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Γράφει ο Στυλ. Λαγουρός 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΛ. 4

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ.. 
ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ - 

ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ;

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ∆ΥΣΤΥΧΙΑΣ
Του κ. Θεόδωρου Γεωργόπουλου, Θεολόγου

Ακούμε και βλέπομε, ότι κληρικοί όλων των βαθμών, 
κυρίως όμως μητροπολίτες, έχουν ένα πλουσιότατο 
βεστιάριο από ακριβές και πολυτελείς στολές. Η 
αρρώστεια αυτή των πολλών ιερατικών και αρχιερα-
τικών στολών έχει κυριεύσει πολλούς κληρικούς, ιδίως 
αρχιμανδρίτες και μάλιστα επισκόπους. Ακούμε και 
διαβάζομε, ότι o μητροπολίτης Π. είχε 45 αρχιερατικές 
στολές. 

Ο μητροπολίτης Ζ. έχει μεγάλη αδυναμία στις πα-
νάκριβες αρχιερατικές στολές και διαθέτει πολλές απ’ 
αυτές. Ο μητροπολίτης Λ. εναλλάσσει πάνω από εκατό 
αρχιερατικές στολές. Και η παρέλαση συνεχίζεται. 

Επίσης βλέπομε πολλούς κληρικούς, ιδίως αρχιμαν-
δρίτες και κυρίως επισκόπους, να διάγουν ζωή πολυτε-
λείας και χλιδής και απολαύσεων, που ξεπερνούν την 
ζωή των κοσμικών αρχόντων.

Και όλα αυτά τα υπέρογκα έξοδα για μια τέτοια 
αρχοντική ζωή βαρύνουν την Εκκλησία, δηλαδή τον 
φτωχό λαό του Θεού, και κατασκανδαλίζουν ψυχές 
αστήρικτες.

Ενας ευσεβής χριστιανός, που δεν έχει διαπράξει 
καμμία θανάσιμη αμαρτία, δεν έχει κωλύματα ιερω-
σύνης, γίνεται κληρικός, για να υπηρετήση τον Χριστό 
και τους πιστούς του Χριστού. 

Εχει πραγματικό θείον έρωτα για τον Χριστό και είναι 
έτοιμος για τον έρωτα αυτόν ακόμη και στον σταυρό 
να ανέβη.

Οσα γράφει ο θεοφόρος αγιος ιερομάρτυς Ιγνάτιος, 
επίσκοπος Αντιοχείας, για την αγάπη του προς τον 
Χριστό και για τη χαρά που νιώθει καθώς οδηγείται 
προς το μαρτύριο στη Ρώμη, δείχνουν ανάγλυφα ποία 
συναισθήματα και ποιές διαθέσεις, για θυσία υπέρ του 
Χριστού και της Εκκλησίας Του πρέπει να κυριαρχούν 
στην ψυχή ιδιαιτέρως ενός επισκόπου.

Ο κληρικός βρήκε τον πολύτιμο μαργαρίτη, βρήκε 
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∆ΕΛΤΙΟΥ ΘΥΕΛΛΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

• Σας ενημερώνουμε συνοπτικά και τηλεγραφικά, 
φίλοι αναγνώστες, για να αποφύγουμε τις καρδιακές 
διαλείψεις και τα μικροεγκεφαλικά...

• Όποιοι, ίσως αηδιασμένοι, δεν πα ρακολουθήσατε 
τις αυτοκρατορικές φιέ στες στην πόλη της Καλαμά-
τας με την συμμετοχή Οικουμ. Πατριάρχου και 30 
χρυσοποίκιλτων δεσποτάδων, σας πλη ροφορούμε 
ότι όλα πήγαν ρολόι...

• Τέσσερις μέρες... λειτούργησαν, αλληλολιβα-
νίστηκαν, κοιμήθηκαν σε σου ίτες, έφαγαν καλά, 
μοίρασαν εις εαυτούς και αλλήλους δώρα και φιλο-
φρονήσεις και έφυγαν χαρούμενοι για να συνεχίσουν 
άλλου τα ίδια και... καλλίτερα (!) Κάπως έτσι διαβίωναν 
οι Απόστολοι και οι άγιοι Πατέρες..(!)

• Και οικοδεσπότης σ’ όλη αυτή τη φιέστα ο... «καρ-
δινάλιος» δεσπότης κ. Χρυσόστομος Σαββάτος.

• Που προηγουμένως, είχε δώσει συ νέντευξη στο 
τοπικό περιοδικό «Φλας της Μεσσηνίας», ∆εκέμβριος 
2009, για να φέρει τα πάνω κάτω, που ούτε ο Τσίπρας 
δεν εκστομίζει...

• Τί είπε και τί δεν είπε: για το δια χωρισμό της Εκ-
κλησίας και Πολιτείας: «∆εν είναι η πρώτη φορά που 

Η Ανάσταση του Χριστού είναι 
ένα τελείως διάφορο γεγονός του 
Σταυρού. Δεν είναι ο Σταυρός με 
άλλη όψη. Είναι λοιπόν γεγονός, 
γιατί συνέβη, αλλά γεγονός έτερον 
του Σταυρού.

Περί της Αναστάσεως του Χριστού 
υπάρχουν δύο θεωρίες του Δυτικού 
Χριστι ανισμού. Τον Δυτικό Χριστια-
νισμό δεν δικαιούμαστε, από Κανο-
νικής επόψεως, να αποκαλέσουμε 
Εκκλησία γιατί βρίσκεται εκτός της 
Μιας Εκκλησίας του Χριστού «ήν 
περιεποιήσατο δια του αίματος 
του ιδίου», που την ίδρυσε στον 
κόσμο για την σωτηρία του κόσμου, 
και αυτή η Εκκλησία είναι μόνον η 
Ορθόδοξη Μία, Αγία Αποστολική 
Εκκλησία.

α΄.-) Η πρώτη θεωρία είναι του 
Μπούλτμαν, ο οποίος ισχυρίζεται, 
ότι η Ανά σταση του Χριστού είναι 
έκφραση του γεγονότος του Σταυ-
ρού. Δηλαδή, όπως έζη σε ο Χριστός 
«είναι υπεράνω του θανάτου». Έτσι 
όμως ουσιαστικά καταργεί την Ανά-
σταση. Ρίχνει δηλαδή το βάρος στην 
ανάσταση ως θέση του Σταυρού (= 
ενδοκοσμικότητα). β .́-) Η δεύτερη 
θεωρία είναι του Σλαϊερμάχερ (= 
θεολόγος της υποκειμενικής εμπει-
ρίας), ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Ανά-
σταση δεν είναι γεγονός έτερον του 

Σταυρού, αλλά είναι η έκφρασις της 
βαθύτατης εντύπωσης, την οποίαν 
άφησε ο Χριστός στους μαθητές Του 
κατά την επίγεια ζωή Του. Δηλαδή, 
ουδετε ροποιεί και αχρηστεύει το 
γεγονός της Ανάστασης, «και ο 
Χριστός βιώνεται μόνον ως νικήσας 
τον θάνατον», όπως δηλαδή ο κάθε 
κοινός, θνητός άνθρωπος, όλοι μας, 
που νικάμε τον θάνατο με τον θά-
νατό μας, «ο αποθανών δεδικαίωται 
από της αμαρτίας».

Από πλευράς Ορθοδόξου Θε-
ολογίας, ο Χριστός αναστήθηκε 
όντως (= πράγμα τι). Την δόξα, 
όμως, της Ανάστασης του Χριστού 
την θεωρούν (= την βλέπουν, την 
ερευνούν) οι πιστοί Του, και όχι οι 
ιστορικοί. Η Ανάσταση είναι γε-
γονός πιστευόμενο. Γεγονός, διότι 
συνέβη, αλλά μη αποδεικνυόμενο, 
διότι κείται (= ευ ρίσκεται) πέραν 
του τάφου, άρα ούτε ο ιστορικός 
ούτε και εμείς μπορούμε να το 
αποδείξουμε, ότι αναστήθηκε. 
Γι’ αυτό και οι μάρτυρες της Ανα-
στάσεως δεν είναι εκείνοι οι οποίοι 
είδαν τον Αναστάντα Χριστό (= οι 
στρατιώτες ), αλλά «οι ιδόντες 
και πιστεύσαντες» [Ματθ, 28,1-
5]. Η Ανάσταση του Χριστού είναι 
ι στορικό γεγονός. Συνέβη. Το μαρ-
τυρεί ο Χριστιανισμός. Δεν μπορείς 

να το αποδείξεις, γιατί τότε δε θα 
είχε καμιά σημασία πλέον η πίστη, 
θα γινόταν η ιστορία κριτήριο της 
πίστεως.

Και ο Σταυρός και η Ανάσταση 
του Κυρίου είναι γεγονότα πίστεως, 
πιστευόμενα, αλλά αναπόδεικτα. 
Ξεφεύγουν των ορίων της κοσμι-
κότητας, της λογικής. Το γεγονός 
της Ανάστασης φωτίζει και συνει-
δητοποιεί στους μαθητές τόσο τη 
ζωή όσο και το Σταυρό του Χριστού. 
Τώρα κατανοούν οι μαθητές Του, ότι 
ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Χωρίς 
την Ανάσταση δεν καταλάβαιναν 
τίποτε. Μετά την Ανά σταση γίνεται 
μιά μετάθεση βασική στο κήρυγμα. 
Το κήρυγμα είναι κήρυγμα περί 
του Κυρίου (= Σταυρός - Ανάστα-
ση). Έχουμε Χριστολογία, και όχι 
κήρυγμα περί της Βασιλείας του 
Θεού. Προσωποποιείται, δηλαδή, 
η Βασιλεία του Θεού στο πρόσωπο 
του Χριστού. Πάνω στο Σταυρό δεν 
πάσχει ένας κοινός θνητός, αλλά ο 
Μεσσίας. Χωρίς την Ανάσταση η 
ζωή του Χριστού θα ήταν ζωή κοινού 
θνητού, και ο Σταυρός αποτυχία, 
καταστροφή. Τώρα υπό το φως της 
Αναστάσεως θεμε λιώνεται. Εάν 
ο Χριστός δεν ήταν ο Μεσσίας, 
οι Χριστιανοί θα ήταν κτισματο-
λάτρες, «ει δε Χριστός ουκ εγή-

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΤΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
του π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΛΛΑ
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τον μοναδικό θησαυρό, που καθιστά τον άνθρωπο πάμπλουτο 
από ευτυχία.Όταν η ψυχή ενός κληρικού και μάλιστα επισκό-
που έχη κυριευθή ολόκληρη από την αγάπη του Χριστού, νιώθει 
την πληρότητα της μακαριότητος. Όλα τα άλλα τα θεωρεί 
σκύβαλα, έχει σταυρωθεί για τον κόσμο και τα του κόσμου, 
είναι νεκρός μπροστά στις απολαύσεις του φαγητού και των 
σαρκικών ηδονών, μπροστά στην άνεση και την πολυτέλεια 
και τα λιβανίσματα του κόσμου.

 Όταν ο επίσκοπος κατέχη το Μέγιστο, τον Βασιλέα του 
Σύμπαντος, δεν δίνει καμμία σημασία για το ελάχιστο. Και το 
ελάχιστο είναι ο κόσμος και τα του κόσμου. 

Για έναν αληθινό επίσκοπο είναι αδιανόητο να γίνη κληρικός, 
για να κάνη καρριέρα στην Εκκλησία. Όταν, λοιπόν, βλέπωμε 
έναν χρυσοστόλιστο δεσπότη, αντίγραφο του βυζαντινού αυτο-
κράτορος και των Περσών σατραπών, να κορδακίζεται στον ιερό 

χώρο του 
ναού, μπο-
ρούμε να 
συμπερά-
νωμε, ότι 
μ π ρ ο σ τ ά 
μας έχομε 
μία τραγι-
κή  φυσι -
ογνωμία , 
ένα δυστυ-

χισμένο αλύτρωτο πλάσμα, που έχει χάσει τον δρόμο του.  Αν 
ο άνθρωπος αυτός είχε τον Χριστό στην ψυχή του, θα ήταν 
ευτυχέστατος, θα ήταν όντως μακαριώτατος και θα συμμετεί-
χε και θα προϊστατο στη θεία λατρεία ως αρχιθύτης ντυμένος 
με τα απλούστερα και φθηνότερα άμφια. Ετσι θα μπορούσε 
να οδηγήση το ποίμνιό του στον Χριστό, τον Οποίο πρώτος 
εκείνος θα είχε βρεί. Ενας χρυσοστολισμένος επίσκοπος είναι 
η φιγούρα μιάς τραγικής υπάρξεως, που νομίζει, ότι υπηρετεί 
τον ακτήμονα και πάμπτωχο Ιησού Χριστό, ενώ στην πραγμα-
τικότητα υπηρετεί τα πάθη του.

Πώς να πείση τον κόσμο, ότι απαρνήθηκε τα πάντα και βρήκε 
τον πολύτιμο Μαργαρίτη; Γι αυτό και τίποτε δεν απωθεί τον 
κόσμο μέσα στη λατρεία τόσο πολύ όσο η παρουσία ενός χρυ-
σοστόλιστου δεσπότη, που κηρύττει μάλιστα σε υψηλή γλώσσα, 
για να μας πείση για τι;

Οτι βρήκε αυτός τη λύτρωση κοντά στον Χριστό; 
Όλα κραυγάζουν, ότι μόνο τον Χριστό δεν έχει βρεί. Γι αυτό 

κυλιέται στις απολαύσεις και στις ψεύτικες χαρές του κόσμου 
και φτιάνει συνεχώς καινούργιες αρχιερατικές στολές και μα-
ζεύει χρήματα «για τα γηρατειά του»!  Οσοι θέλουν να ιδούν μια 
συναρπαστική και βαθύτερη ανατομία ενός τέτοιου επισκόπου, 
να διαβάσουν δυό εξαίσια κείμενα του αγίου των νεοελληνικών 
γραμμάτων Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη: 

«Η επίσκεψις του αγίου δεσπότη» και «πτερόεντα δώρα». 
Ποια θα ήταν η μόνη πραγματική υπηρεσία προς την Εκκλη-

σία, που θα μπορούσε να προσφέρη ένας τέτοιος αποτυχημένος 
επίσκοπος;

Να αποσυρθή στη μονή της μετανοίας του. Εκεί υπάρχει 
ελπίδα να βρή το Χριστό και να γίνη όντως μακαριώτατος.

γερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή και η 
πίστις υμών» [Α’ Κορ. 15,1-58].

Μαρτυρίες και όχι αποδείξεις υπάρχουν περί της 
Αναστάσεως του Χριστού. Και έχουμε δύο μαρτυ-
ρίες: α΄.-) Τον κενό (= άδειο) Τάφο, και β΄.-) Τις 
εμφανίσεις του Χριστού.

