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Κ.Κ. Λάρισας
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συνεχίζεται στη σελ  4

συνεχίζεται στη σελ. 7

συνεχίζεται στη σελ.6

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

συνεχίζεται στη σελ.3

αυτα τα Ξερατε ;;;

«αΞΙοΘρΗΝΗτοσ ΙστορΙα 
τα ΧρεΗ τΗσ ελλαδασ»

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΨΑΛΤΙΚΑ
• «Ο επιούσιος»

• Ξυλοδαρµός  Αχ, Πατρίδα...
• Τι θέλει η «αλπου» στο παζάρι

•Παραπέµπεται ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου 
• «ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ»

•Τα µιλφέιγ τους στάθηκαν στο λαιµό
σελ. 8

σελ 5

Η ψευδεπΙγραφΗ επΙστολΗ

Ήταν 27 Μαΐου 1979... Μία ημέ-
ρα πριν υπογραφεί στο Ζάππειο 
Μέγαρο η συνθήκη προσχώρησης 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οι-
κονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), που στη 
συνέχεια μετονομάστηκε σε Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Σπόρους ανησυχίας διέβλεπες 
στις σκέψεις της Ελένης Βλάχου 
για το ιστορικό γεγονός, στη στήλη 
της στην «Καθημερινή», στην οποία 
ήταν εκδότρια, διευθύντρια και ιδι-
οκτήτρια, φυσικά.

Συγκεκριμένα, σημείωνε: 
«...Aύριο, όταν οι αντι-

πρόσωποι των εννέα χω-
ρών, πρόεδροι, πρωθυ-
πουργοί, υπουργοί, μας 
χαρίσουν τα θερμά λόγια 
που επιβάλλουν οι περι-
στάσεις, θα τα πάρομε 
τοις μετρητοίς και θα ζητωκραυ-
γάσομε νικηφόρα συνθήματα... 

Ας είναι, το βήμα είναι μεγάλο, 
ιστορικό, σωτήριο. Αρκεί να το κα-
ταλάβουμε μια ώρα αρχήτερα. Τε-

λειώνουν τα λόγια και αρχί-
ζουν οι εξετάσεις. 

Ότι ο Έλληνας είναι ευ-
φυής, ικανός, δραστήριος 
είναι βέβαιο. Εκτός Ελλά-
δος, σε περιβάλλον εχθρι-
κό ή αδιάφορο, υπερνικά 
άγριους συναγωνισμούς 

και επιβάλλεται σαν έμπορος, επι-
στήμων, πολιτικός. Διότι συγκε-
ντρώνεται, σοβαρεύεται, εργάζε-
ται. Αν κάνει το ίδιο και εδώ, δεν 
θα μπούμε μονάχα στην Ευρώπη, 

αλλά πολύ σπουδαιότερο, θα φέ-
ρομε την Ευρώπη στον τόπο μας. 

Αλλιώς... Το μέλλον μας εί-
ναι εξασφαλισμένο αλλ’ άδοξο. 
Θα μεταβληθούμε σιγά-σιγά σε 
ένα τεράστιο τουριστικό θέρε-
τρο, ένα κέντρο ψυχαγωγίας για 
εκατομμύρια ξένους, με ένα λαό 
που θα ζει από τα ξενοδοχεία, 
τα μπαρ, τα μπουζούκια και τις 
μπουτίκ, ακολουθώντας τον ξε-
κούραστο κατήφορο που έχομε 
ήδη πάρει...».

«ΤΟ ΜEΛΛΟΝ ΜΑΣ ΕIΝΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜEΝΟ ΑΛΛA A∆ΟΞΟ...»

Αποτομὴ Κεφαλής του Τιμίου 
Προδρόμου +29 Αὐγούστου

+ Μητρ. Φλωρίνης 
Αυγ. Καντιώτου 

ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»  www.agonasax.blogspot.comΔΙΑΒΑΣΤΕ

οΙ λΗστεσ τΗσ 
ΘεΙασ δΙδασκαλΙασ

συνεχίζεται στη σελ. 4

Η΄ ∆ΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ, 
ΤΗΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΒΑΣΙΑΣ

«...πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες κακά 
τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς...»

(Ἡσ. Κστ΄. 15)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

συνεχίζεται στη σελ. 7

«Και τω αγγέλω της 
εν Σμύρνη εκκλησίας 
γραψον . Τάδε λέγει ὁ 
πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, 
ὅς ἐγένετο νεκρός καί 
ἔζησεν». (Ιωαν. 2,8)

(αυτή είναι η 4η συνέχεια. Η 5η δημοσιεύτηκε 
στο προηγούμενο φύλλο )

Από τα μέσα Ιανουαρίου 2010 ο Πρωθυ-
πουργός Γ. Παπανδρέου, βγήκε στη γύρα για 
δανεικά ταξιδεύοντας σε διάφορες πρωτεύου-

Casimir Leconte, 1847

 (συνέχεια 

απο προηγ. φύλλο)

(17) ΣΦΑΓΕΣ 
ΣΕΡΒΩΝ ΑπΟ 
πΑπΙΚΟΥΣ

Ένα από τα πράγ-
ματα που ήθελε 
πολύ ο Πάπας Πίος 
IB’ (1939-1958) ήταν 
η μεθοδική εξολό-
θρευση των άπιστων 

(μη Καθολικών) μειονοτήτων της Ευρώπης. 
Ο ίδιος παρέδωσε οδηγίες και λεπτομερείς 

ΕΛΛΑ∆Α

Πατάμε, κυκλοφορούμε 
και κοιμούμαστε 

πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν 
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελ-

φοῦ σου» 
(Μᾶρκ. 6,18)

Το Ἰερό Ευαγγέλιο 
σήμερα αρχίζει. 
«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ…». Ἔχει σημασία ἡ ἀρχὴ 

αὐτή. Σημαίνει, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο δὲν εἶνε παρα-
μύθι, ἀλλὰ μιὰ πραγματικότης. 

Αγάπησα τη δη-
μοσιογραφία. Αλλά 
δεν μ’ αγάπησαν 
οι δημοσιογράφοι. 
Περπατήσαμε μαζί 
ανηφόρες. Αλλά 
κυττάξαμε μέσα 
από διαφορετικό 
πρίσμα την κοιλάδα 
της ζωής και της δράσης. Τους θεώρησα 
φίλους μου και συνοδοιπόρους μου. Με 
θεώρησαν και με αντιμετώπισαν σαν αντί-
παλό τους. Μίλησα στους εκπροσώπους 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με ειλι-

κρίνεια. Δέχτηκα απ’ 
την έπαλξή τους επι-
θέσεις. Οι κοντυλο-
φόροι έγιναν τόξα. 
Οι πέννες, φαρμα-
κερά βέλη. Κι ο τρό-
πος της εκτόξευσης 
δόλιος. Έξω απ’ τη 
σκακιέρα του καθα-

ρού παιχνιδιού. Πίσω απ’ τους προβολείς 
της έντιμης αναμέτρησης.

Η παραχάραξη των γεγονότων. Η πλα-
στογραφία των κειμένων. Η απάτη. Ανα-
γκάζομαι, με λύπη, αλλά και πικρία, να 

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2015)  10ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 
διάφορα εθνικά θέματα που οι άλλοι δεν 

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) Η Μ.Κ.Ο. “ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ”
Β) «ΛΑΦΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Γ) ΜΟΥΣΟΥΛΜAΝΟΙ ΑΠΑΙΤΟYΝ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤO ΚΡAΤΟΣ

Η εφημερίδα μας συνεχίζει να καταγράφει 
άγνωστα στοιχεία και περιστατικά που προηγή-
θηκαν της μεγάλης σφαγής των 12 μητροπολι-
τών το 1974 από τον δικτάτορα Σεραφείμ Tίκα, 
και από μια μικρή ομάδα ιερωμένων που δεν εί-
χαν ούτε ιερό ούτε όσιο, και σκοπό είχαν βάλει 

στη ζωή τους πως θα αρπάξουν μίτρες και πα-
τερίτσες. Tο κείμενο που ακολουθεί αναφέρει 
τις σφοδρές συγκρούσεις του αρχιεπισκόπου 
Ιερωνύμου με τους δικτάτορες που προσπάθη-
σαν τα «δημοκρατικά» ΜΜΕ να τα διαστρεβλώ-
σουν ή να τα εξαφανίσουν.
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ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια από τη σελ. 1

αποκαλύψω ένα τέτοιο δείγμα πλα-
στογραφίας κι απάτης.

Άνοιξα κάποια μέρα την εφημερί-
δα «Απογευματινή». Έριξα μια γρή-
γορη ματιά στις ειδήσεις. Και, ξαφ-
νικά, σκάλωσα. Κάπου εκεί, στη στή-
λη των επιστολών, συνάντησα ένα 
λίβελλο εναντίον εμού και των άλ-
λων έντεκα Μητροπολιτών, που εί-
χαμε πάρει κατά τη διάρκεια της Δι-
κτατορίας το μονοπάτι της εξορίας. 
Κομπολόι ύβρεων. Δειγματολόγιο 
εμπάθειας. Το διάβασα και πάγωσα. 
Κι όπως ήταν φυσικό, αναζήτησα το 
όνομα του συντάκτου του.

