρια και ήμερα του βουνού
και του λόγγου», πτηνά, ερπετά, θηρία
τροπικών χωρών, ζώα της θάλασσας,
ακόμα και ζωύφια. Η εκμάθηση των
γραμμάτων της αλφαβήτας γίνεται
μέσω κάποιων ολιγόστιχων «ποιημάτων», στα οποία πρωταγωνιστούν
μόνο ζώα.
Παραθέτω κάποια παραδείγματα.
Ας προσεχθούν οι ευφάνταστοι και
εξωπραγματικοί συνδυασμοί διαφορετικών ζώων σε κοινές δράσεις,
εντελώς έξω από την εμπειρία των
παιδιών.
Σελ. 25. «Γλώσσα», Α΄ Δημοτικού:
«Ταξιδεύω με το τρένο/ τρέχω, τρέχω
δίχως φρένο/ Και ο αετός φωνάζει: /Ε,
ε, Τιτίνα, πάτα γκάζι».
Σελ. 29. «Ένα μυστήριο ελικόπτερο
είδα/ χθες στην εφημερίδα./ Είχε
ελέφαντα πιλότο,/ για τιμόνι ένα
μπισκότο».
Σελ. 31. «Σαλιγκάρι, σαλιγκάρι,/
μήπως να σε πω Σαλιάρη;/ Μήπως
Τάσο; Μήπως Σούλη;/ Μήπως να σε

συνέχεια από τη σελ. 6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

πω Σπιτούλη».
πουν τα παιδιά συνεχώς).
Σελ. 33. «Τι να έχει το πακέτο;/
Στη σελ. 63, τα παιδιά πληροφορούΜήπως κόκορα καρότα;/ Μήπως μια
νται ότι «στο χορό της νεράιδας πήγαν
μεγάλη κότα;/ Κι άμα έχει καναρίνι;/
ζώα, όπως: το ελάφι και η φώκια,
Ένα γλέντι που θα γίνει!
όπως και το φίδι(!), ενώ απουσίαζαν
Σελ. 38. «Ρινόκερος και κόκορας/
(άγνωστο για ποιο λόγο) η αλεπού, η
κότα, αετός και κόρακας/ παρέα περαρκούδα και ο γάιδαρος».
πατάνε/ σε παραλία πάνε.
Στη σελ. 29. Ο ποντικός προσκαλεί
Σελ. 53. «Γιατί γελάνε οι ακρίδες,/ οι
για φαγητό την οχιά, τον παπαγάλο
γορίλες κι οι γαρίδες;/ Γιατί η γάτα κάκαι το άλογο. (Κι ένας καρχαρίας τι
νει μάγια/ για να γίνει κουκουβάγια».
μας πείραζε;).
Σελ. 57. «Να ‘χανα, τι να ‘χανα,/ να
Στη σελ. 45 ο παπαγάλος χάθηκε
‘χανα τα λάχανα./ Αχ, με τόσα χάχακαι τον ψάχνουν ένας γορίλας, το
να/ έχασα τα λάχανα». (Εξαιρετική η
άλογο και ο ιπποπόταμος. (Γιατί όχι
έμπνευση, αντικατοπτρίζει εναργέκαι μια κατσαρίδα; Γιατί αδικούνται
στατα το Σχολείο των δεξιοτήτων. Για
τα «συμπαθή» οικοδίαιτα).
χάχανα και λάχανα…).
Στη σελ. 49, το σκουλήκι, έμπλεον
Σελ. 63. «Τι ουρά να μου ταιριάζει/
ποιητικού οίστρου, λέει στη γάτα:
φουντωτή ή πουπουλέ«χαλάλι σου τα λάχανα,/
Γράφει ο Δημήτριος
νια;/ Μια ουρά με μαύρες
για τόσα χάχανα».
Νατσιός δάσκαλος-Κιλκίς
βούλες/ ή με κόκκινες
Στο βιβλίο Γλώσσας,
καρδούλες;».
στο δεύτερο τεύχος, συΣελ. 65. «Με ένα πανεχίζεται η λογοτεχνική
πούτσι για καράβι/ ταξιδεύει το κουπεριδιάβαση στο βασίλειο των ζώων
τάβι./ Κάνει τα χέρια του χωνί,/ βάζει
και λοιπών πλασμάτων του ματαίου
δυνατή φωνή./- Το καράβι μου βουτούτου κόσμου, «ερπετά ων ουκ εστιν
λιάζει/ κι όπου να ‘ναι σκοτεινιάζει».
αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων».
Σελ. 67. «Δε φοβάμαι το σκοτάδι/
Σελ. 30-31. Στη συνέλευση των
είμαι δυνατό κουτάβι./ Οι αστραπές
ζώων με θέμα «συζήτησης» την
δε με τρομάζουν/ κι οι βροντές με
ανεύρεση ενός θησαυρού, μετέχουν
διασκεδάζουν».
η σαύρα, ο ταύρος, το μυρμήγκι, ο
Ολόκληρο το τεύχος της «Γλώσσας»
κόκορας, ο βάτραχος, ο σκύλος, ο
κινείται σ’ αυτούς τους …εξωφρενιποντικός και η γάτα.
κούς ρυθμούς. Ποιηματάκια, κραΣτη σελ. 34, μετά από ένα ταξίδι που
νιοκενή, τα οποία σκαρφίστηκαν οι
έκανε ο παπαγάλος στην Αφρική, κασυγγραφείς. Και πρωταγωνιστές, σε
λεί με γραπτή πρόσκληση, το κείμενο
απίθανους, εξωπραγματικούς συντης οποίας παρατίθεται στο βιβλίο,
δυασμούς, μόνο ζώα. Φαίνεται ότι οι
τους φίλους του, δηλαδή τον βάτραχο,
στιχοπλόκοι συγγραφείς των βιβλίων
τον ποντικό, την κότα, αλλά και τη
πάσχουν από άκρατον ζωοφιλία. Το
γάτα, για να τους δώσει τα διάφορα
βιβλίο συνοδεύεται από «Τετράδιο
δώρα που έχει φέρει.
Εργασιών».
Σελ. 45. Στη μεγάλη γιορτή γνωριΣτη σελ. 19, συμπληρώνοντας με τα
μίας με τους νέους γείτονες της που
σωστά γράμματα ορισμένα κενά, σε
έκανε η «καφετιά» αράχνη, παρευσχετική άσκηση, τα παιδιά μαθαίνουν
ρέθησαν το ποντίκι, το κουτάβι, το
πως «οι φίλοι της κότας Τιτίνας είναι
παγώνι, δύο γάτες, το κουνούπι κα
ο αετός, ο βάτραχος και η νυχτερίδα(!),
το φίδι.
καλύτερος φίλος όμως ο αετός». (Ναι!
Στη σελ. 46, διαβάζουμε ότι «η γειΝυχτερίδες και κότες αντάμα, βλέτόνισσα αράχνη και η οικογένειά της
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είναι ακροβάτες. Η καφετιά αράχνη
πηδάει με αλεξίπτωτο. Ενώ η μαύρη
τρέχει με ποδήλατο». («Μαύρα και
άραχνα», κυριολεκτικώς).
Στην επόμενη σελίδα (47) μαθαίνουμε τα επαγγελματικά όνειρα των
«ζωντανών». «Ο σκύλος θέλει να γίνει
κολυμβητής. Ο ποντικός γυμναστής.
Ο παπαγάλος παλαιστής. Ο βάτραχος
ποδηλάτης και ο κόκορας διαιτητής».
(Και η ύαινα τηλεπαρουσιαστής.
Όπως γράφει ο ποιητής «κάνε μια
κρούστα τρέλας γύρω από το μυαλό
σου για να αντέξεις την τρέλα»).
Σελ. 52. Κατά την επιστροφή του
από την Αφρική το χελιδόνι δεν ξέχασε «να φέρει και μια φωτογραφία
της ζέβρας», καλώντας τους φίλους
του να το βοηθήσουν να φτιάξει τη
φωλιά του.
Σελ. 68 πάλι προσκλητήρια ζώων.
Ο Μολύβιος προσκαλεί για «λογοτεχνική βραδιά» τα ζώα: γάτα, βάτραχο,
κουκουβάγια, νυχτερίδα, μυρμήγκι,
χελώνα, λαγό, φίδι, παπαγάλο, σκαντζόχοιρο.
Και το δεύτερο τεύχος της «Γλώσσας», το οποίο περιέχει πεζά ως επί το
πλείστον κείμενα, πρωταγωνιστούν
ζώα. Παντελής ανατροπή του παραδοσιακού, για μας τους Έλληνες,
τρόπου Παιδείας, που ήθελε τις αξίες
σαρκωμένες και βιωμένες σε πρόσωπα (προσωποκεντρική).
Ελάχιστα, ανύπαρκτα τα κείμενα με
ανθρωποκεντρική αναφορά. Κείμενα
ανόητα, άνευρα, φλύαρα, άψυχα,
κρανιοκενή, μια ακατάσχετη και
κουραστική παράθεση συμβάντων
από την υποτίθεται «ζωή των ζώων.
Πού πήγε η ανθρωποποιός αποστολή
της Παιδείας;
Ανύπαρκτη η οικογένεια, το ευλογημένο καταφύγιο και έσχατο κάστρο
για διάπλαση χαρακτήρα. Προγραμμένες η φιλοπατρία, η πίστη, το φιλότιμο, η εργατικότητα και η εντιμότητα.
Πώς να τις διδάξεις με οχιές, ποντίκια και κουνούπια;

Η συντριβή των Ιεραρχών!

παραπέμπει μάλλον στην Τουρκοκρατία ή στην Γερμανική
Ναζιστική Κατοχή.
-Σταματήσατε τις λιτανείες, δείχνοντας ότι δεν τις πιστεύετε, ενώ διαχρονικά οι λιτανείες αποτελούσαν τη λυτρωτική
διέξοδο από τις πάσης φύσεως συμφορές που έπλητταν τον
λαό.
-Αντικαταστήσατε τον αγιασμό με τα σκευάσματα ενός
ψεκασμού μέσα στους ιερούς ναούς!
-Εκκοσμικεύσατε πλήρως την πνευματική ζωή των Χριστιανών και τις ιερές ακολουθίες.
-Πήρατε (οι περισσότεροι) σαφή θέση υπέρ των εμβολιασμών από εμβόλια που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο,
δηλ. προτρέψατε τον πιστό λαό του Θεού να καταστούν
πειραματόζωα, για να γίνουν πράξη τα έργα του διαβόλου,

δηλ. η Νέα Παγκόσμια Τάξη.
Και τώρα, τι μέλλει γενέσθαι;
Σύντομα θα λήξει αυτή η πρωτόγνωρη εμπειρία και μάλιστα πολλά θα αποκαλυφθούν για την λεγόμενη πανδημία. Η
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία επιβάλλεται να στηρίξει τον
πιστό λαό του Θεού και να ανακτήσει το χαμένο μεγαλείο της.
Σεβαστοί Ιεράρχες!
-Όταν αποσύρεστε από τις φανταχτερές αίθουσες των ιερών
ναών και των επισκοπείων, όταν παύουν οι πάσης φύσεως
υποκλίσεις από το προσωπικό του κοντινού σας περιβάλλοντος, όταν σταματούν οι Αίνοι και τα Μεγαλυνάρια, όταν
μένετε μόνοι σας, σας παρακαλώ θερμά να κάνετε ειλικρινή
πνευματική ενδοσκόπηση και ταπεινή ψηλάφηση των γεγονότων και των χειρισμών σας.

-Έχετε υποστεί μια ανείπωτη και πρωτοφανή στα χρονικά
συντριβή από ένα πρωθυπουργό που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πως θα κάνει πράξη τις εντολές που παίρνει από
το διευθυντήριο της αντίχριστης Νέας Παγκόσμιας Τάξης.
Δεν περίμενα και δεν περίμενε ο πιστός λαός τόσοι Ιεράρχες,
με τέτοια προσόντα, με τόσες γνώσεις, με τόση δύναμη, με
τέτοια εμπειρία ζωής, με τέτοια παρρησία, να προσκυνήσετε,
να υποκύψετε σε ένα πιόνι της διεθνούς σκακιέρας, σε ένα
άνθρωπο, που με την πρώτη σοβαρή αντίστασή σας θα είχε
οπισθοχωρήσει.
Σεβαστοί Ιεράρχες, παραδεχτείτε το: Έχετε υποστεί μια
απόλυτη συντριβή!
Λυπάμαι πολύ και θλίβομαι! Σας είχαμε πάντοτε πολύ
ψηλά!

8 ΑΓΩΝΑΣ
Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια εἶναι ἐπικίνδυνο ὅπλο
στὰ χέρια τῶν λαῶν. Γι’ αὐτὸ ἀποκρύπτεται
ἐπιμελῶς. Σὲ μία μεγάλη μερίδα ἀνθρώπων
εἶναι γνωστὰ μόνον, ὅσα ἐπιλεκτικὰ καὶ ἐκ
τῶν προτέρων κάποιοι (κρατοῦντες παραπληροφορητὲς) ἀποφάσισαν γι’αὐτοὺς (μόνον) ὅτι
πρέπει νὰ γνωρίζουν…»
ΖΑΝ ΝΤΕ ΒΙΓΚΕΡΙ Ὁμ. Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Λίλ τῆς Γαλλίας. (Διωγμοὶ τῶν
χριστιανῶν, Ἔκδοσις Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Πεντάλοφος Παιονίας, Ἰούνιος 2017)
Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου θὰ μποροῦσε νὰ γίνει
μία ἐκτεταμμένη μονογραφία μὲ πλῆθος συνταρακτικῶν ἱστορικῶν στοιχείων (ποῦ ἐκ προγράμματος καὶ μεθοδευμένα ἀποκρύπτονται ἤ
παραποιοῦνται) προκειμένου νὰ ἀποτυπωθεῖ ἡ
ἀπόλυτη βαρβαρότητα, «…ὁ ἀνθελληνισμὸς τῆς
Δύσης, ἡ βουλημία τῶν Φράγκων, ἡ μοχθηρία
τῶν παπικῶν καὶ ἡ βαναυσότητα τῶν Τευτόνων
σὲ βάρος τῶν φυσικῶν φορέων τῆς ἑλληνικότητας, εἶναι ἡ πάγια πολιτικὴ πρακτικὴ τους.
Γι’ αὐτοὺς οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ μικρότεροι τῶν
ἀνθρώπων εἴτε στὴν ἀρχαιότητα, εἴτε στὰ χρόνια τοῦ Βυζαντίου ἤ στὴν περίοδο τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ νεωτέρου ἑλληνικοῦ
κράτους, ἦταν καὶ εἶναι ἐμπεδωμένη ἡ ἀντίληψη, ὅτι ὑπάρχει ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Δύσης ἕνας
φθονερὸς θαυμασμὸς γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἀλλὰ
καὶ ἕνα ἀσίγαστο, ἐωσφορικὸ μίσος γιὰ τοὺς
Ἕλληνες» (κραυγαλέο δὲ παράδειγμα αὐτοῦ
τοῦ μίσους ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τελευταία,
ὁ ἀδίστακτος μισέλληνας Γερμανὸς ὑπουργὸς
Σόιμπλε καὶ ἡ δήμιος νεοναζὶ Μέρκελ).
Γιὰ νὰ μὴ θεωρηθεῖ δὲ ἡ πιὸ πάνω παράγραφος ὑπερβολική, παραπέμπουμε τὸν
ἀναγνώστη σὲ ἱστορικὲς μαρτυρίες, ἄγνωστες
ἀκόμη καὶ στοὺς ἱστορικούς ἐρευνητὲς, ἔτσι γιὰ
νὰ μὴν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Ἄλλωστε ὁ
περιορισμένος χῶρος καὶ ἡ ἐλλειψη χρόνου,
ἐπιτρέπουν μόνον μερικὲς ἐπιλεκτικὲς ἱστορικὲς
τεκμηριώσεις ἀπὸ σύγχρονους ἱστορικοὺς ἐρευνητές, γιὰ τὶς συμφορὲς ποῦ ἔχουν δοκιμάσει
τὸ γένος, τὸ δοκιμάζουν καὶ θὰ τὸ δοκιμάσουν
στο μέλλον.
α) Ὁ χαρισματικὸς δημοσιογράφος Παναγ.
Λιάκος (ἐφημ. «δ» Ἰούλ. 2014) ἀντιγράφει ἀπὸ
ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννη Π. Πύρλα, ποῦ χρονολογεῖται ἀπὸ τὶς 20. 8. 1845, καὶ περιέχεται στὸ
Δημοτικὸ ἀρχεῖο Δημητσάνας, ἀποκαλύπτεται:
«Ὅστις ὀλίγον μόνον διέτριψεν ἐν Ἰταλία, ἢκουσε καὶ εἶδε ὁποίαν καταφορὰν καὶ πάθησιν
κατὰ τῶν Ἑλλήνων οἱ ὀπαδοὶ (σ. σ. : τοῦ Πάπα)
πρὸς ἐνέργειαν τῆς ἑλληνικῆς θρησκείας, δὲ
συγχωρεῖται νὰ ἐνταφιασθεῖ Ἕλλην μὲ τὴ θρησκευτικὴ τελετή, οὔτε Ἔκτακτο παράρτημα •(
Βαλσαμῶνος 6 • Τ.Θ. 11471 Ἀθήνα • Ὀκτώβριος
2021 • Ἀριθ. φ. 9.) ἡ ἐκφορὰ τοῦ νεκροῦ νὰ γίνει
ἡμέραν, οὔτε εὐκόλως γῆν διὰ νὰ ταφῆ δίδουσι,
καὶ ἐὰν δίδωσι, διατάττουσι τὴν ταφήν, εἰς λίαν
μεμακρυσμένον διάστημα τῆς πόλεως, ὡσὰν ὁ
νεκρὸς Ἕλλην εἶναι χειρότερος καὶ αὐτῶν τῶν
Τούρκων, ὡσὰν ὁ Ἕλλην εἶναι μικρότερος τῶν
ἀνθρώπων.
β) Μία ἄλλη σημαντικὴ μαρτυρία ἔρχεται ἀπὸ
τὴν ἐμπεριστατωμένη ἱστορικὴ πραγματεία τοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ Διονυσίου Κ. Καραγιάννη: «Ἡ
Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μπούρα
Μεγαλουπόλεως», σέλ. 44, «ἀναφέρει ὅτι
πολλοὶ δυτικοὶ Μοναχοὶ ἀκολούθησαν τὴ Δ΄
Σταυροφορία καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἐγκαταστάθηκαν σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος καὶ
ἵδρυσαν Μοναστήρια, πῆραν τὶς περιουσίες