1.-) Ο κενός Τάφος: Η αρχαιότερη αναφο-
ρά του κενού Τάφου είναι του Ευαγγελιστού 
Μάρκου, [κεφ. 16, (65 με 70 μ.Χ.)], διό αποτελεί, 
και είναι, ιστορικό γεγονός. Είναι αδιανόητο να 
υπήρξε κήρυγμα περί της 
Αναστάσεως του Χριστού 
και να υπήρχε το Σώμα του 
Κυρίου στον τάφο, γιατί το κή-
ρυγμα περί της Αναστάσεως 
και του κενού τάφου έγινε 
αρχικά στον τόπο της εκτέ-
λεσης του Χριστού. Το Σώμα 
του Χριστού είναι αδύνατον 
να κλαπεί τόσο ενωρίς, μετά 
από μιάμιση μέρα. Ο Τάφος 
εφρουρείτο από αδίστακτους 
Ρωμαίους Στρατιώτες. Επο-
μένως, ήταν πολύ ενωρίς να 
κλαπεί το Σώμα, διότι η Ανά-
σταση δεν έγινε μετά από καιρό, για να υπάρξουν 
πιθανότητες κλοπής. Και η Ιουδαϊκή πολεμική 
δεν αμφισβητεί τον κενό τάφο, αλλά λέγει ότι 
έχει κλαπεί το Σώμα, γεγονός που σημαίνει ότι 
ο Χριστός ετάφη, και ακόμη το γεγονός ότι οι 
εμφανίσεις του αναστάντος Χριστού έλαβαν χώρα 
κυρίως στη Γαλιλαία, και όχι εκεί που βρέθηκε ο 
αδειανός τάφος, συνηγορεί υπέρ της ιστορικότη-
τας της Αναστάσεως. Και ακόμη το ότι ο κενός 
τάφος δεν εφευρέθηκε ως επιχείρημα από τους 
Χριστιανούς, ότι αναστήθηκε ο Κύριος, μαρτυρεί 
περί της αντικειμενικότητος του γεγονότος. 
Άλλωστε οι ίδιοι οι μαθητές φοβήθηκαν και δε 
πίστεψαν αρχικά στην Ανάσταση. Δεν έχουμε, 
λοιπόν εξωευαγγελικές μαρτυρίες περί του τά-
φου. Δεν μπορούμε το γεγονός του κενού Τάφου 
να το αποδείξουμε δια της ιστορίας, να κάνουμε 
δηλαδή ιστορισμό.

2.-) Οι εμφανίσεις του Χριστού: To γεγονός 
της Αναστάσεως ουδείς Απόστολος το είδε. Εκείνοι 
που το είδαν (= οι στρατιώτες), πληρώθηκαν από 
το άθλιο Ιερατείο, και δεν εμαρτύρησαν την αλή-
θεια, αλλά προτίμησαν να εψευδομαρτυρήσουν, 
«… ιδού τινες της κουστωδίας ελθόντες εις την 
πόλιν απήγγειλαν τοις αρχιερεύσιν άπαντα τα γε-
νόμενα, και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων … 
αργύρια ικανά έδωκαν τοις στρατιώταις λέγοντες, 
είπατε ότι οι μαθηταί αυτού νυκτός ελθόντες έκλε-
ψαν αυτόν ημών κοιμωμένων… οι δε λαβόντες τα 
αργύρια εποίησαν ως εδιδάχθησαν, και διεφη-
μίσθη ο λόγος ούτος παρά τοις Ιουδαίοις μέχρι 
της σήμερον», [Ματθ. 28,11-15].

Στην μεγάλη αυτή εγκληματική κατηγορία 
– απάτη σε βάρος του Ιερατείου και των Ρω-
μαίων Στρατιωτών δεν υπήρξε ουδεμία δια-
μαρτυρία από πουθενά, γεγονός που σημαίνει 
ότι, όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι στη συμμωρία 
κατά του Χριστού, με τη συμπεριφορά τους 
αυτή, λίαν σαφώς, μας δίνουν μίαν ατράνταχτη 
μαρτυρία – ντοκουμέντο, περί της πραγματικής 
Αναστάσεως του Χριστού.

Οι Απόστολοι είδαν τον Αναστάντα Ιησούν 
τον Ναζωραίον και τον ανε-
γνώρισαν, [Α΄ Κορ. 15,1-11]. Η 
αρχαιοτέρα μαρτυρία [56 μ.Χ.] 
είναι του Αποστόλου Παύλου, 
«… παρέδωκα γαρ υμίν εν 
πρώτοις ό και παρέλαβον, 
ότι Χριστός απέθανεν υπέρ 
των αμαρτιών ημών κατά τας 
γραφάς, και ότι ετάφη, και 
ότι εγήγερται τη Τρίτη ημέ-
ρα κατά τας γραφάς, και ότι 
ώφθη Κηφά είτα τοις δώδεκα, 
έπειτα ώφθη επάνω πεντα-
κοσίοις αδελφοίς εφάπαξ, 
εξ ών πολείους μένουσιν έως 

άρτι, τινές δε και εκοιμήθησαν…» [Α΄ Κορ. 15,3-
7]. Και το είδαν πράγματι οι Μαθητές Του, γιατί 
δεν εξηγείται, είναι ανεξήγητο γεγονός η στάση 
τους, η μεταστροφή τους μετά την Ανάσταση (= 
ιστορική απόδειξη), αν δεν είχε συμβεί ένα τέτοιο 
γεγονός στη ζωή τους.

Για την πραγματική Ανάσταση του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού θα μπορούσαμε να πούμε πολύ 
περισσότερα, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο χώ-
ρος της εγκρίτου Εφημερίδος μας. Ίσως πούμε 
περισσότερα σε άλλη ευκαιρία που θα μας δοθεί. 
Πάντως, κατακλείοντας το σημερινό μας άρθρο, 
περί της Αναστάσεως του Χριστού, αξίζει να τονι-
στεί, ότι δια της Αναστάσεως το  υ Κυρίου, αξίζει 
να τονιστεί, ότι δια της Αναστάσεως του Κυρίου 
ήρθε η αρχή του τέλους, ήτοι της ΔΕΥΤΕΡΑΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ του Χριστού, η οποία θα είναι και η 
κορύφωση του τέλους, γιατί νικήθηκε το κακό, ο 
μεγάλος εχθρός μας ο θάνατος. Αυτό είναι το νόη-
μα της Αναστάσεως, ότι ο «έσχατος εχθρός μας, ο 
θάνατος καταργείται», [Α  ́Κορ. 15,26 πρβλ. Κολασ. 
1,15-23]. Στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, στο 
Σώμα του Χριστού συμμετέχει όλη η φύση, και έτσι 
θεώνεται όλη η πλάση, όλη η δημιουργία. ΠΑΣΧΑ 
2010  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ.
Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ

Ορθόδοξος Θεολόγος – Εκκλ/κός Συνήγορος
Επίτιμος πρόεδρος Κληρικών Ελλάδος

Εκπρόσωπος επί Νομο/Κανονικών Θεμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
(παραμονή και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αχιλλίου)

Όλοι οι αγωνιζόμενοι Χριστιανοί της Λάρισας και Επαρχίας να είμαστε παρόντες στον Άγιο Αχίλ-
λιο, τόσο στις 14 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 5:30 το απόγευμα στον ΕΣΠΕΡΙΝΟ της 
γιορτής του Αγίου, όσο και την επόμενη μέρα Σάββατο 15 Μαΐου, στις 7:00 το πρωί, στον ΟΡΘΡΟ 
και Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, τιμώντας πρεπόντως την ιερή μνήμη του Αγίου Ιεράρχη, που λάμπρυνε και 
δόξασε με τη Θεοφιλή πολιτεία του την πόλη της Λάρισας.

Από το χώρο που μας ορίζει η Αστυνομία, να στείλουμε μήνυμα στις εκκλησιαστικές και πολιτικές 
Αρχές ότι η σιωπηλή παρουσία μας σημαίνει διαμαρτυρία τόσο για τα τεκταινόμενα στο χώρο της 
Εκκλησίας, όπου η κάθαρση έμεινε μόνο στα λόγια, τα ανοίγματα προς τον Πάπα αυξάνονται και το 
κοσμικό φρόνημα κινδυνεύει να γίνει κανόνας, όσο και προς τις πολιτικές Αρχές για την αδιαφορία 
και απάθεια που επιδεικνύουν στο χρονίζον τοπικό εκκλησιαστικό πρόβλημα. Μη λείψει κανένας από 
το προσκλητήριο αυτό του αγώνα. ∆εν θα περάσει ο δεσποτισμός του εκκλησιαστικού κατεστη-
μένου. Οι απειλές και οι διώξεις δεν πτοούν τους Χριστιανούς. Αντίθετα, τους δυναμώνουν, τους 
συσπειρώνουν και ατσαλώνουν την αντοχή τους. 

ΦΙΓΟΥΡΕΣ ∆ΥΣΤΥΧΙΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΤΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της 

Λάρισας και Επαρχίας να είμαστε παρό-
ντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα 
μας για μια Εκκλησία αγία και άμωμη τη 
μέρα της Εθνικής μας γιορτής (Πέμπτη 25 

Η ανεκτίμητη προσφορά του Λόρδου Βύρωνα προς την 
Ελλάδα και η καθιέρωση της επετείου του θανάτου του 
(19-4-1824) από πέρυσι ως “Ημέρα Φιλελληνισμού και 
Διεθνούς Αλληλεγγύης”.

«Αν είμαι ποιητής, το χρωστώ
στον αέρα της Ελλάδας»

(Μπάυρον)
Οι παιάνες της ελληνικής επανάστασης του 1821 αφύ-

πνισαν εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλη την οικουμένη 
και κέρδισαν τις ψυχές τους υπέρ του 
απελευθερωτικού αγώνα. Τιμητική 
προφυλακή όλων αυτών των ελεύθε-
ρων ανθρώπων ήταν οι «Φιλέλληνες». 
Πολλοί απ’ αυτούς, ευγενείς ιππότες 
της θυσίας, ήλθαν στα καταφρονημένα 
χώματα της υπόδουλης Ελλάδας, για να 
αγωνιστούν στο πλευρό των Ελλήνων 
και ν’ αφήσουν και τη στερνή πνοή τους. 
Στην κορυφή αυτής της φάλαγγας των 
γενναίων πήρε εξέχουσα θέση ο λόρδος 
Βύρων. Ο Βύρων Μπάυρον – (Τζώρτζ 
Γκρόντον) γεννήθηκε στο Λονδίνο το 
1788 και ήταν απόγονος παλιάς αρι-
στοκρατικής οικογένειας της Αγγλίας. 
Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την 
ποίηση. Επισκέφθηκε την Ελλάδα πριν 
εκραγεί η επανάσταση και ενώ στέναζε 
κάτω από το πέλμα του Τούρκου δυνά-
στη. Η ευγενής φιλελεύθερη ψυχή του 
πληγώθηκε και πικράνθηκε για τα βαριά δεσμά της χώρας 
του πνεύματος και φωτός. Έζησε στα θρυλικά Γιάννινα και 
στο μεγαλοπρεπή Παρνασσό. Ονειροπόλησε στα ιερά των 
Δελφών, όπου στη φυσική ομορφιά προστίθεται η γοητεία 
από την υπερβολική δύναμη της ιστορίας. Στη σκλαβωμένη 
πόλη των Αθηνών θαύμασε τα έργα τέχνης της κλασσικής 
αρχαιότητας. Στάθηκε στο Σούνιο και σκάλισε το όνομά 
του στους κίονες του ναού του Ποσειδώνα. Αγάπησε την 
Ελλάδα περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο. Και 
έγραψε: 

«Ωραία Ελλάδα!
Αθάνατη κι ας μην υπάρχεις πια,
κατάχαμε πεσμένη, αλλά μεγάλη.
Ποιος θα συνάξει κάτω από τη σημαία σου
τα διασκορπισμένα παιδιά σου;…».
Όταν αργότερα πληροφορήθηκε τον αγώνα για την ανε-

ξαρτησία της Ελλάδας χάρηκε αφάνταστα και ενθουσιάστηκε 
υπέρμετρα. Στο ποίημά του «Νησιά της Ελλάδας» η ποιητική 
του έμπνευση δεν αποκρυστάλλωσε ποτέ καλύτερα, σε μορφή 
και περιεχόμενο, τα αισθήματά του για τη σκλαβωμένη πατρίδα 
μας. Καταγράφουμε την τελευταία στροφή σε αριστουργηματική 
μετάφραση του Αργύρη Εφταλιώτη: 

«Στου Σουνιού θα καθίσω το μαρμάρινο βράχο,
Σύντροφό μου το κύμα του Αιγαίου θα κάνω,
Αυτό εμένα ν’ ακούγει, κ’ εγώ εκείνο μονάχο,
Κ’ εκεί επάνω σαν κύκνος με τραγούδι ας πεθάνω,
Δε σηκώνει η ψυχή μου σκλαβιά γη! Χτύπα κάτω
της σκλαβιάς το ποτήρι, κι ας πάει νάναι γεμάτο!».
Καυτηρίασε τη βάνδαλη πράξη του λόρδου Ελγίνου κατά την 

επίδειξη, σε πρόχειρη αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου, των 
γλυπτών που απέσπασε από την Ακρόπολη της Αθήνας με τους 
στίχους: 

«Ατάραχος ο επισκέπτης, καθώς ατενίζει, 
Με βουβή αγανάκτηση κι οδύνη, τα μάρμαρα,
θαυμάζει τη λεία, περιφρονώντας τον κλέπτη».
Ήλθε σε επαφή με το κομιτάτο των φιλελλήνων του 

Λονδίνου για να αναζητηθούν τρόποι και μέσα βοήθειας 
προς τους αγωνιζόμενους Έλληνες. Έκαμε εράνους, αγό-
ρασε όπλα και υγειονομικό υλικό και τα προώθησε στην 
Ελλάδα. Τέλος αποφάσισε να έλθει και ο ίδιος στην Ελλάδα, 
για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως πολεμιστής στον 
απελευθερωτικό αγώνα και να προσκομίσει στην ελληνική 
Κυβέρνηση τις χρηματικές προσφορές του φιλελληνικού 
συλλόγου.

Από την Κεφαλονιά (Δεκέμβριος 1823) έγραψε προς 
όλους τους ονομαστότερους αρχηγούς της επανάστασης 
και τους συνέστησε ομόνοια και αδελφική συνεργασία για 
το καλό του αγώνα.

Στις 24 Δεκεμβρίου 1823 έφθασε στο Μεσολόγγι. Οι Με-
σολογγίτες τον υποδέχθηκαν με απερίγραπτο ενθουσιασμό 
και του επιφύλαξαν θερμότατη υποδοχή. «Σε περιμέναμε 
όπως αι χελιδόνες αναμένουν τας μητέρας των» αναφω-
νούσαν. Αμέσως οργάνωσε με δικά του έξοδα στρατιωτικό 
σώμα. Συνέχισε την αλληλογραφία για εξασφάλιση βοήθει-
ας και στήριξης της επανάστασης. Εργάστηκε ολόψυχα και 
επίμονα για την ευόδωση του ιερού αγώνα. Στενοχωριό-
ταν όμως αφάνταστα από τις έριδες και τις προσωπικές 
διαμάχες κυβερνήσεων και οπλαρχηγών. Σε έκκλησή 
του στο Εκτελεστικό και στο Νομοθετικό σώμα έγραψε: 
«Ηγωνίσθητε ήδη ενδόξως� φέρθητε τώρα εντίμως προς 
τους στρατιώτας σας και προς τους ξένους� και τότε δεν 
θα λέγεται πλέον το ρηθέν από δυσχιλίων ήδη ετών, ότι ο 
Φιλοποίμην υπήρξεν ο τελευταίος των Ελλήνων». Στις δε 
2 Δεκεμβρίου 1824 έστειλε στο Μαυροκορδάτο επιστολή 

με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Η Ελλάς ευρίσκεται μεταξύ 
τριών ενδεχομένων, ήτοι: ή ν’ αποκτήσει την ελευθερία της, 
ή να καταστεί υποτελής τινών των Ευρωπαίων ηγεμόνων, 
ή να καταντήσει έτι νέα οθωμανική επαρχία. Πρόκειται να 
επιλέξει αυτή η ιδία μεταξύ των τριών τούτων. Αλλ’ όμως ο 
εμφύλιος πόλεμος νομίζω ότι είναι η οδός η άγουσα επί τας 
δύο τελευταίας περιπτώσεις… Εάν όμως επιθυμεί να μείνει 
η Ελλάς, η δια παντός ελευθέρα και ανεξάρτητος, οφείλει 
ν’ αποφασίσει σήμερον, άλλως ούποτε πλέον καιρός».

