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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κάνουμε γνωστό ότι για το θέμα της Αγί-

ας Παρασκευής Τεμπών που επικαλείται ο 
κ. Ιγνάτιος ότι μας... καταδίκασε. Προσε-
χώς θα δημοσιεύσουμε ότι δεν ακούσα-
τε και δεν είδατε από τις εκπομπές «ΖΟΥ-
ΓΚΛΑ» γιατί διακόπηκαν, και θα κρίνετε, 
για τη «δίκαια» τιμωρία μας. 

 * ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
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* ΚΟΥΚΛΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
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(σύγκρισις 
τοῦ ἁγίου 

μὲ τὸ Χριστό, 
καὶ  μ᾽ ἐμας)
Η χριστιανικὴ 

ζωή,  ὅπως τὴν 
δίδαξε ὁ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς  Χρι-
στός, εἶνε δρόμος 
δύσκολος. Τὸ εἶπε 
ὁ  ἴδιος· «Στενὴ ἡ 

πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ  ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς 
τὴν ζωήν»· στενὴ ἡ  πύλη καὶ δύσβατο τὸ μο-

Πλησίασε κάποτε ένας Ευρωπαίος, ένας 
Φράγκος, τον τροπαιούχο νομπελίστα μας ποι-
ητή, Γιώργο Σεφέρη, πειράζων αυτόν και λέ-
γων: «Μα, πιστεύετε σοβαρά ότι είστε απόγο-
νοι του Λεωνίδα, του Θεμιστοκλή ; Απάντησε 
ο ποιητής: Όχι, είμαστε απόγονοι μονάχα της 

Ο πρώην Πρόεδρος του Ισραήλ Σιμόν Πέρες, 
με πρόσχημα τον έλεγχο του θρησκευτικού φα-
νατισμού και της θρησκευτικής ειρήνης, δημι-
ούργησε μια οργάνωση με την ονομασία «Ηνω-
μένες Θρησκείες», η οποία θα είναι στο πρό-
τυπο των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα στο πλαίσιο 

ΟΣΑ ∆ΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ 

• Β∆ΕΥΛΥΓΜΑ...
• ΑΓΑΠΗ... ΤΣΟΝΤΙ

• Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

«Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμη-
τοι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ὠσὶν, ὑμεῖς ἀεὶ 

τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ ἀντιπίπτετε, 
ὡς οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ ὑμεῖς. Τίνα 

τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέ-
ρες ὑμῶν;»

(Ἀπολογία πρωτομάρτυρος 
Στεφάνου, Πράξ. ζ΄ 51)

• ΕΙΔΑΤΕ τίς «πύρινες γλῶσσες»; 
Ἀκούσατε «ὥσπερ φερομένης βι-
αίας πνοῆς» τήν 
ἐπιφοίτηση τοῦ 
Ἁγίου Πνεύμα-
τος; Ἐμεῖς ὅλο 
αὐτό τό διάστημα προκειμένου νά 
ἐκλεγοῦν οἱ νέοι ἐπίσκοποι στίς χη-
ρεύουσες Μητροπόλεις, ἀκούγαμε 
ἀσταμάτητα ρεπορτάζ καί διαβάζα-
με ἀκατάσχετη παραφιλολογία ποι-
ός ἤ ποιοί θέλουν νά ἐπιβάλλουν 
αὐτόν ἤ ἐκεῖνον τόν ὑποψήφιο, γι’ 

Η σΦαΓΗ τΩν 12 ΜΗτΡοΠοΛιτΩν  (1974-2014)  5ο μέρος

οι ΜαυΡεσ σεΛιΔεσ τΗσ εΚΚΛΗσιαστιΚΗσ ιστοΡιασ
(Συνεχίζουμε την περιγραφή των 

εκκλησιαστικών γεγονότων όπως 
αυτά διαδραματίσθηκαν στο χώρο 
της διοικούσης Εκκλησίας πριν τη 
μεγάλη σφαγή των δώδεκα (12) αγί-
ων αρχιερέων. Πρωτοφανές γεγο-
νός παγκοσμίως να καταδικάζεις 
κάποιους χωρίς απολογία και δίκη, 
αλλά αυταρχικά, μόνο και μόνο για-
τί θέλεις να καυχιέσαι ότι υπήρξες 
«αντάρτης» σε ανώμαλες περιό-
δους και να απαιτείς από τους υπο-
τακτικούς σου δεσποτάδες, σαν 
Καλιγούλας του 20ου αιώνα, πλή-
ρη υποταγή στα κελεύσματά σου).

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΛΗΡΙΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Ιερώνυμος Κοτσώνης, ως αρχι-

μανδρίτης, για χρόνια υπήρξε εφη-
μέριος στο Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ». Οι εμπειρίες από την νο-
σηλεία των κληρικών ήταν οδυνη-
ρές. Οι Ιερείς στερημένοι μιας αξιο-
πρεπούς ασφάλισης νοσηλεύονταν 
πότε στους διαδρόμους των Νοσο-
κομείων και πότε σε θαλάμους με εί-
κοσι και πλέον κρεβάτια. Και σαν να 
μην έφθαναν αυτά, δέχονταν καθη-
μερινά τη χλεύη, τις ειρωνείες, τα 
πειράγματα, τους χονδροειδείς και 

 «Κύριε Πρόεδρε,
Σας γράφω για να σας επιστήσω 

την προσοχή σε ένα θέμα που, αν 
επιβεβαιωθεί από εσάς, θα έχει σο-
βαρές συνέπειες στις σχέσεις με-
ταξύ των χωρών μας.

Αυτό που θα 
ήθελα να ξέρω 
είναι αν η Νάν-
σ υ  Σ ό ν τ ε ρ -
μπεργκ, το πρό-
σωπο που έχει 
διοριστεί  από 
εσάς ως πρόε-
δρος του PIDB 
(Public Interest 
Declassification Board), το οποίο 
αναφέρεται κατευθείαν στην αμε-
ρικανική κυβέρνηση, είναι επίσης 
συμπρόεδρος της  «American Task 

Force Argentina» (ATFA), μιας οντό-
τητας που δημιουργήθηκε ειδικά 
για να επιτίθεται και να βρίζει την 
Αργεντινή και την πρόεδρό της.

Επιτρέψτε μου να σας ενημε-
ρώσω ότι η Νάνσυ Σόντερμπεργκ, 

η συμπρόεδρος 
της ΑΤFA, διεξή-
γαγε μια πρωτο-
φανών διαστάσε-
ων συκοφαντική 
και δυσφημιστική 
εκστρατεία ενα-
ντίον του λαού και 
των αρχών της 
χώρας μου και ει-

δικά εναντίον μου, με σκοπό την 
καταστροφή της Δημοκρατίας της 
Αργεντινής προς όφελος των λη-
στρικών funds που επιδιώκουν να 

κερδίσουν τεράστια ποσά, περι-
ορίζοντας το κυριαρχικό δικαίω-
μα της χώρας μου για την αναδι-
άρθρωση του εξωτερικού χρέους 
της. Μεταξύ άλλων σημειώνω την 
εξωφρενική κατάσχεση της ναυ-
αρχίδας του Ναυτικού της Αργε-
ντινής, της φρεγάτας Libertad. Το 
δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών 
αποφάσισε ομόφωνα την άρση 
της κατάσχεσης με την αιτιολογία 
ότι συνιστούσε παραβίαση του Δι-
εθνούς Δικαίου.

Η ATFA έχει δηλώσει ότι έχει δα-
πανήσει πολλά εκατομμύρια δο-
λάρια για τη δημιουργία ενός λό-
μπι εναντίον της Αργεντινής εντός 
του αμερικανικού Κογκρέσου, ενώ 
επίσης  δεν δίστασε να χρησιμο-
ποιήσει προς όφελός της  οδυνη-

ρά για τους Αργεντινούς γεγονό-
τα, όπως την τρομοκρατική επί-
θεση κατά του κέντρου της εβρα-
ϊκής κοινότητας στο Μπουένος Άι-
ρες το 1994, συκοφαντώντας την 
κυβέρνησή μου με εντελώς αβά-
σιμους ισχυρισμούς.

Οι σχέσεις μεταξύ των κυβερ-
νήσεών μας θα επηρεαστούν 
αρνητικά, αν επίσης αποδειχθεί 
ότι η Νάνσυ Σόντερμπεργκ της 
ATFA είναι η Σόντερμπεργκ που 
σας συμβουλεύει για θέματα εθνι-
κής ασφάλειας, αλλά και το ίδιο 
άτομο που διοικεί το ληστρικό 
fund NML Capital, το οποίο έχει 
την έδρα του στις Νήσους Κέι-
μαν και πρωτοστατεί στη διεθνή 
δικαστική εκστρατεία κατά της 
χώρας μου».

ειΔικη εκΔοςη 
- πληροφόρηση- 

Ο ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
«ΘΡΙΑΜΒΟΣ» 
ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 

ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΕ 
ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

ειΔικη εκΔοςη 
Aνοιξε τον ασκό του Αιόλου και 
από μέσα άρχισαν να βγαίνουν 

καλιμαύκια με ψέματα

Ψέμα

Ψέμα
Ψέμα

Ψέμα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Ψέμα
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Α΄ Ὀχληρές κΑί δυςὈίωνές 
έκκληςίΑςτίκές κΑτΑγρΑφές

αὐτή ἤ ἐκείνη τήν Ἐπισκοπή...
• ΚΑΙ ΟΤΑΝ ἦλθε ἡ ὥρα, ἔτσι καί αὐτή τή φορά, 

(θά ἀκολουθήσουν ἀμετανόητες καί πολλές 
ἄλλες ὅμοιες) «ἐθριάμβευσε» τό Ἅγιον Πνεῦμα 
στίς... ἐκλογές. Μέ μιά διαφορά ὅτι, πρίν ἀπό 
αὐτές γιά νά «συνεχισθεῖ δῆθεν τῶν Ἁγίων Ἀπο-
στόλων ἡ διαδοχή» εἴχαμε προτρέξει ἐμεῖς στά 
ἐκλογομαγειρεῖα τῆς διαπλεκόμενης Ἱεραρχίας, 
δεσμεύοντάς το γιά τό ποιούς θά ἔπρεπε νά «ἐπι-
φοιτήσει» καί στή συνέχεια τοῦ ὑποδείξαμε ἐμεῖς 
τήν ψῆφο καί τά ὀνόματα τῶν... «διαδόχων» (!!)

• ΜΕΤΑΞΥ τῶν ἄλλων δέν παραλείπουμε νά 
στιγματίσουμε τό ἀηδιαστικό ἄκουσμα ἀπό νεο-
χειροτονηθέντα ὅτι, «δίδω ἐν λευκῷ τό συμψῆφο 
στόν Ἀρχιεπίσκοπο γιά ὅποια ἀπόφαση ἀναλά-
βει» (!!)  Ταλαίπωρε ἄνθρωπε. Ἀναγορεύεις τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο λοιπόν σέ πάπα τοῦ ὁλοκληρωτι-
σμοῦ καί ἀπωθεῖς τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν ἐξορία;

• ΟΣΟ ΓΙΑ τό λαό πού θά ποιμάνει ὁ ὑποψή-
φιος ἐπίσκοπος, αὐτός οὔτε ἐπιθυμία διαθέ-
τει οὔτε λόγον μπορεῖ νά ἀρθρώσει. Ὅλα γί-
νονται ἐρήμην του χωρίς οὔτε μιά ὑποτυπώδη 
ἔστω προτίμηση νά διατυπώσει. Ὁ λαός ἐμφα-
νίζεται ἀνύπαρκτος καί τό μόνο δικαίωμα πού 
τοῦ ἀναγνωρίζουν, οἱ ἐπικυρίαρχοι, εἶναι στήν 
προκλητική καί χλιδάτη χειροτονία ἤ ἐνθρόνι-
ση, νά φωνάξει «ἄξιος». Ἄν κάποιος ἀπ’ τό ποί-
μνιο κάτι ξέρει καί τολμήσει νά φωνάξει «ἀνά-
ξιος» ὁ «συμβεβλημένος»... χωροφύλακας θά 
τοῦ περάσει χειροπέδες.

• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ παρακολου-
θοῦμε τό ἴδιο ἀμετανόητο σενάριο πού ἐκθέτει 
ἀνεπανόρθωτα τήν ἀξιοπιστία τῆς Ἱεραρχίας καί 
ἀπομειώνει τό κύρος τῆς Ἐκκλησίας μας στά μά-
τια τῶν ἐχθρῶν της, πού παρακολουθοῦν χαιρέ-
κακα κάθε στραβοπάτημα γιά νά τῆς ἐπιτεθοῦν.

• ΚΑΙ ΓΙΑ νά μήν βάλουμε ὅλους τούς ἐπισκό-
πους στό ἴδιο τσουβάλι, σημειώνουμε ὅτι κατά 
καιρούς ὀλίγοι, πολύ ὀλίγοι, ἱεράρχες μέ σο-
φές πάντως παρεμβάσεις, ὑποδεικνύουν τρό-
πους διαφανεῖς γιά νά ἐκλείψει αὐτός ὁ θεσμο-
θετημένος ἐμπαιγμός στήν ἐκλογή ἐπισκόπων. 
Ὅμως δέν εἰσακούονται γιατί τό «κουσουρια-
σμένο» κλάμπ εἶναι ἰσχυρότερο τῆς ἐκκλησια-
στικῆς τάξεως καί εὐταξίας.

• ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ διηγήσεις ἀββάδων 
ἐντοπίζονται θαυμαστά περιστατικά μοναχῶν 
πού ὑπέπεσαν σέ ἁμαρτήματα καί «ἐλθόντες εἰς 
ἑαυτόν» μετανοοῦσαν μιά ὁλόκληρη ζωή, ὑπο-
βάλλοντας τόν ἑαυτό τους σέ ἐξοντωτικές ἀσκή-
σεις καί ἀκατάπαυστα δάκρυα μετάνοιας. Ὅταν 
δέ ἔφθαναν στό τέλος τῆς ἐπιγείου ζωῆς τους, 
ζητοῦσαν ἀπό τούς συμμοναστές τους, μετά τήν 
θανή τους, νά μήν θάψουν τό σῶμα τους ἀλλά 
νά τό ἀφήσουν ἔκθετο βορά τῶν ἀγριμιῶν τῆς 

ἐρήμου. Ὅσο κι ἄν τά θαυμαστά αὐτά περιστα-
τικά θεραπεύουν μιά ἀκατανίκητη δίψα μετα-
νοίας γιά τήν σωτηρία τους, γιά τούς ὀρθολογι-
στές καιροσκόπους «θεολόγους» σχολιάζονται 
ὡς ἀκραῖα, γιά τούς δέ δεσποτάδες ἀκατανόη-
τα καί «ξένο παραμύθι».

• ΟΙ ΚΑΛΟΙ ποιμένες μας λοιπόν, δέν ἦταν 
δυνατόν νά ἀφήσουν τόν ὅμοιό τους νά ταφεῖ 
μέ τό σχῆμα τοῦ μοναχοῦ πού εἶχε ἐκπέσει τοῦ 
ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος μετά ἀπό τά ἀνατριχι-
αστικά σκάνδαλά του... Καιρό τό γυρόφερναν 
νά τόν... ἀποκαταστήσουν λευκό καί ἄμωμο. 
Καί τήν κοσμική Δικαιοσύνη νά παρακάμψουν 
καί τήν Ἐκκλησιαστική τάξη νά περιφρονήσουν. 
Αὐτόν λοιπόν πού δέν πρόφθασαν ἐν ζωῇ νά 
τόν... «ἀποκαταστήσουν» ἀπό τό ἐκπεσόν ἀξίω-
μά του, τό ἔπραξαν στήν ἐξόδιο ἀκολουθία του 
μέ «τιμές» ἐν ἐνεργείᾳ ἐπισκόπου (!!)

• Ο ΘΕΟΣ ἄς ἀναπαύσει τήν ψυχή τοῦ μονα-
χοῦ Παντελεήμονος Μπεζενίτη. Ὅσο δέ γιά τούς 
ζωντανούς δεσποτάδες, ὁ Θεός νά συγχωρήσει 
τήν «ἀπερίτμητη καρδία» τους καί τίς ἐκτροπές 
τους. Ἐμᾶς δέ ἐλεῆσαι καί σῶσαι...

• ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, ὁ μέν μαρτυρικός, ἀναπο-
λόγητος καί ἀδίκαστος μακαριστός Ἀττικῆς καί 
Μεγαρίδος Νικόδημος, ἔφυγε ὡς «ἀκοινώνη-
τος» (χαρακτηρισμός αὐθαίρετος καί ἐφεύρη-
μα ἀμετανόητων καί ἐκδικητικῶν ἐπισκόπων) ὁ 
δέ εὐσεβής καί ἐνάρετος ἱεραπόστολος, μακαρι-
στός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ἔφυγε καί αὐτός 
«ἀφορισμένος» ἀπό τόν... ἀκατανόητο κ. Βαρ-
θολομαῖο, πού ἤθελε σύν τοῖς ἄλλοις νά στερη-
θεῖ τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας...

• ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ κάποιος νά σχολιάσει τέτοια 
φαινόμενα ἀνείπωτης ἐκκλησιαστικῆς κακότη-
τας; Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι, τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ 
δέν θά ἀφήσει τούς χαλίφηδες τζιχαντιστές νά 
μᾶς πάρουν τά κεφάλια οὔτε τούς σιωνιστές νά 
μᾶς μεταλλάξουν σέ δούλους τῆς νέας τάξης γιά 
νά μᾶς τιμωρήσει...

• ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, φίλοι μου ἀνα γνῶστες, ἄν ἔχε-
τε πάρει εἴδηση τό πόσον εὐσεβεῖς, καλοί καί βι-
βλικοί εἶναι οἱ τοῦ... τρίτου φύλου ἐκπρόσωποι 
τῆς παρηκμασμένης Δύσεως. Τόσον εὐσεβεῖς 
πού κυκλοφόρησαν, ὅπως γράφτηκε, μιά νέα 
«Βίβλο», φροντίζοντας ἐπιμελῶς νά τήν ἐλαφρύ-
νουν ἀπαλείφοντας ὅ,τι τό ἀποτρεπτικό γράφε-
ται γι’ αὐτούς. Ἀπό τό πῦρ καί θεῖον τῶν πόλεων 
Σοδόμων καί Γομμόρας ἕως τίς παραινέσεις τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου ὅτι οἱ μοιχοί καί οἱ ἀρσενο-
κοῖτες δέν θά κληρονομήσουν τήν Βασιλεία τῶν 
Οὐρανῶν.

• ΕΠΙΣΗΣ ΦΗΜΕΣ κυκλοφοροῦν ὅτι καί ἐδῶ 
στήν «προοδευτική» Ἑλλάδα, κάποιοι ἱεροί με-
λανοφοροῦντες ἔχουν χαράν μεγάλη γιά τό ἀνέλ-

πιστο δῶρο τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου, πού ἐπι-
βάλει ἐπιτέλους σιωπή στό στόμα καί τήν γραφί-
δα. Ὅποιοι καταλάβατε... καταλάβατε!

• ΔΕΙΓΜΑΤΑ ἀνανήψεως: Διαβάσαμε στό 
Amen.gr τά ἀκόλουθα: «Ἀπό τήν Ἱ.Μ. Σπάρτης 
ἀνακοινώνεται ὅτι ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. 
Εὐστάθιος γιά ἄλλη μιά χρονιά δέν θά ἑορτά-
σει τά Ὀνομαστήριά του συμπάσχοντας –καί μέ 
αὐτό τόν τρόπο– στήν συνεχιζόμενη δοκιμασία 
τοῦ λαοῦ μας, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς ὕφεσης». 
Ἐπίσης γιά τούς ἴδιους λόγους καί ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Κρήτης δέν ἑόρτασε τά ὀνοματήριά του. Τούς 
εὐχαριστοῦμε!

• ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ἐξομολογούμενοι μιά 
ἐλεύθερη ἄποψή μας πού ἕως ἕνα σημεῖο καί 
ἔπειτα γιά τούς πρόθυμους γονυκλινεῖς, θά μπο-
ροῦσε νά θεωρηθεῖ ἀπό ἀκραία ἕως ἄδικη: Ἄν 
ἡ Ἀλήθεια τῆς διδαχῆς τοῦ Εὐαγγελίου ὁδηγεῖ 
τόν ἄνθρωπο εἰς τήν «καλή ἀλλοίωση», γιατί 
τότε δέν μπόρεσαν οἱ ἀρχιποιμένες τῆς Ἐκκλη-
σίας νά ἐπηρεάσουν τούς πολιτικούς, παιδιά 
τοῦ ποιμνίου τους, νά γίνουν κάτοχοι ἔστω μέ-
ρους αὐτῆς τῆς Ἀλήθειας ἐπηρεάζοντας ἀνάλο-
γα τίς ἀποφάσεις τους, γιά τό καλό τοῦ Ἔθνους, 
τῆς χώρας καί τῆς ψυχῆς τους;

• ΓΙΑΤΙ ΜΕΣΑ στό Κοινοβούλιο στό πλεῖστον, 
μέ ὀλίγες φωτεινές ἐξαιρέσεις, ἐπικρατοῦν οἱ 
ἀντίχριστοι καί οἱ ἐφθαρμένοι, περισσότερο 
ἀπό ὁποιεσδήποτε ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν, νο-
μοθετώντας καί ψηφίζοντας τόσον ἄδικους, 
ἀντικοινωνικούς, ἐκκλησιομάχους καί παρά-
λογους νόμους; Πῶς ἔχουμε φθάσει τό ἑλλη-
νικό κοινοβούλιο νά εἶναι ἐκτροφεῖο ἀθέων, 
ὑποκριτῶν, προδοτῶν, δωσιλόγων, ἐθνομη-
δενιστῶν, ἀνελλήνων ἐκχυδαϊσμένων καί ὅ,τι 
ἄλλο χειρότερο μπορεῖ νά φανταστεῖ ἕνας κοι-
νός νοῦς;

• Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ, φίλοι ἀναγνῶστες, καί ἡ 
εὐθύνη εἶναι σοκαριστικά ἀπογοητευτική. Ἡ δι-
δαχή τοῦ Εὐαγγελίου δέν φθάνει στό Κοινοβού-
λιο γιατί ἁπλούστατα, οἱ ἔνοικοί του δέν γεύθη-
καν ποτέ, καί ὅταν ἔπρεπε, τήν ζείδωρη διδαχή 
τῆς «καλῆς ἀλλοιώσεως». Γιατί, αὐτοί πού ὑπο-
τίθεται πώς τήν ἐνσαρκώνουν, καί θά ἔπρεπε νά 
τήν ἐμπνέουν, περιορίζονται μόνον στό νά ἀπο-
λαμβάνουν ἀπολαυστικά τά λαμπερά προνόμια 
πού τούς ἐξασφαλίζουν, πονηρά καί ἀφοπλιστι-
κά, οἱ ἔνοικοι τοῦ Κοινοβουλίου...

• ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ, ὅταν χρεώνεσαι ἀπ’ τούς 
ἄλλους συμμετοχή καί συνενοχή (σιωπῆς...)  
στήν ἰσχύ τῆς ἐξουσίας, δέν διαθέτεις τό κύρος 
γιά νά τούς ἐμπνεύσεις τό ποῖος εἶναι ὁ προο-
ρισμός τῆς ζωῆς καί τό φῶς τῆς πίστεως πού 
ὁδηγοῦν στήν «καλή ἀλλοίωση». Τό κατάντημα 

τῶν ἀνθρώπων τοῦ Κοινοβουλίου εἶναι πρωτί-
στως ἔλλειμμα κύρους τῶν ἀρχιποιμένων καί 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ κραυγαλέα ἀπουσία ἁγιότη-
τας, ἀρετῆς, σοφίας, ἀσκητικῆς καί θυσιαστικής 
ζωῆς τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι τό πρόβλημα...

• ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ μέρος γενναίων Ἑλλήνων ἀρχι-
ερέων διέσωσε τό κύρος, ἔστω ἐν μέρει, τό ὑπό-
λοιπο λουφαγμένο καί προσκυνημένο στό πολι-
τικό κατεστημένο, τμῆμα τῆς Ἱεραρχίας, πρίν καί 
μετά τήν συμπαιγνιακή ἀνακοίνωση τῆς Ἱ. Συνό-
δου (26.8.2014) γιά τό ἐπαίσχυντο ἀντιρατσιστι-
κό νομοσχέδιο πού ψηφίστηκε νόμος (ἄνομος) 
καί μέ τίς «εὐλογίες» της (!!)

• ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ τῶν ἑπτά Ἀρχιερέων, πού 
ἀναδημοσιεύουμε στήν «Χ.Β.», εἶναι σταχυολο-
γημένες ἀπό τό μαχητικό καί ἀξιόπιστο περιοδι-
κό «Παρακαταθήκη» τοῦ παρελθόντος Αὐγού-
στου 2014. Μᾶς γέμισαν αἰσιοδοξία καί χαρά. 
Τούς συγχαίρουμε καί τούς εὐχαριστοῦμε για-
τί οἱ ὀλίγοι αὐτοί ἀρχιερεῖς, ἀπροσκύνητοι, συ-
νεχίζουν τήν μαχητική παράδοση παλαιοτέρων 
μαχητῶν ἀρχιερέων ὅπως τῶν προσφάτως κοι-
μηθέντων, Αὐγουστίνου Καντιώτη καί Νικοδή-
μου Γκατζιρούλη πού οὐδέποτε συμβιβάστη-
καν μέ τό βρώμικο αὐτό καί ἀναίσχυντο πολιτι-
κό κατεστημένο...

• Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς ἀπό 
κοινοῦ μέ Κυθήρων κ. Σεραφείμ: «Μή θελήσε-
τε, κύριε Πρωθυπουργέ, νά ταυτίσετε τό ὄνο-
μά σας μέ τήν ποινικοποίηση τῆς σκέψης καί 
τῆς ἔκφρασης στήν Ἑλλάδα, πατρίδα τῆς ἐλεύ-
θερης σκέψης καί τῆς δημοκρατίας».

• Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας: 
«Ἄθλιο καί ἐλεεινό τό λεγόμενο ἀντιρατσιστι-
κό νομοσχέδιο... Στήν ἐπαρχία μου εἶναι ὅλοι 
ὀργισμένοι ἐναντίον σας...».

• Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 
κ. Ἀνδρέας: «Τό “πονηρό” αὐτό νομοσχέδιο πρέ-
πει νά ἀποσυρθεῖ».

• Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλα-
ος: «Θά εἶναι κρίμα γι’ αὐτήν τήν κυβέρνηση, 
ὡς τελευταία πράξη πρίν ἀπό τήν αὐτοκτονία 
της, νά μᾶς ἀφήνει ὡς νομοθετημένη πλέον 
κληρονομιά τά ἐπίχειρα τοῦ ἠθικοῦ παραλο-
γισμοῦ της».

• Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: «Ἐλπίζω νά συνειδη-
τοποιήσετε ὅτι ἐμμένοντας στό ἄθλιο αὐτό νο-
μοθέτημα πωλεῖτε σέ τιμή εὐκαιρίας τήν ψυχή 
Σας γιά μερικούς ἀκόμη μῆνες Πρωθυπουργίας!»

• Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θεό-
κλητος: Ζητεῖ «διασφάλιση τοῦ δικαιώματος τῶν 
ποιμένων γιά τήν ἀνεμπόδιστο κήρυξη τοῦ λόγου 
τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου».

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χαρμόσυνα ηχούν τις μεταμεσονύκτιες 
ώρες κάθε 25 Δεκεμβρίου οι καμπάνες 

των εκκλησιών για να αναγγείλουν στα πέ-
ρατα της οικουμένης την ευχάριστη είδη-
ση της γέννησης του λυτρωτή της ανθρω-
πότητας Ιησού Χριστού. “Δόξα εν υψίστοις 
Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευ-
δοκία” ψάλλουν οι άγγελοι 
τη θεϊκή αυτή νύχτα. Το μή-
νυμα αυτό ακούεται από τότε 
ως το πιο σημαντικό και σοφό 
μήνυμα στον κόσμο. Η αν-
θρωπότητα διαχρονικά χρει-
άζεται ένα τέτοιο παραινετι-
κό μήνυμα. Αποσκοπεί στην 
εξάλειψη της βίας, της δου-
λείας, της τρομοκρατίας, της 
καταπίεσης και εκμετάλλευ-
σης των αδυνάτων, των κα-
τακτητικών βλέψεων και των 
πολεμικών συγκρούσεων.

Η έλευση του Θεανθρώπου Ιησού Χρι-
στού με το κήρυγμα: “Αγαπάτε αλλήλους” 
ανοίγει νέα περίοδο ζωής, περίοδο δόξας 
στο Θεό, ειρήνης στη γη και ευτυχίας στον 
άνθρωπο. Το προπατερικό αμάρτημα συγ-
χωρείται, ο άνθρωπος απαλλάσσεται από 

τις συνέπειες της παρακοής και αφήνε-
ται ελεύθερος να δημιουργήσει το μέλ-
λον του. Αν μέχρι σήμερα δεν αξιοποίησε 
τη δωρεά του Θεού και δεν κατόρθωσε 
να εξασφαλίσει απόλυτα τα αγαθά της ει-
ρηνικής συμβίωσης, τούτο οφείλεται στην 
απληστία του, την κακή χρήση της δύναμής 

του και των επιτευγμάτων 
του στον τεχνικό πολιτισμό.

Το φως του Αστεριού της 
Βηθλεέμ δείχνει το δρόμο 
της αλήθειας στην παρα-
στρατημένη ανθρωπότη-
τα από τον αθέμιτο αντα-
γωνισμό της. “Δεύτε προς 
με. Εγώ ειμί το φως του κό-
σμου. Ο ακολουθών εμοί 
ου μη περιπατήσει εν τη 
σκοτία” κηρύττει ο Ιησούς 
Χριστός. Και πράγματι 
όποιος ακολουθεί τους λό-

γους του Χριστού, ακολουθεί το φως της 
αλήθειας. Άλλωστε και η παγκόσμια σκέ-
ψη από τα ρήματα Εκείνου εμπνέεται και 
καθοδηγείται. Τα κηρύγματα της αγάπης, 
της ειρήνης, της ισότητας και της κοινω-
νικής δικαιοσύνης ολοένα και περισσότε-

ρο πληθαίνουν στο διάβα των χρόνων. Το 
ανέσπερο φως του Αστεριού της Βηθλε-
έμ καθοδηγεί από τότε την ανθρωπότητα 
προς την συνεργασία, την αγάπη, τη συμ-
φιλίωση. Και υπενθυμίζει το χρυσό κανόνα 
της Καινής Διαθήκης.” Πάντα όσα αν θέ-
λετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω 
και ημείς ποιείτε αυτοίς.

Εκεί, στην φάτνη του σπηλαίου της Βηθλε-
έμ πετά σήμερα η σκέψη κάθε χριστιανού και 
βλέπει με τα μάτια της ψυχής του τον νεογέν-
νητο Χριστό να σκορπά το χαμόγελο της ψυ-
χικής του γαλήνης, τα άκακα ζώα να ζεσταί-
νουν με το χνώτο τους το θείο βρέφος, τους 
απλοϊκούς ποιμένες να προσκυνούν τον Τε-
χθέντα Σωτήρα, τους μάγους να εναποθέ-
τουν στα πόδια του Άρχοντα της ειρήνης, 
τα πλούσια συμβολικά τους δώρα, το φω-
τεινό Αστέρι να γίνεται αλάθητος οδηγός 
της ζωής των ανθρώπων και τους αγγέλους 
να ανεβοκατεβαίνουν την ουράνια κλίμακα 
ψάλλοντας “Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί 
γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία”.

Σκιρτά και αγάλλεται μπροστά το θε-
σπέσιο αυτό όραμα η χριστιανική ψυχή. 
Και για τον αντίκτυπο του θεϊκού αυτού 
μηνύματος των αγγέλων ο ποιητής γρά-

φει: “Στη νύχτα του Δεκέμβρη τη βαριά / 
έβαλες τους αγγέλους να μηνύσουν / μή-
νυμα νέο, μήνυμα τρανό / ελπίδες ζωντα-
νές να φτερουγίσουν / Σκίρτησαν στο μή-
νυμα λαοί / Σπάσανε τα δεσμά τους σκλα-
βωμένοι / Ακούστε, τραγουδιέται και για 
μας / Ζήσετε σαν αδέλφια μονοιασμένοι”.

Καιρός και εμείς, ως άλλοι βοσκοί και 
μάγοι, να τρέξουμε κοντά στο μικρό Χρι-
στό, τον ενανθρωπίσαντα Θεό της αγά-
πης, να Τον προσκυνήσουμε με ευλάβεια, 
να Του προσφέρουμε τα δικά μας δώρα: 
την πίστη, την αγάπη, τη λατρεία μας και 
να Τον παρακαλέσουμε να κάνει την καρ-
διά μας φάτνη Του για να πλημμυρίζει από 
την άδολη χαρά της καλοσύνης και της 
αγάπης. Εκεί, κατά τους επίκαιρους στί-
χους του Σήφη Κόλλια, “Το Χριστό θα φι-
λήσουμε, τον Υιό της Χαράς / και το δρό-
μο των ύμνων η ψυχή μας θα πάρει / Με 
τον Λόγο του βρέφους, μ’ Εκείνου τη χάρη 
/ Βηθλεέμ μη ζητήσεις αν σου λείψει η πί-
στη / οδοιπόρε, γαλήνη και χαρά στη ζωή 
/ Στις καρδιές ανεκτίμητα είναι τα δώρα, 
που φέρνει ο Χριστός / Ειν’ Αγάπη και Ει-
ρήνη”.

Α.Κ.

“ΔOξα εν υψIστοισ ΘεΩ…”

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
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συνέχεια από την 1η σελίδα

απρεπείς αστεϊσμούς εξ αιτίας των αλλε-
πάλληλων σκανδάλων της εποχής εκείνης 
που παρουσίαζαν πρωτοσέλιδα οι εφημε-
ρίδες. Αυτά όλα καθιστούσαν την νοσηλεία 
τους πραγματικό μαρτύριο, γι’ αυτό, με την 
ανάδειξή του στην κορυφή της εκκλησια-
στικής ηγεσίας, το πρώτο μέλημά του ήταν 
να ιδρύσει νοσοκομείο για τους κληρικούς 
ώστε να μπορούν να βρουν φροντίδα, στέ-
γη, στοργή και αξιοπρεπή νοσηλεία.

Κατά τον ενθρονιστήριο λόγο του ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης 
(14/5/1967) στο μητροπολιτικό ναό των 
Αθηνών έκανε την παρακάτω δήλωση και 
την οποία τήρησε ως “κόρην οφθαλμού”.

«Ως πρώτον δείγμα της υπέρ του ιερού 
μας κλήρου μερίμνης μας, ήδη από της 
στιγμής ταύτης θα μας επιτραπή να εξαγ-
γείλωμεν ότι πάντα τα… έσοδα του Αρχι-
επισκόπου από 1ης Σεπτεμβρίου 1967, θα 
διατίθενται δια την λειτουργίαν Νοσοκο-
μείου των Κληρικών, τούτο δε διότι τα από 
1ης Ιουνίου μέχρι της 31ης Αυγούστου 1967 
αντίστοιχα έσοδα του Αρχιεπισκόπου θα 
διατεθούν υπέρ των σεισμοπλήκτων» (σει-
σμός 4ης Μαΐου 1967).

Για να στήσει το Νοσοκομείο, ο Αρχιεπί-
σκοπος συνάντησε μεγάλα εμπόδια κυρίως 
από κυβερνητικούς αξιωματούχους, όπως 
το περιγράφει ο ίδιος στο Ημερολόγιό του 
(15/10/68): «Το μεσημέρι εξηρεθίσθην φο-
βερά, η πίεσίς μου θα πρέπει να είχεν ανέ-
βη πολύ. Αι φλέβες μου επάλλοντο μέχρι 
διαρρήξεως. Δεν ήταν δυνατόν το μεσημέ-
ρι να αναπαυθώ. Αίτιος 
ήταν ο Υπουργός Παι-
δείας, ο οποίος συνε-
χώς παρεμβάλλει προ-
σκόμματα εις τον δρό-
μον μου. Τώρα δεν ενέ-
κρινε την ίδρυσιν του 
Νοσηλευτικού Ιδρύμα-
τος Κληρικών Ελλάδος 
(του Ν.Ι.Κ.Ε. …)», και 
συνεχίζει:

«Αι άλλαι δυσκολί-
αι, δια το ίδιον ζήτη-
μα, προήλθον από το 
Υπουργείον Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών, που 
πότε ο ένας και πότε ο 
άλλος λόγος, το εμπό-
διζαν, τάχα, δια να δώση την άδεια λειτουρ-
γίας του ΝΙΚΕ. Ίσως δε, δεν θα εδίδετο εν 
τέλει η άδεια, αν δεν διωρίζετο Υπουργός 
ο Ιωάν. Λαδάς. Αυτός είχεν οικογενειακούς 
δεσμούς με τον κλήρον και γι’ αυτό έδει-
ξεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια το Νοσοκο-
μείον μας, που μόλις το επισκέφθη και εί-
δεν ο ίδιος την τελειότητα της οργανώσε-
ώς του και του εξοπλισμού του, έδωκεν 
αυθημερόν την άδειαν λειτουργίας του».

Αυτός ήταν ένας πραγματικός άθλος, δι-
ότι κατόρθωσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
Α΄ μέσα σε 3 χρόνια να λειτουργήσει ένα 
τέτοιο μεγάλο νοσοκομείο – θεμελιώθηκε 
το 1969 και άρχισε την λειτουργία του την 
1/7/1972 – να το επανδρώση με κατάλληλο 
προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, 
εργατικό κ.ά.) ώστε να καταστεί πρότυπο 
νοσηλευτικό ίδρυμα.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτε-
λούσαν μέλη που πρόσφεραν εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους, με διοικητικό Γενικό Δι-
ευθυντή, τον Αρχίατρο κ. Α. Καραντώνη και 
τον μηχανικό κ. Β. Πολιτάκην ο οποίος επέ-
βλεπε την διαρρύθμιση του παλαιού κτιρί-
ου και την ανέγερσην της νέας πτέρυγας.

Το 1970 άρχισε να λειτουργεί και Σχολή 
Αδελφών Νοσοκόμων «η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» προ-
ετοιμάζοντας προσωπικό για το υψηλόν ιε-
ραποστολικό έργο, όχι μόνο με γνώσεις νο-
σηλευτικές αλλά και με τον απαιτούμενο 
σεβασμό προς τους πάσχοντας κληρικούς.

Πρόκειται περί θαύματος…
Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 

ενώ έδινε μεγάλα ποσά στα διάφορα Νο-
σοκομεία για τη λειτουργία τους, για το 
Νοσοκομείο των κληρικών δεν έδωσε ούτε 
δραχμή.

Ο πανάγαθος Θεός, που πάντα δίνει λύ-

σεις, έκανε κι εδώ το θαύμα του. Να πως το 
περιγράφει ο αρχιεπ. Ιερώνυμος στο ημε-
ρολόγιό του: «Την δύσκολη, για το Νοση-
λευτικό Ίδρυμα, στιγμή ο Θεός παρουσία-
σε τον αείμνηστον Γεώργην Λαιμόν – είχε 
τότε αποθάνει η σύζυγός του, η ευλαβε-
στάτη δέσποινα Κατίγκω… Προτού απο-
θάνει, του είχε εκφράσει την επιθυμίαν, να 
έκαναν κάτι 
υ π έ ρ  τ ο υ 
ιερού κλή-
ρου της Εκ-
κλησίας της 
Ε λ λ ά δ ο ς . 
Έτσι, όταν 
επληροφο-
ρήθη ο Γε-
ώργης ότι 
έχει ιδρυθεί 
το Νοσοκο-
μείον Κλη-
ρικών, σκέ-
φθηκε, ότι 
μέσω του 
Ιδρύματος 
αυτού, θα 
εκπληρώνονταν η επιθυμία της αειμνήστου 
συζύγου του». Με την επίσκεψη του Αρχι-
επισκόπου στη Γενεύη όπου διέμενε ο κ. 
Λαιμός, συζήτησαν περί της δωρεάς προς 
το Νοσοκομείο. Αλλ’ εκτός αυτής της προ-
σφοράς, είχε την πρόθεση να βοηθήσει και 
στην ανέγερση του κτιρίου «ΟΙΚΟΥ ΑΔΕΛ-
ΦΩΝ» αφ’ ενός, και της «ΣΧΟΛΗΣ ΑΔΕΛ-

ΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ – Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» αφ’ 
ετέρου. Μιας δαπάνης τεσσάρων εκατομ-
μυρίων εκείνης της εποχής, εκτός της αξί-
ας του οικοπέδου. Αυτό «πρόκειται περί 
θαύματος…» λέει ο Ιερώνυμος.

Για την κάλυψη της δαπάνης, ο Αρχιεπί-
σκοπος πρόσφερε τον μισθόν του και όλα 
τα δικαιώματά του που έφταναν στην Αρ-
χιεπισκοπή. Το στελέχωσε με πολλές εθε-
λοντικές προσωπικότητες. Η οργάνωση και 
η λειτουργία του υπήρξε υποδειγματική, 
γιαυτό και από τα πρώτα χρόνια τα οικο-
νομικά παρουσίασαν πλεόνασμα.

Η Εκκλησία – ο Αρχι-
επίσκοπος – σε μια ει-
δική πανηγυρική συνε-
δρίαση απένειμε στο Γ. 
Λαιμό το οφίκιο του Με-
γάλου Λογοθέτου εκτι-
μώντας την μεγάλη δω-
ρεά προς το ίδρυμα. Ο 
κ. Λαιμός βλέποντας 
ότι τα χρήματά του πιά-
νουν τόπο ανακοίνω-
σε ότι θα αναλάβει την 
πρωτοβουλία για την ανέγερση ενός μεγά-
λου και πρότυπου Νοσηλευτικού Ιδρύμα-
τος της Εκκλησίας, δυνάμεως χιλίων (1000) 
κλινών. Ένα νούμερο ασύλληπτο για εκεί-
νη την εποχή, όταν σήμερα ο “Ευαγγελι-
σμός” έχει 930 κλίνες και ο “ΑΧΕΠΑ” 720.

Μετά την παραίτηση του Ιερωνύμου, ο 
μεγάλος δωρητής Γεωρ. Λαιμός, βλέπο-
ντας το “μπάχαλο” της “αρπαχτής”, του 
“βολέματος” και την απαξίωση όλων των 
ιδρυμάτων από την Σεραφειμική λαίλα-
πα, διέκοψε κάθε σχέση. Το Νοσηλευτικό 

αυτό ίδρυμα (Ν.Ι.Κ.Ε.) – στολίδι της επο-
χής του – απαξιωμένο πλέον έπαψε να λει-
τουργεί. Σ’ αυτό στεγάστηκε και λειτούρ-
γησε μέχρι πριν ένα χρόνο το Γενικό Νο-
σοκομείο Πατησίων.

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Μέχρι το 1968 όλες οι υπηρεσίες της Ιε-

ράς Συνό-
δου ήταν 
στεγασμέ-
νες στην 
οδό Αγίας 
Φιλοθέης 
όπου ήταν 
και η Αρ-
χιεπισκο-
πή. Ήταν 
τόσο ακα-
τ ά λ λ η λ ο 
το κτίριο 
από πλευ-
ρ ά ς  χ ώ -
ρων που 
ήταν αδύ-
νατον ακό-

μα και να συνεδριάζει η Ολομέλεια της Ιε-
ραρχίας. Γι’ αυτό το πρόβλημα απασχόλη-
σε σοβαρά τον Αρχιεπίσκοπο. Προσπάθη-
σε να βρεθεί οικοπεδική έκταση για ανοι-
κοδόμηση του Διοικητικού Κέντρου της 
Εκκλησίας. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν να 
εξευρεθεί εντός περιορισμένης ακτίνας 
από το κέντρο.