Η υπογραφή ήταν βαρύγδουπη. 
Στρατηγός Αγόρος…

Την επόμενη κιόλας μέρα ήρθε μια 
δεύτερη έκπληξη. Στην ίδια θέση δη-
μοσιευόταν δεύτερη επιστολή με την 
υπογραφή του στρατηγού Αγόρου. 
Αλλ’ αυτή αποτελούσε αποκήρυξη 
της πρώτης. Ο στρατηγός Αγόρος 
δήλωνε, πως η υπογραφή κάτω απ’ 
την πρώτη επιστολή δεν ήταν δική 
του. Πως το κείμενο, που δημοσιεύ-
τηκε, ήταν έμπνευση κάποιου άγνω-
στου, που σοφίστηκε να το επισημο-
ποιήσει με τη δική του υπογραφή.

Με ένα αγαπητό αδελφό Μητρο-
πολίτη, που το όνομά του δέχτηκε τη 
λάσπη της συκοφαντίας, υποβάλαμε 
μήνυση για πλαστογραφία, για συκο-
φαντική δυσφήμιση και για εξύβριση. 
Μηνύσαμε το διευθυντή και τον αρ-
χισυντάκτη της εφημερίδας.

Αλλά στα γυρίσματα της δικαστι-
κής διαδρομής μας περίμεναν οι εκ-
πλήξεις κι οι αποκαλύψεις.

Στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εμ-
φανίστηκαν οι κατηγορούμενοι. Προ-
σκλήθηκε και παρουσιάστηκε κι ο 
μάρτυρας στρατηγός Αγόρος.

Διαβάστηκε το κατηγορητήριο. 
Ύστερα, ο πρόεδρος κάλεσε το μάρ-
τυρα να καταθέσει.

Η κατάθεσή του ήταν κατηγορη-
ματική. Δεν είχε στείλει στην εφη-
μερίδα επιστολή. Η υπογραφή του 
υποκλάπηκε.

Κείνη ακριβώς τη στιγμή, ο δικη-
γόρος των δημοσιογράφων και της 
εφημερίδας παρουσίασε ένα μάρτυ-
ρα και ζήτησε να εξεταστεί. Όνομα, 
Μπουκουβάλας. Φυσιογνωμία περί-
εργη. Έμοιαζε άνθρωπος των κατα-
γωγίων. Προκάλεσε με την εμφάνιση 
του εντύπωση. Τα σχόλια κι οι πλη-
ροφορίες κυκλοφόρησαν με τη μέ-
θοδο του ψιθύρου.

Ο τύπος αυτός ανέβηκε στο βήμα, 
έβαλε το χέρι του στο Ευαγγέλιο, ορ-
κίστηκε κι είπε:

Εγώ έχω γράψει την επιστολή κι 
εγώ τη διαβίβασα στην εφημερίδα 

«Απογευματινή».
Έγινε σάλος. Η αίθουσα γέμισε με 

απορία. Όλοι σιώπησαν για να παρα-
κολουθήσουν.

Η επιστολή ήταν ψευδεπίγραφη.
Το δικαστήριο ζήτησε απ’ τους κα-

τηγορουμένους το πρωτότυπο του 
λιβέλλου.

Οι δημοσιογράφοι ισχυρίστηκαν, 
ότι το χειρόγραφο έχει χαθεί. Δεν 
κρατήθηκε στο αρχείο.

Ο ισχυρισμός δεν έπεισε, μήτε 
τους δικαστές, μήτε το ακροατήριο.

Οι δημοσιογράφοι, οι υπηρέτες 
της γνήσιας και καθαρής πληροφό-
ρησης, δεν βρήκαν το θάρρος να 
πληροφορήσουν το Δικαστήριο ποι-
ός έκανε το έγκλημα της πλαστο-
γραφίας.

Η συζήτηση απλώθη-
κε. Οι συνήγοροι διαπλη-
κτίστηκαν. Το δικαστήριο 
αποσύρθηκε, για να βγά-
λει απόφαση.

Και σε λίγο ακούστη-
κε η ετυμηγορία. Η ομο-
λογία του μάρτυρα, ότι 
αυτός έγραψε την επί-
μαχη επιστολή, απάλ-
λαξε τους δημοσιογρά-
φους απ’ την ενοχή. Το 
Δικαστήριο τους κήρυ-
ξε αθώους.

Όμως, δεν απάγγειλε 
κατηγορία εναντίον του 
πλαστογράφου Μπουκουβάλα, για-
τί η δική μας έγκληση δεν αναφερό-
ταν στο δικό του πρόσωπο. Περιο-
ρίστηκε στην απαλλαγή των δημο-
σιογράφων. Κι άφησε ελεύθερο τον 
πλαστογράφο και συκοφάντη.

Πίστεψα, ότι μετά απ’ αυτή την 
εξέλιξη, η πάσσα θα περνούσε στο 
δημοσιογραφικό συγκρότημα, που 
διασύρθηκε με τη δημοσίευση της 
πλαστογραφημένης επιστολής και 
στους δημοσιογράφους, που έφτα-
σαν στο εδώλιο του κατηγορούμε-
νου.

Απατήθηκα. Τίποτα από αυτά δεν 
έγινε. Η αυλαία του Δικαστηρίου 
έκλεισε. Οι κατηγορούμενοι δημοσι-
ογράφοι έφυγαν. Ο Μπουκουβάλας, 
με το χαμόγελο στα χείλη, μάζεψε 
την ικανοποίησή του και την έπαρση, 
που του δημιούργησε η επιτυχία του. 

Δεν κατατέθηκε απ’ τους υπεύθυ-
νους της εφημερίδας μήνυση εναντί-
ον του Μπουκουβάλα.

Αλλά δεν γράφτηκε και τίποτα 
στην εφημερίδα. Δεν έμαθε το ανα-
γνωστικό κοινό, ότι κάποιος θρασύς 
Έλληνας πολίτης τόλμησε να πλα-
στογραφήσει την υπογραφή ενός 
έντιμου στρατηγού, για να σπιλώσει 
τις υπολήψεις επισκόπων της Εκκλη-
σίας και να κερδίσει, ποιός ξέρει τί 
ωφελήματα.

Κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα 
η εφημερίδα και την μεθεπόμενη 
αλλά καμμιά πληροφορία ή καμμιά 
διαμαρτυρία για την ανέντιμη πρά-
ξη του Μπουκουβάλα. Η προσβολή 
πετάχτηκε στο καλάθι της λήθης. Ο 
διασυρμός αφέθηκε να τον πάρει ο 
άνεμος.

Το επόμενο στάδιο είχε τους δι-
κούς του αιφνιδιασμούς. Πληροφο-
ρηθήκαμε, πως η επιστολή είχε γρα-
φεί στο γραφείο Τύπου της Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών. Το μυστικό μας το 
αποκάλυψε η δακτυλογράφος, που 
τη δακτυλογράφησε. Κι από κει διο-
χετεύτηκε στην εφημερίδα.

Η αποκάλυψη έδειχνε το ήθος των 
ανθρώπων, που περιστοίχιζαν τον 
προκαθήμενο της Ορθόδοξης ελ-
ληνικής Εκκλησίας Σεραφείμ Τίκα. 
Έγραψαν το λίβελλο. Λάσπωσαν 
επισκόπους. Πλαστογράφησαν την 
υπογραφή ενός ανώτατου αξιωμα-
τικού. Εξευτέλισαν τους ιδιοκτήτες 
και το προσωπικό μιας μεγάλης εφη-
μερίδας…

Και μπήκαμε ξανά στο κανάλι της 
προσμονής. Αποφύγαμε να εγκαλέ-
σουμε κατευθείαν την Αρχιεπισκο-
πή και το γραφείο Τύπου. Γιατί, αυ-
τόματα, θα ρίχναμε σε περιπέτεια 
τη φτωχή υπάλληλο. Θα έπρεπε να 
την υποδείξουμε για μάρτυρα. Και 
κείνη θα αντιμετώπιζε τη μανία των 

ενόχων και θα έχανε τη 
θέση της.

Κάναμε δεύτερη μή-
νυση. Τούτη τη φορά, 
εναντίον του Μπου-
κουβάλα, που αυτόκλη-
τος είχε δηλώσει, ότι εί-
ναι ο συντάκτης του λι-
βέλλου.