Στις 22 Ιανουαρίου 1824, ημέρα 
συμπλήρωσης της 36ης επετείου 
των γενεθλίων του, έγραψε το 
ύστατο ποίημά του. Παραθέτουμε 
τους τελευταίους στίχους του σε 
μετάφραση Σπυρίδωνα Τρικούπη, 
που καταδεικνύουν την αμετάκλη-
τη απόφασή του να δώσει ακόμη 
και τη ζωή του για την ελευθερία 
της Ελλάδας: 

«Πάθη οπού ξανανιώνουν καταπάτα 
τα, ψυχή,

άχρηστα για με του κάλλους ειν’ το 
γέλιο κι’ η οργή.

Αν τη νειότη σου λυπάσαι, γιατί 
θέλεις πλειό να ζεις;

Της τιμής εδώ ειν’ ο τάφος� τρέξε 
αυτού να σκοτωθείς.

Δεν σου μένει παρά να εύρεις ό,τι 
εγύρευες παντού,

Και να εύρεις δεν μπορούσες, μνήμ’ ανδρός πολεμικού.
Βρίσκοντάς το, κύττα γύρω, πιάστ’ τη θέση που ποθείς,
για τη δόξα πολεμώντας, πέσ’ εκεί ν’ αναπαυθείς».
Οι συνεχείς όμως κόποι, οι κακουχίες, οι δυσμενείς συν-

θήκες ζωής και το νοσηρό κλίμα του Μεσολογγίου επιδεί-
νωσαν την κλονισμένη ήδη υγεία του και στις 6-19 Απριλίου 
1824 η μεγάλη φιλελληνική καρδιά έπαυσε να κτυπά. Τα 
τελευταία του λόγια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιατρού 
του, ήταν για την Ελλάδα: “Έδωσα σ’ αυτή τον καιρό μου… 
τα μέσα μου… την υγεία μου… Τώρα της δίνω τη ζωή μου! Τι 
μπορούσα περισσότερο να κάνω; Εύχομαι να ευτυχήσει”.

Ο θάνατος του Βύρωνα θεωρήθηκε εθνική συμφορά και 
βύθισε σε πένθος ολόκληρη την Ελλάδα. Το πρωί της άλλης 
ημέρας, μόλις πρόβαλε ο ήλιος ρίχτηκαν από τις τάπες του 
Μεσολογγίου 37 κανονιές, όσα και τα χρόνια του. Η σορός 
του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και ο ενταφιασμός έγινε 
με μεγάλες τιμές και οδυρμούς.

«Απέθνησκεν εις ξένην γην, αλλ’ οπουδήποτε και αν ήθελεν 
εκφέρει την τελευταίαν πνοήν, δεν θα ήτο περισσότερον αγα-
πητός, ουδέ θα εθρηνείτο ειλικρινέστερον», γράφει ο Πιέρο 
Γκάμπα.

Ο δε εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε, 
λίγες ημέρες μετά τον πρόωρο χαμό του, λυρικό ποίημα 
αφιερωμένο «Εις το θάνατο του λόρδου Μπάυρον» και το 
αρχίζει με τους στίχους: 

«Λευθεριά, για λίγο πάψε 
να χτυπάς με το σπαθί� 
τώρα σίμωσε και κλάψε 
εις του Μπάυρον το κορμί».
Η ελεύθερη πατρίδα παντοιοτρόπως εξεδήλωσε την 

ευγνωμοσύνη της προς το μεγάλο φιλέλληνα. Έστησε τον 
ανδριάντα του στον κήπο των Ηρώων του Μεσολογγίου 
και καλλιτεχνικό σύμπλεγμα στο κήπο του Ζαππείου, που 
παριστάνει την Ελλάδα να στεφανώνει με δάφνινο στεφάνι 
την κεφαλή του επιφανούς και αλησμόνητου φιλέλληνα. 
Με δωρεά του ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μετάλλινη προτομή του σε μαρμάρινη στή-
λη έχει στηθεί και στην πλατεία του Δημάρχου Λαμπρούλη 
της πόλης μας.

Η ανεκτίμητη συμβουλή του στο σκληρό και άνισο 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821 καταγράφεται στις 
λαμπρότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας και τα 
εγκωμιαστικά για τη χώρα μας ποιήματά του κοσμούν τις 
ποιητικές μας ανθολογίες. Στο διάβα των χρόνων πολλάκις 
διοργανώθηκαν από Βυρωνιστές σε διάφορες περιοχές της 
χώρας και ιδιαίτερα στο Μεσολόγγι, τα Γιάννινα και στην 
Κεφαλονιά πολυήμερες εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη 
και η προσφορά του μεγάλου φιλέλληνα.

Σε εκτέλεση του Π.Δ. 130/2008 καθιερώνεται η 19 Απρι-
λίου ως “Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης, 
διότι ο φιλέλληνας Λόρδος Βύρων υπήρξε υπέρμαχος των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένας από τους πρώτους που 
ύψωσαν τη φωνή τους κατά της κλοπής των γλυπτών του 
Παρθενώνα από τον Έλγιν”.

Στα πλαίσια των ποικίλων σχετικών φετινών εκδηλώσεων 
προς τιμήν του φιλέλληνα Λόρδου Βύρωνα ας αποτελέσει 
και το πτωχικό δικό μας σημείωμα είδος θυμιάματος στη 
μνήμη του και τη θυσία του προς την πατρίδα μας και ας 
κατευθύνει η προσφορά του τη σκέψη και τα βήματά μας 
στην οδό του εθνικού χρέους και της εθνικής τιμής.

(Α.Κ.)

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ο Σταυρός είναι το πεδίο της μεγαλύτερης 

μάχης του κόσμου. Εκεί δόθηκε η μάχη μεταξύ 
ζωής και θανάτου, φωτός και σκότους, αλή-
θειας και ψεύδους. «Ο σταυρός είναι η αγάπη 
του Πατρός που θυσιάζει τον Υιόν� η Αγάπη 
του Χριστού που δέχεται να θυσιαστεί� η 
Αγάπη του Αγίου Πνεύματος που θριαμβεύει 
δια της αηττήτου δυνάμεως της θυσίας». Ο 
Σταυρός είναι η κορυφή της ταπείνωσης και 
το απροσμέτρητο βάθος της αγάπης. Είναι το 
πλέον τρανό δείγμα του θείου ελέους. Όσα 
και αν είναι τα πλήθη των αμαρτιών μας δεν 
μπορούν να υπερβούν το βάθος και το ύψος 
και το πλάτος του θείου ελέους.

Ο Σταυρός προεικονίζεται και εξυμνείται 
ως ισοστάσιος και ακριβέστερα, πλατύτερος 
από τα σύμπαντα.

Με το Σταυρό ο Χριστός έπληξε τους δαί-
μονες, κατέλυσε το κράτος του και λύτρωσε το 
ανθρώπινο γένος από τη δαιμονική κυριαρχία. 
Συνέτριψε τα έθνη ως σκεύη κεραμέως και 
ανέπλασε αυτά σε νέα σκεύη, την Εκκλησία.

Με το Σταυ-
ρό ο Χριστός 
ποιμαίνει, βα-
σιλεύει, παι-
δαγωγεί, ενι-
σχύει, στηρίζει 
και παρηγορεί. 
Προστατεύ-
ει, οδηγεί σε 
κάθε προκοπή 
και χαρίζει τη 
σωτηρία στους 
πιστούς υπη-
κόους Του.

Αναρίθμη-
τοι είναι οι 
καρποί του Σταυρού.

Η αγάπη ως καινή εντολή είναι καρπός 
του Σταυρού, της θυσίας του Θεανθρώπου. 
Η συμφιλίωση ουρανού και γης και η ένωση 
όλου του κόσμου είναι εκβλάστημα του 
Σταυρού. Από το Σταυρό ο Αδάμ τρύγησε 
ζωή και κατοικεί πάλι στους ουρανούς. Δια 
του Σταυρού άνοιξε η κλεισμένη πύλη της 
Εδέμ. Το πρώτο άνθος του νέου παραδεί-
σου είναι ο ληστής. Κάτω από το Σταυρό 
ο εκατόνταχρος εν μετανοία ομολογεί την 
Θεότητα του Χριστού και αποτελεί και αυ-
τός θαυμάσιο καρπό του Σταυρού. Αλλά και 
όλα τα άλλα «ευθαλλέστατα και κατάκαρπα 
δέντρα της πίστεως, τον αθάνατον καρπόν 
ανθήσαντα», τα «αμάραντα» και «μυρίπνοα» 
άνθη του παραδείσου του Χριστού, οι άγιοι 
και οι μάρτυρες, βλαστοί του Σταυρού και 
της Αναστάσεως είναι, όπως αναφέρει η 
υμνολογία της Εκκλησίας.

Σε μας ζει ακόμα ο κόσμος των κακών και 
των παθών, ζει ακόμα το αμαρτωλό εγώ, ο 
παλαιός άνθρωπος, σαν άκαρπο δέντρο με 
μύριες παραφυάδες.

Ο δε εξωτερικός κόσμος, μέσα στον οποίο 
ζούμε, ο κόσμος πλάνης και αμαρτίας, άλ-
λοτε με τα φόβητρά του και άλλοτε με τα 
θέλγητρά του, μας κάνει να παρασυρόμα-
στε προς το κακό. Αδύνατοι και ασθενείς, 
δεν μπορούμε να πούμε εκείνο που είπε ο 
Παύλος� «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί 
Χριστός». Σε μας αρμόζει μάλλον εκείνο που 
λέγει ο ι. Αυγουστίνος� Πλέουμε μέσα σ’ 
ένα φοβερό ωκεανό, όπου είναι αλλεπάλ-
ληλα τα κύματα και καθημερινά τα ναυάγια. 
Αλλά όπως ο ναυαγός αρπάζει τη σχεδία σαν 
σανίδα σωτηρίας, και μ’ αυτή κατορθώνει να 
πλέει πάνω από την άβυσσο και τελικά να 
σώζεται, έτσι και μεις, σαν άλλοι ναυαγοί σ’ 
αυτόν τον κόσμο, ας αρπάζουμε τη σανίδα 
της σωτηρίας, τον τίμιο Σταυρό, και προ-
σκολλημένοι σ’ αυτόν, ας είμαστε βέβαιοι 
ότι θα φτάσουμε με τη χάρη και το έλεος 
του Θεού στο λιμάνι της αιώνιας ζωής και 
μακαριότητας.

Δια του Σταυρού η δύναμη. Δια του Σταυ-
ρού η σωτηρία.

Γι’ αυτό ο Σταυρός ας είναι και το δικό μας 
καύχημα και ελπίδα.

  

Ο ΛΟΡ∆ΟΣ ΒΥΡΩΝ

του Ευαγγ. Βλαχάκη
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Η εφημερίδα μας κατά καιρούς ασχο-
λήθηκε με το «Προσκύνημα της αγ. 
Παρασκευής Τεμπών», η διαχείρισης 
του οποίου αποτέλεσε Πανελλήνιο θέμα, 
μετά τις αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 στην 
εκπομπή του δημοσιογράφου Μ. Τρια-
νταφυλλόπουλου.

Οι πολλές και εύλογες απορίες των 
αναγνωστών μας, ως προς το πόσα είναι 
τα ετήσια έσοδα του Προσκυνήματος και 
που διατίθενται αυτά, μας οδήγησαν στην 
απόφαση να ερευνήσουμε το θέμα και να 
επανέλθουμε παρουσιάζοντας και σχολιά-
ζοντας τα νέα στοιχεία, όσον είναι δυνατόν 
λεπτομερέστερα ανταποκρινόμενοι στην 
υπόσχεση που είχαμε δώσει.

Τα στοιχεία των εσόδων πάρθηκαν 
αφενός από τους δημοσιευθέντες, κατά 
καιρούς, απολογι-
σμούς και αφετέρου 
(κατ’ εκτίμηση) από 
εκείνους που έπαυσαν 
να δημοσιεύονται τα 
τελευταία έτη (Γιατί; 
Είναι νέο λογιστικό 
εφεύρημα;).

Ως προς το πώς δι-
ανέμονται κατά κω-
δικό, και τι χρήματα 
πρέπει να υπάρχουν 
σε λογαριασμούς Τρα-
πεζών αδιάθετα θα 
αναφερθούμε παρα-
κάτω.

- ΝΑ ΤΙ ΠΡΟΒΛΕ-
ΠΕΙ 

Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙ-
ΚΗ 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1) ΕΣΟΔΑ – «Πό-
ροι του Ιερού Προ-
σκυνήματος Αγ. Πα-
ρασκευής είναι: 

α) Αι εισπράξεις 
εκ κηρού, δίσκου και 
κυτίων.

β) Αι εκ του απο-
κήρου, ελαίου και 
λοιπών αφιερωμά-
των των πιστών ει-
σπράξεις.

γ) Αι εκ τουν εν 
τω Ιερώ Ναώ τελου-
μένων ιεροπραξιών 
εισπράξεις.

δ) Αι υπέρ του Ιερού Προσκυνήματος 
δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι και 
λοιπαί αφιερώσεις πάσης φύσεως των 
πιστών.

ε) Πάσαι αι εκ 
της κινητής και 
ακινήτου περι-
ουσίας του Ιερού 
Προσκυνήματος 
πρόσοδοι» (Κ.Δ. 
αρ. 61/11-4-75 
Αρθ. 7).

«Ο ταμίας δεν δύ-
ναται να κρατή εις 
χείρας του ποσόν 
άνω των 15.000 δρχ. 
το επί πλέον τούτου 
καταθέτει εις έν των 
Υποκαταστημάτων 
Τραπέζης της πό-
λεως Λαρίσης επ’ 
ονόματι του Ιερού Προσκυνήματος» (Αρθ. 
10 Διατ. 61/75).
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ:

Α) Επί Αρχιερατείας Σεραφείμ Ορφανού 
1975-1989 (15 έτη) τα πάσης φύσης έσοδα 
ήταν 110.056,00 ευρώ.

Β) Την τριετία 1990-15/2/93 (Μητρ. Δ. 
Μπεκιάρη , Θηβών Ιερωνύμου ως Εξάρ-
χου, “Τοποτηρητείας” υπό του Αρχ. Ν. Γ.) 
τα έσοδα ήταν 256.471,00 ευρώ.