Μετά από εξονυχιστική μελέτη και 
εισήγησή του προς την Ιερά Σύνο-
δο κατέληξαν να ανεγερθεί κτίριον 
εντός του χώρου της Ιεράς Μονής 
Πετράκη, αξιοποιώντας όλον τον 
περίγυρο χώρο. Προσθέτοντας μά-
λιστα και ορόφους στο υφιστάμενο 
κτίριο έδωσε τη δυνατότητα να συ-
στεγαστούν όλες οι εκκλησιαστι-
κές υπηρεσίες των Αθηνών (μέχρι 
τότε ήταν εγκατεσπαρμένες σε πέ-
ντε διαφορετικά σημεία) καθώς και 
κελιά για την μοναστική Αδελφότη-
τα της Μονής, που παράλληλα με 
το κύριο διακόνημά της θα συνέβα-
λαν και στη καλή λειτουργία του Δι-
οικητικού Κέντρου της Εκκλησίας.

Έτσι το 1972 μεταφέρθηκαν όλες 
οι υπηρεσίες στο νέο κτιριακό συγκρότη-
μα της Μονής Πετράκη, εκτός του ΟΔΕΠ, 
που στεγάστηκε στο π. Ψυχικό σε οίκημα 
της Μονής Πεντέλης, που το χρησιμοποι-
ούσε ως κατοικία ο εκάστοτε Αρχιεπίσκο-
πος, εκτός του Ιερωνύμου, που ως κατοικία 
είχε ένα κελάκι στην Μονή Πεντέλης. Στην 
συνέχεια ο μεν Σεραφείμ το έκανε κατοι-
κία, ο δε Χριστόδουλος το ανακαίνισε δα-
πανώντας για την επισκευή και επίπλωση 
το “αστρονομικό” ποσό των 700.000 δρχ. 
(Ν.Α. 22/6/2002) και συνεχίζει να είναι κα-
τοικία του νυν Αρχιεπισκόπου.

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ 
ΚΕΝΤΡΟ
Ο Αρχιεπίσκοπος 

Ιερώνυμος επισκέ-
φθηκε την Εκκλησία 
της Βουλγαρίας από 
6-13 Μαΐου 1968 ώστε 
να συμμετάσχει στις 
εορταστικές εκδηλώ-
σεις για την συμπλή-
ρωση 1100 χρόνων 
από την κοίμηση του 

φωτιστού των Σλαύων αγίου Κυρίλλου. 
Εκεί αισθάνθηκε το ιερό χρέος να μελετή-
σει την ανέγερση επί ελληνικού εδάφους 
ενός κέντρου αδελφικής φιλοξενίας και δι-
ορθοδόξου επικοινωνίας, όπου συναντώμε-
νες οι αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες να 
μελετούν και συζητούν τα διάφορα προ-
βλήματα που τους απασχολούν. 

Αυτήν την ανάγκη θέλησε να θεραπεύσει 
και αποφάσισε την κατασκευή και ίδρυση 
του Διορθοδόξου Κέντρου Αθηνών. Έτσι 
στις 3 Μαρτίου 1969 ετέθη ο θεμέλιος λί-

θος και την 1ην Μαΐου 1971 έγιναν τα εγκαί-
νια, παρουσία αρχηγών και εκπροσώπων 
όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τα οποία 
μάλιστα συνέπεσαν με τις εορτές για την 
συμπλήρωση 150 χρόνων από την απελευ-
θέρωση της Χώρας.

Πρώτος Διευθυντής του Κέντρου υπήρξε 
ο Αρχ. Αναστάσιος Γιαννουλάτος – τώρα 
αρχιεπίσκοπος Αλβανίας –. Αυτό διέθε-
τε 60 μονόκλινα μικρά διαμερίσματα (τα 
οποία μπορούσαν να φιλοξενήσουν άνε-
τα ισάριθμους ξένους συνέδρους), αίθου-
σα συνεδριάσεων (με αυτόματο κέντρο τε-
τραπλής μετάφρασης), ευρύχωρη βιβλιο-
θήκη, αναγνωστήριο, αίθουσα εστίασης 
κ.ά., και όλα αυτά μέσα στον περίβολο της 
Ιεράς Μονής Πεντέλης που και αυτή, ενώ 
μέχρι τότε ήταν ένα ερείπιο, ανακαινίσθη-
κε εξ ολοκλήρου δίνοντας τη δυνατότητα 
στους φιλοξενούμενους να απολαμβάνουν 
την μοναστική ατμόσφαιρα και τις λειτουρ-
γικές ανάγκες τους στο ανακαινισμένο και 
αγιογραφημένο Καθολικό της Μονής.

Το λυπηρό είναι ότι, ενώ το 2009 έγιναν 
εκδηλώσεις για τα σαράντα χρόνια από την 
ίδρυσή του με διάφορες ομιλίες, παρόντος 
και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β΄, δεν 
αναφέρθηκε καν το όνομα του εμπνευστού 
και κτήτορα αυτού του μεγαλειώδους έρ-
γου πνοής (περ. “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” …).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Ιερώνυμος ήθελε να βρίσκεται η εκκλη-

σιαστική παιδεία στα χέρια της Εκκλησίας. 
Ήταν μείζον θέμα γι’ αυτόν, διότι από την 
εποχή της Βαυαροκρατίας την ευθύνη και 
τον προγραμματισμό είχε το κράτος, αφή-
νοντας κερκόπορτες στις προπαγάνδες και 
τις υποχθόνιες μεθοδεύσεις των μυστικών 
κέντρων αποφάσεων.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόλμησε. Έπιασε το νυ-
στέρι στο χέρι και έκανε βαθειές και σω-
στικές τομές. Βρήκε το σθένος και στάθη-
κε μπροστά στην κοσμική εξουσία απαιτώ-
ντας να αναλάβει η Εκκλησία τον προγραμ-
ματισμό και τη στελέχωση της εκπαίδευ-
σης των μελλοντικών στελεχών της, απο-
σπώντας την από τα κυκλώματα των αθέ-
ων που μόλυναν το νεανικό αίμα.

Η προσπάθειά του ήταν ιδιαίτερα επίπο-
νη και παρ’ ότι ο νέος Καταστατικός Χάρ-
της (126/1969) προέβλεπε η εκκλησιαστι-
κή εκπαίδευση να περιέλθει εις την εκκλη-
σία, ο αγώνας αυτός κράτησε δύο χρό-
νια διότι οι αρμόδιοι κρατικοί παράγοντες 
ανέβαλαν από μήνα σε μήνα την δημοσί-
ευση του σχετικού Νόμου. Συγκεκριμένα 
γράφει: «Δι’ όλας αυτάς τας καθυστερή-
σεις είχα πολλάκις διαμαρτυρηθή προς 
τας αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Παιδείας. Και οχλήσεις, προς τον Υφυ-
πουργόν και Υπουργόν έκανα, και δεν εν-
θυμούμαι πόσας εντόνους παραστάσεις 
προς τον Πρωθυπουργόν πραγματοποίη-
σα μέχρι που του εδήλωσα ότι, θα παραιτη-
θώ, αν ο Νόμος δεν εκδοθή αμέσως. Μετά 
από αυτά εδημοσιεύθη, επί τέλους, ο υπ’ 
αριθ. 876/1971 Νόμος την 15/5/1971, “Περί 
υπαγωγής της Δημοσίας Εκκλησιαστικής 
Εκπαιδεύσεως εις την Εκκλησίαν της Ελ-
λάδος και άλλων τινών συναφών διατάξε-
ων”» (Ιερώνυμος σελ. 110).

Το πρόγραμμα της οργάνωσης και ανά-
πτυξης των εκκλησιαστικών Σχολών προ-
χωρούσε κανονικά. Οργάνωσαν τις Κατώ-
τερες, τις Μέσες και τις Ανώτερες σχολές 
και κινήθηκε ο μηχανισμός για την ίδρυση 
μιας Ανώτερης Θεολογικής Ακαδημίας (1).

Σκοπός των προγραμμάτων αυτών ήταν 
η σοβαρή καλλιέργεια των νέων που είχαν 
έφεση να σπουδάσουν την ιερή επιστήμη 
και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο 
έργο της εκκλησίας.

Μετά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου 
Ιερωνύμου Α΄ ο νέος Αρχιεπ. Σεραφείμ με 
έγγραφό του στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ζήτησε να αναλάβει και 
πάλι το κράτος την ευθύνη της εκκλησια-
στικής παιδείας, διότι η Εκκλησία δεν διέ-
θετε το κατάλληλο και εμπνευσμένο προ-
σωπικό «ίνα μεταλαμπαδεύση το γνήσιον 
τούτο εκκλησιαστικόν πνεύμα τοις μέλλου-
σιν ιεράσθαι» (SIC).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η σΦαΓΗ τΩν 12 ΜΗτΡοΠοΛιτΩν  (1974-2014)  5ο μέρος

οι ΜαυΡεσ σεΛιΔεσ τΗσ εΚΚΛΗσιαστιΚΗσ ιστοΡιασ

Διορθόδοξο κέντρο Ι.Μ. Πεντέλης

Ι.Μ. Πετράκη



4 ΑΓΩΝΑΣ δεκεμβριοσ 2014

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 211

ΚΩΔ. ΥΠ. 061603 
ΔΕΚΕΜβΡΙΟΣ 2015
Ιδιοκτήτης - Εκδότης 

- Διευθυντής 
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών , 

 Τ.Κ. 41221 Λάρισα 
 Τηλ.: 2410 284644 
Φαξ: 2410 55-11-13

Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

w w w . a g o n a s . o r g
info@agonas.org

ΑΓΩΝΑΣ

νοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ  στὴν αἰώνιο ζωή 
(Ματθ. 7,14). Αὐτὸ δείχνει  καὶ ἡ ζωὴ 
τοῦ ἁγίου Στεφάνου, ποὺ  ἑορτάζει 
σήμερα.

Ὁ ἅγιος Στέφανος ἦταν πιστὸς ἀκό-
λουθος  καὶ μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ σὲ 
ὅλα.  Ἀποτύπωσε στὴν ψυχή του τὸ 
χαρακτῆρα  τοῦ Χριστοῦ. Ἀκολούθη-
σε τὴν σκληρὰ ὁδὸ  τοῦ καθήκοντος.

Ἂν κάνουμε μερικὲς συγκρίσεις, 
θὰ  δοῦμε, ὅτι βάδισε πάνω στὰ χνη 
τοῦ  Χριστοῦ.

Τί εἶπε ὁ Χριστός; «Οὐκ ἦλθον  δι-
ακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι»· 
ἦρθα  στὸν κόσμο ὄχι γιὰ νὰ μὲ ὑπη-
ρετήσουν,  ἀλλὰ γιὰ νὰ ὑπηρετή-
σω (Ματθ. 20,28). Καὶ  ὑπηρέτησε ὁ 
Χριστὸς τὸν κόσμο ὑλικῶς  καὶ πνευ-
ματικῶς. Ὑλικῶς, διότι  θεράπευσε τὰ 
ἄρρωστα κορμιὰ καὶ ἔθρεψε  τὰ πει-
νασμένα στόματα καὶ στομάχια. Πρὸ  
παντὸς ὅμως τὸν ὑπηρέτησε πνευ-
ματικῶς  μὲ τὴν οὐράνια διδασκαλία 
του. Ἀλλ᾿ αὐτὸ  ἔκανε καὶ ὁ Στέφανος. 
Ἦταν ἕνας  ταπεινὸς ὑπηρέτης καὶ ὄχι  
ἐκμεταλλευτὴς τῆς κοινωνίας. Πῶς  
ὑπηρέτησε; Ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ  
διακόνους, ποὺ ἀπ᾿ τὸ πρωῒ μέχρι 
τὸ βράδυ  διακονοῦσαν στὰ συσσί-
τια τῆς  ἐκκλησίας τῶν Ἰεροσολύμων 
καὶ  φρόντιζαν κανείς φτωχὸς νὰ μὴν 
πεινᾷ.  Ὑπηρέτησε ὅμως καὶ πνευ-
ματικῶς. Διότι  δίδασκε, ὅπως ὁ Χρι-
στός. Τί δίδασκε ὁ  Στέφανος; Δίδα-
σκε τὸ θεμελιῶδες  δόγμα· ὅτι ὁ Ἰη-
σοῦς Χριστὸς δὲν εἶνε  ἁπλῶς ἕνας 
ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ εἶνε ὁ  Μεσσίας, ὁ 
Λυτρωτής, ὁ ἐνανθρωπήσας  Θεός. 
Αὐτό ἐκήρυττε. Καὶ τὸ ἀποδείκνυε 
μὲ  ἐπιχειρήματα ἰσχυρά, τὰ ὁποῖα  
ἀκούσατε στὸν σημερινὸ ἀπόστολο. 
Αὐτή  ἦταν ἡ διδασκαλία του.

Καὶ ὅπως ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν παρα-
δεκτὸς ἀπὸ  ὅλους, ἀλλ᾿ ἐναντίον του 
ἦταν οἱ  γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, 
ὁ Ἄννας  κι ὁ Καϊάφας, ἔτσι καὶ τὴ δι-
δασκαλία τοῦ  Στεφάνου δὲν τὴν πα-
ραδέχθηκαν ὅλοι.  Ὑπῆρχαν ῥεύματα 
ἀντίθετα, εἶχε καὶ  ἐχθροὺς φανατι-
κούς. Αὐτοί, ὅταν  ἄκουγαν τὸ ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ, σὰ᾿ σκυλιὰ  λυσσα-
σμένα ἐπιτίθεντο ἐναντίον τοῦ  Στε-
φάνου.

Ο Χριστός, ὅπως βλέπουμε στὰ 
εὐαγγέλια,  ἀποστόμωνε τοὺς φαρι-
σαίους, τοὺς  σαδδουκαίους καὶ τοὺς 
ἡρωδιανούς. ῎ Ετσι καὶ ὁ Στέφανος· 
μὲ τὴν πίστι  καθήλωνε τοὺς ἀντιπά-
λους, ἔφραζε τὰ  ἀπύλωτα στόμα-
τα, καὶ ἀπεδείκνυε μὲ  δύναμι ὅτι ὁ 
Χριστὸς εἶνε Θεός.

Ο Χριστὸς καταδικάστηκε μὲ βία 
καὶ  συκοφαντία. Ἔτσι καὶ ὁ Στέφα-
νος. Δὲ᾿  μπόρεσαν νὰ τὸν καταβά-
λουν  διαλεκτικῶς, διότι ἡ χριστια-
νικὴ  πίστι εἶνε πάντοτε ἀήττητη. 
Γι᾿ αὐτὸ  νίκησε ὁ Στέφανος. Ἀλλὰ 

τότε κατέφυγαν  στὴ βία. Ὅπλο τῶν 
δειλῶν καὶ μοχθηρῶν  δὲν εἶνε ἡ 
ἀλήθεια, ἀλλὰ ἡ συκοφαντία  καὶ 
διαβολή. Κατηγόρησαν τὸ Στέφανο,  
ὅτι εἶνε ἐναντίον τῶν νόμων, ἐναντί-
ον  τῶν ἐθίμων, ἐναντίον τοῦ ναοῦ,  
ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὅτι βλασφημεῖ 
τὸν  Θεόν! Συκοφαντία φρικτή. Ἐν 
τούτοις ἡ  συκοφαντία ἔπιασε. Καὶ ὁ 
Στέφανος  ὡδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ 
δικαστηρίου.

Δείλιασε ἐκεῖ; Δὲν δείλιασε. Ὅπως 
ὁ  Χριστὸς στάθηκε ἀτάραχος ἐνώ-
πιον τοῦ  Πιλάτου καὶ μαρτύρη-
σε «τὴν καλὴν  ὁμολογίαν» (Α΄ Τιμ. 
6,13), ἔτσι καὶ ὁ  Στέφανος· μὲ πρό-
σωπο λαμπρό, σὰν  ἄγγελος, ἀντιμε-
τώπισε τοὺς δικαστάς.  Μίλησε μὲ 
τὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας καὶ  ὡμο-
λόγησε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸ Χρι-
στό.  Ἀλλ᾿ ὅταν ἐκεῖνοι ἄκουσαν τὸ 
ὄνομα τοῦ  Χριστοῦ, τότε λύσσαξαν 
πραγματικά.  Τόση κακία εἶχαν ἐνα-
ντίον τοῦ Χριστοῦ,  ὥστε βούλωσαν 
τ᾿ αὐτιά τους νὰ μὴν  ἀκοῦνε τὸ ὄνο-
μά του. Ὥρμησαν πάνω στὸ  Στέφα-
νο, τὸν ἅρπαξαν βιαίως, καὶ χωρὶς  
πολλὲς διαδικασίες ἔβγαλαν ἀπόφα-
σι  θανάτου· ὅπως καὶ γιὰ τὸ Χριστό.

Κι ὅπως ὁ Χριστὸς θανατώθηκε ἔξω 
ἀπὸ τὴν  πόλι (διότι δὲν ἐπιτρεπόταν 
νὰ  σταυρωθῇ ἄνθρωπος μέσα στὰ  
Ἰερόσολυμα· ἐθεωρεῖτο αὐτὸ βεβή-
λωσι  τῆς ἱερᾶς πόλεως), ἔτσι καὶ ὁ 

μαθητής  του ὁ Στέφανος. Τὸν πήρα-
νε καὶ τὸν  ὡδήγησαν ἔξω τῆς πόλε-
ως. Ἐκεῖ ἦρθε ἡ  ὥρα νὰ ἐκτελεσθῇ ὁ 
μάρτυς ὁ πιστός.

Πῆραν καθένας στὸ χέρι λιθά-
ρια καὶ μὲ  ὁρμὴ τὰ ἐκσφενδόνιζαν 
πάνω στὸ σῶμα  του. Γέμισε πληγὲς 
καὶ αἵματα. Καὶ καθὼς  τὸ αἷμα ἔτρε-
χε ἀπὸ τὴν κεφαλή του καὶ  πλησίαζε 
πλέον ἡ ὥρα νὰ παραδώσῃ τὴν  ἁγία 
του ψυχή, πάλι μιμήθηκε τὸ Χριστό.  
Ὅπως ὁ Κύριος πάνω στὸ σταυρὸ δὲν 
εἶπε  λέξι ἐναντίον τῶν σταυρωτῶν 
του, ἀλλὰ  ἦτο ὅλος εὐλογία, ἔτσι καὶ 
αὐτός. Κι  ὅπως ὁ Χριστὸς εἶπε «Πά-
τερ, ἄφες  αὐτοῖς· οὐ γὰρ οίδασι τί 
ποιοῦσι» (Λουκ.  23, 34), ἔτσι καὶ ὁ 
Στέφανος εἶπε· «Κύριε,  μὴ στήσης 
αὐτοῖς τὴν ἁμαρτίαν ταύτην»·  Κύ-
ριε, μὴ τοὺς λογαριάσῃς τὴν ἁμαρ-
τία  ποὺ διαπράττουν φονεύοντας 
ἕναν  ἀθῷο (Πράξ. 7,60).

Ἔτσι τελείωσε τὴ ζωή του ὁ  πρω-
τομάρτυς τοῦ Χριστοῦ· μιμητής Του  
σὲ ὅλα.

Σήμερα ὁ ἅγιος Στέφανος  παρου-
σιάζεται ἐνώπιόν μας καὶ μᾶς  καλεῖ 
νὰ τὸν μιμηθοῦμε. Σὰν τὸν ἀπόστο-
λο  Παῦλο μᾶς προτρέπει· «Μιμη-
ταί μου  γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χρι-
στοῦ» (Α΄ Κορ. 11,1).  Μποροῦμε 
ἐμεῖς νὰ ποῦμε, ὅτι βαδίζουμε  στὰ 
χνη του; Ἂς δοῦμε.

Ο Στέφανος εἶχε ὡς δόγμα τῆς 
ζωῆς του·  «ὅλα γιὰ τὸν ἄλλο, τίπο-
τα γιὰ τὸν ἑαυτό  μας». Ἐμεῖς συμ-
φωνοῦμε; Ἂν σεῖς ἔχετε  τέτοια 
ἀπόφασι, πέφτω καὶ φιλῶ τὰ πόδια  
σας. Δῶστε μου τέτοιους ἀνθρώ-
πους!  Ἐκεῖνος, ὅλα γιὰ τὸν πλησί-
ον· ἐμεῖς,  δυστυχῶς, ὅλα γιὰ τὸν 
ἑαυτό μας. Καμμιά  θυσία.

Ο Στέφανος ὡμολόγησε μέχρι 
μαρτυρίου  τὸ Χριστό. Ἐμεῖς; Δὲν 
διακινδυνεύουμε  γιὰ τὸ ὄνομά Του 

στὸ παραμικρό.  Ντρεπόμαστε καὶ 
τὸ σταυρό μας νὰ  κάνουμε, μήπως 
μᾶς εἰρωνευθοῦν. Εἴμαστε ἀνάξιοι 
Χριστιανοί.

Θέλετε σύγκρισι καὶ σ᾿ ἕνα ἄλλο 
σημεῖο;  Ἐκεῖ πλέον παίρνουμε μη-
δέν. Ὁ  Στέφανος, χτυπημένος καὶ 
αἱμόφυρτος,  βρῆκε τὴ δύναμι τῆς 
ἀγάπης νὰ πῇ·  «Χριστέ μου, συγ-
χώρεσέ τους». Σᾶς  ἐρωτῶ· ἔχου-
με ἐμεῖς τέτοια καρδιά;  Συγχω-
ροῦμε; Ἐμεῖς, ὄχι πέτρα στὸ  κε-
φάλι νὰ μᾶς ῥίξουν, ἀλλὰ τὸ ἐλά-
χιστο  νὰ μᾶς κάνουν, δὲν τὸ συγ-
χωροῦμε. Εἴμαστε  μνησίκακοι κ᾿ 
ἐκδικητικοί, καὶ δὲ᾿  συγχωροῦμε. 
Νά μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν  κάποια 
νύφη, ποὺ τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες  
δὲν φίλησε τὸ χέρι τῆς πεθερᾶς της, 
ἀλλὰ  τῆς κρατάει κακία. Νά καὶ κά-
ποια  πεθερά, ποὺ δὲ  συγχώρησε 
τὴ νύφη της ποὺ  γονάτισε μπρο-
στά της. Νά καὶ δυὸ  ἀδέρφια, ποὺ 
δὲν ἔδωσαν τὸν ἀσπασμὸ τῆς  ἀγά-
πης… Μέσα μας ὑπάρχουν μίση καὶ  
πάθη ἀβυσσαλέα.

Λοιπόν, ποιά σχέσι ἔχουμε ἐμεῖς 
μὲ τὸν  ἅγιο Στέφανο, ποὺ ἦταν 
ἕτοιμος γιὰ  θυσία, γεμᾶτος ἀγά-
πη, δυνατὸς νὰ  συγχωρῇ; Ἐμεῖς γί-
νεται ἔρανος γιὰ τοὺς  φτωχοὺς καὶ 
τί δίνουμε παρακαλῶ; Οἱ  πλούσι-
οι δίνουν ψίχουλα. Εὐτυχῶς ποὺ ὁ  
φτωχὸς λαός μας  κρύβει στὰ βάθη 
του  ὑπέροχα αἰσθήματα. Μπο-
ρεῖ ὁ πλούσιος  καταστηματάρχης 
νὰ δίνῃ πέντε  δραχμές, ἀλλὰ μιὰ 
καθαρίστρια τοῦ  δημοσίου λέει· 
Φτωχιὰ εἶμαι, μὰ  ὑπάρχουν καὶ 
φτωχότεροι ἀπὸ μένω· ἐγὼ  κάτι 
παίρνω. Κι ἀνοίγει τὸ μαντήλι της,  
χήρα αὐτή, καὶ δίνει γενναῖα.

Ἂν ζοῦμε ἀκόμη καὶ ὑπάρχουμε,  
ἀγαπητοί μου, ὑπάρχουμε ὄχι ἀπὸ 
τοὺς  πλουσίους μὲ τὶς σκληρὲς 
καρδιές·  ζοῦμε καὶ ὑπάρχουμε, δι-
ότι στὸ φτωχό  μας λαὸ ὑπάρχουν 
ἀκόμα διαμάντια,  χαρακτῆρες μὲ 
ὑπέροχες ἰδιότητες.

Ταῦτα ἀγαπητοί μου. Ο Στέφανος 
εἶνε ἡ  διδασκαλία μας, ὁ Στέφανος 
εἶνε ὁ  ἔλεγχός μας. Χρειάζεται θάρ-
ρος καὶ  ἀπόφασι γιὰ νὰ βαδίσου-
με κ᾿ ἐμεῖς ἐμπρός.

Στὸ στρατό, σὲ δύσκολες μέρες, 
ὁ λοχαγὸς  λέει· Ἔχουμε νὰ ἐκτελέ-
σουμε μιὰ  δύσκολη ἀποστολή, ποὺ 
ἀπαιτεῖ θυσία·  ὅποιος ἀγαπᾷ τὴν 
πατρίδα καὶ τὸ λέει ἡ  καρδιά του, 
ἂς κάνῃ τρία βήματα  μπροστά!… 
Κι ἀπὸ τοὺς ἑκατοντάδες,  βγαίνουν 
ἕνας ἢ δύο, ποὺ μὲ σθένος  νικοῦν 
καὶ κατατροπώνουν τὸν ἐχθρό.

Μπρός λοιπὸν κ᾿ ἐδῶ! Ἔχετε θάρ-
ρος,  βαδίστε πρὸς τὰ ἐμπρός. Κά-
ντε τὰ τρία  βήματα! Μιμηθῆτε τὸν 
Στέφανο. Ὅπως  ἐκεῖνος τά ᾿δωσε 
ὅλα γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὸν  πλησίον, 
ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς νὰ τὰ δώσουμε ὅλα.  
Κι ἂν δὲν μποροῦμε ὅλα, ἔστω τὰ 
μισά· κι  ἂν δὲν μποροῦμε τὰ μισά, 
ἔστω λιγώτερα.  Ὅπως ἐκεῖνος ἦτο 
θαρραλέος, ἔτσι κ᾿  ἐμεῖς τολμη-
ροὶ καὶ θαρραλέοι,  ὁμολογοῦντες 
τὴν ἀλήθεια ἐν μέσῳ  ἑνὸς κόσμου 
ἀπιστίας καὶ διαφθορᾶς. Κι  ὅπως 
ἐκεῖνος συγχωροῦσε, νὰ  συγχω-
ροῦμε κ᾿ ἐμεῖς.

Βαδίζοντας ἔτσι πάνω στὰ χνη 
τῶν ἁγίων  καὶ μαρτύρων, θ᾿ ἀξιω-
θοῦμε κ᾿ ἐδῶ στὴ γῆ  νὰ ζήσουμε 
ὄντως χριστιανικὴ ζωή, καὶ  στὸν 
οὐρανὸ νὰ τύχουμε τῶν αἰωνίων  
στεφάνων. Ἀμήν.

Η Θεια ΓεννΗσισ του 
σΩτΗΡοσ ιΗσου ΧΡιστου

Η Ορθόδοξος Χριστιανική Υμνολογία των Χριστου-
γέννων θριαμβευτικώς αναγγέλλει το Μέγα Μυστήρι-
ον της Θείας Οικονομίας, την γέννησιν - ενανθρώπη-
σιν του Κυρίου μας και Θεού Ιησού Χριστού.

«Χριστός γεννάται δοξάσατε 
Χριστός εξ’ Ουρανών απαντήσατε 
Χριστός επί γης υψώθητε»

«Ευφραίνεσθε δίκαιοι 
Ουρανοί αγαλλιάσθε 

σκιρτήσατε τα Όρη 
Χριστού γεννηθέντος»

(Εξαίσιοι Εκκλησιαστικοί Ύμνοι της Ιεράς Ακολουθί-
ας των Χριστουγέννων της 25ης Δεκεμβρίου)

Το Μέγα υπερφυσικόν γεγονός της θείας Οικονο-
μίας, η ενανθρώπησις του Υιού και Λόγου του Θεού, 
του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυ-
ρίου ημών Ιησού. Χριστού, είχε προαναγγελθεί υπό 
των Αγίων Προφητών προ πολλών από της πραγμα-
τοποιήσεώς του ετών. Και «ότε ήλθε το πλήρωμα του 
χρόνου εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν Αυτού γενώμε-
νον εκ γυναικός» υπερφυσικώς, μας λέγει ο Θεόπνευ-
στος Απόστολος Παύλος.

Ο ύψιστος Θεός γίνεται ταπεινός άνθρωπος: «Ο Λό-
γος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασά-
μεθα την δόξαν Αυτού πλήρους χάριτος και αληθεί-
ας» μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγ-
γελιστής (Ιωάν. Κεφ. Α΄ 14).

Πριν από την παρουσία του Θεού Ιησού Χριστού 
στη γη, η ανθρωπότης ήταν βυθισμένη εις το σκότος 
της ειδωλολατρίας και αμαρτίας. Της κατάπτωσης, 
της απώλειας.

Εκ της παρουσίας του Λόγου του Θεού Ιησού Χρι-
στού, έλαμψε στον κόσμο ΦΩΣ Μέγα, Θείον, Άγιον, 
Σώζον ΦΩΣ, ώστε τους ανθρώπους «τέκνα Θεού γε-
νέσθαι και εις επίγνωσιν της αληθείας ελθείν» (Ιωάν. 
Κεφ. Α΄ 12).

Η αρετή της αγάπης – άγνωστη παντελώς – έλαμψε 
και εφώτισε – ωδήγησε – τις καρδιές στο δρόμο του 
Θεού. Ο λόγος του Θεού Ιησού Χριστού «ταύτα εντέλ-
λομαι υμίν ίνα αγάπην έχετε αλλήλοις» (Ιωάν. Κεφ. ΙΕ΄ 
17) ανεμόρφωσε τα αισθήματα από του ζωώδους και 
βαρβάρου εις τα Πνευματικά και Ειρηνικά. Από του 
οφθαλμόν αντί οφθαλμού εις το «πάντα υμών εν αγά-
πη και ειρήνη γινέσθω» (Προς Κορινθ. Α΄ Κεφ. ΙΣΤ΄ 14).

Η αρετή της αγάπης εξαφάνισε μίση, διέγραψε πάθη, 
εξημέρωσε αισθήματα, αλάφρωσε βάρη ανομημάτων, 
εσυγχώρησε αμαρτήματα, έφερε την ειρήνην του Θεού 
«την πάντα νουν υπερέχουσαν».

Ο Λόγος του αγαπώντος Θεού έλουσε τις καρδιές 
στα νάματα της θείας χάριτος και ανύψωσε τους αν-
θρώπους εις ανωτέρας σφαίρας διανοήσεως και κα-
τηύθυνε εις ευγενεστέρους κύκλους δράσεως.

Το φως του Χριστιανισμού κατηύγασε εις όδευ-
σιν στο δρόμο του Θεού. Σταμάτησαν ο διχασμός, η 
έχθρα, η αντιδικία, τα μίση, η συκοφαντία, η ψευτιά, 
η αδικία, που μόνον καταστροφήν φέρουν.

Τώρα το φως του Χριστιανισμού εφανέρωσε και 
εδογμάτισε την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη, καλοσύ-
νη, αλήθεια, δικαιοσύνη, Χριστιανικά δόγματα – αρετές 
που εξαγνίζουν, ανεβάζουν και ωραιοποιούν τη ζωή και 
τόσον την έχομεν ανάγκην σήμερα κυρίως, εις εποχήν 
κρίσεως, πτώσεως και παντοίων κακών.

Ήλθεν ο υψηλός Θεός στη γη ως ταπεινός άνθρω-
πος. Κατέβη Εκείνος στη γη ίνα αναβιβάση τον άνθρω-
πον εις τον Ουρανόν. Φωτιζόμενοι εκ του Θείου φω-
τός, την Γέννησιν - Ενανθρώπηση, Σταύρωσιν και Ανά-
στασιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού 
Χριστού, πορευθώμεν εις τον δρόμον του Θεού εν πί-
στει και ευλαβεία, εν αγάπη και φιλαλληλία, εν δικαι-
οσύνη και αληθεία εν ειρήνη, εν υπομονή, ψάλλοντες 
μετά των Αγίων Αγγέλων «ετέχθη ημίν σήμερον Σωτή-
ρος έστι Χριστός Κύριος» και μετά του Ιερού Υμνωδού. 

«Ευφραίνεσθε δίκαιοι  «Τα σύμπαντα σήμερον
Ουρανοί αγαλλιάσθε χαράς πληρούνται
σκιρτήσατε τα Όρη Χριστός ετέχθη
Χριστού γεννηθέντος»  Σωτήρ του κόσμου»

Π. ΡΗΓΑΣ

+ Μητρ. Φλωρίνης 
Αυγ. Καντιώτου 

Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα
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- πληροφόρηση- 

Ήταν 15 Μαΐου 2004 ημέρα γιορτής του 
πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου. Στο κάλεσμα 
του κόσμου να παρευρεθεί στην ειρη-
νική – όπως κάθε φορά – με πανώ δια-
μαρτυρία και προς τις αρχές του τόπου 
που για οκτώ (8) χρόνια μένουν απαθείς 
ως προς την παρανομία που έγινε στην 
τοπική μας Εκκλησία, η απάντηση υπήρ-
ξε άμεση και ολοπρόθυμη.

Η εφημερίδα μας είχε “ΑΝΟΙΚΤΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ” προς όλους τους επίση-
μους φορείς της πολιτείας, και τους κα-
λούσε να ενσκύψουν στο πρόβλημα πι-
έζοντας προς κάθε κατεύθυνση για την 
επίλυσή του προς το καλό της πόλης και 
της Εκκλησίας.

Πολυπληθής η παρουσία πιστών κάθε 
ηλικίας και φύλου διατράνωναν με πανώ 
και πλακάτ το πόθο τους για μια ελεύ-
θερη και ζώσα εκκλησία.

Ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, και η πο-
μπή με τους Ιερείς, αγήματα, λάβα-
ρα, δεσποτάδες περνούσαν μπρο-
στά από τους συγκεντρωμένους-
διαμαρτυρομένους, κάποιος μέσα από 
τους ακολουθώντας την πομπή άρχισε να 
ωρύεται – ήταν η μόνη φορά που συνέβη κάτι 
τέτοιο – ότι γρήγορα όλους αυτούς θα τους 
τακτοποιήση!

Δεν άργησαν να έρθουν τα μαντάτα. Στις 23 
Μαΐου 2004 (7 ημέρες αργότερα) ο Προϊστά-
μενος, – Πρόεδρος Εφετών Λάρισας – ήταν 
ο κύριος που ωρύονταν – με έγγραφο του 
προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας και 
κοινοποίηση προς τον Εισαγγελέα του Αρεί-
ου Πάγου (προς ενημέρωση) ζητούσε, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, από την Αστυνομία «να ενερ-
γήση τα δέοντα δια την τιμωρία των ενόχων 
και δια την εξάλειψη του απαράδεκτου αυ-
τού φαινομένου εις το μέλλον». Το έγγραφο 
αυτό άμεσα κοινοποιείται σε: Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ & 
Β΄ Α.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΤ. Π. ΛΑΡΙΣΑΣ – Α.Τ. ΥΠΑΙ-
ΘΡΟΥ, με την παρατήρηση, «Για πλήρη εφαρ-
μογή των εντελλομένων και ειδικότερα της 
τελευταίας παραγράφου» (δηλαδή γρήγορα 
τακτοποιήστε τους).

Τέτοιο έγγραφο και μάλιστα από Πρόεδρο 
Εφετών δεν γνωρίζουμε εάν έχει σταλεί ποτέ 
σε μία από τις εκατοντάδες συγκεντρώσεις-
διαμαρτυρίες που πραγματοποιούνται κάθε 
χρόνο σε όλη την Ελλάδα και με γεγονότα σο-
βαρά που για μέρες ολόκληρες οι πληγείσες 
περιοχές προσπαθούν να συνέλθουν.

Ο κ. Πρόεδρος – αναρμοδίως – χαρακτήρι-
σε τους αγωνιζόμενους, πριν πάσης διαδικα-
σίας, ενόχους, εννοώντας «μαζέψτε τους τα-
ραξίες ενόχους και φέρτε τους να τους πε-
ριποιηθώ».

Κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζετε ότι, κανείς 
δεν δικαιούται να ενοχοποιήσει κάποιους, 
πολλώ μάλλον δικαστής ανώτατος, που εί-
ναι θεσμικά ταγμένος τελεσίδικα να κρίνει; 
Ο δικαστής δεν είναι κατήγορος. Είναι δίκαι-
ος κριτής.

Με την απαράδεκτη και πρωτόγνωρη αυτή 
ενέργεια ο κ. Πρόεδρος προκάλεσε την αστυ-
νομική παρέμβαση και την εις βάρος των αγω-

νιζόμενων άδικη δίωξη, παρακάμπτοντας τον 
κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών και 

τον κ. Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Λάρισας, βγάζοντας μάλιστα και τελε-
σίδικη κρίση!

Έτσι η Αστυνομία με το έγγραφο αυτό 
και με την πρώτη ευ-
καιρία που της δόθη-
κε στις 5 Αυγούστου σε 
συγκέντρωση εκατοντά-
δων ανθρώπων έξω από 
το επισκοπείο, παρού-
σης αστυνομικής δύνα-
μης – όπως κάθε φορά 
– και χωρίς να έχει συμ-
βεί τίποτα, παρά μόνο 
τα γνωστά συνθήματα, 
σχημάτισε δικογραφία 
με μάρτυρα έναν αστυ-
νομικό – από 40-50 που 
ήταν η δύναμή τους – δι-
ότι, όπως φαίνεται οι άλ-
λοι αρνήθηκαν να κατα-
θέσουν όσα δεν έγιναν. 
Ο εν λόγω αστυνομικός 
κατέθεσε: 

«Σήμερα (5-8-2004) διατά-
χθηκα από την Υπηρεσία μου 
να μεταβώ μαζί με άλλους συ-
ναδέλφους μου περί 18:45  ́στην 
οδό Ιωαννίνων στη Λάρισα, έξω 
από την Μητρόπολη Λάρισας 
για λήψη μέτρων τάξης γιατί 
εκεί είχαν συγκεντρωθεί τριά-
ντα (30) περίπου άτομα με σκο-
πό να αποδοκιμάσουν τον Μη-
τροπολίτη Λάρισας. Τα άτομα 
αυτά, όπως διαπίστωσα κατά 
την άφιξή μου στο σημείο, φώ-
ναζαν διάφορα υβριστικά συν-
θήματα σε βάρος του Μητροπολίτη, όπως: «ΑΝΑΞΙ-
ΟΣ» και «ΛΑΠΠΑ τα χέρια σου στάζουν αίμα». Τα άτο-
μα αυτά επαναλάμβαναν όλα μαζί τις παραπάνω ύβρεις 
για αρκετή ώρα, τόσο κατά την παραμονή του Μητρο-

πολίτη εντός της Μητρόπολης, όσο και κατά την αποχώ-
ρησή του. Μάλιστα κατά την έξοδό του κινήθηκαν απει-

λητικά εναντίον του Μητροπολίτη αλλά συγκρατήθηκαν 
από τους αστυνομικούς. Μεταξύ αυτών που αναγνώρισα 
είναι (αναφέρει 3 άτομα) – και καταλήγει –. Μετά την 
έξοδο του Μητροπολίτη και την απομάκρυνσή του από 

την Μητρόπολη, οι συγκε-
ντρωμένοι αποχώρησαν» 
(φωτ. πίσω).

Παρακολουθώντας 
την εξέλιξη φθάσα-
με στις 2 Σεπτεμβρίου 
2004 όπου βρίσκου-
με τον δεσπότη Ιγνά-
τιο με πέντε (5) ιερο-
μονάχους να καταθέ-
τουν στο Α΄ Αστυνομι-
κό Τμήμα.

Η κατάθεση του δε-
σπότη Ιγνατίου έλεγε:

«Είμαι Μητροπολίτης 
Λάρισας και Τυρνάβου. Την 
5-8-2004 και περί ώραν 
18:30 περίπου, έξω από την 
Μητρόπολη Λάρισας, συ-
γκεντρώθηκαν τριάντα (30) 
περίπου άτομα, τα οποία χω-
ρίς καμιά πρόκληση με εξύ-
βρισαν επανειλημμένα με 
τις φράσεις: «ΑΝΑΞΙΟΣ», 
«ΛΑΠΠΑ τα χέρια σου στά-
ζουν αίμα», «Έξω οι κλέφτες 
από την Εκκλησία» κ.λ.π. 
Τις φράσεις αυτές επανέλα-
βαν, φωνάζοντας όλοι μαζί 
και προσέβαλαν την τιμή και 
αξιοπρέπειά μου. Εκεί συ-
γκεντρώθηκαν και μετά από 
συνεννόησή τους, με σκοπό 
να με εξυβρίσουν. Συνέχισαν 

τα υβριστικά αυτά συνθήματα εις βάρος μου, τόσο κατά 
την παραμονή μου εντός της Μητρόπολης, όσο και κατά 
την έξοδό μου από αυτή, περί ώρα 19:15, που αναχώρησα 
προκειμένου να μεταβώ στην 1η Στρατιά για την τέλεση 

του Εσπερινού. Κατά την έξοδό μου μάλιστα κινήθηκαν 
απειλητικά, σε βάρος μου, με άγριες διαθέσεις αλλά συ-

γκρατήθηκαν από αστυνομικούς και δεν κατόρ-
θωσαν να με κτυπήσουν. Από τους συγκεντρω-
μένους αναγνώρισα (αναφέρει 14 άτομα) και συ-
νεχίζει. Επιθυμώ την Ποινική τους δίωξη και 
τη νόμιμη τιμωρία τους» (φωτ.πίσω). 

Ίδιες ακριβώς ήταν και οι υπόλοιπες 
καταθέσεις κατηγορίας των 5 ιερομο-
νάχων, χωρίς πουθενά να αναφέρο-
νται έκτροπα, πέτρες, ξυλοδαρμοί, 
τζάμια σπασμένα κ.α. καθώς και στο 
βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας.

Η υπόθεση προχωρά ταχύτατα. Η 
αστυνομία στις 28-9-2004 επιστρέφει 
την «1205/24-5-2004 παραγγελία του 
Προϊσταμένου Εφετείου Λάρισας», και 
αναφέρει: «Σας υποβάλλουμε προσηρ-
τημένα σχηματισθείσα από την Υπη-
ρεσία μας δικογραφία, αποτελούμενη 
από επτά (7) εκθέσεις ένορκης κατά-
θεσης μαρτύρων, για εξύβριση (άρ-
θρο 361 Π.Κ.) του εγκαλούντος Μη-
τροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. 
ΙΓΝΑΤΙΟΥ… πράξη που έλαβε χώρα 

την 5-8-2004 ώρα 18:30 περίπου στη Λάρισα, 
έξω από τη Μητρόπολη Λάρισας, από συγκε-
ντρωμένους, μεταξύ των οποίων αναγνωρί-
σθηκαν οι κάτωθι: (αναφέρονται 16 ονόμα-
τα – ένα άγνωστο).

Οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν στον Γ΄ Πται-
σματοδίκη Λάρισας στις 29-10-2004 απολογι-
στικό υπόμνημα αντικρούοντας όλα αυτά που 
ισχυρίζονταν ο κ. Ιγνάτιος ζητώντας παράλλη-
λα ο φάκελος με την υπόθεση να παραπεμ-
φθεί σε άλλη εφετειακή περιφέρεια.

Η ποινική δίωξη δεν προχωρούσε, παρ’ 
όλη τη σφοδρή επιθυμία του κ. Προϊσταμέ-
νου Εφετών, του δεσπότη Λάρισας και των 
μαρτύρων κατηγορίας να μας κλείσουν φυ-
λακή και δεν προχωρούσε γιατί δεν στοιχει-
οθετούνταν αδίκημα και ως εκ τούτου με το 
νόμο 31/3364/05 μπήκε στο αρχείο. 