Ὁ «ἀποκεκρυμμένος»
μισελληνισμὸς
τῶν Εὐρωπαίων
τῶν χριστιανικῶν Μοναστηριῶν καί μετὰ τὰ ὅ,τι οἱ προηγηθέντες τοιοῦτοι. Ἀφοῦ διαθέτουν
παρέδωσαν στὴ φωτιά. Ο Μίλλερ Οὔλ, στὴν τὰ ἴδια βαρβαρικὰ καὶ μισαλλόδοξα ἔνστικτα,
πραγματεία του «Ἡ πορεία Βυζαντινῶν Οἰκο- ὅπως τὶς ἴδιες μεθόδους μίσους ἐναντίον τῶν
γενειῶν στὴ Πελοπόννησο», περιγράφει ἐπίσης ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Ἡ μανία τῶν Βαυαρῶν νὰ
τούτη τὴν ἀγριότητα μὲ αὐτὰ τὰ λόγια: «Καὶ στὶς ταπεινώσουν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι κτυπώντας
ἐκκλησιές μπήκανε οἱ Φράγκοι, οἱ Ἀλαμανοὶ την στὸ πιὸ εὐαίσθητο σημεῖο της, τὰ Μοναστήκι’ ὅλοι οἱ Λατίνοι κι ἀφοῦ ρούφηξαν τὸ τίμιο ρια της, ἄρχισαν ἀπηνῆ διωγμὸ τῶν μοναχῶν
αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τ’ ἅγια Δισκοπότηρα, καὶ τὴ διάλυση ὅλων τῶν Μονῶν. Ἐνδεικτικὰ
τὰ ἔριξαν στὰ τσουβάλια ποῦ κουβαλοῦσαν ἀναφέρουμε ἕνα ἀπ’ τὰ ξακουστὰ Μοναστήρια,
μαζὶ τους, μὲ τὰ τετραβάγγελα κι’ ὅλα τους τὰ χιλιόχρονης ἱστορίας, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κεχροβουἱερὰ σκεύη ποὺ μποροῦσαν νὰ μεταφερθοῦνε. νίου Τήνου. Η Μονὴ αὐτὴ δὲν ἐξαιρέθηκε ἀπὸ
Ὅσο γιὰ τὶς Εἰκόνες ποὺ εἴχανε ἐπάνω τους τὰ βάναυσα πλήγματα τῶν βάρβαρων Βαυαρῶν
πολύτιμες πέτρες, μιὰ καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ ἐξουσιαστῶν ποὺ συνόδευαν τὸν ἀνίδεο ἔφηβο
τὶς βγάλουν ἀπὸ τὸν τοῖχο, τὶς πελέκιζαν μὲ τὰ Βασιλιὰ Ὄθωνα, γιὰ νὰ μᾶς… ἐκπολιτίσουν (!!).
σπαθιὰ τους καὶ ξεκολλοῦσαν, ὅ,τι γυάλιζε καὶ
ε) Στὸ σημεῖο αὐτὸ προδημοσιεύουμε ἕνα
ἔσπαζαν τὰ φύλλα ἀπὸ χρυσὸ καὶ τἄβαζαν κι’ μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἠλία Κααὐτὰ μέσα στὰ τσουβάλια».
ρυώτη, (κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»,
γ) Μία τρίτη μαρτυρία ποῦ ἀνιχνεύεται καὶ τέλος τοῦ 2021) μὲ τίτλο «Ὀρθόδοξα Μοναστήπάλι ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο Παν. Λιάκο, σὲ ρια ποὺ διαλύθηκαν ἐπὶ Ὄθωνος», Βαυαροἄρθρο του («δ» Τετάρτη 14. 7. 2021) ἀνα- κρατία: «Στὸ νόμο τοῦ ἔτους 1833, ποῦ ὥριζε
φέρεται στά… κατορθώματα τοῦ διαβόητου τὴ διάλυση τῶν Μοναστηριῶν ποὺ δὲ διέθεταν
Γάλλου ἀββᾶ Μισέλ Φουρμὸν (1690-1746). ἀπάνω ἀπὸ 6 μοναχοὺς, ὑπῆρχε διάταξη τῶν
Ὁ τραχύς αὐτὸς κατεδαφιστὴς παπικός, μέλος Βαυαρῶν γιὰ τὴ διάλυση ὅλων τῶν Γυναικείων
τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας Καλῶν Τεχνῶν, ἦρθε Μονῶν, καθώς καὶ ἀπαγόρευση δωρεῶν σὲ
στὴν Ἑλλάδα μὲ ἐντολὴ καὶ ἔξοδα τοῦ βασιλιᾶ ἐκκλησίες. Τὸ διάταγμα αὐτὸ ἐνεργοποιήθηκε
Λουδοβίκου: «γιὰ νὰ λεηλατήσει ἔγγραφα καὶ τὸ δεύτερο ἔτος 1834. Μὲ αὐτὸ τὸ διάταγμα ὅλη
ἀρχαιότητες τῆς Ἑλλάδας. Ὅσα
ἡ Μοναστηριακὴ περιουσία
δὲ ἀπ’ αὐτὰ δὲν μποροῦσε νὰ
Γράφει
περιήρχετο στὸ Κράτος καὶ
ο Στυλιανός Λαγουρός
κλέψει τὰ κατέστρεφε μὲ «ἰδιδιατάχθηκε ἡ διάλυση τῆς
αίτερη ἐπιμέλεια καὶ συστημαἹερᾶς Μονῆς Κεχροβουνίου
τικότητα». Γράφει δὲ σὲ κάποιον
Τήνου. Δὲ σεβάσθηκαν οἱ Βαυαροὶ καὶ οἱ ἐλευΦρερέ, στὶς 10 Ἀπριλίου 1730 κυνικὰ καὶ χαιρέθεριάζοντες Ἕλληνες συνεργάτες τους οὔτε ὅτι
κακα, μὲ ἀπύθμενης βαρβαρότητας διάθεση,
τὰ ἑξῆς: «Ἀπὸ τὴ μεγάλη αὐτὴ πολιτεία (τὴ σ’ αὐτὴ τὴ Μονὴ ζοῦσε τότε ἡ ἐνάρετη μοναχὴ
Σπάρτη), δὲν ἀπόμεινε λίθος ἐπὶ λίθου. Ἐδῶ καὶ Πελαγία Νεγρεπόντη (νῦν Ὁσία πελαγία ἡ Τηἕνα μήνα συνεργεῖα ἀπὸ 30 καὶ μερικὲς φορὲς νία) ποὺ εἶδε στὸ ὄνειρό της τὴν Παναγία καὶ
40 ἡ 60 ἐργάτες γκρεμίζουν, καταστρέφουν, τῆς ὑπέδειξε τὸν τόπο, ὁποὺ τὸ 1823 βρέθηκε ἡ
ἐξολοθρεύουν τὴ Σπάρτη. Ὁ βρόντος ἀπὸ τὸ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Εὐαγγελιστρίας Θεογκρέμισμα τῶν τειχῶν, τὸ κατρακύλισμα τῶν τόκου. Τὸ διάταγμα διαλύσεως τῆς Μονῆς ξεσήλίθων ἕως τὶς ὄχθες τοῦ Εὐρώτα, ἀκούγεται, κωσε θύελλα διαμαρτυριῶν ποῦ ἀνάγκασε τὴν
ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸ Μοριὰ καὶ πάρα Κυβέρνηση νὰ ἀλλάξει τὰ διατάγματα… Μὲ πρόπέρα ἀκόμη. Τοῦρκοι, Ἑβραῖοι, Ἕλληνες, ἔρχο- ταση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξεδόθη νέον Βασιλικὸν
νται νὰ δοῦν ἀπὸ 50 λεῦγες μακριά… Γιὰ νὰ Διάταγμα ποὺ ὥριζε τὰ ἑξῆς: «Τὸ κατὰ τὴν Τῆνον
εἶμαι εἰλικρινής, ἀπορῶ καὶ ἐγώ μὲ αὐτὴ τὴν γυναικεῖον Μοναστήριον διατηρεῖται κατὰ
ἐκστρατεία. Ἀπὸ ὅσα ἔχω διαβάσει, κανεὶς δὲ πρότασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προσωρινῶς ὡς
σκέφθηκε ὡς τώρα νὰ ξεθεμελιώσει πολιτεῖες τέταρτον γυναικεῖο Μοναστήριον» Ἡ ἔκφραση
ὁλόκληρες. Δὲ θέλω νὰ ἀφήσω λίθον ἐπὶ προσωρινῶς περιεῖχε τὸ δηλητήριο, γιὰ τὴν
λίθου». Καὶ συμπληρώνει κυνικὰ ὁ παπικὸς καθημερινὴ αὐτοδιάλυση τῆς Μονῆς, ἀλλὰ
κατεδαφιστὴς. «Δὲν ξέρω, κύριε καὶ ἀγαπητὲ μὲ διαβολικώτερο τρόπο. Ἐξέχοντα πρόσωπα
φίλε, ἄν ὑπάρχει στὸν κόσμο πράγμα ἱκανὸ τῆς Βαυαρικῆς Κυβερνήσεως εἰσηγήθηκαν τὴ
νὰ δοξάσει μία ἀποστολὴ περισσότερο ἀπὸ μετατροπὴ τῆς Μονῆς σὲ φρενοκομεῖο! Ἔστειτὸ νὰ σκορπίσεις στοὺς ἀνέμους τὴ στάχτη
λαν φρενοβλαβεῖς γυναῖκες νὰ στεγασθοῦν
τοῦ Ἀγησιλάου ἤ τοὺς νόμους τοῦ Λυκούρσὲ κελλιὰ τῆς Μονῆς γιὰ νὰ τὶς περιποιοῦνται
γου. Ἔστειλα ἐργάτες καὶ γκρέμισαν τὰ λείτάχα φιλευσπλάχνως οἱ γερόντισσες Μοναχές.
ψανα τοῦ περίφημου ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνα».
δ) Μετὰ ἀπὸ τοὺς Φράγκους, Λατίνους, Μὲ αὐτὸν ὅμως τὸν τρόπο ὄχι μόνον διέλυσαν
Σταυροφόρους καὶ παπικούς ποὺ ζήτησαν τὸ Μοναστήρι, ἀλλὰ τὸ μετέβαλαν σὲ ἀληθινὴ
ἐπιμελῶς νὰ ἀφανίσουν τὸν τόπο αὐτὸ καὶ τὸν κόλαση γιὰ τὶς Μονάζουσες. Οἱ φρενοβλαβεῖς
πολιτισμὸ του, μᾶς προέκυψαν οἱ προτεστάντες γυναῖκες, ὅπου συναντοῦσαν Μοναχές, τὶς
(χριστιανοί), μοχθηροὶ Βαυαροί, γιὰ νὰ συμπλη- ξυλοκοποῦσαν, ἐξύβριζαν, τὶς ἐξεφτέλιζαν,
ρώσουν καὶ αὐτοὶ τὸ μωσαϊκὸ του εὐρωπαϊκοῦ ἔμπαιναν στὸ Ναὸ κατὰ τὶς ἀκολουθίες καὶ
μισελληνισμοῦ μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ ἄγουρου φωνασκοῦσαν, κραύγαζαν, αὐθαδίαζαν, βλαβασιλιὰ Ὄθωνα. Ἄλλωστε οἱ Βαυαροὶ δὲ θὰ στημοῦσαν, ἀσεβοῦσαν. Πολλὲς γερόντισσες
μποροῦσαν νὰ εἶναι λιγώτερο μισέλληνες ἀπὸ ἔπεφταν ἀπὸ τὰ στασίδια τους νεκρὲς! Πῶς νὰ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ἀντέξουν μία τέτοια συμφορὰ μέσα στὸ Μοναστήρι τους; Ἔτσι ἡ «προσωρινῶς» διατηρητέα
Μονὴ βρισκόταν σὲ καθημερινὴ φρικτὴ διάλυση. Ἐναντίον αὐτῆς τῆς συμφορᾶς πάλαιψαν
ἡρωικά…καὶ μὲ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες τους
ἀνάγκασαν τὸν Ὑπουργὸ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν νὰ
διατάξει τὴν ἀπομάκρυνση τῶν φρενοβλαβῶν
γυναικῶν καὶ ἡ Μονὴ ἐπανηῦρε, γιὰ λίγο μόνον, τὴν ἠρεμία της. Ὅμως ὁ κατατρεγμὸς τῶν
Βαυαρῶν ἐναντίον τῆς Μονῆς δὲ σταμάτησε
ἐδῶ. Ἐκτὸς τοῦ ὅτι διέταξαν τὴν ἡγουμένη νὰ
μὴν κάνει νέες μοναχές, σκαρφίσθηκαν νὰ μετατρέψουν τὴ Μονὴ σὲ ἐργαστήριο ὑφαντουργίας
καὶ μεταξουφαντικῆς! Εὐτυχῶς ἡ δασκάλα ὑφαντουργίας ἀπὸ τὴν Εὔβοια, Ζωὴ Λιμερινοῦ, λίγο
μετὰ τὴν ἄφιξὴ της στὸ Μοναστήρι, ἐνέσκηψε
στὴν Τῆνο πανώλη καὶ ἔφυγε γιὰ τὴν πατρίδα
της. Η Σχολὴ διαλύθηκε καὶ ὅλα εὐτυχῶς
ματαιώθηκαν.» Ὅπως προείπαμε, τὸ θέμα
τοῦ ἱστορικοῦ μισελληνισμοῦ τῶν Εὐρωπαίων
δὲν ἐξαντλεῖται μὲ τὴν καταγραφὴ δύο τριῶν
περιπτώσεων μίσους ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων
καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τους. Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ
τους ἔχει βαθιὲς τὶς ρίζες καὶ ἡ ἱστορία τους
εἶναι κορεσμένη ἀπὸ καταστροφές, λεηλασίες,
ἁρπαγές, σφαγὲς καὶ ἀβάσταχτα ἐγκλήματα
ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
στ) Ἐπίκαιρο νὰ κλείσουμε τὴ θλιβερὴ μας
διαδρομὴ μὲ τὰ τελευταῖα καταστροφικὰ γεγονότα ποῦ σφράγισαν τὴν πολιτικὴ καριέρα τῆς
νεοναζὶ Γερμανίδας Μέρκελ. Ἡ χολερικὴ αὐτὴ
κυρία, ἀντιπροσωπεύει συμπυκνωμένο τὸν
ὅλο μισελληνισμὸ τῶν Δυτικῶν καὶ ἰδίως τῶν
Γερμανῶν ἐναντίον τῆς Χώρας μας. Μὲ τὴν ἀδίστακτη ἐπιμονὴ της, τὴν τελευταία εἰκοσαετία,
ἡγήθηκε ἀποτελεσματικὰ, γιὰ νὰ φτωχοποιήσει
τοὺς Ἕλληνες, πράγμα ποῦ δὲν παρέλειψε νὰ
ὁμολογήσει κυνικὰ ἡ ἴδια ὅταν παρέδιδε τὴν
ἐξουσία της: «…ἡ πιὸ δύσκολη στιγμὴ τῆς πολιτικῆς μου θητείας ἦταν, ὅταν ἀναγκάσθηκα
νὰ ἀποφασίσω δυσβάστακτα οἰκονομικὰ
βάρη στοὺς Ἕλληνες» (!!). Σωστά! Κατόρθωσε
ὅμοια καταστροφικὰ ἀποτελέσματα μὲ ἐκεῖνα
τοῦ Χίτλερ ἀπὸ τὰ κατοχικὰ τάγματά του, ποῦ
προξένησαν στὸν Β’ παγκόσμιο πόλεμο στὴν
Ἑλλάδα. Ἡ ὑπερφίαλη Ἀμερικὴ καὶ ἡ ἠλιθιότητα
τῶν Εὐρωπαίων, ἐπιβράβευσαν τὴν ἡττημένη
Γερμανία νὰ ταπεινώσει τοὺς νικητὲς Ἕλληνες
συμμάχους τους. « Η Ανγκέλα Μέρκελ εἶναι ἡ
πιὸ τερατώδης ἡγέτης αὐτῆς τῆς γενιᾶς στὴ
δυτικὴ Εὐρώπη» (Ὄουεν Τζόουνς, Τhe Gurdian,
29. 01. 2021).
«Ἠ κυβέρνηση Μέρκελ ἔχει προκαλέσει ἕνα
εὐρωπαϊκὸ κύμα μίσους. Τώρα προωθεῖται ἡ
εἰκόνα τοῦ μισητοῦ Γερμανοῦ ποῦ δὲν διστάζει
νὰ ὑποτάξει μικρὰ κράτη». (Die Welt 20. 07.
15). Τὸ δυσχερές ἐρώτημα εἶναι, ὑπάρχει ἄραγε
ἐλπίδα νὰ ἀντιστραφεῖ αὐτὸ τὸ νοσηρὸ κλίμα
ἐναντίον μας; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ὅσο θὰ ψηφίζουμε
ψοφοδεεῖς πολιτικούς, πρόθυμους νὰ ὑποχωροῦν μπροστὰ στὶς κτηνωδίες τῶν εὐρωπαίων
ἢ νὰ ἀπεμπολοῦν τὰ δικαιώματά μας (βλέπε
κατοχικὲς ἀποζημιώσεις, ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία στοὺς γύφτοσκοπιανοὺς κ.λ.π.),
τόσο ἡ ἀξιοπιστία τῆς χώρας θὰ ὑποβαθμίζεται
σὲ προτεκτορᾶτο τῆς κάθε Μέρκελ.
Πὼς ἡ Ἑλλάδα σβήνει... Αὐτὸ εἶναι τὸ πρότυπο
τοῦ νέου Ἕλληνα «ἀνθρώπου» πού καλλιεργεῖ
καὶ προωθεῖ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο…!
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συνέχεια από τη σελ. 1

μία άνευ προηγουμένου εθνική αλλοτρίωση. Μη μας
αποσυντονίσει το γεγονός, ότι θα προστρέξουν φιλότιμα τα μίσθαρνα όργανα αλλοτρίων αφεντάδων, τα αργυραμοιβόμενα πλουσίως, τα μονίμως εγκαταβιούντα
και ενεδρεύοντα γραικύλα στοιχεία στα ενδότερα του
δουρείου ίππου της προδοσίας, να μας κατηγορήσουν
για σωβινισμό και φασιστική οπισθοδρόμηση. Η εν
λόγω αντίδρασή τους αποτελεί την ερμηνεία, από τους
νέους διαχειριστές και μεταφραστές της ελληνικής
γλώσσας, της μεγαλόπνοης εννοίας του συνειδητού
πατριωτισμού.
Όμως εμείς τη δουλειά μας και αυτοί στη
δουλεία τους.
Ας συνεχίσουν να κάνουν συνειδητά αυτό που έμαθαν καλά από τα ιερόδουλα γεννοφάσκια τους, μέσα
στα χαρέμια μιας ιδεολογίας στείρας, όμως απόλυτα
λοιμώδους. Μιας ιδεολογίας που τους επιτάσσει, ό,τι
χύνουν οι αμερικάνικοι υπόνομοι και ό,τι ξεβράζουν οι
υπερπληρωμένοι βόθροι της Ευρώπης, να το θέτουν
στο τραπέζι τους ως επιτραπέζιο νέκταρ. Ως θεϊκή
αμβροσία. Να το απολαμβάνουν δε, με μία χαμετυπική
ηδυπάθεια, βυθισμένοι στη μαστούρα του μηδενιστικού
ναργιλέ και της παρασιτικής ανυπαρξίας τους. Αυτό
ειδικά το έχουμε αντικρύσει στα περήφανα βλέμματα
κάποιων διακινητών αυτής της ιδεολογίας, την ώρα
που ιστάμενοι έμπροσθεν του λαβάρου αυτού, δέχονται
τις ένθερμες επικροτήσεις και επιβραβεύσεις από τους
«φίλους» τους, για τη συγκινητική προσφορά προς τα
έθνη τους, από μέρους των πρώτων.
Πέρασε «πολύς» καιρός, αλλά ακόμη κροταλίζουν
στο αισθητήριο της ακοής μας οι εύφημες μνείες των
αγωνιστών. «Bravo Alexis» και «Bravo Kyriakos»,
παραληρούσε μέσα στην ανέλπιστη νίκη της, η Ζαεφική όχθη, την ώρα του ύπουλου μαχαιρώματος της
Μακεδονίας από τους βραβευμένους. Αλλά μη λησμονούμε και εκείνο το γλοιώδες και απόλυτα δουλικό
«ευχαριστούμε τους φίλους μας Αμερικάνους»
από το μεγάλο Κώστα Σημίτη «ΤΟΤΕ». Τότε που θυσιάστηκε μέρος πολύτιμο του στρατιωτικού δυναμικού
μας, οι βατραχάνθρωποί μας, στα Ίμια προασπίζοντας
το εθνικό μας λάβαρο, για να συνεχίσουν μετέπειτα
άλλοι εγχώριοι μεν, να το αποκαλούν κουρελόπανο
και να το καίνε εμπαθώς και άλλοι ξενόφερτοι δε, να
προχωρούν ατιμωτικά στο γενικό ξεθεμελίωμα της
φτωχής, αλλά έντιμης πατρίδος μας. Αυτοί οι πατριοί
και όλο το νεοφανές συνονθύλευμα που ξάφνου ενδιαφέρεται για περίεργες υιοθεσίες.
«Δε θα την πάρετε ποτέ
τη γη των Μακεδόνων,
τη χώρα την Ελληνική,
το θαύμα των αιώνων».
Αυτά τα τραγούδια μας υπεδείκνυαν «τότε» να τραγουδούμε στους στρατώνες μας και στις περήφανες
εθνικές μας παρελάσεις· πολύ δε παλιότερα «έχω μια
αδελφή, κουκλίτσα αληθινή, την λένε Β. Ήπειρο
την αγαπώ πολύ…». Την ίδια ώρα όμως πήγαιναν
και έκτιζαν τα εργοστάσιά τους «οι πατριώτες» στο
σίγουρο χώμα της Αττικής και όχι της Μακεδονίας ή
της Θράκης. Όπως και τώρα, την ώρα που μιλάμε, δεν
έχουν στείλει ακόμη εκπαιδευτικούς στη Β. Ήπειρο,
διαμαρτύρεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Μία μορφή που τραβάει κουπί «μόνος» του, τόσες
δεκαετίες με πληθώρα εμποδίων έσωθεν και έξωθεν,
αναστηλώνοντας όμως Ορθοδοξία και Ελληνισμό στα
βασανισμένα αυτά χώματα. Έτσι όμως ερήμωσε η Μακεδονία, αποσκελετώθηκε η Θράκη που τη διασώζει
μόνο η παρουσία του στρατού, η αδελφή μας δε, η
κουκλίτσα αναζητείται μέσω ερυθρού σταυρού, καθότι
αγνοούμενη στο σύγχρονο πόλεμο της ειρήνης, με
μελανό στίγμα την παράφορη αδικία–ατιμία.
Κάπως ανάλογα απαγορεύτηκαν αυστηρά οι πρότεροι ιμπεριαλιστικοί παιάνες, καθότι υποθάλπουν
μίσος και δημιουργούν έριδες καταστρέφοντας την
καλή γειτονία, την ώρα που εμείς επιθυμούμε ειρήνη.
«Ειρήνη ημίν». Αποτέλεσμα· οι ελληνικοί πληθυσμοί
εξανδραποδίστηκαν, σταλμένοι στα σκλαβοπάζαρα της
Ευρώπης και όσοι ξέμειναν, φορτώθηκαν στα εμπορικά
καμιόνια για Αθήνα, προς ολοκλήρωση της τερατοποίησης, της πιο άθλιας τσιμεντούπολης ανά τον κόσμο.
Αλλά εδώ παρεμβαίνει ο Θουκυδίδης τονίζοντας· «οὐ
τοῖς ἄρχειν βουλομένοις μέμφομαι, ἀλλά τοῖς