Γ) Τα τριάμισι χρόνια της διαχείρισης 
του Μακαριστού Μητρ. κου Θεολόγου 

(16/2/93 – 24/
7/96) τα έσοδα 
ήταν 792.191,00 
ευρώ – χωρίς να 
υπολογίζεται η 
αξία 900 τεμ. τι-
μαλφών, ξένων 
νομισμάτων, λα-
διών κ.α.)

Δ) Την Δεκα-
τετραετία του 
Δεσπότη Ιγνα-
τίου Λάππα 25/
7/96 – 30/12/2009 τα έσοδα (μόνων όσων 
έχουν δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο διότι 
υπάρχουν και έσοδα ετών που δεν δημο-
σιεύθηκαν και υπολογίστηκαν κατά μέσον 
όρο με βάση τα έσοδα προηγούμενων 

ετών) πρέπει να είναι 
4.500.000 ευρώ, χωρίς 
να υπολογιστεί και η 
αξία χιλιάδων τιμαλ-
φών, λαδιών, ξένων 
νομισμάτων …… και 
άλλων δωρεών που 
δεν γνωρίζουμε εάν 
έχουν εκποιηθεί ή 
βρίσκονται κάπου 
φυλαγμένα.

Για τα έσοδα του 
1980 έως τον Απρίλιο 
1991 τρεις πολίτες 
της Λάρισας ανέφε-
ραν στο Υπουργείο 
Οικονομικών τα συμ-
βαίνοντα και ζήτη-
σαν από τον αρμόδιο 
Υπουργό να «προβεί 
στις δέουσες ενέρ-
γειες, ώστε να εξα-
κριβωθεί ποιος δια-
χειρίζεται τα παρα-
πάνω ποσά και ποια 
η τελική κατάληξη 
των όλων εσόδων του 
Προσκυνήματος της 
Αγ. Παρασκευής από 
το 1980 μέχρι σήμε-
ρα 24/4/91…».

Το Υπουργείο Οι-
κονομικών απάντη-
σε αμέσως με το υπ’ 
αριθ. 211/0003/1163/
22-6-91 έγγραφο 
προς την Διεύθυνση 

Επιθ/σης … καταλήγοντας: 
«… Την πορισματική έκθεση παρακα-

λούμε να μας υποβάλετε σε τέσσερα αντί-
γραφα το συντομότερο». Το αξιοθαύμαστο 

ήταν: ότι η έρευνα, 
που άρχισε αμέ-
σως, περατώθηκε 
στις 7/11/1995 – 
δηλαδή 4 ½ χρόνια 
μετά – και αντί να 
ερευνήσει την επο-
χή που τα έσοδα 
του προσκυνήμα-
τος παρουσίαζαν 
αισθητή μείωση 
– ενώ παράλληλα 
έκαναν την εμφά-
νισή τους κάποια 
διαμερίσματα, κα-
ταστήματα, αγρο-
κτήματα και πάσης 
φύσεως ακίνητα 

– αυτή στράφηκε, με “εντολή άνωθεν” 
στην περίοδο του Μακαριστού Θεολόγου 
και εκεί έκλεισε!!!

Μην απορείς συνεπώς, αναγνώστη μας, 
γιατί φθάσαμε εδώ που φθάσαμε οικονο-
μικά, διότι κανένας έλεγχος σχεδόν δεν 
έγινε σε καταγγελίες.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ 
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:
(βλέπε 1)
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 

61/75 Κανονιστικής Διάταξης, που αφορά 
την διοίκηση και διαχείριση του Προσκυ-

νήματος Αγ. 
Παρασκευ-
ής Τεμπών, 
όπως αυτή 
τροποποιή-
θηκε και συ-
μπληρώθηκε 
μ ε  τ ι ς  υ π ’ 
αριθμ. 648/
90 και 113/98 
και δημοσιεύ-
τηκαν στην 
εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, τα έσοδα του Προσκυ-
νήματος διατίθενται ως ακολούθως:

α) “Δια την συντήρησιν, τον ευπρε-
πισμόν και την επέκτασιν του Προσκυ-
νήματος, την μισθοδοσίαν του πάσης 
φύσεως προσωπικού αυτού, ως και δια 
την προμήθειαν ιερών σκευών και πα-
ντός είδους ανάγκης, ποσοστό 20%”.

Σχόλιο: Τα χρήματα που πρέπει να 
δόθηκαν για την εικοσαετία 1990-2009 
ανέρχονται περίπου στα 1.000.000 ευρώ. 
Δόθηκαν; Εάν ναι, τότε γιατί επικρατούσε 
αυτό το χάλι στο προσκύνημα και αναγκά-
στηκε ο τοπικός Τύπος να γράψει: «Ούτε 
σε τριτοκοσμικό κράτος δεν βλέπει κανείς 
αυτό το αί-
σχος, αυτή 
τη βρωμιά, 
αυτή  την 
εικόνα της 
π λ ή ρ ο υ ς 
εγκατάλει-
ψης. Ακόμη 
και τα τσι-
μέντα κιν-
δυνεύουν 
να φύγουν 
από τη θέση 
τους».

β) “Δια 
τον νομο-
θετημένον 
πόρον υπέρ του Ασφαλιστικού Οργα-
νισμού της Εκκλησίας (Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.) 
– πρώην ΤΑΚΕ – ποσοστόν 6%”.

Για το ταμείο αυτό, το προσκύνημα 
πρέπει να έχει καταβάλει 330.000 €. 
Επίσης όλοι Ναοί πληρώνουν το 7% των 
εισπράξεών τους.

γ) “Δια το Γραφείον Νεότητος της 
Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρ-
νάβου (εκδηλώσεις – εκδόσεις) και την 
ενίσχυσιν των Κατηχητικών Σχολείων 
της Ιεράς Μητρο-
πόλεως, ποσοστόν 
5%”.

Σχόλιο: 1) Τα χρή-
ματα που πρέπει να 
δόθησαν από το έτος 
1999-2009 (10 έτη) 
είναι 183.500.

2) Ποια επιτροπή 
διαχειρίζεται αυτά τα 
χρήματα;

3) Για το γραφείο 
Νεότητος είχαμε γρά-
ψει αρκετές φορές. 
Πώς διατίθενται τόσα 
χρήματα για νέους 
που ο αριθμός τους 
δεν ξεπερνάει τα δά-
κτυλα τριών χεριών; 
(Βλέπε 2)

4) Το Γραφείο Νε-
ότητος φαίνεται ότι 
εκδίδει το περιοδικό 
“ΤΑΛΑΝΤΟ”. Αυτό 
όμως ασχολείται κυρίως με τις δραστηριό-
τητες (πανηγύρια, λειτουργίες, επισκέψεις, 
αγιασμούς, χειροτονίες κ.α.) του δεσπότου 
Ιγνατίου, και ελάχιστα με θέματα της 
νεολαίας. Επίσης αυτό προπληρώνεται 
από τους Ναούς, άσχετα εάν οι Ναοί το 
εισπράτουν από την πώλησή τους.

δ) “Δια την λειτουργίαν των Γραφείων 
της Ιεράς Μητροπόλεως ποσοστόν 
8%”. 

Συνεπώς πρέπει να δόθηκαν 440.000 
ευρώ.

Σχόλιο: 1) Για το γραφείο της Μητρόπο-
λης πληρώνουν ανά τρίμηνο όλοι ναοί, σε 
ετήσια βάση οι εισπράξεις πρέπει να είναι 
χιλιάδες ευρώ.

2) Οι εργαζόμενοι στα γραφεία, ως και 
ο οδηγός του Μητροπολιτικού αυτοκινή-
του, είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και πληρώ-
νονται από τον δημόσιο κουρβανά. Που 
διατίθενται συνεπώς αυτά τα χρήματα;

ε) “Δια την ίδρυσιν και λειτουργίαν 
Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπό-
λεως, ποσοστόν 5%”.

Σχόλιο: 1) Τη δεκαετία 1999-2009 πρέ-
πει να έχουν εισπραχθεί 275.000 ευρώ. 
Δεδομένου ότι η Μητρόπολη δεν διαθέτει 
κατασκηνωτικούς χώρους και συνεπώς δεν 
λειτουργούν κατασκηνώσεις (όπως, κατ’ 
επανάληψη γράψαμε και αποδείξαμε) 
γιατί γίνονται εισπράξεις κατά 5% από το 
προσκύνημα;

2) Εκτός από το προσκύνημα που κάθε 
χρόνο καταβάλει αρκετά για τις ανύπαρ-
κτες κατασκηνώσεις, υποχρεώνονται και 
όλοι οι ναοί σε χαράτσι επί των εισπράξεών 
τους για τον ίδιο σκοπό.

στ) “Δια την ενίσχυσιν της «Λο-
γίας Φιλα-
δελφίας και 
Αλληλεγγύ-
ης» (αντι-
μετώπισης 
ε κ τ ά κ τ ω ν 
περιστάσε-
ων, τακτικάς 
επιδοτήσεις 
πολυτέκνων 
και απόρων 
οικογενειών, 
επικουρία 
αναξιοπα-
θούντων και 
επιδεομέ-
νων υλικής 

και ηθικής βοηθείας, συμβολή εις την 
περίθαλψιν ασθενών, μέριμνα των εν 
φυλακαίς κ.λ.π.) ποσοστόν 22%”.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δόθηκαν 
από το προσκύνημα περίπου 1.000.000 
ευρώ.

Σχόλιο: 1) Όλοι οι ναοί καταβάλλουν ένα 
ποσοστό επί των εισπράξεών τους.

2) Κατά χρονικά διαστήματα περιφέρο-
νται δίσκοι στους ναούς.

3) Στις γιορτές των Χριστουγέννων γίνε-
ται έρανος με κουπόνια 
σε όλη την Μητροπο-
λιτική περιφέρεια και 
συγκεντρώνονται με-
γάλα ποσά (βλέπε 3).

4) Η Νομαρχία κάθε 
χρόνο δίνει για τις ανά-
γκες της Μητρόπολης 
λάδια, τυρί, μακαρό-
νια, ρύζι κ.α.

Ερώτημα: Τα τόσα 
χρήματα που πάνε;

ζ) “Δια την ίδρυ-
σιν και λειτουργίαν 
Γηροκομείου της Ιε-
ράς Μητροπόλεως 
και την δημιουργίαν 
παντός ετέρου κοι-
νωφελούς ιδρύμα-
τος αυτής, ποσοστόν 
15%”.

Για το σκοπό αυτό 
έχουν συγκεντρωθεί, 
στην εικοσαετία που 

πέρασε, το ποσό των 950.000 ευρώ.
Σχόλιο: 1) Το μόνο ίδρυμα που κατα-

σκεύασε η Μητρόπολη είναι το “ΚΡΙΚ-
ΚΕΙΟΝ” Ορφανοτροφείο ή ίδρυμα και 
από τον κωδικό αυτό πήρε (όπως οι ίδιοι 
ανακοίνωσαν) 143.814 ευρώ. Άρα πρέπει 
να υπάρχουν κατατεθειμένα σε σχετικό 
λογαριασμό 800.000 ευρώ!

2) Οι Ναοί της Μητρόπολης Λάρισας 
καταβάλλουν κατ’ έτος ένα αρκετό 

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ: ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ - ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ

1

2

4 

Τα έσοδα αυτά είναι κατανομή ενός έτους

3

«Στον αέρα έκοψαν  την πρωτοχρονιάτικη πίτα τα μέλη του 
Γραφείου Νεότητας της Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου
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ποσοστό επί των εσόδων τους «ΥΠΕΡ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ».

3) Τα ενοίκια της πολυκατοικίας 
των Αθηνών, της βίλας του Πλα-
ταμώνος κ.α., όπως αναφέραμε σε 
προηγούμενα δημοσιεύματα πρέπει 
να είναι περίπου 1.200.000 ευρώ. Πού 
βρίσκονται;

4) Την φροντίδα και διατροφή των 4-5 
κοριτσιών του «Κρίκκειου» ιδρύματος την 
έχουν αναλάβει οι ναοί της πόλης με την 
εβδομάδα.

5) Επίσης κατά διαστήματα δημοσιεύ-
ονται στο τοπικό τύπο διαφορές χρημα-
τικές δωρεές στο Ορφανοτροφείο.

η) “Δια την ανέγερσιν της Ιεράς Μο-
νής των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων 
Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης Πυργετού 
Λαρίσης, ποσοστό 5%”.

Τα χρήματα που μαζεύτηκαν μαζί με το 
“Διορθόλοξο Κέντρο” είναι της τάξης των 
600.000 ευρώ.

θ) “Δια το Συνοδικόν Μέγαρον της 
Εκκλησίας της Ελλάδος ποσοστόν 
5% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων 
αυτού”.

Δόθηκε μέσα στη δεκαετία το ποσό των 
183.000 ευρώ – εάν 
δόθηκε.

Σχόλιο: Γιατί στην 
τελευταία τροποποί-
ηση του Κανονισμού 
του Προσκυνήματος 
προστέθηκε και για 
το Συνοδικό Μέγαρο 
τόσο μεγάλο ποσο-
στό, αφού όλοι οι 
Ναοί της χώρας μας 
πληρώνουν για τον 
σκοπό αυτό μόνον 
0,50%;

ι) “Δια της Κοινό-
τητας Ραψάνης Λα-
ρίσης προς χορή-
γησιν Υποτροφιών, 
ενίσχυσιν απόρων 
και αναξιοπαθού-
ντων οικογενειών 
και προς εκτέλεσιν 
έργων της Κοινότητας, ποσοστόν 
4%”.

Ευχόμαστε το ποσόν των 145.000 ευρώ 
να καλύπτεται όντως για πραγματικές 
ανάγκες.

ια) “Δια την συντήρησιν, ανακαίνι-
σιν και τον ευπρεπισμόν των παρεκ-
κλησίων της Κοινότητας Ραψάνης, 
ποσοστόν 2%”.

Ελπίζουμε πως με το ποσόν των 
110.000 ευρώ θα επιτεύχθηκε ο σκοπός.

ιβ) “Δια τα εκπαιδευτήρια της Κοι-
νότητας Ραψάνης, ποσοστόν 2%” *3% 
ήταν μέχρι 1998 και 2% έως το 2009), 
σύνολον 128.500 ευρώ.

ιγ) “Δια την ενίσχυσιν της Ιεράς 
Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Ραψάνης, ποσοστόν 1%”. 

Το συνολικό ποσόν των 36.000 ευρώ 
δόθηκε στο Μοναστήρι; (βλέπε 4) 

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕ. 
Η διαχείριση του 1974-1989 επί μακα-

ριστού Σεραφείμ Ορφανοόυ δεν παρέ-
δωσε τίποτε στην επόμενη επιτροπή. Η 
διαχείρισις του Μητρ. Δημ. Μπεκιάρη 
– Θηβών Ιερωνύμου & “Τοποτηρητεία” 
υπό του αρχιμ. Ν.Γ. δεν παρέδωσε τίποτε 
στην διαχειριστική επιτροπή του Μακα-
ριστού Θεολόγου. Αντίθετα η διαχείρι-
ση του κου Θεολόγου παρέδωσε στην 
διαχειριστική επιτροπή του Δεσπότη 
Ιγνάτιου Λάππα τα παρακάτω:

1) Στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος 
ποσόν  39.838.554 δρχ.  116.914,00 €

2) Στην Τράπεζα Εργασίας ποσόν 
478.526 δρχ.   1.404,00 €

3) Στο Ταμείο Παρακαταθηκών % Δανεί-
ων 67.880.015 δρχ.  199.208,00 €

4) Τα ενοίκια όλων των ετών 77.400.000 
δρχ.  272.146,00 €

τα οποία παρεδώθησαν απευθείας στην 
επιτροπή του δεσπότου Ιγνατίου.