Ο δεσπότης στη συνέχεια, που ετρώθη το 
γόητρό του γιατί δεν πήγαν οι αμφισβητίες 
Αγωνιζόμενοι να τον προσκυνήσουν, ως άλ-
λος Ηρώδης πλήρης χριστιανικής οργής, απο-
φασίζει την εξόντωση των «δικαίων ως βαρείς 
και βλεπόμενους». Καταθέτει:

Α) Στις 14-1-2005 αίτηση ασφαλιστικών μέ-
τρων.

Β) Στις 28-2-2005 Αγωγή στο Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Λάρισας κατά 15 ατόμων και 

Γ) Στις 10-4-2005 άλλη Αγωγή σε 18 ακό-
μη άτομα, ζητώντας χρηματική ικανοποίηση.

Και για να πιάσει το κόλπο και μην πάθουν 
ό,τι με την προηγούμενη μηνυτήρια αναφορά, 
πρόσθεσαν και κάμποσα ψέματα, που μόνο… 
δεσπότης μπορούσε να τα πει, όπως: «κτυπούν 
με πέτρες, λακτίζουν και εφορμούν αδιακρίτως εναντί-
ον εμού και της συνοδείας μου με πρόθεση να πλήξουν 
την σωματική μου ακεραιότητα…, πίπτουν με το σώμα 
τους επί του εμπροσθίου τμήματος το αυτοκίνητο, χτυ-
πούν τους υαλοπίνακες για να τους θραύσουν, ή εκτο-
ξεύουν πέτρες κατ’ αυτού, χρησιμοποιώντας ακόμα και 
μικρά παιδιά για τις ενέργειές τους αυτές…», «διέβαινα 
την οδό προς το Μνημείο για τέλεση επιμνημόσυνης δέ-

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο  «ΘριαΜΒος του ιγνατιου»

συνεχίζεται στη σελ.6

Αγαπητέ αναγνώστη, 
Θα θέλαμε να σου κάνου-

με γνωστό, ότι αναγκαζόμα-
στε να δημοσιεύσουμε αυτά 
τα λίγα, ως αντιπροσωπευ-
τικά ενός όγκου ιστορικών, 
μαρτυρικών πεπραγμένων, 
άγνωστων στον  κόσμο και 
δεν το κάναμε γιατί πιστεύ-
ουμε πως όσα κάναμε εί-
ναι αποτέλεσματα της χά-
ριτος του Θεού, και ως εκ 
τούτου κάθε δημοσίευση 
θα εκλαμβάνονταν ως μα-
ταιόδοξη προσπάθεια προ-
βολής. Ούτε και τώρα θα το 
επιθυμούσαμε αν δεν είχα-
με προκληθεί σε τέτοιο βαθ-
μό χρονιάρες μέρες- Γέννη-
ση του Χριστού μας - από 

τον δεσπότη Ιγνάτιο - τεχνί-
τη στα δαιμονικά τερτίπια - ο 
οποίος δημοσίευσε την δή-

θεν δικαστική μας κατατρό-
πωση - αγνοώντας ότι τον 
τελευταίο λόγο τον έχει ο 

Θεός - για να κλέψει την ει-
ρήνη από τις καρδιές 34 οι-
κογενειών και να του ασπα-

στούν την παπική «παντό-
φλα», ενώ γνωρίζει καλά ότι 
τα πάντα στήριξε στο ψέμα, 

στο χρήμα, και στην εξου-
σία, όπως θα διαπιστώσεις 
και εσύ διαβάζοντας. Γρά-
ψαμε τα παρακάτω και για 
το ότι τα τοπικά μέσα ενη-
μέρωσης  - προπάντων ο 
Τύπος - για χρόνια αρνεί-
ται πεισματικά να γράψει 
έστω και μια λέξη για τις δε-
κάδες εκδηλώσεις που κά-
νουμε κάθε χρόνο. Ακόμα 
και την αιμοδοσία μας, που 
είναι κοινωνική προσφορά, 
απαξιώνει να δημοσιεύσει. 
Τελευταία μάλιστα αρνήθη-
καν ακόμη τις απαντήσεις 
μας στον δεσπότη Ιγνάτιο. 
Αυτός είναι ο λόγος! 

Θα επανέλθουμε αν χρει-
αστεί. Αυτά αποτελούν την 
αρχή.

Η επίσκεψη του  προέδρου Εφετών στον κ. Ιγνάτιο.
Πιστεύουμε ότι δεν έχει σχέση με το έγγραφο «κεραυνό» που έστειλε αργότερα.

Έγγραφο του προέδρου εφετών 
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Ο δεσπότης Λάρισας έπιασε τον 
“άμβωνα της Εκκλησίας” (έτσι απο-
καλεί την εφημερίδα “Ελευθερία” που 
την έχει στην διάθεσή του απλόχερα) 
και άρχισε να θριαμβολογεί για τις δι-
καστικές του… νίκες σε βάρος των 
“υπερθοδόξων” «Αγωνιζόμενων Χρι-
στιανών», αποκαλώντας τους υβρι-
στές, συκοφάντες, ψεύτες, κλέφτες, 
δαιμονισμένους κ.α.

Η … «αντικειμενικότητα» της εφη-
μερίδας διαπιστώνεται από το ότι την 
απάντησή μας στο πρώτο της δημο-
σίευμα την πέρασε μια εβδομάδα αρ-
γότερα κι αυτό αναγκάσθηκε να το 
κάνει επειδή κυκλοφορήσαμε σ’ όλη 
τη Λάρισα ένθετο με την απάντησή 
μας. Επίσης την απάντησή μας σε 
δεύτερο δημοσίευμα του δεσπότη 
(19/12/2014) μέχρι σήμερα, που ετοι-
μάζεται η εφημερίδα για εκτύπωση, 
αρνούνται να δημοσιεύσουν παρ’ ότι 
πέρασαν 19 ημέρες. Έργα και ημέ-
ρες δημοσιογραφικής δεοντολογίας!

Μετά απ’ αυτά αναγκαζόμαστε να 
απαντήσουμε στα γραφόμενα του 
κ. Ιγνατίου με οδηγό την Αγία Γρα-
φή, τους Ι. Κανόνες της Εκκλησίας, 
τα δικά του δικόγραφα (που είναι κα-
τατεθειμένα στα διάφορα δικαστή-
ρια), τα δημοσιεύματα των εφημερί-
δων κ.α., που για χρόνια δεν χρησι-
μοποιήσαμε για ευνόητους λόγους. 
Μετά λοιπόν την αναίτια πρόκλησή 
του απαντούμε:

ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Ένας κανονικός και νόμιμος επί-

σκοπος είναι «Εις τύπον και τόπον 
Χριστού» όταν ορθοφρονεί και βιώ-
νει τα του Χριστού.

Και ερωτούμε: Είναι ο κ. Ιγνάτιος 
«τύπος του Χριστού» όταν έχει 200 
φανταχτερές χρυσοποίκιλτες στολές 
στη θέση της χλαμύδας του Χριστού, 
και αντικαθιστά το ακάνθινο στεφάνι 
με πάνω από 100 πανάκριβες μίτρες, 
το δε ταπεινό καλάμι με χρυσές πα-
τερίτσες που κοστολογούνται με με-

ρικά εκατομμύρια ευρώ;
Ή μήπως πιστεύει ότι είναι εις «τύ-

πον Χριστού» όταν περιφέρεται από 
πανηγύρι σε πανηγύρι, από ονομα-
στήρια σε ονομαστήρια, από χειρο-
τονίες σε… από λιτανεύσεις σε… 
από αποδοχές σε…., από ταξίδια σε 
ταξίδια για να περνάει ο ίδιος καλά 
και αφήνει το ποί-
μνιο βορά στους «λύ-
κους»;

Φανταστείτε το 
Χριστό να μηνύει 
τους Εβραίους και 
με αγωγές να τους 
οδηγεί στα Ρωμαϊ-
κά δικαστήρια γιατί 
του αμφισβητούσαν 
τη θεότητα, τη διδα-
σκαλία και τα θαύμα-
τά του!

Αλλ’ Αυτός όχι μό-
νον αυτά δεν έκανε 
αλλά και τον Πατέ-
ρα του παρακαλού-
σε να μην τους κα-
ταλογήσει ευθύνη δι-
ότι «ουκ οίδασι τι ποιούσι» (Λουκά κγ΄ 
34) και «λοιδορούμενος ούκ αντελοι-
δόρει, πάσχων ουκ υπείλει, παρεδί-
δου δε τω κρίνοντι δικαίως» (Α΄ Πέ-
τρος Β΄ 23).

Κι ο Παύλος, εξ ονόματος όλων 
των Αποστόλων, λέγει: «Λοιδορούμε-
νοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμε-
θα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν· 
ως περικαθάρματα του κόσμου εγε-
νήθημεν» (Α΄ Κορινθ. Δ΄ 12-13). Αλλά 
κι ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος λιθο-
βολούμενος και μιμούμενος τον Κύ-
ριο συγχώρησε τους φονιάδες του 
λέγοντας: «Κύριε, μη στήσης αυτοίς 
την αμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. ζ΄ 60).

Ας δούμε όμως γιατί οι άγιοι Πατέ-
ρες της Εκκλησίας αξίως ονομάσθη-
καν διάδοχοι του Χριστού και των 
Αποστόλων.

Τον Μέγα Αθανάσιο τον συκοφά-

ντησαν (του απέδωσαν άδικη κατηγο-
ρία) για πολλά και μεταξύ αυτών ότι 
επόρνευσε κοπέλα (θέμα ηθικό για 
κληρικό) αλλ’ αυτός δεν τους πήγε 
στα δικαστήρια.

Τον άγιο Μακάριο τον κατηγόρη-
σαν ότι κατέστησε έγκυο μια κοπέλα 
(ηθικό παράπτωμα) αλλ’ εκείνος αντέ-

δρασε με τη σιωπή του.
Ο ιερός Χρυσόστομος τονίζει «ότι 

το έργο, του κληρικού ιδιαίτερα, εί-
ναι σταυρικό, γι’ αυτό κι ο Κύριος πα-
ραγγέλλει σε όλους, πολύ δε περισ-
σότερο τους δασκάλους, τους Πνευ-
ματικούς και Ποιμένες να σηκώνουν 
με υπομονή τον Σταυρό των δοκιμα-
σιών και να τον ακολουθούν» (ομιλ. 
ΣΤ΄ 5 ΕΠΕ).

Και συνεχίζει με την περιγραφή του 
αποστόλου Παύλου όσον αφορά τον 
αληθινό Ιερέα και λέγει: «Ο ιερέας να 
μην είναι βίαιος, αλλά (να είναι) πνευ-
ματικός οδηγός και διδάσκαλος ψυ-
χών – γιατρός. Και όπως είναι φυσι-
κό ο γιατρός δεν φιλονικεί, δεν χτυ-
πάει αλλά διορθώνει και θεραπεύ-
ει τον πληγωμένο» (Τίτο Ομιλ. Β΄ 2 
ΕΠΕ 24, 4).

Υπάρχουν αρκετά χωρία από τη 

Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησί-
ας αλλά θα κλείσουμε με το Ιερό Πη-
δάλιο που δεν επιτρέπει στους κληρι-
κούς να προσφεύγουν εις κοσμικών 
αρχόντων κριτήρια (Κανών ΣΤ΄ της Β΄ 
Οικουμ. Συνόδου).

Γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν κληρικός 
που φέρει το ευλογημένον ράσο της 

ταπεινώσεως, της υπομο-
νής, της αγάπης, της συγ-
γνώμης να καταδικάζει πι-
στούς και να βγαίνει στον 
“Άμβωνα” και να θριαμβο-
λογεί για τα κατορθώμα-
τά του. Ο ίδιος τότε είναι 
αποστάτης των εντολών 
του Κυρίου αν και αντιπρό-
σωπός του στη γη – και 
ανόμοιος των προμνημο-
νευθέντων αγίων.

Ο Σωκράτης, που έζη-
σε προ Χριστού (470-399 
π.Χ.), όταν ρωτήθηκε, αν 
πρέπει να αδικεί ή να αδι-
κείται απάντησε με το: «Ει 
δ’ αναγκαίον ην αδικείν 
ή αδικείσθαι, εξοίμην αν 

μάλλον αδικείσθαι ή αδικείν»! (Γορ-
γίας 496, 6, 1-2), που σημαίνει: “Εάν 
ήταν αναγκαίο να αδικήσω ή να αδικη-
θώ, θα προτιμούσα περισσότερο να 
αδικηθώ, παρά να αδικήσω”! Ω Με-
γάλε Σωκράτη, εσύ θα τους δικάσεις!

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ
Δέσποτα Ιγνάτιε, καυχιέσαι ότι 

έχεις τον “άμβωνα” και δημοσιεύεις 
ό,τι θέλεις, όπως το θέλεις, όποτε 
το θέλεις και διαμορφώνεις την κοι-
νή γνώμη κατά τα γούστα σου. Γνω-
ρίζεις όμως ότι η εικόνα του ανύπαρ-
κτου έργου είναι πλασματική, όσο κι 
αν επιχειρείς να εμφανίσεις ένα άλλο 
πρόσωπο γεμίζοντας καθημερινά τη 
“φίλη” εφημερίδα και το διαφημιστι-
κό σου περιοδικό με έγχρωμες φω-
τογραφίες και κάποια εγκύκλιο ή μή-
νυμα που ούτε ο ίδιος δεν τηρείς. Βέ-
βαια τα «παπαγαλάκια» σου φροντί-

ζουν να σε βγάλουν ασπροπρόσωπο 
μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

Στην ιστοσελίδα της μητρόπολης 
ως ενημέρωση έχεις επί 25 ημέρες 
κύριο θέμα το: «ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΙΓΝΑ-
ΤΙΟΥ» χωρίς να υπάρχει η απάντησή 
μας, το εξώδικο, και η δεύτερη απά-
ντηση. Αυτό δείχνει το πόσο “δίκαι-
ος”, “ειλικρινής” και “δημοκράτης”… 
είσαι. Στο κείμενό σου μας αποκαλείς 
υβριστές, ψεύτες, συκοφάντες, κλέ-
φτες και… δαιμονισμένους. Επί τόσα 
χρόνια κλαψουρίζοντας παρουσιάζε-
σαι ως θύμα, ενώ είσαι ο θύτης, που 
ήρθες σαν δικτάτορας με τις λόγχες 
της κρατικής εξουσίας δαπανώντας 
εκατομμύρια από τον κρατικό κουρ-
βανά για τα έξοδα των ΜΑΤ, ΕΚΑΜ 
και αστυνομικών απ’ όλη την Ελλά-
δα κάθε φορά που ήθελες να κάνεις 
το καπρίτσιο σου. Αυτά βέβαια, ακό-
μη και σήμερα, τα πληρώνει ο ελλη-
νικός λαός.

Δεν έφθασε ότι μας ξυλοφόρτω-
σες και μας αιματοκύλησες, επί χρό-
νια εξακολουθείς να μας σέρνεις στα 
δικαστήρια χρησιμοποιώντας ψευδο-
μάρτυρες ώστε να μας κλείσεις φυ-
λακή.

«Όμορφος κόσμος αγγελικά πλα-
σμένος».

Βλέποντας ότι το κόλπο με τον προ-
ϊστάμενο του Εφετείου δεν έπιασε 
σοφίστηκες το σατανικό σχέδιο των 
αγωγών ζητώντας υπέρογκα χρηματι-
κά ποσά (20.000 από τον καθένα) από 
34 μεροκαματιάρηδες, πολύτεκνους 
(11 οικογένειες), συνταξιούχους ΙΚΑ, 
ΟΓΑ με σκοπό να τους γονατίσεις οι-
κονομικά – αυτοί βλέπεις δεν έχουν 
παγκάρια. Απορείς γιατί η χριστιανι-
κή τους συνείδηση δεν σ’ αποδέχε-
ται ως πνευματικό «πατέρα»; Δεν σ’ 
αποδέχονται γιατί μετρήθηκες, ζυγί-
στηκες – επί τη βάσει των Ιερών Κα-

ησης γύρισαν εν σώματι την πλάτη τους και άρχι-
σαν να βήχουν ομαδικά, εκδηλώνοντας έτσι και 
πάλι απαξιωτική και εξυβριστική, με λόγο, συ-
μπεριφορά προς το πρόσωπό μου και πολλών άλ-
λων» και κατέληξε στα χρήματα, που είναι η αρρώστια 
των δεσποτάδων – «Προς ικανοποίηση της προκληθεί-
σης ηθικής βλάβης μου, να μου καταβάλουν ως αποζη-
μίωση το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) ευρώ έκα-
στος, το ύψος της οποίας είναι εύλογο» (sic) (δηλαδή 
με τα ευρώ φεύγει και σβήνει η προσβολή της 
προσωπικότητας).

Το πρώτο με τα ασφαλιστικά μέτρα δι-
καστήριο συζητήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 
2005. Μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε νε-
αρός ιερομόναχος ο οποίος είπε: «21 ετών 
χειροτονήθηκα. Άγαμος είμαι. Τώρα είμαι 25 
ετών και είμαι αρχιμανδρίτης». Και συνέχι-
σε: «Όταν εξέρχεται ο Μητροπολίτης φωνά-
ζουν, βρίζουν, έρχονται κοντά στο αυτοκίνη-
το, το χτυπούσανε και εκφράζονται απειλη-
τικά…». «5 Αυγούστου ετοιμάζονταν ο Μη-
τροπολίτης να πάει στον Εσπερινό στην Με-
ταμόρφωση. Όρμησαν όχι μόνο στο δικό 
του αυτοκίνητο αλλά και στο δικό μας. Αν 
δεν υπήρχε η αστυνομία θα είχαμε σωμα-
τικές βλάβες».

Αυτά ο μάρτυρας ιερομόναχος τα λέει για 
πρώτη φορά. Εάν όντως είχαν συμβεί θα τα 
περιέγραφε και στην πρώτη ένορκη κατάθεση 
που έδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 2004 για την 
ίδια ημέρα και το ίδιο περιστατικό. Μήπως πα-
ρακινήθηκε απ’ αυτά που κατέθεσε ο δεσπό-
της και πνευματικός του πατέρας;

Στη δεύτερη περίπτωση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου η δίκη συζητήθηκε στις 19 Σε-
πτεμβρίου 2006 με μάρτυρα κατηγορίας τον 
ίδιο ο οποίος πρόσθεσε και άλλα. «Τα επεισό-

δια για την σημερινή υπόθεση έγιναν στις 5 
Αυγούστου του 2004 (για την ίδια ημερομη-
νία και για το ίδιο συμβάν τρεις φορές κατέ-
θεσε, και κάθε φορά κάτι επιπλέον επιβαρυ-
ντικό πρόσθετε τόσο 
αυτός όσο και ο ίδιος 
ο δεσπότης) παρα-
μονή της γιορτής της 
Μεταμορφώσεως…». 
«Όταν έβγαινε ο Μη-
τροπολίτης έπεφταν 
πάνω στο αυτοκίνητο 
και δημιουργήθηκαν 
προβλήματα ακόμα 
και με τα αυτοκίνητα 
της Μητρόπολης. Πε-
τούσαν πέτρες, μό-
νον που δεν κατάφε-
ραν ως τώρα να πιά-
σουν τον Μητροπολί-
τη με τα χέρια τους 
και να τον χτυπήσουν, 
αν και το προσπάθη-
σαν. Ήταν πάντοτε 
πολύ επιθετικοί απέ-
ναντί του, κινδύνευε η 
σωματική του ακεραι-
ότητα». «Είδα όλους 
τους εναγομένους να επιτίθενται φραστικά 
προς τον Μητροπολίτη και να πετούν πέτρες 
στο αυτοκίνητό του και να σπάνε τα τζάμια». 
Στο σημείο αυτό πετάχθηκε ο γέροντας και 
καρκινοπαθής κ. Γ. Καρκαγιάννης (80 ετών) 
και ρώτησε τον μάρτυρα: τις λες παιδί μου 
αυτό κάνω και γω; - απάντησε: «Τον κ. Καρκα-
γιάννη τον γνωρίζω, είναι ηλικιωμένος. Ο Μη-
τροπολίτης κινδύνευε από τον κ. Καρκαγιάν-

νη γιατί κρατάει μπαστούνι αν και είναι ηλικι-
ωμένος» … «Οι εναγόμενοι εκδίδουν μια υπο-
τιθέμενη εφημερίδα, φυλλάδα, όπου υβρίζουν 
το Μητροπολίτη… Γράφουν τα ονόματά τους 

ξεκάθαρα, δε ντρέπονται γι’ αυτό που κάνουν 
και δεν κρύβονται». Τελειώνοντας την κατάθε-
σή του, ιερομόναχος ιερέας που ήταν συνο-
δός του, αγανακτισμένος τον επετίμησε μπρο-
στά σ’ όλους λέγοντάς του: «Τι είναι αυτά… 
πάμε να φύγουμε, πνίγομαι, τι είναι αυτά που 
γίνονται εδώ μέσα»;

Με την δημοσίευση της απόφασης και την 
παραλαβή των πρακτικών της δίκης υπέβαλαν 

μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών Λάρισας για τα όσα ψευδή και συκοφα-
ντικά είπε ο μάρτυρας κατά την ακροαματική 
διαδικασία. Έγινε προκαταρκτική εξέταση με 
μάρτυρες εκατέρωθεν και στις 10-2-2008 η Ει-
σαγγελεύς παρέπεμψε τον μάρτυρα ιερομό-
ναχο να δικαστή στις 23 Ιανουαρίου 2009 για 
1) Συκοφαντική δυσφήμιση και 2) ψευδορκία 
μάρτυρα. Το κατηγορητήριο ανέφερε: «Κα-
τηγορείται ως υπαίτιος του ότι στην Λάρισα 
την 19-9-06 με πρόθεση

Α) Ισχυρίσθηκε για άλλον ενώπιον τρί-
των γεγονός εν γνώσει ψευδές, το οποίο 
μπορούσε να βλάψει την τιμή και υπόλη-
ψη του ατόμου αυτού. Συγκεκριμένα εξε-
ταζόμενος ως μάρτυρας και διαβεβαιώ-
νοντας στην ιεροσύνη του ότι θα πει την 
αλήθεια, σε δίκη ενώπιον του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Λάρισας…, κατέθε-
σε εν γνώσει του ψευδώς ότι ο εγκαλών 
“πέταξε πέτρες κατά του αυτοκινήτου 
του, έσπασε τα τζάμια και επιτίθεται και 
απειλεί τη σωματική ακεραιότητα του κ. 
Ιγνατίου” τα ανωτέρω γεγονότα που ισχυ-
ρίσθηκε ήταν ψευδή…».

Β) «Εξεταζόμενος ως μάρτυρας… κατέ-
θεσε εν γνώσει του ψέματα… ενώ γνώρι-
ζε καλώς ότι τα ως άνω αναφερόμενα ου-
δέποτε είχαν τελεσθεί».  

Η δίκη προσδιορίστηκε να γίνει 23 Ιανου-
αρίου 2009.

Αυτή η δίκη δεν έγινε ποτέ. ΓΙΑΤΙ;
Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη-

σης κ. Λέανδρος Ρακιντζής στις 14-6-2009 
δήλωσε στην εφ. “ΤΟ ΠΑΡΟΝ” «Οι επώνυμοι 
ξεφεύγουν με απαλλακτικά βουλεύματα!».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ Ο «ΘριαΜΒος του ιγνατιου»

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ “ΘΡΙΑΜΒΟΣ” του δεσπότη Λάρισας 
Ιγνατίου Λάππα   ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

συνέχεια 
από την 
5η σελίδα

συνέχεια στην 7η σελίδα
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νόνων και βρέθηκες λειψός (μανή, θεκέλ, φά-
ρες – Δανιήλ ε΄ 20-31) και σαν άλλος Βαλτά-
σαρ επέδειξες αλαζονεία και υψηλοφροσύνη. 
Κι όπως εκείνος (Βαλτάσαρ) παρέμεινε αμετα-
νόητος με τα γνωστά αποτελέσματα, φοβούμα-
στε πως κι η δική σου αμετανοησία δε θ’ αργή-
σει να λάβει και την ανάλογη αμοιβή.

Επειδή επικαλείσαι δικαστικές αποφάσεις γι’ 
αυτό κι εμείς οι «άτεγκτοι αμύντορες της “υπερ-
θοδοξίας”» (όπως μας αποκαλείς) μέσα από τα 
δικά σου δικόγραφα θα σ’ απαντήσουμε με τρό-
πο απλό και κατανοητό ώστε να μάθει ο κόσμος 
πού βρίσκεται η πλάνη που επικαλείσαι ότι χρη-
σιμοποιούμε.

ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
Τώρα που «άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου» 

εμείς οι «ένιοι» (δηλαδή οι 2-3 μερικοί) που μεί-
ναμε ακόμα (όπως μας αποκαλείς) σε ρωτά-
με δέσποτα:

Υπάρχει, έστω και μία ύβρις, μια συκοφαντία, 
ένα ψέμα, μια κλεψιά, ένας Ιερός Κανόνας που 
δεν παραβιάστηκε για να γίνεις δεσπότης; Ένας 
νόμος του Κράτους που τηρήσατε για να κάνετε 
την ενθρόνιση και την εγκατάσταση στη Λάρισα;

Για όλα αυτά «εμείς οι ολίγοι εναπομείνα-
ντες» – όπως μας αποκαλείς – θα αποδείξουμε 
ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα:

Εάν το “ΑΝΑΞΙΟΣ” είναι υβριστικό σας απα-
ντούμε: το “ΑΞΙΟΣ” και το “ΑΝΑΞΙΟΣ” είναι αι-
ώνες θεσμοθετημένα στο τελετουργικό της χει-
ροτονίας. Είναι πνευματικού περιεχομένου και 
δεν απευθύνεται στο άτομο, αλλά στον Μητρο-
πολίτη που καταλαμβάνει ένα θρόνο κανονικά ή 
αντικανονικά. Και το μεν προϋποθέτει το δε διό-
τι άλλως η εκλογή καθίσταται νώθος αφού δεν 
ρωτήθηκε το προς διαποίμανση ποίμνιο. Συνε-
πώς είναι αδιανόητο το μεν ΑΞΙΟΣ να επιτρέπε-
ται, το δε ΑΝΑΞΙΟΣ να απαγορεύεται ως υβρι-
στικό κι όταν ακόμη τα αποδεικτικά στοιχεία εί-
ναι χειροπιαστά.

Σύμφωνα με την Κανονική Παράδοση της Εκ-
κλησίας μας σε περίπτωση που θ’ ακουστεί το 
«ΑΝΑΞΙΟΣ» η Σύνοδος οφείλει να αναβάλει για 
τρεις μήνες τη χειροτονία μέχρι να εξετάσει τις 
ενστάσεις κατά του υποψηφίου. Χωρίς τον έλεγ-
χο αυτό η χειροτονία απαγορεύεται. Σε περί-
πτωση που αυτή πραγματοποιηθεί επιβάλλεται 
καθαίρεση και στον Αρχιερέα που χειροτόνησε 
τον υποψήφιο και σ’ αυτόν που χειροτονήθηκε 
(ΘΗΕ/2, 536 – Μικρό Χριστ. Λεξικό σελίς 34) και 
(Ι. Κανόνας ΞΑ΄ 61 των Αγίων Αποστόλων) και 
(137 Ν. Ιουστινιανού Πηδάλιο σελίς 79).

«Ο λαός πάντοτε διατήρησε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ κατά τας χειροτονίας των κλη-
ρικών εν τω ναώ και ζητείται εν αρχή η συγκα-
τάθεσις αυτού, όπως άρξηται η τελετή της χει-
ροτονίας…Εν περιπτώσει δε ενστάσεως ή απο-
δοκιμασίας του χειροτονημένου (ΑΝΑΞΙΟΣ) επι-
βάλλεται διακοπή της χειροτονίας προς εξέταση 
της ενστάσεως…» («ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ» του Πανεπιστημι-
ακού και Ακαδημαϊκού Ιωάν. Καρμίρη σελ. 78).

Οι Ιεροί Κανόνες: Ο 36ος αγ. Αποστόλων, ο 
18ος Συνόδου Αντιοχείας, 18ος Συνόδου Αγκύρας 
ορίζουν ότι, οι πιστοί κάτοικοι μιας επαρχιακής 
Επισκοπής έχουν δικαιώματα και μάλιστα κα-
ταλυτικά επί του Επισκόπου, που θα τους απο-
σταλεί. Δικαιούνται ν’ αρνηθούν την τοποθέτησή 
του… Οι διαμαρτυρόμενοι πιστοί που διαμαρ-
τύρονται για την τοποθέτηση ενός Επισκόπου, 
δεν διαπράττουν κανένα λάθος, αλλά διεκδικούν 
τα Νομοκανονικά τους δικαιώματα… «Δύναται 
ο λαός να μη δεχθεί χειροτονηθέντα επίσκοπο 
εις την επαρχία, όταν υπάρχει άλλος» (Ι. κανό-
νας Αγκύρας ΙΗ΄ Πηδάλιο σελ. 380).

Ήταν συνεπώς, απόλυτα δικαιολογημένη η 
ματαίωση της χειροτονίας του Ιγνατίου γι’ αυτό 
και δεν επιτράπηκε η είσοδος στον ναό πιστών 
Λαρισαίων που εκατοντάδες κατέβηκαν στην 
Αθήνα για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους 
– αναφαίρετο δικαίωμά τους – στην Αντικανονι-
κότητα και παρανομία που συντελούνταν. Η χει-
ροτονία τελέσθηκε την ώρα που διμοιρίτες των 
ΜΑΤ ξυλοκοπούσαν άγρια όποιον διαμαρτύρο-
νταν έξω από τον ναό, βάφοντας με το αίμα την 
αθηναϊκή άσφαλτο.

Οι παραπάνω αντιδράσεις στηρίζονται στους 
Ιερούς Κανόνες και ο λαός είναι ο Φύλακας της 
Πίστεως γι’ αυτό απαιτεί την τήρησή τους όπως 
αναφέρει η ιστορική εγκύκλιος των Πατριαρ-
χών της Ανατολής της 6ης Μαΐου 1848: «Παρ’ 
ημίν ούτε Πατριάρχαι ούτε Σύνοδοι εδυνήθη-
καν ποτέ εισαγαγείν νέα, διότι ο υπερασπιστής 
της θρησκείας εστίν αυτό το σώμα της Εκκλη-

σίας, ήτοι αυτός ο λαός, όστις εθέλει το θρή-
σκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομο-
ειδές του των Πατέρων αυτού». Οι Ιεροί Κανό-
νες είναι καρποί του Αγίου Πνεύματος (καθ. Κ. 
Μουρατίδης). Και όποιος 
παραβιάζει ενσυνείδητα 
τους Ι. Κανόνες αντιμάχε-
ται το Άγιο Πνεύμα.

Δέσποτα Ιγνάτιε, την 
28η Μαΐου 1994 κατά τη 
διάρκεια της Θείας Λει-
τουργίας μεσούσης της 
προς αρχιερατίαν σου 
ακολουθίας μετατρέψα-
τε την μητρόπολη των 
Αθηνών σε θέατρο του 
παραλόγου. Εμπαίξατε 
το Άγιο Πνεύμα όταν οι 
συνένοχοί σας δεσποτά-
δες, που σε χειροτονού-
σαν, επικαλούνταν την 
Θείαν Χάριν Του να σας 
αναδείξη επίσκοπο στην 
μη χηρεύουσα Μητρόπο-
λη Λάρισας και Τυρνάβου 
με την επίκληση: «Η θεία 
Χάρις, η πάντοτε τα ασθε-
νή θεραπεύουσα, και τα 
ελλείποντα αναπληρού-
σα, προχειρίζεται Ιγνά-
τιο, τον Θεοφιλέστατον 
Πρεσβύτερον, Επίσκο-
πον της θεοσώστου πό-
λεως Λαρίσης και Τυρ-
νάβου…». Δεν συγκλονί-
σθηκε η ύπαρξή σου από 
τη σκέψη ότι ο χειροτονη-
θείς πριν μερικά χρόνια Μητροπολίτης Θεολό-
γος βρίσκονταν στη ζωή και ήταν ο κανονικός 
και νόμιμος επίσκοπός της χωρίς, έστω και κά-
ποιας, τύποις, καταδίκης; 

Δεν αποτέλεσε η επίκληση αυτή εμπαιγμό και 
βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, αφού 
αντιμετωπίσατε το Άγιο Πνεύμα ως υπηρέτη 
των οιωνδήποτε εμπαθών φιλοδοξιών σας και 
όχι σαν το τρίτο Πρόσωπο της 
Αγίας Τριάδος;

Έχετε υποπέσει στο θανάσιμο 
αυτό αμάρτημα, για το οποίο ο 
Κύριος – αν Τον πιστεύετε – είπε: 
«Δια τούτο λέγω υμίν πάσα αμαρ-
τία και βλασφημία αφεθήσεται 
τοις ανθρώποις η δε του Πνεύμα-
τος βλασφημία ουκ αφεθήσεται 
τοις ανθρώποις» (Ματθ. 12, 31).

Τολμάτε, μετά απ’ αυτό να κα-
τηγορείτε όλους εμάς ως υβρι-
στάς, παρά τις οποιεσδήποτε 
αδυναμίες μας, γιατί ζητούμε 
την εφαρμογή των Θείων και Ιε-
ρών Κανόνων;

Μήπως έχει εξασθενήσει η μνή-
μη σου όσον αφορά το μακελειό που προκάλε-
σες στη Λάρισα με την παροιμιώδη ΕΝΘΡΟΝΙ-
ΣΗ σου (28/7/94); Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
εάν η επιχείρηση των σταυροφόρων στην Κων-
σταντινούπολη ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη, 
πάντως, η επί 2-3 ώρες εισβολή σου στη Λάρι-
σα έστειλε πάνω από 150 άτομα στο Νοσοκο-
μείο και άλλα τόσα ήταν ελαφρότερα τραυμα-
τισμένα. Για την περίπτωση αυτή ο 38ος Κανό-
νας των Αγ. Αποστόλων διαγορεύει: «Εις τις Επί-
σκοπος κοσμικοίς άρχουσι χρησάμενος, δι’ αυ-
τών εγκρατής της Εκλησίας γένοιτο καθαιρέστω 
και αφοριζέσθω…». Επίσης ο Ι. Κανόνας ΚΖ΄ των 
Αγ. Αποστόλων αναφέρει ότι: «Όχι μόνον καθαι-
ρούνται οι Ιερωμένοι εκείνοι όπου κτυπήσουν οι 
ίδιοι με το χέρι των, αλλά και εκείνοι, όπου βάλ-
λουν άλλους να κτυπήσουν».

Έφερες περίπου 2.500 αστυνομικούς στην 
ενθρόνισή σου και αιματοκύλησαν εκατοντά-
δες χριστριανούς προκειμένου να σ’ επιβά-
λουν παράνομα.

Στην ίδια ακριβώς περίπτωση βρέθηκε και ο 
άγιος επίσκοπός μας Θεολόγος με τον “καθη-
ρεμένο” άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ο οποί-
ος δεν αναγνώρισε ποτέ τον παράνομο διάδο-
χό του Αρσάκιο «μη αντέχοντας στη σκέψη να 
καταριούνται και να αναθεματίζουν το όνομά 
του τα δικά του παιδιά» (βιβλίο Αγ. Ιωάν. Χρυ-
σόστομος σελ. 373).

Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης έγραφε 
για το “ΑΝΑΞΙΟΣ”: «Πιστέ λαέ, ακοίμητε φύλα-
κα της Ορθοδοξίας, κατά την χειροτονίαν ανά-

ξιων έχεις το δικαίωμα να φωνάζης το «ανάξι-
ος». Αυτό το ανάξιος, κάνει τον διάβολον, όστις 
συμφέρον έχει να μη το ακούη, δια να γεμίση 
το Ιερόν θυσιαστήριον από ανάξιους, κυριολε-

κτικώς βδηλύγματα ερη-
μώσεως των αγίων του 
Θεού εκκλησιών. Αυτό το 
ανάξιος, είναι το μόνον 
όπλον, το μόνον λείψα-
νον που έμεινεν εκ των δι-
καιωμάτων σου, τα οποία 
κατά την ένδοξον εποχήν 
της Εκκλησίας είχε δια 
την εκλογήν των ποιμέ-
νων σου. Αυτό το ανάξιος, 
πρέπει τώρα να το αξιοποι-
ήσης. Εάν πληροφορηθής 
ότι φαύλος τις και ανίκα-
νος δι’ ατίμων και αντικα-
νονικών μέσων είναι έτοι-
μος ν’ αρπάση την Ιερωσύ-
νην και να χειροτονηθή δι-
άκονος, πρεσβύτερος, επί-
σκοπος, μη αμελήσης, μη 
ακούσης τους ψευδοθεο-
λόγους, εκείνους οι οποίοι 
υπό το πρόσχημα της ψυ-
χής θέλουν να σε αποναρ-
κώσουν και να σε κάνουν 
αδιάφορον δια παν το εκ-
κλησιαστικόν, αλλά σπεύ-
σον εις τον ναόν της χειρο-
τονίας και μόλις ακούσης 
το «κέλευσον – κέλευσον» 
εκτέλεσον το ιερόν καθή-
κον, φώναξον το ανάξιος, 
αγίασον τον αέρα. Πρόσε-

ξε! Εάν γνωρίζεις την φαυλότητα και την αντικα-
νονικότητα του χειροτονημένου και δεν διαμαρ-
τηρηθής, ΘΑ ΚΟΛΑΣΘΗΣ, και θα κολασθής ως 
συνυπεύθυνος δι’ όλα εκείνα τα σκάνδαλα των 
οποίων ήρως θα γίνη κατά την μακράν ιερατεί-
αν ή αρχιερατείαν του το άθλιον αυτό υποκεί-
μενον. «Πιστέ λαέ! Κλείσον την θύραν δια τους 
αναξίους. Άνοιξον την θύραν δια τους αξίους» 

(περ. “ΣΠΙΘΑ” σελ. 227).
Με όλα τα παραπάνω, αλλά 

και με πολλά άλλα που δεν 
αναφέραμε λόγω έλλειψης 
χώρου γίνεται αντιληπτό ότι 
το ΑΝΑΞΙΟΣ, όχι μόνον δεν εί-
ναι ύβρις – όπως ισχυρίζεται ο 
κ. Ιγνάτιος και το σκεπτικό των 
δικαστικών αποφάσεων – αλλά 
υποχρέωση του κάθε πιστού 
που απορρέει από την μακραί-
ωνα ιστορία της Εκκλησίας, 
την Αγία Γραφή, τους Ιερούς 
Κανόνες και την Παράδοση.

Το δεύτερο σύνθημα, «Λάπ-
πα τα χέρια σου στάζουν αίμα». 
Μήπως το δεύτερο των συνθη-

μάτων «Λάππα τα χέρια σου στάζουν αίμα» που 
επικαλείσαι είναι υβριστικό; Σου γνωρίζουμε ότι 
η φράση αυτή έχει πνευματική αλλά και κυριο-
λεκτική σημασία. 

1) Η πνευματική αναφέρεται στη «δολοφο-
νία» - παράνομη απομάκρυνση του κανονικού 
και νόμιμου Μητροπολίτη Λάρισας κυρού Θεο-
λόγου από το ποίμνιό του της οποίας μέγιστο 
μέρος ευθύνης κατέχεις ο ίδιος.

2) Η κυριολεκτική σημασία αφορά την όλη 
σκληρή, άμεση ή έμμεση, δραστηριότητά σου 
από την ημέρα που δέχτηκες τον ιστορικό σου 
ρόλο.

Κι αρχίζουμε από την παράνομη εκλογή σου.
1) Το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε 

19-4-1994 (ΦΕΚ 41/20-4-1994, τ. ΝΠΔΔ) για 
την πλήρωση κενών μητροπολιτικών εδρών δεν 
αναφέρει την εκλογή μητροπολίτη Λάρισας και 
Τυρνάβου.

2) Ενώ, αμέσως, ανεστάλη η εκλογή σου από 
το τμήμα Αναστολών του ΣτΕ εσύ προχώρησες 
στη χειροτονία σου. 

3) Ενώ δεν είχε εκδοθεί Π.Δ. εγκατάστασής 
σου και δεν είχες δώσει τη νενομισμένη διαβε-
βαίωση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήρ-
θες παράνομα και έκανες μία ψευδοενθρόνι-
ση, ξυλοκοπώντας, σπάζοντας κεφάλια εκατο-
ντάδων ανθρώπων και στέλνοντας στα κρατη-
τήρια μερικές δεκάδες από τους ηρωικούς αυ-
τούς ομολογητές γιατί υπερασπίζονταν την νο-
μιμότητα και την Κανονικότητα (Επ’ αυτού διε-
ξοδικά θ’ ασχοληθούμε πιο κάτω).

Για το «Έξω οι κλέφτες από την Εκκλησία».
Αυτό είναι προτροπή του Κυρίου μας ο οποί-

ος είπε: «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ο μη εισερχό-
μενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβά-
των, αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν, εκείνος κλέ-
πτης εστί και ληστής» (Ιωαν. 10, 1).

Εσύ, κ. Ιγνάτιε, ήρθες λαθραία, και άρπαξες 
τον θρόνο του κανονικού Μητροπολίτη Θεολό-
γου παραβιάζοντας νόμους και Ιερούς Κανόνες 
της Εκκλησίας. Εάν αυτό είναι υβριστικό τότε να 
τα βάζεις με τον Κύριόν μας ζητώντας Του απο-
ζημίωση με μια ποινική δίωξη, γιατί Αυτός πρώ-
τος εκστόμισε το «κλέφτες και ληστές».

Αλλά το σύνθημα έχει και την κυριολεκτική 
του σημασία και ιστορία. Μήπως δεν είχαμε κλε-
πτοδικαστικά περιστατικά στο χώρο της εκκλη-
σίας, όπως του πρώην Αττικής Παντελεήμονα, 
που δικάστηκε για υπεξαίρεση ποσού ιδιαίτε-
ρα μεγάλης αξίας; Μήπως δεν είχαμε το σκάν-
δαλο του Βατοπεδίου που μας πλήγωσε και δι-
έσυρε τη χώρα διεθνώς;

Μήπως ξέχασες την καταδικαστική απόφα-
ση σε βάρος των συνεργατών σου για τη «δρα-
στηριότητά» τους στο Προσκύνημα της αγίας 
Παρασκευής Τεμπών, της οποίας το ιστορικό 
παρουσίασε σε εκπομπές η «ΖΟΥΓΚΛΑ» του 
ΑΝΤ1 και θεατρινίσθηκε η τοπική μας εκκλη-
σία παγκοσμίως;

Δεν θέλουμε να ξύνουμε πληγές, αλλά επει-
δή, εσύ (ο δεσπότης), αυτόν το δρόμο διάλε-
ξες, αναγκαζόμαστε να σου υπενθυμίσουμε.

Μήπως σε διαφεύγει το «Σκάνδαλο των 8,8 
εκατομ. δραχμών λεφτά από το δίσκο υπέρ 
του ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ» (εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΤΥΠΟΣ”), που το βράδυ της Μ. Πέμπτης οι πι-
στοί ρίχνουν στο δίσκο – το αίμα της καρδιάς 
τους – για να στηρίξουν τα Πανάγια Προσκυνή-
ματα, όπου πάτησαν τα πόδια του Εσταυρωμέ-
νου Κυρίου μας, κι όμως κάποιοι είχαν το θρά-
σος να βάλουν το χέρι τους σε τέτοιο χρήμα;

Εάν το δημοσίευμα αυτό ήταν υβριστικό ή συ-
κοφαντικό θα βλέπαμε κάποιους να κάνουν μή-
νυση ή αγωγή και να ζητάνε από την εφημερί-
δα μερικά εκατομμύρια, πράγμα που δεν έγινε.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ
Συκοφαντία όπως είναι γνωστό, είναι η από-

δοση σε κάποιον κακής πράξης χωρίς να την 
έχει διαπράξει.