Το «ξαπόσταμα» ενός λαού
ὑπακούειν ἑτοιμοτέροις οὖσιν». Δεν κατηγορώ ιδεολόγο και ηθικολόγο, μόλις φάει «το χαστούκι» των
αυτούς που ασκούν εξουσία, λέει, αλλά το δουλικό τριάκοντα αργυρίων στα μούτρα και καταλάβει μία
υπηρετικό προσωπικό που τελεί πρόθυμο και υπακούει θέση καθαρισμού βόθρων πνευματικών, αναθεωρεί
στα κελεύσματά τους. Και δυστυχώς στις άπνοες μέρες το είναι του. Το παρελθόν του. Την καταγωγή του. Την
μας, μία μαζική δουλοφροσύνη «κοσμεί» περιέργως παράδοσή του. Μέχρι και την οικογένειά του. «Οὐκ
την πάλαι ποτέ λεβεντογέννα Ελλάδα. Από τη μια οἶδα τούς ἀνθρώπους» σε μία θλιβερή ενθύμηση και
το δουλεμπόριο της μετανάστευσης και η εξαγωγή επανέκδοση. Κατά τα άλλα, όλοι αυτοί έχουν καταστεί
σπουδαστικού και επιστημονικού συναλλάγματος, οι μεγαλύτεροι κινδυνολόγοι των αιώνων, μάλλον τεαπό την άλλη η μαστροπεία του κέντρου της Ελλάδος. ρατολόγοι και βαπτίζουν εθνικούς κινδύνους, εξώτερα
πράγματα, τη στιγμή που οι ουσιαστικοί κίνδυνοι βρίΤης Αθήνας.
Ενθυμούμαι μία παλιά τηλεοπτική εκπομπή με τίτλο σκονται εντός των τειχών. Γιατί τα κλειδιά στις κερκό«Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα». Όλοι φωνασκού- πορτες τα κρατούν δειλοί προδότες και προσκυνημένοι,
σαν για αποκέντρωση –όπως και ο κεντρίζων τίτλος οπότε τις ανοίγουν άμεσα στην πρώτη «καλοδεχούτης εκπομπής– τη στιγμή που οργάνωναν παντοειδώς μενη» εχθρική επίθεση. Γιατί ένας λαός ιδεολογικών
το κέντρο. Την οικοδέσποινα του Παρθενώνα. Τα 9/10 γιγάντων επιτηρούμενος από το σκοτάδι του φόβου,
της βιομηχανίας στην Αττική. Στη σιγουριά του «νό- επιτηρείται πλέον και πολύ περαιτέρω κυβερνάται από
του». Η Β. Ελλάδα στην εγκατάλειψη. Μέχρι και την νάνους. Από σπιθαμιαίους, απνευμάτιστους, δίποδους
έκθεση της Θεσ/νίκης έχουν υποβαθμίσει συνειδητά, χιμπατζήδες, οι οποίοι κάνουν τις κουλουτούμπες τους
σκοπεύοντας να την «παύσουν». Έτσι το κεφάλαιο εύκολα στο πρώτο κέλευσμα του γύφτου, που τους
στηριγμένο στην ασφάλεια των 4 εκ. Ελλήνων και ενός έχει, για να βιοπορίζεται ο ίδιος. Από χαζοχαρούμενους
εκατ. αλλοδαπών, των σκλαβωμένων και συμπιεσμέ- που γελάνε, όταν δεν πρέπει και από τους άλλους τους
νων στην ελεύθερη φυλακή του κλεινού άστεως. Κατά βλοσυρούς που εξωτερικεύουν με τον τρόπο τους το
τα άλλα συνεχίζουν
εσωτερικό ψυχικό
κάτεργο, στο οποίο
και μιλούν για ευΞΑΚΟΥΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ρεία οικονομική
εγκαταβιούν δέσμιοι
Μακεδονία ξακουστή, Βεργίνα μας καμάρι
ανάπτυξη με το λαό
από τη λεγεώνα των
Σλάβος κανένας δε μπορεί τ` Όνομά Σου να πάρει.
σκοτεινών αφεντάμαντρωμένο σε ιδεΜε Μέγα Αλέξανδρο, Παύλο Μελά και Σία
ολογικές στρούγκες
δων του εξωτερικού.
Μακεδονία ξακουστή στον κόσμο είναι Μία!
και κομματικά ποιΓιατί η πατρίδα
μας, όλους τους επιμνιοστάσια –αυτά
δρομείς, τους αντιπου είχε αναφέρει
Το Άγιο Όρος θησαυρό, σ’ όλο τον κόσμο ξακουστό
μετώπισε επιτυχώς,
και ο Ευάγ. Αβέρωφ
Θρησκεία, Πατρίδα, Γλώσσα, Οικογένεια τα ιδανικά Σου.
όλους τους κατατότε, παλιά ιστορία–
Με ήρωα Εμμανουήλ Παπά, Φίλιππο βασιλιά Σου
κτητές τους έδιωξε,
σε μασονικά λυκοΘησαυροί ανεκτίμητοι που ‘χεις στην αγκαλιά Σου.
τους «κοτζαμπάσηστάσια και λοιπά
συντεχνιακά κομιδες» όμως… τους
Μακεδονία ξακουστή με πόλεις και χωριά Σου
τάτα που λαλούν,
κράτησε αιώνιους
οι βάρβαροι βουλήθηκαν να πάρουν τ’ όνομά Σου
καλλιεργητές, καθότι
όταν τους λαλούν οι
Μα εσύ ποτέ δε λύγισες, ήρωες τα παιδιά Σου
από πάνω. Πουθενά
έχουν βαθιές ρίζες.
Θεσσαλονίκη Κάστρο Σου, λάβαρο η Αρχοντιά Σου.
όμως δεν ακούγεται
Αλλά πέρα των
η έννοια Πατρίδα!
προαναφερθέντων,
Πώς φτάσαμε εδώ;
ο βαρβαρότερος επιΜακεδονία ξακουστή ηρώων γη λιοντάρι
δρομέας της ΕλλάΤο θέμα είναι απλό.
Σλάβος κανένας δε μπορεί τα’ όνομά Σου να πάρει.
Αλλού οι τρύπες του
δος είναι η άγνοια
Νίκες περίτρανες- Τρόπαια γράφει Σου η ιστορία
όζοντος ανοίγονται
και η παντοειδής
Μακεδονία ξακουστή στον κόσμο είναι Μία!
στον ουρανό και
αμάθεια που την
Παναγιώτης Ρήγας ( ένας δάσκαλος 100 ετών)
απειλούν το σώμα·
επιβάλλουν φυσικά
μικρή η ζημιά. Εδώ
οι πρότεροι· οι νυν
στην Ελλάδα ανοίγονται στους ανθρώπινους εγκε- προεστοί. Προπάντων όμως ο οργανισμός της παιδείας
φάλους και σαπίζουν το νου και έτσι γεννιούνται οι παλεύει καιόμενος, μέσα στην ηφαιστειακή λάβα της
απνευμάτιστες διάνοιες των οργανωμένων καιροσκό- ολονέν αναμορφούμενης «εχπαίδευσης» που ο κάθε
πων, οι οποίες συνευδοκούν στην ατελείωτη εθνική ανίδεος και αγράμματος, πιστός όμως νεοταξίτης
καχεξία και απολήγουσα ηθική αποχαύνωση.
υπουργός παιδείας, μαζί με το συμμοριακό επιτελείο
Έτσι αν ανοίξουμε το χαζοκούτι, το διαολοκούτι του, επιβάλλει. Στόχος τους η απονεύρωση της παιδείας
κατά τον Πατροκοσμά, θα ξεράσουμε μπρος στη θέα και η προώθηση του νεοταξικού γενιτσαρισμού. Τρότης σαπίλας. Αν ξεφυλλίσουμε μία φυλλάδα, θα φρί- πος δε διασκέδασης μετά τη σκληρή «εχπαίδευση», τα
ξουμε από τα αναγραφόμενα και εικονιζόμενα. Γιατί; ποικίλα όργια σύμφωνα με τις νέες ομοφυλοφιλικές
Διότι το διανοητικό απόσταγμα της νέας Ελλάδος εμπνεύσεις και διατάξεις.
το απαρτίζουν εκατό διάσπαρτοι, καλοπληρωμένοι
Γι’ αυτό η Ελλάδα φεύγει από τα χέρια μας. Γι’ αυτό η
ντελάληδες, σαλιάρηδες που παντού προβάλλονται οι πατρίδα μας αργοπεθαίνει. Ένα τέλος άδοξο και τραγικό
ίδιοι. Ο λαός τους έχει μάθει τόσο καλά από την όψη προσεγγίζει. Και οι φίλοι μας, πού είναι; Οι φιλέλληνες;
τους, απλά δε γνωρίζει την κόψη τους. Οπότε πλέον Κατά την πρωινή αναφορά της πατρίδος: Ουδείς. Αφού
δεν αντικρίζεις τίποτε διαφορετικό. Δεν το αφήνει δεν υπάρχει πλέον Έλληνας φίλος. Ωστόσο η Ελλάδα
η Γκεμπελική προπαγάνδα, γιατί δεν τη συμφέρει. πολέμησε πολλές φορές στο πλευρό πολλών «φίλων»
Πλήττεται ανεπανόρθωτα. Έτσι όμως μπολιάστηκε και της. Τώρα όμως κατήντησε μία παραπεταμένη πόρνη,
το μείζον μέρος του λαού με τον ορό μιας πολιτισμικής που αφού απομύζησαν τα κάλλη της, όλα τα ρεμάλια
κτηνώδους γλίτσας.
της υφηλίου, ειδικά οι νταβατζήδες της Ευρώπης, τώρα
Αλλά κάποιοι άλλοι, οι εχθροί, απειλούν. Κανείς την πετάνε ολόγυμνη στη στράτα. Μία γυναίκα του
όμως δεν έχει το ανάστημα να τους φρονηματίσει. Κα- δρόμου έκθετη σε δημόσια θέα· το μόνο που της απέμεινείς νεώτερος δεν κατέχει το σθένος να αντιταχθεί μαζί νε είναι… ο λιθοβολισμός. Μόνο Ένας, ο Κύριος, μπορεί
με ένα νέο ΟΧΙ! Γιατί οι πάλαι ποτέ φτερωτές ψυχές των να σώσει την αμαρτωλή από τους… αναμάρτητους.
απροσκύνητων, προσκύνησαν πλέον, ενέδωσαν με την
Έτσι λοιπόν, όσοι εναπόμειναν ελληνόψυχοι, κυυπόσταση των απογόνων και ενετάχθησαν στα τωρινά ριεύονται από μία ηττοπαθή απαισιοδοξία. Ωρύονται
γενιτσαρικά αποσπάσματα, αλλά και στα διανοητικά βλέποντας να ψυχορραγεί, ό,τι πολυτιμότερο γνώρισαν
χαρέμια των ποικίλων πασάδων, των ευρωπαϊκά πλέον στη ζωή τους. Την ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ! Η οργή τους πνίγει,
ενδεδυμένων. Μερίμνησαν γι’ αυτό άριστα, χρόνια ο θυμός τους κυριεύει, ο πόνος μαστιγώνει την ψυχή
τώρα, όλοι οι άνθρωποι «της πνευματικής νύχτας» τους, οι καλοσχεδιασμένες προδοσίες από τους μπράκαι ο υπόκοσμος της παραπληροφόρησης, που υπονο- βους του «BRAVO» τούς ματώνουν.
Όσο εναπομένουν στοιχειώδη ζωντανά ίχνη εθνικής
μεύουν την πατρίδα μας με σύστημα και πάθος. Κάθε
μέρα πέφτουμε από τα σύννεφα! «Πάντες ἐξέκλιναν, συνείδησης, ας ανοίξουμε τα πρησμένα μάτια από
ἅμα ἠχρειώθησαν…». Βλέπεις το χθεσινό δηλωμένο την υλιστική αναφυλαξία, γιατί σε λίγο δε θα υπάρχει
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Ελλάδα πια. Η πατρίδα, το έθνος των Ελλήνων, θα
καταντήσει καταυλισμός Ερυθροδέρμων, όπως στις
ΗΠΑ, για τουριστική τέρψη.
Αλλά τον πιο ύπουλο πόλεμο, μας τον έχουν κηρύξει
ενάντια στη γλώσσα μας. Όλοι οι υπουργοί παιδείας
τις τελευταίες δεκαετίες εργάστηκαν πυρετωδώς και
γι’ αυτό. Κτύπησαν τη γλώσσα στην υγιή ρίζα της,
αφυδατώνοντας ανεπανόρθωτα τους Ελληνόπαιδες.
Αφαίρεσαν προκλητικά και βάναυσα όλα τα εθνικά,
παραδοσιακά και ηθοπλαστικά μαθήματα, με στόχο
να αφανιστεί όλος ο λαός. Γιατί πρώτα πεθαίνει η
γλώσσα ενός λαού και μετά αφανίζεται ο ίδιος. Γιατί
το γλωσσικό βούλιαγμα επισύρει και το βάλτωμα των
ιδεών. Ένας αργός θάνατος η συνέχεια, λόγω υπερβολικής αιμοληψίας χωρίς αναπλήρωση. Λυσσασμένες
οι προσπάθειες τα τελευταία χρόνια μαγαρίσματος και
αλλοίωσης της γλώσσας. Έχουν πέσει σαν τα κοράκια
όλοι «οι διανοητικοί» υλοτόμοι, οι κομπογιαννίτες, όλα
τα τρωκτικά της παρανόησης και της σχιζοφρένειας, οι
παντοειδείς χαφιέδες και πράκτορες, να αλώσουν το
κάστρο της γλώσσας μας. Τον Ελληνισμό μας. Πλουσιότατο το σύγχρονο ελληνικό λεξιλόγιο που προσφέρεται
για ευρύτατη καθημερινή χρήση. Προπάντων ευρύτατη και βαθύτατη η λεκτική ανάλογη πλύση εγκεφάλου.
«Γουίκ εντ, εξτρεμ χαφ, κλιπς, λίφτινγκ, λίβινγκ ρουμ, ντρινκς, ντίνερς, ντήλλερς, σούπερ
μάρκετ, σποτς, σουφλέ, σπόνσορς, τάιμ άουτ,
τοστ, τοπ, τσιπς, ριλάξ, φλας, εξ ου και φλασιά,
χάμπουργκερ,» ώσπου προχθές άκουσα στο ράδιο και
αναρίγησα από εθνική υπερηφάνεια μία νεοφανή και
άκρως καινοτόμα λέξη· εσεμεσιέρα (;!). Μη παραξενευόμαστε, στην Ελλάδα ζούμε. Απλά είμαστε χρόνια
προτεκτοράτο των Αγγλοσαξόνων, αλλά τώρα πλέον
επισημοποιείται η ιδιότητά μας.
Οι υπόλοιπες λέξεις που χρησιμοποιεί ο μέσος Έλληνας την ημέρα, δεν ξεπερνούν το διψήφιο αριθμό, από
τις οποίες, οι πιο πολλές είναι βρισιές και βλασφημίες.
Σε δημόσιες δε τηλεοπτικές συζητήσεις και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις το σύνολο των χρησιμοποιούμενων
λέξεων δεν ξεπερνά τις 200. Οι αφρικάνικες διάλεκτοι
είναι πλουσιότατες σε σχέση με το νυν γλωσσικό μόρφωμα. Όλες δε οι τηλεοπτικές χάβρες κλείνουν για
εφησυχασμό των πνευμάτων, με ένα θεσπέσιο «καλή
συνέχεια». Αυτή η φράση «παίζει» να είναι η λήξη
στα σύγχρονα συμπόσια και γενικούς σκυλοκαβγάδες.
Όποιος δεν κατάλαβε τι είπα, ας αναρωτηθεί με εκείνο
το στωικό· «έλα;».
Η νέα Ελλάδα γέρασε τελικά πρόωρα, γιατί απόμεινε χωρίς γλώσσα. Μας την «έκλεψαν» οι ξένοι και
τη διδάσκουν στα σχολεία τους, γιατί αντελήφθησαν
την αξία της. Τον πλούτο της. Εμείς δε στην Ελλάδα
παλεύουμε σ’ ένα ιδιόρρυθμο καθεστώς βαβυλωνίας να
επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Το βλέπουμε στην καθημερινή εργασία μας. Το βλέπαμε και τότε στη βουλή,
όταν πετούσε ο Ζουράρης κάποια αρχαιοπρεπή ρήση,
οι βουλευτάδες το μόνο που γνώριζαν ήταν να υπομειδιούν κάτω από την προβοσκίδα της αμάθειάς τους.
Αλλά και ο πρότερος μόνο για Θουκυδίδη μιλούσε…
Όμως η γλωσσική αφυδάτωση καταμαρτυρεί την
πολύπλευρη παρακμή μας. Αυτός είναι ο ξεπεσμός
μας και η γενική καταβαράθρωσή μας. Αυτός είναι ο
ελληνικός συβαριτισμός μας, που ανοίγει τις διεκδικητικές ορέξεις σ’ όλους τους επίδοξους περίοικους.
Εμείς όμως το μόνο που μας απασχολεί σοβαρά, είναι
το σαράκι του διχασμού. Οπότε πιστοί στην παράδοση,
τώρα παλεύουν οι εμβολιασμένοι με τους ανεμβολίαστους. Όπως παλιότερα αριστεροί με δεξιούς, πράσινοι
με βένετους, εικονολάτρες με εικονοκλάστες, μέσα σε
ποικίλες «στάσεις» και οι εχθροί συνεχίζουν και τρίβουν τα χέρια τους. ΟΧΙ όμως για να ζεσταθούν· τους
ζεσταίνουμε εμείς οι ίδιοι.
Οπότε λίγοι παραμένουν αυτοί που έχουν αγκυροβολημένες τις αντιλήψεις τους και τις σκέψεις τους
στο γνήσιο εθνικό μουράγιο. Λίγοι, μέσα στην μοναξιά
τους, γιατί η μοναξιά είναι προνόμιο των λίγων. Είναι
εθνική αρετή. Οι έτεροι ας συνεχίσουν το ατελείωτο
ξαπόσταμά τους, μέχρι να συνευρεθούν με τους υπόλοιπους πιστούς του Αλλάχ συντρώγοντες εκείνο το
απίστευτο πιλάφι…
Αρίσταρχος
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ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ;
συνέχεια από τη σελ. 1

εντυπωσιακές αλλά ψεύτικες πληροφορίες.
Με το άκουσμα της πρότασης, αγιοκατάταξης του π. Θεολόγου
μητροπολίτου Λάρισας, ρίχτηκαν στη μάχη, χαλκεύοντας στοιχεία και
ξεσκίζοντας άλλα, προσπάθησαν να δημιουργήσουν πλαστή εικόνα
σε μία ζώσα πραγματικότητα.
Προσπάθησαν να επιβάλουν την άποψή τους και να δώσουν
βηματισμό σε μυριάδες ανύποπτους ανθρώπους που εντυπωσιάζονται από την ψεύτικη συνθηκολογία ως ιστορική έρευνα, ενώ

Κύριε Διευθυντά,
της εφημερίδος ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ’’
Τις τελευταίες ημέρες στην έγκριτο εφημερίδα σας διαβάσαμε – μετά την πρόταση του
Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου (άγνωστος
σ`εμάς) για την αγιοκατάταξη του μακαριστού
μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κυρού
Θεολόγου,- να στρέφονται εναντίον του για
περιστατικά και γεγονότα ψευδή, όπως: «Καταλαμβάνει τη μητρόπολη με βαρβαρότη-
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είναι μηχανισμός προπαγάνδας. Φουσκωμένοι από καμάρι και από
αίσθηση “ανωτερότητας” σαν να κάθονται στις έδρες των επτά σοφών
της αρχαιότητας και να αποφαίνονται με αυθεντία, ενώ είναι άδεια
βαρέλια που διαφημίζουν σαν περιεχόμενο τον ήχο τους.
Σε κάποιους από αυτούς απαντούμε σήμερα και θα συνεχίσουμε
και αργότερα στον καμωμένο “ως από Λαρίσης και Τυρνάβου
Δημήτριο Μπεκιάρη”.
Η πρώτη απάντηση στάλθηκε στην τοπική εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕ-

τα», «που στέκεται έξω από τους ναούς»,
«Τρομοκρατεί για να επιβληθεί», « του
λιθοβολισμού των οπαδών του» και άλλα.
Επίσης καταφέρονται με ύβρεις κατά των
πνευματικών παιδιών του π. Θεολόγου χωρίς
αποδείξεις, όπως: «Βανδαλιστές, εκβιαστές, βλάσφημοι, μαφιόζοι, ιερόσυλοι,»
και ‘’μύρια’’ ακόμα. Και όλα αυτά πιστεύω
είναι ‘’τα κατά φαντασία’’, διότι άν κάποιο
απ`αυτά ήταν πραγματικό ,στις τριακόσιες

ΡΙΑ», αλλά λόγω της ‘’μεγάλης’’ έκτασης δεν υπήρχε χώρος, έτσι
αναγκαστήκαμε να κυκλοφορήσουμε ‘’ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ’’ από
3000 φύλλα, παράλληλα αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα της εφημερίδος
μας και σε άλλα στο διαδίκτυο. Την δημοσιεύουμε και τώρα, για να
λάβουν γνώση, όσοι δεν τη διάβασαν.
Η δεύτερη απάντηση που δημοσιεύουμε στο παρόν φύλλο, αφορά
έναν παλαιό δημοσιογράφο και διευθυντή της εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

(300) και πλέον φορές που συρθήκαμε στα
Δικαστήρια, θα υπήρχε έστω κάποια καταδίκη προς ‘’τέρψη’’ αυτών των κυρίων, αλλά…
δυστυχώς… Όμως!.
Τους γνωρίζουμε όλους αυτούς τους ‘’κυρίους’’, γι`αυτό από τούδε και στο εξής δε θα
ανεχτούμε τέτοια ψέματα και ύβρεις σε ανυπόστατα γεγονότα και θα ζητήσουμε τη συνδρομή
της Δικαιοσύνης για την τιμή και την υπόληψη
των πολλών εκατοντάδων, ως επίσης και για

τους εκατοντάδες κεκοιμημένους αδελφούς
Αγωνιζομένους, πνευματικά παιδιά του αγίου
Θεολόγου..
Μετά ταύτα θα παρακαλούσαμε εσάς κ.
Διευθυντά ως και τη συντακτική σας επιτροπή
για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας
και για την αποκατάσταση των συκοφαντημένων αδελφών να δημοσιεύσετε την απάντησή
μας στα κακόβουλα αυτά δημοσιεύματα.
Λάρισα 14/10/2021

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
“Όχι μόνον τους ανθρώπους δεν εντρεπόμεθα, αλλ’ ότι και
τον Θεόν δεν φοβούμεθα”. Αυτά τα φοβερά είχε πει στην κολοβωμένη Σεραφειμική Ιεραρχία στις 14/6/1974 ο μητροπολίτης
Κοζάνης Διονύσιος, όταν είδε το παρασκήνιο, τις μηχανορραφίες, τις
συναλλαγές, την εξαγορά συνειδήσεως, τις παρεμβάσεις διεφθαρμένων τύπων και τις θεμελιακές εκκλησιαστικές αρχές να έχουν
διαγραφεί με μια βάρβαρη και βάναυση μονοκονδυλιά.
Ο Ιωαννίνων Σεραφείμ με τους δικτάτορας Ιωαννίδη-Χρήστου
δημιούργησαν το νόμο “έκτρωμα”, τη Συντακτική Πράξη 3 φόρεσαν το “δεσποτικό” μανδύα και αποφάνθηκαν ποιοι μητροπολίτες
θα συμμετέχουν στην εκλογή αρχιεπισκόπου και ποιοι όχι. Και έτσι
είχαμε, από 66 επισκόπους στην Ιεραρχία οι 34 αποκλείστηκαν,
τέσσερις δήλωσαν κρίση συνειδήσεως για τη Συντακτική Πράξη και
αρνήθηκαν να συμμετέχουν και απόμειναν μόνο 28, απ’ αυτούς ο
Σεραφείμ πήρε 19 ψήφους και απ’ αυτούς οι 14 ήταν σιμωνιακοί με
μεταθέσεις των ίδιων ή προαγωγές δικών των παιδιών, δηλαδή είχαμε μια φοβερή συναλλαγή, “σου δίνω, μου δίνεις”. ΤΡΟΜΕΡΟ.
Ο πρώην Αθηνών Ιάκωβος Βαβανάτσιος σε μια συνέντευξη
στην εφημερίδα “Τα Νέα” 17/9/1977 λέει μεταξύ πολλών άλλων:
«Ήταν κανονισμένα όλα. Ο Ιωαννίδης θα τον εξέλεγε και
με δύο Μητροπολίτες. Χαρακτηριστικά ο Σεραφείμ μας είχε
πει: Έστω και με ενάμισι δεσπότη θα βγω Αρχιεπίσκοπος,
γιατί το θέλουν αυτοί (οι δικτάτορες)». Αλλά βγήκε με 5 ψήφους
“καθαρούς”.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του μητροπολίτη Μυτιλήνης
Ιακώβου στη Συνεδρίαση της 22/5/1974: «… Συνήλθον, ως μοι
είπον, προχθές Κυριακήν 19 Μαΐου κατόπιν προσκλήσεως
υπό την Προεδρίαν του Μακαριωτάτου, περί τα 16 πρόσωπα
εκ των μελών της παρούσης Πολυμελούς Συνόδου και συσκέφθησαν περί του ποία πρόσωπα… δια την πλήρωσιν των
μητροπόλεων, παλαιών και νέων… Ούτω κατηρτίσθη, τρόπον
τινά, ψηφοδέλτιο έχον ούτω!» και αναφέρει τα 14 ονόματα.
Και συνεχίζει: «…Εκάθισαν, ως να ελέγαμεν“ εις την στρογγύλην τράπεζαν” οι προνομιούχοι αδελφοί και εμοίρασαν μεταξύ αυτών τας χηρευούσας Μητροπόλεις, ωσάν η Εκκλησία
να αποτέλει “φέουδον” ιδικόν των, αγνοήσαντες τους άλλους
αδελφούς». Έτσι γίνονταν δεσποτάδες, με συμφωνίες και εκλογές
“Μαϊμού” επί αρχιεπισκόπου Σεραφείμ από το 1974 και μετά…
Για λόγους ιστορικούς θα αναφερθώ σε αυτό το ανεπανάληπτο
γεγονός που δεν έχει ματαγίνει: Από τους 14 που είχαν συμφωνήσει
να διορίσουν δεσποτάδες, την ώρα που “τυπικά” συνεδρίαζε η Σύνοδος, μπήκε μέσα απροσδόκητα ο υπουργός Παιδείας π. Χρήστου,
“άνθρωπός τους” και απαίτησε και μάλιστα με αυστηρότητα για
τρία πρόσωπα τους Κων/νο Φαραντάτο, Παντελεήμονα Βέτιμη και
Χρυσόστομο Ταμπάκη που τα είχε τιμήσει ο Σεραφείμ και θα τους
φορούσε τη μίτρα, να μην εκλεγούν, επειδή ήταν κραγμένοι με
φόρμες ανηθικότητας. Οι “εκλέκτορες” αιφνιδιάστηκαν και μέσα
στην αίθουσα έγινε της μουρλής. Και ένας τέταρτος ακόμα με συνείδηση, ο Χρυσόστομος Πολιτόπουλος αρνήθηκε να γίνει δεσπότης,
διότι – όπως δήλωσε – όλα αυτά που γίνονται είναι παράνομα και
τότε ο Σεραφείμ οργισμένος φώναξε: “φέρτε τη βαρθολομαιά να
τελειώνουμε” (ήταν… του Τάγματος Φωστίνη).

Επάνω στην αναμπουμπούλα κάποιοι πήγαν να το σκάσουν και
παρεμβαίνει ο Καστοριάς Δωρόθεος (που μετά λίγες ημέρες έγινε με
την “επιφοίτηση Σεραφείμ’’ Αττικής). “Άντε, ρε – που πάτε – έτσι,
που πάμε θα χάσουμε το τρένο”.
Αυτό το “άγιο κλίμα” και αυτό το “άγιο πνεύμα” επικρατούσε στην
ανάδειξη (διορισμό) των Σεραφειμικών δεσποτάδων.
Η ολιγομελής ομάδα του Σεραφείμ περιφρόνησε και αγνόησε
όλα τα ιερότατα θέσμια και τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι
Ιεροί Κανόνες, πέταξε στο χαντάκι της ανυποληψίας το Ιερό Ευαγγέλιο και το Ιερό Πηδάλιο. Ο Κιλκισίου Χαρίτων (εκλογή του πριν
του Ιερωνύμου – 1965) βρήκε την τόλμη και φώναξε: «Ο Νόμος
ησθένησεν – αδελφοί – αργεί το Ευαγγέλιον», δηλαδή κάνετε
τα πάντα, χωρίς να ρωτάτε μήτε το Ευαγγέλιο μήτε τους Ιερούς
Νόμους του πηδαλίου.
Ο Τύπος τις ημέρες εκείνες είχε κυριολεκτικά φιμωθεί, διότι με
μια εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας είχε απαγορευθεί οποιαδήποτε τέτοια είδηση και για να είναι ακόμα πιο σίγουρη έδωσαν
τη σκυτάλη στον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, που με διαταγή
του (αποφασίζω και διατάσσω) διέταξε: «Προς περιφρούρησιν
χριστιανικού αισθήματος θρησκευομένου ελληνικού λαού,
απαγορεύεται από λήψεως παν δημοσίευμα εις τον Τύπον
(υπομνήματα – επιστολαί) … Χαρακτηρισθέντων ως αντικανονικών Μητροπολιτών…» (επείγον και απόρρητον 3.142/2-2-1974).
Ο Σεραφείμ φοβούμενος και τη σκιά του ακόμα μην συμβεί καμιά
στραβή και τιναχτούν όλα στον αέρα, αποφάσισε αποκλεισμό με μια
εγκύκλιο – διαταγή που έλεγε: «Προς διαφύλαξιν εν παντί της
εν τη Εκκλησία ενότητος και αποφυγήν πάσης αιτίας δυναμένης να δημιουργήσει αφορμάς… ήχθη εις την απόφασιν,
όπως μ’ επιτρέψη την εγκατάσταση των οπωσδήποτε εξελθόντων ή εξερχομένων της ενεργού υπηρεσίας Σεβ. Ιεραρχών
εν ταις περιφερείαις ως ούτοι μέχρι τούδε εποίμαναν… ή εν
ταις περιφερείαις, εν αις υπηρέτησαν κατά το παρελθόν ως
Ιεροκήρυκες…» (απόφαση 2026/23-7-1974).
Υπάρχουν και αρκετά τέτοια δημοκρατικά, ανθρωπιστικά, δίκαια
και τερπνά, με τα οποία “άνθρωποι”, τη σήμερον ημέρα, δυστυχώς
τα επικαλούνται, τα επικροτούν και τα βραβεύουν!
“Επιλήψει με διηγούμενον ο χρόνος” θα αναφερθώ σε τούτο μόνο
που είναι ο τραγικός επίλογος της Σεραφειμικής και πολιτικής
δικτατορίας και κρατήθηκε με συνεργία σκοτεινών δυνάμεων και
πολιτικών όλων των παρατάξεων μια εικοσαετία.
Ας μην ξεχνούν όμως ότι οι άνθρωποι φεύγουν. Τα γραφτά μένουν και μιλούν, πολλές φορές κραυγάζουν και τότε φανερώνουν
τις κρυφές πτυχές, τις πληγές που πυορροούν και βρωμίζουν και
φαίνονται οι σκοτεινές επιδιώξεις και τα παιγνίδια τα βρώμικα
και αισχρά.
Ο δικτάτορας Ιωαννίδης με συνεργασία Σεραφείμ, Χρήστου,
Αγγελόπουλου… προχώρησαν στην 7η Συντακτική Πράξη που
έδεσαν κυριολεκτικά χειροπόδαρα τους 12 “κακούς”, αλλά αγίους
μητροπολίτες, γι’ αυτό διαβάστε και φρίξτε: «… Πράξεις εκδιδόμενοι κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης (Συντακτική
Πράξη 3 ή του καθ’ άρθρον 4 αυτής εκδοθησομένου Νομοθετικού
Διατάγματος δεν υπόκεινται εις αίτησιν ακυρώσεως ή προσφυγήν