ΣΥΝΟΛΟ 185.597.095 δρχ. 544.672,00 €
Επίσης παρέδωσε όλα τα σχετικά εντάλ-

ματα, μπλοκ εσόδων-εξόδων το Μισθολό-
γιο – καταστάσεις ΙΚΑ κ.λ.π.

Πληρώθηκαν όλες οι θεσμοθετημένες 
από την Κανονιστική Διάταξη υποχρε-
ώσεις.

Παρέδωσαν τις θυρίδες με τα τιμαλφή 
(ξένα νομίσματα, λίρες, λάδια κ.α.) όπως 
αναφέραμε και πιο πάνω.

Και τέλος, να γνωρίζουν οι «καλοπροαί-
ρετοι» και τούτο� ότι ο δεσπότης Ιγνά-
τιος ως πρόεδρος του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου έβαλε ειδικό λογιστή – οι-
κονομολόγο να ελέγξει την περίοδο του 
Μητρ. Κου Θεολόγου για λόγους που όλοι 
καταλαβαίνουμε. Το παρακατω πόρισμα 
αυτού του ελέγχου  πρέπει να τους ελέγχει 
γι’ αυτά που συνέβησαν αργότερα:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
«Εκ του διενεργηθέντος ελέγχου δεν 

διεπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραλείψεις 
στην έκδοση των γραμματίων εισπράξεων 
και ενταλμάτων πληρωμής της υπό έλεγχο 
περιόδου.

Για τα έσοδα εκ του παγκαρίου που 
είναι και τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά 
υπάρχουν πρωτόκολλα κανονικά που φέ-

ρουν υπογραφές 
των μελών της 
τότε Διοικητικής 
Επιτροπής.

Τα χρήματα 
κατατίθενται σε 
λογαριασμούς 
Τραπεζ ιτ ικών 
καταθέσεων Τα-
μιευτηρίου των 
Τραπεζών Κε-
ντρικής και Τρα-
πέζης Εργασίας 
Υποκ/τα Λαρί-
σης.

Ετηρήθησαν οι 
νόμιμες διαδικα-
σίες δια την υπο-
βολή των σχετι-
κών στοιχείων 
και βιβλίων προς 

το Μητροπολιτικό Συμβούλιο Λαρίσης 
εκ μέρους της Διοικητικής Επιτροπής» 
(10/9/96).(βλέπε 5)

Δεν πέρασε όμως χρόνος και σκάει το 
σκάνδαλο που συντάραξε το πανελλήνιο 
με την κακοδιαχείριση του Προσκυνή-
ματος. 

Το πόρισμα αριθ. 206/1999 του Συμβου-
λίου Πλημμελειοδικών Λάρισας στο φύλ. 
4Β αναφέρει:

«… Έτσι, κατά τη διαχειριστική περίο-
δο από 24/7/1996 έως 28/7/1997 και σε 
ημερομηνίες που δεν κατέστη δυνατόν να 
εξακριβωθούν κατά την κυρία ανάκριση, 
παρακράτησαν και ιδιοποιήθηκαν πα-
ράνομα τιμαλφή μεγάλης αξίας, που δεν 
κατέστη δυνατόν να διακριβωθεί…

Έτσι ενώ κατά το έτος 1996 τα έσοδα 
ήταν πολύ περισσότερα από 90.404.574 
δρχ. στα οικεία βιβλία αναγράφεται μό-
νον το προαναφερθέν ποσό (ιδέτε βιβλία 
ταμείου διαχειριστικού έτους 1996), ενώ 
κατά τη διαχειριστική περίοδο του έτους 
1997 δεν τηρούνταν σχετικά βιβλία και 
δεν εκδίδονταν παραστατικά σύμφωνα με 
τις διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν…» 
(το ίδιο λέγει περίπου και το βούλευμα 
του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας/2000, 
φύλλο 3/Β ως επίσης και ο Άρειος Πάγος 
1317/2001 στην σελ. 10).

Εμείς όπως σας είχαμε υποσχεθεί, φρο-
ντίσαμε να ρίξουμε λίγο φως στα οικονο-
μικά δρώμενα μεταξύ Προσκυνήματος Αγ. 
Παρασκευής Τεμπών και Ιεράς Μητρόπο-
λης Λάρισας και να σας παρουσιάσουμε 
τα στοιχεία που επιμελώς αποφεύγει να 
δημοσιεύσει τα τελευταία χρόνια. Η κριτική 
είναι δική σας.

Τώρα εάν η διαχείριση είναι σωστή και εάν 
τα χρήματα “Πιάνουν τόπο” είναι άλλοι 
αρμόδιοι να τα ελέγξουν. Εμείς αναμέ-
νουμε και θα επανέλθουμε.

Πολυτεκνοδιώκτη μας
Σ’ άκουσα το Μ. Σάββατο το πρωί 

να διαβάζεις την προφητεία του 
Ιωνά για τη Νινευή που «ανέβη η 
κραυγή της κακίας αυτής» και ότι 
ο Βασιλεύς «περιεβάλετο σάκκον 
και εκάθισε επί σποδού» σε ένδει-
ξη μετανοίας. Και «Απέστρεψαν 
έκαστος από της οδού αυτών 
της πονηράς και από αδικίας της 
εν χερσί αυτών»!!! Όταν άκουσα 
να τα διαβάζεις αυτά, σκέφτηκα 
πως ίσως κάτι θα άλλαζε μέσα σου. 
Θα ‘ρχόταν στο νου σου όσα σου 
έγραψα στα τόσα σημειώματα, 
αλλά θα θυμόσουν κι όσα έπραξες 
με την κακία σου σε ιερείς και σε 
λαϊκούς, πολλοί από τους οποίους 
είναι πολύτεκνοι. 

Δεν ξεχνάει κανείς εύκολα ότι 
εδίωξες εκείνον τον πολύτεκνο οι-
κογενειάρχη ιερέα που αποκάλυψε 
το σκάνδαλο των Τεμπών και τον 
τιμώρησες μάλιστα με στέρηση του 
μισθού του (!) γιατί «σκανδάλισε» 
τους πιστούς με τις αποκαλύψεις 
της λεηλασίας των παγκαριών, ενώ 
τους κλέφτες τους περιέβαλες με 
ασυλία, εξαιρέτως δε τους εξ αυτών 
ιερωμένους τους επιβράβευσες 
κιόλας με προαγωγή!!! Μάλιστα δεν 
ντράπηκες με «κατινίστικο» τρόπο 
να γράψεις σε «απολογητικό» σου 
υπόμνημα προς τη Σύνοδο για τις 
«διαζευγμένες και μη» θυγατέρες 
του παπά που περιφέρονταν, όπως 
τόνιζες, με άσεμνη ενδυμασία στο 
χώρο του Προσκυνήματος!!! Φαί-
νεται ότι ενοχλούσαν στο «έργο» 
τους τους καταμετρητές κλέφτες ή 
δεν άφηναν ήσυχο εκείνο το ρασο-
φόρο να απολαύσει με την ησυχία 
του την επί ώρες ροζ συνομιλία 
του, εκτινάσσοντας το ποσό του 
λογαριασμού του ΟΤΕ σε εκατομ-
μύρια δρχ. 

Τι ειρωνεία; Ήταν οι κοπελίτσες 
άσεμνα ντυμένες, ενώ εκείνο το 
πνευματικοπαίδι σου, που το είχες 
μαζί σου από έφηβο, που τον χει-
ροτόνησες Αρχιμανδρίτη και τον 
έβαλες προϊστάμενο του γραφείου 
νεότητος και στη συνέχεια του 
έδωσες απολυτήριο για την Αρχι-
επισκοπή Αθηνών, εκείνος λοιπόν 
ο βλαστός σου, που τον συνέλαβε 
ο τηλεοπτικός φακός του Alter ένα 
Σαββατόβραδο να κάνει πιάτσα σε 
κακόφημο δρόμο των Αθηνών, ήταν 
άραγε «ευπρεπώς ενδεδυμένος»; 
Εμετικοί συνειρμοί…

Ένα, ένα τα θυμάμαι: Θυμήθηκα 
άλλον πολύτεκνο ιερέα που για 
να αποφύγει δυσμενή μετάθεση 
και να εξασφαλίσει την εύνοιά 
σου, έγραφε ποιήματα (!) για το 
πόσο καλός δεσπότης είσαι. Το 
αστείο του πράγματος είναι ότι 
με παιδιάστικο ναρκισσισμό και 
αυτολιβάνισμα αυτά τα ποιήματα 
τα δημοσίευες στο περιοδικό σου, 
το «Τάλαντο» !!!

Αυτά λοιπόν με το ανάγνωσμα 
που σε άκουσα να διαβάζεις. Ήλ-
πιζα ότι θα προβληματιστείς για 
όσα έκανες, αλλά δυστυχώς προ-
σγειώθηκα ανώμαλα, όταν πληρο-
φορήθηκα μια πρόσφατη, εμπαθή 
και γεμάτη κακία ενέργειά σου, 
εναντίον άλλου, αυτή τη φορά λαϊ-
κού θύματός σου, που με τη γνωστή 
πλέον συκοφαντική μέθοδο και 
με τη χρήση ψευδομαρτύρων τον 
τύλιξες σε μια κόλλα χαρτί…

Συνέβη κατά τη μέρα της 25ης 
Μαρτίου. Κατά τη σιωπηλή διαμαρ-
τυρία μας, όπως γράψαμε και στο 
προηγούμενο σημείωμά μας, εσύ 
με τη συνοδία σου βγήκες από το 
παραπόρτι του Ναού, όπως πάντα, 
καθυστερημένος και εκτός πομπής 
επισήμων. Την ώρα εκείνη κάποιος 
από μας τραβούσε φωτογραφίες 
τη συγκέντρωσή μας, με τις πλάτες 
γυρισμένες προς την κατεύθυνσή 
σου, χωρίς να αντιληφθεί ότι η 
κουστωδία σου βρισκόταν πίσω 
του. Όταν σας είδε αιφνιδιάστηκε 
και μονολογώντας φωναχτά είπε: 
«Δεν πάτε προς τον Πηνειό;», 
για να πάρει την απάντηση από το 
«παλικαράκι» σου «Να πας εσύ» 
(ωραία απάντηση από ιερωμένο, 
ε;). Αυτό ήταν όλο κι όλο. Αυτός ο 
«κάποιος» ήταν ο υπερπολύτεκνος 
πατέρας του μικρού Ηλία που προ 
ετών για την κηδεία του κάλεσες 
σε απολογία τους ιερείς που λά-
βανε μέρος στην κηδεία. Είναι ο 
μηχανικός που έκανε τα σχέδια 
και είχε την επίβλεψη για την εκ 
βάθρων ανέγερση του Ι. Ναού του 
Αγίου Αντωνίου στο πάρκο του 
Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Κι όλα 
αυτά αφιλοκερδώς!!! Πρόκειται για 
το Ναό που στο οπισθόφυλλο του 
περιοδικού σου (Φεβρ. 2006, τ. 53) 
τον προβάλλεις ως έργο δικό σου 
«ο περικαλλής ιερός ναός του Αγίου 
Αντωνίου στο ομώνυμο πάρκο».

Μέσα λοιπόν στη Μ. Εβδομά-
δα στο μυαλό σου τριγυρίζει με 
εμπάθεια και κακία πώς θα αντα-
ποδώσεις στο «θρασύ» αυτόν που 
τόλμησε ν’ ανοίξει το στόμα του 
και το «κακό» που σου έκανε. Και 
άρχισες να μελετάς τι ψέματα και 
τι συκοφαντίες θα βρεις να του 
φορτώσεις.

Κατά τα άλλα, διαφημίζεις τον 
εσπερινό της αγάπης στο διαδί-
κτυο και τα άλλα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης, ενώ παράλληλα μέσα στη 
διακαινίσιμο εβδομάδα κοινοποιείς 
στον «εγκληματία» αγωγή με την 
οποία ζητάς 20.000 ευρώ για 
την «προσβολή»!!! Βρίθει βέβαια 
ασύστολων ψευδών αυτή η αγωγή 
(μήπως είναι η πρώτη φορά;) και 
προβάλλεις αυτά που εσύ νομίζεις 
ή θα περίμενες για να στηρίξεις 
τις κατηγορίες σου. Όσο για την 
πορεία της υπόθεσης, ασφαλώς 
θα είσαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε 
καλά!!! Θα βρεθούν, ως συνήθως, 
οι κατάλληλοι άνθρωποι να σε 
βοηθήσουν…

Ήμασταν δεκάδες μπροστά και 
κανείς δεν άκουσε τη λέξη «πα-
λιάνθρωπε». Είναι δε γελοίο αυτό 
που αναφέρεις, ότι δηλαδή ήσουν 
ανάμεσα στους επισήμους (τους 
οποίους αναφέρεις ονομαστικά). Οι 
φωτογραφίες σε διαψεύδουν. Φαί-
νεσαι καθαρά στην οπισθοφυλακή 
της πομπής, δίπλα δε και γύρω σου 
διακρίνεται μόνο η ομάδα των ρα-
σοφόρων που σε συνόδευαν.

Παρ’ όλα αυτά κρατάω και μια πα-
τινή μπας και η αγωγή είναι κατα-
σκεύασμα του μοχθηρού δικηγόρου 
σου χωρίς τη συναίνεσή σου…

Αφήνω τον αναγνώστη να βγάλει 
τα συμπεράσματά του…    

(Υπογράφει την ανωτέρω ανοιχτή επιστολή ο 
ίδιος «επιφανής» αγωνιζόμενος χριστιανός, που 

κρατάει ψηλά το λάβαρο του αγώνα για μια 
Εκκλησία με καλούς ποιμένες.)  
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το λέω, είμαι υπέρ του διαχωρισμού 
Εκκλησίας και Πολιτείας».

• Για την αποκαθήλωση του Σταυρού 
και των συμβόλων από το δημόσιο: 
«εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Σημασία 
έχει ο σεβασμός προς τα σύμβολα και 
όχι η παρουσία τους...»!!!

• Για την κατάργηση του μαθήματος 
των θρησκευτικών: «Το μάθημα των 
θρησκευτικών, ο όρκος και ο διαχωρι-
σμός κράτους και εκκλησίας αντιμετω-
πίζονται με... στρουθοκαμηλισμό» (!)

• Για όσους αντιδρούν και ενο-
χλούνται για τις ξεχωριστές απόψεις 
του, ο κ. Σαββάτος είπε ότι «είναι 
ψυχοπαθολογικοί άνθρωποι και ό,τι 
γράφουν (εναντίον του) είναι υποκινού-
μενοι από κάποιους».