Μας αποκαλείς συκοφάντες για τα συνθή-
ματα που αναγράφουμε σε πανό και αποβλέ-
πουν στη δική σου διόρθωση μάλλον. Γι’ αυτό 
και ερωτούμε:

Είναι συκοφαντία όταν ο κόσμος θέλει να 
πληροφορηθεί γιατί η μητρόπολη Λάρισας 17 
χρόνια δεν έκανε κανέναν απολογισμό εσόδων-
εξόδων – όπως το κάνουν οι άλλες μητροπόλεις; 
Γιατί αποφεύγεις την ενημέρωση;

Είναι συκοφαντία που ρωτάμε για την τύχη 
των χρημάτων που εισπράχθηκαν – περίπου 
1.200.000 € - από το κληροδότημα “ΚΡΙΚΚΗ” 
με αποδείξεις μπακαλίστικες χωρίς σφραγίδα 
και αύξοντα αριθμό;

Είναι συκοφαντία που ρωτάμε τι έγιναν 
τα χρήματα, που για 18 χρόνια εισπράττεις 
για τις ανύπαρκτες κατασκηνώσεις (περίπου 
1.200.000) συν τα κατατεθημένα την περίοδο 
Θεολόγου 36 εκ δρχ.;

Είναι συκοφαντία που ρωτάμε πού βρήκες 
τόσα εκατομμύρια και αγόρασες 200 και πλέ-
ον στολές, μίτρες, πατερίτσες, εγκόλπια, σταυ-
ρούς, ράβδους κ.α. ενώ υπήρξες πτωχό παιδί 
όπως ομολογείς;

Είναι συκοφαντία το ότι διώκεις 34 οικογένει-
ες – εξ αυτών 11 πολύτεκνες – γιατί δεν σε ανα-
γνωρίζουν ως κανονικό επίσκοπο και ζητάς να 
τους εξουθενώσεις οικονομικά;

Είναι συκοφαντία τα αναδημοσιευόμενα από 
αθηναϊκή εφημερίδα «ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙ-
ΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΧΛΙΔΑΤΗ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ 
ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»; Και εάν ναι γιατί δεν 
την κάνεις αγωγή να της ζητήσεις μερικά εκα-
τομμύρια;

«ΨΕΥΤΕΣ – ΨΕΥΤΕΣ» μας αποκαλείς.
Αλλά ποιος είναι ο ψεύτης;
Είναι ωραία και χρήσιμη η λαϊκή θυμοσοφία 

που μας την θύμισες.»Ο ψεύτης και… (πέστο 
κλέφτης) τον πρώτο χρόνο χαίρονται…». Αλή-
θεια ποιος είναι ψεύτης και…

Και ρωτάμε:
Εμείς σας πήγαμε στα δικαστήρια και κατέθε-

σες γραπτά ψευδείς κατηγορίες που θα σε κα-
τατρέχουν σ’ όλη σου τη ζωή ή εσύ;

Σε απαντούμε:
Γράφεις στη «Προσθήκη – Αντίκρουση» σελ. 

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ “ΘΡΙΑΜΒΟΣ” του δεσπότη Λάρισας 
Ιγνατίου Λάππα    ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

συνέχεια από την 6η σελίδα

συνέχεια στην 8η σελίδα

Απόφαση τουτ ΣτΕ  
αναστολής 

της εκλογής Ιγνατίου
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5: «Οι διαμαρτυρίες είναι άνευ αντικειμένου, δι-
ότι αφενός έχω εκλεγεί καθόλα νόμιμα στο αξί-
ωμα του Μητροπολίτη με προεδρικό Διάταγμα 
(βλ. πιο πάνω προσκομιζόμενα και επικαλούμε-
να υπ’ αριθ. 114/11-7-1996 ΦΕΚ, τεύχος ΝΠΔΔ 
καθώς και το υπ’ αριθ. Πρωτ. Α1/315/12-7-1996 
έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, απευθυνόμενο προς εμένα, με 
επισυναπτόμενο το πρωτόκολλο διαβεβαίωσής 
μου ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας)».

Το πρώτο μεγάλο ψέμα.
Το Προεδρικό Διάταγμα που επικαλείσαι εκ-

δόθηκε 11 Ιουλίου 1996 και η παράνομη εκλο-
γή σου έγινε στις 25 Μαΐου 1994. Και γιατί ήταν 
παράνομη; Θα σου την θυμίσουμε ώστε να το 
μάθει και ο κόσμος που τον εμπαίζεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας κάλεσε με 
εγκύκλιό του τους μητροπολίτες να παρευρε-
θούν την 25-5-1994 στη Σύνοδο της Ιεραρχίας 
με θέμα την πλήρωση «των κενών μητροπολι-
τικών εδρών», χωρίς να αναφέρει για ποιες (οι 
κενές ήταν Νέας Ιωνίας και Βεροίας) επειδή 
υπήρχε ο φόβος σεραφειμικού πραξικοπήμα-
τος με την εκλογή και για την μητρόπολη Λάρι-
σας. Ο π. Θεολόγος με αίτησή του ζητούσε από 
το τμήμα Αναστολών του ΣτΕ να αναστείλει την 
σύγκληση της Ιεραρχίας μέχρι στις 19-9-1994 
που θα συζητούνταν στο ακυρωτικό δικαστήριο 
«περί καταχρήσεως εξουσίας» του Σεραφείμ.

Την παραμονή της Συνόδου της Ιεραρχίας 
(24-5-1994) συνεδρίασε η Επιτροπή Αναστολών 
με σύνθεση τον ίδιον τον Πρόεδρο του ΣτΕ Β. 
Μποτόπουλο και αποφάσισε: «… Από τα στοι-
χεία όμως αυτά δεν προκύπτει με βεβαιότητα 
ότι κατά την αυριανή της συνεδρίαση η Ιερά 
Σύνοδος της Ιεραρχίας θα προβεί σε πλήρω-
ση της συγκεκριμένης μητροπολιτικής έδρας. 
Εξάλλου αν κατά την αυριανή της συνεδρίαση 
η Ιερά Σύνοδος προβεί στην πλήρωση της Μη-
τροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, η σχετική 
πράξη κατά το μέρος που με αυτή θα αναδει-
κνύεται Ιεράρχης ως Μητροπολίτης της συγκε-
κριμένης Μητροπόλεως θα υπόκειται σε αίτη-
ση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέ-
σεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας…» (αρ. απ. 336/1994).

Έτσι με πονηρό γκαραγκούνικο κόλπο “κοίμι-
σε” την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ. Για ημέ-
ρες είχε προετοιμάσει τον Ιγνάτιο για Λάρισας, 
αφού σε 5-6 που πρότεινε αρνήθηκαν. Φώναξε 
τον Ιγνάτιο και του είπε: «Θα σε κάνω Λαρίσης 
(εφ. “Ελευθερία” 25-5-1994). Και για να έχουν 
αληθοφάνεια οι εκλογές – γιατί γνώριζε ότι ούτε 
νόμιμες ούτε κανονικές ήταν – έβαλε στο ψη-
φοδέλτιο και τον Θεολόγο για εκλογή μητρο-
πολίτη και μάλιστα για την μητρόπολή του που 
είχε εκλεγεί πριν 20 χρόνια. Έτσι λάθρα εκλέ-
χθηκε δεσπότης Λάρισας ο Ιγνάτιος.

Την επομένη των εκλογών 26-5-1994 υποβλή-
θηκε αίτηση αναστολής της εκλογής του Ιγνα-
τίου, και άμεσα εκδόθηκε η 407/94 απόφαση, 
η οποία διέταξε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της εκτέλεσης 
της εκλογής του αρχιμανδρίτη Ιγνατίου Λάππα 
ως μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου. Αλλά 
ο Σεραφείμ, γράφοντας στα παλιά του παπού-
τσια το ΣτΕ και την απόφασή του, άρον-άρον, 
στις 28/5/1994 συγκέντρωσε όλη την αστυνομι-
κή δύναμη της Αττικής, με κλούβες, περιέζωσε 
το Μητρ. Ναό των Αθηνών και ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (οι προσερχόμενοι έμπαιναν στο 
ναό από το παραπόρτι με την επίδειξη ειδικής 
πρόσκλησης και ταυτότητας ‘φωτ. παραπλευ-
ρως’) ΕΚΤΕΛΕΣΕ τη χειροτονία του Ιγνατίου.

Ο λαός απ’ έξω φώναζε το «ΑΝΑΞΙΟΣ» αλλά 
κανείς δεν τον άκουγε. Τα ροπαλοφόρα ΜΑΤ 
έσπαζαν τα κεφάλια των υπερασπιστών της νο-
μιμότητας και κανονικότητας, ποτίζοντας τους 
γύρω χώρους του Μητρ. Ναού με αίμα διαμαρ-
τυρομένων. Οι Ιεροί Κανόνες σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις είναι αμείλικτοι. «Χειροτονείν εν μέση 
τη Εκκλησία, παρόντος του λαού και προσφω-
νούντος του Επισκόπου, εί και ο λαός δύναται 
αυτώ μαρτυρείν· χειροτονία δε λαθραίως μη γι-
νέσθω» (Θ. Αλεξ. Ι. Καν. Ζ΄ σελ. 680). Έτσι γίνε-
ται η κανονική χειροτονία, «συμπαρόντος του 
πιστού λαού». «Όχι μόνον καθαιρούνται οι Ιε-
ρωμένοι εκείνοι όπου κτυπήσουν οι ίδιοι με το 
χέρι των, αλλά και εκείνοι όπου βάλουν άλλους 
να κτυπήσουν» (Ι. καν. Αγ. Αποστόλων ΚΖ΄ σελ. 
26). Δεν είσαι Ιγνάτιε ηθικός αυτουργός που 
έφερες τις αστυνομικές δυνάμεις και τα ΜΑΤ 
που “λιάνισαν” στο ξύλο τους αγωνιζόμενους 
Χριστιανούς;

Επομένως, ούτε νόμιμη ήταν η εκλογή σου 
διότι είχε ακυρωθεί, ούτε κανονική γιατί όλοι οι 
Ιεροί Κανόνες ποδοπατήθηκαν.

Το δεύτερο μεγάλο ψέμα.
Για να γίνει η ενθρόνιση ενός επισκόπου ο 

Καταστατικός χάρτης, που είναι νόμος του Ελ-
ληνικού Κράτους, ορίζει: «1. Μετά την προς το 
Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων γνωστοποίησιν υπό της Ι.Σ.Ι. της εκλο-
γής, … εκδίδεται εντός δέκα ημερών, προτά-
σει του ασκούντος 
μόνον έλεγχον νο-
μιμότητος Υπουρ-
γού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευ-
μάτων, Προεδρι-
κόν Διάταγμα περί 
αναγνωρίσεως και 
καταστάσεως του 
εκλεγέντος, δημο-
σιευόμενον δια της 
Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως.

2. Μετά την προς 
την Ι.Σ.Ι. κοινοποί-
ησιν… ο νέος Μη-
τροπολίτης δίδει 
ενώπιον του Προ-
έδρου της Δημο-
κρατίας, παρουσία 
του Αρχιεπισκό-
που Αθηνών και του 
Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, την 
υπό του άρθρου 
16 παρ. 1 του παρόντος οριζομένην διαβεβαί-
ωσιν, περί της εκπληρώσεως των «αρχιερατι-
κών» αυτού καθηκόντων, μεθ’ ήν ακολουθεί η 
κατά την εκκλησιαστικήν τάξιν ενθρόνισις».

Είναι “ηλί-
ου φαεινό-
τερον” γιατί 
ο Υπουργός 
Παιδείας δεν 
εξέδωσε Δι-
άταγμα μετά 
τ η ν  ε κ λ ο -
γή σου αλλά 
δύο (2) χρό-
νια αργότε-
ρα, που και 
έγινε η διαβε-
βαίωση στον 
Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας 
στις 15 Ιου-
λίου 1996, 
και μετά θα 
έπρεπε να 
ακολουθήσει 
η ενθρόνιση. 
Πότε την κά-
νατε κ. Ιγνά-
τιε την ενθρό-
νισή σας; Δύο χρόνια πριν, στις 28 Ιουλίου 1994. 
Και χωρίς να είστε τίποτα, επί δύο χρόνια κουβα-
λούσατε δυόμισι χιλιάδες (2.500) αστυνομικούς, 
ειδικές δυνάμεις – ΜΑΚ, ΕΚΑΜ – από όλη την 
Ελλάδα και βάφατε τους δρόμους της Λάρισας 
με το αίμα τους – 150 βαρειά στο νοσοκομείο, 
και περισσότεροι ελαφρότερα τραυματισμένοι.

Ο Θεολόγος την ημέρα αυτή δήλωσε: «Ο κ. 
Ιγνάτιος θα πρέπει να έχει τύψεις συνειδήσε-
ως γιατί δέχθηκε να έρθει παράνομα να ενθρο-
νισθεί σε μια μητρόπολη που υπάρχει νόμιμος 
και κανονικός ποιμενάρχης.

Το αίμα των Λαρισαίων πιστών με το οποίο 
βάφτηκε η Θεσσαλική γη θα τον κατατρέχει σε 
όλη του τη ζωή…

Πατέρα Ιγνάτιε, σας ερωτώ: Γιατί θελήσατε 
να υπηρετήσετε τα σχέδια των σκοτεινών δυ-
νάμεων, και πώς με ματωμένα χέρια θα υπη-
ρετήσετε το θυσιαστήριο;» (εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”).

Γι’ αυτό η “κατάσταση” (ενθρόνιση-
εγκατάσταση) στη Λάρισα δεν είναι στιγμιαία 
παρανομία και αντικανονική πράξη, αλλά είναι 
διαρκείας και διαρκεί και μέχρι σήμερα και θα 
διαρκεί έως ότου παραμένεις στην πόλη του 
Αγίου Αχιλλείου.

Τρίτο ψέμα.
«Την διοίκηση την ανέλαβα, όταν έλαβα το 

Προεδρικό Διάταγμα Καταστάσεως στα χέ-
ρια μου» (Προσθήκη – Αντίκρουση σελ. 12). 

Σας ερωτούμε: Διοίκηση δεν είναι ο διορισμός 
πρωτοσύγκελου άμα τη εκλογή σου, η παύση 
του πριν έρθεις στη Λάρισα και διορισμός νέου 
αρχιερατικού; Διορίζεις μητροπολιτικό Συμβού-
λιο και γίνεσαι πρόεδρος ο ίδιος, δίνεις εντολή 
στους Ιερείς να μνημονεύουν το όνομά σου σε 
κάθε ιεροτελεστία. Δική σου δεν ήταν η εντο-
λή προς τους αστυνομικούς, όταν ερχόσου-
να κρυφά στη Λάρισα να λειτουργήσεις, ώστε 
τα περιπολικά και οι κλούβες με αστυνομικούς 

κάθε φορά να σε 
παραλαμβάνουν 
από τα σύνορα Βό-
λου-Λάρισας, και 
όταν τελείωνες να 
σε γυρίζουν πάλι 
πίσω; Με εντολές 
σου δεν ενεργού-
σαν οι παπάδες 
όταν οργανωμέ-
νοι ορμούσαν στο 
Ιερό να βγάλουν 
τον γέροντα Θεο-
λόγο έξω του Ιε-
ρού Ναού; Και όλα 
αυτά δεν γίνονταν 
πριν το Προεδρικό 
Διάταγμα (1994-
1996) το οποίο επι-
καλείσαι; 

Τέταρτο ψέμα.
«Ακόμα και όταν 

ήλθα στη Λάρι-
σα τον Ιούλιο του 
1996, μετά την δι-
αβεβαίωση στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με το Διάταγ-
μα Καταστάσεώς μου, δεν διετάραξα την ησυ-
χία του προκατόχου μου και δεν διεξεδίκησα 
ούτε το Μέγαρο του Επισκοπείου, ούτε το αυ-

τοκίνητο της 
Ιεράς Μητρο-
πόλεως…».

 Λίγο ντρο-
πή δεν θα σου 
έκανε κακό. 
Γιατί αυτοε-
ξευτελίζεσαι; 

Την διαβε-
βαίωση στον 
Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας 
την έδωσες 
στις 15 Ιουλί-
ου 1996. Τον 
καιρό εκείνο 
ο Σεβασμιώ-
τατος Θεολό-
γος περνού-
σε τις τελευ-
ταίες ημέρες 
της επίγειας 
ζωής του στο 
Γενικό Νοσο-
κομείο Λάρι-

σας – όπως και εσύ πιο κάτω ομολογείς. Για 
ποιο Επισκοπείο μιλάς όταν κανείς δεν έμε-
νε μέσα ή σε πιο αυτοκίνητο αναφέρεσαι όταν 
αυτό ήταν για μήνες αραγμένο λόγω της ασθέ-
νειας του Θεολόγου; Τώρα τα περί ησυχίας εί-
ναι φούμαρα καθ’ όσον γνωρίζεις ότι στα δύο 
αυτά χρόνια που δεν ήσουν τίποτε πάνω από 
είκοσι πέντε φορές, 
ερχόμενος ως κλέ-
πτης, τάραζες την 
ησυχία του Θεολό-
γου και των Λαρισαί-
ων και όχι μόνο, για-
τί με κάθε εμφάνισή 
σου γέμιζαν τα κρα-
τητήρια της Ασφά-
λειας Λάρισας και 
τα Αυτόφωρα δικα-
στήρια.

Πέμπτο ψέμα.
«Ζήτησα – λες – να 

επισκεφθώ τον μα-
καριστό Θεολόγο 
στην επιθανάτιο κλί-
νη του, αλλά οι πρωτοστάτες των “αγωνιζομέ-
νων” καταδίωξαν κακήν κακώς τους απεσταλ-
μένους μου». Ω της υποκρισίας! Δεν μας λες 
όμως γιατί; Θα σου το θυμίσουμε όμως εμείς 
μια και το ξέχασες.

Ήταν Κυριακή 28 Ιουλίου 1996 όταν ήρθες 
στη Λάρισα σαν τον Μωάμεθ τον Πορθητή με 
το “Προεδρικό Διάταγμα” και το “Πρωτόκολ-
λο Διαβεβαίωσης” της αναγνώρισής σου να 
το ανεμίζεις και να δηλώνεις: «Το ποτάμι δεν 
γυρίζει πίσω». Και ο τύπος την επόμενη μέρα 
έγραφε: «Ο ναός του Αγίου Αχιλλείου έμοιαζε 
την Κυριακή με αστυνομοκρατούμενο χώρο. 
Από τις 6 το πρωί πολυάριθμες διμοιρίες των 
ΜΑΤ από διάφορα διαμερίσματα της Θεσσαλί-
ας και Μακεδονίας με δέκα κλούβες, περιπολι-
κά και μοτοσυκλέτες, έκαναν ασφυκτικό κλοιό 
για να εξασφαλίσουν την είσοδο στο ναό του 
επισκόπου Ιγνατίου.

Μία ώρα αργότερα, έφθασε στη μητρόπολη 
ο μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος, περιστοιχιζόμενος 
από ιερείς, αλλά και πολλούς πιστούς, οι οποί-
οι ήρθαν στη Λάρισα από την Σαλαμίνα, γενέ-
τειρα του Ιεράρχου…». Αυτή ήταν η εικόνα στην 
πρώτη επίσημη εμφάνιση του κ. Ιγνατίου, μετά 
δύο χρόνια από την ψευδοενθρόνιση.

«Ήταν Πέμπτη 29Ιουλίου 1994. Στον μητρο-
πολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου ελάμβανε 
χώρα η ενθρόνιση του κ. Ιγνατίου. Ενθρόνιση 
εν μέσω… φοβερών και αιματηρών επεισοδίων 
με δεκάδες συλλήψεις στους πέριξ του ιερού 
ναού δρόμους.

Δύο χρόνια ακριβώς μετά ο μητροπολίτης 
Ιγνάτιος, μεταβαίνει ξανά στον μητροπολιτικό 
ναό, για να χοροστατήσει στη θεία λειτουργία… 
Πρόωρη θεωρήθηκε από πολλούς η χθεσινή 
απόφασή του να λειτουργήσει στον Άγιο Αχίλ-
λειο, με τον κ. Θεολόγο στο κρεβάτι του Νοσο-
κομείου Λάρισας να ζει κρίσιμες ώρες (ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ, 29-7-1996).

Τί υποκρισία Θεέ μου! Ενώ στον Άγιο Αχίλ-
λειο ρωτούσε πότε τελειώνει ο Θεολόγος, ξαφ-
νικά με ένα τσούρμο φωτορεπόρτερς, δημοσιο-
γράφους και παπάδες προσπάθησε να τον επι-
σκεφθεί και να βγάλει φωτογραφίες για ευνόη-
τους σκοπούς. Πολύ πονηρό κόλπο.

Και κάτι άγνωστο αλλά συγκλονιστικό. Ο π. 
Θεολόγος ήταν για μέρες σε λήθαργο. Κατά 
την ώρα της θείας Λειτουργίας άνοιξε τα μά-
τια του και φώναξε: «Κυρία Σοφία – κυρία Σο-
φία (Βραγκιστινού), τί γίνεται σήμερα στον άγιο 
Αχίλλειο; – Τίποτα σεβασμιώτατε, του απάντη-
σε. – Πώς τίποτα. Αυτός θα κάνει μεγάλο κακό, 
θάρθει κι εδώ…». Και από τότε δεν ξαναξύπνη-
σε. Σε δύο ημέρες έφυγε για πάντα…

Το μίσος και την κακία σου την έδειξες μια 
εβδομάδα αργότερα (12-8-1996) όταν με επι-
στολή σου στον Αρχ. Σεραφείμ ζητούσες την 
παραδειγματική τιμωρία των μητροπολιτών και 
λοιπών κληρικών που έλαβαν μέρος στην εξό-
διο ακολουθία του Θεολόγου.

Έγραφες συγκεκριμένα:
«Μακαριώτατε πάτερ και Δέσποτα. Ασπαζό-

μενος πρώτον εν αγάπη και ευλαβεία πολλή τας 
τιμίας Υμών χείρας προάγομαι να γνωρίσω Υμίν 
και την περί Υμάς Ιερά Συνόδω τα περί της κη-
δείας του Μητροπολίτου κυρού Θεολόγου Πα-
σχαλίδη… - και αφού περιέγραψε τα συμβάντα 
κατέληξε – Ταύτα γνωρίζων ευλαβώς Υμίν πα-
ρακαλώ θερμώς δια τα καθ’ Υμάς». Μετά βα-
θυτάτου σεβασμού. Ευπειθέστατος ο Λαρίσης 
Ιγνάτιος».

Αυτό και αν είναι από τα ανήκουστα. Ακόμα 
και οι βάρβαροι εν καιρώ πολέμου κάνουν ανα-
κωχή για να θάψουν τους νεκρούς κι εσύ δέσπο-
τα ζήτησες την τιμωρία των κληρικών που συμ-
μετείχαν μαζί με τους «ακοινώνητους» Νικόδη-

μο Αττικής και Κων-
σταντίνο Καρδίτσης 
στην εξόδιο ακολου-
θία χωρίς την άδειά 
σου;

Η  συμμετοχή 
με τους «ακοινώ-
νητους» ήταν μια 
αφορμή ενώ στην 
πραγματικότητα 
ήθελες να ταπεινώ-
σεις το Θεολόγο 
γιατί δεν μπορούσες 
ν’ αντέξεις την αυ-
θόρμητη αγάπη των 
παιδιών του που εσύ 
ποτέ δε θα νιώσεις.

Έκτο ψέμα.
«Ισχυρίζονται οι “αγωνιζόμενοι” – καταθέτεις 

στο δικόγραφό σου – ότι είμαι αντικανονικός. 
Τούτο είναι ψευδές και το γνωρίζουν, διότι εξε-
λέγην εις Ιεράν Μητροπόλιν κενήν, η οποία 

Επομένως, ούτε νόμιμη ήταν η εκλογή σου Σας ερωτούμε: Διοίκηση δεν είναι ο διορισμός Ήταν Κυριακή 28 Ιουλίου 1996 όταν ήρθες 
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είχε χηρεύσει μετά την παραίτησιν του αμέσου 
προκατόχου μου κυρίου Δημητρίου. Αντικανονι-
κοί είναι όσοι δεν αποδέχονται αυτόν που στέλ-
νει η Εκκλησία. Η Εκκλησία με εγκύκλιο της Ιε-
ράς Συνόδου καλεί «απαξάπαντας» τους κατά 
την Ιεράν Μητρόπολιν Λαρίσης και Τυρνάβου 
να με αναγνωρίσουν (αυτό είναι το ποιο ωραίο. 
Ο Σεραφείμ ήταν η σύνοδός τους και τους υπο-
χρέωνε να τον αναγνωρίζουν με το ζόρι γιατί κα-
νείς δεν τον αναγνώριζε μέχρι τότε) ως νόμιμον 
και κανονικόν Μητροπολίτην».

«Ισχυρίζονται ότι απαξίωσα το πρόσωπο του 
προκατόχου μου μακαριστού Θεολόγου.ουδέν 
ψευδέστερον».

Τέτοιο φαινόμενο ανθρώπου με αντιφάσεις 
και μάλιστα σε επίσημο δικόγραφο άλλο δεν 
υπάρχει. Πέστε λοιπόν την αλήθεια. Ποιος είναι 
ο προκάτοχός σου, ο Θεολόγος ή Δημήτριος;

Ισχυρίζεσαι ψευδόμενος ότι εκλέχτηκες σε 
χηρεύουσα μητρόπολη αφού ο “πρόκατοχός” 
σου Δημήτριος είχε παραιτηθεί. Έτσι είναι;

Εάν εσύ, που ήσουν γραμματέας – όπως ισχυ-
ρίζεσαι – στην Ιερά Σύνοδο δεν το γνώριζες (sic), 
τουλάχιστον οι ακριβοπληρωμένοι δικηγόροι 
σου θά ’πρεπε να σε γνωρίσουν ότι ο Δημήτρι-
ος δεν παραιτήθηκε αλλά εκδιώχθηκε ως παρά-
νομος με απόφαση του ΣτΕ. Αυτός όμως σεβά-
στηκε τις ακυρωτικές αποφάσεις και έφυγε ενώ 
εσύ τις έγραφες στα παλιά σου υποδήματα.

Να τι λέγει η απόφαση:
Το ΣτΕ αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα. 

Σκέφτηκε κατά νόμο. «πρ. 7… Συνεπώς η προ-
σβαλλόμενη απόφαση της Ιεράς Συνόδου της 
Ιεραρχίας, με την οποία αναδείχθηκε Μητροπο-
λίτης Λαρίσης και Τυρνάβου ο Δημήτριος Μπε-
κιάρης, που είχε ως προϋπόθεση ότι η Μητρό-
πολη αυτή τελούσε σε χηρεία, είναι μη νόμιμη, 
εφόσον, κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω, ακυρώ-
θηκε εξ υπαρχής η απομάκρυνση του αιτού-
ντος – Θεολόγου – από την ρηθείσα Μητρόπο-
λη. Για το βάσιμο αυτό λόγο, πρέπει να ακυρω-
θεί η προσβαλλόμενη απόφαση της Ιεράς Συ-
νόδου της Ιεραρχίας και να απορριφθεί η πα-
ρέμβαση του Υπουργού Παιδείας (απόφαση 
3805/1990 ΣτΕ, είχε παρέμβει 
και ο κ. Σουφλιάς ως υπουργός 
Παιδείας υπέρ του Δημητρίου).

Επομένως από το 1991 μέ-
χρι και το 1996 όλοι οι ιερείς 
της μητρόπολης Λάρισας και 
Τυρνάβου πληρώνονταν με τη 
σφραγίδα και υπογραφή του 
Θεολόγου.

Προσπάθησε ο Σεραφείμ με 
Τοποτηρητές και Τοποτηρητεί-
ες να παραγκωνίση τον Θεολό-
γο αλλά όλα πέσαν στον κενό, 
διότι παρενέβη και το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους να βά-
λει ταφόπλακα στις αυθαιρεσί-
ες του Σεραφείμ, με μια από-
φαση καταπέλτη: «Σε έγγραφο 
του Υπουργείου Οικον./ Γ.Λ.Κ. 
/ Δνσεως 22, ερωτάται: “Ποιος 
νομιμοποιείται να υπογράψει 
τις μισθολογικές καταστάσεις των Εφημερίων 
της Ι.Μ.Λαρίσης, Τυρνάβου και Πλαταμώνος”;

Υ… Ταύτα σημαίνουν κυρίως ότι, τα περί το-
ποτηρητείας του θρόνου Λαρίσης και Τυρνά-
βου στερούνται, το γε νυν έχον, νομικής εφαρ-
μογής και μόνος λειτουργός, Προϊστάμενος δι-
οικητής της Μητροπόλεως ταύτης, μεθ’ όλων 
των εντεύθεν αρμοδιοτήτων, κατά τας κειμένας 
διατάξεις περί Μητροπολιτών, τυγχάνει ο Θε-
ολόγος Πασχαλίδης, πάσα δε σχετική πράξις 
ετέρου προσώπου, τυγχάνει νομικώς ανίσχυρος 
και μη εφαρμοστέα» (Ολομέλεια του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους 698/8959/29-10-1991).

Πόσο πιο καθαρά πρέπει να σου τα πουν ψευ-
δόμενε Ιγνάτιε για να το καταλάβεις;

Έβδομο ψέμα.
Συνεχίζεις: «Η ενθρόνισίς μου δεν έγινε χωρίς 

την παρουσία Ιεραρχών – όπως ισχυριζόμαστε 
οι αγωνιζόμενοι – αλλά τουναντίον επί παρου-
σία πολλών Αρχιερέων και μάλιστα και Εκπρο-
σώπων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων… – και 
αναφέρεσαι σε ένα όνομα της Ελληνικής Εκκλη-
σίας και τρία των Πατριαρχείων – και τελειώνεις 
με ένα «και πολλοί άλλοι Ιεράρχες».

Πονηρό το κόλπο “άγιε δέσποτα”, γιατί γνω-
ρίζεις, ότι όλοι τους υπήρξαν «διαμάντια» ο φί-
λος σου ο Κυθήρων, που δεν τον αναφέρεις, 
έφυγε πυξ-λαξ από τα Κύθηρα για ακατανόμα-

στες ηθικές παρεκτροπές. Ο φίλος σου Δωδώ-
νης επίσης, είχατε δε εκλεγεί μαζί και ακυρώθη-
κε η εκλογή του όπως και η δική σου. Ο Γρεβε-
νών Σέργιος ήταν υπόδικος με κακουργήματα, 
σε μηνυτήριο αναφορά που κατέθεσαν οι δικη-
γόροι, Φ. Νάνης και Μ. Παπαθανασίου για πα-
ραποίηση εγγράφων, ψεύτικες απολογίες του 
Θεολόγου, που ποτέ δεν κατέθεσε, και πάνω σ’ 
αυτές, τις ανύπαρκτες απολογίες του Γρεβενών 
Σεργίου, στηρίχτηκε ο Σεραφείμ και επέβαλε το 
επιτίμιο «Ακοινωνησίας». Τέλος με την συνδρο-
μή Λιάνη, Παπανδρέου, Μποτόπουλου, Ηλιάκη 
κατάργησαν τα διατάγματα εγκατάστασης Θε-
ολόγου, Νικοδήμου, Κων/νου.

Ως υπόδικος ο Σέργιος, με διάφορα προσχή-
ματα, έπαιρνε αναβολές από το 1992, μήπως και 
πεθάνη ο Θεολόγος – όπως και έγινε – για να 
ελαφρύνει τις σε βάρος του κατηγορίες.

Αυτός ήταν ο Γρεβενών 
Σέργιος. Η δε τρεις των Πα-
τριαρχείων που επικαλεί-
σαι, εκείνη την εποχή ήταν 
οι γνωστοί “κηδειάδες” 
που κυκλοφορούσαν στα 
νεκροταφεία των Αθηνών 
για κηδείες και μνημόσυνα.

Ας μας πει ο κ. Ιγνάτιος 
σε ποια νόμιμη και κανο-
νική ενθρόνιση δεν πηγαί-
νει η Ιερά Σύνοδος, και ο 
Αρχιγραμματέας δεν δια-
βάζει το Προεδρικό Διά-
ταγμα εγκατάστασης του 
νέου μητροπολίτη; Εδώ 
αρχιγραμματέας της Ι. Συ-
νόδου δεν υπήρχε, ούτε 
Προεδρικό Διάταγμα διαβάστηκε στην ενθρό-
νιση-εγκατάστασή του! Να ανέγνωσαν μήπως 
κάτι από τους μύθους του Αισώπου που ταίρια-
ζε στην περίπτωση; Ο Αρχιεπίσκοπος και τοπο-
τηρητής της μητρόπολης, που δίνει τη ράβδο 
δεν υπήρχε – αλήθεια ποιος του έδωσε τη ρά-
βδο; – Τέτοιο θέατρο δεν έχει ματαγίνει!

Αυτήν την ενθρόνιση επικαλείσαι; Και γι’ αυ-
τήν ισχυρίζεσαι ότι εμείς εί-
μαστε που λέμε ψέματα και 
σας υβρίζουμε;

Όγδοο ψέμα.
Αυτό το ψέμα είναι από τα 

φοβερότερα. Η ιστορία του 
έχει ως εξής: Ο κ. Ιγνάτιος σε 
κατάθεσή του (2 Σεπτεμβρί-
ου του 2004) «επιθυμούσε 
την ποινική δίωξή μας και την 
νόμιμη τιμωρία μας». Βλέπο-
ντας όμως ότι δεν στοιχει-
οθετούνταν αδικήματα με 
όσα κατέθεσαν, και με τον 
νόμο 31/3346/2005 έμπαι-
νε η υπόθεση των δέκα πέ-
ντε κατηγορουμένων στο 
αρχείο, σοφίστηκε την μέ-
θοδο των αγωγών, προσθέ-
τοντας ψεύτικα περιστατι-
κά – γι’ αυτά θα αναφερθού-

με λεπτομερώς πιο κάτω – για να μπορέσει να 
σταθεί ως αγωγή.

Ο κόσμος όμως που πληροφορήθηκε τα κα-
θέκαστα του κ. Ιγνατίου, και γνωρίζοντας ότι 
κατά την ακροαματική διαδικασία μόνον ένας 
μάρτυρας είχε τη δυνατότητα να καταθέσει, 
παρ’ όλα αυτά, έσπευσε αυθόρμητα να καταθέ-
σει ενόρκως ενώπιον Συμβολαιογράφου, ότι όλα 
όσα ισχυρίζεται ο δεσπότης είναι κακόβουλα και 
προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψή τους, 
διότι και αυτοί συμμετείχαν σε συγκεντρώσεις 
και διαμαρτυρίες και είχαν γνώση τι συνέβαινε.

Ομοθυμαδόν πήγαν στη Συμβολαιογράφο και 
περίμεναν καρτερικά για ώρες μέχρι να ’ρθει η 
σειρά τους να διαβάσουν και να υπογράψουν 
την κατάθεσή τους.

Σε μία ημέρα συγκεντρώθηκαν 166 ένορκες 
καταθέσεις – ρεκόρ για τα δικαστικά χρονικά 
–. Εάν δε είχε προβλεφθεί χρόνος δύο ημε-
ρών ακόμη, θα υπερέβαιναν τις 400-500 ένορ-
κες καταθέσεις.

Ο κ. Ιγνάτιος, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, 
ακόμα και στις μηνυτήριες αναφορές του, σε 
20-30 άτομα ανεβάζει τους αγωνιζόμενους που 
συγκεντρώνονται γι’ αυτό τον έπιασε παραλήρη-
μα με τις υπογραφές. Να τι γράφει στην “προ-
σθήκη” σελίδα 10.

«Τέλος οι επικαλούμενες από τους αντιδίκους 

υπ’ αριθ. 1858-1867 ένορκες βεβαιώσεις μαρτύ-
ρων, εξετασθέντων ενώπιον της συμ/φου Λάρι-
σας Σοφίας Γιαννακοπούλου-Μπάτη είναι απα-
ράδεκτες εφόσον δεν ελήφθησαν με κλήτευ-
σή μου (φωτοτυπία). Τέλος, σε κάθε περίπτωση, 
οι 166 ενόρκως βεβαιώσαντες, επιβεβαιώνουν 
το περιεχόμενο της κρινόμενης αγωγής μου. 
Όσον αφορά τον αριθμό, καταδεικνύει την προ-
σπάθεια των εναγομένων να εμφανίσουν εαυ-
τούς ως εκπροσώπους «χιλιάδων» Λαρισαίων. 
Για όσους τους γνωρίζουν όμως, διακρίνουν ότι 
αποτελούν 10 οικογένειες…».

Τέτοιο μέγα ψέμα και με υπογραφή δεν θα 
μπορούσε να λεχθεί και αυτό γιατί μας λέει ότι 
δεν κλητεύτηκε. Τι αποδεικτικό στοιχείο έχει; 
Αντίθετα – η ευρισκόμενη στα χέρια μας με αριθ. 
7759-8 έκθεση επίδοσης (επίσημο δικαστικό έγ-
γραφο) λέει: «Στη Λάρισα σήμερα είκοσι τέσσε-

ρις (24) του μηνός Ιανουαρίου του 2005 έτους, 
ημέρα Δευτέρα… πήγα για να επιδώσω προς 
τον Μητροπολιτη κ. Ιγνάτιο – Ιάκωβο Λάππα…, 
για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπει-
ες… Επέδωσα το ως άνω δικόγραφο στον αρ-
μόδιο για την παραλαβή δικογράφων υπάλλη-
λο κ. Ιωάννη Τσαλέρα, κάτοικο Λάρισας όπως 
μου δήλωσε. Ο παραλαβών υπογραφή και μη-
τροπολιτική σφραγίδα.

Το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο χωρίς στα-
ματημό. Και για να δικαιολογήσει τα 20-30 άτο-
μα, που συνεχώς επικαλείται, ισχυρίζεται ότι οι 
ένορκες καταθέσεις αντιπροσωπεύουν 10 οι-
κογένειες «και σ’ αυτόν τον αριθμό – των 10 οι-
κογενειών – αντιπαρατίθενται όλοι οι κάτοικοι 
του Ν. Λαρίσης και όχι μόνο». Αυτό δεν γνωρί-
ζουμε εάν του το είπαν ή ο ίδιος το συμπεραί-
νει, γιατί όπου περάσει ο κόσμος τον απαξιώ-
νει με διάφορες εκδηλώσεις, και πολλές φορές 
το έχει εκφράσει και ο ίδιος. Στο τελευταίο πε-
ριοδικό της μητρόπολης “ΤΑΛΑΝΤΟ” περιγρά-
φει, και με πολύ γλαφυρό τρόπο μάλιστα, πως 
τον αποφεύγουν: «Δεν ανέλαβε (ο πνευματι-
κός) μόνο τη Μονή αλλά και εμάς, και προ πά-
ντων εμένα που, άλλος μεγάλος και επιφανής 
πνευματικός όπως αυτός ο άγιος άνθρωπος, 
ίσως με απέφευγε – φοβερό ούτε για εξομολό-
γηση; – αφού τότε πολλοί με θεωρούσαν βδέ-
λυγμα, και μερικοί με θεωρούν ακόμη. Αυτός 
ήταν ο Σταυρός μου. Η απαξίωσι κι η περιφρό-
νησι απ’ τους ανθρώπους που δεν θάθελαν να 
χαλάσει το καλό τους Όνομα». Αν αυτά τα λέει 
στο τέλος του 2014, για φαντάσου το 2006 ποια 
ήταν η εκτίμηση του κόσμου απέναντί του. Είναι 
να τον λυπάται κανείς, με τα ψέματα που λέει!

Ένατο ψέμα.
Ο κ. Ιγνάτιος κάθε φορά μας εισάγει νεοφα-

νείς καινοτομίες βολεμένες και ραμμένες στα 
μέτρα του. Στο ίδιο δικόγραφο στη σελ. 12 έχει 
κάτι πολύ ωραίο, και για να το διαβάσουν και το 
δώσουν προσοχή οι κ.κ. Δικαστές, το έχει με 
έντονα γράμματα. Να τι λέει:

«Ο λαός καλείται να αναφωνήσει άξιος, όταν 
η χειροτονία έχει γίνει. Ο λαός καλείται να συ-
μπανηγυρίσει για την χειροτονία του αξίου. Δεν 
καλείται μετά την χειροτονία να κρίνει».

Αυτά τα πρωτάκουστα διαβάζουμε και μά-
λιστα από έναν που λέει αλλά και θέλει να τον 
ονομάζουν δεσπότη.

Τρελό δεν είναι αλήθεια, σε μια χειροτονία, 
όταν καλείς τον υποψήφιο με το «κέλευσον – κέ-
λευσον» και ετοιμάζεσαι να θέσεις τα χέρια σου 
στο κεφάλι του, ακουστούν “Ανάξιος” – γιατί τέ-
τοιος μπορεί να είναι – εσύ να τους πεις «περι-
μένετε να τελειώσουμε και να συμπανηγυρίσου-
με το “άξιος”»;

Δεν άκουσες τον Παύλο που συμβουλεύει τον 

Τιμόθεο: «Χείρας ταχέως μηδενί επιτίθη μηδέ 
κοινώνει αμαρτίαις αλλοτρίαις» (Α΄ Τιμ. 5, 22).

Αναφέρε μας έστω και έναν Ιερό Κανόνα 
που να πρεσβεύει αυτές τις ανήκουστες και-
νοτομίες σου.

Επειδή όμως τα ψέματά σου είναι τόσα πολ-
λά και τελειωμό δεν έχουν, ίσως χρειαστεί να 
ασχοληθούμε ξανά.

Δέκατο ψέμα.
(Το δέκατο ψέμα δεν αφορά αγωνιζόμενους. 

Το αναφέρουμε μόνο και μόνο για να καταδεί-
ξουμε ότι ο άνθρωπος προκειμένου να επικρα-
τήσει δεν ορρωδεί προ ουδενός).

Ποιος εγκέφαλος μπορεί να σοφίστηκε στο 
επισκοπείο τη σύνταξη εκείνης την επαίσχυντης 
επιστολής, με υπογραφές παπάδων και των οι-
κογενειών των, και την αποστολή της για δημο-
σίευση σε αθηναϊκή εφημερίδα ώστε στη συνέ-

χεια να βρεθεί στο φάκελο του Συνοδικού Δι-
καστηρίου, και να παίξει καθοριστικό ρόλο 
στην πνευματική δολοφονία-καθαίρεση του 
π. Ευθυμίου Τρικαμηνά;

Ποιο ήταν άραγε το μεγάλο του έγκλη-
μα, δέσποτα, και τον «δολοφόνησες» εν ψυ-
χρώ; Μήπως γιατί δεν σε αναγνώριζε ως νό-
μιμο και κανονικό μητροπολίτη Λάρισας; Ναι 
αυτό είναι, γιατί τα υπόλοιπα συμπληρωμα-
τικά αποβλέπουν στο να ισχυροποιήσουν τις 
κατηγορίες σου.

Είχατε όμως την αφέλεια, την επιστολή να 
την στείλετε από το FAX της μητρόπολης, και 
έτσι την πατήσατε.