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και εάν προβάλλεται
λόγος ακυρώσεως…».
Με τη δικτατορική αυτή πράξη διώχθηκε ο Θεολόγος από
μητροπολίτης Λάρισας. Με τη… πράξη αυτή έγινε ο Σεραφείμ
Ορφανός δεσπότης Λάρισας, που σε κάποια στιγμή ίσως κρίσης
μεταμέλειας, δήλωσε: «Αναγνωρίζω, ότι ο Θεολόγος υπήρξε
θύμα. Όμως εμένα η Εκκλησία με έστειλεν εδώ. Θα φύγω, αν
η Εκκλησία με ανακαλέση» (“Ημερήσιος Κήρυκας”, 22/9/89). Με
τη… Πράξη αυτή έγινε δεσπότης ο Δημήτριος Μπεκιάρης. Με τη…
Πράξη αυτή έγινε δεσπότης ο Ιγνάτιος Λάππας. Με τη… Πράξη
αυτή έγινε δεσπότης και ο νυν Λαρίσης Ιερώνυμος Νικολόπουλος.
Τη νομική αυτή… Πράξη, που ήταν της πολιτείας και όχι της
Εκκλησίας, ήρθε το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας
Σ.τ.Ε., αποφάσισε και είπε: «… Συνεδρίασαν δημοσία εν τω ακροατηρίω του τη 26η Απριλίου 1990… Σκεφθέν κατά το Νόμον…
η από του θρόνου απομάκρυνσις του εν λόγω μητροπολίτου
(Θεολόγου) κατ’ επίκλησιν των 3 και 7/74 Συντακτικών Πράξεων… ως εκ τούτου η απόφασις αύτη είναι ακυρωτέα… Διά
ταύτα. Ακυρεί… την από 11/7/74 απόφασιν της Ιεράς Συνόδου… (ΦΕΚ ΝΠΔΔ 141/12-7-74 ως και το προεδρικόν διάταγμα
της 22/7/1974 (ΦΕΚ Γ΄ 284/23-7-1974)» (Απόφαση 3795/1990).
Έχουμε και συνέχεια. Η βαρβαρότητα που εγκαινιάστηκε στη
περίοδο της Χούντας Ιωαννίδη, Σεραφείμ, … το 1974 με τις δύο
Συντακτικές δικτατορικές πράξεις, την 3 και 7, επανήλθε ξανά το
1996 με συμβατική δημοκρατία και με την επέμβαση της Δήμητρας
Λιάνη- Παπανδρέου!.
Επάνω σ`αυτή την Παρανομία και Αντικανονικότητα στηρίχτηκαν και έγινε δεσπότης Λάρισας ο Ιγνάτιος και γι`αυτό η ιστορία
συνεχίζεται. Γι’ αυτό γίνεται όλος αυτός ο καυγάς από το Δημήτριο
Μπεκιάρη και από τον Ιερώνυμο, για τη μη αγιοκατάταξη του π.
Θεολόγου, διότι όλοι τους αυτοί ζώντες και κεκοιμημένοι, το γνωρίζουν καλά αυτό, ότι δηλαδή είναι παράνομοι και αντικανονικοί.
Ο “άγιος” Λαρίσης που αιφνιδιάστηκε, αποσβολώθηκε και έμεινε
καθ’ όλη την εισηγητική πρόταση του αγίου Δράμας Παύλου ως
“Στήλην αλός” (Γέν. 19,25) και μετά από αρκετό χρόνο που συνήλθε, τότε κατέθεσε στα πρακτικά γραφτό κείμενο που παρά το
σεβασμό στην αρχιεροσύνη του δε λέει την αλήθεια. Διότι έγραφε:
«έχουν γίνει – εκ μέρους του – συγκεκριμένα βήματα προς την
κατεύθυνση αυτή…». Τέτοιο πράγμα, Σεβασμιότατε Ιερώνυμε,
δεν κάνατε, ούτε καν το σκεφτήκατε να το κάνετε, απλώς ήταν ένα
τέχνασμα εξαπάτησης την πρώτη ημέρα που διαβάσατε το τρισάγιο
στον τάφο του π. Θεολόγου, για να αποκοιμίσεις τις συνειδήσεις του
λαού του Θεού, ή καλύτερα τα “κατάλοιπα θεολογικά”.
Τρία χρόνια “άγιε” δέσποτα δεν κάνατε το πιο απλό, το πιο ανώδυνο, δηλαδή μια αίτηση για την άρση έστω μιας από τις παράνομες
και αντικανονικές αποφάσεις της Σεραφειμικής βαναυσότητας που
ήταν τόσο βάρβαρες, που ανάγκασε το καλοκαίρι του 1993 τον τότε
προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών να ασκήσει ποινική δίωξη
κατά του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και τριών δεκάδων δεσποτάδων, όχι για κάτι απλό ή ψύλλου πήδημα, αλλά για “κατάχρηση
εξουσίας, για καταπάτηση των Νόμων και για παράβαση
καθήκοντος”. Τι έγινε τότε…; Σεισμός! ( λόγω χώρου δεν θα
συνέχεια στην σελ. 11
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αναφερθώ τώρα, θα το πράξω όμως αργότερα). Ο Σεραφείμ έτρεξε
και ζήτησε τη βοήθεια από τα “υψηλά ιστάμενα πρόσωπα” που τον
διατηρούσαν στην εξουσία, για να κάνουν τη δουλειά τους και
από τον τότε Πρωθυπουργό Μητσοτάκη την παρέμβαση φίλου
του Σεραφείμ και γνωστού (κατά πολλούς μασόνου) υπουργού
Παιδείας Σουφλιά και της υπουργού Δικαιοσύνης ΨαρούδαΜπενάκη, που με ταχύτητα αστραπής σε άσχετο Νομοσχέδιο και
άσχετο με το συγκεκριμένο πρόβλημα, πρόσθεσαν στο άρθρο 30
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παράγραφο που προέβλεπε την
“ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ”. Και έτσι σταμάτησε με πολιτική
επέμβαση η δίωξή τους.
Για δε το Μοναστήρι του Στομίου, Σεβασμιότατε και το μακαριστό
Γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο έχετε κριθεί εκ των έργων σας
των 3ων ετών που δεν επιτρέψατε να ακουστεί από το ραδιοφωνικό
σταθμό της μητρόπολης ούτε μία, ούτε μία ομιλία του, που αυτές
τις παίζουν σχεδόν όλοι οι χριστιανικοί και μη σταθμοί, καθημερινά
ή κατά τακτές ημέρες της εβδομάδας, στην Ελλάδα και σ’ όλο το
Ορθόδοξο κόσμο.
Εξ άλλου, γιατί να τις παίξετε, αφού εκφραστήκατε και ανοιχτά
και καθαρά, ότι “αυτές είναι της εποχής που εσείς οι γυναίκες
φορούσατε τις φούστες κάτω από τον αστράγαλο!!!”.
Νεκρανάσταση της Σεραφειμικής λαίλαπας
Με την πρόταση του μητροπολίτη Δράμας Παύλου ( δεν είχε
ουδεμία σχέση με τον π. Θεολόγο ούτε με τους “θεολογικούς”) για
την αγιοκατάταξη του π. Θεολόγου, ξεπετάχτηκαν κάποιοι – 2, 3
άτομα – όπως ο κ. Νούσης σαν νεκραναστημένος (δικός του όρος
προς τους “θεολογικούς”) που το Νοέμβριο του 2017 παρουσιάστηκε
με πηχυαίους τίτλους, καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης ΦιλόλογοςΘεολόγος (M.Th.). και είχε διαπράξει- ίσως εσκεμμένα- μια μεγάλη
ατιμία. Σε άρθρο του με τίτλο: «Η ιστορία χωρίς φτιασιδώματα και αποσιωπήσεις» και για να εμπεδώσει ως αληθινή την
προπαγάνδα κατά του αγνού, καθαρού και αγίου αρχιεπισκόπου
Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη) χρησιμοποίησε και εφάρμοσε την κινεζική
ρήση: «Μια φωτογραφία είναι όσο χίλιες λέξεις», γνωρίζοντας
ότι η φωτογραφία αποτυπώνεται στο υποσυνείδητο και παραμένει
ως εικόνα εσαεί.
Σε αυτό το άρθρο είχε αναρτήσει μια επαίσχυντη φωτογραφία.
Δηλαδή ένα δεσπότη παρουσίασε να σφιχταγκαλιάζεται με το
δικτάτορα Παπαδόπουλο σε στάση ομοφυλοφιλική και να φιλάει
μάλιστα τον Παπαδόπουλο στο στόμα, οι παρευρισκόμενοι παπάδες να χασκογελούν και το δεσποινάριο ακριβώς πίσω του να του
πιάνει τα οπίσθια.
Το κείμενο του άρθρου αναφέρονταν στα χρόνια της δικτατορίας
και στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η δε εικονιζόμενη φωτογραφία
που ανάρτησε δεν είχε καμία, μα καμία σχέση με τον Ιερώνυμο Α΄.
Ήταν μια σκηνοθετημένη διαβολική παράσταση, ένα απόκτημα
μιας νοσηρής φαντασίας, που δακτυλοδεικτούσε τον π. Ιερώνυμο
ότι είναι τοιούτος Η πράξη του αυτή ήταν απαίσια και βλελυρή.
Το δημοσίευμα αυτό προβλήθηκε από αρκετά σάΐτ και τονΤύπο.
‘’Κύριε’’ πρέπει να γνωρίζεις ότι πολέμιοι του αρχιεπισκόπου
Ιερωνύμου Α` υπήρξαν πολλοί (αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων
αγίων, Χρυσοστόμου, Αθανασίου, Μαξίμου, Νεκταρίου), ήταν όμως
λιλιπούτειοι μπροστά στο Ιερωνυμικό ανάστημα και απ’ όλους
αυτούς κανένας τους δεν τόλμησε να αγγίξει το ήθος του, γιατί
γνώριζαν ότι ήταν διαμάντι καθαρό και αψεγάδιαστο. Ο μόνος

που δρασκέλισες αυτό το σκαλοπάτι, ήσασταν εσείς “κύριε” Νούση.
Και τώρα πάλι κάνετε το δεύτερο δρασκέλισμα για τον π. Θεολόγο.
Χαρακτηρισμός;; ‘’Θου Κύριε’’.
Για τα γραφόμενα περί Θεολόγου δε χρειάζεται να τα σχολιάσω, το
μόνο που θα αναφέρω είναι ότι κάνατε λάστιχο τον άγιο Πορφύριο
στα δικά σας μέτρα και σταθμά. Ε! του λέμε, ΦΘΑΝΕΙ! Διότι δεν
μπορεί ένας άγιος να μιλάει και να στηρίζει κάποιον, όπως τον
αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ που δεν πίστευε σε τίποτα και χλεύαζε
μάλιστα και επίσκοπο για τη πίστη του;: «Σε βλέπω τρεμάμενο – του
έλεγε – να μεταλαμβάνεις και διερωτώμαι: Αλήθεια πιστεύεις ότι
αυτό το ψωμί και το κρασί είναι σώμα και αίμα Χριστού; Ο
επίσκοπος του απαντά: Ναι το πιστεύω! Και τότε κούνησε ειρωνικά το κεφάλι…» (Άρθρο στη “Ρομφαία” του Ηγουμένου Γρηγορίου
Δοχειαρίτη).
Ο δε μητροπολίτης Ναυπάκτου έγραψε στο βιβλίο για τη μέλλουσα ζωή, ότι ο αρχιεπ. Σεραφείμ τον ειρωνεύτηκε, επειδή πίστευε
στην αιώνια ζωή…!!!
Υπάρχουν και πολλά ακόμα άλλα που θα γραφούν σύντομα για
τον οδοστρωτήρα Σεραφείμ.
Είναι δυνατόν ένας άγιος να στηρίζει έναν άπιστο, για να μην
γίνει (δήθεν) «κατάληψη της Εκκλησίας υπό οργανωσιακών»;
Με τέτοια ψεύδη μπορεί ένας Θεολόγος και φιλόλογος όπως εσείς
“κύριε” Νούση να κοιμάστε ήσυχος!!!
Για δε το δεύτερο που εμφανίστηκε ως Λαρισαίος θεολόγος με
το όνομα Λευτέρης Βάσσος. Να μας συγχωρήσει ο “κύριος”, διότι
τέτοιο επίθετο στη Λάρισα θεολόγος από πληροφορίες της “Ένωσης Θεολόγων” δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει δεν είναι θεολόγος,
διότι ένας θεολόγος πρέπει να γνωρίζει τη Γραφή και τους Ιερούς
Κανόνες και να γράφει ακόμα και το όνομά του σωστά, όπως είναι
του αγίου του… Ελευθέριος.
Κύριε Λευτέρη, στη ζωή της Εκκλησίας τα γεγονότα δεν αποτελούν στιγμιαία επεισόδια που περνούν με ταχύτητα κινηματογραφικής εικόνας και μετά πέφτουν στο χάος της λησμοσύνης, το κάθε
περιστατικό συνδέεται με το “χθες”, το “σήμερα” και με το “αύριο”,
με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Ο «Επίσκοπος Γουμενίσσης» Δημήτριος Μπεκιάρης που εσείς
τόσο κόπτεστε, έχει προϊστορία στη Λάρισα ως αρχιμανδρίτης και
ως πρωτοσύγκελος του μοιχεπιβάτου Σεραφείμ Ορφανού που κατέκλεψε τη Λάρισα. Τότε ο Δημήτριος (αυτό θα αναφέρω μόνο για
σήμερα) κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας έβρισε τις γυναίκες
«βρωμοθήλυκο» (Θεσσαλός, 461/2-7-1983).
Και αντί τώρα να σωπάσει, καλύτερα να το βουλώσει, διότι το
υφάδι της ιερατικής του περιόδου έχει απανωτές κηλίδες που έχουν
επικαθήσει σαν εξανθηματικές φολίδες και τον απειλούν να του
πλήξουν τώρα το ωμοφόριο.
Κλωθογυρίζει το θέμα, για να δικαιολογήσει την αντικανονικότητά του και μηχανεύεται αραδιάζοντας ένα ακατάσχετο ψευδοκατηγορητήριο εναντίον ενός αγίου ανδρός του π. Θεολόγου.
Ξεχνάει φαίνεται βέβαια, πόσες φορές έχει κατηγορηθεί για διάφορα
γεγονότα. Σήμερα για την ιστορική μνήμη ενδεικτικά αναφέρουμε
κάποια. (αύριο βλέπουμε).
Κατηγορήθηκε. Για 200 εκατομμύρια από την εικόνα του “Άξιον Εστίν” από τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ελλάδος “ΤΟ ΒΗΜΑ”
με απανωτά δημοσιεύματα. Κατηγορήθηκε, ότι πήρε τη γυναίκα
του Δούκα Τσολάκη και διέλυσε την οικογένεια, τον άφησε με πέντε
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παιδιά και την περιφέρει ως “αγία”. Αφού, κ. θεολόγε, ήσασταν ως
αυτόπτης μάρτυρας και έχετε βιώματα θα πρέπει να θυμάστε, όταν
ήλθε στο κινηματογράφο “Γαλαξία” και μιλώντας στην κατάμεστη
αίθουσα έκλαιγε και διατραγωδούσε την οικογενειακή του τραγωδία; (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 26/7/1990).
Κατηγορήθηκε ως διαφθορέας από συνταξιούχο δικαστικό ως
μάρτυρας σε δίκη που έγινε στη Λάρισα (εφημ. “ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ”,
23 Μαρτίου 1990).
Κατηγορήθηκε για “άγρια” κερδοσκοπία με την περιουσία της
Εκικλησίας. Συγκεκριμένα πούλησε για λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής οικόπεδο-φιλέτο στο Σούνιο προς 18.540.000 δρχ. και
την ίδια μέρα (23/5/89) μεταπωλήθηκε προς 43.500.000 δρχ.
(“ΕΞΟΡΜΗΣΗ” 26/1/1990).
Κατηγορήθηκε για απάτη με το άγιο λείψανο του Σάββα του
ηγουμένου (Μάιος 4-19/96).
Με αυτά τα ολίγα, τα πολλά θα δημοσιοποιηθούν στην ώρα
τους. Κύριε “Λευτέρη θεολόγε” και “κύριε” Νούση θεολόγε, μπορεί
να είναι κάποιος λειτουργός των Θείων Μυστηρίων, όταν οι Ιεροί
Κανόνες όχι μόνον τα απαγορεύουν αλλά ζητούν και την καθαίρεσή
του; Διότι τέτοιες πράξεις αποτελούν ντροπή και όνειδος για την
άσπιλο Εκκλησία του Χριστού!!!.
Ερωτώ εσάς “κύριοι” και εσάς δέσποτα Δημήτριε, έχετε να
μας δείξετε ένα! Και μόνο ένα, και όχι παραπάνω, τέτοιο βρώμικο
περιστατικό που να σκιάζει τη ζωή του π. Θεολόγου; Εάν δεν έχετε!
Κρίμα! Μύριες φορές κρίμα.
Για τα αυγουλάκια, τους λιθοβολισμούς, τις βλασφημίες, τις
ιεροσυλίες, τους βανδαλισμούς και ένα κομπολόι αθλιοτήτων που
αναφέρετε, είναι όλα αυτά προβοκάτσια, δικά σας εφευρήματα και
κατασκευάσματα σε συνεργασία με μπράβους και την αστυνομία και
αυτό κατ` επανάληψη το είχαμε διαπιστώσει και το καταγγείλαμε,
διότι όσες φορές πιάσαμε ύποπτους μέσα στις συγκεντρώσεις μας
με εργαλεία φθοράς και τους παραδίναμε στην Αστυνομία, αυτή
τους άρπαζε και τους φυγάδευε!!!
“Κύριοι” στα πινάκια των Δικαστηρίων είναι καταγεγραμμένα
314 υποθέσεις, μας σέρνατε σαν αιχμαλώτους στα κρατητήρια με
ψευδείς και κατασκευασμένες κατηγορίες. Αλλά οι Δικαστές που
είχαν ελεύθερη γνώμη και δικαία κρίση ασκώντας το υψηλό τους
λειτούργημα, δεν έβρισκαν κατηγορία και έτσι μας απάλλασσαν .
Έτσι δεν υπάρχει ουδεμία καταδίκη για τα ψευδή και συκοφαντικά
που αναφέρετε. Μόνον υπάρχουν 4 καταδίκες για “Ανάξιος” που
το θεώρησαν ως σύνθημα υβριστικό – παρ’ ότι είναι κατοχυρωμένο
από την παράδοση και την κανονική τάξη της Εκκλησίας – ενώ το
“Άξιος” επιτρέπετε, γιατί είναι κατά την άποψή τους “ευλογία”!!!.
Αυτό που διαπράξατε, “κύριοι” θεολόγοι, να κατηγορήσετε έναν
Άγιο κοιμηθέντα λειτουργό εγνωσμένης πνευματικότητας, ζητώντας μάλιστα και και το λόγο, γιατί το έκανε αυτό ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Δράμας, αφού δεν τον γνώρισε; Είναι σε βάρος σας.
Είναι σε βάρος της Θεολογικής Επιστήμης. Είναι σε βάρος και της
εκκλησιαστικής ευπρεπείας.
Σ`εσάς έχει απόλυτη εφαρμογή του κυρού μητροπολίτη Κοζάνης
Διονυσίου: «Όχι μόνον τους ανθρώπους δεν εντρέπεστε,
άλλ`ότι και το Θεό δε φοβάσθε». Σαν και Θεο…λόγοι !!!
Για τους Αγωνιζόμενους Χριστιανούς
“Θεολογικούς” (για σας) και τιμή για μας.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε στρυφνά δηµοσιεύµατα πρώην διευθυντή εφηµερίδος
(Είναι απάντηση σε δημοσίευμα και ανάρτηση στο Facebook του πρώην αρχισυντάκτη & διευθυντή της εφημερίδας.)
«Δεν υπήρξα ποτέ ένας δημοσιογράφος
που πουλάει την πένα του, σε όποιον του
την πληρώνει καλύτερα και αναγκάζεται
συνεχώς να γράφει ψέματα. Υπήρξα ένας
δημοσιογράφος ελεύθερος και δε θέλησα
ποτέ να κρύψω τις πεποιθήσεις μου, για να
αρέσω στα αφεντικά» (Antonio Gramsci, ιταλός
κομμουνιστής δημοσιογράφος).
Πριν πω το λόγο μου, με συμπίεσε η ευθύνη,
το βάρος της και η ατίμητη τιμή, σκέφτηκα τον
επώνυμο και ανώνυμο λαό. Κάθισα, συλλογίστηκα, βασάνισα τη μνήμη μου, για να μπορέσω
να αποδώσω αυτά που είδα και άκουσα και τα
αποθήκευσα μέσα μου χρόνια. Να συνθέσω με

πιστότητα την πολυσύνθετη και πολυδιάστατη
εικόνα της πραγματικότητας, ατόφια και καθαρή,
όπως την είδα, όπως την έζησα, όπως γράφτηκε,
όπως αποτυπώθηκε στο χαρτί δίχως παράταιρες
γραμμές.
Να πω την αλήθεια στο λαό, στον πολύ λαό, να
δακτυλοδεικτήσω τους μεταπράτες της εντιμότητας και της αλήθειας που ανεβάζουν στο βάθρο ως
ήρωα τον αδιάντροπο και πετούν στον Καιάδα το
καθαρό κρύσταλλο. Διότι δεν είναι μικρό λάθος να
παραδίνεις στο αύριο στρεβλωμένη ή πλαστογραφημένη την ιστορία και έναν όγκο πληροφοριών
με προορισμό όχι την ιστορική αλήθεια για το
εργαστήρι των ψυχών, αλλά μια τεράστια χαβούζα!