• Για την χρήση της νεοελληνικής 
γλώσσας στη λατρεία, ο κύριος Σαββά-
τος αποφαίνεται ότι, «αν είναι δυνατόν, 
να φθάσουμε στον Μεσαίωνα που 
τσακώνονταν αν υπάρχουν ιερές και 
μη γλώσσες. Φαντασθείτε σε τί σκοτα-
δισμό είμαστε».

• Στην συνεδρία δε της Ιεραρχίας 
«χωρίς ίχνος ενδοιασμού», ο κ. Σαββά-
τος, ερωτηθείς υπό του Μητροπολίτου 
Πειραιώς κ. Σεραφείμ, αν πιστεύει, ότι η 
Εκκλησία είναι «Μία», απάντησε πως «εί-
ναι Μία αλλά διαιρεμένη»... και κανένας 
από τους παριστάμενους αρχιερείς δεν 
εζήτησε την εφαρμογή των Κανόνων.

• Αλήθεια τί καλό μπορεί να προ-
κύψει από μία εκλογή ιεράρχου με την 
δυναμική παρέμβαση για το θρόνο της 
Μεσσηνίας, όχι του Αγίου Πνεύματος 
αλλά του κοσμικού πνεύματος του 
πολιτικού κ. Παυλόπουλου, όπως μας 
ενημερώνει άρθρο του «Ορθόδοξου 
Τύπου» της 22.1.10;

• Όσο για τις φαεινές ιδέες του στο 
διαβόητο νομοσχέδιο για το μετανα-
στευτικό, ο επίσκοπος κ. Σαββάτος, 
θέλει την Ελλάδα πολυπολιτισμική 
και συναινεί στην αποδόμησή της σε 
αμπέλι ξέφραγο.

• Αφού έχει έτοιμη όμως, όπως 
είπε στο «Φλας», την παραίτησή του 
ο κ. Σαββάτος, γιατί δεν φεύγει; Για 
όλους θα ήταν ωφέλιμο και καλό. Το 
Βατικανό τον περιμένει μετά πολλής 
χαράς...

• Είδατε τον Πατριάρχη και τον 
Αρχιεπίσκοπο να μοιράζουν τρόφιμα 
στους μετανάστες; Αν δεν τους είδα-
τε, ήταν πολύ γραφικός ο ιερός αυτός 
λαϊκισμός (!!!)

• Άλλωστε ο Πατριάρχης μας έχει 
συνηθίσει πια σε μια τέτοια ρουτίνα 
και δεν μας κάνει εντύπωση το... 
απρόβλεπτο.

• Οι επισκέψεις του στην συναγω-
γή (Αμερικής) με τον εκλαμπρότατο 
Ραβίνο Σνάιερ «ενωμένοι συνεχίζου-
με να συνεργαζόμαστε στο Ίδρυμα 
“Έκκληση στη συνείδηση” για να 
ενθαρρύνουμε την μεγαλύτερη κα-
τανόηση». Ποια κατανόηση; Αυτή 
της Σταυρώσεως του Ιησού και των 
ασπόνδων εχθρών του χριστιανισμού, 
των θεοκτόνων;

• Εδώ κολλάει και η είδηση απ’ τα 
ψιλά που δεν πήρατε... είδηση. Γρά-
φει η εφημερίδα το «Παρόν» (14.2.10, 
σελ. 3):

• «Είναι κάπου περίεργο αν αληθεύ-
ει ότι, σε σπίτι της κυρίας του ΥΠΕΞ 
(όχι του διπλωματικού σώματος) την 
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, υπήρξε “μυ-
στικός δείπνος” με τη συμμετοχή του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολο-
μαίου και των πρέσβεων των ΗΠΑ και 
Ισραήλ. Και αν ναι ποιος ο λόγος;»

• Αλήθεια, τί μπορεί να συζητάει 
και να σχεδιάζει ο Πατριάρχης πίσω 
από την πλάτη μας εν κρυπτώ; με 
τους δύο ορκισμένους εχθρούς της 
ορθοδοξίας;

• Και εκείνη η επίσκεψη στην Coca-
Cola με τις σπαραξικάρδιες προπό-
σεις: «Απόψε συγκεντρωθήκαμε σε 
αυτό το εκπληκτικό κέντρο, ...χάρη σε 
έναν αγαπημένο και έμπιστο φίλο, τον 
κ. Μουχτάρ Κέντ, 
στην πραγματικό-
τητα ένα μουσείο 
προς τιμήν ενός από 
τα πιο αγαπημένα 
προϊόντα – ένα αν 
μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε τη 
λέξη (Σημ. “Χ.Β.”: 
κρατηθείτε) ΕΙΚΟ-
ΝΙΣΜΑ του 20ού αι-
ώνα...».

• Μήπως ο με-
γιστάνας κ. Μου-
χτάρ είναι χορηγός 
«εικονισμάτων» στο 
ταλαίπωρο Πατρι-
αρχείο; Θεέ μου, ο ορθόδοξος Πα-
τριάρχης, «διαφημιστής» της Coca 
Cola; Ή μήπως, όπως εύστοχα γρά-
φει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. 
Αμβρόσιος σε εκτεταμένο άρθρο του 
διερωτάται: «Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης, Τουρίστας; Προσκυνητής; Ικέτης; 
ή σε διατεταγμένη αποστολή»;

• «Στους διαπεπιστευμένους δημο-
σιογράφους και φωτογράφους, οι 
οποίοι τον ακολουθούσαν, απαγο-
ρεύθηκε η μετάδοση της επισκέψεως. 
Γιατί άραγε; Ο σχολιαστής στο Video 
είπε κάτι φοβερό: “∆εν θα ανταλλά-
ξουμε το Φαρμακονήσι με τη Χάλκη”. 
∆εν το πιστεύω».

• Επιστέγασμα της επισκέψεως, 
στον «αγαπημένο φίλο κ. Μουχτάρ»: 
του προσέφερε ο... ορθόδοξος Πατρι-
άρχης το... «άγιο Κοράνι» (!!). Με τις 
υγείες μας. Την ίδια στιγμή λάβαμε 
είδηση από την ιστοσελίδα της κας 
Καπλάνογλου που μας πληροφορεί 
ότι Ρώσοι χριστιανοί ορθόδοξοι της 
πόλης Νίζνι Νόβγκοροντ, ενοχλημέ-
νοι, υπέβαλαν μήνυση κατά της Coca 
Cola, διότι οι διαφημιστές της χρησι-
μοποίησαν εικόνες ορθοδόξων εκκλη-
σιών και σταυρών, παρουσιάζοντας τα 
σύμβολα ακόμη και ανάποδα.

• Γι’ αυτό και ο... ορθόδοξος πα-
τριάρχης ευλόγησε... το «εικόνισμα» 
της Coca Cola!!

• Η εικόνα όμως αυτή των παράδο-
ξων δραστηριοτήτων του Πατριάρχη 
ανά την υφήλιο με «αγαπημένους 
φίλους», κροίσους του πλούτου και 
χορηγούς σχεδιασμού της παγκόσμι-
ας διακυβερνήσεως, ίσως να μην απο-
τυπώνει την σταυροαναστάσιμη βίωση 
και εμπειρία της Μιας Αγίας Ορθοδό-

ξου Εκκλησίας. Πιθανόν, όλα αυτά να 
υπαγορεύονται από την κατανοητή 
και αδήριτη ανάγκη να «κρατηθεί» 
το Πατριαρχείο μέσα στα οδυνηρά 
περάσματα της παγκοσμιοποιήσεως 
και των σαρκοβόρων εχθρών του 
Σταυρού, αλλά είναι πραγματικά στην 
κόψη και λίγο πέρα από την κόψη του 
ξυραφιού!

• Εδώ ας σταθούμε για να θυμη-
θούμε την οσιακή εικόνα, αυθεντική 
αγιοπνευματική βίωση του Μυστηρίου 
της Μιας Αγίας Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας, δύο προσφάτως κοιμηθέντων 
αρχιερέων. Των μακαριστών Σισανίου 
και Σιατίστης Αντωνίου και του Πατρι-
άρχου Σερβίας Παύλου.

• Ο πρώτος καθάριζε μόνος το 
φτωχικό του επισκο-
πείο και έκανε «ωτο-
στόπ» ανεβαίνοντας 
σε αγροτική καρό-
τσα που μετέφερε 
γουρούνια (για το 
πε ριστατικό έχει 
γράψει παλαιότερα 
η «Χ.Β.»).

• Και ο δεύτερος, 
ο Πατριάρχης, «με 
ένδυμα μοναχού, 
πότε να κρατάει τσά-
ντες με ψώνια από 
το γειτονικό μπακά-
λικο, να χαιρετά και 
να ακούει καλοσυ-

νάτα όλους και πότε οι ίδιοι να τον 
έχουν συνεπιβάτη στο λεωφορείο ή 
το τρόλεϊ» (Γ. ∆ημόπουλος).

• Οι συγκρίσεις και τα σχόλια δικά 
σας!

• Από κοντά και ο... προοδευτικός, 
ανοικτός σε όλα τα μέτωπα του νεο-
εποχήτικου οργασμού, ο Μητροπο-
λίτης ∆ημητριάδος κ. Ιγνάτιος, που 
απορούμε με τις επιλογές του, γιατί η 
σεμνότητά του δεν τις δικαιολογεί.

• Φιλοξένησε στην Μητρόπολή 
του συνέδριο που «μαζώχτηκαν» 
όλοι οι «προοδευτικοί» για να υπονο-
μεύσουν τα λειτουργικά κείμενα με 
«ανανεωτικές» μεταφράσεις και δεν 
συμμαζεύεται...

• Ο ίδιος επίσκοπος, κ. Ιγνάτιος, σε 
εκδήλωση του... «ορθοδόξου» περιοδι-
κού ΣΥΝΑΞΗ (22.1.10) έλαβε μέρος σε 
πάνελ με θέμα: «Για τον αναστοχασμό 
των σχέσεων Κράτους και Εκκλησίας». 
Εκεί μίλησαν μεταξύ των άλλων οι σφο-
δροί εκκλησιομάχοι Νίκος Αλιβιζάτος 
και Ν. Σηφουνάκης.

• Τί είπαν δεν ξέρουμε, αλλά τί ήθε-
λε ο επίσκοπος κ. Ιγνάτιος ανάμεσα 
στους λύκους που μόνο στόχο έχουν 
να πλήξουν την Εκκλησία;

• Συνεργάτης δε της «Χ.Β.» γράφει: 
«Που κατάντησε η “Σύναξη”, με τους 
“αναστοχασμούς της”, θα τρίζουν τα 
κόκαλα του αειμνήστου Παναγιώτη 
Νέλλα».

• ∆εν πέρασαν παρά λίγα 24ωρα 
από το φαγοπότι και τη φιέστα στην 
Καλαμάτα. Τους εναγκαλισμούς, τα 
δώρα, τα παινέματα και τόσα αλλά 
φαιδρά και σκανδαλώδη και οι «αδελ-
φοί» έγιναν «από δυό χωριά...».

• ∆εν υπάρχει, λοιπόν, στις δύσκο-

λες ώρες που περνά η χώρα, ούτε 
αυτή η κοινή λογική σ’ αυτούς τους... 
ανθρώπους. Αφού το διεστραμμένο 
πρόβλημα του Μπεζενίτη, το ανα-
βάθμισαν με άκριτες ενέργειες σε 
«γόρδιο δεσμό», τουλάχιστον δεν το 
συζητούσαν μεταξύ τους, να βρουν 
κοινή και αποδεκτή λύση ώστε να 
μην διασυρθεί η Εκκλησία; ∆εν σκέ-
πτονται ότι με αυτά τα γελοία και 
ανάξια καμώματά τους σκανδαλίζουν 
και διώχνουν τους ανθρώπους από 
την Εκκλησία; ∆εν σκέπτονται τα 
αυτονόητα, ότι δίνουν επιχειρήματα 
στους εκκλησιομάχους να εντείνουν 
τους «αγώνες» για την εξουθένωση 
της Εκκλησίας; Ή μήπως και αυτοί 
με το δικό τους θλιβερό τρόπο είναι... 
«εκκλησιομάχοι»;

• Οι παροιμίες μας, η λαϊκή σοφία 
συμπυκνωμένη και πάντα επίκαιρη, 
διαπιστώνει: «Μη δώσεις σάλιο στο 
χωριάτη θα σ’ ανέβει στο κρεββά-
τι».

• Για να είμαστε λοιπόν δίκαιοι και 
ιστορικά ακριβείς, αναγκαζόμαστε 
να διερωτηθούμε μετά από τόσα 
χρόνια, μήπως τελικώς είχαν δίκιο 
οι δυό προηγούμενοι προκαθήμενοι, 
Σεραφείμ και Χριστόδουλος, που 
έβαλαν φρένο στις επιθετικές ορέξεις 
του Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου να 
θεωρεί την αυτοκέφαλη Ελλαδική 
Εκκλησία επαρχιακή επισκοπή του 
Πατριαρχείου και συνακόλουθα 
του τούρκου Νομάρχη της Κων-
σταντινουπόλεως;

• Συμπάσχουμε με τους Εγκλεί-
στους του Φαναριού και τιμάμε την 
Μητέρα Εκκλησία. Αλλά οι γονείς 
δεν πρέπει να παροργίζουν τα τέκνα 
τους, όπως λέει ο Απ. Παύλος!

• ∆εν θα σχολιάσουμε τα τρέχοντα 
απαράδεκτα γεγονότα στις σχέσεις 
της Εκκλησίας της Ελλάδος με τις 
εισελάσεις του Φαναρίου, ούτε τις 
προσωπικές πλέον αντεγκλήσεις των 
δύο προκαθημένων εξ αφορμής της 
«γάγγραινας» Μπεζενίτη.

• Θα υπενθυμίσουμε μόνον αυτό 
που και άλλοτε έχουμε επισημάνει: 
Όσον το αίμα των αθώων Αρχιερέων, 
που εσφαγιάσθησαν από τις Συντα-
κτικές Πράξεις του αρχιεπισκόπου 
Σεραφείμ Τίκα πριν 35 χρόνια, θα μέ-
νει αδικαίωτο και η ∆ιοικούσα Εκκλη-
σία θα αδιαφορεί για την εφαρμογή 
του ∆ικαίου που απορρέει από τους Ι. 
Κανόνες και την κοινή λογική, τόσον 
η Ελλαδική Εκκλησία θα δέχεται αλ-
λεπάλληλα πλήγματα αναξιοπιστίας 
και ταραχής.

• Και ας μην ξεχνάμε το ασυγχώ-
ρητο σφάλμα, μίσος αδελφοκτόνο: ο 
Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος 
κ. Νικόδημος να παραμένει 35 χρόνια 
«ισόβια» αδικαίωτος και...«ακοινών-
ητος» από μία ιεραρχία σκληρή, άδι-
κη, αμετανόητη και ανάδελφη...

• ∆εν θα ειρηνεύσει η Ελλαδική 
Εκκλησία, όσον η πυορροούσα πλη-
γή της αδικίας θα εκδικείται τους 
αμετανόητους συνενόχους. «Εμοί εκ-
δίκησις εγώ ανταποδώσω». Το άδικον 
ουκ ευλογείται.

ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΘΥΕΛΛΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥσυνέχεια από την  1η σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, γνωρίζουμε στους αγαπητούς αναγνώστες μας, ότι το τετραετές 
μνημόσυνο του μακαριστού, γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου, θα γίνει τη Κυριακή 30 Μαΐου 2009, 

στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγ. Δημητρίου Στομίου.
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Σε άρθρο αθηναϊκής εφημερίδας (28-3-30) διαβάσαμε 
ότι ξεσηκώθηκαν οι δάσκαλοι εναντίον του προέδρου της 
ΔΟΕ κ. Μπράτη για απίστευτες δηλώσεις, που προκάλε-
σαν την αγανάκτηση και την ντροπή, διότι ισχυρίσθηκε 
ότι πρέπει να καταργηθούν ο Σταυρός και οι Εικόνες 
από τα σχολεία γιατί διχάζουν τους μαθητές!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με το 
θέμα αυτό. Ξαναγράψαμε εμπεριστατωμένα άρθρα στο 
φύλλο του Νοεμβρίου 2009. Σ’ αυτά τονίσθηκε ότι το 
θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων υπήρξε πολύ 
ισχυρό από τα πανάρχαια χρόνια, εκφραζόμενο με γιορ-
τές και θρησκευτικά δημιουργήματα (εικόνες, αγάλματα, 
βωμούς θεών) τοποθετούμενα παντού: σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους, σε οικήματα, δρόμους, πλατείες, πάρ-
κα, στάδια… και προστατευόμενα από τους θεούς αλλά 
και από τους νόμους της πόλης-κράτος επιβάλλοντας 
ακόμη και την ποινή του θανάτου σ’ εκείνον που θα τα 
πρόσβαλλε. Οποιαδήποτε δε παρέκκλιση ή αμφισβήτηση 
ήταν απαράδεκτη.

Ο θαυμάσιος αυτός ελληνικός πολιτισμός όταν συνα-
ντήθηκε με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και εγκολπώθηκε 
τις ουράνιες αλήθειες εμεγαλούργησε φθάνοντας μέχρι 
σήμερα ως Ελληνο/Χριστιανικός πολιτισμός.

Αν, ύστερα απ’ όλα αυτά, μερικοί Νέο/Έλληνες, 
ξεχνούν την Ελληνο/Χριστιανική τους ταυτότητα, και 
επιδιώκουν, με κάθε τρόπο τον αφελληνισμό μας και 
αποχριστιανισμό μας, τότε να μας απαλλάξουν από την 
ανθελληνική και άσκοπη παρουσία τους, και 
να αφήσουν ήσυχους τους πραγματικούς Έλ-
ληνες να τιμούν και να γεραίρουν τα ένδοξα 
και σωτήρια Ελληνο/Χριστιανικά ιδεώδη και 
ιδανικά και τις Ελληνο/Ορθόδοξες Παρα-
δόσεις των προγόνων μας. Ας γνωρίζουν (το 
γνωρίζουν), τέλος, ότι δεν παραπονιούνται οι 
αλλόθρησκοι μετανάστες και φιλοξενούμενοι 
από την Πατρίδα μας, ούτε τα παιδιά τους 
διχάζονται στα σχολεία, γιατί, όταν ήρθαν 
στην Ελλάδα γνώριζαν ότι θα συναντήσουν 
τον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό, ανάμεσα στον 
οποίο θα ζούσαν σαν μειονότητα, και χάριν 
του ελληνοχριστιανικού φιλότιμου. Αν, παρ’ 
ελπίδα, άλλα είναι τα σχέδιά τους, δεν έχουμε 
παρά να τους δείξουμε το δρόμο της επιστρο-
φής στην πατρίδα τους.

Πιστεύουμε όμως ότι δεν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο. Αντίθετα κάποιοι άλλοι, εμφανιζόμε-
νοι ως προοδευτικοί και εκμεταλλευόμενοι 
την ελευθερία που τους παρέχει η ελληνική 
δημοκρατία, επιχειρούν, αντί ευγνωμοσύνης, 
να αμαυρώσουν την εικόνα της Ελλάδας δη-
μιουργώντας της προβλήματα.

Ένας τέτοιος «χριστιανός Έλληνας» 
που συμβουλεύει να απομακρυνθούν από τα σχολεία 
τα σύμβολα – Σταυρός και Εικόνες – είναι ο πρόε-
δρος της διδασκαλικής Ομοσπονδίας κ. Μπράτης, ο 
οποίος αντί να υπεραμύνεται – λόγω της ιδιότητάς 
του – της χριστιανικής αγωγής, που οι πατέρες μας 
μας κληρονόμησαν, γίνεται πολέμιος του Χριστού, 
του μοναδικού παγκόσμιου και αιώνιου αιμοδότη και 
Σωτήρα μας.

Πιστεύουμε ότι δε θα συνέβαιναν αυτά αν έριχνε μια 
ματιά στον ημερήσιο Τύπο. Εκεί θα διαπίστωνε ότι το 
82% των Ελλήνων θέλει το σταυρό και τις εικόνες στα 
σχολεία (γκάλοπ RASS), καθώς και το 84% των Ιταλών. 
Ο δε Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, 
εκτός των άλλων θετικών υπέρ του σταυρού, είπε 
ότι δεν θεωρεί την απόφαση του Ευρ. Δικ. Ανθρ. 
Δικ/των δεσμευτική και ως εκ τούτου δεν υπάρχει 
καμία υποχρέωση και δέσμευση που να εμποδίζει 
τα ιταλικά σχολεία να κρατήσουν τους σταυρούς 
στις αίθουσες.

Οι εικόνες, κ. Μπράτη, κοσμούν τις σχολικές αίθουσες, 
όχι γιατί επιδιώκουμε να επιβάλουμε τη δική μας πίστη 
στους μαθητές των άλλων δογμάτων, αλλά γιατί αυτή 
αποτελεί δομικό στοιχείο της παράδοσής μας αναπό-
σπαστα συνδεδεμένο με τις αξίες τις αποδεκτές από την 
πλειονοψηφία, απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή.

Δεν θα αφανίσουμε, συνεπώς, τη θρησκευτική συνεί-
δηση των πλειονοτήτων για χάρη του σεβασμού της 
θρησκευτικής ιδιαιτερότητας των μειονοτήτων.

Ο Εσταυρωμένος δεν απειλεί την πολυμορφία και 

ετερότητα της Ευρώπης� από τη θέα Του ελέγχεται 
και ενοχλείται μόνο το σκοτάδι, η διαφθορά, η αμαρτία 
όπως διακηρύσσει ο λόγος του Θεού: «Πας ο τα φαύλα 
πράσσων μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως, ίνα 
μη ελεγχθή τα έργα αυτού» (Ιω. 3,20).

Δικαιολογημένα, λοιπόν, πολλοί δάσκαλοι ξεσηκώθη-
καν μ’ αυτό που είπε ο κ. Μπράτης, ενώ 166 απ’ αυτούς 
που υπηρετούν στην περιοχή Κιλκίς έστειλαν αποστο-
μωτική επιστολή, η οποία εκφράζει και τις απόψεις του 
85-90% των δασκάλων και νηπιαγωγών της χώρας.

Οφείλουμε να συγχαρούμε τους παραπάνω άξιους 
εκπαιδευτικούς και να τους ευχηθούμε συνεχή επα-
γρύπνηση γιατί οι καιροί είναι πονηροί και οι αφελείς 
Νεο/Έλληνες – προς εντροπήν το λέγω – είναι έτοιμοι 
να πουλήσουν τα πάντα (ιδανικά, θρησκεία, πατρίδα) αντί 
πινακίου φακής. Στώμεν καλώς, αδελφοί.

Β.Γ.
Ακολουθεί απόσπασμα της επιστολής των διαμαρ-

τυρόμενων δασκάλων που υποβάλλουν τα παρακάτω 
ερωτήματα: 

 «Κατά την άποψή σας, θα πρέπει ή όχι να κυματίζει η ελλη-
νική σημαία στην αυλή κάθε ελληνικού σχολείου, αφού σ’ αυτήν 
εμπεριέχεται ο σταυρός και κάποιοι μαθητές θα “αισθάνονται 
μειονεκτικά” κατά τη δήλωσή σας;

Από πότε η εικόνα του Χριστού είναι διχαστική; Από πότε 
το σύμβολο του σταυρού, σύμβολο θυσιαστικής αγάπης και 
προσφοράς προς τον άνθρωπο, είναι διχαστικό; 

Υπάρχει, στ’ αλήθεια, ωραιότερο παιδευτικό πρότυπο από το 
πρόσωπο του Χριστού; 

Γιατί να κλείνουμε τα σχολεία στις διακοπές των Χριστου-
γέννων και του Πάσχα, αφού κάποιοι μαθητές δεν γιορτάζουν 
τη Γέννηση και την Ανάσταση του Χριστού; Ας τα κλείνουμε 
σε κάποιες άχρωμες, άοσμες και ανοημάτιστες γιορτές του 
σπανακιού, της πατάτας, των κατοικίδιων ζώων, των άγριων 
ζώων…

Γιατί να γιορτάζουμε τις εθνικές επετείους και να καταθέ-
τουμε στεφάνι στη μνήμη των νεκρών προγόνων μας, αφού 
αυτοί δεν είναι πρόγονοι κάποιων αλλοεθνών μαθητών; Με 
τι πάμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας; Άδεια θέλετε να τα 
ξεπροβοδίσουμε στον αγώνα της ζωής;

Τι είδους σχολείο, τελικά θέλετε;
Διατυπώνετε τις απόψεις σας με την πεποίθηση ότι είναι 

προοδευτικές και επαναστατικές, ενώ είναι άκρως αντιδρα-
στικές και διχαστικές. Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι σήμερα 
προοδευτικό είναι ό,τι αντιστέκεται στις δυνάμεις που απεργά-
ζονται την ισοπέδωση των λαών και την αφομοίωσή τους στη 
χοάνη ενός σύγχρονου συγκρητισμού, ενός κακώς νοούμενου 
διεθνισμού, και τη μετατροπή των ανθρώπων σε άβουλα κα-
ταναλωτικά όντα, με μοναδικό ιδανικό την οικονομική τους 
ανέλιξη, που δυστυχώς ούτε αυτή μπορούν να πετύχουν.

Διατρανώνουμε την έντονη αντίθεσή μας και διαφωνία μας 
με τις απόψεις που διατυπώσατε. Δεν μας εκφράζουν ούτε στο 
ελάχιστο. Θα πρέπει όμως να εκφράσουμε και τη βεβαιότητά 
μας ότι δεν εκφράζουν και τη συντριπτική πλειοψηφία των 
δασκάλων και νηπιαγωγών όλης της χώρας, αλλά και τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της χώρας μας».

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ενώ στα κείμενα της άλλοτε ΕΟΚ οι προθέσεις 
είναι συγκεκαλυμμένες, αργότερα στο Σχέδιο (Έκ-
θεση Σπινέλι) οι προθέσεις, για την άλωση – εξαφά-
νιση των κρατών-μελών γίνονται απροκάλυπτες! 
Σήμερα γίνεται λόγος για το Ευρωσύνταγμα. Ακό-
μα και τις εικόνες από τα δημόσια καταστήματα 
γίνεται λόγος ότι πρόκειται να μας υποχρεώσουν 
να κατεβάσουμε! Αν το ευρωπαϊκό δικαστήριο 
πει το ναι θα γίνει κι’ αυτό για να μη πληρώσουμε 
πρόστιμο (Υπουργός κ. Χ. Καστανίδης). Άραγε, 
πόσες φορές ο κ. Υπουργός στο παρελθόν (1974…) 
με το νεανικό του στόμα εκφωνούσε το σύνθημα: 
«ΕΟΚ και Νάτο το ίδιο συνδικάτο»;

Χωρίς αμφιβολία, η δοκιμασμένη μέθοδος του 
σαλαμιού, η βαθμιαία διάβρωση των ηθών και των 
εθίμων δημιουργούν αλλοτρίωση και παρέκκλιση 
και χωρίς να γίνεται αντιληπτό βαδίζουμε σε ριζική 
αλλαγή πορείας ως Έθνος!

Πριν από μερικές δεκαετίες ήταν αδιανόητη η 
αποποινικοποίηση της μοιχείας και των αμβλώ-
σεων η καθιέρωση του αυτόματου διαζυγίου που 
σήμερα είναι νόμοι του Κράτους και η συναίνεση 
καλά κρατεί.

Έτσι λοιπόν σιγά-σιγά με τα μέσα (τύπο, τηλεό-
ραση, κλπ) εύκολα μπορούμε να αποδεχτούμε την 
αλλαγή της σημαίας, την αλλαγή του Ελληνικού 
με το λατινικό αλφάβητο, την αντικατάσταση του 
ονόματος της πατρίδας με το όνομα της Ευρώπης. 
Ήδη γίνεται λόγος και σχεδόν όλα τα κόμματα 
της Βουλής δίνουν το όνομα “Βόρεια Μακεδονία” 
στα Σκόπια. Οι εκπτώσεις μας σε όλα τα θέματα 
(πολιτικά, εθνικά, κοινωνικά, ορθόδοξα κτλ) είναι 
διαρκείς και ο ρόλος του παλιατζή, στην άχρωμη 
ευρωπαϊκή “αγορά” θα μας ταιριάζει απόλυτα.

Στο τρίτο άρθρο της “Ευρωπαϊκής Συνθήκης” 
γίνεται λόγος ότι: «Οι πολίτες των Κρατών-Με-
λών είναι, αυτόματα και πολίτες της Ένωσης», 
«συμμετέχουν στον πολιτικό βίο της Ένωσης, … 
και υπόκεινται στους κανόνες αυτής της έννομης 
τάξης».

Δηλαδή είμαστε πολίτες δύο κρατών και υπο-
κείμαστε στις δύο νομοθεσίες. Στην ισχνή εθνική 
και στην Ευρωπαϊκή που υπερέχει αφού όταν συ-
γκρούονται οι δύο νομοθεσίες υπερισχύει η Ευρω-
παϊκή και ο εθνικός δικαστής οφείλει να εφαρμόζει 
το δίκαιο της Ένωσης (άρθρο 42 Συνθήκης).

Έτσι, ήδη μπροστά μας έχουμε το υπερκράτος 
της Ε.Ε., μέχρις ότου κι αυτό υποταχτεί, όπως 
διαφαίνεται και όπως οι Γραφές μιλάνε, στην 
εξουσία του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου 
(Αντιχρίστου).

Την οικονομική κυριαρχία της Ε.Ε. στη χώρα μας, 
τη ζούμε και θα τη ζούμε. Στο άρθρο 5 της Συν-
θήκης φαίνεται καθαρά και η εδαφική κυριαρχία 
της Ε.Ε. στα επί μέρους κράτη-μέλη. «Το έδαφος 
της Ένωσης περιλαμβάνει το σύνολο των εδαφών 
των κρατών μελών…». Αφού είναι έτσι, τότε γιατί 
η Ε.Ε. δεν φυλάγει τα σύνορά της/μας από τους 
λαθρομετανάστες και από την παραβίαση του 
εναέριου χώρου μας;

Όλες οι αρμοδιότητες του εθνικού κράτους 
περνάνε στην αρμοδιότητα της Ε.Ε. (άρθρα 10 
και 12).