Τι έλεγε εκείνη η επιστολή:
«Επειδή με συνεχή δημοσιεύματα και επιστολές ανα-

γνωστών παρουσιάζεται στον «Ο.Τ.» ο Ιερομόναχος Ευ-
θύμιος Τρικαμηνάς ως ο αδικημένος «ασκητής»… Ξέρε-

τε, Κύριε Διευθυντά και αγαπητοί αδελφοί αναγνώσται, ότι 
ο εν λόγω ιερομόναχος, ο οποίος θέλει να εμφανίζεται ως ο 
πτωχός ασκητής, είναι ένας πλούσιος τεχνοκράτης. Ξέρε-
τε ότι κυκλοφορεί με πολυτελή ιδιόκτητα τζιπ και αυτοκί-
νητα και κάθε μέρα τον συναντάμε στους πεζόδρομους και 
στα πολυκαταστήματα της πόλεως να ψωνίζη διάφορα οι-
κοδομικά και άλλα είδη υποδομής και μάλιστα της τελευ-
ταίας λέξεως της μόδας για τα οποία οι περισσότεροι κο-
σμικοί άνδρες της ηλικίας του είναι τελείως ανυποψίαστοι 
και αγνοούν και αυτή την ύπαρξί τους. Ξέρετε ότι κινείται 
με μια οικονομική άνεσι που σκανδαλίζει… Ο ίδιος μόνι-
μα μένει σε φιλόξενα ζεστά σπίτια της Κατερίνης, του Βό-
λου και της Λάρισας, πόλεις στις οποίες τρέχει από την μία 
στην άλλη σαν νεαρός τυχοδιώκτης. Και βέβαια όποιος θέ-
λει να τον βρει ας πάη στο βιβλιοπωλείο «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» 
στην πόλι μας, για το οποίο φημολογείται ότι είναι ιδιοκτη-
σία του… Και δυστυχώς αυτές είναι μόνο λίγες απ’ τις απο-
καλύψεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε και για τις οποί-
ες μάρτυρες είναι όλοι οι Λαρισαίοι, διότι και με άλλα πολ-
λά παχυλά και περίεργα έχει δυστυχώς κοσμήσει την επί 
γης πολιτεία του ο αδικημένος “ασκητής”».

Μπορεί να υπάρξει χέρι ανθρώπου που να 
γράψει τέτοια τερατουργήματα για να δολο-
φονήσουν κάποιον μόνο και μόνο για να κάνουν 
το καπρίτσιο τους; Υπάρχουν χέρια χριστιανών 
που έβαλαν την υπογραφή τους στο ψευδολό-
γημα αυτό χωρίς φόβο Θεού;

Μετά την δημοσίευση της επιστολής άρχισε 
και κάποια προανάκριση. Κάποια στιγμή μας 
επισκέφθηκε νεαρός κληρικός με κάποιο ηλι-
κιωμένο και με κλάματα μας παρακαλούσε να 
μεσολαβήσουμε ώστε να μην φθάσει η υπόθε-
ση στο ακροατήριο, γιατί θα έχανε την ιεροσύ-
νη του. Υπέγραψε αυτός και για τους δικούς 
του, γιατί τον πίεσαν.

Εμείς αφήνουμε στην δική σας κρίση το 
ποιος άραγε μπορεί να είναι αυτός που έχει τέ-
τοια δύναμη και εξουσία να πιέζει τους παπά-
δες να υπογράψουν την δολοφονία κάποιου με 
τόσα ψέματα;

…….
Το ότι ο δεσπότης Λάρισας Ιγνάτιος Λάππας – 

τεχνοκράτης του ψεύδους – πήρε τον τηλεβόα 
πλήρης ευφροσύνης και ανέβηκε στον “Άμβω-
να της Εκκλησίας” για να φωνάξει τις δικαστι-
κές του επιτυχίες σε βάρος των Αγωνιζομένων 
χριστιανών, αυτό καθ’ αυτό τον καθιστά ΑΝΑ-
ΞΙΟ δεδομένου ότι πανηγυρίζει για νίκες στη-
ριγμένες στο ψεύδος αφενός και αφετέρου ότι 
επιχειρεί να εισάγει δεσποτικές θεωρίες και όχι 
την εκκλησιαστική παράδοση ως προς τα ΑΞΙ-
ΟΣ και ΑΝΑΞΙΟΣ προκειμένου να δικαιολογήσει 
αμαρτήματα τόσο δικά του όσο και ομοφρόνων 
του, που πλειοψηφούν στην Ιεραρχία κι απ’ την 
οποία, δυστυχώς, δεν μπορεί κανείς να περιμέ-
νει κάτι καλό, αν δεν παρέμβη το κραταιό χέρι 
του Θεού και ξαναγράψει τη φοβερή εκείνη κα-
τηγορία «μετρήθηκες, ζυγίστηκες και βρέθηκες 
λειψός» με το φρικτό της αποτέλεσμα.

Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ “ΘΡΙΑΜΒΟΣ” του δεσπότη Λάρισας 
Ιγνατίου Λάππα   ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

συνέχεια από την8η σελίδα
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1. Στο υπ’ αριθμ. 32.568 φύλλο της Εφη-
μερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», της Τρίτης 09. 
12.2014, της οποίας την σύνταξη διευθύ-
νετε, δημοσιεύσατε πρωτοσέλιδο άρθρο, 
με συνέχεια αυτού στην 5η σελίδα αυτής, 
υπό τον τίτλο “ «Καμπάνες» σε «Αγωνιζό-
μενους Χριστιανούς» ” και επίτιτλο «ΔΥΟ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ», παραθέτοντας επίσης 
σχόλιο του κ. Ιγνατίου, επ’ αφορμή εκδό-
σεως δύο προσφάτων αποφάσεων των Ελ-
ληνικών Δικαστηρίων, αναφορικώς, η μεν 
πρώτη, με την διενέργεια των τακτικών συ-
ναθροίσεών μας και εκδηλώσεων διαμαρ-
τυρίας και αποδοκιμασίας κατά του προ-
σώπου του Δεσπότη Λαρίσης, από το έτος 
της εγκαταστάσεώς του στον Μητροπολι-
τικό θρόνο της πόλεως, η δε δεύτερη, με 
τις εκπεφρασθείσες δημοσιογραφικές θέ-
σεις του Ιδιοκτήτη, Εκδότη και Διευθυντή 
της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ», κ. Τριαντάφυλ-
λου Τασιόπουλου, κληθείς σε σχετική πα-
ρέμβασή του στην πρωινή εκπομπή υπό τον 
τίτλο «ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ», του τηλε-
οπτικού σταθμού ALTER, υπό τον συντονι-
σμό του δημοσιογράφου Γεωργίου Βαρε-
μένου, της 07ης.02.2005,  με θεματική της 
επίμαχης τηλεοπτικής εκπομπής την σωρεία 
δημοσιοποιηθέντων αποκαλύψεων εκκλησι-
αστικών σκανδάλων που συγκλόνισαν την 
πανελλήνια κοινή γνώμη και την ανάγκη εν 
γένει κάθαρσης στον χώρο της Εκκλησίας. 

2. Αντικειμενικώς θεωρούμενο το πνεύμα 
και ύφος του εν λόγω άρθρου σας, ευδια-
κρίτως χαρακτηρίζεται από εμφανή μερολη-
πτική υπέρ του Μητροπολίτη Λαρίσης θέση 
και στάση σας, γνωστή σε εμάς αλλά και 
τους αναγνώστες σας από παρόμοιες δη-
μοσιεύσεις σε παρελθόντα φύλλα της εφη-
μερίδος σας. Τούτο δε καθ’ όσον, εάν προ-
δήλως αδιαμφισβήτητος σκοπός του συντα-
χθέντος δημοσιεύματός σας ήταν η αντικει-
μενική και αμερόληπτη παράθεση γεγονό-
των, θα ανταποκρινόσαστε απαρεγκλίτως 
στην εκ του νόμου επιτασσομένη δημοσιο-
γραφική δεοντολογία και δεν θα δημιουρ-
γούσατε πεπλανημμένη εντύπωση περί αντι-
κειμενικής και πλήρους ερεύνης των επιμά-
χων γεγονότων διά της τυπικής περιληπτι-
κής  παραθέσεως του αιτιολογικού και δι-
ατακτικού των προσφάτως εκδοθέντων δι-
καστικών αποφάσεων και μονομερούς σχο-
λιασμού αυτών υπό του Μητροπολίτου Λα-
ρίσης. Συγκεκριμένως, η πιστή ανταπόκρι-
ση στις συναλλακτικές υποχρεώσεις του 
Τύπου και στην συναφή δεοντολογία εκ μέ-
ρους σας επιβάλλει την τήρηση του καθήκο-
ντος αληθείας και σεβασμού των απόψεων, 
βάσει των οποίων οφείλατε να εξαντλήσε-
τε όλα τα διατιθέμενα κατά τον χρόνο πα-
ραγωγής και συντάξεως του κειμένου σας 
μέσα ελέγχου της ακριβείας των ειδήσεων 
που πρόκειται να δουν το φως της δημοσι-
ότητος, καθώς επίσης να καταχωρήσετε και 
τον δικό μας σχολιασμό και απάντηση επί 
των γεγονότων, αναζητώντας προηγουμέ-
νως σχετική επικοινωνία μαζί μας και κυρί-
ως με τον Ιδιοκτήτη και Εκδότη της εφημε-
ρίδος «ΑΓΩΝΑΣ», προς τον σκοπό παροχής 
προς το κοινό της ετέρας εκδοχής και κρί-
σεως επί του δημοσιευτέου θέματος. Δυ-
νάμει των ανωτέρω τηρηθέντων, θα παρεί-
χατε επαρκέστερη διαφώτιση επί των ανα-
πτυχθέντων ισχυρισμών μας στα πλαίσια 
των  επιμάχων δικαστικών διαδικασιών και 
θα εξακριβώνατε πως αυτές παραμένουν 
ακόμη εκρεμμείς ενώπιον των Ελληνικών και 
Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, γεγονός επί του 
οποίου τελεί σε πλήρη γνώση η Μητρόπολη 
Λαρίσης εδώ και αρκετό διάστημα. Ειδικώ-
τερον επί τούτων παρατίθενται τα κάτωθι:

Α) Η υπ’ αριθμ. 1085/2014 απόφαση του 
Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου πράγματι 
απεφάνθη υπέρ της προστασίας της προ-
σωπικότητος του Επισκόπου Λαρίσης έναντι 
του χαρακτήρα των πολυετώς διενεργουμέ-
νων συναθροίσεών μας, θεωρήσασα τα εκ-
φερόμενα υφ’ημών συνθήματα «Ανάξιος», 
«έξω οι κλέφτες από την Εκκλησία», «Νάτος  

Νάτος ο κλέφτης των Τεμπών», «Λάππα τα 
χέρια σου στάζουν αίμα» και «Να φύγει ο 
Λάππας να ησυχάσει η πόλη», καθώς και με-
μονωμένες βίαιες και απειλητικές εκδηλώ-
σεις ομάδος των «Αγωνιζομένων» ως ενέ-
χουσες αμφισβήτηση της ηθικής και κοινω-
νικής αξίας του, αναγνωρίζοντας κατ’ αρχήν 
το νόμιμο δικαιολογημένο ενδιαφέρον κάθε 
θρησκευόμενου προσώπου για θεμιτή προ-
σβολή της τιμής κάποιου ατόμου, το οποίο, 
όταν  τηρώντας τους νόμους  συμμετέχει σε 
μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εναντίον 
ομοθρήσκων του αξιωματούχων, για τους 
οποίους φρονεί ότι παρέβησαν βασικούς 
κανόνες της κοινής τους πίστης (απόφαση 
Αρείου Πάγου υπ’ αριθμ. 967/2011) καθώς 
και το επιτρεπτόν των εκδηλώσεων συμμε-
τεχόντων σε υπαίθριες δημόσιες συναθροί-
σεις με σκοπό την δημοσιοποίηση πεποιθή-
σεων και αιτημάτων σε ζητήματα που ενδι-
αφέρουν ευρύτερο κύκλο προσώπων (πο-
λιτικά, κοινωνικά, εκκλησιαστικά κλπ), συ-
νοδευόμενες από οξεία κριτική και από δυ-
σμενείς χαρακτηρισμούς σε βάρος προβε-
βλημένων προσώπων, τα οποία ασκούν δη-
μόσια εξουσία ή λειτουργία ή άλλη δραστη-
ριότητα, που ενδιαφέρει μερίδα του κοινωνι-
κού συνόλου. Επισημαίνεται πως η παρού-
σα απόφαση δεν υπεισήλθε σε ουσιαστική 
αξιολογική έρευνα του πνευματικού περιε-
χομένου των συνθημάτων μας και του πο-
λυετούς πολυσχιδούς ιστορικού και νομικού 
υποβάθρου του εκκλησιαστικού προβλήμα-
τος της τοπικής μητροπόλεως επί της Κα-
νονικής Επισκοπικής διαδοχής στον Μητρο-
πολιτικό Θρόνο της Λάρισας, που αποτελεί 
την πραγματική βάση εκφοράς των και αιτία 
πραγματοποίησης των συναθροίσεών μας. 
Επίσης διευκρινίζεται πως στα ανωτέρω επί-
μαχα συνθήματα δεν περιλαμβάνονται τα 
αναρτώμενα συνθήματα περί μη δημοσιο-
ποιήσεως απολογισμού από την Μητρόπο-
λη εδώ και 17 έτη, περί της έρευνας για το 
κληροδότημα «ΚΡΙΚΚΗ», η κριτική περί του 
ανυπάρκτου φιλανθρωπικού έργου της Μη-
τροπόλεως Λαρίσης, οι αποκαλύψεις σχετι-
κά με την αξία των ιερών αμφίων, μιτρών και 
εγκολπίων του Δεσπότη Λάρισας και περί 
την εν γένει αδιαφάνεια ως προς την από-
ληξη των εσόδων της Μητροπόλεως.

 Άξια ιδιαιτέρας παραθέσεως είναι η θε-
τική περί αναιρέσεως Εισήγηση του Αρεο-
παγίτη Εισηγητή επί της προκειμένης υπο-
θέσεως, κ. Αριστείδη Πελεκάνου, ο οποίος 
επί λέξει σημειώνει τα κάτωθι:

«… Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει 
ότι το Εφετείο δέχτηκε ότι οι  αναιρεσείο-
ντες ενήργησαν με ειδικό σκοπό εξύβρισης 
του αναιρεσίβλητου, ο οποίος ειδικός σκο-
πός, κατά την εφετειακή απόφαση, προκύ-
πτει από το ύφος και την οξύτητα των εξυ-
βριστικών εκφράσεων και χαρακτηρισμών, 
που αυτοί απηύθυναν εν γνώσει της μειωτι-
κής σημασίας τους για την τιμή και υπόλη-
ψη του τελευταίου (ανάξιος, κλέφτης). Ακο-
λούθως, το Εφετείο απέρριψε ως αβάσιμη 
την ένσταση των αναιρεσειόντων από την 
παρ. 1γ' του άρθρου 367 ΠΚ, ότι ενήργη-
σαν, ως μέλη συγκροτημένης ομάδας 5.000 
περίπου ατόμων (αποκαλούμενοι ως «Αγω-
νιζόμενοι Λαρισαίοι Χριστιανοί») και ως εξέ-
χοντα μέλη της τοπικής εκκλησίας με πνευ-
ματική σχέση και σύνδεσμο με τον αναιρε-
σίβλητο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνά-
βου, κατά την άσκηση των συνταγματικών 
δικαιωμάτων του συνέρχεσθαι και της ελεύ-
θερης δημόσιας εκφοράς κριτικής γνώμης 
και διαμαρτυρίας για ένα μείζονος τοπικού 
ενδιαφέροντος ζήτημα και για την αποκατά-
σταση της κανονικής ευταξίας στην τοπική 
εκκλησία, που διασαλεύτηκε με την αντικα-
νονική και παράνομη εκλογή και ενθρόνιση 
του τελευταίου στην προαναφερόμενη μη-
τρόπολη τον Ιούλιο 1994, ενώ υπήρχε ακόμη 
εν ενεργεία Μητροπολίτης αυτής ο Αρχιερέ-
ας κυρός Θεολόγος Πασχαλίδης. Η απόρ-
ριψη δε της παραπάνω ένστασης και η πα-
ραδοχή της σχετικής αντένστασης του άρ-

θρου 367 παρ. 2β' ΠΚ έγινε με την αιτιολο-
γία ότι οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί και τα γε-
γονότα, με τα οποία αυτοί συνδέονται άμε-
σα, δηλαδή κλοπές στην εκκλησία και υπο-
κίνηση από τον αναιρεσίβλητο βιαίων αντι-
δράσεων της αστυνομίας κατά την ενθρό-
νισή του, που κατέληξαν σε τραυματισμούς 
μελών της ομάδας των αναιρεσειόντων, δεν 
ήταν αναγκαίο μέτρο για την άσκηση την 
υποστήριξη των θέσεών τους, αλλά ήταν 
έξω από τα όρια του δικαιολογημένου εν-
διαφέροντος και κατέτειναν μόνο στην προ-
σβολή της τιμής και υπόληψης του αναιρε-
σίβλητου. Αντίθετα, το Εφετείο δεν παραθέ-
τει στην απόφασή του πραγματικά περιστα-
τικά, τα οποία να στηρίζουν την παραδοχή  
κρίση ότι ο τρόπος εκδήλωσης της εξυβρι-
στικής και δυσφημηστικής συμπεριφοράς 
των αναιρεσειόντων δεν ήταν πράγματι ανα-
γκαίος για την αντικειμενική απόδοση των 
σκέψεών τους και για την προστασία του 
επικαλούμενου δικαιολογημένου ενδιαφέ-
ροντος αυτών, δηλαδή δεν αναφέρει ποιες 
ηπιότερες φραστικές διατυπώσεις (λέξεις, 
χαρακτηρισμούς, φράσεις) μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν οι τελευταίοι για την εκ-
δήλωση του εν λόγω ενδιαφέροντος, αντί 
για εκείνα που χρησιμοποίησαν. Επίσης το 
Εφετείο δεν παραθέτει στην απόφασή του 
πραγματικά περιστατικά που να στηρίζουν 
τις παραδοχές α) ότι οι αναιρεσείοντες γνώ-
ριζαν τον αντικειμενικά αναγκαίο και ηπιό-
τερο τρόπο εκδήλωσης του δικαιολογημέ-
νου ενδιαφέροντός τους και β) χρησιμοποί-
ησαν συνειδητά τον συγκεκριμένο μη ανα-
γκαίο και δυσμενέστερο τρόπο, έχοντας ως 
ειδικό σκοπό την εξύβριση ή/και την απλή 
δυσφήμηση του αναιρεσίβλητου. Την ανά-
γκη παράθεσης των παραπάνω περιστατι-
κών καθιστούσε ακόμη εντονότερη η παρα-
δοχή του Εφετείου, ότι οι αναιρεσείοντες 
κατά την εκδήλωση της εξυβριστικής και δυ-
σφημηστικής συμπεριφοράς τους πίστευαν 
ότι ήταν αληθή τα γεγονότα που συνάπτο-
νται άμεσα με τους αρνητικούς χαρακτηρι-
σμούς που προσήπταν στον αναιρεσίβλητο, 
ότι δηλαδή ο τελευταίος είχε υποκινήσει τις 
βίαιες αντιδράσεις της αστυνομικής δύνα-
μης και των τραυματισμό των ίδιων και άλ-
λων ατόμων της ομάδας τους κατά την εν-
θρόνισή του και ότι αυτός είχε προσωπική 
εμπλοκή στο σκάνδαλο της κλοπής σε βά-
ρος του Ιερού Προσκυνήματος της Αγίας 
Παρασκευής των Τεμπών, καθώς και ότι οι 
αναιρεσείοντες έπαυσαν να απευθύνουν το 
σύνθημα «νάτος   νάτος ο κλέφτης των Τε-
μπών», μετά τον εντοπισμό και την ποινική 
καταδίκη των υπαιτίων για τη σχετική αξι-
όποινη πράξη, στάση που δεν συμπορεύε-
ται με την παραδοχή της εφετειακής από-
φασης ότι οι μειωτικές εκφράσεις των αναι-
ρεσειόντων κατέτειναν μόνο στην προσβο-
λή της τιμής και της υπόληψης του αναι-
ρεσίβλητου. Οι προαναφερόμενες ουσιώ-
δεις ελλείψεις στην ελάσσονα πρόταση της 
προσβαλλόμενης απόφασης στερούν από 
αυτή την απαιτούμενη νόμιμη βάση και κα-
θιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο ως 
προς την ορθή ή μη εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου 367 παρ. 1γ και 2β' ΠΚ 
από το Εφετείο…»

        Επιπροσθέτως ανακοινώνεται ότι, η 
εν λόγω ομάδα των Αγωνιζομένων επίκειται 
να καταθέσει Προσφυγή ενώπιον του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου στο Στρασβούργο, εντός του προ-
σεχούς διαστήματος, αξιοποιώντας περαι-
τέρω τις παραδοχές της ανωτέρω Εισηγή-
σεως, και ακολουθώντας την πρώτη ομάδα 
των Αγωνιζομένων,η οποία ήδη προσέφυγε 
ενώπιον του ΕΔΔΑ, διά της από 11.07.2014 
ομοίας υποβληθείσης Προσφυγής, κατόπιν 
εκδόσεως της υπ’ αριθμ. 2074/2013 ομοί-
ας με την ανωτέρω απόφασης του Αρείου 
Πάγου, η οποία εκρίθη κατ’ αρχήν παραδε-
κτή, δυνάμει της από 15.10.2014 εγγράφου 
επιστολής του Προϊσταμένου της νομικής 
υπηρεσίας του Πρώτου Τομέως της Γραμ-
ματείας του ΕΔΔΑ. Στην εν λόγω προσφυ-

γή ζητείται, συν τοις άλλοις, η αναγνώριση 
παραβίασης του άρθρου 11 της Ευρωπα-
ϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα της τε-
λέσεως ειρηνικών συναθροίσεων, του άρ-
θρου 10 ΕΣΔΑ, ως προς την ελευθερία εκ-
φράσεως και μεταδόσεως των συνθημάτων 
μας, και του άρθρου 9 ΕΣΔΑ, ως προς τον 
θρησκευτικό χαρακτήρα των συγκεντρώσε-
ών μας και των συλλογικώς εκφερομένων 
συνθημάτων μας, καθώς και η αναγνώριση 
του νομίμου δικαιώματος εν γένει κριτικής 
και κοινωνικής παρέμβασης της πολυπλη-
θούς ομάδος των Αγωνιζομένων Χριστια-
νών στην πνευματική ζωή της Μητροπό-
λεως και της Ελλαδικής Εκκλησίας, υπομι-
μνήσκοντες την διασάλευση της εκκλησια-
στικής τάξεως που σημειώθηκε στους κόλ-
πους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως ενά-
σκηση εκδήλωσης θρησκευτικής πεποίθη-
σης και συνείδησης των μελών ενός εκκλη-
σιαστικού οργανισμού, με ταυτόχρονο πα-
ρεμπίπτοντα έλεγχο, ως προς την συμβα-
τότητα προς τις παραδεδεγμένες αρχές 
και τη νομολογία του ΕΔΔΑ, του παρανό-
μου τρόπου αναγνωρίσεως και καταστά-
σεωςτου κ. Ιγνατίου στην Μητρόπολη Λα-
ρίσης, σύμφωνα με τους πολιτειακούς νό-
μους και τους προβλεπομένους Ιερούς Κα-
νόνες, ο οποίος προσκρούει στην  αυτονο-
μία των θρησκευτικών οργανισμών και στην 
ουδετερότητα και αμεροληψία των Πολιτει-
ακών αρχών στις σχέσεις τους με θρησκευ-
τικές κοινότητες.

Β) Επί της εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 
221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του 
Εφετείου Λάρισας, διά της οποίας εκρί-
θη ότι οι επίδικοι σχολιασμοί και δημοσι-
ογραφικές κρίσεις που εξέφερε ο Ιδιοκτή-
της, Εκδότης και Διευθυντής της Εφημε-
ρίδας «ΑΓΩΝΑΣ», κ. Τριαντάφυλλος Τα-
σιόπουλος, κληθείς σε σχετική παρέμβα-
σή του στην πρωινή εκπομπή υπό τον τίτ-
λο «ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ», του τηλεοπτι-
κού σταθμού ALTER, υπό τον συντονισμό 
του δημοσιογράφου Γεωργίου Βαρεμένου, 
της 07ης.02.2005, με θεματική της επίμα-
χης τηλεοπτικής εκπομπής την σωρεία δη-
μοσιοποιηθέντων αποκαλύψεων εκκλησι-
αστικών σκανδάλων που συγκλόνισαν την 
πανελλήνια κοινή γνώμη και την ανάγκη εν 
γένει κάθαρσης στον χώρο της Εκκλησίας, 
εν όψει της εκδικάσεως κατ’ έφεσιν ενώπι-
ον του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, την 
23η.03.2005, της υποθέσεως υπεξαιρέσεως 
χρημάτων από το Ιερό Προσκύνημα της Αγί-
ας Παρασκευής Τεμπών, ήσαν δυσφημηστι-
κοί για το πρόσωπο του Μητροπολίτη Λάρι-
σας, επιδικάζοντας υπέρ αυτού χρηματική 
ικανοποίηση ποσού 30.000 Ευρώ προς απο-
κατάσταση της ηθικής του βλάβης, κατετέ-
θη Αίτηση Αναιρέσεως εμπροθέσμως ενώ-
πιον του Αρείου Πάγου, στις 24.09.2014, δι-
κάσιμος συζητήσεως της οποίας ορίστηκε 
η 16η.03.2015. 

3. Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, ευελ-
πιστούμε όπως η Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
Δικαιοσύνη, σε ανώτατο διαγνωστικό επί-
πεδο, ανταποκριθεί με ευθυδικία και υψη-
λό αίσθημα ευθύνης στα καθήκοντά της, 
ως εγγυητής της συνταγματικής και ευρω-
παϊκής νομιμότητας και προς το συμφέρον 
των Ελλήνων Πολιτών, εσείς δε προσκαλεί-
στε όπως δημοσιεύσετε αμελλητί την πα-
ρούσα απαντητική επιστολή στο ίδιο σημείο 
με το προηγούμενο άρθρο σας, προς απο-
κατάσταση της αληθείας και αντικειμενική 
ενημέρωση των αναγνωστών σας, συμμορ-
φούμενοι προς το καθήκον αληθείας, σεβα-
σμού των απόψεων και δικαίωμα απαντήσε-
ως ημών, σε διαφορετική δε περίπτωση επι-
φυλασσόμεθα να ασκήσουμε κάθε νόμιμο 
δικαίωμα εναντίον σας ενώπιον των αρμο-
δίων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Μετά τιμής

Η απάντησή μας ήταν άμεση,
και η εφημερίδα Ελευθερία 
την δημοσίευσε 16/12/2014
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Με  δύο ακόμα αποφάσεις της και μάλιστα 
του Αρείου Πάγου και του Εφετείου Λάρισας, 
η Δικαιοσύνη δικαίωσε τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιο και 
κατεδίκασε την  συμπεριφορά τόσο μίας εκ των 
ομάδων των αυτοαποκαλουμένων «Αγωνιζομέ-
νων Χριστιανών» όσο και του επικεφαλής αυ-
τών και εκδότου της εφημερίδος κατ’ όνομα, 
λιβελλογραφήματος κατ’ ουσίαν τιτλοφορού-
μενης «ΑΓΩΝΑΣ», όργανο της κατ’ εξακολού-
θηση υβριστικής και συκοφαντικής εκστρατεί-
ας των «Αγωνιζομένων Χριστιανών» κατά του 
Μητροπολίτου. Ειδικώτερα:

1) Εκδόθηκε η υπ’  αριθ. 1085/2014 από-
φαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, η 
οποία αποφάνθηκε ότι ορθά έκριναν τόσο το 
Εφετείο Λάρισας (υπ’ αριθ. 302/2008 απόφασή 
του) όσο και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρι-
σας (υπ’ αριθ. 302/2008 απόφασή του), δεχόμε-
να ότι οι συγκεντρώσεις των «Αγωνιζομένων Χρι-
στιανών», που λάμβαναν χώρα κατά το χρόνο 
συζήτησης της Αγωγής, τόσο έξωθεν του Επι-
σκοπείου, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Ι. 
Μητροπόλεως όσο και έξωθεν του Ιερού Μη-
τροπολιτικού Ναού του Αγίου Αχιλλίου κατά την 
διάρκεια  της τέλεσης της θείας λειτουργίας ή 
ιεροπραξίας από τον Μητροπολίτη, ιδίως κατά 
τις επίσημες εορτές (28η Οκτωβρίου, 25η Μαρ-
τίου, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, εορτή Αγ. Αχιλ-
λίου κ.λ.π.) και οι εκδηλούμενες κατ’ αυτές τις 
συγκεντρώσεις βίαιες απειλητικές, υβριστικές 
και δυσφημιστικές ενέργειες και συμπεριφορές 
τους κατά του Μητροπολίτη είναι παράνομες 
και άδικες και καταδεικνύουν κατά τρόπο σαφή 
τη διάθεση προσβολής της τιμής και της υπο-

λήψεως του ενάγοντος 
Μητροπολίτη και παρε-
μποδίσεώς του στην 
άσκηση των λειτουρ-
γικών και ποιμαντικών 
καθηκόντων του, εκδη-
λώνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο αμφισβήτη-
ση ως προς την ηθική 
και κοινωνική του αξία 
ως ανθρώπου, Επι-
σκόπου και δημοσίου 
προσώπου, προέβαι-
ναν δε στις πράξεις αυ-
τές εν γνώσει της υβρι-
στικής τους σημασίας 
και με σαφή πρόθε-
ση προσβολής της τι-
μής και της υπολήψε-
ώς του. Συγχρόνως το 
Δικαστήριο του Αρεί-
ου Πάγου απέρριψε 
ως αβάσιμο τον ισχυ-
ρισμό των «Αγωνιζο-
μένων Χριστιανών» ότι δήθεν οι πιο πάνω εκ-
δηλώσεις τους γίνονται από δικαιολογημένο 
ενδιαφέρον για να αποκαταστήσουν την τάξη 
στην Εκκλησία, η οποία δήθεν διασαλεύτηκε με 
την εκλογή του Μητροπολίτη και ότι ενεργούν 
στα πλαίσια του συνταγματικώς κατοχυρωμέ-
νου δικαιώματος εκφράσεως των στοχασμών 
τους και του συνέρχεσθαι καθώς και των δικαι-
ωμάτων τους, που πηγάζουν από το κανονικό 
Δίκαιο, ως ορθοδόξων χριστιανών, κρίνοντας 
ότι οι προσβλητικοί της τιμής και της υπολήψε-

ως του Μητροπολίτη χαρακτηρισμοί δεν απο-
τελούν το αναγκαίο μέτρο για την υποστήριξη 
των θέσεών τους και κατατείνουν μόνο στη προ-
σβολή της τιμής και υπολήψεώς του, λαμβάνο-
ντας χώρα έξω από τα όρια του δικαιολογημέ-
νου ενδιαφέροντος, το δε δικαίωμά τους να συ-
ναθροίζονται δεν δύναται σε καμμία περίπτω-
ση να δικαιολογήσει την διάπραξη βιαιοπραγι-
ών και την εκδήλωση απειλητικών πράξεων σε 
βάρος του. Μετά  ταύτα ο Αρειος Πάγος έκρι-
νε ότι νόμιμα και βάσιμα το Εφετείο επιδίκασε 
χρηματική ικανοποίηση ποσού πέντε χιλιάδων 

(5.000) Ευρώ υπέρ του Μητροπο-
λίτη και σε βάρος εκάστου των 
«Αγωνιζομένων Χριστιανών». Ση-
μειωτέον ότι  η ως άνω απόφαση 
είναι αμετάκλητη και δεν υπόκειται 
σε κανένα  ένδικο μέσο.

2 )  Ε κ δ ό θ η κ ε  η  υ π ’ 
αριθ. 221/2014  τελεσίδικη από-
φαση του Εφετείου Λάρισας με 
την οποία κρίθηκε ότι όσα ανέ-
φερε ο εκδότης της εφημερίδας 
«ΑΓΩΝΑΣ» Τριαντάφυλλος Τασι-
όπουλος σε βάρος του Μητρο-
πολίτη κατά την παρέμβασή του 
στις 7-2-2005 σε πρωινή τηλεο-
πτική εκπομπή με τίτλο «καθαρές 
κουβέντες» που προβλήθηκε από 
τον τηλεοπτικό σταθμό «ALTER» , 
με συντονιστή το  δημοσιογράφο 
Γεώργιο Βαρεμένο και τη συμμε-
τοχή, μεταξύ άλλων, του π. Νεκτα-
ρίου Μουλατσιώτη και του π.  Γε-
ωργίου Καλακανίδα, ότι δήθεν ο 
Μητροπολίτης έλαβε παρανόμως 

χρήματα και δώρα από το προσκύνημα της Αγί-
ας Παρασκευής Τεμπών, ήταν ψευδή και συκο-
φαντικά, καθόσον η αλήθεια που αποδείχτηκε 
είναι ότι ουδέποτε ο Μητροπολίτης έλαβε πα-
ρανόμως χρήματα ή δώρα, ο δε εκδότης της 
εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ» γνώριζε την αναλήθεια 
των όσων ισχυρίσθηκε στην τηλεοπτική εκπο-
μπή, συμπεριφορά που συνιστά δυσφήμιση  και 
μάλιστα συκοφαντική σε βάρος του Μητροπο-
λίτη, με επακόλουθο την παράνομη προσβολή 
της  προσωπικότητάς του. Με βάση αυτά που 

έκρινε το Εφετείο επιδίκασε σε βάρος του εκ-
δότη της εφημερίδος «ΑΓΩΝΑΣ» Τριαντάφυλ-
λου Τασιόπουλου και υπέρ του Μητροπολίτη 
χρηματική ικανοποίηση ποσού τριάντα χιλιά-
δων (30.000) Ευρώ προς αποκατάσταση της 
ηθικής βλάβης του.

Το λυπηρό είναι όχι η δικαστική καταδίκη 
των συκοφαντών, που θεωρούν εαυτούς και 
«πνευματικούς ανθρώπους», αλλά η αμετανο-
ησία τους. Δεν έχουν καταλάβει ότι η συκο-
φαντία  είναι πάθος και ότι ο διάβολος είναι 
εφευρέτης της συκοφαντίας, ως πατέρας του 
ψεύδους, εφόσον ο συκοφάντης είναι εκείνος, 
που κατ’ εξοχήν ψεύδεται. Δεν αντιλαμβάνο-
νται ότι η συκοφαντία είναι δάγκωμα της ψυ-
χής του άλλου, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο 
Ι. Χρυσόστομος (ΕΠΕ 19, 338-340) και όπως 
λέγει ο όσιος Θαλάσσιος (P.G., 91, 1452 D) 
ο συκοφάντης πρωτίστως βλάπτει τον εαυτό 
του, αυτόν που τον ακούει και καμία φορά και 
αυτόν που συκοφαντεί. Τέλος, δεν υπολογί-
ζουν τις σωτηριολογικές συνέπειες των πρά-
ξεών τους, παραβλέποντας ότι αυτός που συ-
κοφαντεί τον πλησίον του (πόσο μάλλον τον 
Επίσκοπό  του) εξοργίζει τον Θεό και οι συ-
νέπειες για  τη στάση του αυτή είναι πολύ βα-
ριές, αφού έχουν ως αποτέλεσμα την εγκα-
τάλειψή του από την χάρη του Θεού. Υπάρ-
χει ακόμα καιρός μετανοίας.

(Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε
στην εφ. Ελευθερία την Τρίτη 

9/12/2014 με τίτλο «Καμπάνες σε 
«Αγωνιζόμενους Χριστιανούς)

Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου του Ιωάννου, Ιδιοκτήτη, Εκδότη και 
Διευθυντή της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ», κατοίκου Λάρισας, οδός Αι-
όλου, αριθμ. 20.

Κ Α Τ Α
Του Μητροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ. Ιγνατίου, κατοίκου Λά-

ρισας, οδός Ιωαννίνων, αριθμ. 3  Επισκοπείον.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΣ
Εφημερίους Ιερών Ναών Μητροπολιτικής περιφερείας Ιεράς Μη-

τροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου 
1. Περιήλθε εις γνώσιν μου η κατεπείγουσα πρόθεσή Σας να απο-

στείλετε σχετική εγκύκλιο προς τους Εφημερίους Ιερών Ναών της 
Μητροπολιτικής περιφερείας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης & Τυρ-
νάβου, την οποία εντέλλονται να αναγνώσουν από του βήματος της 
Ωραίας Πύλης, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, την προσε-
χή Κυριακή 14.12.2014, προς πληροφόρηση του χριστεπωνύμου εκ-
κλησιασθησομένου πλήθους της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, 
με περιεχόμενο την δημοσιευθείσα προσφάτως ανάρτησή Σας στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως με τίτλο «ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ», όπως αυτή αυτουσί-
ως δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 32.568 φύλλο της τοπικής Εφημερίδος 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», της Τρίτης 09.12.2014, σε πρωτοσέλιδο άρθρο, με συ-
νέχεια αυτού στην 5η σελίδα αυτής, υπό τον τίτλο “«Καμπάνες» σε 
«Αγωνιζόμενους Χριστιανούς» ” και επίτιτλο «ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙ-
ΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ», επ’ αφορμή εκδόσεως 
δύο προσφάτων αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων, και συγκε-
κριμένως της υπ’ αριθμ. 1085/2014 απόφασης του Δικαστηρίου του 
Αρείου Πάγου και της υπ’ αριθμ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως 
του Εφετείου Λάρισας, αναφορικώς, η μεν πρώτη, με την διενέργεια 
των τακτικών συναθροίσεών μας και εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και 
αποδοκιμασίας κατά του προσώπου Σας, από το έτος της εγκατα-
στάσεώς Σας στον Μητροπολιτικό θρόνο της πόλεως, η δε δεύτε-
ρη, με τις εκπεφρασθείσες δημοσιογραφικές θέσεις μου, κληθείς σε 
σχετική παρέμβασή μου στην πρωινή εκπομπή υπό τον τίτλο «ΚΑΘΑ-
ΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ», του τηλεοπτικού σταθμού ALTER,υπό τον συντο-
νισμό του δημοσιογράφου Γεωργίου Βαρεμένου, της 07ης.02.2005, 
με θεματική της επίμαχης τηλεοπτικής εκπομπής την σωρεία δημο-
σιοποιηθέντων αποκαλύψεων εκκλησιαστικών σκανδάλων που συ-
γκλόνισαν την πανελλήνια κοινή γνώμη και την ανάγκη εν γένει κά-
θαρσης στον χώρο της Εκκλησίας. 

2. Αντικειμενικώς θεωρούμενο το πνεύμα και ύφος των εν λόγω δη-
μοσιεύσεών Σας, ευδιακρίτως χαρακτηρίζεται από εμφανή μεροληπτι-
κή ερμηνεία και παράθεση των γεγονότων, διά της τυπικής περιληπτι-
κής παραθέσεως του αιτιολογικού και διατακτικού των προσφάτως 
εκδοθέντων δικαστικών αποφάσεων, δημιουργώντας πεπλανημμένη 
εντύπωση περί αντικειμενικής και πλήρους εκθέσεως της αληθείας, 
καθ’ όσον, εάν εξαντλούσατε όλα τα διατιθέμενα κατά τον χρόνο πα-
ραγωγής και συντάξεως του κειμένου Σας μέσα ελέγχου της ακριβεί-
ας των επιμάχων ειδήσεων, θα εξακριβώνατε πως οι προκείμενες δι-
καστικές διαδικασίες παραμένουν ακόμη εκρεμμείς ενώπιον των Ελ-
ληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, γεγονός επί του οποίου τελεί 
σε πλήρη γνώση η Μητρόπολη Λαρίσης εδώ και αρκετό διάστημα. Ει-
δικώτερον επί τούτων παρατίθενται τα κάτωθι:

Α) Επί της υπ’ αριθμ. 1085/2014 απόφασης του Δικαστηρίου του 
Αρείου Πάγου Σας ανακοινώνεται ότι, η εν λόγω ομάδα των Αγωνιζο-
μένων επίκειται να καταθέσει Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο, εντός του 
προσεχούς διαστήματος, αξιοποιώντας περαιτέρω τις παραδοχές της 
θετικής περί αναιρέσεως Εισηγήσεως του Αρεοπαγίτη Εισηγητή επί της 
προκειμένης υποθέσεως, κ. Αριστείδη Πελεκάνου, και ακολουθώντας 
την πρώτη ομάδα των Αγωνιζομένων, η οποία ήδη προσέφυγε ενώπι-
ον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διά της από 11.07.2014 ομοίας υπο-

βληθείσης Προσφυγής, κατόπιν εκδόσεως της υπ’ αριθμ. 2074/2013 
ομοίας με την ανωτέρω απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία εκρί-
θη κατ’ αρχήν παραδεκτή, δυνάμει της από 15.10.2014 εγγράφου επι-
στολής του Προϊσταμένου της νομικής υπηρεσίας της Γραμματείας 
του Πρώτου Τομέως του ΕΔΔΑ, γεγονός το οποίο επιμελώς αποσιω-
πήσατε, ενώ τελείτε σε πλήρη γνώση αυτού, καθ’ όσον ήδη αναγρά-
φεται στην 3η σελίδα της από 15.09.2014 Αιτήσεως Αναιρέσεώς μου 
κατά της υπ’ αρ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λά-
ρισας, με αριθμό καταχωρίσεως στο Βιβλίο Εκθέσεων της Γραμμα-
τείας του Εφετείου Λάρισας 57/24.09. 2014, δικάσιμος συζητήσεως 
της οποίας ορίστηκε η 16η.03.2015 (αριθμ. πινακίου 9). Στην εν λόγω 
προσφυγή ζητείται, συν τοις άλλοις, η αναγνώριση παραβίασης του 
άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα της τελέσεως ειρηνικών συναθροίσεων, 
του άρθρου 10 της Συμβάσεως, ως προς την ελευθερία εκφράσεως 
και μεταδόσεως των συνθημάτων μας, και του άρθρου 9, ως προς τον 
θρησκευτικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεών μας και των συλλογικώς 
εκφερομένων συνθημάτων μας, καθώς και η αναγνώριση του νομίμου 
δικαιώματος εν γένει κριτικής και κοινωνικής παρέμβασης της πολυ-
πληθούς ομάδος των Αγωνιζομένων Χριστιανών στη πνευματική ζωή 
της Μητρο  πόλεως και της Ελλαδικής Εκκλησίας, υπομιμνήσκοντες 
την διασάλευση της εκκλησιαστικής τάξεως που σημειώθηκε στους 
κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως ενάσκηση εκδήλωσης θρη-
σκευτικής πεποίθησης και συνείδησης των μελών ενός εκκλησιαστι-
κού οργανισμού, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες αρχές και την νο-
μολογία του ΕΔΔΑ.

Β)Επί της εκδοθείσης υπ’ αριθμ. 221/2014 τελεσιδίκου αποφάσεως 
του Εφετείου Λάρισας κατετέθη η προαναφερθείσα Αίτηση Αναιρέσε-
ως εμπροθέσμως ενώπιον του Αρείου Πάγου, στις 24.09.2014, δικάσι-
μος συζητήσεως της οποίας ορίστηκε η 16η.03.2015. 

3. Επειδή, η ανωτέρω συμπεριφορά Σας συνιστά απόκρυψη και αλ-
λοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητος επί σκοπώ παραπλανήσε-
ως και ατελούς πληροφορήσεως του ποιμνίου της Μητροπόλεώς μας 
κατά τα προμνησθέντα, έτι περαιτέρω δε έχει χαρακτήρα παράνομης 
και υπαίτιας δημοσίας προσβολής της προσωπικότητος εμού και των 
διαδίκων μελών των Αγωνιζομένων Χριστιανών, ενώπιον χιλιάδων συ-
μπολιτών και ομοδόξων μας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ
  Εντόνως για την ανωτέρω σκόπιμη και εκ προθέσεως αποσιώπη-

ση της εκκρεμοδικίας των προρρηθέντων δικαστικών υποθέσεων, δη-
μιουργώντας τετελεσμένες αξιολογήσεις εκ μέρους του μη εξοικειω-
μένου με την νομική επιστήμη και ορολογία κοινού, πρακτική η οποία 
ευρίσκεται εκτός κάθε εννοίας εκκλησιαστικής ηθικής εκ μέρους Σας.