Είναι παγκοίνως γνωστό ότι υπάρχει η κατεστημένη παραπληροφόρηση στα συγκροτήματα
των εφημερίδων, στα εμπορικά κανάλια των
τηλεοράσεων, στα συμφέροντα των δηλωμένων
δημοσιογράφων και στις πλεκτάνες των παραγόντων που κινούν τα νήματα του πολιτικού και του
εκκλησιαστικού φάσματος.
Σε κάποια γεγονότα ή περιστατικά που περνούσαν διαστρεβλωμένα και προσπαθούσαμε να τα
διορθώσουμε γράφοντας ή λέγοντας την αλήθεια,
αυτά όμως ήταν αδύνατον να διαπερασουν το τείχος της σιωπής, δε ν έφταναν ποτέ στο πιεστήριο,
ούτε ανέβαιναν στο περβάζι του παραθύρου της
τηλεόρασης. Αν όμως κατά τύχη κάποιο έφτανε

μετά από διαφόρους παραμέτρους, αυτό ήταν
μασκαρεμένο και αγνώριστο, κομμένο και ραμμένο
στα μέτρα των μαιτρ της τετάρτης εξουσίας, των
μεγιστάνων της παραπληροφόρησης.
Εδώ έχουμε μια μικρή απάντηση σε κείμενο
που ανέβασε (στις 29 Δεκεμβρίου 2019) ένας
επαγγελματίας της ενημέρωσης, για χρόνια
αρχισυντάκτης και διευθυντής, της εφημερίδας
«Ελευθερία» (όπως ο ίδιος δηλώνει και τώρα
συνταξιούχος) με τίτλο «Αμαρτίες» μαρτυρίες
πιστών τε και «απίστων» – ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΔΥΣΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΥΣ… – ο κ.
Χρ. Τσαντήλας.
Μέσα σ’ αυτές τις γραμμές ο συνταξιούχος δησυνέχεια στην σελ. 12
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μοσιογράφος μας μεταφέρει ένα υλικό ζυμωμένο
και ανασκευασμένο στην πένα του, δίχως να
υπολογίσει τα πραγματικά γεγονότα (που οι ίδιοι
παλαιότερα κατέγραψαν) πρόσωπα και καταστάσεις, μεταφέροντας έτσι εκεί, που ήθελε και εκεί,
που δεν την ήθελε την εικόνα της πληροφόρησης,
δημιουργώντας εντυπώσεις, καταδυναστεύοντας
τις συνειδήσεις.
Και ευτυχώς – μας λέει – επισκέφτηκε με παρέα
συναδέλφων το Άγιον Όρος και εδώ «χρειάστηκε
να εισπράξει ένα δυνατό μάθημα πίστης και ταπεινοφροσύνης – για να αποβάλλει μια κάποια
άσχημη εικόνα που είχε για πολλούς και προβεβλημένους λειτουργούς των ιερών ναών…». Και
αφού λοιπόν είσπραξε το μάθημα της πίστης και
ταπεινοφροσύνης, μετά απ’ όλα αυτά, άρχισε να
εκδιπλώνει δημοσιογραφικά και αγαθά μία-μία
τις αγαθοκακοποιημένες ειδήσεις, ληστεύοντας
την αλήθεια, παραποιώντας τα γεγονότα, με διπλωματική τέχνη, απαλλάσσοντας τους ενόχους
και ενοχοποιώντας όμως τους “υποτιθέμενους
χριστιανούς” και τους «διαδηλωτές της νομιμότητας».
Και κεκαθαρμένος πλέον, αφού είχε αποβάλλει
την άσχημη εικόνα ο αρχισυντάκτης της “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”, που αντί “ευωδίας” τούρχονταν (λέει)
«Μια δυσωδία που ένιωθα ακόμα από τα χαλασμένα αυγά που εκσφενδόνιζαν χριστιανοί εναντίον
χριστιανών (!) κατά την περιφορά των επιταφίων,
μία αναστάτωση, όταν με τη δημοσιογραφική πένα
κατέγραφα το ανθρωποκυνηγητό των ιερέων και
μητροπολιτών (!) υπό υποτιθέμενους χριστιανούς
“διαδηλωτές της νομιμότητας,” ένα περίεργο μίσος
εναντίον κάποιων που οι πέτρες τους και τα αυγά
δεν εύρισκαν πάντα το στόχο τους και εξοστρακίζονταν στα κεφάλια και στην πλάτη των δημοσιογράφων που κάλυπταν τα γεγονότα της ντροπής».
Κύριε Τσαντήλα φιλοδοξήσατε (όπως και
κάποιος άλλος συνάδελφός σας) να γράψετε
ιστορία, αλλά όμως… παραποιημένη! Αφήνοντας
όμως πίσω μνήμες ανεξάλειπτες και εδώ προσπαθείτε να στήσετε μία προτομή στο πάνθεον,
στεφανωμένη με δάφνες. Αγνοήσατε όμως μια
νομοτέλεια, ότι οι μύθοι δε γράφουν ιστορία, το
ψέμα δεν υποθεμελιώνει το μνημείο της δόξας,
η απάτη δε μεταποιείται σε σύμβολο καταξίωσης,
οι μύθοι, όταν επινοούνται και προβάλλονται, για
να στηρίζουν σχήματα και ανθρώπους, συστήματα
βίας ή καταπατητές της νομιμότητας και της κανονικότητας, παραπλανούν και εντυπωσιάζουν
πρόσκαιρα, αλλά σύντομα σβήνουν και γυρίζει το
σκοτάδι, το κενό και η απογοήτευση.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα χρόνια περνούν,
τα διαστρεβλωμένα γεγονότα θα μείνουν όμως σαν
μνημεία δημοσιογραφικής εκτροπής. Ο ευσυνείδητος ιστορικός, όταν αποτραβήξει ή ξεσκίσει τη
μάσκα της απάτης ή της ψευτιάς θα αποκαλυφθεί
η τραγική ιστορική σκευωρία και τότε ο μυθοποιός
ή ο ψεύτης θα γελοιοποιηθεί, είτε βρίσκεται ακόμα
στη ζωή, είτε κοιμάται στον τάφο και θα παραδοθεί
στην ιστορική χλεύη.
Θα ήθελα τούτη την ώρα να φωνάξω δυνατά,
να βγάλω από μέσα μου την οδύνη και τη βαθιά
θλίψη. Θέλω να σας κάνω μια δραματική έκκληση
από τα βάθη της καρδιάς μου.
Σταματήστε… να σκοτώνετε την ειλικρίνεια και
να θάβετε την αλήθεια.
Σταματήστε… τον καλοστημένο μηχανισμό της
παραπληροφόρησης.
Σταματήστε… να πλαστογραφείτε τα πραγματικά γεγονότα.
Σταματήστε… να χαράζετε παραπλανητικές
κατευθύνσεις.
Σταματήστε… να παρουσιάζετε το ψέμα για
αλήθεια.
Σταματήστε… την προπαγάνδα, γιατί δεν ανθοφορεί αλλά εκπέμπει μόλυνση.
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Και επειδή αναφέρεστε συνεχώς για τα χαλασμένα αυγά στην περιφορά των επιταφίων και
ίσως έχετε κάποιους λόγους. Γι’ αυτό και γω θα
σας τα θυμίσω, μήπως και σας φύγει η δυσωδία
που ακόμα νιώθετε!
Ήταν τον Απρίλιο του 1990, η Μεγάλη Παρασκευή στις 13 του μηνός, όταν τα παιδιά μετέφεραν
στις γειτονιές το θρηνητικό μοιρολόι της Παναγίας:
«Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη
μέρα… σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι…».
Αυτή την ημέρα επέλεξαν οι εξουσιάζοντες να
στείλουν στη Λάρισα όλες τις δυνάμεις των ΜΑΤ
της Ελλάδας και όλες τις αστυνομικές δυνάμεις
της Θεσσαλίας, για να φυλάξουν την παρανομία
και να πατάξουν τη νομιμότητα.
Το σχέδιο, καλά οργανωμένο, για το πότε θα
άρχιζε η επιχείρηση διάλυσης της συγκέντρωσης
διαμαρτυρίας και το πώς θα τη συκοφαντούσαν,
διέρρευσε δημοσιογραφικά…
Οι “ήρωες” αυτής της αποτρόπαιης σκηνοθεσίας κατόρθωσαν να εισχωρήσουν ανάμεσα
στους χιλιάδες Αγωνιζόμενους, εφοδιασμένοι με τα
κατάλληλα “εφόδια” (πέτρες, αυγά, αναπτήρες…)
περιμένοντας το σινιάλο.
Πριν ξεκινήσει το σκηνοθετημένο “σόου”, η
ομάδα περιφρούρησης κατόρθωσε να εντοπίσει
τον πρώτο “εμφυτευμένο” άνδρα με μια σακούλα νάυλον γεμάτη αυγά! Θεώρησαν πρέπον
(σημειώστε λάθος) να τον παραδώσουν μαζί
με το “κατασχεθέν” ενοχοποιητικό υλικό στον
αστυνομικό Διευθυντή κ. Μιχόπουλο για την περαιτέρω νομική διαδικασία, ο οποίος έδειξε πως
αιφνιδιάστηκε! Δεν άργησε όμως να τον ξεπροβοδίσει προς τα σκαλοπάτια της οδού Γεωργιάδου.
Με το που ξεκίνησε το “σόου” και εμφανίστηκε
ο δεσπότης Δημήτριος (Μπεκιάρης) σκεπασμένος
με την καμπαρτίνα – ως ομπρέλα – κάποιου Παπαδημητρίου, οι συγκεντρωμένες Αγωνιζόμενες
γυναίκες αντελήφθησαν άγνωστο γύναιο να
ανοίγει την τσάντα τη γεμάτη με αυγά, έτοιμη να
αρχίσει τον “αυγοπόλεμο”. Γίνεται μια αναταραχή. Οι “φίλοι” αστυνομικοί που ήταν επιφορτισμένοι να αγρυπνούν για την προστασία των…
εμφυτευμένων τους, μόλις αντιλήφθηκαν
την ανακάλυψη, χώθηκαν μέσα στο μπούγιο των
γυναικών, την άρπαξαν και δημιουργώντας ένα
τείχος προστασίας, τη φυγάδευσαν. Τι έγινε; Ποια
ήταν; Πώς βρέθηκε μέσα στους Αγωνιζόμενους μια
άγνωστη με αυγά φορτωμένη; Μην το ερευνάτε,
γιατί αυτά αποτελούν… κρατικά απόκρυφα!
Έχουμε και συνέχεια. Οι οργανωτές του Σόου
μετά τις αποκαλύψεις ανησύχησαν, διότι οι αποδοκιμασίες δονούσαν τη γύρω περιοχή. «Οι παράνομοι ουκ ηβουλήθησαν συνιέναι» (υμν. Μ.
Παρασκευής) και έβαλαν σε ενέργεια τα γκλομπς
των οργάνων καταστολής. Άρχισε διωγμός, ξέσπασε κύμα μίσους – γιατί; – τους έπιασε μανία
εξόντωσης, ξυλοφόρτωναν αθώους γέροντες,
νέους, γυναίκες και παιδιά. Κι ενώ τα νοσοκομειακά αυτοκίνητα μάζευαν τους τραυματίες και τα
θύματα, οι ασπιδοφόροι προσπαθούσαν με τη βία
να καταπνίξουν τη δικαιολογημένη αντίδραση
του πιστού πληρώματος της εκκλησίας, το μόνο
αίτημά τους και η μόνη επιδίωξη των παρανομούντων – κράτος και Εκκλησία – ήταν να πάψει
να μιλάει ο λαός του Θεού, να μην ακούγεται η
φωνή του, να μη διαταράσσεται η θολή γαλήνη
τους, ώστε να μην τους γίνεται καμιά υπόμνηση
των ανομημάτων τους!
Τα μέσα ενημέρωσης ντύθηκαν με το μανδύα
της αληθοφάνειας και με τους δόλιους σχεδιασμούς και τις δόλιες κινήσεις τους έγιναν
θεραπαινίδες των αντικανονικών και άνομων
συμφερόντων. Η αποτύπωση των γεγονότων
έδειξε την ευκαιριακή σκοπιμότητα.
Οι γενιές που θα ακολουθήσουν, θα διαβάζουν
τα νοθευμένα κείμενα και θα τρομάζουν, θα στύ-

βουν τα γεγονότα και θα βλέπουν να τρέχει αίμα,
θα ακούν τα χρονικά και θα αγριεύουν.
Πρέπει να γνωρίζεις κ. αρχισυντάκτα και μετά
διευθυντά της εφημερίδας – και ασφαλώς το
γνωρίζεις – ότι:
Μια αλλοτριωμένη δημοσιογραφία είναι χαλκάς δουλείας, είναι διασυρμός της αξιοπρέπειας,
αφαίρεση της ελευθερίας, αιχμαλωσία της υπευθυνότητας.
Ο δημοσιογράφος είναι ένας οδηγητής του λαού
που αναζητάει με πάθος την έντιμη πληροφόρηση
και ο ίδιος γίνεται φραγμός στην υπέρβαση και
στην κατάχρηση.
Αναγκάζομαι με λύπη, αλλά και πικρία, αφού
συκοφαντείτε ένα κόσμο ολόκληρο Αγωνιζόμενων
(“Θεολογικών”) να φέρω στη μνήμη σας το συνταρακτικότερο γεγονός, για το οποίο δε σύρατε,
σαν… έντιμος δημοσιογράφος, ούτε μια αράδα επί
τριάκοντα χρόνια, που είχε γίνει το πρώτο θέμα
στα μέσα ενημέρωσης για μία μόνο ημέρα και
μετά, ως δια μαγείας έσβησε – “ξεχάστηκε” από
τους πάντες! Τι έγινε άραγε; Ποια πρόσωπα υψηλά
κρύβονταν πίσω;
Σας το υπενθυμίζω:
Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα (γεγονότα Μ.
Παρασκευής) και σε ένα μήνα μέσα, την ημέρα της
εορτής του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου (15
Μαΐου 1990) στην ώρα της Θείας Λειτουργίας,
χοροστατούντων επτά (7) επισκόπων συνέβη το
απίθανο γεγονός, να εκραγεί βόμβα εντός του
ναού, που ήταν γερά αστυνομοκρατούμενος και
λίγο αργότερα με την περιφορά της εικόνας και
των ιερών Λειψάνων, πλησιάζοντας στο Αρχαίο
Θέατρο εξερράγη και δεύτερη (!) στην κατηφόρα
του παλαιού επισκοπείου και βρέθηκε στα πόδια
του Πρωτοσύγκελου Νικόδημου Γαλιάτσου, πως
και από πού εμφανίστηκε με τέτοια φρούρηση
από εκατοντάδες αστυνομικούς; Αυτό το φοβερό
ΘΑΜΑ τι έγινε; Οι έρευνες που έγιναν, τα αποτυπώματα που συνέλεξαν οι ανακριτικές αρχές,
έδειξαν τους ενόχους! Ποιοι να ήταν οι δράστες;
Τους έμαθε κανείς; Το πρωτόγνωρο αυτό γεγονός
τις αμέσως επόμενες ημέρες κάλυψε του τάφου
σιωπή. Οι δημοσιογραφικοί κάλαμοι έπαθαν
αφλογιστία. Οι συντάκτες των ειδήσεων και των
ρεπορτάζ το ξέχασαν. Ο αστυν. Διευθυντής “συνταξιοδοτήθηκε”. Μέρος της ηγεσίας άλλαξε
πόστα ή μετατέθηκε για “υπηρεσιακούς” λόγους.
Συνελήφθη νεαρός Κ.Ν.Θ., διότι πέταξε
αυγό κατά την πομπή της περιφοράς των ιερών
λειψάνων και σε έρευνα βρέθηκαν επάνω του
πέντε πέτρες, αλλά με εντολή εισαγγελέως αφέθηκε ελεύθερος (εφημ. “Ημερήσιος Κήρυκας”,
16/5/1990, σελ. 13). Σας ρωτάμε κύριε αρχισυντάκτα ποιος ήταν αυτός; Μη μου πείτε πως ήταν
από εμάς τους “υποτιθέμενους χριστιανούς,” γιατί
για μας η εντολή άνωθεν ήταν, τσουβαλιάστε
τους.
Η σκηνοθετημένη επιχείρηση σπίλωσης των
Αγωνιζομένων (των Θεολογικών οπαδών, όπως
αρέσκεστε να τους αποκαλείτε κ. Αρχισυντάκτα
και Διευθυντά), που για μέρες εργάστηκαν να την
οργανώσουν, έγινε το Βατερλώ τους!
Μετά εννέα ημέρες (24 Μαΐου 1990) κ. αρχισυντάκτα εδώ σας ξέφυγαν τα γεγονότα και
αποκαλυφθήκατε, ανοίξτε την εφημερίδα που εργάζεστε και δέστε τις φωτογραφίες που μιλούν ως
οι χιλιάδες λέξεις, δείχνουν τον πραγματικό τίτλο
του άρθρου σας “«Αμαρτίες» – μαρτυρίες πιστών
τε και «απίστων»”. Δείχνει τον “αστυνομικό που
συλλαμβάνει ηλικιωμένη γυναίκα που κρατούσε
μια σακούλα με αυγά” (διακρίνεται στα χέρια του
αστυνομικού). Και από κάτω άλλη φωτογραφία
που δείχνει το δεσπότη, Δημήτριο Μπεκιάρη που
πήγε στις 11 το βράδυ στον αστυνομικό διευθυντή
κ. Αργυρίου να διαμαρτυρηθεί και να ελευθερώσει
τους συλληφθέντες και την αυγολού γυναίκα. Η
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δε άλλη εφημερίδα έχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία που παπάδες με ραβδιά και ρόπαλα να
κυνηγούν τους “υποτιθέμενους χριστιανούς¨
«διαδηλωτές της νομιμότητας»” και εδώ συμβαίνουν όλως τα αντίθετα απ’ αυτά που η δική
σας δημοσιογραφική πένα σήμερα καταγράφει.
Δηλαδή οι παπάδες και ο δεσπότης Μπεκιάρης
κυνηγούσαν τους υποτιθέμενους χριστιανούς και
όχι οι “… χριστιανοί τους παπάδες… ΤΙ ΚΡΙΜΑ!!!”.
Θα μεταφέρω για την ιστορία ένα μικρό δημοσίευμα (από πολλές δεκάδες) αθηναϊκής εφημερίδας
που σαν ένας αντικειμενικός κριτής, έβλεπε τα
γεγονότα από μακριά, τα έκρινε, τα αξιολογούσε
και τα σχολίαζε:
Σκηνές… φαρ-ουέστ στη Λάρισα
Μακαριώτατε Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Σεραφείμ, καθώς και σεις Άγιοι της Ιεράς
Συνόδου ο Θεός μεθ’ υμών κι είθε να σας
φωτίζει πάντα το δρόμο τον καλό, γιατί δεν
ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι! Ελ Πάσο μού
’καμε τη Λάρισα ο Άγιος Δημήτριος Μπεκιάρης.
Καλά, ο άνθρωπος δεν είναι μητροπολίτης,
είναι ο «για μια χούφτα δολάρια», είναι «το
τελευταίο ηλιοβασίλεμα», είναι «ο καλός, ο
κακός κι ο άσχημος». Είναι ουέστερν δηλαδή.
Εγώ, ως πιστός, απορώ και εξίσταμαι και
διαρρηγνύω τα ιμάτιά μου και λέω εντάξει
μας έχει γίνει η ζωή πατίνι, είναι όμως ακόμα
μερικοί από μας που βρίσκουν καταφύγιο
στην Εκκλησία. Στη Λάρισα πού να πάνε; Εδώ
πέφτει μαχαίρωμα, δεν είναι αστεία πράγματα. Πας να προσκυνήσεις το Χερουβείμ και
τα Σεραφείμ και φεύγεις με λάμα δεκαπέντε
πόντους καρφωμένη στην πλάτη. Ο καλός μας
Μητροπολίτης έχει τοποθετήσει εις τους ανά
τη Λάρισα ναούς, ομάδες περιφρούρησης που
θυμίζουν προστάτες νυχτερινών σκυλάδικων
της πρωτεύουσας και εν τω άμα να και το
θάμα: Με το που θα κάμεις στο σταυρό σου
τρως και μια κατακέφαλα.
Η μέχρι σήμερα σοδειά του ιεραποστολικού
έργου του νέου μητροπολίτη έχει ως εξής:
Δέκα τραυματίες, δύο άντρες στη φυλακή και
δύο γυναίκες καταδικασμένες σ’ έξι μήνες.
Δεκαοχτώ άτομα παρέμειναν τρεις μέρες στο
Μεταγωγών κι άλλοι τόσοι είναι ελεύθεροι
με εγγυήσεις. Ανάμεσά τους, λέει, είναι ένας
δικηγόρος, τρεις γυμνασιάρχες, δύο γεωπόνοι
και δώδεκα επαγγελματίες. Σώσον Κύριε τον
λαόν σου, δηλαδή, Άσε που έχουμε άλλους
εβδομήντα πέντε που είναι κατηγορούμενοι
και καταζητούμενοι…
Αντιλαμβάνεσθε, Μακαριώτατε, τι γίνεται
αυτή τη στιγμή στη Λάρισα; «Το αίμα στον
πράσινο βάλτο» θεωρώ ότι ήταν υποδεέστερο
σε δράση. Εγώ, ομολογώ, πως ουδεμίαν σχέσιν έχω με τη Λάρισα, πλην οι Λαρισαίοι μου
είναι λίαν συμπαθείς ως λαός και φοβούμαι
πως αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση θα τρίζουν
τα κόκαλα του αείμνηστου Μαρίνου Αντύπα.
Εδώ κοντεύει ο κάμπος να απομείνει χωρίς
σοδειά, τα πηγάδια στερεύουν κι έχεις τους
ευσεβείς πιστούς του κ. Μπεκιάρη να καρπαζώνουν και να καμακώνουν, όποιον δε
συμφωνεί μαζί τους. Επιληφθείτε λοιπόν του
θέματος, καθ’ όσον φοβούμαι πως αν συνεχισθεί η κατάστασις τότε αντί για την πανηγυρική του Μεγάλου Βασιλείου λειτουργίαν,
εκάστην Κυριακήν θά ’χουμε καμιά δεκαριά
μνημόσυνα. Αμήν!
Άρης Σκιαδόπουλος
(εφημερίδα “ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ”, 7/5/1990)
ΜΙΑ 25ΕΤΙΑ
Είκοσι πέντε χρόνια πέρασαν από την κοίμηση
του ιερομάρτυρα μητροπολίτη Λάρισας π. Θεολόγου, τον αγνό και φορτισμένο με χάρη Θεού
ιεράρχη και ακόμα ως ζων κυριαρχεί στο ιστορικό
προσκήνιο.
συνέχεια στην σελ. 13
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Η στρατευμένη παραπληροφόρηση, είτε από
τις σκοτεινές δυνάμεις (μασονία, ρόταρυ, οικουμενιστάς…) είτε από την αθεΐα, είτε από τη
δημοσιογραφική κακοδαιμονία εξακολουθούν
να τοξεύουν με πείσμα τα βέλη τους εναντίον
του. Θέλησαν, όσο ζούσε και στα κατοπινά να
αμαυρώσουν τη λάμψη της αγιότητός του, να
υποβαθμίσουν και να περιθωριοποιήσουν τα μηνύματά του, αλλά δεν τα κατάφεραν, διότι καπνιά
ήταν όλη η προσπάθειά τους, θάμπωσαν για λίγο
τον οπτικό ορίζοντα και αμέσως μετά διαλύθηκαν.
Ο π. Θεολόγος ήταν μια προσωπικότητα αυθεντική και δυναμική, κινήθηκε συνετά και προσεκτικά μέσα στις τροχιές της Πατερικής Παράδοσης.
Ήταν ο ιερουργός της αγάπης και ο χειραγωγός
των υπάρξεων στην ανοικτή αγκαλιά του Θεού.
Στάθηκε όρθιος και άγρυπνος μπροστά στο Ιερό
Θυσιαστήριο, έσκυψε με αγάπη στον πονεμένο λαό
του Θεού και αυτός τον αναγνώρισε ως γνήσιο
πατέρα και έτρεξε κοντά του, πάλεψε, αγωνίστηκε
και θυσιάστηκε μαζί του.
Οι δημοσιογραφικοί υπηρέτες της σκοπιμότητας
με το άκουσμα του ονόματος ΘΕΟΛΟΓΟΣ αναταράσσονταν και συνταράσσονταν, αυτό συνέβη και
με τον πρώην αρχισυντάκτη και διευθυντή της
εφημερίδας “Ελευθερία”, μόλις άκουσε για την
πρόταση της αγιοκατάταξης του ιερομάρτυρα π.
Θεολόγου από έναν άγνωστο και πολύ νεότερο
από τον π. Θεολόγο μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο
που ουδεμία είχε σχέση με τους “Θεολογικούς” ή
καλύτερα κατά τη δική του ορολογία “υποτιθέμενους χριστιανούς” ή “διαδηλωτές της νομιμότητας”, έπιασε στο χέρι την κόκκινη πένα και στο
δικό του Facebook έγραψε “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ”. «Θεολόγος και αγιοσύνες…»
αραδιάζοντας αναλήθειες ή καλύτερα ψέματα, ότι:
«Ο μακαριστός επίσκοπος (π. Θεολόγος), βρέθηκε
στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς (για τα τότε
τοπικά χρονικά) πολύ ταραγμένης εκκλησιαστικής περιόδου…». Μήπως εννοούσε “ταραγμένη
περίοδο” το χρονικό (1974) που γράφτηκε και
θα μείνει αποτυπωμένο στην ιστορία ως μια από
τις φρικτότερες φάσεις της εκκλησιαστικής ζωής
για τη βιαία απομάκρυνση του Θεολόγου (χωρίς
απολογία, δίκη, ούτε καν να ρωτηθεί) από τη μητρόπολή του καθέδρα, παραβιάζοντας νόμους του
Κράτους και Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας και
στο δικό του θρόνο “Χειροτόνησαν” και “Ενθρόνισαν” το Σεραφείμ Ορφανό που η φήμη του ως
αρχιμανδρίτη τον είχε εντάξει στα απορρίμματα
της ιεροσύνης και αφού κατέκλεψε τη Λάρισα
“φεύγοντας” για τον άλλο κόσμο πήρε μαζί 49
ακίνητα και κάποια εκατομμύρια! Ενώ αντίθετα
φεύγοντας ο π. Θεολόγος δεν είχε ούτε εισιτήρια
του ΚΤΕΛ και τις 15 δραχμές τις δανείστηκε από
το γιατρό του, για να φύγει!
Μήπως, εννοούσε το Σεραφείμ Τίκα που φώναζε ως μαινόμενος ταύρος “Εγώ αγίους δεν θέλω
στην Εκκλησία” και όταν έβαλε το φουρνέλο στο
χρηματοκιβώτιο (στο γραφείο της ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) με εμπιστευτικό περιεχόμενο ή καλύτερα με
τις απόρρητες καταγγελίες βρομερών κληρικών
ή μάλλον σωστότερα με τα βυτία των φακέλων
“ακαθάρτων λυμάτων” που υπήρχαν εκεί μέσα.
Μετά την ανατίναξη άρπαξε τους φακέλους και
τους πιο πολύ ακάθαρτους τους έκανε δεσποτάδες,
τους δε άλλους τους βράβευσε με το μανδύα του
“αντιστασιακού”;
Μήπως, εννοούσε “ταραγμένη περίοδο” τον
“κλεφτοκοτά” (“ΤΟ ΒΗΜΑ”, κ. Σακελλαρίου)
Σεραφείμ Ορφανό (“διάδοχο” του Θεολόγου) που
στο επισκοπικό μέγαρο (που το μεταποίησε από
οικοτροφείο) έφτιαξε (έγραψε ο τύπος) ειδικές
κρεβατοκάμαρες με τα απαραίτητα τηλεοπτικά
συστήματα και τα απαραίτητα ποτά… φαίνεται
ότι πολύ χαιρόταν τη ζωή του… Αλλά και πολύ
φοβόταν για τη ζωή του. Το μητροπολιτικό μέγαρο

εκτός από οίκος πολυτελείας, ήταν και απόρθητο
φρούριο, διαθέτοντας άρτια συστήματα ασφαλείας
α λα Σεκιουριτάτε. Φαίνεται ότι το μέγαρο είχε να
κρύψει πολλές… πολυτέλειες από τα μάτια των
πιστών.
« Στο μέγαρο υπάρχουν πολλά διαμερισματάκια
με ακριβή επίπλωση και πολυτελείς κρεβατοκάμαρες με… πολλαπλές τουαλέτες. Στον εξοπλισμό
συμπεριλαμβάνονται τηλεοπτικά συστήματα δορυφορικής λήψης, βίντεο, μπαρ με τα απαραίτητα…
ευφραντικά.
» Το μέγαρο διέθετε ακόμα 3 γκαράζ, που βρίσκονται σε μεσαιωνικού τύπου πύργους και έχουν
εσωτερικά ασανσέρ και αυτόματες πόρτες.
» … Για να μην τον κατηγορήσει το ποίμνιό του
ότι τους περνάει για… πρόβατα, βαφτίζοντας με τη
γνωστή μέθοδο το κοτόπουλο νηστίσιμη σουπιά,
ο μητροπολίτης έκρυβε τις κρεβατοκάμαρες (και
τα κοτόπουλα…) με ειδικά συστήματα ασφαλείας,
όπως κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, φωτοκύτταρα
ανίχνευσης, πολλαπλές εγκαταστάσεις συναγερμού, συστήματα πανικού και συσκευές με προεπιλεγμένα τηλέφωνα για σήμα κινδύνου SOS»
(εκτός τόσων άλλων κωμικοτραγικών ήταν
και καταδότης ο μακαρίτης).
» … Σε συρτάρι γραφείου του αποθανόντος
μητροπολίτου Σεραφείμ βρέθηκε έγγραφο του
1975, με την ένδειξη «Βασίλειο της Ελλάδος»
και χαρακτηρισμό “Άκρως απόρρητον, της
Μητροπόλεως Λαρίσης-Πλαταμώνος”. Περιλαμβάνει κατάσταση επωνύμων πολιτών της
Λάρισας. Με το έγγραφο ζητείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες να γίνουν διοικητικές εξετάσεις, για το
ποιόν τους… Η κατάσταση περιλαμβάνει γιατρούς,
φαρμακοποιούς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες» (εφημ. “ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ”, Τρίτη 23
Ιανουαρίου 1990).
Και πώς να δεχτούν όλοι αυτοί ένα Θεολόγο
που κοιμόταν σε ένα δωματιάκι σαν κελί απομακρυσμένου ασκητή;
«Επιλήψει με διηγούμενον ο χρόνος» διότι
είναι αδύνατο τούτη τη στιγμή να τολμήσω να
καταλογραφήσω τα έργα και τις ημέρες “δεσπότη
Λάρισας” Σεραφείμ Ορφανό, για τα «άδυτα του
Μητροπολιτικού Μεγάρου…», τη “ΧΛΙΔΗ,
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ… ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΑ” τα
όπλα που βρέθηκαν, το Μουσείο με τις αρχαίες
εικόνες και άλλα εκκλησιαστικά είδη μεγάλης
αρχαιολογικής αλλά και εμπορικής αξίας που δεν
υπήρχε ούτε κομμάτι. Το υποτιθέμενο οικοτροφείο
με τα 100 κρεβάτια που ήταν έτοιμο το Σεπτέμβριο
του 1974 να λειτουργήσει και τώρα (έτος 1989)
«“έβρισκες στους δύο ορόφους” ξηλωμένα
πατώματα, δωμάτια με κρεβάτια αναποδογυρισμένα σαν αποθήκες με βρώμικα και πεταμένα
παλιοπράγματα από εδώ και από εκεί, με βγαλμένα
σώματα καλοριφέρ, με ξεχαρβαλωμένες τουαλέτες,
και, και… Και αμέσως λίγο πιο ψηλά, στον τρίτο
όροφο, το άβατο των αβάτων. Εδώ ζούσε ο “Ιερέας
του Θεού” ο ποιμενάρχης της Λάρισας» (από την
εφημ. “Ελευθερία”, 22/1/1990), ο «εις τόπον και
τύπου Χριστού» με τις πολυτελείς σουίτες και
τη μεγαλοπρεπή κρεβατοκάμαρα του υπέρδιπλου
κρεβατιού για τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ με την
τεράστια φωτογραφία του που φιγουράριζε πάνω
από το κρεβάτι, που έρχονταν μυστικά μετά την
ανάλογη “προετοιμασία” να ξεκουραστεί ή να
κουραστεί. Να πάρει δυνάμεις ή να του φύγουν
κάποιες δυνάμεις…!
Για “το «ξεπούλημα» των… ταμάτων!” (εφημ.
“Ελευθερία”, 8/5/1990, άρθρο Χρ. Τσαντήλα)
κλπ, κλπ.
Τα γνωρίζεις και τα γνωρίζω κ. αρχισυντάκτα, γι’
αυτό ο Σεραφείμ δεν ήθελε Θεολόγο στη Λάρισα,
τα γνωρίζεις και τα γνωρίζω πως αρκετοί περνούσαν από τον τρίτο όροφο και κάτι “ψηλαφούσαν”.
Και θα προτιμήσω για τώρα να μη προχωρήσω σε

ευρύτερη ανάλυση στα “άδυτα”, και το μόνο που
μπορώ να πω για σήμερα, είναι του ψαλμωδού
«Θού, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου…»
(Ψαλμός 140, 3).
Γι’ αυτά τα “ιερά σύμβολα,” όπως τα ονομάζεις
που γι’ αυτά οι “αγωνιζόμενοι Χριστιανοί” – αφού
τώρα τους θυμήθηκες να τους ονομάσεις με «α»
μικρό – “ξεσήκωσαν τον τόπο για την εκκλησιαστική αποκατάσταση του Θεολόγου”. Έκαναν αυτό
τον τιτάνιο αγώνα να ξεβρομίσει η μητρόπολη
Λάρισας!
Ο λαρισαϊκός λαός όμως δε μάθαινε τί όργια
διαδραματίζονταν εκεί μέσα. Δε μάθαινε την
αλήθεια, δεν είχε τον τρόπο να πληροφορηθεί.
Για λίγο διάστημα κυκλοφόρησε η εφημερίδα
“ΘΕΣΣΑΛΟΣ” και έδωσε κάποιο βήμα, αλλά δεν
άντεξε! Και ξαναγυρίσαμε πάλι στο ίδιο μοτίβο. Τη
μητροπολιτική χαβούζα Κύριοι τη φτιασιδώνατε
και τη λούζατε με εγκώμια! Ω, της υποκρισίας! Ω,
της απροσμέτρητης υποκρισίας!
Λυπάμαι κ. αρχισυντάκτα που καταθέτω σαν
μαρτυρία την αδιάψευστη και θλιβερή εμπειρία
μου, γεγονότα που διαδραματίστηκαν πριν μιας
30ετίας αλλά είναι νωπά μέσα μου και είναι καταγεγραμμένα στο ιστορικό χρονοντούλαπο.
Ο δημοσιογράφος – όπως γνωρίζετε καλύτερα
από εμάς – είναι λειτουργός, είναι ένα δυναμικό
σώμα που παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι την
επικαιρότητα και καταγράφει με πιστότητα τα
γεγονότα.
Γι’ αυτό πρέπει να λειτουργεί στο χώρο του με
εντιμότητα, να συνθέτει με πιστότητα την πολυσύνθετη και πολυδιάστατη εικόνα της πραγματικότητας. ΑΤΟΦΙΑ, ΚΑΘΑΡΗ, δίχως προσθήκες ή
παραλείψεις, δίχως παράταιρες γραμμές, δίχως
την αλλοίωση, δίχως λάθη, δίχως κρυφές σκοπιμότητες, δίχως ΨΕΜΑΤΑ.
Τα δύο κείμενα σας ή καλύτερα άρθρα σας είναι
φορτωμένα με αναλήθειες ή πιο σωστά με γεμάτα
ψέματα. Στο πρώτο απαντήσαμε ένα μέρος στο
φύλλο 272/Ιαν. 2020 και για λίγο στην αρχή του
τωρινού δημοσιεύματος.
Στο δεύτερο “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ” «Θεολόγος και αγιοσύνες…» (που αναρτήθηκε στο Facebook) εδώ μέσα δολοφονήθηκε
εν ψυχρώ η αλήθεια, διότι όλες σχεδόν οι αράδες
είναι με αναλήθειες – ή καλύτερα με ψέματα.
Αφήνω τις πρώτες εννέα σειρές, γιατί επιγραμματικά απάντησα πιο πάνω, και πάω στην
10η σειρά: Γράφει ο πρώην αρχισυντάκτης και
διευθυντής της εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”.
«Τον σήκωσαν (τον π. Θεολόγο) νύχτα από
το κρεβάτι του στην Αθήνα, όπου ζούσε και με
απίστευτη μυστικότητα που επέβαλαν τα τρομερά
γεγονότα, τον εγκατέστησαν στην ιερά μονή του
Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο».
Ψέμα 1ον: Ο π. Θεολόγος δεν ήρθε νύχτα αλλά
μέρα μεσημέρι. Να τι έγραψε η εφημερίδα σας
“Ελευθερία” κ. Τσαντήλα: «Έφθασε χθες αργά
το μεσημέρι στη Λάρισα προερχόμενος από την
Αθήνα ο εκδιωχθείς το 1974 μητροπολίτης Λάρισας
κ. Θεολόγος».
Ο διευθυντής της εφημερίδας ξέχασε ή εξασθένησε μάλλον η μνήμη του για το ποιος ήρθε
νύχτα φαίνεται γιαυτό και γράφει αυτά που
γράφει. Τον παραπέμπουμε λοιπόν τί έγραφε
στην εφημερίδα του ο ίδιος: «Ήρθε στη Λάρισα
χθές ο νέος μητροπολίτης κ. Δημήτριος», και στο
ρεπορτάζ: ‘’ Ο Μητροπολίτης κ. Δημήτριος έφθασε,
σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στις 3,15 το πρωί
στο Μητροπολιτικό Μέγαρο…( τον ρωτούν-4η σελ.).
Γιατί ήρθε χαράματα: «Ήρθα πρωινές ώρες, γιατί
και στο μοναστήρι που ήμουν ηγούμενος, σηκωνόμουν πάντα πρωί…» (‘’Ελευθερία’’ Παρασκευή 9
Φεβρουαρίου 1990)
Ψέμα 2ον: “Όπου ζούσε (ο Θεολόγος) – γράφει – και με απίστευτη μυστικότητα…”. Το σπίτι

ΑΓΩΝΑΣ 13
της αδελφής του που ζούσε για 17 χρόνια ήταν
κέντρο διερχομένων εκατοντάδων Λαρισαίων
που κάθε εβδομάδα περνούσαν να πάρουν την
ευλογία του είτε εκδρομείς με πούλμαν ή με ΙΧ
αυτοκίνητα. Όσο για την άφιξη του. Να τι έγραφε η
“Ελευθερία”: «Έντονες φήμες, αλλά και διάφορες
πληροφορίες ανέφεραν την επικείμενη άφιξη του
κ. Θεολόγου χθες… αργά προχθές το βράδυ από
κύκλους των Αθηνών και η «Ε» από πολύ νωρίς
βρέθηκε στα διόδια της Εθνικής Οδού “καραδοκώντας” την εμφάνισή του».
Ψέμα 3ον: “Τον εγκατέστησαν στην ιερά μονή
του Αγίου Δημήτριου στο Στόμιο”. Για την εγκατάστασή του τον πρώτον λόγο είχε ο ηγούμενος με
την αδελφότητα της μονής, δεύτερο είχε ο ίδιος ο
Σεβασμιότατος π. Θεολόγος, ενώ εμείς δεν είχαμε
κανένα λόγο.
Ψέμα 4ον: (“όπου τον περίμεναν τα «βαριά ονόματα» των «αγωνιζόμενων» οπαδών του”).
Ο π. Θεολόγος δεν είχε οπαδούς, είχε πνευματικά παιδιά, οπαδούς τους βρήκατε στο δεσπότη
Μπεκιάρη, που μόλις έφυγε από τη Λάρισα, τους
ξέχασε και τον ξέχασαν, ενώ για το Θεολόγο παρ’
ότι πέρασαν 25 χρόνια εκατοντάδες περνούν
κάθε βδομάδα “κλίνων γόνυ” στον τάφο του
ζητώντας την μεσιτεία του. Η εφημερίδα σας να
τι έγραφε: «Στην διάρκεια της διαδρομής μέχρι
την Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο,
σε πολλά σημεία της εθνικής οδού ομάδες συγκεντρωμένων Λαρισαίων σταματούσαν το αυτοκίνητο
που μετέφερε τον μητροπολίτη σπεύδοντας να τον
προϋπαντήσουν.
Στις 5.30 περίπου το απόγευμα ο Θεολόγος
έφθασε στο μοναστήρι… Στο μοναστήρι τον υποδέχθηκαν με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ο ηγούμενος
και οι μοναχοί της Ιεράς Μονής καθώς και πλήθος
κόσμου που εν τω μεταξύ είχε πληροφορηθεί το
γεγονός και είχε έλθει από τη Λάρισα».
Ψέμα 5ον: “Εκεί, όπου τον συνάντησα και
εγώ νυχτιάτικα, για λογαριασμό της εφημερίδος
«Ελευθερία» (απ’ όπου και η φωτογραφία)”. Κύριε! Τέτοια συνάντηση μαζί του δεν έγινε εκείνο
το βράδυ και η φωτογραφία είναι ημέρα και όχι
νυχτιάτικη όπως ισχυρίζεστε(!)
Ψέμα 6ον: “Γνώρισα τότε για πρώτη φορά έναν
άνθρωπο απλό, ήρεμο, … έναν άνθρωπο που
ανησυχούσε με φόβο Θεού, καθώς μάθαινε για
τα επεισόδια με τους πετροβολισμούς και τους
διαπληκτισμούς μέσα και έξω από τους ναούς”.
Είναι γεγονός ότι ανησυχούσε, διότι οι πετροβολισμένοι και οι διαπληκτισμένοι με σπασμένα
κεφάλια, πλευρά, πόδια κ.α. ήταν τα εκατοντάδες
δικά του πνευματικά παιδιά, ενώ από την απέναντι
πλευρά, δεν υπήρχε ουδείς. Αν εσείς έχετε έστω
και τώρα κάποιον πετροβολισμένο να μας τον
δείξετε! Εμείς έχουμε κοντά στους 200ους βαριά
τραυματισμένους με φωτογραφίες και πιστοποιητικά ιατρικά και άλλους 200ους με ελαφρότερα!
Ψέμα 7ον: “Δύο μητροπολίτες που τοποθετήθηκαν από την εκλεγμένη Σύνοδο της Εκκλησίας”. Η
Ιερά Σύνοδος κύριε δεν εκλέγεται αλλά διορίζεται
κάθε χρόνο κατά πρεσβείας αρχιεροσύνης με 6 από
τις νέες χώρες και 6 από τις παλαιές και ούτε εκλέγει επισκόπους. Η Ιεραρχία εκλέγει και διορίζεται
και αυτή είναι αρμόδια και όχι η Ιερά Σύνοδος!
Ψέμα 8ον: “Πρώτα ο νυν Γουμενίσσης Κιλκίς
Δημήτριος (που έζησε το κυνηγητό και τη ρίψη
αβγών στον επιτάφιο”). Για τα αυγά που το επαναλαμβάνετε σαν την πλάκα παλαιού γραμμοφώνου,
κατ’ επανάληψη σας αποδείξαμε ότι “τα παιδιά”
του δεσπότη Δ. Μπεκιάρη και του Ιγνατίου Λάππα
τα πετούσαν και επ’ αυτού υπάρχουν και συλλήψεις των ανθρώπων τους, όπως αναφέρθηκα πιο
πάνω. Για τα πνευματικά παιδιά του π. Θεολόγου
(κατά εσάς “υποτιθέμενους χριστιανούς” δεν
υπάρχει ουδεμία (για αυγά) σύλληψη, ούτε κάποια
καταδίκη, ούτε καν καταγραφή στα συμβάντα της
συνέχεια στην σελ. 15
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 1η συνέχεια από την 13η Ομιλία 10/5/1981

«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ
ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ
μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς
κτίσεως τοῦ Θεοῦ·(Αποκ. 23,14)
«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον» (Αὐτόθι).
Η Λαοδίκεια, ἀγαπητοί μου –φθάνοντες
εἰς τήν ἑβδόμην Ἐπιστολήν τῆς Ἀποκαλύψεως, πού ὁ Κύριος στέλνει εἰς τόν ἐπίσκοπον
αὐτῆς τῆς πόλεως–, ἡ Λαοδίκεια ἔκειτο
νοτιοανατολικά τῆς Φιλαδελφείας, ἀνατολικά τῆς Ἐφέσου καί ἀπέναντι ἀπό τήν
πόλιν τῆς Ἱεραπόλεως. Εἶχε ἱδρυθῆ ἡ πόλις
αὐτή, ἡ Λαοδίκεια, ὑπό τοῦ Ἀντιόχου τοῦ Β΄,
καί κατά τούς χρόνους τῆς Ἀποκαλύψεως
ἤκμαζε εἰς τό ἐμπόριον καί τήν βιοτεχνίαν.
Ἐφημίζετο ἀκόμη ἡ Λαοδίκεια ὡς κέντρον
ἱατρικόν καί μάλιστα ὀφθαλμιατρικόν. Ἡ
Ἐκκλησία τῆς Λαοδικείας εἶχεν ἱδρυθῆ ἐπί
τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί πιθανῶς διά τοῦ
Ἐπαφρᾶ, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ καί ἡ Πρός
Κολασσαεῖς Ἐπιστολή. Ἀλλά καί οἱ Πράξεις
μᾶς πληροφοροῦν σχετικά.
Πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως αὐτῆς
φέρεται ὁ Ἄρχιππος, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ
τό βιβλίον τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν –στό
ἕβδομον βιβλίον–, ἀλλά δέ γνωρίζομεν
ὅμως, ἐάν τότε πού ἐστάλη ἡ Ἐπιστολή αὐτή
ἦταν ἀκόμη ὁ Ἄρχιππος ἤ κάποιος ἄλλος,
δεύτερος ἤ τρίτος ἐπίσκοπος.
Πάντως ἡ ἠθική, ἡ πνευματική καί ἡ ὑλική
κατάστασις τῆς πόλεως φαίνεται ὅτι εἶχε τόν
ἀντίκτυπόν της εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας
καί εἰς τόν ἐπίσκοπον αὐτῆς. Δηλαδή ἦταν
μία πόλις ζωηρή, ζοῦσε μιά ζωή ὑλιστική,
μιά ζωή αὐταρκείας καί φαίνεται ὅτι ὅλα
αὐτά εἶχαν ἐπιδράσει καί εἶχαν θέσει τή
σφραγῖδα τους καί εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐπισκόπου.
Η Επιστολή αὐτή εἶναι πλουσιωτάτη,
εἶναι ὡραιοτάτη, ἀλλά καί ἡ πλέον δυσμενεστάτη, ἀγαπητοί μου, ἀπό ὅλες τίς
λοιπές Ἐπιστολές. Συνδυάζει δέ θαυμάσια
τήν αὐστηρότητα, τή δριμύτητα, μετά τῆς
τρυφερότητος.
«Τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστός καὶ
ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ».
Εἶναι τό προοίμιον τῆς Ἐπιστολῆς, τό
ὁποῖον περιέχει τέσσερις αὐτοχαρακτηρισμούς τοῦ Χριστοῦ, πού ἀνταποκρίνονται
εἰς τό περιεχόμενον τῆς Ἐπιστολῆς. Οἱ
δέ εἰκόνες πού χρησιμοποιεῖ σ’ αὐτή τήν
Ἐπιστολή ὁ Κύριος εἶναι παρμένες ἀπό τόν

τρόπο ζωῆς τῆς πόλεως καί τίς ἀσχολίες τῶν
κατοίκων της. Δηλαδή: Ἐπειδή ἡ Λαοδίκεια
ἦτο κέντρον ἐμπορίου, γι’ αὐτό ὁ Κύριος
ἀναφέρεται εἰς τόν πλοῦτον. Ἐπειδή ἦτο
κέντρον ἱατρικόν καί δή ὀφθαλμιατρικόν
ἀναφέρεται εἰς τό κολλύριον. Καί οὕτω
καθ’ ἑξῆς. Πάντως, οἱ τρεῖς ἐκ τῶν τεσσάρων
αὐτῶν χαρακτηρισμῶν ἀναφέρονται εἰς
τόν λόγον τοῦ Χριστοῦ καί ὁ τέταρτος εἰς
τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ.
Διά τοῦ πρώτου χαρακτηρισμοῦ –«Ἐγώ
εἶμαι –λέγει ὁ Κύριος– ὁ ἀμήν»– χαρακτηρίζεται ὁ Θεός ὁ ἴδιος ὡς Θεός ἀμήν.
Μάλιστα στόν Ἠσαΐα (ξε΄, 16), καί πρό
παντός εἰς τήν μετάφρασι τοῦ Συμμάχου,
ἔχουμε αὐτήν τήν ἔκφρασι· Θεός ἀμήν. Πού
σημαίνει Θεός ἀληθής. Οἱ Ἑβδομήκοντα
μεταφράζουν –στό χωρίο πού σᾶς παρέπεμψα– Θεός ἀληθής. Ἀλλά ὅταν ὁ Ἰησοῦς
λέγῃ «Ἐγώ εἶμαι ὁ ἀμήν», τότε σημαίνει ὅτι
ὁ ἴδιος ἔχει τόν τίτλον ἐκεῖνον πού ἔχει ὁ
Κύριος, ὁ Γιαχβέ, εἰς τήν Παλαιά Διαθήκη!
Συνεπῶς ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Γιαχβέ!
Εἴδατε πόσες φορές σᾶς ἔχω τονίσει τό
σημεῖο αὐτό, ὅπου καί νά τό συναντήσουμε
στήν Ἁγία Γραφήν; Γιά νά ἀντιληφθῆτε ὅτι
κατά πλησμονήν χρησιμοποιεῖται εἰς τήν
Ἁγίαν Γραφήν. Δηλαδή τίτλοι πού ἀναφέρονται εἰς τόν Γιαχβέ, εἰς τόν Κύριο –στόν
Κύριον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης!– ἀναφέρονται καί στόν Ἰησοῦν Χριστόν. Καί σᾶς τά
λέγω, ἀκριβῶς γιά νά σᾶς βοηθήσω νά ἀντιληφθῆτε ὅτι οἱ Χιλιασταί εἶναι σέ φοβερή
αἵρεσι, ὅταν λέγουν ὅτι ὁ Υἱός εἶναι κτίσμα
καί δέν εἶναι ὁ Γιαχβέ!... Ο Ιησοῦς Χριστός
ὅμως εἶναι ὁ Γιαχβέ, ὁ Κύριος!
Γράφει σχετικά ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἰς
τήν Β΄ πρός Κορινθίους Ἐπιστολήν του, 1ο
κεφάλαιον, 19 ἕως 20:
«Ὁ τοῦ Θεοῦ υἱὸς, Ἰησοῦς Χριστὸς –
Σαφῶς· Ἰησοῦς Χριστός!– ὁ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν
κηρυχθείς» αὐτός πού κηρύχθηκε σέ σᾶς
ἀπό ἡμᾶς »οὐκ ἐγένετο ναί καὶ οὔ, ἀλλὰ
ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν· ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι
Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμήν».
Σαφῶς λοιπόν βλέπομε, ἀγαπητοί μου,
ὅτι πράγματι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Ἀμήν,
ὁ Βέβαιος, ὁ Ἀληθής, ὁ Γιαχβέ, ὁ Κύριος,
ὁ Θεός!
Οἱ ἀκολουθοῦντες δύο αὐτοχαρακτηρισμοί τοῦ Κυρίου –«ὁ μάρτυς ὁ πιστός
καί ἀληθινός»– δέν εἶναι τί ἄλλο παρά μία
διασάφισις τοῦ πρώτου χαρακτηρισμοῦ,

τοῦ «ὁ ἀμήν», καί φανερώνουν –ξανά θά πῶ
ἄλλη μία φορά– ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι
ὁ Βέβαιος, εἶναι ὁ Πιστός, εἶναι ὁ Ἀληθινός,
ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι ὁ Θεός, καί πᾶν ὅ,τι
λέγει εἶναι σωστόν, εἶναι βέβαιον, εἶναι
ἀληθές, εἶναι τό «ναί». Δέν εἶναι τό «ναί καί
ὄχι», ἀλλά εἶναι τό «ναί»· καί εἶναι πάντοτε
τό «ναί», τό «ἀμήν».
Αὐτό εἶναι ἀντίστοιχο μ’ ἐκεῖνο πού
σημειώνει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «Πιστὸς ὁ
λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος» ἀξιόπιστος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί «Πιστός
ὁ Λόγος –μέ λάμδα κεφαλαῖον– καί ἄξιος
πάσης ἀποδοχῆς».
Αὐτός, ὁ ἀξιόπιστος ἐνανθρωπήσας
Θεός Λόγος, εἶναι «ἡ ἀρχή τῆς κτίσεως τοῦ
Θεοῦ». Εἶναι ὁ τέταρτος αὐτοχαρακτηρισμός, πού ἀναφέρεται εἰς τό ἔργον καί
ὄχι εἰς τόν λόγον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θά
παρακαλέσω νά προσέξτε λίγο αὐτόν τόν
τέταρτον αὐτοχαρακτηρισμόν τοῦ Κυρίου.
Ὅταν λέγῃ «Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀρχή τῆς κτίσως
τοῦ Θεοῦ», αὐτός ὁ χαρακτηρισμός ἀναφέρεται εἰς τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον
δέν περιορίζεται μόνον εἰς τήν ἵδρυσιν τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπεκτείνεται εἰς πᾶν ὅ,τι
ἐδημιουργήθη, εἴτε ὁρατόν εἴτε ἀόρατον.
Βέβαια, ἄν ξέρατε Ἐκκλησιολογία, θά μέ διορθώνατε τώρα. Θά μοῦ λέγατε ὅτι πᾶν ὅ,τι
δημιουργήθη, εἴτε ὁρατόν εἴτε ἀόρατον, θά
γίνῃ Ἐκκλησία. Ἀλλά γιά νά σᾶς τό διασαφίσω σᾶς τό λέγω ἔτσι. Διότι ἀναφέρεται διά
τόν Κύριον, τόν Ἰησοῦν Χριστόν, στό Κατά
Ἰωάννην Εὐαγγέλιο (α΄ 3) τό ἑξῆς:
«Πάντα –Τά πάντα! Καί ἡ τελευταία πέτρα! τό τελευταῖο κύτταρο! τό τελευταῖον
ἠλεκτρόνιο!– δι’ αὐτοῦ ἐγένετο» Ὅλα
ἔγιναν διά τοῦ Θεοῦ Λόγου »καὶ χωρὶς
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν» καί χωρίς
τοῦ Λόγου τίποτε δέν ἔγινε ἀπ’ ὅ,τι ἔγινε.
Συνεπῶς εἶναι ὁ Δημιουργός τῶν πάντων!
Ἡ λέξις «ἀρχή» –«Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀρχή τῆς
κτίσεως τοῦ Θεοῦ»– δέν σημαίνει –κατά τήν
ἀρειανικήν ἑρμηνείαν– αὐτό πού ἀρχίζει,
δηλαδή τήν ἔναρξιν, ἀλλά σημαίνει –ὅπως
ὡραῖα τό ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας
Καισαρείας– «τὴν τῶν κτισμάτων δεσπόζουσαν, τὴν προκαταρκτικήν αἰτίαν καὶ
ἄκτιστον». Δηλαδή «ἀρχή» εἶναι Ἐκεῖνος,
διά τοῦ ὁποίου τά πάντα ἐδημιουργήθησαν,
ἐδημιουργήθη ἡ κτίσις· εἶναι ἡ Δημιουργική Ἀρχή. Ὁ Χριστός λοιπόν δέν εἶναι τό
ἀντικείμενον, ἀλλά τό ὑποκείμενον –γιά νά

σᾶς τό πῶ ἔτσι καί συντακτικά–. Δέν εἶναι
Ἐκεῖνος πού δημιουργεῖται πρῶτος ἀπό
τόν Θεόν, ὅπως ἑρμηνεύουν οἱ Ἀρειανοί, ὁ
Ἄρειος. –Καί μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Ἄρειος δέν
πέθανε! Καί δέν πέθανε ὁ Ἄρειος, γιατί δέν
πέθανε ὁ διάβολος. Καί ὁ διάβολος θέλει νά
προσβάλῃ τή Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
διότι μέ τήν ἀνθρωπίνη Του φύσι ἐστάθη ὁ
φοβερός του ἀντίπαλος καί ἡ φοβερή του
καταδίκη εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Καί
προσπαθεῖ μέ κάθε τρόπο, ὁ διάβολος, νά
προσβάλλῃ τή Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.–
Συνεπῶς ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου,
δέν εἶναι ἡ ἀρχή, δηλαδή ὡς ἀντικείμενο
τώρα, τό πρῶτο πρᾶγμα πού ὁ Θεός δημιουργεῖ, πού κτίζει –κτίζω θά πῆ δημιουργῶ
κάτι πού δέν εἶναι ἀπό τήν οὐσία μου· ἐνῶ
γεννῶ σημαίνει δημιουργῶ κάτι πού εἶναι
ἀπό τήν οὐσία μου–. Δέν εἶναι λοιπόν ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἡ ἀρχή τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ,
τό πρῶτο πρᾶγμα πού κτίζει ὁ Θεός, ἀλλά
εἶναι τό ὑποκείμενον. Αὐτός εἶναι ἡ Ἀρχή
ὅλων των πραγμάτων πού ἔχουν γίνει. Τό
ἀντιληφθήκατε;
Ἄν τό θέλετε, αὐτό τό σημεῖον εἶναι
ἡ λυδία λίθος. Αὐτό τό σημεῖον εἶναι τό
κεντρικό σημεῖον, μέ τό ὁποῖο κρίθηκε ¨η
διδασκαλία τοῦ Ἀρείου, ἤ μᾶλλον πρόβαλε
τήν αἵρεσί του ὁ Ἄρειος –ὁ διάβολος!–. Καί
οἱ Πατέρες ἐκτύπησαν τόν Ἄρειον, δηλαδή
τό διάβολο. Καί ὁ Ἀρειανισμός ὑπάρχει
πάντοτε· δέν πέθανε, σᾶς εἶπα, γιατί δέν
πέθανε ὁ διάβολος.
Σήμερα ἡ Εὐρώπη, ἀγαπητοί μου, εἶναι
ἀρειανική. Τό γνωρίζετε αὐτό; Ὡραῖα το
γράφει αὐτό ὁ πατήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
στό βιβλίον τοῦ «Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος». Ἔχει εἰδικόν ἄρθρον, εἰδική μελέτη,
πού ἀναφέρεται εἰς τήν ἀρειανίζουσα
Εὐρώπη. Γι’ αὐτό ἐπιμένω τόσο πολύ· καί
τώρα πού γινήκαμε καί μέλος τῆς Ε.Ο.Κ. καί
δέν ξέρω τί ἄλλο, καταλαβαίνετε ὅτι ὅλα θά
εἶναι κοινά πιά. Δηλαδή καί ἡ ἀπιστία τῆς
Εὐρώπης καί ὁ Ἀρειανισμός τῆς Εὐρώπης
θά μᾶς ἔρθουν κι ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, κατά
ἕναν τρόπο πού σιγάσιγά ἔτσι θά ἀρχίσωμε
νά σκεπτώμαστε. Θά βλέπωμε τό Χριστό
ὡς ἕνα σπουδαῖον ἀναμορφωτήν καί ὄχι
Θεάνθρωπον. Εἶναι φοβερό αὐτό.
Ἔτσι λοιπόν ὁ Χριστός εἶναι ἡ «ἀρχή τῆς
κτίσεως τοῦ Θεοῦ». –Εἶναι τό ὑποκείμενον,
ἐνῶ ἡ κτίσις τό ἀντικείμενον.– Εἶναι ἡ Ἀρχή
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πού κτίζει τά πάντα. Σ’ Αὐτόν εἶναι ἡ ἀρχή
τῶν πάντων. Δηλαδή τά πάντα ἀνάγουν
τήν ἀρχή τους εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Εἶναι
δηλαδή ἡ Δημιουργική Ἀρχή.
Πολύ εὔστοχα τό σημειώνει αὐτό ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, στήν Πρός Κολασσαεῖς
(α΄ 1617):
«Ὅτι ἐν αὐτῷ –τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ– ἐκτίσθη
τὰ πάντα» ὅλα ἐκτίσθησαν ἐν τῷ Ἰησοῦ
Χριστῷ. Προσέξτε! «τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα,
εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες –εἶναι τάξεις
ἀγγέλων– εἴτε ἀρχαί εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται». Ὅλα
ἔγιναν ἀπό Αὐτόν καί γιά λογαριασμό Του. Ὁ
Θεός ὅ,τι κάνει, τό κάνει Αὐτός, καί τό κάνει
ὁ ἴδιος καί τό κάνει γιά τόν ἑαυτό Του. «Τὰ
πάντα» λοιπόν «ἔκτισται», ἔχουν κτισθῆ «δι’
αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτόν». «καὶ αὐτὸς ἐστι πρὸ
πάντων», πέρα καί πάνω ἀπ’ ὅλα! Πῶς εἶναι
κτίσμα λοιπόν;... «καί τά πάντα» –καί ὅταν
λέγῃ «πάντα», ἐννοεῖ τά πάντα! Ἄν ἦταν
κτίσμα, θά συμπεριελαμβάνετο– «ἐν αὐτῷ
συνέστηκε». Τά πάντα δημιουργήθηκαν,
ἀλλά καί στέκονται, ἐν τῷ Χριστῷ.
Αὐτός εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός! Αὐτός
εἶναι! Κι ὅταν κάνωμε τήν προσευχή μας εἰς
τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον, πρέπει
νά μᾶς πιάνῃ φρίκη! Ο Κύριος τῶν ἀστέρων!... ὁ Κύριος τῶν ἀγγέλων!... ὁ Κύριος
τῶν πάντων!… Ὤ!... Τεράστιο πρᾶγμα! Θά
’μουν εὐτυχής, ἄν κάποτε γίνῃ συνείδησί
σας τό ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Μέ αὐτούς λοιπόν τούς τέσσερις χαρακτηρισμούς κλείει τό προοίμιον τῆς Ἐπιστολῆς καί φανερώνει ὅτι Ἐκεῖνος πού θά
ὁμιλήσῃ παρακάτω εἰς τήν Ἐπιστολήν εἶναι
ὁ Παντοδύναμος Θεός, πού ὅ,τι λέγει εἶναι
βέβαιον, εἶναι ἀληθινόν, ἐφ’ ὅσον Αὐτός
εἶναι ὁ Δημιουργός καί Κύριος τῶν πάντων.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ον

του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

Γ. Το Βασιλικόν Αξίωμα του Χριστού
Ο Κύριος Βασιλεύς: Πρώτο γεγονός
της αρχής της Βασιλείας του Κυρίου
είναι η «εις Άδου κάθοδος» Αυτού. «εν ώ
και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς
εκήρυξε… εις τούτο γαρ και νεκροίς ευηγγελίσθη, ίνα κριθώσι μεν κατά ανθρώπους
σαρκί, ζώσι δε κατά Θεόν πνεύματι» (Α΄
Πετρ. 3, 19/4, 6).
Ο Άδης έχει δύο σημασίες: α) Το
βασίλειο των νεκρών, και β) Τόπος των
αμαρτωλών, Γέεννα (= κόλαση, τόπος
βασάνου), ενώ ο τόπος των δικαίων είναι
ο Παράδεισος. Μιλάμε για την κάθοδο του
Κυρίου κάτω, υπό την γη. Η έκφραση κάτω
στηρίζεται στην περί κόσμου τριώροφον
αντίληψη της τότε εποχής, [Στερέωμα, Γη,
Άδης (= Άνω, Εδώ, Κάτω)].
Η Ορθόδοξη Θεολογική σημασία του
«άνω, και κάτω» είναι ποιοτική. Το άνω

Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
προ Χριστού αποθνήσκοντες δεν ήταν
και κάτω, δεν ταυτίζεται με την αντίληψη
δυνατόν να στερηθούν το Ευαγγέλιο της
της εποχής, αλλά λόγω της παντελούς
σωτηρίας τους. Δόθηκε και σ’ αυτούς η
απομάκρυνσης του ανθρώπου από το
δυνατότητα να συνδεθούν με το Χριστό και
Θεό. Για τούτο ο Χριστός στην εις Άδου
να σωθούν, ιδίως δε οι δίκαιοι. Κανένας δε
κάθοδόν Του έχει να κάμει με το Διάβολο
σώζεται και κανένας δεν ευρίσκει το Θεό
από την εξουσία, του οποίου ελευθερώνει
χωρίς το Χριστό. Όλοι και οι προ και οι
τους δέσμιους νεκρούς, «κατεπόθη (=
μετά Χριστόν μόνον δια του Χριστού μποεξαφανίστηκε ολότελα) ο θάνατος εις νίκος
ρούν να σωθούν. Από το Θεό τιμωρούνται
(= σε ολοκληρωτική κατανίκησή του). Που
μόνον οι άπιστοι, ήτοι οι συνειδητοί εχθροί
σου, θάνατε, το κέντρο; που σου, άδη, το
του Ευαγγελίου.
νίκος; (και του λοιπού), εάν τε ζώμεν, το
Για τους υπολοίπους, τους προ και
Κυρίω ζώμεν, εάν τε αποθνήσκωμεν, τω
εκτός Χριστού μη γνωρίσαντες το ΕυαγΚυρίω αποθνήσκωμεν (επομένως), εάν
γέλιο, δεν αποφαίνεται η Γραφή, παρά λέει
τε ούν ζώμεν εάν τε αποθνήσκωμεν του
ότι ο Θεός λαμβάνει Πρόνοια γι’ αυτούς.
Κυρίου εσμέν, εις τούτο γαρ Χριστός και
Μπορούν να σωθούν δια της Εκκλησίας,
απέθανε και ανέστη και έζησεν, ίνα και
δεν μπορούμε να πούμε ότι οι μη ζώντες
νεκρών και ζώντων κυριεύση» (Α΄ Κορ. 15,
εντός της Εκκλησίας δε θα σωθούν. Τους
54-55/Ρωμ. 14, 8-9).
εκτός της Εκκλησίας κρίνει ο Θεός. Το
ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
χρέος το δικό μας είναι να κηρύξουμε
1. Ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη: Οι

το ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο, «όταν
γαρ έθνη τα μη νόμον έχοντα φύσει τα
του νόμου ποιή, ούτοι νόμον μη έχοντες
εαυτοίς εισί νόμος (= η συνείδησή τους)…
πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα
έθνη…», (Ρωμ. 2, 14/Ματθ. 28, 19).
Η κάθοδος στον Άδη από την πλευρά
του Χριστού παριστάνει δύο τινά:
α) Το κατώτατον, το έσχατον σημείον
της κενώσεως (= ταπείνωσης) του πάθους του Χριστού, και
β) Τη νίκη και το θρίαμβο του Χριστού στον Άδη. Εκεί στον Άδη αρχίζει
κατά την Ορθόδοξο Θεολογία το Βασιλικό Αξίωμα του Χριστού. Η Θεολογία
του Δυτικού Χριστιανισμού τοποθετεί
την αρχή του βασιλικού αξιώματος του
Χριστού στην κένωση του Χριστού, τη
σάρκωσή Του.
(συνεχίζεται)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σε στρυφνά δηµοσιεύµατα πρώην διευθυντή εφηµερίδος
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αστυνομίας έστω και για ένα συγκεκριμένο άτομο.
Αντίθετα έχουμε συλλήψεις και φωτογραφίες των
δικών σας συμπαθών φίλων σας. Τα δημοσιεύματα
περί τούτων ήταν φανταστικά, ψευδέστατα και
είχαν και έχουν να δημιουργήσουν εχθρικό κλίμα
στους “υποτιθέμενους χριστιανούς” «διαδηλωτές της νομιμότητας» και στον ιερομάρτυρα
π. Θεολόγο.
Ψέμα 9ον: “Και έπειτα ο μακαριστός Ιγνάτιος
που άντεξε από 20ετία την πολιορκία… πέρασαν
δύσκολες μέρες στη βασανισμένη μητρόπολη,
ώσπου η απίστευτη υπομονή, η συγχώρηση και η
αγάπη του… τερμάτισε τις αντιδράσεις των οπαδών
του Θεολόγου”. Δε θα ήθελα – μάρτυς ο Θεός – να
αναφερθώ στο μακαρίτη Ιγνάτιο, διότι βρίσκεται
εκεί που ο καλός Θεός κατά τα έργα μας τοποθετεί.
Αναγκάζομαι όμως για λόγους ιστορικούς και
δικαιοσύνης να επανέλθω.
“Την βασανισμένη μητρόπολη” – που γράφει
– τη δημιούργησε ο ίδιος με τις παρανομίες και
αντικανονικότητές του, διότι πρώτον γνώριζε
πολύ καλά, αφού ήταν μέσα στο Συνοδικό Μέγαρο
αρχιγραμματέας και δεύτερο είχε γνώση τι λένε οι
Ιεροί Κανόνες (87ος της Καρθαγένης, ο 74ος των
Αγ. Αποστόλων, ο 16ος της Πρωτοδευτέρας κ.α.)
και τρίτο τις τριάντα (30) και πλέον ομόφωνες
αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας το ΣτΕ, διότι όλες κοινοποιούνταν
στο γραφείο του!
Για “ποια” υπομονή, συγχώρηση και αγάπη
“γράφει ο κύριος”! Όταν έσπασε στο ξύλο
κατά την εκλογή του, δεκάδες άτομα και 12
κατέληξαν στο Νοσοκομείο; Όταν έχουμε
22 ανθρώπους στα Νοσοκομεία κατά τη χει-

ροτονία του επειδή διαμαρτύρονταν με το
“ΑΝΑΞΙΟΣ”; Όταν στην παράνομη ενθρόνιση
(χωρίς Προεδρικό Διάταγμα και διαβεβαίωση
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως ορίζει
ο Νόμος του κράτους) κουβάλησε πάνω από
2.500 αστυνομικούς και έχουμε 150 άτομα
βαριά τραυματισμένους στο Νοσοκομείο και
άλλους τόσους ελαφρύτερα; Όταν έστειλε
εκατοντάδες ανθρώπους στα κρατητήρια
της Διεύθυνσης της Αστυνομίας στην 20ετή
παραμονή του στη Λάρισα; Όταν έσυρε και
ταλαιπώρησε στα δικαστήρια ανθρώπους με
πάνω από 150 φορές, γιατί διαμαρτύρονταν
για την αντικανονικότητά του και χωρίς ποτέ
να καταδικαστούν; Όταν έκανε ψευδείς αγωγές
με ψευδομάρτυρες σε 34 οικογένειες ζητώντας
περί το 1.000.000 ευρώ, γιατί δεν τον αναγνώριζαν ως κανονικό δεσπότη; Όταν στραγγάλισε
οικονομικά 12 οικογένειες πολύτεκνες, αναγκάζοντας την «Ανώτατη Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος» να διαμαρτυρηθεί
(με το υπ’ αρ. πρωτ. 797/7.12.05) εντονότατα
στον κ. Ιγνάτιο, γράφοντας; «Για δεύτερη
φορά επικοινωνώ μαζί σας για θέματα
διωγμού πολυτέκνων. Η πρώτη φορά αφορούσε τους πολύτεκνους ιερείς κ. Λάμπρο
Ρίνη και τον κ. Αθανάσιο Σταμάτη… τώρα
ζητείτε την τιμωρία 18 “Αγωνιζομένων
Χριστιανών” για το “Ανάξιος”… Οι 12 είναι
πολύτεκνοι! Με τις γυναίκες τους και τα
παιδιά τους συναριθμούνται στους 90!
(αν υπολογιστούν γαμπροί, νύφες, εγγόνια και δισέγγονα, ξεπερνούν τους 300)…
κάνω έκκληση να βρεθεί τρόπος… Χτυπάει

πολύ άσχημα οι πολύτεκνοι να οδηγούνται
από την Εκκλησία στα Δικαστήρια και να
ζητάτε την τιμωρία τους»! (Β. Θεοτοκάτος,
Πρόεδρος ΑΣΠΕ).
Ψέμα 10ον: “Δεν μπορώ να ξέρω – γράφει –
αν είναι άξιος για αγιοσύνη ο Θεολόγος. Είμαι
σίγουρος όμως πως εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, θα
οφείλεται… ως προς τις μεθόδους ανάκτησης μιας
(αμφισβητούμενης έστω) κανονικότητας”.
Για την κανονικότητα πρώτον έχουν γράψει
μεγάλοι δογματικοί Θεολόγοι (π. Επιφάνειος
Θεοδωρόπουλος, Κ. Μουρατίδης…) και όλοι οι
ιεροί Κανόνες του Πηδαλίου. Και δεύτερο, με τον
ίδιο τρόπο εκλογής έγιναν στην ίδια περίοδο 34
επίσκοποι. Και εδώ έχουμε το παράδοξο. Πώς! Οι
24 να είναι κανονικοί και οι 12 πρωτοστάτες στον
πόλεμο κατά της μασονίας και σε άλλα σκοτεινά
κέντρα να είναι αντικανονικοί; Πώς! Γίνεται από
την ίδια τη Σύνοδο, με τον ίδιο τρόπο εκλογής, με
τον ίδιο πολιτειακό παράγοντα να έχει τον τελευταίο λόγο, να έχουμε τον πρώτο άγιο (Καλλίνικο
Εδέσσης) και να ακολουθούν και άλλοι – από
πληροφορίες – με ευωδιάζοντα και θαυματουργά
λείψανα.
Ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος που έκανε
τη πρόταση πρέπει να γνωρίζει κάτι παραπάνω
από σας και από μας για να ζητήσει την αγιοκατάταξη του π. Θεολόγου και όχι για κάποιον
άλλον που πέρασαν από την Ελλαδική Εκκλησία
και είναι χιλιάδες!
Αναγκάζομαι να κλείσω με πόνο ψυχής τη σημερινή απάντησή μου με τα λόγια του μακαρίτη
Βασίλη Ραφαηλίδη που γράφει στο βιβλίο του
«Ιστορία (κωμικοτραγική) του Νεοελληνικού
κράτους» (εκδ. Εικοστού Πρώτου), για τη «Φάρα
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των δημοσιογράφων» που ήταν και ο ίδιος
δημοσιογράφος:
«… Στην Ελλάδα οι αρχές ζητούν δημοσιογραφική βοήθεια όχι τόσο για να αποκαλύψουν, όσο για να συγκαλύψουν και να
παραπληροφορήσουν. Καλά κάνετε, λοιπόν,
και είστε δύσπιστοι προς εμάς τους δημοσιογράφους. Ούτε μπορείτε να υποπτευθείτε
πόσο μεγάλα καθίκια είμαστε μερικοί από
μας. Μας δίνει ένας πολιτικός μια σοβαρή
πληροφορία που αφορά έναν εχθρό του, και
εις αντάλλαγμα ζητάει να το βουλώσουμε
για τις δικές του βρωμιές. Άστα, μην τα
σκαλίζεις γιατί βρωμούν. Σε τούτον τον τόπο
ο ένας μαζεύει τα σκατά του άλλου, κι έτσι
εμφανιζόμαστε όλοι καθαροί. Το επάγγελμα
του δημοσιογράφου είναι τόσο ανθυγιεινό,
όσο κι αυτό του βοθροκαθαριστή. Σας το λέω
υπεύθυνα και εν πλήρει επιγνώσει των συνεπειών των γραπτών και κυρίως των άγραφων
νόμων της ΕΣΗΕΑ, που κινεί το Πειθαρχικό,
για να τιμωρήσει όχι μόνο τους παραβάτες
του καταστατικού, αλλά και τους παραβάτες
του νόμου της σιωπής που προστατεύουν τη
συντεχνία από τους έντιμους συναδέλφους,
που ευτυχώς δεν είναι λίγοι…».
Για τους Αγωνιζόμενους Χριστιανούς
τους “υποτιθέμενους χριστιανούς”
& “διαδηλωτές νομιμότητας”
που είναι για μας μεγάλη τιμή,
να παλεύουμε
για τη νομιμότητα,
κανονικότητα και αγιότητα.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

τα ούρα του τσίκωφ και ο… δεσπότης!
ΨΑΛΤ

ΙΚΑ

Από τον ξεσηκωμό των Λαρισαίων για τα ούρα του Τσίκωφ
Ήταν η εποχή που η θρησκεύουσα
Λάρισα άρχισε να μπαίνει στο ρυθμό
της μοιχεπιβασίας, αρχή γενομένη
από το δεσπότη Σεραφείμ Ορφανό που τον έφερε στη Λάρισα, ο
αντάρτης Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ
Τίκας διώχνοντας τον κανονικό
μητροπολίτη π. Θεολόγο και για να
τον επιβάλει, έβριζε χυδαιότατα με
τα “ευλογημένα” μαργαριτάρια που
ξεστομούσε, “Γαμ… το κέρατό σας”
εντός του Μητροπολιτικού Ναού του
Αγίου Αχιλλείου κατά την τελετή της
“ενθρόνισης”, στους πιστούς, γιατί
διαμαρτύρονταν για την αντικανονικότητα και παρανομία.
Ο δε φερόμενος ως δεσπότης
Σεραφείμ για να επιβιώσει, έκανε
τα πάντα. Από τραπεζώματα στους
ψάλτες, στους δημοσιογράφους,
στις παπαδιές, στους άρχοντες της

πόλης κ.ά. Για τρία χρόνια μοίραζε
βιβλιάρια προικοδότησης σε 10-15
κοριτσάκια πολυτέκνων το χρόνο –
από εκατοντάδες που υπήρχαν – με
το γελοίο ποσό των 500 δραχμών ή
των 1,50 σημερινών ευρώ! Πήγαινε
στο γήπεδο για να προσελκύσει τους
νεαρούς οπαδούς της ΑΕΛ για να τον
βοηθήσουν σε κάποια δυσκολία που
θα αντιμετώπιζε και, όταν κάποια
στιγμή προέκυψαν τα ούρα του
Τσίκωφ και η Ελλάδα κόπηκε στα
δύο, μπροστάρης με τους νεαρούς
οπαδούς της ΑΕΛ βρέθηκε ο δεσπότης Σεραφείμ.
Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε, δηλαδή παράλληλα με τους οπαδούς της
ΑΕΛ και με τους παράγοντες αυτών
Σαμαρά, Καντώνια κ.ά. έτσι κρατήθηκε και ορθοπόδησε στη Λάρισα.
Ήρθε ως δεσπότης ο Δημήτριος
Μπεκιάρης. Το ίδιο σκηνικό με

πρωταγωνιστάς όμως εδώ άλλους,
γιατί μάζεψε περί τους 50 περίπου
Αλβανούς τους στέγασε μέσα στο
επισκοπείο, τους εξασφάλισε ύπνο,
φαγητό και τα απαραίτητα με την
προϋπόθεση να τον φυλάγουν, διότι
η αστυνομία δήλωσε αδυναμία να
έχει έξω από το Επισκοπείο 50-100
άτομα προσωπικό αστυνομικών
καθημερινά.
Στο ίδιο περίπου πλάνο κινήθηκε,
για να επικρατήσει και ο δεσπότης
Ιγνάτιος αλλά με άλλο τρόπο πλεύσης. Δηλαδή ερχόμενος άρχισε να
χειροθετεί αναγνώστες μικρά παιδιά,
να προχειρίζει όλους τους ιερείς
πρωτοπρεσβυτέρους, οικονόμους και
πνευματικούς μοιράζοντας επιγονάτια και σταυρούς. Κάποιος ιερέας
αγωνιώδης δεν άντεξε την “κατηφόρα” και ανήσυχος τον ρώτησε: “Τι
είναι αυτά που κάνετε Σεβασμιότατε;”. Και πήρε την απάντηση:
«Όλους αυτούς, με ένα σταυρό
ή επιγονάτιο ή με την ευχή της
χειροθεσίας τους κάνω δικούς
μου και σε κάποια στιγμή θα με
στηρίξουν» (έγραψε ο Αγώνας, φ.
255/8/2018).
Τέτοια μονοπάτια θέλησε μάλλον
να ακολουθήσει και ο νέος Επίσκοπος, γι’ αυτό μόλις πάτησε το
πόδι του στο Επισκοπείο τον επισκέφθηκαν όλοι αυτοί που χρόνια
πολεμούσαν τον π. Θεολόγο και όλο

το έργο του.
Θεολόγος καθηγητής, χρόνια
προσφορά στη μητρόπολη, κήρυκας
του Θείου Λόγου, θέλησε μετά μερικές ημέρες από την ενθρόνιση του
νέου Επισκόπου να τον επισκεφθεί,
να τον συγχαρεί και να πάρει την
ευλογία του. Πήγε στο Επισκοπείο
και τον παρέπεμψαν στο “ιδιαίτερο
γραφείο”. Εκεί συνάντησε το διευθυντή του μητροπολίτη που με το
άκουσμα της ιδιότητάς του αρνήθηκε να του κάνει τη συνάντηση. Ο
Θεολόγος ξανάπε το όνομα και την
ιδιότητα, μήπως δεν το κατάλαβε
ο κ. διευθυντής. Το κατάλαβε λέει
αλλά δεν μπορείτε να τον δείτε! Ο
Θεολόγος καθηγητής, αφού “σταυροκοπήθηκε,” πήρε την άγουσα της
επιστροφής. Παίρνοντας τον κεντρικό διάδρομο του κτιρίου, για να βγει
στο δρόμο, κατά “καλή” συγκυρία
συνάντησε την ηγεσία των Ρόταρυ
που πήγαιναν να συναντήσουν το
δεσπότη! Ο Θεολόγος έπαθε…! Για
αρκετή ώρα ακινητοποιήθηκε στο
πεζοδρόμιο του μητροπολιτικού
μεγάρου, σοκαρίστηκε και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που είδε
και έπαθε!
Ακολούθησε και αρκετές άλλες
τέτοιες ενέργειες, ο ίδιος, το περιβάλλον του, ή άλλοι παράγοντες, για
να στηριχτεί καλά ο δεσπότης.
Μπήκε πέρυσι το lockdown (λοκ
ντάουν) στους Ναούς, πρώτος που

το εφάρμοσε και μάλιστα με πιο
αυστηρά από τα μέτρα της κυβέρνησης, ήταν ο Λαρίσης Ιερώνυμος, θα
θυμάστε τι συστάσεις, τι φωνές και
τι σκαμπανεβάσματα έκανε στους
ιερείς εκείνο το διάστημα. Και το
φοβερότερο είναι για έναν αρχιερέα
που αντί να λειτουργεί σε κάποιο
ναό τις δύο μεγάλες ημέρες στην
αρχή του χρόνου [Κυριακή προ
των Φώτων και Κυριακή μετά
των φώτων (3 & 10 Ιανουαρίου
2021)] αυτός έκανε “ποιμαντική”
επιδρομή να διαπιστώσει ποιος ναός
λειτουργούσε χωρίς αμπαρωμένες
τις πόρτες; Ή ποιος μπορεί να είχε
μέσα κρυφοεκκλησιαζόμενους; Ή
ποιος μπορεί να μεταλάμβανε κρυφά των Αχράντων Μυστηρίων; Ή
ποιος ξεχασιάρης είχε τα μεγάφωνα
ανοιχτά και μετέφεραν ακούγοντας
στο προαύλιο τον κορονοϊό; Οι ιερείς
τρομοκρατήθηκαν και τα συστημικά
Μ.Μ.Ε. τον εγκωμίαζαν!
Και όλα αυτά για να έχει την
εύνοια και τη στήριξη των κυβερνώντων!
Για τον ίδιο λόγο τελευταία έστησε
έξω από τους ναούς κινητά εμβολιαστικά κέντρα που είναι μοναδική περίπτωση σε όλη την Ορθόδοξη – και
όχι μόνο – Εκκλησία, για να εισπράξει τα εύσημα των κυβερνώντων
και των διατεταγμένων Μ.Μ.Ε. ως
και την στήριξη των σε μια πιθανή
βοήθεια σε αναβάθμισή του.
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ΔΙΟΝυΣΙΟΣ
Ο ΚαΛΛΙαρΧΗΣ και ο…δεσπότης
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

ΨΑΛΤ
Συνέχεια
από την 15 σελίδα

ΙΚΑ

ΠΟΛυΚαρΠΟΣ ΔαρΔαΙΟΣ
ή Μπιθικούκης και ο…δεσπότης!
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ

Για τον ίδιο περίπου λόγο και πάλι ο δεσπότης ηρωοποίησε ένα δεσπότη που στα χρόνια της σκλαβιάς το 1811
διορίστηκε μητροπολίτης στη πλούσια Αρχιεπισκοπή
Λάρισας (εκείνη την εποχή η αρχιεπισκοπή Λάρισας είχε
στην δικαιοδοσία της εννέα (9) επισκοπές), ο Αλή Πασάς
το νεαρό (33 ετών) τότε Πολύκαρπο για λόγους καθαρά του
δικού του συμφέροντος και για να δικαιολογήσει, γιατί το
έκανε! Επικαλέστηκε ότι ήταν συμπατριώτης του από τη
Δάρδα της Αλβανίας και τον αγαπούσε: «Ο Αλή Πασάς
τον αγαπούσε πρώτα και τον εκτιμούσε πολύ και του
έλεγε “Ry te duva si vella” (εσένα αγαπώ σαν αδελφό»)
(παπα-Σπύρος Ν. Ζέγκου “ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΤΟΥ ΔΑΡΔΑΝΟΥ”, σελ. 12). Και για το λόγο αυτό (!)
ο Αλή Πασάς έδωσε μεγάλα ποσά στο Πατριαρχείο για την
“εκλογή” του Πολυκάρπου (Αρχείο Αλή Πασά, Γεννάδειος
Βιβλιοθήκης, έγγραφα, σ. 159-162).
Με το διορισμό και την εγκατάστασή του στη Λάρισα ο δεσπότης Πολύκαρπος αμέσως «επήγεν εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ εις
προσκύνησιν του Αλή Πασά, ο οποίος τον εδέχθη με
καλήν επιδίωξιν ως αλβανού, μάλιστα τον εκάθισεν
ανώτερον του τότε Ιωαννίνων Γαβριήλ» (παπα-Σπύρου
Ν. Ζέγκου, σελ. 31).
Γυρίζοντας από τα Ιωάννινα στη Λάρισα έβαλε σε ενέργεια να μαζέψει τα τεράστια ποσά που ξόδεψε για να “αγοράσει” τη μητροπολιτική έδρα (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ,
έκδ. Ποντίκι, σελ. 97).
Για τη ληστρική και βίαια οικονομική αφαίμαξη που
επέβαλε ο “δεσπότης Λάρισας” Πολύκαρπος, ξεσήκωσε τους
Λαρισαίους Χριστιανούς, με επικεφαλής τις συντεχνίες της
πόλης και όλο σχεδόν τον κατώτερο κλήρο (αυτό θυμίζει
τελευταίες λαρισαϊκές δεκαετίες).
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι επιστολές του Βελή Πασά
στον οποίο απευθύνθηκαν οι χριστιανοί. Έφθασαν στο σημείο οι χριστιανοί να ζητούν προστασία από τον οθωμανό
κατακτητή, για να σωθούν από τον άρπαγα “πατέρα” τους
και “προστάτη” τους επίσκοπο!
Μια μεγάλη και κορυφαία εκκλησιαστική μορφή της
Επανάστασης, ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Γαζής γράφει για
τον άρπαγα δεσπότη Πολύκαρπο προς τους Κουντουριωταίους: «… Ο (δεσπότης) Λαρίσης όμως περιφέρεται εις τα
χωρία και ζητεί μπερτεμέ αδρόν από όσους έμειναν
εκεί, δια να θεραπεύσει τους φίλους του». Και προβληματισμένος ρωτάει: «Ε! εις ποίους ποιμένας έμεινε το
δυστυχές Γένος μας!» (“Αρχεία Κουντουριωταίων”, εκδ.
20ος Αιώνας, Αθήνα 1960, σελ. 702).
Και ο ίδιος ο Γαζής γράφει μεταξύ άλλων στον καπετάν
Αλέξανδρο Κριεζή: «… ότι ο Μητροπολίτης της Λαρίσης
ο Αγιουτάντες (ο υποστηριχτής) του Μαχμούτ Πασά,
επήγεν εις την πατρίδα μου, ταις Μηλιαίς, και αφού
άνοιξεν την βιβλιοθήκην μου, η οποία είχεν υπέρ τας
10.000 βιβλία, επήρεν όσα του ήρεσαν, τα δε λοιπά
τα άρπαξαν οι κακοί, και δεν άφησαν μέσα εις εν μεγαλοπρεπές κτίριον του σχολείου μας, μήτε βιβλίον,
μήτε φόρεμα, μήτε άλλο τι, ώστε και τους κλειδωνιαίς

έβγαλον οι απάνθρωποι και τουρκόφρονες» (Γιάννης
Κορδάτος, σελ. 704).
Θα αναφερθώ σε δύο γεγονότα από τα πολλά που
υπάρχουν στην αρχειοθήκη μας.
Α) Ο δεσπότης Πολύκαρπος κάποια στιγμή ήρθε σε σύγκρουση με το φίλο του και πατριώτη του Βελή Πασά που
είχε το πασαλίκι στη Λάρισα και διοικούσε και τον Τύρναβο, διότι ο πασάς ήθελε να δωρίσει την επισκοπή Σταγών
της Αρχιεπισκοπής Λάρισας σε ένα δικό του μοναχό τον
Άνθιμο. Ο δεσπότης ή σωστότερα Αρχιεπίσκοπος Λάρισας
Πολύκαρπος πούλησε την επισκοπή σε άλλο μοναχό από
το Δούσικο στον Αμβρόσιο αντί 30.000 γρόσια, και εδώ
έγινε η σύγκρουση!
Σε λίγο καιρό όμως αναγκάστηκε να διώξει τον Αμβρόσιο
και να διορίσει τον Άνθιμο ως δεσπότη Σταγών, όπως του
ζητούσε ο “αφέντης” του Βελή Πασάς.
Β) Ο Άγγλος γιατρός Henry Holland φίλος και κολλητός
του Αλή Πασά βρέθηκε στη Λάρισα και για να τον ευχαριστήσει ο δεσπότης Πολύκαρπος τον τραπέζωσε.
Ο Σιμόπουλος (κατά τον Ιωάν. Οικονόμου) μας περιγράφει
αυτό το γεγονός: «Στο τρίπατο σπίτι του, (επισκοπική
κατοικία) ένα από τα καλύτερα της Λάρισας… σερβίρεται από σερβιτόρους – κληρικούς – υπηρέτες, σούπα,
βραστό πρόβατο, κοτόπουλα ψητά, αρνί ψητό, πουλερικά με κάστανα, αρνί με σέλινο, αρνί καπαμά, τυρί
κατσικίσιο, αχλάδια ψητά και σταφύλια». Ο λόρδος
γιατρός βλέποντας αυτά τάχασε.
» Ούτε στον πύργο του στη Σκωτία δεν είχε τέτοια
μεγαλεία. Μα πώς να έχει, μας διαβεβαιώνει ότι ο
Αρχιεπίσκοπος (Πολύκαρπος) μόλις σαραντάρης, είχε
ετήσιο εισόδημα 9.000 λίρες…».
Ο χριστιανικός λαός ξεσηκώθηκε και πήρε μορφή
εξέγερσης, αναγκάστηκε τότε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη παρά την απόλυτη κάλυψη που είχε από το
Πατριαρχείο. Επανήλθε μετά 2 χρόνια (Ιούνιος 1820) στη
Λάρισα, ύστερα βέβαια από την παραίτηση του μητροπολίτου Λάρισας Κυρίλλου Βαγασάρη και την απαίτηση του
Μαχμούτ πασά Δράμαλη. Τώρα ο ίδιος μετά ένα χρόνο
περίπου τον συνέλαβε και στις 19 Σεπτεμβρίου 1821 τον
αποκεφάλισε!
Εναντίον αυτού του “εκπροσώπου της ορθοδοξίας και
του ελληνισμού” επαναστάτησε ο λαρισαϊκός χριστιανικός
κόσμος, γιατί ήταν “καλοπερασάκιας” και τους είχε ληστέψει. Μας το βεβαιώνουν σωρεία επιστολών διαμαρτυρίας
του Οικονόμου και άλλων.
Ο Δράμαλης δεν τον αποκεφάλισε (17/9/1821) ως
αντίποινο για τη στάση των Θεσσαλών στο Πήλιο και το
Βελεστίνο, όπως κάποιοι μας τον παρουσιάζουν, ούτε είχε
σχέση με τους απαγχονισμούς του Πατριάρχου Γρηγορίου
Ε΄ και των υπόλοιπων έξι μητροπολιτών που έγιναν στις
10 Απριλίου 1821, διότι οι ημερομηνίες με τα γεγονότα
είναι άσχετα.
Αυτό το κακέκτυπο «Εθνομάρτυρα» μας παρουσιάσατε
με την πλάκα που αναρτήσατε δίπλα σε ένα νεαρό ιερομάρτυρα της Εκκλησίας, άγιε δέσποτα!.

Αντίθετα έχουμε μεγάλα
αναστήματα – έργων και
λόγων – πνευματικά που ο
δεσπότης μας και η πολιτεία
δεν τους άγγιξε!
Ένα από αυτά είναι ο αρχιεπίσκοπος Λάρισας Διονύσιος ο Καλλιάρχης
που εκλέχθηκε το 1793
και ερχόμενος βρήκε μία
αρχιεπισκοπή διαλυμένη
και καταπιεσμένη από τους
γενίτσαρους που ζητούσαν
υπέρογκα ποσά, για να παραχωρήσουν γη για ενταφιασμό των Χριστιανών
και επίσης σφετερίζονταν τις περιουσίες των άτεκνων χριστιανών… Μόλις
ανέλαβε τα καθήκοντά του, κατόρθωσε – με δαπάνη πολλών χρημάτων – να
βγάλει φιρμάνι που μετρίασε τους φόρους και με άλλο φιρμάνι μέσω Πατριαρχείου να κυρώνονται οι διαθήκες των άτεκνων χριστιανών. Ανοικοδόμησε
το ναό του Αγίου Αχιλλείου, τον οποίο είχαν κάψει οι κατακτητές Τούρκοι με
τα Ορλωφικά, και τον έκτισε σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή μέσα σε 36 ημέρες.
Το φερμάνι το πήραν στις 2 Μαρτίου, την Κυριακή 5 Μαρτίου έβαλαν το
θεμέλιο και στις 6 Απριλίου το βράδυ την Μεγάλη Παρασκευή διάβασε
τις 9 ώρες και το Μ. Σάββατο έκανε την αναστάσιμο Θεία Λειτουργία.
Επίσης μέσα στο ναϊκό αυτό περίβολο ανήγειρε και το παλαιό ελληνικό σχολείο την ίδια χρονιά (1794). Παράλληλα με μεγάλη προσπάθεια έκτισε πολλά
σχολεία σε όλη την εκκλησιαστική περιφέρεια. Γνωρίστηκε με τον έφηβο
τότε Κωνσταντίνο Κούμα, τον πήρε μαζί του με σκοπό να τον εισαγάγει –
λόγω της τεράστιας μόρφωσης – «εις υπουργίαν τινός αυλής». Ο Κούμας
όμως όλα τα απέρριψε και γύρισε στη Λάρισα και δίδαξε στην Τσαριτσάνη
και στα Αμπελάκια.
Το έργο του Διονυσίου κατά τους ιστορικούς είναι πολύ μεγάλο για μια
σκλαβωμένη περιφέρεια.
Το 1803 το Πατριαρχείο τον μετέθεσε στη μητρόπολη Εφέσου, όπου και
εδώ συνέχισε τη δράση του για την Ελληνική Παιδεία, έκτισε εκκλησίες,
σχολεία και πολλά τα αναβάθμισε και τα ανέδειξε. Συνελήφθη από τους
Οθωμανούς ως υποκινητής της Επανάστασης των Ελλήνων και στις 10
Απριλίου 1821, ημέρα του Πάσχα, το μεν Γρηγόριο Ε΄ τον απαγχόνισαν
στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, τους δε Διονύσιο (πρώην Λάρισας)
Εφέσου, Ευγένιο Αγχιάλου και Αθανάσιο Νικομηδείας τους απαγχόνισαν σε
διάφορα σημεία της πόλης, αφού τους “ξεφτίλισαν” με διάφορες υβριστικές
επιγραφές. Τα σώματά τους παρέμειναν κρεμασμένα τρεις ημέρες και μετά
τα έσυραν διαπομπεύοντας ατιμωτικά στους δρόμους ο τουρκικός όχλος μαζί
και με εβραίους και στη συνέχεια τα έριξαν στη θάλασσα.
Για όλους αυτούς τους γνήσιους ΜΑΡΤΥΡΕΣ και ιδιαίτερα για το μάρτυρα μητροπολίτη Λάρισας, Διονύσιο Καλλιάρχη που άφησε τη σφραγίδα
των έργων και αγίας βιοτής του, δε στήθηκε προτομή του, δεν αναρτήθηκε
τιμητική πλάκα, δε γράφτηκε κάτι για την προσωπικότητά του, δεν τον
στήριξε κανένας σύλλογος, ο Δήμος δεν αφιέρωσε κάποιο δρόμο και η
μητρόπολη τον αγνόησε τελείως και διάστρεψε την ιστορία, στεφάνωσε
με το διάβημα του “εθνομάρτυρα” έναν που αγόρασε την αρχιεπισκοπή
Λάρισας - μάλιστα επί πιστώσει, όπως γράφουν οι ιστορικοί,- και ρήμαξε
τους πιστούς στη φορολογία, χαρακτηρίστηκε “αρπακτικός έφορος” που
“τυραννεί ως λυσσασμένος λύκος” και κατσικώθηκε ως δεσπότης Λάρισας
χάρις στην εύνοια του Αλή Πασά.
Σεβασμιότατε, μια που πήρατε (κατη)φόρα έχετε και για άλλους τέτοιους
(εθνο)μάρτυρες να “τοποθετήσετε αναμνηστικές επιτοίχιες επιγραφές”,
αφήνω τους παλαιότερους και έρχομαι στους δύο τελευταίους. Σεραφείμ
Ορφανό που μας αποχαιρέτησε με 49 ακίνητα και κάμποσα εκατομμύρια
και τον Ιγνάτιο Λάππα (τον καημενούλη) που στούπωσε τις θυρίδες με
χρήματα μας τις oﬀ-shore εταιρίες.
Σ’ αυτά τα υποστυλώματα προσπαθείτε, όπως φαίνεται να συγκρατηθείτε.
Γι’ αυτό στουπώσατε τις πηγές που θα δρόσιζαν τις ψυχές και τα χείλη. Και
ανοίξατε τις πηγές “αβύσσου”, για όλα αυτά που σας αναφέραμε παρά πάνω
και πολλά άλλα ακόμα.

Σήμερα που Ορθοδοξία κινδυνεύει από εσωτερικούς και
εξωτερικούς εχθρούς, είναι επιβεβλημένη ανάγκη να πληροφορούμαστε σωστά και αντικειμενικά.
Ο εβδομαδιάτικος ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ’’ μας ενημερώνει και μας κατατοπίζει πλήρως, για να παραμείνει όμως στην
πρώτη γραμμή του αγώνα χωρίς υποστυλώματα και εξαρτήσεις,
έχουμε ιερά υποχρέωση να τον προμηθευόμαστε κάθε Σάββατο
από τα περίπτερα.

Λαμπαδάριος