Τα σημειώματα αυτά (σχόλια) ας θεωρηθούν 
“μαθήματα” που παραλήφτηκαν να γνωρίσουμε 
από άλλους πιο αρμόδιους και να μη τα «βάζουμε 
με τους “φιλοξενούμενους” Ευρωπαίους ελεγκτές 
και οικονομικούς “δασκάλους μας”»! 

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. - οικονομολόγος

Σύντομες παρεμβάσειςΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ;

10 ΙΚΑΝΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ; 
Μίκης Θεοδωράκης: 
«Διαβάζω στον Τύπο ότι σε λίγο θα εγκατασταθεί ένα 

«Διευθυντήριο» στη χώρα μας, που ουσιαστικά θα μας 
κυβερνά με διδακτορικό τρόπο. Τα μέλη του θα παίρνουν 
μόνα τους όλες τις καίριες αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν 
τον χαρακτήρα τελεσίγραφων, που θα πρέπει η χώρα μας 
να εφαρμόζει χωρίς δικαίωμα γνώμης. 

Παρακολουθούμε την κατάσταση πληγωμένοι, γιατί 
μας ξεγέλασαν ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ, καταχράστηκαν την εμπι-
στοσύνη ΟΛΟΙ ΟΛΩΝ και χάσαμε τον εαυτό μας και την 
πατρίδα μας. Δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε 
τη χώρα μας και γι’ αυτό τίποτα δεν μας σώζει. 

Έτσι εκεί που φτάσαμε, τουλάχιστον ας μην ευτελιζό-
μαστε μπροστά στους ξένους… Είναι ντροπή ένας λαός 
με πληθυσμό 10 εκατομμυρίων να μην έχει 10 ικανούς 
ανθρώπους και να χρειάζεσαι τη βοήθεια των ξένων…»

(Αυτά τα έγραψε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης 
Μίκης Θεοδωράκης στις 28-2-2010
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ΔΙΠΛΟΠΡΟΣΩΠΙΑ 
Αυτό πια, που συνέβη με 

τον δεσπότη Ιγνάτιο Λάππα 
δεν έχει το προηγούμενο 
του. Στις 3 Μαρτίου ο Σύμ-
βουλος Θεολόγων με τη συ-
νεργασία της μητρόπολης 
Λάρισας πραγματοποίησε 
επιστημονική ημερίδα στο 
επισκοπείο, στην αίθουσα 
του «Επιούσιου», με κεντρικό 
εισηγητή το γνωστό για τις 
οικουμενιστικές του θέσεις 

καθηγητή θεολογίας στο 
πανεπστημιο Θεσ/νίκης κ. 
Π. Βασιλειάδη. Μεταξύ των 
άλλων ομιλητών έλαβε το 
λόγο και ο πρωτοσύγκελος 
της Μητρόπολης. 

Στις 15 Μαρτίου έγινε 
δεύτερη εκδήλωση από 
την Ένωση Θεολόγων 
και τη Χρισ/κη Εστία: « Ο 
Απόστολος Παύλος»στην 
αίθουσα της 
Χ. Εστίας, με 
ομιλητή τον 
καθηγητή θε-
ολογίας του 
πανεπιστημί-
ου Θεσ/κης 
κ. Δ. Τσελεγγίδη, γνωστό 
για τις ορθόδοξες θέσεις 
τους. 

Και σ’ αυτή την εκδήλω-
ση, όπως και στην προη-
γούμενη, παραβρέθηκε  ο 

δεσπότης Ιγνάτιος, ο οποί-
ος, όπως έγραψε ο τοπικός 
τύπος, «…συνταυτίστηκε 
με τις θέσεις του ομιλητή 
καθηγητή κ. Τσελεγγίδη». 

Και γεννιέται το ερώτη-
μα» Αφού τα «πιστεύω» των 
δύο καθηγητών ομιλητών 
είναι εκ διαμέτρου αντίθε-
τα, πως τα κατάφερε ο κ. 
Ιγνάτιος να συνταυτισθεί και 

με τους δύο; 
Γιατί είναι αδύ-
νατο κάτι τέ-
τοιο να συμβεί 
όπως βεβαι-
ώνει ο λόγος 
του θεού, όταν 

λέγει: «Ουδείς δύναται δυσί 
κύριοις δουλεύει.  ή γαρ τον 
ένα μισήσει και τον έτερο 
αγαπήσει,ή ενός ανθέξεται 
και του ετέρου καταφρονή-
σε…» (Ματθ.6/24). 

Την Τρίτη του Πάσχα 
(Διακαινησίμου) ο δε-
σπότης Ιγνάτιος γεμά-
τος από  αναστάσιμο 
φως και αλλοιωμένος 
ψυχικά από τη συγκίνη-
ση που τον προκάλεσε 
η θυσία του Χρισοτύ 
υπέρ των αμαρτωλών 
του σύμπαντος κόσμου, έψαλλε το «Εί-
πωμεν, αδελφοί, και τοις μίσούσι ημοίς, 
συγχωρήσωμεν πάντα τη ανάστασει και 
ούτω βοήσωμεν . Χριστός Ανέστη…» (Ας 
αγκαλιάσουμε ό ένας τον άλλον – λόγω 
του χαρμόσυνου της ημέρας – και ας 
πούμε σ’ εκείνους που μας μισούν: ελάτε 
και ας συγχωρήσουμε τα πάντα χάριν της 
Αναστάσεως του Χριστού. Και τότε (αφού 
κάνουμε αυτό και συμφιλιωθούμε με τους 
εχθρούς μας) ας κραγαύσουμε: Χριστός 
Ανέστη…)

Έψαλλε μόνο με το στόμα και με το χέρι 
ευλογούσε τους χριστιανούς. Με το ίδιο 
χέρι, που τη μια μέρα ευλογούσε, την επό-
μενη υπέγραφε μήνυση και αγωγή κατά 
πολύτεκνου Αγωνιζόμενου ζητώντας του 
20.000 ευρώ για ανάξια λόγου αφορμή. 

Η μέθοδος αυτή, της προσαγωγής 

διαφωνούντων χρι-
στιανών στα δικα-
στήρια με προσωρινά 
μέτρα, αποτελεί για 
πολλούς δεσποτάδες 
προσφιλή ενασχόλη-
ση προκειμένου να 
αποκτήσουν χρήμα 
και εξαναγκαστικό 

σεβασμό (δόξα). Ξεπέρασε όμως όλους 
ο Ιγνάτιος(;) γιατί ανέβασε τα ρεκόρ 
των μηνυόμενων χριστιανών που δεν 
τον αναγνωρίζουν ως νόμιμο και κανο-
νικό – στους 35, εκ των οποίων πολλοί 
είναι πολύτεκνοι και άλλοι ηλικιωμένοι 
(60-80 ετών). 

Αναγνώστη μας αντιλαμβάνεσαι το 
μέγεθός της υποκρισίας. Και ενώ επι-
θυμούν διακαώς να τους θεωρούμε «εις 
τύπον και τόπου Χριστού» δεν κατα-
βάλλουν την παραμικρή προσπάθεια 
να τον μιμηθούν. Διότι εκείνος, αν και 
χλευάσθηκε, μαστιγώθηκε, υπέστη την 
έσχατη ταπείνωση και σταυρώθηκε 
αδίκως, συγχώρησε τους σταυρωτές του, 
ενώ η στάση και η συμπεριφορά πολλών 
μητροπολιτ’ων έχουν έτοιμες τις χειρο-
πέδες να βάλουν στους χριστιάνους.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΛΑΒΟΜΑΡΕΣ
Άγιο δέσποτα και καθηγητή Ιερεμία, μη μας πεις και πάλι, 

ότι αυτή τη φορά σε «παραπλάνησε» ο επιχώριος δεσπότης 
Ιγνάτιος (όπως σε «παραπλάνησαν» άλλοι με το θέμα της 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ), και ήρθες στη Λάρισα χρονιάρα 
μέρα, αφήνοντας χωρίς συγχώρηση τους ευσεβείς πιστούς της 
θεοσώστου Μητροπόλεώς σου, να συγχωρεθείς μαζί μας!

Κάτι υπάρχει μέσα σου το οποίο συνεχώς σε ελέγχει και 
δε σ’ αφήνει να ησυχάσεις. Μήπως επειδή κατηγόρησες 
τον τελευταίο οσιομάρτυρα της εκκλησίας μας Θεολόγο και 
συντάχθηκες με τους αντικανονικούς και παράνομους; Ή 
μήπως, γιατί γρονθοκόπησες στον άγιο Αχίλλιο (αλήθεια τι 
λένε οι Ιεροί Κανόνες γι’ αυτό;) τον αδελφό, φίλο, συμμαθητή και συγκάτοικό 
σου επειδή σε ήλεγχε για τις συνεχείς παλαβομάρες σου;

Λένε, πως ο ένοχος περιφέρεται γύρω από τον τόπο του εγκλήματος. Μήπως 
αυτός είναι ο λόγος που σε οδήγησε στη Λάρισα;

«ΚΑΛΑΜΟΣ ΥΠΟ ΑΝΕΜΟΥ ΣΑΛΕΥΟΜΕΝΟΣ»
Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΜΙΑ ΑΡΕΤΗ που πρέπει να κοσμεί τους κληρικούς είναι η στα-
θερότητα στις αρχές της Ορθοδοξίας, τόσο στο περιεχόμενο των 
δογμάτων όσο και στην υπεράσπιση της ηθικής. Με άλλα λόγια 
χρειάζεται ο ιερός ζήλος. Όμως βλέπουμε ότι πολλοί κληρικοί στις 
μέρες μας είναι σχεδόν, αδιάφοροι για το τί συμβαίνει στην Εκκλησία 
και την κοινωνία. Είναι κυριευμένοι από το κοσμικό φρόνημα και τον 
επαγγελματισμό. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε μερικούς 
επισκόπους, οι οποίοι εμφανίζουν μιαν ανωριμότητα πνευ ματική, 
που δεν ταιριάζει στην ηλικία τους. Η μεγάλη τους αδυναμία το 
ευμετάβλητον του χαρακτήρος. Τα όσα λένε δεν έχουν καμιά αξιο-
πιστία. Άλλα έλεγαν χθες, άλλα λένε σήμερα και εντελώς αντίθετα 
θα υποστηρίξουν αύριο. Ανάλογα με τις περιστάσεις και την επικαι-
ρότητα, αλλάζουν γνώμη και γίνονται αγνώριστοι. Όταν δε η τακτική 
τους αυτή προκαλεί αντιδράσεις στους εχέφρονες, προσπαθούν με 
διάφορα ανόητα και παιδαριώδη επιχειρήματα να εξηγήσουν ότι δι-
καίως μεταβάλλονται και οι προθέσεις τους πάντα είναι αγαθές!

Την τακτική αυτή την είδαμε σε όλο της το μεγαλείο στην περί-
πτωση ενός μητροπολίτη, ο οποίος υπέγραψε την «Ομολογία 
Πίστε ως κατά του Οικουμενισμού» και μετά από τις αντιδράσεις 
των οικουμενιστών του Φαναρίου απέσυρε την υπογραφή του, 
επικαλούμενος λόγους που μόνο θυμηδία προκαλούν. Προσωπικά 
δεν έχω τίποτα με τον συγκεκριμένο μητροπολίτη. Θα έλεγα ότι 
τον εκτιμούσα, γιατί η πνευματική του ρίζα οφείλεται στον πρώην 
Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη, παρόλο που επακολούθησαν πολλά 
άλλα γεγονότα, τα οποία κατά καιρούς σκανδάλισαν εκείνους που 
έχουν γνώση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Μένω όμως στο ευμε-
τάβλητον του χα ρακτήρος του και στο αλλοπρόσαλλον των πράξεών 
του. Δεν είναι δυ νατόν ένας μητροπολίτης να μη είναι αξιόπιστος στα 
όσα υποστηρίζει και διδάσκει. Είναι προτιμότερο να εμμένει στην 
αρχική του άποψη και ας μην είναι εντελώς ορθή, παρά να αλλάζει 
συνεχώς γνώμη και να μη ξέρεις επιτέλους τί υποστηρίζει για ένα 
συγκεκριμένο θέμα.

Στη δύσκολη εποχή μας, που σχεδόν όλα είναι αντιχριστιανικά, 
είναι ανάγκη οι μητροπολίτες και οι κληρικοί να έχουν ιερό ζήλο και 
να υπερασπίζονται τα της Εκκλησίας με παρρησία και σταθερότητα. 
Να είναι πάντα οι ίδιοι. Να μην αναθεωρούν από φόβο και δειλία. 
Να μην είναι κάλαμοι υπό ανέμου σαλευόμενοι. Και όταν ακόμα ο 
άνεμος έρχεται από τα στενά του Ελλησπόντου.

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
(13 Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη)

Η Αιμοδοσία των αγωνιζομένων Χριστιανών της Λάρισας και 
Επαρχίας για το Α΄ εξάμηνο του 2010 θα πραγματοποιηθεί στις 
13 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, κατά τις ώρες 8 π.μ. μέχρι 1 μ.μ. 
και στο κατάστημα «Μακεδονική αγορά», στο 2ο όροφο, οδός 
Αιόλου 20 (όπου γίνεται η λαϊκή αγορά της Δευτέρας).

Όσοι από τους αδελφούς και φίλους του αγώνα για διά-
φορους λόγους αδυνατούν να προσέλθουν για αιμοδοσία τις 
πρωινές ώρες μπορούν να μεταβούν το απόγευμα της ίδιας 
ημέρας στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου της 
πόλης μας και κατά τις ώρες 6 – 8 μ.μ. ή και άλλη ημέρα και 
να δώσουν αίμα για την τράπεζα αίματος των αγωνιζομένων 
Χριστιανών.

Και τούτη τη φορά κάνουμε θερμή έκκληση προς όλους 
τους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ηλικίας 18 – 60 ετών, και 
έχουν, φυσικά, τη δυνατότητα να δώσουν αίμα, να μην αμε-
λήσουν το ιερό αυτό καθήκον τους, αλλά να σπεύσουν με την 
ίδια προθυμία και αγάπη, όπως πάντοτε, και να δώσουν λίγο 
από το αίμα τους τηρώντας την παράδοση που καθιέρωσε ο 
μακαριστός μητροπολίτης μας κυρός ΘΕΟΛΟΓΟΣ.

Πρότυπό μας είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. 
Εκεί, στο Σταυρό του Γολγοθά, έδωσε το πανακήρατο Αίμα 
Του για τη σωτηρία όλου του κόσμου.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι ο δρόμος, που οδηγεί 
κατευθείαν στον Θεό, περνάει από την περιοχή του πλησίον 
μας και πρωτίστως από την περιοχή του πάσχοντος συναν-
θρώπου μας. Αυτοί οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας μάς πε-
ριμένουν κάθε εξάμηνο να τους δώσουμε λίγη χαρά, να τους 
μεταγγίσουμε ζωή.       

Άλλος…Άλλος… Ποιος έχει τη σειρά!
Απίστευτα και όµως αληθινά…

πολλούς δεσποτάδες 
προσφιλή ενασχόλη-

8 ΑΓΩΝΑΣ

Ψ
ΑΛ
Τ
ΙΚ
Α 

ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ