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΤΕ
    Όπως, αποσύρετε την επίμαχη εγκύκλιο και απόσχετε από οιαδή-

ποτε ομοίου περιεχομένου ενέργεια και έμμεση ή άμεση αναφορά στο 
πρόσωπό μου και στους Αγωνιζομένους Χριστιανούς επί των ανωτέρω.

Άλλως και εις πάσαν περίπτωση μη συμμορφώσεως προς τα ως 
άνω εκτεθέντα

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ
  Ότι επιφυλάσσομαι να ενεργήσω τα νόμιμα, τόσον εγώ προσωπι-

κώς, όσο και τα διάδικα μέλη των Αγωνιζομένων Χριστιανών για την 
προστασία των δικαιωμάτων μας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων 
για την αποκατάσταση πάσης φύσεως ζημίας ή ηθικής βλάβης έως 
σήμερον υφισταμένης ή μελλούσης να αναδυθεί αμέσως και αιτιω-
δώς κατ’ απόρροιαν των προεκτεθέντων ζημιογόνων ενεργειών Υμών 
και των Εφημερίων Ιερέων.

Λάρισα, 11η Δεκεμβρίου 2014
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος των «ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» και Νομικός Σύμβουλος 
της Εφημερίδος «ΑΓΩΝΑΣ»

Με εξώδικο, απαντά ο σεβασμιότατος μη-
τροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτι-
ος, σε εξώδικη επιστολή διαμαρτυρίας, του 
κ. Τριαντ. Τασιόπουλου, που είχε δημοσιευ-
τεί και στην «Ε». Στο έγγραφο του μητροπο-
λίτη αναφέρονται τα εξής: 

«Σε απάντηση της από 11-12-2014 εξώ-
δικης επιστολής διαμαρτυρίας – δήλω-
σης – πρόσκλησής σας, επάγομαι τα εξής:

1. Αρνούμαι και αποκρούω καθολοκληρί-
αν το περιεχόμενο της εξώδικης επιστολής 
σας, ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμο και 
παραπλανητικό.

2. Τόσο το αναρτηθέν στην Ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρ-
νάβου κείμενο όσο και αυτό που δημοσιεύ-
τηκε στο υπ’ αριθ. 32568 φύλλο της τοπικής 
ημερήσιας Εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της 
9/12/2014 αποτυπώνουν πλήρως την αλή-
θεια, η οποία, όπως διαφαίνεται, σας ενο-
χλεί γιατί αποκαλύπτει για μία ακόμη φορά 
και με δικαστική τεκμηρίωση αποφάσεων 
Ανωτάτων Δικαστηρίων την συκοφαντική 
εκστρατεία που κατά σύστημα έχετε οργα-
νώσει σε βάρος μου επί σειρά ετών εσείς 
και οι (ελάχιστοι πλέον) «Αγωνιζόμενοι Χρι-
στιανοί», που σας ακολουθούν. Ξεχνάτε 
όμως ότι σύμφωνα και με την λαϊκή θυμο-
σοφία «ο ψεύτης και… Τον πρώτο χρόνο 
χαίρονται…». Προσωπικά δεν επιχαίρω για 
την καταδίκη τόσο τη δική σας όσο και των 
λοιπών «Αγωνιζομένων Χριστιανών», οφείλω 
όμως να ενημερώσω τόσο το ποίμνιό μου 
για την αλήθεια των πραγμάτων όσο και να 
προασπίσω την τιμή και την υπόληψή μου, 
ως Ποιμενάρχης αυτού πρωτίστως αλλά 
και ως άνθρωπος από μανιακούς συκοφά-
ντες, όπως εσείς.

3. Με απόλυτη ακρίβεια αναφέρεται στο 
δημοσιευθέν ως άνω κείμενο ότι η υπ’ αριθ. 
1085/2014 απόφαση του Δικαστηρίου του 
Αρείου Πάγου είναι ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, μη υπο-
κείμενη σε ένδικα μέσα και ότι η υπ’ αριθ. 
221/2014 απόφαση του Εφετείου Λάρισας 
είναι ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ, σύμφωνα με την ισχύου-
σα στην ελληνική έννομη τάξη Πολιτική Δι-
κονομία και οι όροι αυτοί είναι σαφείς, μη 
επιδεχόμενοι αντιθέτου ερμηνείας ή θεωρή-
σεως. Γνωρίζετε άλλωστε ότι, για τον ίδιο 
λόγο, αμφότερες οι ως άνω αποφάσεις εί-
ναι εκτελεστές.

4. Για να δικαιολογήσετε ακόμα μία φορά 
τον εαυτό σας και την μανιώδη εμμονή στην 
κατασυκοφάντησή μου επικαλείστε την 
θέση του εισηγητή Αρεοπαγίτη Αριστείδη 
Πελεκάνου αναφορικά με την υπόθεση που 
εκρίθη αμετάκλητα με την 1085/2014 από-
φαση του Αρείου Πάγου, την οποία δήθεν 
θα χρησιμοποιήσετε ως νομικό έρεισμα για 
την προσφυγή σας στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παραπλα-
νώντας έτσι τόσο τους τρίτους όσο (και κυ-
ρίως) τους (συν) «ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣ-
ΤΙΑΝΟΥΣ» αφού γνωρίζετε το μεν ότι ο Ειση-
γητής εισηγήθηκε την παραδοχή του πρώ-

του λόγου της αναίρεσής σας για λόγους 
τυπικούς και την απόρριψη των λοιπών λό-
γων αυτής κυρίως όμως ότι ΤΕΛΙΚΑ και ο Ει-
σηγητής κατά την διάσκεψη της υπόθεσης 
ανακάλεσε την θέση του αυτή και προχώ-
ρησε στην άποψη τόσο του Αντιπροέδρου 
του Τμήματος όσο και των λοιπών τριών 
Αρεοπαγιτών και έτσι η εκδοθείσα απόφα-
ση ΟΜΟΦΩΝΑ καταδίκασε τους «Αγωνιζό-
μενους Χριστιανούς» της «δεύτερης ομά-
δας». Μήπως πρέπει εσείς και οι δικηγό-
ροι σας να το εξηγήσουν αυτό στους δια-
δίκους «Αγωνιζομένους Χριστιανούς» πριν 
αποφασίσουν την προσφυγή τους στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο; Δεν σας προβληματί-
ζει τόσο εσάς όσο και τους «Αγωνιζόμενους 
Χριστιανούς» της «δεύτερης ομάδας» ότι 
και οι «Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί» της «πρώ-
της ομάδας» καταδικάσθηκαν για τις ενέρ-
γειές τους με την υπ’ αριθ. 2074/2013 ΟΜΟ-
ΦΩΝΗ επίσης απόφαση του Αρείου Πάγου;

5. Ουδέποτε έλαβα γνώση της από 15-
10-2014 έγγραφής επιστολής του Προϊστα-
μένου της νομικής υπηρεσίας της Γραμμα-
τείας του ΕΔΔΑ ούτε την αναφορά αυτής 
στην από 15-9-2014 αίτησή σας περί αναι-
ρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 221/2014 απο-
φάσεως του Εφετείου Λάρισας, αφού ου-
δέποτε μου κοινοποιήθηκαν και ως εκ τού-
τον δεν τα αποσιώπησα επιμελώς εν γνώ-
σει μου, όπως αυθαίρετα και συκοφαντι-
κά ακόμα μία φορά μου καταλογίζετε. Εί-
ναι προφανές ότι κρίνετε εξ ιδίων τα αλ-
λότρια. Διερωτώμαι όμως πώς εσείς και οι 
(συν) «Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί», άτεγκτοι 
αμύντορες της «υπερορθοδοξίας» κατα-
φεύγετε και προσβλέπετε στην κρίση μη 
Ορθοδόξων δικαστών;

6. Καθίσταται προφανές από τα προεκτι-
θέμενα ότι είστε ο τελευταίος που θα μπο-
ρούσε να μου καταλογίσει «απόκρυψη και 
αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικό-
τητας επί σκοπώ παραπλανήσεως του ποι-
μνίου της Μητροπόλεώς μας», αφού εσείς, 
όπως είναι γνωστό σε όλο το ποίμνιο, έχε-
τε κάνει επάγγελμα την αλλοίωση της πραγ-
ματικότητας, την παραπλάνηση και την συ-
κοφαντία…

7. Τέλος σας υπενθυμίζω και πάλι. Υπάρ-
χει καιρός μετανοίας και για σας, όπως 
έπραξαν σχεδόν το σύνολο των «Αγωνιζο-
μένων Χριστιανών» πλην ενίων…

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγ-
γέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα 
προς αυτόν που απευθύνεται για να λάβει 
γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Λάρισα 17 Δεκεμβρίου 2014
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
  (Το δημοσίευμα αυτό της εφ. 

Ελευθερίας απαντήσαμε αμέσως 
στις 20/12/2014. Στην ίδια εφημε-

ρίδα και αναμέναμε να δημοσιευθεί 
καρτερικά 19 ημέρες, 

αλλά δυστυχώς...)

ισΧυΡο ΡαΠισΜα αΠο τΗν ΔιΚαιοσυνΗ Κατα τΩν συΚοΦαντΩν 
του ΜΗτΡοΠοΛιτΗ ΛαΡισΗσ Και τυΡναΒου Κ. ιΓνατιου

εξΩΔιΚΗ εΠιστοΛΗ ΔιαΜαΡτυΡιασ
 - ΔΗΛΩσΗσ - ΠΡοσΚΛΗσΗσ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΟ

«υΠaΡΧει ΚαιΡOσ ΜετανοIασ…»
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ΠαΓΚοσΜιο 
ΦαινοΜενο εΠισΚοΠου

Ο τίτλος αυτός ανήκει σε πολιό ιεράρχη της ελλαδικής εκκλησίας, ο 
οποίος, θέλοντας να πληροφορηθεί αν τα αναρτηθέντα στο διαδίκτυο 
δημοσιεύματα («Καμπάνες σε Αγωνιζόμενους Χριστιανούς», «Λυπηρό ότι 
παραμένουν αμετανόητοι») έχουν αποστολέα τον επίσκοπο Λάρισας κ. 
Ιγνάτιο, μας γράφει: 

«… Λαρισαίοι Χριστιανοί, διαβάζοντας στα διάφορα χριστιανικά και μη σάιτ 
την ανακοίνωση του αδελφού και συνεπισκόπου μου Ιγνατίου ότι με δύο ακό-
μα αποφάσεις (μία του Αρείου Πάγου και η δεύτερη του Εφετείου Λάρισας) κα-
ταδικαστήκατε όχι για ηθικά, δογματικά, οικονομικά, πνευματικά παραπτώμα-
τα αλλά γιατί δεν τον αποδέχεστε και δεν τον αναγνωρίζετε ως πνευματικό σας 
πατέρα, επειδή παραβίασε το σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και αγνό-
ησε τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, έπαθα ψυχική ταραχή. Επικοινώνησα 
με αρκετούς αδελφούς με το ερώτημα αν υπάρχει παρόμοια εκκλησιαστική πε-
ρίπτωση παγκοσμίως και η απάντησή τους υπήρξε αρνητική. Δεν βρέθηκε ούτε 
ένας εκκλησιαστικός-πνευματικός ηγέτης που να καταδίκασε 34 άτομα «για την 
κατ’ εξακολούθηση υβριστική και συκοφαντική εκστρατεία κατά του μητροπολί-
του…» σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Αλλά ποια ήταν τα υβριστικά και συκοφαντικά συνθήματα βάσει των οποίων 
σας έκριναν και σας καταδίκασαν τα ελληνικά δικαστήρια;

Τα “ΑΝΑΞΙΟΣ”; Μα αυτά είναι καταχωρημένα στο τυπικό της ορθόδοξης 
εκκλησίας μας από αιώνες πριν παράλληλα προς τα “ΑΞΙΟΣ”, δεδομένου ότι 
από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η εκκλησία διοικούνταν δημοκρατικά και την 
εκλογή ποιμένων αποφάσιζε κλήρος και λαός με την ψήφο του ή με τα ΑΞΙΟΣ 
και ΑΝΑΞΙΟΣ.  

Με ποιο δικαιολογητικό λοιπόν εκκλησιαστικοί και δικαστήρια τα μεν ΑΞΙ-
ΟΣ κάνουν αποδεκτά τα δε ΑΝΑΞΙΟΣ κρίνουν παράνομα;

Υβριστικά είναι μήπως τα: «Έξω οι κλέφτες από την εκκλησία» ή «Λάππα, 
τα χέρια σου στάζουν αίμα» συνθήματα που αποτελούν γεγονότα τοις πάσι γνω-
στά καθόσον είδαν το φως της δημοσιότητας παρ’ όλες τις… φιλότιμες προσπά-
θειες αρμοδίων να τα κουκουλώσουν;

Υβριστικά και συκοφαντικά μήπως είναι τα πανό, που κατά διαστήματα αναρ-
τάτε, υπενθυμίζοντας με το περιεχόμενό τους άλλους μεν να πάψουν να σκαν-
δαλίζουν με την εμφάνιση και τις ενέργειές τους «οι 200 αρχ/κές στολές αξίας 
πολλών εκατομμυρίων» άλλους δε (υπουργούς κ.ά.) ότι δεν επιτελούν το έργο 
τους συνειδητά δεδομένου ότι η μητρόπολη Λάρισας επί χρόνια δεν δημοσιεύει 
απολογισμούς ζημιώνοντας το Δημόσιο εκατομμύρια αλλά και δεν εφαρμόζουν 
το «πόθεν έσχες» όταν βλέπουν οι προσωπικές δαπάνες να υπερβαίνουν κατά 
εκατομμύρια τα έσοδα (Ιγνάτιος).

Αναφέρεσθε στα συνθήματά σας και σε πολλές άλλες περιπτώσεις (Κρίκ-
κειο Ίδρυμα, ενοίκια ακινήτων, χωραφιών, πωλήσεις ακινήτων, δωρεές, ερά-
νους, Προσκυνήματα, κρατικές επιχορηγήσεις, Κοινοτικά κονδύλια, κατασκη-
νώσεις) για τις οποίες ο ΛΑΟΣ θέλει να μάθει, όχι από περιέργεια, αλλά επει-
δή δεν ανέχεται, την ώρα που άλλοι πένονται, ο επίσκοπός τους, να ζει σαν μα-
χαραγιάς, γενόμενος αφορμή να χλευάζεται ο Χριστός και η εκκλησία μας, λες 
και ο Κύριός μας να συμβούλευσε όσα οι επίορκοι επί γης εκπρόσωποί του μη-
χανεύονται και βιώνουν. 

Εάν αυτά και πολλά άλλα τέτοια συνθήματά σας είναι υβριστικά και συκοφα-
ντικά και προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του συνεπισκόπου μας Ιγνα-
τίου δεν έχει παρά να ζητήσει, όχι μόνον την καταδίκη σας, αλλά και το ρίξιμό 
σας στην πυρά, μιμούμενος τους παπικούς του 15ου αιώνα (Ιερά  Εξέταση) για να 
ησυχάσει μια για πάντα!

Ως προς την «τελεσίδικη» απόφαση του Εφετείου για τον εκδότη της εφημε-
ρίδας «Αγώνας» και τα όσα “ψευδή και συκοφαντικά” ισχυρίσθηκε σε τηλεοπτι-
κή εκπομπή – ότι έλαβε ο αδελφός Ιγνάτιος παρανόμως χρήματα και δώρα από 
το Προσκύνημα της αγίας Παρασκευής Τεμπών – και ότι επιδικάσθηκε να του 
καταβάλει (του Ιγνατίου) χρηματική ικανοποίηση ποσού 30.000 ευρώ «προς 
αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του», αυτό κι αν είναι από τα ανή-
κουστα! Κι αναρωτιέμαι.

1) Με το ποσό αυτό αποκαταστάθηκε η ηθική βλάβη του Ιγνατίου;
2) Το θέμα αυτό, των κλοπών και των δεσποτικών… δώρων από το προσκύνημα 

της αγ. Παρασκευής Τεμπών, παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕ-
ΝΑ στην εκπομπή «ΖΟΥΓΚΛΑ» του Τριανταφυλλόπουλου σε συνεχείς εκπο-
μπές με πρωταγωνιστή τον π. Λάμπρο και πολλούς άλλους οι οποίοι κατήγγειλαν 
αυτά και πολλά περισσότερα, τα οποία είδαν και άκουσαν εκατομμύρια άνθρωποι 
σ’ όλο τον κόσμο και παρακολούθησαν τις βιντεοσκοπημένες συνομιλίες διαπι-
στώνοντας με τα αυτιά και τα μάτια τους τα «πάρε δώσε», δεν προβλημάτισαν;

Και ερωτώ: Γιατί ο αδελφός Ιγνάτιος δεν απαίτησε από τον ΑΝΤΕΝΑ χρη-
ματική αποζημίωση για την τρωθείσα υπόληψή του που θα ανέρχονταν σε κά-
ποια εκατομμύρια;

Ο σκοπός του πασιφανής. Φοβούμε ότι πάσχει από αναγνώριση – εωσφορικό 
το πάθος – και θέλει να σας ιδεί ταπεινούμενους εκλιπαρώντας τη συγγνώμη του.

Αλήθεια για ποιο λόγο; Μήπως για το αιματοκύλισμα που προκάλεσε στους 
πιστούς της Λάρισας με τη σύμπραξη 3.000 αστυνομικών, ΜΑΤ, ΕΚΑΜ απ’ όλη 
την Ελλάδα; Μήπως για τη «δολοφονία» του Κανονικού και νόμιμου μητροπο-
λίτη σας κυρού Θεολόγου ή μήπως για τις αναρίθμητες δικαστικές διώξεις σε 
δεκάδες πιστούς φτωχούς, μεροκαματιάρηδες, πολύτεκνους;

Επειδή αρκετοί συνεπίσκοποι δεν γνωρίζουν το θέμα, καλό θα ήταν να το 
επαναφέρετε δημοσιεύοντας συνοπτικά πώς ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη του 
αδελφού Ιγνατίου εναντίον σας και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή.

Τελειώνοντας, να προσευχηθούμε ο Κύριος να τον ελεήσει, μην έχει το τέλος 
του μακαριστού πρώην Φθιώτιδος Μεθοδίου (…) που ετελεύτησε σε νοσοκομείο 
των Αθηνών με τις καμπάνες των ναών της μητροπολιτικής του Περιφέρειας να 
χτυπούν χαρμόσυνα για την απαλλαγή τους, αρνούμενοι ακόμη και να τον εντα-
φιάσουν στο κοιμητήριο της Λαμίας...».

Σεβασμιώτατε άγιε γέροντα, αυτό που μας προτείνετε, να δημοσιεύσου-
με, δηλαδή το ιστορικό του δικαστικού διωγμού των δεκάδων χριστιανών 
από τον δεσπότη Ιγνάτιο γιατί δεν τον αποδέχονται ως κανονικό και νόμι-
μο επίσκοπό τους και ότι είναι μοιχεπιβάτης του μητροπολιτικού θρόνου 
της μητρόπολης Λάρισας, είναι και επιθυμία εκατοντάδων φίλων και ανα-
γνωστών από Ελλάδα και εξωτερικό. Γι’ αυτό η εφημερίδα μας σήμερα 
δημοσιεύει σε πρώτη δόση τι συμβαίνει με τον επίσκοπο Ιγνάτιο και με 
τους πιστούς της Λάρισας. 

απαντητική επιστολή «αΓΩνιΖοΜενΩν ΧΡιστιανΩν» και εκδότη της εφημερίδος 
«αΓΩνασ» σε εξώδικη απάντηση Μητροπολίτη Λαρίσης δημοσιευθείσα στην 

εφημερίδα «εΛευΘεΡια» 19.12.2014 (αρ. φύλλου 32.578)
1. Μετ’ επηρμένης προπέτειας και νομι-

κίστικης κενολόγου ρητορικής σπεύσατε 
να απαντήσετε στην από 11.12.2014 Εξώ-
δικη Επιστολή του Εκδότη της Εφημερί-
δος «ΑΓΩΝΑΣ» εναντίον Υμών, η οποία ση-
μειωτέον δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», όπως εσφαλμένως ανα-
γράφεται στην εισαγωγή του επίμαχου άρ-
θρου, στην 3η σελίδα του υπ’ αρ. 32.578 φύλ-
λου της Παρασκευής 19.12.2014, αφορμή 
απευθύνσεως της οποίας απετέλεσε η περι-
έλευση εις γνώσιν και εις χείρας του Εκδότη 
της Εφημερίδος από ιερείς της τοπικής Μη-
τροπόλεως της κατεπείγουσας αποστολής 
προς τους Εφημερίους των Ιερών Ναών της 
Μητροπολιτικής περιφερείας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Λαρίσης & Τυρνάβου σχετικής 
εγκυκλίου εκ μέρους Σας, την οποία, κατόπιν 
τηλεφωνικής των ενημερώσεως, εντέλλοντο 
να αναγνώσουν κατά την διάρκεια της Θεί-
ας Λειτουργίας, την παρελθούσα Κυριακή, 
14.12.2014, προς πληροφόρηση του χριστε-
πωνύμου πλήθους της Μητροπολιτικής μας 
περιφέρειας, με περιεχόμενο την δημοσιευ-
θείσα προσφάτως ανάρτησή Σας στην επί-
σημη ιστοσελίδα της Μητροπόλεως με τίτ-
λο «ΙΣΧΥΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥ-
ΝΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΙΤΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κ. ΙΓΝΑ-
ΤΙΟΥ», όπως αυτή αυτουσίως δημοσιεύθη-
κε στο υπ’ αριθμ. 32.568 φύλλο της τοπικής 
Εφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», της 09.12.2014. 
Διά της ανωτέρω Εξωδίκου Επιστολής δια-
μαρτυρηθήκαμε για την σκόπιμη αποσιώπη-
ση της εκκρεμοδικίας των επιμάχων δικαστι-
κών υποθέσεων και την αλλοίωση της αντι-
κειμενικής πραγματικότητος, επί σκοπώ πα-
ραπλανήσεως και ατελούς πληροφορήσεως 
του ποιμνίου της Μητροπόλεώς μας, δημι-
ουργώντας τετελεσμένες αξιολογήσεις εις 
βάρος μας, ενώπιον χιλιάδων ομοδόξων συ-
μπολιτών μας, μη εξοικειωμένων με την νο-
μική επιστήμη και ορολογία, με τελική κατά-
ληξη την μη ανάγνωση της εν λόγω εγκυκλί-
ου, γεγονός για το οποίο ουδέν σχόλιο πε-
ριλαμβάνετε στην εξώδικη απάντησή Σας. 
Ειδικώτερον, επί των κρισίμων ισχυρισμών 
Σας διατεινόμεθα τα κάτωθι: 

Α) Η νομικώς ανεδαφική επιμονή Σας 
στην πομπώδη επισήμανση του αμετακλή-
του και εκτελεστού χαρακτήρα των υπ’ 
αριθμ. 1085/2014 και 2074/2013 αποφάσε-
ων του Αρείου Πάγου, που αφορούν τις δύο 
ομάδες των «Αγωνιζομένων Χριστιανών», και 
η παραλλήλως εσκεμμένη (άλλως ανεπίγνω-
στη επιστημονικώς) παραγνώριση των εννό-
μων συνεπειών των αποφάσεων του ΕΔΔΑ 
στις έννομες τάξεις των 47 κρατών  μελών 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώ που (ΕΣΔΑ), μεταξύ των οποίων 
και της Ελλάδος, καταδεικνύει την επανει-
λημμένη σκόπευση πλημμελούς ενημερώ-
σεως του αναγνωστικού κοινού. Και τούτο 
διότι, οι διατάξεις της ΕΣΔΑ εφαρμόζονται 
απευθείας από τα εθνικά δικαστήρια και 
κατισχύουν σε περίπτωση ασυμβατότητος 
εθνικών διατάξεων προς αυτήν. Εξάλλου, 
με την Συνθήκη της Λισσαβώνας πραγμα-
τοποιήθηκε η ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ στην 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης και γίνεται πλέον ευθεία παραπο-
μπή σε εκείνη (ΕΣΔΑ), η οποία καταγράφε-
ται και επίσημα ως πηγή δικαίου. Ως εκ τού-
των η ισχύς των αποφάσεων του ΕΔΔΑ δε-
σμεύει τόσο το Κράτος ως υποκείμενο του 
διεθνούς δικαίου, όσο και όλα ανεξαιρέ-
τως τα κρατικά όργανα κατά τους τομείς 
των αρμοδιοτήτων τους, άρα και τα όργα-
να της δικαστικής εξουσίας (απόφαση του 
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της 14.10.2004), σε περίπτωση 
δε μη συμμορφώσεως προς τις εκδοθείσες 
αποφάσεις, η εκτέλεση αυτών εποπτεύεται 
από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, είτε αυτή αφορά την κα-
ταβολή δίκαιης ικανοποίησης (αποζημίω-
σης) των προσφευγόντων, είτε την εισαγω-
γή ή τροποποίηση της νομοθεσίας του Κρά-
τους (άρθρα 46 και 52 ΕΣΔΑ). Συνεπώς, ακό-
μη κι αν επισπεύσετε αναγκαστική εκτέλε-
ση βάσει των προκειμένων αποφάσεων, οι 
προσφεύγοντες δύνανται να αναζητήσουν 
την επιδίκαση των επιδίκων χρηματικών πο-
σών και να τους αποδοθούν από το Ελλη-
νικό Κράτος σε περίπτωση εκδόσεως θετι-
κής υπέρ αυτών αποφάσεως (βλ. απόφα-
ση ΕΔΔΑ της 05.07.2007 Λιοναράκης κατά 
Ελλάδος), αυτός δε είναι και ο αποφασιστι-
κός λόγος για τον οποίο δεν επιχειρείτε κα-
τασχέσεις περιουσιών των Αγωνιζομένων 
και αρκείστε σε ανυπόμονη κενολόγο καύ-
χηση προσκαίρων νικών. 

Β)Στην επιστολή μας που δημοσιεύθη-
κε την 16.12.2014 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ» παρα τέθηκε η θετική περί αναιρέ-

σεως Εισήγηση του Αρεοπαγίτη Εισηγητή 
κ. Αριστείδη Πελεκάνου, επί της υπ’ αριθμ. 
1085/2014 αποφάσεως, προς συναξιολόγη-
ση από τους αναγνώστες, οι παραδοχές 
της οποίας επισημάναμε ότι θα αξιοποιη-
θούν περαιτέρω προς ενίσχυση της νομικής 
βάσεως της κατατεθησομένης προσφυγής 
ενώπιον του ΕΔΔΑ της δευτέρας ομάδος 
των Αγωνιζομένων Χριστιανών. Δεν παρερ-
μηνεύσαμε το ομόφωνον της αποφάσεως, 
αλλά ούτε Σας κατηγορήσαμε για απόκρυ-
ψη αυτής. Επ’ αφορμή όμως αυτής Σας της 
παρατηρήσεως, ευλόγως πλέον το αναγνω-
στικό κοινό θα προβληματιστεί συνειρμικώς 
αναφορικά με την «εξαίφνης» μεταστρο-
φή της επιστημονικής θέσεως ενός εγκρί-
του Αρεοπαγίτη Εισηγητή κατά την διάρ-
κεια της διασκέψεως με τους λοιπούς δι-
καστές της συνθέσεως, γεγονός σημειω-
τέον όχι απίθανο στην πρακτική των Ανω-
τάτων Ακυρωτικών Δικαστηρίων, αλλά ακο-
λουθούμενο σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες 
νομικά υποθέσεις. Άλλωστε, ουδεμία χρεία 
συμπεριλήψεως των προρρηθέντων παρα-
δοχών υφίσταται ενώπιον του ΕΔΔΑ, καθ’ 
όσον τόσο η προκειμένη Εισήγηση, όσο 
και η ετέρα απόφαση 2074/2013 του Αρεί-
ου Πάγου, καθώς και οι προγενέστερες αυ-
τών αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου και Εφετείου Λάρισας, απέφυγαν να 
συναξιολογήσουν ερμηνευτικώς τις αρχές 
της ΕΣΔΑ περί της εννοίας της ειρηνικής 
συναθροίσεως, μέσω της αποσιωπήσεως 
και μη ειδικής αντικρούσεως της συναφούς 
νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
όπως αυτή συγκεντρώνεται στο προσκομι-
σθέν Εγχειρίδιο Κατευθυντήριων γραμμών 
περί της Ελευθερίας Ειρηνικής Συνάθροι-
σης  2α έκδοση από την Υπηρεσία Δημο-
κρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (ODIHR) και από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για την Δημοκρατία μέσω του Νόμου 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (Επιτροπή της 
Βενετίας)  Βαρσοβία/Στρασβούργο 2010), 
για τον λόγο αυτό περιλαμβάνεται σχετι-
κή αιτίαση βασισμένη στο άρθρο 18 ΕΣΔΑ 
στην από 11.07.2014 υποβληθείσα Προ-
σφυγή της πρώτης ομάδος των Αγωνιζο-
μένων Χριστιανών και στην προσεχώς κα-
τατεθησομένη υπό της δευτέρας ομάδος..

Γ) Επιπροσθέτως, στην εξώδικη απά-
ντησή Σας διατείνεστε υποκριτικώς, άλ-
λως βάσει αδικαιολογήτου αγνοίας του 
Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΔΔΑ (όπως 
αυτός είναι δημοσιευμένος στην  επίσημη 
ιστοσελίδα του Δικαστηρίου), ότι ουδέπο-
τε λάβατε γνώση της από 15.10.2014 εγ-
γράφου επιστολής του Προϊσταμένου της 
νομικής υπηρεσίας της Γραμματείας του 
Πρώτου Τομέως του ΕΔΔΑ περί του κατ’ 
αρχήν παραδεκτού της ανωτέρω προσφυ-
γής μας. Γνωρίζουν οι νομικοί Σας σύμβου-
λοι, άλλως Σας γνωρίζουμε ότι, βάσει του 
άρθρου 34 ΕΣΔΑ αντίδικος κάθε προσφεύ-
γοντος είναι το Συμβαλλόμενο Κράτος, και 
όχι εσείς ως αντίδικος στα Ελληνικά Δικα-
στήρια, δι’ ό και δεν υφίσταται υποχρέω-
ση κοινοποιήσεως προς Υμάς κανενός εγ-
γράφου της διαδικασίας είτε εκ μέρους 
μας, είτε εκ μέρους του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους. Γι’ αυτούς τους προφα-
νείς λόγους ανεγράφη στην 3η σελίδα της 
από 15.09.2014 Αιτήσεως Αναιρέσεως του 
Εκδότη της Εφημερίδας «ΑΓΩΝΑΣ» κ. Τα-
σιόπουλου κατά της υπ’ αρ. 221/2014 τε-
λεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Λάρι-
σας, με αριθμό καταχωρίσεως στο Βιβλίο 
Εκθέσεων της Γραμματείας του Εφετεί-
ου Λάρισας 57/24.09.2014, η υποβολή της 
ανωτέρω προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ 
στις 11. 07.2014, κατά την ημέρα δε κατα-
θέσεως της αναιρέσεως στην Γραμματεία 
του Εφετείου Λάρισας (24.09.2014) δεν 
είχε ακόμη κοινοποιηθεί στον πληρεξού-
σιο Δικηγόρο μας η εν λόγω επιστολή της 
Γραμματείας ΕΔΔΑ. Διευκρινίζεται επίσης 
πως ήδη από την ημέρα εκείνη μπορούσα-
τε να αναλάβετε αντίγραφο της κατατεθεί-
σης αναιρέσεως από την Γραμματεία του 
Εφετείου Λάρισας, μέσω δε τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με την Γραμματεία του Αρεί-
ου Πάγου είχατε την ευχέρεια να πληρο-
φορηθείτε την ορισθείσα δικάσιμο αυτής 
στις 16.03.2015, ήδη από την 18.11.2014, 
ημέρα κατά την οποία ο Πρόεδρος του Α1 
Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με 
σχετική πράξη του όρισε την προκειμένη δι-
κάσιμο συζητήσεως. Στις εν λόγω ενέργει-
ες με βεβαιότητα προέβησαν οι πληρεξού-
σιοι Δικηγόροι Σας, προκειμένου να ελέγ-
ξουν την τυχόν κατάθεση αναιρέσεως εκ 
μέρους του κ. Τασιόπουλου, καθώς στις 
24.09.2014 έληγε η τελευταία κατά νόμον 
(άρθρο 681 Δ΄ ΚΠολΔ) ημέρα 15ήμερης 
προθεσμίας υποβολής της, μετά την κοι-

νοποίηση της υπ’ αρ. 221/ 2014 αποφάσε-
ως στην οποία προέβητε, δυνάμει της από 
09.09.2014 εκθέσεως επιδόσεως Δικαστι-
κού Επιμελητή. Αυτός είναι και ο ευνόητος 
λόγος βάσει του οποίου στα δημοσιεύματά 
Σας επισημαίνετε πως η προρρηθείσα από-
φαση είναι τελεσίδικη, άλλως, σε περίπτω-
ση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας 
και μη ασκήσεως αναιρέσεως, η εφετειακή 
απόφαση θα είχε καταστεί αμετάκλητη. Συ-
νεπώς, ψεύδεστε άνευ συστολής ενώπιον 
του ποιμνίου Σας και προσχηματικώς ανα-
μένετε την επίδοση με Δικαστικό Επιμελη-
τή της εν λόγω αναιρέσως, η οποία κατέ-
στη αδύνατη λόγω της κηρυχθείσης απο-
χής των Δικαστικών Επιμελητών της χώρας 
από τα καθήκοντά τους, και η οποία ανε-
στάλη από της 15.12.2014 και θα Σας επι-
δοθεί εντός των προσεχών ημερών, εσείς 
δε όμως ήδη δημοσιεύσατε το περιεχόμε-
νο των εν λόγω αποφάσεων στο φύλλο της 
09.12. 2014 εν γνώσει των ανωτέρω.

Δ) Αναφορικώς με την διερώτησή Σας 
περί της καταφυγής μας για την αναγνώρι-
ση της παραβιάσεως των δικαιωμάτων μας 
και τον έλεγχο του εκκλησιαστικού ζητή-
ματος της πόλεως στην κρίση μη ορθοδό-
ξων δικαστών υπενθυμίζουμε ότι, σε πλη-
θώρα αποφάσεών του το ΕΔΔΑ έχει υπο-
στηρίξει την θέση ότι η χριστιανική πίστη 
συνιστά διαχρονικό στοιχείο της ευρωπαϊ-
κής πολιτιστικής συνοχής και κληρονομιάς, 
στη δε προστατευτική εμβέλεια του δικα-
στικού του βήματος προσέβλεψαν κατά το 
παρελθόν χαρακτηριστικά οι οκτώ αρχαίες 
Ιερές Μονές κατά της Ελλάδος (Άνω Ξενι-
άς, Οσίου Λουκά, Αγίας Λαύρας Καλαβρύ-
των, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αγίων 
Μετεώρων, Ασωμάτων Πετράκη, Χρυσολε-
οντίσσης Αιγίνης, Φλαμουρίου Βόλου, και 
Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων), ο Αρχι-
επίσκοπος Κύπρου καθώς και ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης για το Ορφανοτροφείο της 
Πριγκήπου, τα ακίνητα της Μεγάλης του Γέ-
νους Σχολής, αλλά και για τα ακίνητα της 
Εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
της Τενέδου, σκοπεύει δε να προσφύγει και 

για το θέμα της επαναλειτουργίας της 
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, εκτός κι 
αν θεωρείτε πως οι τελευταίοι χαρακτηρί-
ζονται από κεκαμμένο Ορθόδοξο φρόνη-
μα εν συγκρίσει με την Υμετέρα Αγιότητα.

2. Δυνάμει των προδιαληφθέντων καθί-
σταται κατάδηλο πως αληθής σκοπός των 
δημοσιευθέντων θεσεών Σας δεν αποτελεί 
η αντικειμενική ενημέρωση του ποιμνίου για 
την αλήθεια των πραγμάτων, αλλά τουναντί-
ον η εσωτερική απαίτηση της ενορμητικής 
αυτοσυντηρήσεώς Σας στον ασθενή πνευ-
ματικό δεσμό με το ποίμνιο της Μητροπόλε-
ως και η ασυνείδητη απώθηση της μη γνησί-
ας νομοκανονικής Σας υπάρξεως στην τοπι-
κή Εκκλησία και συνακόλουθης διαρκούς και 
απαραγράπτου παραβατικότητος κατά την 
εκκλησιαστική τάξη. Εάν είχατε εγκαθιδρυ-
θεί στην συνείδηση των μελών της τοπικής 
κοινωνίας και των κληρικών της μητροπολι-
τικής περιφέρειας δεν θα προσφεύγατε σε 
δικαστικές διώξεις των δήθεν ολίγων εναπο-
μεινάντων Αγωνιζομένων και δεν θα επιδει-
κνύατε βεβιασμένως τις πρόσκαιρες δικα-
στικές Σας νίκες. Παρά ταύτα υπάρχει ακό-
μα καιρός ηγετικής, ομολογιακής, θυσιαστι-
κής ανιδιοτέλειας, ως εκκλησιαστικό άθλη-
μα αυθυπέρβασης, έναντι της επιφανειακής 
ατομικής αξιόμισθης ηθικότητος.

3.  Μετά ταύτα, και δεδομένης της περαι-
τέρω δικαστικής δρομολογήσεως των επιμά-
χων υποθέσεων, οι δημοσιεύσεις εξωδίκων 
απαντήσεων περιτέλλονται για τους Αγωνιζο-
μένους Χριστιανούς ευελπιστούντες όπως η 
Ελληνική και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, σε ανώ-
τατο διαγνωστικό επίπεδο, ανταποκριθεί με 
ευθυδικία και υψηλό αίσθημα ευθύνης στα 
καθήκοντά της, ως εγγυητής της συνταγμα-
τικής και ευρωπαϊκής νομιμότητας και προς 
το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών, εσείς 
δε προσκαλείστε όπως δημοσιεύσετε αμελ-
λητί την παρούσα απαντητική επιστολή στο 
ίδιο σημείο με το προηγούμενο άρθρο σας, 
προς αποκατάσταση της αληθείας και αντι-
κειμενική ενημέρωση των αναγνωστών σας, 
συμμορφούμενοι προς το καθήκον αληθείας, 
σεβασμού των απόψεων και δικαίωμα απα-
ντήσεως ημών, σε διαφορετική δε περίπτω-
ση επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε κάθε νό-
μιμο δικαίωμα εναντίον σας ενώπιον των αρ-
μοδίων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Μετά της προσηκούσης τιμής
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

των «ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» και Νομικός 

Σύμβουλος 
της Εφημερίδος «ΑΓΩΝΑΣ»

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  
Α Σ Τ.  Τ Ζ Ι Λ Α Κ Α Σ
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από τη 9η Ομιλία που έγινε στις 14-12-1980

«ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι 
τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην 

ἀφῆκας» (Ἀποκ. β  ́4).

Ἀλλά καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ξέρετε 
τί λέγει στήν Β΄ πρός Κορινθίους Ἐπι-
στολήν του;
«Καυχῶνται εὐρεθῶσι καθώς καὶ 
ἡμεῖς» –Αὐτοί καυχῶνται νά βρεθοῦν 
ὅπως εἴμαστε καί ἐμεῖς· ἀλλά εἶναι τα-
λαίπωροι!–.
»οἱ γάρ τοιοῦτοι ψευδαποστόλοι, 
ἐργάται δόλιοι –δόλιοι ἐργάται!–, με-
τασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χρι-
στοῦ.
»καί οὐ θαυμαστόν –δέν εἶναι ἀπορί-
ας ἄξιον–· αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μετα-
σχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός.
»οὐ μέγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ 
μετασχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαι-
οσύνης –ἐάν ὁ διάβολος μετασχημα-
τίζεται εἰς ἄγγελον φωτός, τί τό περί-
εργον ἐάν καί οἱ ὑπηρέται του, οἱ διά-
κονοί του, μετασχηματίζονται ὡς διά-
κονοι ἀρετῆς–, ὧν τὸ τέλος ἔσται κατά 
τά ἔργα αὐτῶν –πού τό τέλος τους θά 
εἶναι σύμφωνα μέ τά ἔργα τους–» (1).
Ποιοί ὅμως ἦσαν αὐτοί οἱ «ψευδαπό-
στολοι»;
Ἦσαν οἱ ἰουδαΐζοντες αἱρετικοί, γιά 
τούς ὁποίους γράφει ὁ ἀπόστολος Πέ-
τρος, στήν Β΄ Ἐπιστολή του:
«Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν 
τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευ-
δοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν 
αἱρέσεις ἀπωλείας καὶ τὸν ἀγοράσα-
ντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι».
–Ὅπως τότε στούς Ἑβραίους ἀνεφά-
νησαν καί ψευδοπροφῆται, ἔτσι καί 
σέ σᾶς θά παρουσιαστοῦν ψευδοδι-
δάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι θά εἰσαγάγουν 
καταστρεπτικές αἱρέσεις. Τόν δέ δε-
σπότην, ὁ Ὁποῖος τούς ἀγόρασε μέ τό 
αἷμα Του, τόν Κύριον Ἰησοῦν, θά Τόν 
ἀρνοῦνται.– (2)
Ποιοί εἶναι αὐτοί σήμερα, ἐδῶ γιά μᾶς;
Εἶναι οἱ χιλιασταί! Οἱ χιλιασταί τί 
εἶναι; Ἰουδαΐζοντες αἱρετικοί. Ὅταν 
λέγουν «Γιατί δέν λέτε Γιαχβέ, Ἰεχω-
βά;», τί εἴδους αἱρετικοί εἶναι; Οἱ χι-
λιασταί εἶναι αἱρετικοί ἰουδαΐζοντες. 
Ἀρνοῦνται τήν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ; Ναί, τήν ἀρνοῦνται. Νά· αὐτό 
πού λέγει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος Πέτρος: 
«καί τόν ἀγοράσαντα αὐτούς δεσπό-
την ἀρνούμενοι»! Ἀρνοῦνται καί τόν 
δεσπότη Χριστό, πού τούς ἠγόρασε μέ 
τό αἷμα Του.
Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, θά ’θελα νά πα-
ρατηρήσετε ἐδῶ ἕνα πράγμα πολύ ση-
μαντικό:

Παρατηρεῖται σαφέστατα ὁ ὑπό τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς τονισμός τοῦ δόγματος· 
ὁ τονισμός τοῦ δόγματος!
Ὅπως ξέρετε, ἡ ἐποχή μας εἶναι 
«ἀδογματική»· δηλαδή, δέν παραδέ-
χεται τό δόγμα καί τό βάζει στήν ἄκρη. 
Δυστυχῶς, καί οἱ ἐντεταλμένοι περί τό 
δόγμα βάζουν κι αὐτοί τό δόγμα στήν 
ἄκρη!… Φοβερόν! Ἀληθής προδοσία 
τοῦ Χριστιανισμοῦ! Καί τό περιεργώ-
τερον εἶναι ὅτι ἐν ὀνόματι τῆς ἑνώσε-
ως τῶν χριστιανῶν, δέν ἀπαιτοῦνται 
ὡς ἀναγκαία τά δόγματα!…
–Ἐσύ τί εἶσαι;
– Προτεστάντης.
– Ἐγώ εἶμαι Ὀρθόδοξος. Ἐσύ;
– Ρωμαιοκαθολικός.
– Λοιπόν· δέν βάζομε αὐτά τά πράγ-
ματα στήν ἄκρη; Τί θά πῇ Προτεστά-
ντης; τί θά πῇ Ὀρθόδοξος; Δέν τά ἀφή-
νουμε στήν ἄκρη αὐτά καί νά τά ἰσοπε-
δώσουμε ὅλα; Ἡ ἀγάπη ἔχει σημασία! 
αὐτή μόνον ἔχει σημασία!…
Αὐτά κηρύσσει ὁ Οἰκουμενισμός.
Καί μή νομίσετε· ὁ Οἰκουμενισμός δρᾶ 
καί τήν προπαγάνδα του τήν κάνει! 
Ἀλλά τό θέμα εἶναι ὅτι, ὅταν παρεμπο-
δίζονται τά δόγματα, μπαίνουν στήν 
ἄκρη, στό ντουλάπι, χαρακτηρίζοντας 
τήν ἐποχή μας ὡς «ἀδογματική», αὐτό 
θά ἔχῃ σάν ἀποτέλεσμα νά προκύψῃ 
μία ἐποχή «ἀμοραλιστική».
Τί θά πῆ «ἀμοραλιστική» ἐποχή;
«Ἀμοραλιστική» ἐποχή εἶναι ἡ χωρίς 
ἠθική ἐποχή.
Ἐνθυμοῦμαι –ἐπειδή κρατῶ σημειώ-
σεις–, πρό δεκαετίας, εἴχαμε ἀναπτύ-
ξει τά ἴδια θέματα, καί σᾶς εἶχα μιλήσει 
τότε διά τόν Οἰκουμενισμόν, ὁ ὁποῖος 
ἦταν ἀπάνω στήν ἀκμή του. Καί τότε 
σᾶς εἶχα πῆ τό ἴδιο πράγμα· ὅτι ἡ πε-
ριθωριοποίησι τοῦ δόγματος θά ἔχῃ 
σάν ἀποτέλεσμα μίαν ἐποχή ἀμορα-
λιστική· ἠθικῶς ἄχρωμη· δηλαδή, μιά 
ἐποχή στήν ὁποία δέν θά ὑπάρχῃ ἠθι-
κή. Νά, την! Τότε, ὅταν σᾶς τά ’λεγα, 
εἴχαμε 1971· τώρα ἔχομε 1980· πέρα-
σε μία δεκαετία. Εἴδατε πόσο γρήγορα 
ἡ ἐποχή μας κατέληξε νά εἶναι πράγ-
ματι ἀμοραλιστική;
Ἅμα πῇς σέ κάποιον «Παιδί μου, αὐτό 
εἶναι κακό», θά σοῦ πῆ: «Γιατί εἶναι 
κακό; τί θά πῇ κακό; Τί θά πῇ ἀνήθικο; 
Τί θά πῇ ἄσχημο; Δέν τό καταλαβαί-
νω». Νά, τά ἀποτελέσματα!
Ἀγαπητοί, ἕνα ἔχω νά σᾶς πῶ: Δόγμα 
καί ἠθική, δόγμα καί βίος πνευματι-
κός, εἶναι στενά συνδεδεμένα. Ὅποτε 
αὐτά τά δυό διεσπάσθησαν, ἐσαλεύ-
θη ἡ ἰσορροπία τῆς ἀληθοῦς χριστια-
νικῆς εὐσεβείας καί πνευματικότητος.
Αὐτό, ἐξ ἄλλου, θά φανῇ τώρα στήν 

Ἐπιστολή, λίγο παρακάτω. Θά φανῇ 
ὅτι κάτι τέτοιο συνέβη. Δηλαδή, ἐρρί-
φθη πολύ βάρος στό θέμα ἐναντί-
ον τῶν αἱρετικῶν, καί δέν ἐπρόσεξε 
ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἐφέσου κάτι ἄλλο: 
τήν οὐσία τῆς πνευματικῆς ζωῆς, τήν 
ὁποία συναντοῦμε ἐδῶ μέ τήν ἐπωνυ-
μία «ἀγάπη»· ἀγάπη καί λατρεία πρός 
τόν Χριστόν· ὄχι πρός τούς συνανθρώ-
πους.
Ἐπειδή ὅμως ὁ χρόνος ἔχει τελειώσει, 
ἀγαπητοί μου, θά συνεχίσωμε –πρῶτα 
ὁ Θεός– τήν Κυριακή μετά τίς γιορτές, 
στίς 11 Ἰανουαρίου.

(21) Β΄ Κορ. α΄ 12  15
(22)Β΄ Πέτρου β΄ 1

10η ομιλία
Ἐνθυμεῖσθε ἀπό τήν περασμένη φορά, 
ἀγαπητοί, ὅτι εἴχαμε ἀρχίσει νά ἀνα-
λύουμε τήν Ἐπιστολή τοῦ Κυρίου πρός 
τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἐφέσου, πρός τόν 
«ἄγγελον», τόν ἐπίσκοπον τῆς Ἐφέ-
σου.
Ο Κύριος ἐπαινεῖ τόν ἐπίσκοπον τῆς 
Ἐφέσου, καί τοῦ λέγει ὅτι γνωρίζει τά 
ἔργα του, τόν κόπο του καί τήν ὑπομο-
νήν του· ἀλλά, παρά ταῦτα, ἔχει ἕνα 
παράπονο· «ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι 
τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας» 
(1).
Κατ’ ἀρχάς, θά παρατηρήσουμε, σέ 
ὅλο τό διάγραμμα τῶν Ἐπιστολῶν, νά 
ὑπάρχῃ αὐτή ἡ παιδαγωγική μέθοδος, 
πού ἁπλοελληνικά τήν λέμε «μιά στό 
καρφί καί μία στό πέταλο».
Ὅπως θά ξέρετε, ὅταν πεταλώνου-
με ἕνα ἄλογο, καμμιά φορά τό καρφί 
μπορεῖ νά πονέσῃ τό ἄλογο. Γι’ αὐτό, 
χτυποῦμε στό πέταλο πού δέν πονᾶ. 
Καί μετά, δίνουμε μία στό καρφί, πού 
μπορεῖ νά ξαναπονέσῃ· καί πάλι ξανα-
γυρίζουμε στό πέταλο. Μάλιστα, ἔχει 
γίνει καί παροιμία τοῦ λαοῦ μας, αὐτό 
τό «μιά στό καρφί καί μία στό πέτα-
λο»· δηλαδή, μιά γλυκά καί μία πικρά.
Αὐτό ἀκριβῶς, ἀγαπητοί μου, μετέρ-
χεται ὁ Χριστός, ὅταν παιδαγωγῇ τήν 
Ἐκκλησία Του.
Ἐπήνεσε τόν ἐπίσκοπον τῆς Ἐφέσου. 
Τόν ἐπήνεσε διά τόν κόπον του, τήν 
φροντίδα του, τήν ὑπομονήν του ἐνα-
ντίον τῶν αἱρετικῶν. Ἀλλά ἔχει ἕνα πα-
ράπονο. Θά ἔλθῃ εἰς μίαν ἔλλειψιν τοῦ 
ἐπισκόπου καί θά πῇ αὐτό τό πολύ 
σημαντικό. Φαίνεται πώς εἶναι πάρα 
πολύ σημαντικό, διότι παρακάτω ἀπει-
λεῖ μέ μία πολύ σοβαρή τιμωρία. Καί 
λέγει:
«Ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τήν ἀγάπην 
σου τὴν πρώτην ἀφῆκας» –Ἀλλά ἔχω 

κάτι ἐναντίον σου· ὅτι τήν παλιά σου 
ἐκείνη ἀγάπη πού εἶχες, ἐκείνη τήν 
θέρμη πού εἶχες, τήν ἔχασες– (2).
Τί συνέβη;
Κάτι, τό ὁποῖον συμβαίνει σέ ὅλους 
μας.
Γι’ αὐτό, μέσα στίς Ἐπιστολές αὐτές, 
πού ἀποτελοῦν πτυχές τῆς μιᾶς Ἐκκλη-
σίας, καί συνεπῶς περιγράφουν προ-
τερήματα καί ἐλαττώματα τῶν πιστῶν, 
κλήρου καί λαοῦ, βρίσκομε τόν ἑαυτόν 
μας.
Ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἐφέσου, ἔρριψε 
τό βάρος τῆς ποιμαντικῆς του –ποῦ 
λέτε;– εἰς τό σημεῖον –τό σημειώ-
νει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός– «ὅτι οὐ δύνῃ 
βαστᾶσαι κακούς… καὶ ἐβάστασας διὰ 
τὸ ὄνομά μου καὶ οὐ κεκοπίακας».
Μέ ἄλλα λόγια: «Δέν μπόρεσες ν’ 
ἀντέξῃς τούς κακούς, καί ἰδιαιτέρως 
τούς αἱρετικούς. Καί δέν ἀπόκαμες 
κρατώντας τό ὄνομά μου».
Δηλαδή, τό βάρος τοῦ ἐνδιαφέρο-
ντος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου ἔπεσε 
πάνω εἰς τό θέμα τῶν αἱρετικῶν, δηλα-
δή στόν ἀντιαιρετικόν ἀγώνα, καί ἔτσι 
παρημελήθη ἡ ἀγάπη πρός τόν Κύρι-
ον Ἰησοῦν.
Ἔχετε προσέξει, ἀγαπητοί, ὅτι πάρα 
πολλές φορές συμβαίνει στήν Ἐκκλη-
σία μας αὐτό; Ἄν ρίξετε μία ματιά 
γύρω σας, γιά λίγο, θά ἰδῆτε αὐτό τό 
σημεῖο· ὅτι δηλαδή ρίχνομε ὅλο τόν 
ἀγώνα μας, ὅλη τήν προσπάθειά μας, 
ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν· πολύ ἀγώνα! 
Ἔχομε ὅμως ἀμελήσει κάποια ἄλλα 
πράγματα…
Γι’ αὐτό, πολλές φορές, βλέπουμε πι-
στούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀγωνί-
ζονται πάρα πολύ ἐναντίον τῶν αἱρε-
τικῶν· ἡ δική τους ὅμως ζωή εἶναι 
ἀμελημένη! Καί φοβοῦμαι, μήπως 
καί ἐδῶ, ἀνάμεσά μας, εὐρισκόμεθα 
ἄνθρωποι, πού ἀγωνιζόμεθα ἐναντίον 
τοῦ «κακοῦ», ἐναντίον τῆς αἱρέσεως, 
ἐναντίον τῆς κακοδοξίας, παρά ταῦτα 
ὅμως δέν ἔχομε ἐπιμελημένη ζωή!
Αὐτό τό ἔχω προσέξει σέ πάρα πολ-
λούς πιστούς μας· σέ πάρα πολλούς! 
Σᾶς τό λέγω εἰλικρινά. Γι’ αὐτό, ἄς λά-
βωμε τά μέτρα μας ἰδιαιτέρως.
Ἔρχεστε νά μοῦ ἀναγγείλετε μία προ-
σπάθειά σας ἐναντίον τῶν κακοδόξων, 
ἀλλά ἡ ζωή σας δέν εἶναι πολύ προ-
σεγμένη· ὑπάρχει μία ἐπιπολαιότης.
Δηλαδή, πρέπει νά καταλάβωμε ὅτι ἡ 
ἀγάπη –γιά τήν ὁποία ὁ Κύριος λέγει 
ὅτι ἐγκατελείφθη· «Δέν ἔχεις τήν ἀγά-
πην σου τήν πρώτη» λέγει–, δέν ἐξα-
ντλεῖται εἰς τήν ὀρθοδοξίαν, ἀλλά ἐπε-
κτείνεται καί εἰς τήν ὀρθοπραξίαν. Δέν 
πρέπει νά λέμε μόνο «Θά κυνηγάω 

τούς αἱρετικούς», ἀλλά καί «Πῶς ἐγώ 
ἰδιαιτέρως ζῶ».
Ἐδῶ δηλαδή πρέπει νά ὑπάρχῃ αὐτό 
πού ἔλειπε ἀπό τόν ἐπίσκοπον καί τήν 
Ἐκκλησία του, στήν Ἔφεσο· αὐτή ἡ ἰδι-
αιτέρα ἀγαπητική ἀνάβασις τῆς καρδί-
ας πρός τόν Θεόν!
Γι’ αὐτό, πολλές φορές, παρατηροῦμε 
ἀνθρώπους μιᾶς δραστηριότητος νά 
μήν ἔχουν αὐτές τίς πνευματικές ἀνα-
βάσεις. Καί ἀντιστρόφως· ἄνθρωποι, 
πού ἔχουν μίαν πνευματικήν ἀνάβα-
σιν τῆς καρδίας, νά μήν ἔχουν μία δρα-
στηριότητα.
Ο Κύριος ἐλέγχει καί τό ἕνα καί τό 
ἄλλο. Θά ἰδοῦμε σ’ ἄλλη Ἐπιστολή 
νά ἐλέγχῃ ἀκριβῶς γιατί ἀφέθηκαν οἱ 
αἱρετικοί. Πρέπει νά προσέξουμε καί 
τό ἕνα καί τό ἄλλο. Δέν θά πρέπῃ νά 
ρίψουμε τό βάρος σέ ἕνα τομέα μό-
νον, ἀλλά θά πρέπῃ νά ἰδοῦμε ὅλους 
τούς τομεῖς τῆς πνευματικῆς ζωῆς, καί 
νά ποῦμε:
«Θά δουλέψω ἐναντίον τῶν αἱρε-
τικῶν, χωρίς νά ἀμελήσω ὅμως τόν 
δικό μου πνευματικόν καταρτισμόν».
Δέν μπορῶ νά ἐξασφαλιστῶ, λέγοντας 
«Ἀφοῦ πολεμῶ τούς αἱρετικούς, αὐτό 
εἶναι ἕνα δεῖγμα ὅτι πηγαίνω καλά».
Ποιός σᾶς τό εἶπε, ἀγαπητοί μου, ὅτι 
αὐτό εἶναι δεῖγμα ὅτι πηγαίνομε καλά; 
Ποιός σᾶς τό εἶπε;... Νομίζετε ὅτι μέ τό 
νά ὁμολογοῦμε Ὀρθοδοξίαν, αὐτό ση-
μαίνει καί Σωτηρία; Καί ἡ ὀρθοπραξία 
ποῦ πηγαίνει;!
Ἐκεῖνο τό «ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ» –ἀλλά 
ἔχω κάτι ἐναντίον σου–, πού λέγει ὁ 
Κύριος, δείχνει τό παράπονον τοῦ Ἰη-
σοῦ.
Δηλαδή, ποιό εἶναι αὐτό;
Ἡ ἐγκατάλειψις, ἡ παραίτησις τῆς 
πρώτης ἀγάπης!
Καί ποιά εἶναι αὐτή, ἡ πρώτη ἀγάπη;
Εἶναι ὁ ἐνθουσιασμός, ἡ πύρωσις τῆς 
καρδιᾶς, ἡ ἀφοσίωσις, ἡ λατρεία τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού συμβαίνουν συνή-
θως εἰς τόν νεοπροσερχόμενον εἰς τήν 
πίστιν!

(συνεχίζεται)
1 Ἀποκ. β΄ 4
2 Ἀποκ. β΄ 4

ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
4΄.- Το Πνεύμα του Θεού στην Παλαιά 

Διαθήκη: Το Πνεύμα του Θεού στην Πα-
λαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως ένα Πρόσω-
πον. Δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ένα Θείο 
Πρόσωπο το οποίον ομιλεί και διαλέγεται. Η 
Εκκλησία στο Πνεύμα τούτο, είδε την αντι-
στοιχία του Αγίου Πνεύματος.

5΄.- Λόγος του Θεού: Ο Λόγος του Θεού 
εμφανίζεται ως κάτι που ενεργεί.

6΄.- Ονόματα του Θεού σε πληθυντικό 
αριθμό: Πολλά από τα ονόματα του Θεού 
απαντούν σε πληθυντικό αριθμό, δηλούντα 
το πλήθος ως το Ελοχείμ (= οι Θεοί…). Ενδεί-
ξεις περί του Τριαδικού Δόγματος. Δεν μαρ-
τυρεί, σαφώς, η Παλαιά Διαθήκη περί Τρια-
δικού Θεού, αλλά μαρτυρεί περί πλούτου εκ-
φράσεων και πραγματικοτήτων στα οποία 

μπορούμε να στηριχθούμε, όσον αφορά το 
Τριαδικό Δόγμα. Ο Άγγελος, η Σοφία, το 
Πνεύμα, ο Λόγος, είναι υποστατικοποιημέ-
νες δυνάμεις, δηλαδή, παρουσιάζονται ωσάν 
Πρόσωπα, ομιλούν, ενεργούν, τιμωρούν, λυ-
τρώνουν, όπως ο Θεός.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία εγκατέλειψε την 
απόδειξη, ότι η Σοφία είναι ο Υιός, για να μην 
γίνουν παρανοήσεις, όπως συνέβη με τους αι-
ρετικούς. Ο Σέργιος Μπουλκάνωφ π.χ., εδέ-
χετο ότι η Σοφία είναι η τέταρτη δύναμη με-
ταξύ Θεού και κόσμου, τέταρτη Υπόσταση. Η 
διδασκαλία του αυτή καταδικάστηκε ως αι-
ρετική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ή ταυτίζει τις 
δυνάμεις αυτές με τα Τρία Θεία Πρόσωπα ή 
διακρίνει αυτές και τις αναφέρει στις Ενέρ-
γειες τούτων.

Β΄.-) Στην Καινή Διαθήκη: Τα εδάφια της 

οΡΘοΔοξΗ ΔοΓΜατιΚΗ 46ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

Καινής Διαθήκης περί της Αγίας Τριάδος εί-
ναι πενιχρά (= φτωχικά) και δεν εξηγούν μο-
νομερώς το Τριαδικό Δόγμα. Αλλά ολόκλη-
ρη η αποκάλυψη ομιλεί περί των Τριών θεί-
ων Προσώπων του Θεού, τα οποία αποκα-
λύπτονται.

Μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης περί 
των επιμέρους Θείων Προσώπων: Το έρ-
γον της απολύτρωσης και σωτηρίας είναι 
έργον των Τριών Θείων Προσώπων. Η με-
ταξύ Τους σχέση δηλώνεται ως ενάλληλος 
συνύπαρξη, και ως μετ’ άλληλος ύπαρξη: 
Έρχεται ο Πατήρ, ύστερα ο Υιός, και ύστε-
ρα το Πνεύμα.

Σχέση Πατρός και Υιού: Ο Υιός συμμε-
τέχει στην Δημιουργία του κόσμου, η οποία 
είναι έργον του Πατρός. Δοξολογείται μετά 
του Πατρός. Κατευθύνει το έργον της Σω-

τηρίας. Γίνεται επίκληση στο όνομα του Υιού 
μετά του Πατρός. Ο Ιησούς Χριστός είναι η 
Ζωή, το Φως και η Αλήθεια, ταυτίζεται με τον 
Πατέρα και συνυπάρχει μετ’ Αυτού. Διακρί-
νεται όμως ο Πατήρ του Υιού, διότι ο Ιησούς 
Χριστός γεννάται εκ του Πατρός, και ο Πα-
τήρ αποστέλλει το Πνεύμα.

Ταύτιση Χριστού και Πνεύματος: Το 
«εν Χριστώ» είναι ταυτό προς το Πνεύμα. 
Όποιος ζη «εν Χριστώ», ζη με την δύναμη 
του Πνεύματος του Θεού. Πλήρης ταύτι-
ση «Κύριος το Πνεύμα εστι» [Β΄ Κορ. 3, 17]. 
Αλλά και διαφοροποιείται το Πνεύμα ένα-
ντι του Υιού. Το Πνεύμα είναι άλλος Παρά-
κλητος. Τα Τρία θεία Πρόσωπα πότε ταυτί-
ζονται, πότε διακρίνονται και διαφοροποι-
ούνται, και πότε ενυπάρχουν.

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
• ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
Ο κ. Βαρθολομαίος στην 6η Παγκόσμια 

Συνάντηση «Θρησκείας και Ειρήνης» στις 
4/1/1994 δηλώνει: «Εμείς οι θρησκευτικοί ηγέ-
τες πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο τις πνευ-
ματικές αρχές του Οικουμενισμού, της αδελ-
φοσύνης και της ειρήνης. Αλλά για να το πε-
τύχουμε αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι στο 
πνεύμα του ενός Θεού, ΡΚαθολικοί και Ορ-
θόδοξοι, Προτεστά-
νται και Εβραίοι, Μου-
σουλμάνοι, Ινδοί, Βου-
δισταί…». Ποιόν Θεό 
εννοεί; Το διευκρινί-
ζει: «Αυτόν που ται-
ριάζει στον καθένα»!

Στην κοινή δήλω-
ση που υπογράφτηκε 
στην διαθρησκειακή 
διάσκεψη στις 10 και 
11 Αυγούστου 2004 
δικαιώνει τις άλλες θρησκείες αναγνωρίζοντάς 
τες ως συνδικαιούχες της Θείας μακαριότη-
τας λέγοντας: «Το Θείο θέλημα συναντάται 
σε κάθε θρησκεία». Εξ άλλου σε ομιλία του 
που εκφώνησε στις 20/12/2001, στη «Διαθρη-
σκειακή Συνάντηση των Βρυξελλών» ενώπιον 
εκπροσώπων του Ιουδαϊσμού, του Ισλάμ και 
διαφόρων χριστιανικών ομολογιών είπε: «Εάν 
σταθώμεν με το προσήκον δέος απέναντι των 
προσωπικών αναζητήσεων εκάστης ψυχής, η 
οποία, γεννηθείσα εις ωρισμένην θρησκευτι-
κήν παράδοσιν, ανοίγει τας πτέρυγάς της διά 
να πετάξη εις αναζήτησιν του Ηγαπημένου, 
αντιλαμβανόμεθα ότι έχομεν ανθρώπινον χρέ-
ος να σεβασθώμεν απολύτως την προσωπικήν 
πορείαν εκάστου προς την υπερτάτην αγάπην. 
Τότε εναγκαλιζόμεθα εν ειρήνη την ψυχήν αυ-
τήν και παρακολουθούμεν εν άκρα σιωπή και 
προσευχή την πορείαν της, είτε συμβαδίζει με 
ημάς, [τους χριστιανούς] είτε ακολουθεί άλλον 
δρόμον [λ.χ. τον Ιουδαϊσμό ή το Ισλάμ], διότι 
ο Ηγαπημένος Θεός, ο Κύριός της την αναμέ-
νει και θα της δείξη τον δρόμον».

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς θεολόγος για 
να δει ότι οι Οικουμενιστές υιοθετούν δαιμο-
νικές θεωρίες, λέγοντας: «Όλες οι θρησκεί-
ες είναι οδοί σωτηρίας». Ο κ. Βαρθολομαίος 
στις 29 Ιουνίου 2004 στο δια-
θρησκειακό συνέδριο της Αθή-
νας, μας δίνει την πληροφορία 
ότι υπάρχουν και άλλοι θεοί: 
«καταδικάζουμε, όσους κατα-
δικάζουν αυτούς που λατρεύ-
ουν άλλους Θεούς».

Αν όμως δεχτούμε ότι το 
«θείο θέλημα συναντάται σε 
όλες τις θρησκείες», θα πρέ-
πει να δεχτούμε ευθύς εξ αρ-
χής και ότι ο Χριστός μας εξα-
πάτησε λέγοντας: «Εγώ ειμί η οδός, η αλή-
θεια και η ζωή». (Ιω. ιδ’,6). Ο Χριστός μίλη-
σε για μία θύρα σωτηρίας και όχι για πολλές! 
«Εγώ ειμί η θύρα, δι’ εμού αν τις εισέλθει 
σωθήσεται» (Ιω. ι΄, 9).. «Ο πιστεύων εις εμέ 
έχει ζωήν αιώνιον» (Ιω. στ΄ 47).

Μήπως άφησε κάπου στη διδασκαλία Του 
την υπόνοια ότι μαζί με Αυτόν, υπάρχουν και 
άλλοι δρόμοι σωτηρίας; Μόνο «ο πιστεύων 
εις Αυτόν» (Ιω. γ΄ 36) είναι ο δικαιούχος της 
αιώνιας ζωής και «αυτός που δεν πείθεται 
εις τον Χριστόν δεν θα δει Ζωή αλλά την 
οργή του Θεού». (Ιω. γ΄ 36).

Οι Οικουμενιστές ανοίγουν πύλες σωτη-
ρίας εκεί όπου ο Χριστός δεν άνοιξε. Ο μό-
νος δρόμος προς τον Θεό είναι ο Χριστός και 
ο Χριστός απέκλεισε κάθε δρόμο προς τον 
Θεό άνευ του ιδίου: «Ουδείς έρχεται προς 
τον Πατέρα ει μή δι’ εμού» (Ιω. ιδ΄, 6) και «ο 
εμέ μισών και τον πατέρα μου μισεί» (Ιω. ιε΄ 
23) και «ο μή ών μετ’ εμού κατ’ εμού εστι». 
(Λουκ. ια΄ 23). Για αυτούς που δεν δέχονται 
τον Υιό δεν υπάρχει εναλλακτική οδός. «Αν 
θέλετε ελθείν προς με ίνα ζωήν έχετε» (Ιω. 
ε΄ 40). «Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα 
σωθεί, όποιος απιστήσει θα καταδικαστεί» 
(Μάρκ. 16, 16). «Αυτοί που θα αρνηθούν τον 
Χριστό δεν πρόκειται να μπουν στην βασι-
λεία των ουρανών» (Ιω. γ΄ 5). Είναι φανερό ότι 
ο Χριστός δεν αφήνει ανοιχτό κανέναν άλλο 
δρόμο σωτηρίας. Εκτός αυτού του δρόμου 
υπάρχει μόνο αιώνια τιμωρία.

«Τους δε εχθρούς μου, εκείνους τους μη 
θελήσαντες με βασιλεύσαι επ’ αυτούς αγά-
γετε ώδε και κατασφάξετε αυτούς έμπρο-

σθέν μου» (Λουκ. Ιθ΄ 27).
Το χάσμα των θέσεων των Οικουμενιστών 

με την αλήθεια που μας παρέδωσε ο Χριστός 
είναι αγεφύρωτο. Τί και αν περιφέρουν τα 
σύμβολα της Εκκλησίας του Χριστού; Τί και 
αν οι διάκοι τους θυμιατίζουν και οι πομπές 
τους πολυχρονίζουν; «Βλέπετε μη πλανη-
θήτε πολλοί γαρ ελεύσονται επί τώ ονόμα-
τί μου» (Λουκ. κά΄ 8), «βλέπετε μη τις υμάς 
πλανήση» (Ματθ. κδ΄ 4) μας λέει ο Κύριος. Οι 
μοντέρνες ασυναρτησίες των Οικουμενιστών 

πείθουν μόνο τους αδα-
είς. «Η πίστη μας παρα-
δόθηκε μία φορά» (Ιού-
δα 3) και δεν μεταλ-
λάσσεται κατά τους δό-
λιους στόχους του εκά-
στοτε ιερατείου. Αν οι 
θέσεις των Οικουμε-
νιστών αποτελούσαν 
πράγματι το θέλημα 
του Θεού, ο Χριστός 
θα άφηνε τους λαούς 

να πιστεύουν σε ό,τι πίστευαν και δεν θα 
γινόταν άνθρωπος για να τους σώσει.

Διαδίδοντας τέτοιες απόψεις οι Οικουμε-
νιστές καταντούν κοινοί υβριστές του Ιησού, 
γιατί μοιραία καταλήγουν στο ότι η έλευσή 
Του ματαίως έγινε. Ο Απ. Παύλος τονίζει το 
αυτονόητο: «Εί τις ου φιλεί [αγαπά] τον Κύ-
ριον Ιησούν Χριστόν ήτω ανάθεμα [δεν θα 
σωθεί]». (Α΄ Κόρ. ιστ΄ 22).

Σοκ προκάλεσε ο «ορθόδοξος» Μητρο-
πολίτης Βηρυτού Γεώργιος Κόντρ όταν, όχι 
απλώς κάλεσε για διάλογο τις θρησκείες, 
αλλά ...και ποδοπάτησε είκοσι αιώνες χρι-
στιανικής πίστης και παράδοσης, καλώντας 
τους Χριστιανούς «να ερευνήσουν την αυ-
θεντική πνευματική ζωή των αβάπτιστων και 
να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους με τον 
πλούτο μίας διεθνούς θρησκευτικής κοινό-
τητας»...«Γιατί είναι μονάχα ο Χριστός, που 
εκλαμβάνεται ως φως όταν η χάρη επισκέ-
πτεται έναν Βραχμάνο... ή ένα Μουσουλμά-
νο που διαβάζει τις δικές του Γραφές;»!! Και 
προσθέτει: «τον Χριστό και τη χάρη είναι αυτό 
που βρίσκουν στις γραφές τους οι ειδωλο-
λάτρες»!! και «κάθε μάρτυρας για την αλή-
θεια, κάθε άνθρωπος διωκόμενος γι’ αυτό 
που πιστεύει ως σωστό, πεθαίνει σε κοινωνία 
με το Χριστό». Και αλλού: «… η έλευση του 

Πνεύματος στον κόσμο δεν 
εξαρτάται από τον Υιό... Το 
Πνεύμα ενεργεί και εφαρμό-
ζει τις ενέργειές Του σε συμ-
φωνία με δική Του οικονομία 
και από αυτή τη σκοπιά μπο-
ρούμε να εκτιμήσουμε τις 
μη χριστιανικές θρησκείες 
ως σημεία που εργάζεται η 
έμπνευσή Του»!!

Από αυτές τις δηλητηριώ-
δεις κακοδοξίες των πρωτοπα-

λίκαρων του Οικουμενισμού μας προφυλάσσει 
ο Απ. Παύλος: «Αν ακόμα και άγγελος από τον 
ουρανό σας κηρύξει διαφορετικά από εκείνα 
που σας κηρύξαμε εμείς, να είναι αναθεματι-
σμένος» (Γαλ. α  ́8). Η παραμονή του ανθρώπου 
στην «εθνική θρησκευτική του παράδοση», είναι 
θανατηφόρα, είναι παραμονή στη «σκιά του θα-
νάτου» (Λουκ. 7, 9).

Από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα, με την 
πρώτη εκ των δέκα εντολών, που δόθηκαν 
στον Μωυσή, ο Θεός αποκηρύσσει τις άλ-
λες θρησκευτικές διδασκαλίες ως εναλλακτι-
κούς δρόμους προς Αυτόν: «Εγώ είμαι ο Κύ-
ριος, ο Θεός σου. Δεν θα πρέπει να έχεις 
άλλους Θεούς εκτός από Εμένα» (Έξοδος 
20, 2-3). Και εκείνη την εποχή υπήρχαν άλ-
λες θρησκείες (ειδωλολατρικές), γιατί ο Θεός 
απαγόρευσε την πίστη στους θεούς των αλλο-
εθνών αφού και με αυτόν τον τρόπο όλοι θα 
κατέληγαν στον ίδιο Θεό; Οι δηλώσεις των 
Οικουμενιστών αποτελούν άρνηση της σω-
τηριολογικής μοναδικότητας του Ιησού Χρι-
στού. Πριν προλάβουν να χαρακτηριστούν αι-
ρετικές, πρέπει να χαρακτηριστούν ως δηλώ-
σεις απίστων. Οι Οικουμενιστές σβήνουν την 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην Αλήθεια 
και το ψέμα. «Μετέτρεψαν την αλήθεια του 
Χριστού σε ψέμα» (Ρωμ. 1, 23). Για την Ορ-
θοδοξία οι αλλόθρησκοι είναι αποξενωμένοι 
από τον Θεό. «Ως ξένους Θεού και εχθρούς 
νοήσομεν όσους ή αβάπτιστους ή κακόπι-
στους ορώμεν υπάρχοντας» διευκρίνιζε αιώ-
νες πριν ο Αγ. Ιωάννης ο Σιναΐτης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Είναι από το βιβλίο 
του Ιωάννου Ρίζου 
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σελίδες και διατίθεται 
από τον συγγραφέα και 
από την εφημερίδα μας 

Τιμή 8 ευρώ 
+ τα ταχυδρομικά 

αυτό επισκέφθηκε το Βατικανό και αφού συναντήθη-
κε με τον Πάπα Φραγκίσκο τον ενημέρωσε για δρα-
στηριότητες και σε θέματα που αφορούσαν την ειρή-
νη στον κόσμο!!!

Με έντεχνο τρόπο προωθείται η παγκόσμια κυβέρ-
νηση και η Πανθρησκεία. Πρώτα προκαλείς πολέμους 
υποκινώντας τους Τζιχαντιστές της ISIS να σφάζουν 
όποιον αλλόθρησκο βρουν μπροστά τους και μετά πεί-
θεις τον κόσμο ότι είναι ώρα για μια κοινή θρησκεία 
“Πανθρησκεία” και ένα παγκόσμιο Κράτος.

Όλες οι ακρότητες στο Δυτικό κόσμο (οίκοι κτηνο-
βασίας, κόμματα παιδεραστών, έντονες προκλήσεις 
και ακρότητες σε gay pride, παρελάσεις κ.λ.π.) οργα-
νώνονται βάσει σχεδίου, προσπαθώντας να προετοι-
μάσουν τις ραγδαίες θρησκευτικές εξελίξεις που θα 
ακολουθήσουν.

Η αρχή έγινε στο “Παλάτι της Ειρήνης και Συμφιλί-
ωσης” στην Πρωτεύουσα του Καζακστάν ΑΣΤΑΝΑ (εί-
χαμε γράψει…). Εκεί συναντιούνται, κατά τακτά χρο-
νικά διαστήματα, οι Ισχυροί του Πλανήτη με επικεφα-
λείς ιερωμένους όλων των θρησκειών, Κυβερνητικούς 
και Στρατιωτικούς παράγοντες απ’ όλο τον 
κόσμο με σκοπό να συμβάλουν σαν άβου-
λες και υπάκουες θεροπινίδες, στην επι-
κράτηση της σατανοκρατούμενης παγκο-
σμιοποίησης και πανθρησκείας αντί «πινα-
κίου φακής» - εφήμερα αξιώματα, χρήμα, 
δόξα καταπατώντας όρκους και συνείδη-
ση θρησκευτική και εθνική.

Από 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2014 πραγ-
ματοποιήθηκε η 13η Συνεδρίαση της Γραμ-
ματείας του Συνεδρίου των θρησκευτικών 
ηγετών για να προετοιμάσουν τα θέματα 
της “Μεγάλης” Συνόδου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
εκπροσώπησε ο μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ.

Τον τελευταίο καιρό πληροφορηθήκαμε ότι, στο κέ-
ντρο του Βερολίνου, και στην περιοχή Petziplatz θα κτί-
σουν ναό που θα στεγάσει χώρους προσευχής Χριστια-
νών, Μουσουλμάνων και Εβραίων. Θα ονομαστεί «Οί-
κος του Ενός», και θα είναι χωρισμένος ισομερώς σε 
εκκλησία, συναγωγή και τζαμί που θα ενώνονται με δι-
άδρομο, ούτως ώστε να μπορούν να διοργανώνονται 
κοινές τελετές και εκδηλώσεις, προσευχόμενοι μαζί πι-
στοί όλων των θρησκειών δεδομένου ότι το εσωτερικό 
του χώρου θα είναι γυμνό από θρησκευτικά σύμβολα.

Εμπνευστής του σχεδίου είναι η οργάνωση «Οίκος 
Προσευχής και Μαθητείας» της Petziplatz του Βερολί-
νου και συμμετέχουν η Εβραϊκή Κοινότητα του Βερολί-
νου, το εκκλησιαστικό κολέγιο «Αβραάμ Γκάιγκερ» του 
Πότσδαμ, το Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και η 
οργάνωση St Petri-St. Marien, της γερμανικής Ευαγ-
γελικής Εκκλησίας.

Το σχέδιο είναι του αρχιτεκτονικού γραφείου Kuehn 
Malverri εμπνευσμένο από την παλιά εκκλησία του Αγί-
ου Πέτρου, με έναν πύργο ύψους 44 μέτρων. Ο οίκος 
προσευχής θα θυμίζει φρούριο. Στο εσωτερικό θα 
υπάρχει θολωτός διάδρομος δύο επιπέδων, ο οποίος 
θα χρησιμεύει ως χώρος μαθητείας.

Το κόστος κατασκευής του υπολογίζεται στα 10 
εκατομμύρια ευρώ και το έργο θα είναι έτοιμο πριν 
το 2018.

Όλα τα σημάδια (νόμοι που εξαθλιώνουν τον άνθρω-
πο, κατεβάζοντάς τον πιο κάτω κι από τη ζωή των κτη-
νών, νόμοι που το αφύσικο …….φυσικό κ.α.) δείχνουν 
ότι το συνονθύλευμα αυτό της Πανθρησκείας καλπά-
ζει με γρήγορους ρυθμούς. 

Στην Ουάσιγκτον και σε χριστιανικό ναό (Προτε-
σταντών) πριν λίγες ημέρες οι μουσουλμάνοι τέλε-
σαν εντός του ναού την προσευχή που γίνεται κάθε 
Παρασκευή, γνωστή ως namar. Αυτό γίνεται για πρώ-
τη φορά στην ιστορία, μουσουλμάνοι δηλαδή να προ-
σευχηθούν σε χριστιανικό ναό.

Για το “ιστορικό” αυτό γεγονός εξέφρασε την απόλυ-
τη ικανοποίησή του ο Πρόεδρος του ιδρύματος «Σύν-
δεσμος Αμερικανικού Ισλάμ» (CAIR) Rulla Aliouch, ο 
οποίος σε δημόσια δήλωσή του τόνισε: «σήμερα επι-
τεύχτηκε άλλο ένα βήμα προσέγγισης μουσουλμάνων 
και χριστιανών», και πρόσθεσε, «οι προσπάθειες αυ-
τές θα συνεχιστούν και προς άλλες θρησκείες με τις 
οποίες βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο.

«Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν μέλλον όπου η 
θρησκευτική διαφορετικότητα δεν θα αποτελεί τον κα-
νόνα αλλά εξαίρεση», δήλωση ο Ιμάμης Καντίρ Σαντσίν.

Μας εκπλήσσουν τα ενεργούμενα και θεωρούμε ότι 
αποτελούν σχέδιο προς εξαπάτηση δεδομένου ότι και 
σήμερα, που εισηγούνται προσεγγίσεις κατασπαρά-
ζουν τους χριστιανούς όπου γης.

Εκατοντάδες χρόνια όπου συγκατοικούσαν χριστια-
νοί και μουσουλμάνοι, οι χριστιανοί ήταν φιλικοί απέ-
ναντί τους ενώ οι μουσουλμάνοι άλλα έλεγαν και άλλα 
έπρατταν (π.χ. Μ. Ασία, Βαλκάνια, Αφρική κ.α.). Στη 
Μέση Ανατολή, όπου υπήρξε η κοιτίδα του Χριστιανι-
σμού, οι Χριστιανοί αποτελούν είδος προς εξαφάνιση. 
Ολόκληροι πληθυσμοί απομακρύνονται από τις οικίες 
τους και τις πόλεις που ζούσαν. Θανατώνονται με δι-
άφορους τρόπους επειδή δεν δέχονται να αλλαξοπι-
στήσουν. Τόσο στις περιοχές αυτές όσο και σε άλλες 
επαναλαμβάνονται οι μεγάλοι διωγμοί των πρώτων αι-
ώνων. Αν τολμήσει κάποιος να εισέλθει στο Τζαμί με 
παπούτσια ή να προσευχηθεί οι συνέπειες είναι γνω-

στές. Και το σπουδαίο είναι ότι ενώ αυτοί ασεβούν, 
σπάνε, καίνε, κανείς δεν τους μαζεύει τα λουριά. Θα 
θυμάστε τι έγινε όταν κάποιος έσκισε φωτοτυπημένη 
σελίδα του Κορανίου – που δεν ήταν Κοράνι – οι λα-
θρομετανάστες μουσουλμάνοι έκαψαν την μισή Αθή-
να και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ
Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, οι 

άνθρωποι θα ψάχνουν για απαντήσεις, αφού ο κόσμος 
πλήττεται από την οικονομική κατάρρευση, ελλείψεις 
τροφίμων, εφιαλτικές πανδημίες, φυσικές καταστρο-
φές, και τρομακτικούς πολέμους. Στο τέλος θα είναι 
όλα έτοιμα – αφού εργάζονται πυρετωδώς όλες οι σκο-
τεινές δυνάμεις – για μια παγκόσμια θρησκεία που θα 
υπόσχεται «την ειρήνη και τη φιλία» μεταξύ όλων των 
θρησκειών του κόσμου.

Ο Πάπας Βενέδικτος πήρε την εντολή να παραιτηθεί 
γιατί έπρεπε να τοποθετηθεί στην θέση του ένας κα-
ταλληλότερος που να έχει την φήμη του προστάτη των 
πτωχών, απόρων και καταπιεσμένων ανθρώπων. Πιο 
κατάλληλος θεωρήθηκε ο Francis – Φραγκίσκος. Με 

την εκλογή του το περιοδικό Time έγρα-
φε: Ο Πάπας Francis θα είναι ο «Νέος Πα-
γκόσμιος Πάπας». Ο ίδιος έχει καταστή-
σει σαφές ότι πρόκειται να προωθήσει 
τον οικουμενισμό, που αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα. Θα εργαστεί σκληρά για 
να πλησιάσει τους ηγέτες διάφορων χρι-
στιανικών παραδόσεων αλλά και να ανα-
γνωρίσει τους αμοιβαίους δεσμούς που 
αισθάνεται με όλες τις άλλες θρησκείες. 
Γιαυτό σε μια πρόσφατη ομιλία του είπε 
ότι οι μουσουλμάνοι λατρεύουν και προ-

σεύχονται στον «έναν Θεόν» που και ο ίδιος λατρεύει.
Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος και ο Πρόεδρος του 

Παπικού Συμβουλίου καρδινάλιος Jean-Louis Tauran 
έστειλε μήνυμα στους Ινδουιστές για την πενθήμερη 
(23-28/10/2014 ινδουιστική γιορτή του Diwali (ή Deep-
avali) που σημαίνει «Εορτή των Φώτων» και κατέληγε 
με την ευχή: «Το Υπερβατικό φως να φωτίζει τις καρ-
διές σας, τα σπίτια και τις κοινωνίες...».

Αλήθεια για ποιο «υπερβατικό φως» μιλάει ο καρ-
δινάλιος; Μήπως για το φως της «θεάς του πλούτου» 
Lakshmi; ή το φως του… θεού Κρίσνα με τις 16 χιλιά-
δες συζύγους; Μήπως για το φως του ελεφαντόμορ-
φου «θεού» Γκανές; 

Δεν γνωρίζουν οι παπικοί ότι ο ινδουισμός είναι ένα 
πυκνό σκοτάδι; Το γνωρίζουν αλλ’ είναι έτοιμοι ν’ απο-
δεχθούν τα πάντα αρκεί στην κορυφή να είναι ο Πά-
πας τους.

Προς το παρόν ο Πάπας Φραγκίσκος έχει θέσει τις 
βάσεις για την Πανθρησκεία που έρχεται, της οποί-
ας παιδιά είναι ο Οικουμενισμός και ο διαθρησκεια-
κός συγκρητισμός, στον οποίο δεν υπάρχει καλό και 
κακό, σατανάς και Θεός, Βούδας και Μωάμεθ, Χρι-
στός και Δωδεκάθεο. Όλοι είναι καλοί. Καμμιά θρη-
σκεία δεν είναι τέλεια. Η μία συμπληρώνει την άλλη. 
Μη βάζετε – μας λένε – ταμπέλες στους ανθρώπους. 
Φθάνει – λένε – να είσαι καλός άνθρωπος.

Για το ποιος θα σωθεί, και τι σημαίνει σωτηρία ψυ-
χής δεν λένε τίποτα.

Για χρόνια η παγκόσμια ελίτ εργάζονταν με σκοπό 
να αλλοιώσει πιστεύω και συνειδήσεις (είμαστε λαός 
δυσκολοκυβέρνητος – Κίσσιγκερ).

Άρχισε προς τούτο με την τοποθέτηση ακατάλληλων 
ανθρώπων στην εκκλησιαστική ηγεσία, την μετατρο-
πή του μαθήματος των θρησκευτικών σ’ ένα άνοστο 
και ανούσιο μάθημα θρησκειολογίας, τους σχολικούς 
εκκλησιασμούς που τους έχουν σχεδόν μηδενίσει και 
κατέληξαν στη σύγχυση των μαθητών κάνοντάς τους 
να μη γνωρίζουν ούτε τα στοιχειώδη από την ιστορία 
και την πίστη τους.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουν κυριαρχή-
σει τα «πλαδαρά κηρύγματα» (Γόρτυνος κ. Ιερεμίας). 
Στην ακαδημαϊκή Θεολογία έχει εισχωρήσει δυναμι-
κά μία ομάδα μοντέρνων, μεταπατερικών διανοουμέ-
νων, οι οποίοι μετατρέπουν σταδιακά τη Θεολογία σε 
απλή φιλοσοφία.

Οι άρχοντές μας, πολιτικοί και εκκλησιαστικοί, δεν 
φαίνεται να ενδιαφέρονται για την πνευματική και ψυχι-
κή κατάσταση των Ελλήνων. Το ενδιαφέρον τους μάλ-
λον εστιάζεται στο ευρώ γι’ αυτό και όλες τους οι ομι-
λίες στη Βουλή, γύρω από τα οικονομικά προβλήμα-
τα περιστρέφονται. Φιλοσοφία τους η ύλη «Φάγωμεν, 
πίωμεν αύριον γαρ αποθνήσκομεν». Καμιά ομιλία, κα-
μιά σκέψη, καμιά συζήτηση για πνευματικά στηρίγμα-
τα. Φέραμε το λόγο του Θεού στα μέτρα μας.

Μ’ αυτές τις θεωρίες εμποτίζουν τη νέα μας γενιά 
ώστε να μπορέσουν να επιβάλουν την ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ 
που χρόνια πασχίζουν.

Να γνωρίζουν όμως ότι τίποτε δε θα μπορέσουν να 
επιτύχουν, αν εμείς αγρυπνούμε και επικαλούμαστε 
τον μόνο κραταιό και δυνατό Θεό που επανειλημμέ-
να έβγαλε την πατρίδα και την εκκλησία μας από πε-
ριπέτειες και αδιέξοδα. Τότε οι εφιάλτες (εκκλησια-
στικοί και πολιτικοί άρχοντες) δεν θα βρίσκουν πρό-
σφορο έδαφος για να σπείρουν ζιζάνια και όπως λέ-
γει ο ποιητής «θα πνίγωνται σαν τις τσουκνίδες» μέσα 
στα χαμομήλια».

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ συνέχεια από την 1η σελίδα
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μάνας μας, που μας μίλησε ελληνικά, που 
προσευχήθηκε ελληνικά, που μας νανού-
ρισε με παραμύθια για τον Οδυσσέα, τον 
Ηρακλή, τον μαρμαρωμένο βασιλιά και 
τον Παπαφλέσσα, που ζύμωνε κάθε Πρω-
τοχρονιά την βασιλόπιτα και ένιωθε την 
ψυχή της να βουρκώνει την Μεγάλη Πα-
ρασκευή, μπροστά το ξόδι του νεκρού 
Θεανθρώπου». Βαθιά θεολογική η απά-
ντηση του ποιητή. Το ερώτημα είναι πό-
σοι από μας μπορούν να δώσουν σήμε-
ρα την ίδια απόκριση.

Χριστούγεννα σε λίγες μέρες. «Η πασών 
των εορτών επεδήμησεν εορτή και την οι-
κουμένην ευφροσύνης επλήρωσεν. Εορ-
τή η των απάντων ακρόπολις, η πηγή και 
η ρίζα των παρ’ ημίν αγαθών δι’ ης ο ουρα-
νός ηνεώχθη, πνεύμα κατεπέμφθη, τα διε-
στώτα ηνώθη, το σκότος εσβέσθη, το φως 
έλαμψεν, οι δούλοι γενόνασιν ελεύθεροι, 
οι εχθροί υοί, οι αλλότριοι κληρονόμοι…».

Είναι λόγια του αγίου Ιωάννη του Χρυ-
σοστόμου. Από εχθροί, λέει ο άγιος, χά-
ρις στην ενανθρώπιση του Λόγου του 
Θεού, γίναμε υιοί. Όμως τα τελευταία 
χρόνια εγκαταλείψαμε τον πατρικό οίκο-
και περιπλανιόμαστε στις Λόντρες και τα 
Βερολίνα.

Άλλους η στείρα προγονολατρία, άλ-
λους η ξενομανία και ο άκρατος πιθικι-
σμός, άλλους ο παρασιτικός καταναλωτι-
σμός και το διογκωμένο σύμπλεγμα κατω-
τερότητας μας οδήγησαν στην περιφρό-
νηση του μοναδικού αυτού θησαυρού, 
της παράδοσης της Ρωμηοσύνης. Γιορ-
τάζουμε τα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό.

Μιας οικονομικής κατάρρευσης και κρί-
σης προηγείται μια πνευματική ήττα. Ητ-
τηθήκαμε, γιατί ξεχάσαμε το ρωμαίικο 
ήθος. Το ήθος αυτό είναι η «έντιμος πε-
νία» του Παπαδιαμάντη, το καθαρό μέτω-
πο των γονέων μας, το δόξα τω Θεώ των 
παππούδων μας, το χιλιοτραγουδισμένο 
φιλότιμο του λαού μας. Ηττηθήκαμε, μα 
ο πόλεμος δεν χάθηκε. «Ημείς νικώμεν, νι-
κώντων των άλλων».(άγιος Νικόλαος Κα-
βάσιλας). Ρώτησαν έναν αγιορείτη μονα-
χό. Γέροντα η κρίση θα περάσει; Και αυ-
τός απάντησε: «Δυστυχώς παιδί μου θα 
περάσει». Τα ολονύχτια ρεβεγιόν, τα πα-
νάκριβα δώρα, τα διακοποδάνεια, το φά-
γωμεν, πίωμεν δεν είναι Χριστούγεννα. Ο 
προ αιώνων Θεός της ταπεινής φάτνης, 
άλλα μας διδάσκει.

«Τιμήσατε τον Θεόν πλέον της συνηθεί-
ας» λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η 
κρίση είναι και ευκαιρία να επιστρέψουμε 
στο σπίτι του πατέρα μας, στην ηλιόλου-
στη Ορθοδοξία μας, να βρούμε τον εαυ-
τό μας, να ξαναγίνουμε Ρωμιοί. «Όλα τα 
έθνη γιά να προοδεύσουν πρέπει να βαδί-
σουν εμπρός πλην του ελληνικού που πρέ-
πει να στραφεί πίσω» έλεγε ο σοφός αθη-
ναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου. Πίσω, 

όχι ως στείρος συντηρητισμός, αλλά ως 
αναζήτηση της πηγής εξ ης ρέει το ύδωρ 
το αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον, ο Χριστός. 
Και, ας μου επιτραπεί η φράση, πολλά 
ρουσφέτια ζητήσαμε από διάφορους τα 
προηγούμενα χρόνια. Για μας τους Ορθό-
δοξους μόνο ένα ρουσφέτι μας επιτρέπε-
ται.«Ταις πρεσβείας της Θεοτόκου, Σώτερ 
σώσον ημάς». Την μεσιτεία, το «πνευματι-
κό ρουσφέτι» της Θεομάνας μας, ας ζη-
τήσουμε γονυπετώς.

Η Παναγία μας είναι ελληνοσώτειρα. 
Διαβάζω την αφήγηση του Γάλλου ιησου-
ίτη, περιηγητήRichardστα μέσα του 17αι., 
για την ζωή των υπόδουλων Ρωμηών.

«Πολλές φορές απορώ πως κατόρθωσε 
να επιβιώση η χριστιανική πίστη στην Τουρ-
κία και πως υπάρχουν στην Ελλάδα εκα-
τομμύρια Ορθόδοξοι. Και να σκεφθεί κα-
νείς ότι ουδέποτε από την εποχή του Νέ-
ρωνος, του Δομητιανού και του Διο-
κλητιανού έχει υποστεί ο Χριστιανι-
σμός διωγμούς σκληρότερους από 
αυτούς, που αντιμετωπίζει σήμερα 
η ανατολική Εκκλησία… Και όμως οι 
Έλληνες είναι ευτυχισμένοι που πα-
ραμένουν χριστιανοί. Νομίζω πως αυτό 
οφείλεται στη λατρεία που τρέφουν στην 
Παναγία… Σε όλα τα σπίτια βλέπεις εικό-
νες της Παναγίας. Είναι ο φρουρός ή κα-
λύτερα η νοικοκυρά του σπιτιού. Σ’ αυτήν 
την εικόνα στρέφουν το βλέμμα, όταν τους 
συμβεί κάτι κακό, ικετεύοντας τη βοήθειά 
της. Σ’ αυτήν απευθύνονται για να ευχαρι-
στήσουν το Θεό, αν με τη δική της μεσολά-
βηση έλθει κάτι καλό στο σπιτικό τους… Ο 
ίδιος διαπίστωσα με πόση φυσικότητα, με 
πόση ευγλωττία και συγκίνηση μιλούν στις 
οικογενειακές τους κουβέντες γι’ αυτή τη 
βασίλισσα των Ουρανών».

(ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, 
τόμ. 10, Αθήνα 1974, σ. 150).

Στα σχολεία, ας αφήσουν οι δάσκαλοι 
τις «Φρικαντέλες τις μάγισσες, που μισούν 
τα κάλαντα και διώχνουν τα σκουπιδόπαι-
δα που τα ψέλνουν» (βιβλίο γλώσσας Ε’ 
Δημοτικού, α’ τεύχος, σελίδα 26-27), τις 
«συνταγές μαγειρικής» κι ας συλλαβίσουν 
στους μαθητές τους τα μυρίπνοα άνθη 
της παράδοσής μας. Να τους μάθουν και 
κάποιο «τραγούδι του Θεού», όπως μας 
κανοναρχεί και ο μπαρμπα-Αλέξανδρος 
ο Παπαδιαμάντης, το απολυτίκιο των 
Χριστουγέννων, το εξαίσιο κοντάκιον «Η 
Παρθένος σήμερον». Να μπει ο Χριστός 
στις τάξεις, να «ξεμουχλιάσουν» οι αίθου-
σες, να διασκορπιστούν οι αναθυμιάσεις 
της φραγκοεκπαίδευσης, στην οποία κα-
ταδικάσαμε τα παιδιά μας. (Εκπαίδευση 
που βγάζει «Ρωμανούς», εγωτικά μειρά-
κια, μοσχοαναθρεμμένα από αξιολύπη-
τους γονείς, «καταλληλα» για το παρα-
νοϊκό κράτος).

Αυτές τις ημέρες οι μασκαράδες της 

τηλεοπτικής κερδεμπορίας, βάλθηκαν να 
μαγαρίσουν τα παιδιά με τις βρωμοδιαφη-
μίσεις τρισάθλιων παιχνιδιών.

Αντί γιά το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλε-
έμ, άνοιξαν τα σπήλαια του θεού μαμωνά 
της κατανάλωσης.

«Τέτοια μασκαριλίκια βλέπουν κι ακούνε 
τα παιδιά μας, κι η ψυχή τους πλάθεται “ελ-
ληνοπρεπώς”…. Κακόμοιρη Ελλάδα! Άλλες 
φορές παίδευες τον κόσμο κι έκανες παι-
διά σου τους ξένους. Μα τώρα απόμεινες 
άκληρη, γιατί και τα δικά σου παιδιά δεν 
θέλουνε να σε ξέρουνε», βροντοφωνάζει 
ο Κόντογλου.

Ας προσθέσωκαι τα προφητικά, από 
το 1849, λόγια του περίφημου Μοναχού 
Κοσμά Φλαμιάτου, που έχουν διαχρονική 
και ετεροχρονική ισχύ. Ο Κοσμάς Φλαμιά-
τος στιγματίζει τους Ευρωπαίους, τους 
υιούς της ανομίας της Δύσεως, όπως 

τους ονομάζει, δηλαδή τους πα-
ράνομους και πονηρούς Ευρω-
παίους, ως τους κύριους αίτιους 
κάθε «κρίσης» και γράφει: (Περι-
έχεται σε ομιλία που εκφώνησε, 
το 2013, η εξαιρετική καθηγήτρια 

Μαρία Μαντουβάλου, στην Ι.Μ. Οσίου 
Νικοδήμου- κάστρο πραγματικό της Ορ-
θοδοξίας, που δεσπόζει στο όρος Πάικο 
του ν. Κιλκίς- κατά την επέτειο της Άλω-
σης της Πόλης).

«Ο υιός της ανομίας της Δύσεως είναι ο 
υπερόπτης, ο επηρμένος, αλαζονικός και 
υπερφίαλος απατεώνας και χλευαστής της 
χριστιανικής θρησκείας και δραστηριοποι-
είται, με ύπουλες κινήσεις, ώστε να ανεβά-
ζει σε υψηλά αξιώματα και να επιβραβεύει 
με ανταμοιβές άτομα της απάτης και της 
διαφθοράς. Δεν αναπτύσσει δραστηριότη-
τα μόνο για να ψηφίζονται νόμοι ολεθριό-
τατοι, που προκαλούν καταστροφή, φθο-
ρά και αφανισμό, αλλά φροντίζει κρυφά με 
ύπουλες σκέψεις, μηχανορραφίες και δο-
λοπλοκίες να καθιερώνονται πολιτικά συ-
στήματα για την απονέκρωση και τον πλή-
ρη μαρασμό της γεωργίας, της κτηνοτρο-
φίας, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και 
του εμπορίου, ώστε με την γενική ένδεια, 
την έλλειψη των προς το ζην αναγκαίων, 
τη φτώχεια και την πλήρη καταστροφή, 
οικονομική και ηθική, αυτών που επιβου-
λεύεται και σκευωρεί σε βάρος τους, να 
μπορεί ο δόλιος να ενεργεί, ώστε να κα-
ταδυναστεύεται ο λαός, ενώ αυτός υπο-
κρίνεται τον φίλο και σύμμαχο προκειμέ-
νου να διορθώσει τα επικείμενα δεινά, 
τις επαπειλούμενες συμφορές και δρα-
στηριοποιείται έτσι, ώστε να φέρνει χρε-
οκοπία στα ταμεία, αλλά και να ενεργεί 
ύπουλα και δόλια, ώστε να επιβραβεύ-
ονται και να μισθοδοτούνται από το Τα-
μείο του κράτους και από τους ιδρώτες 
του επιβουλευόμενου λαού πολλά όργα-
να της προδοσίας».

Μιας οικονοΜικhς κατaρρευςης 
προηγεiται Μια πνευΜατικh hττα

Οι “αγορές” για το παγκό-
σμιο κατεστημένο (πλουτο-
κρατία – μαμωνάς) με τα πα-
παγαλάκια τους τους βιο-
μηχανοποιουμένους οικονο-
μολόγους και τους πολιτι-
κούς υπηρέτες του συστή-
ματος μας δίνουν τα πρότυ-
πά τους! “Αστρονομικά ποσά 
συγκεντρώνονται, υπό τα κα-
θεστώς αυτό, με τη συνδρο-
μή της προηγμένης τεχνολο-
γίας σε ελάχιστους ανθρώ-
πους. Ο πλουσιώτερος σύγ-
χρονος άνθρωπος εκέρδισε 
σε μια μόνο ημέρα, το ιλιγγι-
ώδες ποσό των 4,5 δις δολ-
λαρίων, δηλαδή 1,5 τρις δρχ. 
(περιοδικό «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1999 
σελ. 233-240)”.

Και ακόμα: «… η συγκέντρω-
ση του παγκόσμιου πλού-
του στα χέρια ατόμων και μι-
κρών ομάδων ανθρώπων έχει 
φθάσει σε τέτοιους ιλιγγιώ-
δεις αριθμούς, ώστε το 3% 
του πληθυσμού της ανθρω-
πότητας να κατέχει το 97% 
του παγκόσμιου πλούτου και 
αντιστοίχως το 97% του πλη-

θυσμού να κατέχει το 3% του 
πλούτου. Αρκεί να σημειω-
θεί ότι μόνο στην πλουσιώ-
τερη χώρα του κόσμου, στις 
ΗΠΑ, διαβιούν περισσότεροι 
από 60.000.000 άνθρωποι 
που ζουν κάτω από τα όρια 
της φτώχειας, χωρίς στέγα-
ση, ύδρευση, ακόμη και μερι-
κοί εξ’ αυτών κοιμούνται στα 
χιόνια…» (Στο ίδιο περιοδικό 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σελ. 233-240).

Όταν στη Μέκκα του Κα-
πιταλισμού (ΗΠΑ) υπάρχει 
αυτή η κατάσταση πλούτου 
και φτώχειας εύκολα αντι-
λαμβανόμαστε τι συμβαίνει 
στις δορυφορούμενες χώρες! 
Αυτή τη ζούγκλα υπηρετούν 
οι “αγορές” και συνειδητά οι 
“φιλελεύθεροι” όλων των απο-
χρώσεων και αυτή “αντιμάχο-
νται” οι άθεοι… σοσιαλιστές! 
Μάταιος κόπος: «Κόρακας κό-
ρακα μάτι δεν βγάζει!».

Ο Μαμωνάς δεν χτυπιέται 
αποτελεσματικά ούτε με τον 
κουκλένιο Χριστό της αστο-
χριστιανικής νοθευμένης διδα-
σκαλίας των αιρετικών και σχι-

σματικών (Παπισμού – Προτε-
σταντισμού) και των «ορθοδό-
ξων;» κυρίως μεγαλόσχημων 
που στην πράξη (έργα) τα βρί-
σκουν με τον αιρεσιάρχη Πάπα 
και προωθούν το … χαρμάνι 
της θρησκείας του Οικουμενι-
σμού που έχει ως κοινωνική και 
πολιτική έκφραση την ξετσίπω-
τη παγκοσμιοποίηση.

Με τον κουκλένιο (ψεύτικο) 
Χριστό μπροστά βάδιζαν και 
βαδίζουν τα θηρία της ζού-
γκλας (κεφαλαιοκρατίας), στο 
δρόμο της εκμετάλλευσης και 
εξαθλίωσης των λαών, δια μέ-
σου των αιώνων, και οι λαοί 
υποκλίνονταν με σεβασμό στο 
πέρασμά τους, νομίζοντας 
πως έχουν μαζί τους τον αλη-
θινό Χριστό. Όσο περνούσαν 
οι αιώνες και πολύ περισσότε-
ρο σήμερα που το κακό απο-
καλύπτεται η κλίκα των τυράν-
νων των λαών που είναι ακρι-
βές αντίγραφο, η συνέχεια 
του Ηρώδη, του Πιλάτου, του 
Καϊάφα – με μόνη τη διαφο-
ρά, ότι τώρα ακόμα έχει χρι-
στιανική μάσκα, αποδεικνύει 

με τα έργα της, πως δεν είχε 
ούτε έχει μαζί της τον αληθινό 
Χριστό, διότι όλα στη ζωή της 
είναι αντιχριστιανικά, αμαρ-
τωλά. Έτσι σιγά-σιγά πέφτει 
από πάνω της η λεοντή του 
Χριστιανισμού και θα φανεί 
η καθαρή μορφή της: η μορ-
φή του κακού, της συμφοράς, 
του κτήνους.

Το κρίμα! Ενώ βαδίζουμε 
τον 21ο αιώνα, το φως, η δι-
καιοσύνη, η αγάπη, η ειρήνη 
δεν βασιλεύει. Αντίθετα επι-
κρατεί το σκοτάδι, το μίσος, 
ο πόλεμος! Ο λόγος; Η ηγε-
σία δεν ήταν και δεν είναι χρι-
στιανική. Ο φυσικός Ηγέτης 
– Χριστιανισμός στη σωστή 
του έκφραση: Ορθοδοξία και 
ορθοπραξία τοποθετήθηκε 
“υπό του μόδιου” από το ένο-
χο θρησκευτικό κατεστημένο!

Να, ο αγώνας των σημερι-
νών χριστιανών. Ανελέητος 
αγώνας εναντίον του υλισμού 
όπως και αν εκφράζεται…

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – Δικηγόρος

Οικονομολόγος

ανΘΡΩΠοι Και ΚτΗνανΘΡΩΠοι
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ από χριστιανικής πλευράς και απόψεως είναι το κατ’ 

εξοχήν δημιούργημα του Θεού «ο κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίω-
σιν» (Γένεσις ΚΕΦ. Α - 26). Άνθρωπος σημαίνει Άνω – Θρώσκω. Κοιτά-
ζω προς τα άνω. Υψώνω τον νουν μου προς τον ουρανό. Προς τον δη-
μιουργό του σύμπαντος Κόσμου. Όμως έχουμε και γνώμες ανθρώπων 
όπου οι απόψεις των είχαν, έχουν και θα έχουν δύναμιν, όσο υπάρχουν 
άνθρωποι, επάνω στον πλανήτη Γή. Δηλαδή μέχρι της Συντέλειας του 
κόσμου. Αυτοί είναι ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ. Ήταν και αυτοί άνθρωποι, όπως και 
εμείς. Ήταν δυνατά πνεύματα. Οι Ιδέες των, οι γνώμες των και οι από-
ψεις των έχουν σημασία και είναι παραδεκτές σ’ όλους τους αιώνες. Οι 
φιλόσοφοι ήταν δυνατά μυαλά, όχι όμως και αλάνθαστοι. Π.χ. ο Αριστο-
τέλης (384-322 π.Χ.) ένας από τους σπουδαιότερους φιλοσόφους της 
αρχαίας εποχής είχεν ταπεινωτική γνώμη για το γυναικείο φύλο. Βλέ-
πε τόμος 2ος Σελίδα 809 τόμος 5ος Σελίδα 276 αναγράφει: «Το δε άρρεν 
πολλά θήλεα πληροί».

Αντιθέτως, ο χριστιανισμός διδάσκει, ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμε-
σα στα δύο φύλα. Διαφορετική αποστολή είναι του ανδρός και της γυ-
ναίκας από φυσιολογικής πλευράς, προς συνέχισιν του ανθρωπίνου Γέ-
νους (Γένεσις, ΚΕΦ. Α Στίχος 28). Εδώ ασφαλώς αποδεικνύεται η υπε-
ροχή και τελειότης της χριστιανικής Διδασκαλίας, έναντι των φιλοσό-
φων ανθρώπων, «Ούκ ενί άρσεν και θήλυ» (Γαλάτας Γ-28). Η θέσις λοι-
πόν του χριστιανισμού είναι, ότι μόνον φυσιολογική διαφορά μεταξύ των 
δύο φύλων υπάρχει. Η λέξις άνθρωπος περιλαμβάνει και τα δύο φύλα.

ΚΤΗΝΑΝΘΡΩΠΟΣ. Τι είναι; Είναι αρχαία ελληνική λέξις. Εκφράζει 
την κατάστασιν του ανθρώπου που ζει, δρα, σκέπτεται και ενεργεί σαν 
ζώον. Όσο διαφέρει το φως από το σκοτάδι, η ημέρα από την νύκτα, 
το άσπρο χρώμα από το μαύρο, τόσο διαφέρει ο πραγματικός άνθρω-
πος από τον κτηνάνθρωπο. Ο άνθρωπος, και εννοώ τον πραγματικό άν-
θρωπο που ζει, σκέπτεται, ενεργεί σαν άνθρωπος. Γι’ αυτόν τον άνθρω-
πο ο ψαλμωδός Δαυίδ λέγει ότι «Άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκε· πα-
ρεσυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ωμοιάθη αυτοίς» (Ψαλμοί 
48 Στίχος 21). Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να γίνει όμοιος με τα ζώα, 
πραγματικός Κτηνάνθρωπος, όπως τον περιγράφει ο ψαλμωδός Δαυίδ.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, όταν ξεπέσει στην παντός είδους διαφθορά και σαπί-
λα ομοιάζει με τα κτήνη και γίνεται όμοιος μ’ αυτά. Γι’ αυτό και ο ψαλμω-
δός Δαυίδ λέγει: «παρομοιάζεται με τα κτήνη και γίνεται όμοιος μ’ αυτά. 
Τι διαφέρουν οι άνθρωποι από τα ζώα, όταν μερικές πράξεις και ενέρ-
γειες τις πράττουν μόνο τα ζώα;

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ δεν μπόρεσε σε μεγάλο βαθμό να πείσει την αν-
θρωπότητα, ότι είναι ένας ξεχωριστός τρόπος ζωής.

Πέρασε η γνώμη και αντίληψις, σε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ότι 
μπορούμε να είμαστε διπρόσωποι. Ακόμη και δεκαπρόσωποι. Όλα να τα 
κάνουμε και χριστιανοί να είμαστε. Τότε δυστυχώς δεν είμαστε.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ δεν γεννιούνται ούτε καλοί ούτε κακοί. Διαπλάθονται 
ανάλογα με τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Κάποιες δυνάμεις πα-
γκοσμίου εμβέλειας θέλουν να υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Καθο-
δηγούν την ανθρωπότητα στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα σε με-
γάλο βαθμό. Έχουμε σ’ ένα βαθμό επίγειο κόλαση. Θέλουμε η Γη να εί-
ναι επίγειος παράδεισος. Και μπορεί να γίνει, όταν γίνει πραγματικά Χρι-
στιανική Κοινωνία σε μεγάλο Βαθμό.

ΦΡΟΫΝΤ ή ΦΡΟΫΝΤΙΣΜΟΣ (1856-1939) ψυχίατρος, που υποστήριξε 
τη θεωρία του ερωτισμού από τη βρεφική η λικία (κατάσταση γενετησί-
ου ορμής). Ο πανσεξουαλισμός καλά κρατεί στις λεγόμενες τυπικώς χρι-
στιανικές χώρες. Τα περισσότερα έργα που βλέπουμε στα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης, οδηγούν στον πανσεξουαλισμό. Μετά απορούμε, για-
τί υπάρχει τόση διαφθορά από ηθικής πλευράς. Μία Κοινωνία που προ-
βληματίζεται, που να χωρέσουν οι κρατούμενοι στις φυλακές, ασφαλώς 
δεν πάει καθόλου καλά.

«Ο σπείρων εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερίσει φθοράν» 
(Εφεσίοις ΚΕΦ. Ε στίχος 8). Αυτοί που θέλουν να οδηγήσουν την Κοινω-
νία στην εποχή των Σοδόμων και Γομόρων το πετυχαίνουν.

Ο ψευδοχριστιανισμός ανέχεται, αδιαφορεί, ή συμβιβάζεται, ή αναμέ-
νει την τιμωρία από το Θεό. Ο πραγματικός χριστιανισμός αγωνίζεται, 
ή χλευάζεται, ή πολεμιέται από εκείνους που σταύρωσαν το Χριστό και 
δυστυχώς μερικοί βρίσκονται εντός της Εκκλησίας.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ με την χάριν και επιφοίτησιν του 
Αγίου Πνεύματος, όπως την περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων 
δύναται να μετατρέψει την ανθρωπότητα σ’ επίγειο παράδεισο. Μερι-
κώς υπάρχει. Π.Δ. ΚΕΦ. Α (1-11). Όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί με 
διορισμένους εκπροσώπους στο Επισκοπικό αξίωμα από τον εκάστοτε 
Αρχιεπίσκοπο. ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΟ ΚΥΝΗΓΙ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΥ-
ΝΗΓΟΣΚΥΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΜΠΕΛΟΣΚΥΛΑ. Χρειάζεται εκλογή σύμφωνα με 
τις πράξεις των Αποστόλων ΚΕΦ. 6 Στίχος 1-7.

ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ αυτού του είδους μας περιγράφει ο ψαλμωδός Δαυ-
ίδ «Εμίσησα ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθί-
σω (Ψαλμός 25 στίχος 5ος) . Όποιος αμφιβάλλει, ας διαβάσει. Ψαλμός 
25 Στίχος 5.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ως Διοικητικός οργανισμός, κατά την Αποστολικήν και 
Μεταποστολικήν εποχήν και τους πρώτους αιώνες προσεπάθησεν να 
φτιάξει μια καινούργια Κοινωνία που να μην έχει καμιά σχέσιν με τις προ-
ηγούμενες εποχές. Προσεπάθησεν να ικανοποιήσει πραγματικά την καρ-
διά των ανθρώπων και όχι μόνο τα αυτιά.

Αργότερα με την πάροδον του χρόνου άρχισαν να ψάλλουν διάφο-
ρους ύμνους, όπως έκαναν οι διάφορες αιρέσεις. Έτσι σιγά - σιγά ανε-
πτύχθη το φολκλορικόν σύστημα. Δηλαδή η ψαλτική τέχνη που εκφρά-
ζεται με την Βυζαντινή Μουσική. Ικανοποίησις των αυτιών όχι όμως και 
της καρδιάς. Δηλαδή ενός νέου πραγματικού Χριστιανικού τρόπου ζωής. 
Η εμφάνισις πολλών Μητροπολιτών σε μερικές περιπτώσεις αποδεικνύ-
ει την λανθασμένη πορεία των.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ συνεπώς οι άνθρωποι και οι κτηνάνθρωποι. Αν θέλουμε 
να είμαστε πραγματικοί άνθρωποι πρέπει να ζούμε, να σκεπτόμεθα και 
να ενεργούμε σαν κατά Θεόν άνθρωποι, διαφορετικά γινόμαστε κτη-
νάνθρωποι. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Διαλέγουμε και ακολουθούμε. Ας 
κάνουμε σωστή επιλογή. Άνθρωποι ναι. Ποτέ μα ποτέ κτηνάνθρωποι. 
Ας έχομεν λοιπόν υπ’ όψιν την προτροπήν του Παύλου: «αφορώντες 
εις τον της πίστεως Αρχηγόν και τελειωτήν Ιησούν Χριστόν» (Εβραίους 
ΚΕΦ. 12 Στίχος 2).

ΙΕΡΕΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΛΙΟΥ

στήριγμα του Μαμωνά ο ΚουΚΛενιοσ ΧΡιστοσ!

συνέχεια από την 1η σελίδα

Γράφει 
ο Δημήτριος

Νατσιός
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Την ίδια εποχή που οι χριστιανοί σφαγιάζονται στην Μέση Ανατολή 

από τους εξτρεμιστές Τζιχαντιστές που στηρίζει η Τουρκία, την ίδια 
εποχή που στην Τουρκία ο χριστιανισμός περνά μια από τις χειρότε-
ρες περιόδους του από το ισλαμικό καθεστώς του Ερντογάν, ο προ-
καθήμενος της Ρώμης στο επικείμενο ταξίδι του στην Τουρκία, στις 28 
Νοεμβρίου, θα προχωρήσει συν τοις άλλοις στις εκεί επαφές του σε 
οικουμενιστικά κηρύγματα και παράλληλα σε ιστορικό άνοιγμα προς 
το Ισλάμ, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα, Yeni Şafak, 
ο Πάπας της Ρώμης, Φραγκίσκος, κατά την διάρκεια της επίσκεψης 

του στην τουρκική πρωτεύουσα θα έχει πολύ «σημαντική» συνάντη-
ση με τον θρησκευτικό αρχηγό της Τουρκίας, γνωστό για τις πανισλα-
μικές του θέσεις, αρχιμουφτή, Mehmet Görmez. Το εντυπωσιακό σε 
αυτή την συνάντηση είναι ότι ο προκαθήμενος της Ρώμης, Αργεντινός 
την καταγωγή, θα παραβρίσκεται και έτσι θα αναγνωριστεί επίσημα 
ο μουσουλμάνος θρησκευτικός ηγέτη της Αργεντινής, (υπάρχει τέ-
τοιος ;;;), που βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Τουρκία στα πλαίσια 
ενός πανισλαμικού συνεδρίου για τους μουσουλμάνους της Λατινικής 
Αμερικής που οργανώνει η αρχιμουφτεία της Τουρκίας. Η πρόθεση 
του Πάπα, όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα, είναι να κα-
ταδείξει πως όλες οι θρησκείες έχουν πολλά κοινά στοιχεία, (!!!), πε-
ρισσότερα από όσα τις χωρίζουν. Μάλιστα!

Ο Πάπας της Ρώμης κατά την άφιξη του στην Άγκυρα το πρώτο που 
θα κάνει σύμφωνα και με το τουρκικό πρωτόκολλο, θα είναι να επισκε-
φτεί το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιστορικού 
σφαγέα των χριστιανών της Μικράς Ασίας και να καταθέσει στεφάνι 
προ τιμήν του. Να σημειώσουμε ότι τον περασμένο Ιούνιο ο Ιρανός 
πρόεδρος, Hasan Ruhani, στην επίσημη επίσκεψη του στην Άγκυρα 
αρνήθηκε αγνοώντας επιδεικτικά το τουρκικό πρωτόκολλο, να πάει 
να καταθέσει στεφάνι στο μαυσωλείο, (ας όψωνται οι Έλληνες πο-
λιτικοί ηγέτες που όταν πάνε στην Άγκυρα καταθέτουν δουλικά στε-
φάνια στον σφαγέα του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας), και το εντυ-
πωσιακό είναι ότι αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη Ιρανού προέδρου 
στην τουρκική πρωτεύουσα που αρνήθηκε να πάει στο μαυσωλείο.

Οι Τούρκοι παρουσιάζουν την επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία 
εκτός των άλλων, σαν μια ευκαιρία να προωθήσουν σε διεθνές επί-
πεδο τις θέσεις τους σε διάφορα ζητήματα μεταξύ των οποίων και 
η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
τον τελευταίο καιρό έχει παρουσιάσει ρωγμές εξ’ αιτίας της τουρκι-
κής προκλητικότητας στην κυπριακή ΑΟΖ. Αναμένουν δε, όπως ανα-
φέρεται, ο ίδιος ο Πάπας να κάνει επίσημη δήλωση ότι η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση δεν είναι Χριστιανική Ένωση αλλά καθαρά Πολιτική Ένω-
ση όπου έχουν επίσημη θέση οι μη χριστιανοί με πρώτο και καλύτε-
ρο το Ισλάμ. «Βούτυρο» δηλαδή στην ισλαμοποίηση της ευρωπαϊκής 
ηπείρου που προχωρεί με γοργούς ρυθμούς προκαλώντας ακόμα και 
αντιδράσεις από τους ευρωπαϊκούς λαούς.

Όσον αφορά την επίσκεψη και την συνάντηση του Πάπα στο Φανά-
ρι με τον Πατριάρχη, οι Τούρκοι κάνουν αυτό που θα έκαναν, δηλαδή 
την παρουσίαση της επίσκεψης αυτής σαν επίσκεψη του προκαθή-
μενου της Ρώμης στον ηγεμόνα μιας θρησκευτικής μειονότητας που 
υπάγεται στην νομαρχία Κωνσταντινούπολης. Όσον αφορά το ίδιο 
το Φανάρι σε σχέση με το Ισλάμ, οι Τούρκοι είναι καταφανώς ικανο-
ποιημένοι από το Πατριαρχείο που τηρεί σιγή ιχθύος για τις σφαγές 
των χριστιανών στην Μέση Ανατολή, ενώ ο ίδιος ο Πατριάρχης έχει 
χαρακτηρίσει δημόσια και επίσημα πως το Κοράνι είναι…ιερό βιβλίο!

Εκτός δηλαδή από την προώθηση της ένωσης των «εκκλησιών» στην 
επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία, όπως αναφέρουν οι δημοσιογρα-
φικές πληροφορίες, θα έχουμε ένα ακόμα βήμα προς την θρησκευτι-
κή πολτοποίηση της Ευρώπης και παράλληλα νέα ώθηση στην ισλαμι-
κή επέκτατικότητα προς τον χριστιανικό κόσμο. Όλα δηλαδή βαίνουν 
άριστα για την Νέα Τάξη και την Παγκοσμιοποίηση. Άλλωστε ο Πάπας 
ξέρει πολύ καλά την «δουλειά» του και όπως φαίνεται ο Πατριάρχης 
συνεργάζεται άριστα μαζί του. Έτσι με… ένα σμπάρο δυο τρυγόνια!

Αλλοίμονο μας!
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΓAΠΗ… ΤΣOΝΤΙ!

Οι Σταυροφόροι με τις ευλο-
γίες του Πάπα και σημαία το 
Σταυρό, έφυγαν από τις πα-
τρίδες τους για να “ελευθερώ-
σουν” τους Αγίους Τόπους από 
τους Μουσουλμάνους. 

Τι έγινε όμως και το 1204 
μπήκαν στην Κωνσταντινού-
πολη, βεβήλωσαν το σύμβο-
λο της Ορθοδοξίας την Αγία 
Σοφία, λεηλάτησαν την Πόλη 
και πήραν μαζί τους ως λάφυ-
ρα ανεκτίμητα αντικείμενα τέ-
χνης; Είναι μια πικρή ιστορία, 
που σηματοδοτεί την αρχή του 
τέλους του Βυζαντίου και του 
Ελληνισμού. 

800 χρόνια μετά, η Ρεάλ, - ο 
μεγάλος αθλητικός σύλλο-
γος της Ισπανίας, – προπύρ-
γιο του Καθολικισμού – και γί-
γαντας με πήλινα πόδια υπέ-
γραψε συμβόλαιο συνεργασί-
ας με την Εθνική Τράπεζα του 

Αμπου-Ντάμπι της πρωτεύου-
σας των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων.

Οι πάμπλουτοι Άραβες με το 
ζεστό τους χρήμα έγιναν χο-
ρηγοί της Ρεάλ μ’ ένα όρο, να 
αλλάξει το έμβλημά της για να 
μην ενοχληθούν οι Μουσουλμά-
νοι. Να φύγει ο Σταυρός από το 

Σήμα της Ρεάλ. 
Και έγινε… Έμεινε μόνο το 

Στέμμα.
Ποιος πόλεμος πολιτισμών 

και θρησκειών. Ένας πολιτι-
σμός υπάρχει το  χρήμα και 
ένας ο Θεός, ο Μαμμωνάς… Και 
ο Πάπας εσιώπησε… 

Σημεία των χαλεπών καιρών…

“Βδέλυγμα”
τI εIναι τοYτο ΠaΛι;

Αυτό κι αν είναι απ’ τ’ απίστευτα!
Ο δεσπότης Ιγνάτιος σε μια γραπτή, από βάθους εξο-

μολόγησή του, στο τελευταίο περιοδικό της μητρόπο-
λης “ΤΑΛΑΝΤΟ” σελίδα 3 – αναφέρει πώς τον έβλεπαν 
και τον βλέπουν μέχρι σήμερα ακόμα (όχι οι αγωνιζό-
μενοι) οι πνευματικοί – εξομολόγοι και όχι μόνον. Η πε-

ριγραφή είναι γλαφυρή αλλά σοκάρει, γιατί τα λέει ο 
ίδιος, και όχι κάποιοι άλλοι…

Βιογραφώντας την αγία ζωή του π. Γεωργίου Κα-
ψάνη, αναφέρεται και στο προσωπικό του θέμα μετά 
την κοίμηση του πνευματικού του π. Δαμασκηνού. Και 
τί μας αποκαλύπτει; Απευθυνθήκαμε στον Γέροντα π. 
Γεώργιο (Καψάνη), ο οποίος, παρά τον μεγάλο κόπο, 
μας ανέλαβε.

«Και δεν ανέλαβε μόνο τη Μονή αλλά κι’ εμάς, και 
προ πάντων εμένα, που άλλος μεγάλος και επιφανής 
πνευματικός – όπως αυτός ο άγιος άνθρωπος – ίσως 
με απέφευγε, αφού τότε πολλοί με θεωρούσαν βδέ-
λυγμα, και μερικοί με θεωρούν ακόμη. Αυτός ήταν ο 
Σταυρός μου. Η απαξίωσι κι η περιφρόνησι απ’ τους 
ανθρώπους που δεν θάθελαν να χαλάσει το καλό τους 
Όνομα…».

Τι τραγικό! Το καθ’ όλα νόμιμο, εκκλησιαστικά, ΑΝΑ-
ΞΙΟΣ των Αγωνιζόμενων ενόχλησε τον κ. Ιγνάτιο και 
δεν τον ενόχλησε η κοινή γνώμη που τόσο απαξιωτικά 
μιλούσε γι’ αυτόν, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα “βδέ-
λυγμα” όπως ομολογεί ο ίδιος.

Έτσι έχοντας τα πράγματα, τί έχουν να πουν οι κ.κ. δι-
καστές που έσπευσαν, ελαφρά τη καρδία, να καταδικά-
σουν τους Αγωνιζόμενους που θυσιάζονται για την πίστη 
τους και όχι για θρόνους, πατερίτσες, χρήμα και δόξα;

Ημέρες γιορτινές ήταν – χρι-
στουγεννιάτικες. Καλό φαγητό, 
έφαγε, λίγο τυρναβίτικο κρασά-
κι ήπιε, ο άνθρωπος, καλή βρα-
δυά ήταν… Ε, είπε να βγει στη 
βεράντα να κάνει ένα Marlboro.

Ακούει από κάτω κάτι μουρ-
μουρητά. Έβαλε τ’ αυτί του να 
ακούσει τι συμβαίνει… Έκπλη-
κτος ακούει: «Τσόντι-τσόντι αγά-
πη μου…, τι δώρο θα σου φέρει 
ο άγιος Βασίλης» και κάτι τέτοια, 
απ’ όσα μπόρεσε να ξεκαθαρί-
σει ο άνθρωπος.

Σκέφτηκε ότι, ίσως κάποιο 
νεαρό ζευγάρι κοντοστάθηκε 
κάτω από τη σκιά της βεράντας. 
Βγάζει το πακέτο με τα τσιγάρα, 
ανάβει ένα και – τι έκπληξη – στο 
λίγο αυτό φως βλέπει να διασχί-
ζει τον δρόμο ένας παπάς με 
τον σκύλο του. Κοιτάει καλύτε-

ρα και του φάνηκε σαν να κρα-
τούσε δεσποτική μαγκούρα. Δεν 
άντεξε. Φώναξε την γυναίκα του, 
μπας και δεν έβλεπε καλά. Ο 
σκύλος όμως κόλλησε στο δέ-
ντρο του απέναντι πεζοδρομί-
ου προσπαθώντας, με σηκωμέ-
νο το πόδι, να κάνει το πιπί του. 
Ο παπάς απειλώντας τον με την 
μαγκούρα και τραβώντας τον 
να φύγουν φάνηκε σαν κάτι να 

είχε στο στήθος του κρεμασμέ-
νο. Έκπληκτος ρωτάει την γυ-
ναίκα του. Βρε Χριστίνα, μπας 
και είναι ο δεσπότης; Ε, όχι και 
ο δεσπότης Ιάκωβε. Τι δουλειά 
έχει ο δεσπότης με σκυλιά και 
μάλιστα μέσα στη νύχτα!

Ο πειρασμός δεν τον άφη-
νε ήσυχο. Ντύθηκε γρήγορα 
και κατευθύνθηκε στον επόμε-
νο αριστερό δρόμο. Συνάντη-
σε ένα ανδρόγυνο να σταυρο-
κοπιέται βλέποντας τον δέσπο-
τα σταματημένο σε ένα παρτέρι 
περιμένοντας το σκύλο του μέ-
χρι να ξεδώσει!

Γυρίζοντας στο σπίτι είπα στη 
γυναίκα μου. «Χριστίνα, δόξα τω 
Θεώ, που έχουμε και φιλόζωο 
Δεσπότη! Είναι μεγάλη ευλο-
γία για την πόλη και την μητρό-
πολή μας».

ΨΑΛΤ
ΙΚΑ

Ο ΣΤΑΥΡOΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡHΜΑ

Ο Πατηρ Παίσιος έλεγε για τους Γάλλους: «Αστους αυτούς, που μαζεύουν τους 
μουσουλμάνους και χτίζουν τζαμιά. Αργότερα, θα καταλάβουν τι συμβαίνει και τότε θα 

είναι η πρώτοι που θα πάρουν μέτρα εναντίον τους. Θα δείτε τι θα κάνουν». 
(Τόμος Β’ σελ. 365)

Λαμπαδάριος