Κάποτε η ιστορία 
έφτασε στο ακροατή-
ριο. Ανοιχτή η αίθου-
σα. Πυκνό το περίερ-
γο πλήθος. Κανένας 
δεν ήξερε ποιος είναι 
ο κατηγορούμενος. Ο 
αρχιεπίσκοπος; Οι συ-

νεργάτες του; Ο Μπουκουβάλας; Η 
δημοσιογραφία; Οι ανεύθυνοι δημο-
σιογραφικοί κάλαμοι; Ή μήπως όλοι 
μας, που φθείραμε μέσα μας τις χορ-
δές της ευαισθησίας και δεν αντι-
δρούμε στους ρύπους της κοινωνι-
κής αθλιότητας;

Ο Μπουκουβάλας καθόταν στο 
εδώλιο. Πίσω του, όμως, μια ατέ-
λειωτη νοη-
τή στρατιά 
ενόχων βρι-
σκόταν κα-
τηγορού-
μενη. Εκεί-
νος έβαζε 
το χέρι στο 
Ιερά Ευαγ-
γέλιο για 
να ορκιστεί 
και, στη συ-
νέχεια, να 
ψευδομαρτυρήσει. Οι άλλοι, οι πολ-
λοί, έκρυβαν τα δάχτυλα, που χάρα-
ζαν τις ύβρεις, που πλαστογραφού-
σαν τις υπογραφές, που δολοφο-
νούσαν ηθικά και πνευματικά αδελ-
φούς, μέλη της ίδιας εκκλησιαστι-
κής οικογένειας.

Ο μάρτυρας στρατηγός Αγόρος 
κατάθεσε και πάλι. Σχεδόν με τις 
ίδιες λέξεις. Κάτι είπε. Αλλά και κάτι 
απόκρυψε.

Προσεκτικός κι ολιγομίλητος ο 
στρατηγός, δεν υποχώρησε. Είπε 
αυτό, που ήθελε να πει. Και φρε-
νάρισε.

Το Δικαστήριο έβγαλε την απόφα-
σή του. Καταδίκασε τον πλαστογρά-
φο και συκοφάντη. Τον πράκτορα, 
που έσυρε στην ανυποληψία το λει-
τούργημα της δημοσιογραφίας και 
έβρισε δημόσια τους λειτουργούς 
του Ιερού Θυσιαστηρίου.

Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Υπήρ-
ξε και συνέχεια.

Αρχιερείς και δημοσιογράφοι 
συρθήκαμε για πολύ καιρό στους 
διαδρόμους των Δικαστηρίων. 

Η υπόθεση πέρασε στο Εφετείο. 
Ίδια η ομήγυρις των διαδίκων. Άλ-
λοι οι δικαστές.

Ξανά η παρέλαση των μαρτύρων 
απ’ το βήμα. Αμείωτη η θρασύτητα 
της υπεράσπισης, που πάσκιζε να 
αθωώσει το συκοφάντη.

Ο πρόεδρος ρώτησε. Οι μάρτυ-
ρες κατάθεσαν αυτό, που ήξεραν. 
Οι συνήγοροι αγόρευσαν.

Την τελευταία στιγμή ο συνήγο-
ρος του κατηγορούμενου έκανε το 
μοιραίο λάθος, που εκπωμάτισε το 
βόθρο κι αποκάλυψε το σκοτεινό 
παρασκήνιο.

Ο στρατηγός Αγόρος, σ’ όλη τη 
διαδικασία, ήταν συγκρατημένος και 
μετρημένος, και στην κατάθεσή του 
και στις ερωτήσεις, που του έγιναν.

Εγώ δεν έγραψα την επιλήψιμη 
επιστολή. Και δεν την έστειλα στην 
εφημερίδα.

Το δικαστήριο σεβάστηκε την κα-
τάθεση του στρατηγού. Και δεν τον 
πίεσε περισσότερο. Το ίδιο κι ο συ-
νήγορος των μηνυτών. Αρκέστηκε 
κι αυτός στη βεβαίωση του στρα-
τηγού, πως δεν έχει σχέση με τη 
λάσπη του κειμένου. Ο συνήγορος 
υπεράσπισης, όμως, που γνώριζε, 
πώς χαλκεύτηκε η επιστολή, προ-
σπάθησε να μεταβιβάσει ένα μέ-
ρος της ευθύνης στο «διακεκριμέ-
νο» μάρτυρα.

Είναι αλήθεια, πως δεν γνωρίζε-
τε απολύτως τίποτα, στρατηγέ μου; 
ρώτησε με βίαιο τρόπο.

Ο μάρτυρας προβληματίστηκε 
απ’ την επίθεση. Τον καθήλωσε το 
ύφος. Πιέστηκε. Σκοτείνιασε. Κατά-
λαβε, πως ο συνήγορος έκανε κυ-
κλωτική κίνηση. Προσπαθούσε να 
τον εμπλέξει. Ήθελε να τον εντάξει 
στο χορό των κολασμένων.

Με ανα-
γκάζετε να 
πω πράγ-
ματα, που 
δεν ήθε-
λα να πω, 
είπε κοφτά 
ο στρατη-
γός.

Να μας 
πείτε, αν, 
πριν γρα-
φτεί η επι-

στολή, είχατε πάρει μέρος σε μιά 
συνάντηση. Και τί είπατε.

Αγρίεψε ο υπερήφανος πολεμι-
στής.

Αφού με προκαλείτε, είμαι υπο-
χρεωμένος να αποκαλύψω πράγ-
ματα, που θα προτιμούσα να μεί-
νουν κρυφά. Με ειδοποίησαν τηλε-
φωνικά, ότι με ζητάει στο γραφείο 
του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Σεραφείμ. Θεώρησα πως δεν 
έχω δικαίωμα να αρνηθώ. Η γνω-
ριμία μας μετράει δεκαετίες. Ήμα-
σταν μαζί στα αντάρτικα σώματα 
του Ζέρβα. Όταν πήγα, ανακάλυ-
ψα, πως δεν ήμουνα ο μόνος καλε-
σμένος. Είχαν δεχτεί κι άλλοι την τι-
μητική πρόσκληση. Ανάμεσα σ’ αυ-
τούς βρισκόταν κι ο σημερινός κα-
τηγορούμενος.

Στηλώσαμε όλοι τα βλέμματα και 
καθηλώσαμε τις ακοές μας στον 
ομιλητή. Προσκαλεσμένος ένας 
απόστρατος στρατηγός, κορυφαίο 
ηγετικό στέλεχος, με περγαμηνές 
δράσης και προσφοράς. Και πλάι 
του ένας τρόφιμος των καταγωγί-

ων. Τιμημένοι κι οι δυο με την αρ-
χιεπισκοπική εύνοια. Χρισμένοι συ-
νεργάτες της μακαριότητάς του. 
Έμπιστοι φίλοι και δορυφόροι του 
κύρους του.

Ο στρατηγός συνέχισε:
Στη συνάντηση αυτή κάποιος πα-

ρουσίασε το πρόβλημα. Μας ανα-
κοίνωσε, ότι ο Μακαριώτατος βάλ-
λεται από διάφορες ομάδες, που 
τον αντιπολιτεύονται. Και μας ειση-
γήθηκε να σταθούμε κοντά του και 
να τον στηρίξουμε. Είπε, να παρου-
σιάσουμε τις περγαμηνές του. Να 
φέρουμε κοντά στο λαό την εθνική 
και θρησκευτική δράση του.

Ακολούθησε συζήτηση. Εγώ έμε-
να σιωπηλός. Ήταν θέματα, που 
δεν τα είχα παρακολουθήσει. Και 
δεν τα γνώριζα. Για πρώτη φορά 
άκουγα για τις σκληρές εκκλησια-
στικές αντιπαλότητες. Όσα λέγο-
νταν, μου φαίνονταν, πως απηχού-
σαν τις συγκρούσεις κάποιου άλ-
λου πλανήτη.

Στο τέλος πήρα το λόγο κι έκανα 
μια σαφή δήλωση. Είπα στον Αρχι-
επίσκοπο και στο περιβάλλον του, 
ότι θα ήμουνα πρόθυμος να βοηθή-
σω σε πρωτοβουλίες και σε δραστη-
ριότητες, που μου είναι βατές. Στον 
τομέα, όμως, της δημοσιογραφίας 
και μάλιστα της πολεμικής, δεν νοι-
ώθω, πως μπορώ να εισφέρω.

Αυτά είπα μόνο. Και σταμάτησα. 
Ο Αρχιεπίσκοπος συμμερίστηκε 
τους δισταγμούς μου. Και δεν προ-
χώρησε σε πιέσεις.

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο 
αιφνιδιάστηκα την επόμενη μέρα, 
όταν είδα στην εφημερίδα «Απο-
γευματινή» δημοσιευμένη την επι-
στολή, που έφερε τη δική μου υπο-
γραφή.

Οι τελευταίες φράσεις του στρα-
τηγού ήταν η βόμβα, που έσκασε.

Έγινε νεκρική σιγή στη δικαστι-
κή αίθουσα. Ο πρόεδρος του Εφε-
τείου δεν μίλησε. Οι άλλοι δικα-
στές κοίταζαν σαν αποσβολωμέ-
νοι. Οι συνήγοροι έστεκαν ακίνητοι. 
Οι ακροατές περίμεναν συνέχεια.

Ο βόθρος ήταν πια ανοιχτός. Η 
δυσοσμία έδινε τα τραγικά μηνύ-
ματά της.

Οι δικαστές έκριναν ένοχο τον 
κατηγορούμενο. Και τον έστειλαν 
τρεις μήνες στη φυλακή.

Το Δικαστήριο τέλειωσε το έργο 
του. Οι εφέτες αποσύρθηκαν. Τα 
φώτα έκλεισαν. Ο καταδικασμένος 
πλήρωσε κι αφέθηκε ελεύθερος.

Όλοι οι άλλοι, τυλίχτηκαν, κουβα-
ριάστηκαν, έγιναν ένα με τη λάσπη 
και τη βρωμιά.

Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ εμ-
φανίστηκε πρωτεργάτης συνωμο-
σίας. Ο Μπουκουβάλας, υπηρέτης 
μιας μαφιόζικης εκστρατείας. Οι 
δημοσιογράφοι, εξαρτήματα των 
βρώμικων κυκλωμάτων. Ο συνή-
γορος, προστάτης της μαφίας και 
της πλαστογραφίας.

Ο λαός δεν πληροφορήθηκε το 
γεγονός.

Οι υπεύθυνοι της ενημέρωσης 
δεν του μετάδωσαν την είδηση.

Αυτά ζούνε για χρόνια στη Λά-
ρισα οι Αγωνιζόμενοι από τα φαρ-
μακερά βέλη, που τα κονδυλοφό-
ρια τους έγιναν τόξα εναντίον τους.

(Από το βιβλίο «δηλώνω δημοσι-
ογράφος» του Μ. Αττικής και Με-
γαρίδος Νικοδήμου).)

Η ψευδεπΙγραφΗ επΙστολΗ

Μια ακόμα απόδειξη, ποιός ήταν ο Αρχ. 
Σεραφείμ Tίκας, προκειμένου να επι-

κρατήσει ψεύδονταν, πλαστογραφούσε, 
συκοφαντούσε,  απειλούσε, οπλοφορού-
σε, έβριζε χυδαία... Απ΄ αυτόν διδάχτηκαν 

και εφαρμόζουν σχεδόν κατά γράμμα 
τα χειροτονημένα «σεραφειμάκια», και 
αφού δεν είδαν ούτε άκουσαν τίποτα το 

πνευματικό και ωφέλιμο για να περιγρά-
ψουν. Τον αποκαλούν... άνδρα!!! 
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σες του κόσμου. Στις 16/2/2010 βρίσκεται 
στην Μόσχα, στις 18/2/2010 στο Λονδίνο 
και ακολούθησε το Παρίσι, η Ουάσιγκτον 
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σ’ όλες αυ-
τές και όπου αλλού βρέθηκε συκοφαντού-
σε τους Έλληνες λέγοντας ότι η διαφθο-
ρά τους κυρίευσε ολοκληρωτικά.

Λίγο μετά την κατάθεση του προϋπολο-
γισμού (20/11/2009) από την Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ άρχισε η υποβάθμιση της πι-
στοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από 
τους οίκους αξιολόγησης Fitch, Standard 
and Poor’s, Moody’s… και από τον Ιανουά-
ριο (άρχισε) η άνοδος των spreads – άγνω-
στη λέξη μέχρι τότε στους Έλληνες – με 
αποτέλεσμα, ενώ στις 21η Ιανουαρίου το 
10τές ομόλογο βρίσκονταν στις 300 μο-
νάδες, τον Απρίλιο ξεπερνούσε τις 1.000 
μονάδες.

Παρεμπιπτόντως να αναφέρουμε ότι οι 
οίκοι αξιολόγησης και το ΔΝΤ κηδεμονεύο-
νταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
και ήταν επόμενο να συμβαδίζουν με τις 
επιδιώξεις και την γενικότερη παγκόσμια 
πολιτική που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ. Για του 
λόγου το αληθές, το 2011 η Standard and 
Poor’s τόλμησε να αφαιρέσει τα “τρία Α” 
από τις ΗΠΑ – αυτό δεν το είχε κάνει κα-
νείς από το 1970 μέχρι το 2011 – με απο-
τέλεσμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κά-
νει “έρευνα” στέλνοντας το σαφές μήνυ-
μα… «μαζέψτε τα γιατί αλλιώς σας φορτώ-
νουμε ακόμα και την παγκόσμια κρίση…». 
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι πα-
νικόβλητοι μέτοχοι καθαιρούν τον πρόε-
δρο και τον αντικαθιστούν με ένα στέλεχος 
της Citibank. Έκτοτε έχουμε τον χορό υπο-
βαθμίσεων σε χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Ισπα-
νία, Πορτογαλία, Κύπρο, Αυστρία, Γαλλία) 
αφού είχε προηγηθεί η Ελλάδα και άλλες.

Ενώ ο Παπανδρέου δήλωνε ότι: «Kyverna 
mia dieftharmeni chora», οι υπουργοί δια-
μήνυαν πως «δεν υπάρχει σάλιο στα τα-
μεία» και ότι η ελληνική οικονομία ήταν, 
σαν τον Τιτανικό, έτοιμη να βουλιάξει! Δι-
καιολογημένα ο Σαμαράς τότε κατηγόρη-
σε τον Παπανδρέου ότι μετέτρεψε το πρό-
βλημα του ελλείμματος σε κρίση δανει-
σμού, αφήνοντας όμως να εννοηθεί πως 
το έκανε από ανικανότητα, ενώ πολλοί πί-
στευαν ότι το έκανε σκόπιμα και συνειδητά.

Στις 13/1/2010 ο Παπανδρέου δίνει συ-
νέντευξη τύπου στην οποία αναφέρει: «Ένα 
ζήτημα στο οποίο θα μπορούσε να υπάρξει ένα 
μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων, όχι μόνο 
εντός Ελλάδας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, για την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων, για 
την έκδοση πράσινων ομολόγων, όπως λέγο-
νται, για την υποστήριξη της οικονομίας, όχι 
μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής, 
στην πράσινη οικονομία, με νέες τεχνολογίες, 
με εκπαίδευση…».

Το οικονομικό αδιέξοδο ήταν προ των 
πυλών. Τον Φεβρουάριο του 2010, στο 
Νταβός της Ελβετίας, κορυφώνονται οι 
πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που 
ασκούνται στον Παπανδρέου. Επιστρέ-
φοντας από την Ελβετία – είχε διαπιστώ-
σει το βαρύ κλίμα που υπήρχε σε όλα τα 
μέλη της Ε.Ε. – ανακοινώνει πρόσθετα δη-
μοσιονομικά μέτρα. Αν και παρατηρείται 
μια σχετική ηρεμία στις αγορές, η κατά-
σταση δεν αλλάζει.

Στις 7 Μαρτίου 2010 ο Πρωθυπουργός 
Παπανδρέου, μετά την συνάντηση που είχε 
με τον Πρόεδρο Σαρκοζί, δήλωσε: «Εμείς 
θέλουμε ευρωπαϊκή λύση. Δεν είναι επιλογή μας 
να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο… Νο-
μίζω ότι μετά από τις συναντήσεις μου διαμορ-
φώνεται όχι μόνο η πολιτική βούληση η ποία 
υπήρχε – όπως ακούσατε από τον Πρόεδρο της 
Γαλλίας –, αλλά και πιο συγκεκριμένοι τρόποι, 
με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε ένα πι-

θανό πρόβλημα – αν υπάρξει – δανειοδότησης 
της χώρας μας».

Στις αρχές Απριλίου ανακοινώνονται 
νέες υποβαθμίσεις της Ελλάδας από τους 
οίκους αξιολόγησης. Τα επιτόκια εκτοξεύ-
ονται. Η αγορά κατακλύζεται από αρνητι-
κά νέα, διακινείται έντονα το σενάριο πιθα-
νής χρεοκοπίας της Ελλάδας.

«Τελειώστε… Μην επιμένετε άλλο» ήταν 
η προειδοποίηση πολλών πρωθυπουργών 
και υπουργών Οικονομικών που τηλεφω-
νούσαν στον Παπανδρέου και Παπακων-
σταντίνου υπουργό Οικονομικών. Το επι-
χείρημα κατ’ αυτούς ήταν στερεότυπο: 
«Όσο αργείτε, κινδυνεύουμε κι εμείς». 
Το ότι η κρίση εμπιστοσύνης μεταδίδο-
νταν στις αγορές ως ιός και ήθελε γρήγο-
ρη αντιμετώπιση και δραματικές λύσεις, 
ήταν γεγονός.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η πιο δύσκολη ημέρα για το ΠΑΣΟΚ 

ήταν η 22α Απριλίου, παραμονή του διαγ-
γέλματος του Παπανδρέου στο Καστελό-
ριζο… Στον πρώτο όροφο της Βουλής συ-
νεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνε-
δρίαση ήταν μαραθώνια και οι τόνοι δρα-
ματικοί. Ο Παπανδρέου φέρεται να είπε: 
«Είναι δύσκολη η κατάσταση διότι οι αγορές 
δεν πείθονται από τα μέτρα που λάβαμε… Εί-
ναι μονόδρομος η σωτηρία της Πατρίδας». Μί-
λησαν αρκετοί υπουργοί, προβάλλοντας 
διάφορα επιχειρήματα, όπως να υπάρξει 
ένα δίχτυ ασφάλειας για τους πολίτες να 
μπούνε κόκκινες γραμμές σε μισθούς και 
συντάξεις. Και η φόρτιση ήταν τόση ώστε 
ο Π. Μπεγλίτης μόλις τελείωσε την παρέμ-
βασή του έκλαψε, ζητώντας να ειπωθεί όλη 
η αλήθεια στο λαό. 

Ο Παπανδρέου ήταν ατάραχος – σε αντί-
θεση με τους υπουργούς του – και ούτε 
έδωσε σαφές στίγμα όσον αφορά τις προ-
θέσεις και το πότε θα γίνει η ένταξη της 
χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης. Έμειναν 
όλοι με την εντύπωση ότι αυτό θα συνέβαι-
νε μετά τις Γερμανικές εκλογές που προο-
ρίζονταν για τις 9 Μαΐου 2010.

Την επομένη ημέρα, 23 Απριλίου, ο Πα-
πανδρέου ευρισκόμενος στο Καστελόρι-
ζο απευθύνει ένα δραματικό διάγγελμα, 
ξαφνιάζοντας τους πάντες, προαναγγέλ-
λοντας την ένταξη της χώρας στο Μηχα-
νισμό Στήριξης. Και στις 24 Απριλίου κα-
ταθέτει αίτημα ενεργοποίησης του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Στήριξης με συμμε-
τοχή και του Δ.Ν.Τ. Την Κυριακή 2 Μαΐου 
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Γ. Παπαν-
δρέου τα μέτρα που είχαν αποφασίσει και 
προέβλεπαν:

• Αντικατάσταση του 13ου και 14ου μι-
σθού με επίδομα 500 ευρώ και πλήρη κα-
τάργηση των δύο μισθών.

• Αντικατάσταση 13ης και 14ης σύντα-
ξης με επίδομα 800 ευρώ.

• Περαιτέρω περικοπή επιδομάτων των 
δημ. υπαλλήλων.

• Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
• Αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλω-

σης σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά.
• Αύξηση στις αντικειμενικές τιμές ακι-

νήτων.
• Αύξηση ενός επιπλέον 10% στους φό-

ρους των εισαγόμενων αυτοκινήτων.
• Αλλαγές στα εργασιακά, με μείωση 

του κατώτατου μισθού.
• Αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης 

των γυναικών από το 2011, κ.ά.
Την ανακοίνωση των μέτρων ακολούθη-

σε πανελλαδική απεργία και ογκωδέστατη 
διαδήλωση στις 5 Μαΐου με σοβαρότατα 
επεισόδια και τον θάνατο τριών ανθρώπων 
(ανάμεσά τους και μιας εγκύου εργαζομέ-
νης από πυρκαγιά στην Τράπεζα Μαρφίν 
επί της Σταδίου στην Αθήνα). 

«αΞΙοΘρΗΝΗτοσ ΙστορΙα 
τα ΧρεΗ τΗσ ελλαδασ»

συνεχίζεται στην σελ. 5

Α) Η Μ.Κ.Ο. “ΕΝΩΣΗ ΑΘΕΩΝ”
Ο πρόεδρος Φώτης Φραγκόπουλος και ο ταμίας Αντώ-

νιος Μαρκουίζος της Μ.Κ.Ο. «Ένωση Αθέων» την Πέμπτη 
6/8/2015 επισκεύθηκαν τον αναπληρωτή υπουργό Παι-
δείας Τάσο Κουράκη και απαίτησαν:

Το ξεθεμελίωμα της θρησκείας∙ την παύση της διδα-
σκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία για όλους, με 
εξαίρεση, σε μία τάξη Λυκείου να διδάσκεται το «μάθη-
μα φιλοσοφίας των θρησκευτικών με αμερόληπτη πα-
ρουσίαση όλων των θρησκευμάτων καθώς και της αθε-
ϊστικής προσέγγισης», την κατάργηση της καταγραφής 
του θρησκεύματος στα δελτία των μαθητών και απολυ-
τηρίων, του εκκλησιασμού, της πρωινής προσευχής, του αγιασμού και του εορτασμού των Τριών 
Ιεραρχών. Την απομάκρυνση των θρησκευτικών συμβόλων από τις σχολικές αίθουσες και ρητώς να 
μην παραλαμβάνονται στις σχολικές μονάδες κανενός είδους έγγραφα με αναγραφή του θρησκεύ-
ματος του μαθητή ή των γονέων του, και ένα σωρό άλλα.

Δεν ξέρουμε όμως τι τους απάντησε ο υπουργός. Μας κάνει όμως εντύπωση το ότι την συνάντη-
ση αυτή το υπουργείο απέφυγε να την δημοσιοποιήσει – άραγε για ποιον λόγο;

Την απάντηση μας την δίνει η εφημερίδα «ΒΗΜΑ» (23/8/08) γράφοντας:
«Ο απερχόμενος υφυπουργός Παιδείας (Τάσος Κουράκης) συναντήθηκε μέσα στον Αύγουστο 

με την … “Ένωση Αθέων” (όσο κι αν δεν το πιστεύετε, υπάρχει και τέτοια Ένωση) και τους υπο-
σχέθηκε μάλιστα ο αθεόφοβος την κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών». 

Να είναι άραγε αλήθεια;
Και είναι δυνατόν μια χούφτα με ανοημάτιστο πνευματικό υπόβαθρο αθέων να καθορίσει το πιστεύω 

ενός λαού, που ιδιαίτερα αυτή την εποχή, που τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον Ουρανό;
Η Διοικούσα Εκκλησία που βρίσκεται άραγε; Μήπως κοιμάται και δεν μίλησε ακόμα;

Β) «ΛΑΦΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Στις 24 Ιουλίου κάθε χρόνο, γιορτάζει το τουρκικό Αρ-

χηγείο του Ναυτικού Στόλου. Για πρώτη φορά φέτος άνοι-
ξε τις πόρτες του μουσείου του στους εκπροσώπους του 
Τύπου όπου και ξεναγήθηκαν.

Σε περίοπτη θέση είδαν τοποθετημένη ελληνική ση-
μαία παρουσιάζοντάς την ως “λάφυρο” από την κρίση 
των Ιμίων το 1996.

Ασφαλώς ψεύδονται διότι την ελληνική σημαία την πή-
ραν οι βατραχάνθρωποί μας όταν διατάχθηκαν να απο-
χωρήσουν εκείνο το βράδυ από τα Ίμια.

Σε άλλο σημείο παρουσιάζουν δύο τορπιλάκατους της 
Κυπριακής Εθνοφρουράς με την επιγραφή: «Είναι… λάφυρα της … ειρηνικής επιχείρησης του 1974».

Η προπαγάνδα στο μεγαλείο της, και τούτο διότι, η μεν μία είχε προσαράξει στην Αμμόχωστο, η 
δε δεύτερη βρέθηκε μισοβυθισμένη στη ναυτική βάση όπου βρισκόταν για προγραμματισμένες επι-
σκευές.

Τί κάνει το υπουργείο Εξωτερικών; Δεν έπρεπε να ζητήσει την αφαίρεση των εκθεμάτων αυτών 
που με δόλιο τρόπο τα απέκτησε και τα εκθέτει;

Να και τα Ελληνικά παράδοξα.
Οι Τούρκοι μας ζήτησαν να… κατεβάσουμε από το μουσείο της Χίου τον πίνακα του Γάλλου ζω-

γράφου Ντελακρουά, στον οποίο απεικονίζεται η τρομερή σφαγή τους σε βάρος του νησιού (Απρί-
λιος 1822) όπου αφάνισαν 40.000 ανθρώπους.

Στα πλαίσια της… ελληνοτουρκικής φιλίας, τον… αποκαθήλωσαν, άλλαξαν τα σχολικά βιβλία της 
Ιστορίας και έδιωξαν τη δασκάλα Χαρά Νικοπούλου από τη Θράκη. Αφού τους κάνουμε το χατήρι 
... αυτοί μετέτρεψαν τους βυζαντινούς ναούς μας σε τεμένη και όλα, σχεδόν, τα ελληνικά αρχαία 
μνημεία που βρίσκονται στην Τουρκία παρουσιάζουν ως ρωμαϊκά (!) για να σβήσουν ό,τι ελληνικό 
υπάρχει εκεί.

Αυτή είναι η υπερήφανη ελληνική εξωτερική πολιτική!

Γ) ΜΟΥΣΟΥΛΜAΝΟΙ 
ΑπΑΙΤΟYΝ ξΕΧΩΡΙΣΤO ΚΡAΤΟΣ
Μια προειδοποίηση που πρέπει να προβληματίσει τον χρι-

στιανικό κόσμο.
Στην ΝΟΡΒΗΓΙΑ, και στην πρωτεύουσά της το Όσλο, στην 

περιοχή Groniand, που το 45% αποτελούν μετανάστες – κυ-
ρίως μουσουλμάνοι – μια ισλαμική ομάδα απαίτησε από την 
κυβέρνηση να της δώσει αυτονομία, και να αναγνωρισθεί ως 
“μουσουλμανικό έθνος” ώστε να αυτοδιοικηθούν με τον νόμο 
της «Σαρίας», αλλιώς – απειλούν – ότι θα υπάρξει “Νορβη-
γική 11η Σεπτεμβρίου”.

Η μουσουλμανική αυτή τρομοκρατική ομάδα με το όνομα “Ansar al-Sunna” στο μήνυμά της ανα-
φέρει: «… Τώρα η Κυβέρνηση πρέπει να ξυπνήσει και να αναλάβει την ευθύνη της, πριν ο πόλε-
μος εξαπλωθεί στην Νορβηγία… Μην συγχέετε την σιωπή των Μουσουλμάνων με αδυναμία. Μην 
επωφελείστε από την υπομονή των Μουσουλμάνων. Μην μας πιέζετε να κάνουμε κάτι που μπορεί 
να αποφευχθεί. Αυτό δεν είναι απειλή, μόνο τα λόγια της αληθείας. Τα λόγια της δικαιοσύνης…

Αφήστε το Groniand να γίνει δικό μας. Κλείστε αυτή την περιοχή της πόλης και αφήστε μας να 
την ελέγχουμε με τον τρόπον που θέλουμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το καλύτερο για τα δύο μέρη…

Δεν θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να απομακρυνθούμε από την Νορβηγία… Είναι “γη του 
Αλλάχ”! και ανήκει σε όλους…

Και καταλήγει –. Εμείς οι μουσουλμάνοι δεν θέλουμε να ζούμε μαζί με βρώμικα κτήνη σαν 
εσάς…».

Εάν στη Νορβηγία συμβαίνουν αυτά, καταλαβαίνετε τί θα γίνει στην Ελλάδα, σε μερικά χρόνια 
αφού γέμισε μουσουλμάνους λαθρομετανάστες,  !

Μήπως πρέπει να τους πούμε, ό,τι τους είπε ο μαροκινής καταγωγής Δήμαρχος του Ρότερνταμ 
της Ολλανδίας Αχμέτ Αμπουταλέμπ με ένα άκομψο τρόπο; «Αν δεν σας αρέσει η ελευθερία, ετοι-
μάστε τα πράγματα και φύγετε… Αν δεν σας αρέσει η Δύση… τότε σας λέω ότι μπορείτε να πάτε 
στα τσακίδια!».

Casimir Leconte, 1847

αυτα τα Ξερατε ;;;
συνέχεια από τη σελ. 1
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συνέχεια από τη σελ. 1

αναφορές στον Χίτλερ για το πώς θα μπο-
ρούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Οδη-
γίες ακόμα και για την κατασκευή στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης που θα υπηρετούσαν τον 
σκοπό του μαζικού αφανισμού λαών.

Σύμφωνα με τον Πίο IB’, δεν έφτανε απλώς 
οι Εβραίοι και οι άλλοι «αιρετικοί» της Ευρώ-
πης να εξαφανιστούν από προσώπου γης, 
έπρεπε να καούν ζωντανοί, ώστε να ακολου-
θηθεί κατά γράμμα η τελετουργική τιμωρία 
της Ρωμαι-
οκαθολικής 
Εκκλησ ίας 
για τους αιρε-
τικού. Μετά 
τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πό-
λεμο (1946), 
έδωσε άσυ-
λο σε πολ-
λούς εγκλη-
ματίες πολέ-
μου, περιλαμ-
βανομένου 
του διαβόη-
του Άντε Πά-
βελιτς, που 
ήταν  γνω-
στός στην Κροατία για το σατανικό καθε-
στώς που είχε εγκαθιδρύσει στη χώρα με τις 
ευλογίες του Βατικανού.

Ο Πάβελιτς, σε στενή συνεργασία με τον 
Ποντίφικα, εξολόθρευσε εκατοντάδες χιλιά-
δες ανθρώπους, κυρίως Ορθόδοξους Σέρ-
βους, σε όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Ο Πάπας Πίος 
IB’ λογίζεται ως μία από 
τις επιτομές του κακού 
στον 20ό αιώνα.

Στο βιβλίο του «The 
Vatican’s Holocaust” ο 
Avro Manhattan γράφει 
για τους βίαιους προσηλυ-
τισμούς Ορθοδόξων Σέρ-
βων από Παπικούς. Γρά-
φει: «12 Δεκέμβρη 1941, 
μοναχοί και ιερείς, λάμβα-
ναν μέρος στις βίαιες με-
ταστροφές. Ο Μοναχός 
Ambrozije Novak φύλα-
κας της μονής των Καπουτσίνων στο Varazdin, 
αφού περικύκλωσε το χωριό Mosanica με Ου-
στάσι μαχητές, είπε στον λαό: «Εσείς οι Σέρ-
βοι είστε καταδικασμένοι σε θάνατο, και 
μπορείτε να γλιτώσετε από αυτήν την ποι-
νή, μόνο αν αποδεχθείτε τον Καθολικισμό».

Οι Καθολικοί δεν είχαν πρόβλημα να εξο-
ντώσουν όσους αντιστέκονταν. Ο Dragutin 
Kamber ένας Ιησουίτης Ιερέας, διέταξε την 
σφαγή 300 Ορθοδόξων Σέρβων στο Doboj. Ο 
καθολικός ιερέας Branimir Zupanic, εξόντωσε 
περισσότερους από 400 σε ένα χωριό μόνο, 
το Ragoje. Ο ιερέας Srecko Peric της Μονής 
Gorica, κοντά στην Ερζεγοβίνη, δικαιολόγησε 
μαζικές δολοφονίες, με τα παρακάτω λόγια: 
«Σκοτώστε όλους τους Σέρβους. Και όταν τε-
λειώσετε, ελάτε εδώ στην Εκκλησία, και θα 
σας εξομολογήσω και θα σας ελευθερώσω 
από την αμαρτία». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την σφαγή στις 10 Αυγούστου 1941, περίπου 
5.600 Ορθόδοξων Σέρβων στην Περιοχή του 
Λίβνο (Ερζεγοβίνη).

Στο 8° κεφ. του βιβλίου του, ο Avro Manhat-
tan γράφει: «Οι Ουστάσι, μετά από την λεηλα-
σία των Ορθόδοξων χωριών, μετέφεραν τα γυ-
ναικόπαιδα, είτε σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, ή στο πλησιέστερο [παπικό] μοναστήρι, 
στο οποίο οι «αιρετικοί» αναβαπτίζονταν. Αυτή 
την εργασία, την ανελάμβαναν οι «Caritas” μία 
Καθολική οργάνωση η οποία ήταν υπό την δι-

οίκηση της ιεραρχίας. Παρόλα αυτά, πολύ συ-
χνά, τα γυναικόπαιδα σφάζονταν μαζί με τους 
υπόλοιπους. Ο Mgr. Aksamovitcb, επίσκοπος 
Djakovo, έστειλε την παρακάτω διακήρυξη 
σε όλους τους Ορθόδοξους της περιοχής 
του: «Μέχρι τώρα, έχω δεχτεί στις αγκάλες 
της Καθολικής Εκκλησίας, αρκετές χιλιά-
δες ντουζίνες Ορθοδόξων. Ακολουθήστε το 
παράδειγμα των αδελφών σας και αποστεί-
λετε χωρίς αργοπορία την αίτησή σας για 

μεταστροφή 
στον Καθο-
λικισμό. Με 
την μετα -
στροφή σας, 
θα αφεθεί-
τε, εν ειρή-
νη, στα σπί-
τια σας».

Το 1941 
οι ναζιστικές 
και φασιστι-
κές δυνάμεις 
της εποχής, 
υποστηριζό-
μενες από 
τον  Πάπα 
Πίο IB’, απο-

κόπτουν εδάφη της Γιουγκοσλαβίας και δη-
μιουργούν το ανεξάρτητο κράτος της Κροα-
τίας στο όποιο εγκαθιστούν το φιλοναζιστικό 
καθεστώς του Άντε Πάβελιτς. Ο Παπικός αρ-
χιεπίσκοπος Ζάγκρεπ Αλόιζιγιε Στέπινατς και 
ο Πάβελιτς οργανώνουν την εξολόθρευση 
των Ορθοδόξων Σέρβων και των ολιγάριθμων 

Εβραίων και τσιγγάνων της 
χώρας, προκειμένου η Κρο-
ατία να καταστεί ένα αμιγές 
Παπικό κράτος. Έτσι οι Ου-
στάσι, με την ενεργό συμμε-
τοχή του Παπικού κλήρου, 
επιδίδονται σε μαζικές σφα-
γές και εκτελέσεις, εγκλει-
σμούς σε στρατόπεδα συ-
γκεντρώσεως, εξορίες, κα-
ταστροφές ιερών ναών, βί-
αιους εκλατινισμούς και 
άλλες θηριωδίες. Μέσα σε 
τέσσερα χρόνια 1941-1945, 
από τους 2.300.000 Ορθό-

δοξους Σέρβους θανατώθηκαν περισσότεροι 
από 1.500.000, ενώ 250.000 προσηλυτίστη-
καν με τη βία στον Παπισμό. Οι εναπομείνα-
ντες Σέρβοι συνέχισαν να ζουν σε καθεστώς 
βίας και τρόμου.

Ο αγιοποιηθείς Πάπας Ιωάννης Παύλος ο 
Β’, απευθυνόμενος σε συγκέντρωση ξένων 
διπλωματών στο Βατικανό το 1992, κατά τη 
διάρκεια του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, 
είπε: «Αφοπλίστε τους Σέρβους ή εξοπλίστε 
τους Μουσουλμάνους». Το 1998, ο Πάπας Ιω-
άννης Παύλος Β’ επικύρωσε πανηγυρικά τα 
εγκλήματα αυτά, ανακηρύσσοντας τον υπο-
κινητή τους καρδινάλιο Α. Στέπινατς «άγιο» 
της δυτικής εκκλησίας. Την ίδια μάλιστα επο-
χή το Βατικανό πρωτοστατούσε παρασκη-
νιακά στην αποσταθεροποίηση των Βαλκα-
νίων, στον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, 
στα εγκλήματα της «πολιτισμένης» Δύσεως 
σε βάρος των Ορθοδόξων Σέρβων. Ό,τι πε-
ριέγραφε ο δικός τους Έρασμος τον 16ο αι-
ώνα επιβεβαιώνεται συνεχώς: «Για να φυλά-
ξουν οι ποντίφικες το βασίλειό τους, την κλη-
ρονομιά τους... πολεμούν με φωτιά και σίδε-
ρο και χύνουν ποτάμια αίμα χριστιανικό... Αλυ-
σοδένουν τον Χριστό με νόμους, που αυτοί εκ-
μεταλλεύονται, τον προδίδουν αλλάζοντας με 
το ζόρι το νόημα της διδασκαλίας Του και τον 
στραγγαλίζουν με την αδιάντροπη ζωή τους».

(συνεχίζεται)

Σημαίνει, ὅτι αὐτὸ ποὺ ἱστο-
ρεῖ τὸ Εὐαγγέλιο συνέβη σὲ ὡρι-
σμένο χρόνο.

Καὶ τὸ γεγονός, τοῦ ὁποίου τὴ 
μνήμη ἑορτάζουμε σήμερα, συ-
νέβη σὲ κάποιο χρόνο. Σὲ ποιό 
χρόνο; 

«Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ»• ὅταν 
αὐτοκράτωρ στὴ Ῥώμη ἦταν ὁ 
Τιβέριος• ὅταν ἀρχιερεῖς στὰ 
Ἰεροσόλυμα ἦταν ὁ Ἄννας καὶ 
ὁ Καϊάφας• ὅταν στὴ Γαλιλαία 
βασίλευε ὁ Ἡρώδης.

Ποιός Ἡρώδης εἶνε αὐτός; 
Εἶνε ἐκεῖνος ποὺ ἔσφαξε τὰ νή-
πια στὴ Βηθλεέμ; Ὄχι. Ὁ Ἡρώ-
δης ποὺ λέει σήμερα τὸ Εὐαγ-
γέλιο εἶνε ὁ

υἱὸς ἐκείνου. Αὐτὸς εἶνε ὁ 
Ἡρώδης ὁ Ἀντύπας.

Αὐτὸς διοικοῦσε τὸ βασίλειό 
του, τὴ Γαλιλαία, δικτατορικῶς. 
Δὲν εἶχε οὔτε δικαστὰς οὔτε δι-
καστήρια. Αὐτός ἔκρινε ποιός 
εἶνε ἔνοχος, αὐτός ἔκλεινε στὶς 
φυλακές. Μόνος του δίκαζε καὶ 
κατεδίκαζε εἰς θάνατον. Ἔκανε 
ὅ,τι ἤθελε.

Καὶ ποιόν ἔκλεισε στὴ φυλα-
κή; ποιόν κατεδίκασε εἰς θάνα-
τον; Ὁ Μωσαϊκὸς νόμος ἐπέ-
βαλλε θανατικὴ ποινὴ στοὺς 
βλασφήμους, στὰ παιδιὰ ποὺ 
τολμοῦσαν νὰ χτυπήσουν τὴ 
μάνα ἢ τὸν πατέρα τους, στοὺς 
πόρνους, στοὺς μοιχούς, σ᾿ 
αὐτοὺς ποὺ χωρίζανε τὰ ἀνδρό-
γυνα, στοὺς μάγους καὶ στὶς μά-
γισσες. Μὲ λίγα λόγια, ἡ ἐσχά-
τη αὐτὴ τῶν ποινῶν ἦταν γι᾿ 
αὐτοὺς ποὺ διέπρατταν μεγά-
λα ἐγκλήματα.

Ὁ Ἡρώδης ὅμως κατεδίκα-
σε εἰς θάνατον τὸν Ἰωάννη τὸν 
Πρόδρομο. Τί κακὸ ἔκανε ὁ Ἰω-
άννης; Βλαστήμησε τὸ Θεό; 
Ἐπόρνευσε, ἐμοίχευσε, ἔκανε 
μαγεῖες; Τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἤτα-
νε ἀθῷος. Καὶ τότε πῶς στὸν 
ἀθῷο αὐτὸν ὁ Ἡρώδης ὥρι-
σε τὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, τὸν 
θάνατο;

Ὁ Ἰωάννης ἔκανε κάποιο κακό, 
κάποιο ἔγκλημα. Ποιό εἶνε τὸ 
ἔγκλημά του; Σὲ τέτοια ἐποχή, 
ἐποχὴ δικτατορίας καὶ ὁλοκλη-
ρωτισμοῦ, ποὺ βασιλεύει τὸ ξί-
φος καὶ ἡ βία, ἔγκλημα εἶνε νὰ 
πῇ κανεὶς τὴν ἀλήθεια. Ὅλα τὰ 
ἀνέχεται ἕνα τέτοιο καθεστώς, 
ἀλλ᾿ ὄχι τὴν ἀλήθεια. Τόλμησες 
νὰ πῇς τὴν ἀλήθεια; Θὰ ἔχῃς πε-
ριπέτεια.

Ὁ Ἰωάννης ἦταν ὁ μόνος μέσα 
στὸ βασίλειο τοῦ Ἡρώδη ποὺ 
τόλμησε νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια.

Τί εἶχε κάνει ὁ Ἡρώδης; Εἶχε 
διαπράξει τρία ἁμαρτήματα. 
Πρῶτον ἔδιωξε τὴ γυναῖκα του. 
Δεύτερον πῆρε ἄλλη. Τρίτον 
αὐτὴ ἡ ἄλλη, ποὺ πῆρε, ἦταν ἡ 
Ἡρωδιάδα ἡ γυναίκα τοῦ ἀδελ-
φοῦ του, μὲ ἄλλα λόγια ἡ νύφη 
του. Ἦταν δηλαδὴ διεζευγμέ-
νος, ἦταν μοιχός, ἦταν καὶ αἱμο-
μείκτης. Καὶ ὅμως ἔβγαινε μ᾿ 
αὐτὴν δημοσίως, καὶ τὸν χειρο-
κροτοῦσε ὅλος ὁ κόσμος.

Ἕνας μόνο τὸν ἤλεγξε• ὁ Ἰω-
άννης. Αὐτὸς δὲν τὸν φοβήθη-
κε. Τί εἶχε νὰ χάσῃ;

Εἶχε θέσεις; Εἶχε χρήματα; Ἡ 
μόνη περιουσία του ἦταν μιὰ 
κάππα, κι αὐτὴ ὄχι ἀπὸ μαλλὶ 
ἀλλ᾿ ἀπὸ τρίχες καμήλου. Κρε-
βάτι του εἶχε τὴν ἄμμο τῆς ἐρή-
μου, τροφή του τὶς ἀκρίδες, 
ποτό του τὸ νερὸ τοῦ Ἰορδάνη, 
στέγη του τ᾿ ἄστρα τοῦ οὐρα-
νοῦ. Ἦταν ἀσκητής.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἀσκητὴς ἔρρι-
ξε τὸν κεραυνὸ καὶ σείστηκαν τὰ 
ἀνάκτορα. Λέει στὸν Ἡρώδη• 
«Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχῃς 
τὴ γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» 
(Μᾶρκ. 6,18).

Πῶς τὸ ἄκουσε ὁ Ἡρώδης 
αὐτό; Ἐξωργίστηκε. Διέταξε νὰ 
τὸν πιάσουν, νὰ τὸν δέσουν καὶ 
νὰ τὸν ῥίξουν στὰ μπουντρού-
μια, μέσα στὶς φυλακὲς τῆς Μα-
χαιροῦντος.

Ἔμεινε πολὺ στὴ φυλακὴ ὁ Ἰω-
άννης; Ὄχι. Γιατὶ καὶ μέσ᾿ ἀπὸ τὰ 
σίδερα δὲν σταμάτησε νὰ δι-
αμαρτύρεται γιὰ τὴν ἁμαρτία 
τοῦ Ἡρώδη.

Περισσότερο ὅμως ἐξαγριω-
μένη ἦταν ἡ Ἡρωδιάδα. Προ-
σπαθοῦσε νὰ βρῇ εὐκαιρία νὰ 
ἐκδικηθῇ τὸν Ἰωάννη.

Καὶ τὴ βρῆκε. Ποιά ἦταν ἡ 
εὐκαιρία; Τὸ γλέντι καὶ ὁ χορός. 
Ἔλα τώρα ἐσύ, ποὺ λὲς ὅτι δὲν 
εἶνε τίποτε τὸ γλέντι, δὲν εἶνε τί-
ποτε ὁ χορός. Ἔλα νὰ δῇς, ποῦ 
ἔπεσε τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννου 
τοῦ Προδρόμου.

Ὁ Ἡρώδης ἑώρταζε τὰ γενέ-
θλιά του. Εἶχε φαγητά, κρασιά, 
ὀρχῆστρες, καὶ γυναῖκες διε-
φθαρμένες. Στὸ τέλος δὲ τῆς δι-
ασκεδάσεως καὶ τοῦ χοροῦ, ἐκεῖ 
ποὺ ἦταν ζαλισμένος ἀπὸ τὸ 
οἰνόπνευμα, νά καὶ παρουσιά-
ζεται μιὰ χορεύτρια. Ἡ Ἡρωδιά-
δα τὴν ἔστειλε ἐπίτηδες• ἦταν 
ἡ κόρη της, ἡ Σαλώμη. Χόρεψε 
ἕνα διεφθαρμένο χορὸ τῆς ἀνα-
τολῆς, ποὺ ἔκανε τὸν Ἡρώδη νὰ 
χάσῃ τὸ μυαλό του. Τότε μέσα 
στὸ μεθύσι καὶ στὴ ζάλη του ὁ 
Ἡρώδης τῆς εἶπε μὲ ὅρκο• «Ζή-
τησέ μου ὅ,τι θές, καὶ θὰ σοῦ τὸ 
δώσω• …μέχρι καὶ τὸ μισὸ βασί-
λειό μου» (ἔ.ἀ. 6,22-23).

Πολλὰ πράγματα μποροῦσε 
νὰ ζητήσῃ ἡ κόρη αὐτή. Μπο-
ροῦσε νὰ ζητήσῃ μέγαρα καὶ 
παλάτια, χωράφια, ἀμπελῶνες 
καὶ ἐλαιοστάσια, χρυσὸ καὶ 
ἄργυρο. Τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν 
ζήτησε. Τί φοβερὸ πρᾶγμα εἶνε 
ὁ ἄνθρωπος! Πῆγε καὶ συμβου-
λεύτηκε τὴ μάνα της. Κ᾿ ἐκείνη 
τῆς λέει• Μὴ ζητήσῃς τίποτε 
ἄλλο, παρὰ μόνο τὸ κεφάλι τοῦ 
Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.

Ὤ, τίγρις καὶ χειρότερη ἀπὸ 
τὴν τίγρι εἶνε ἡ κακιὰ γυναίκα! 
Καὶ ἐνῷ στὴν ἔρημο τὸν Ἰωάν-
νη τὸν σεβάστηκαν καὶ τὰ θηρία, 
στὰ ἀνάκτορα ἡ γυναίκα αὐτή, 
χειρότερη ἀπὸ τὸ λιοντάρι καὶ 
τὴν τίγρι, τὸν κατέφαγε.

Γυρίζει ἡ διεφθαρμένη κόρη 
στὸν Ἡρώδη καὶ τοῦ λέει• Θέλω 
σ᾿ ἕνα πιάτο νὰ μοῦ δώσῃς ἀμέ-
σως τὸ κεφάλι Ἰωάννου τοῦ βα-
πτιστοῦ (ἔ.ἀ. 6,25).

Τί ἔπρεπε νὰ κάνῃ ὁ Ἡρώδης; 
Βέβαια εἶχε δώσει ὅρκο, τῆς τὸ 
εἶχε τάξει. Τέτοια τάματα ὅμως 
εἶνε ἁμαρτωλά. Νὰ κάνῃς τάμα 
ἅγιο, ὄχι τέτοια τάματα σατα-
νικά. Ἔπρεπε νὰ πῇ στὴν κόρη• 
Αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω, 
γιατὶ τὴ ζωὴ τοῦ ἄλλου δὲν τὴν 
ἐξουσιάζω. Ἐν τούτοις ὁ Ἡρώδης 
ἔστειλε στρατιῶτες στὴ φυλακὴ 
καὶ ἀποκεφάλισε τὸν Ἰωάννη. 
Καὶ τὸ κεφάλι αὐτό, ποὺ ἄχνι-
ζε ἀκόμη ἀπὸ τὸ αἷμα, τὸ ἔφε-
ραν στὰ ἀνάκτορα, καὶ τὸ ἔδω-
σαν στὴ Σαλώμη καὶ στὴν Ἡρω-
διάδα. Τὸ πῆραν καὶ ἡσύχασαν.

Τί εἶπα, ἡσύχασαν; Ἡσύχα-
σε ἡ Σαλώμη καὶ ἡ Ἡρωδιάδα; 
Ὄχι. Δὲν ἡσυχάζει ὁ ἐγκληματί-
ας, κι ἂς εἶνε στὰ ἀνάκτορα, κι 

ἂς κολυμπᾷ μέσα στὸ χρυσάφι. 
Ἔκανε τὸ ἔγκλημα; σκορπιὸς τὸν 
κεντᾷ. Ἁμάρτησες, ἐπόρνευσες, 
ἐμοίχευσες, διέλυσες οἰκογένει-
ες, ἔφαγες τὸ ψωμὶ τῆς χήρας 
καὶ τοῦ ὀρφανοῦ; Φίδι θὰ ἔχῃς 
μέσα στὴν καρδιά σου. Ὅπου 
νὰ πᾷς, δὲν θὰ μπορῇς νὰ ἡσυ-
χάσῃς καὶ ν᾿ ἀναπαυθῇς.

Δὲν βρῆκαν ἀνάπαυσι ὁ Ἡρώ-
δης, ἡ Ἡρωδιάδα καὶ ἡ Σα-
λώμη. Τὸ τέλος τους φρικτό. 
Ἐρευνῆστε τὰ βιβλία καὶ θὰ 
δῆτε. Ὁ Ἡρώδης ἔχασε τὸ θρό-
νο του. Ἡ Ἡρωδιάδα εἶχε οἰκτρὸ 
θάνατο, καὶ ἡ κόρη της οἰκτρό-
τερο. Περπατώντας μιὰ μέρα ἡ 
Σαλώμη ἐπάνω σὲ μιὰ παγωμέ-
νη λίμνη, σὰν κρύσταλλο, ἔσπα-
σε ὁ πάγος καὶ τῆς ἔκοψε τὸ κε-
φάλι…

Τί μᾶς διδάσκει τὸ σημερινὸ 
γεγονός, ἀδελφοί μου; Πολλὰ 
μᾶς διδάσκει. Ἕνα ὅμως ἂς προ-
σέξουμε ἰδιαιτέρως.

Τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο μᾶς 
διδάσκει, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται 
νὰ ὑπάρχουν στὴν κοινωνία πα-
ράνομα ζεύγη. Ὁ Ἡρώδης ἔδιω-
ξε τὴ γυναῖκα του καὶ πῆρε τὴν 
Ἡρωδιάδα. Παράνομος συμ-
βίωσις.

Καὶ τότε μέν, στὴν ἐποχὴ τοῦ 
Ἡρώδη, ἕνα παράνομο ζεῦγος 
ὑπῆρχε, τοῦ βασιλιᾶ. Ἀλλὰ σή-
μερα, σᾶς ἐρωτῶ, πόσα παρά-
νομα ζεύγη ὑπάρχουν; Κάθε 
συνοικία σχεδὸν ἔχει καὶ κά-
ποια παράνομη συμβίωσι. Θεέ 
μου Θεέ μου, ποῦ κατήντησε ἡ 
πατρίδα μας!

Ὅπως σᾶς εἶπα καὶ ἄλλοτε, 
στὸν Πόντο, στὴ Μικρὰ Ἀσία 
καὶ στὴ Μακεδονία μας 100 
χρόνια περνοῦσαν καὶ διαζύ-
γιο δὲν ὑπῆρχε. Μόνο τὸ φτυά-
ρι τοῦ νεκροθάφτη διέλυε τὰ 
ἀνδρόγυνα. Τώρα χρυσὲς δου-
λειὲς κάνουν οἱ δικηγόροι…

Διαζύγια, διαζύγια, δὲν χορ-
τάσανε ἀπὸ διαζύγια. Τέλος 
κατάφεραν νὰ θεσπιθῇ καὶ τὸ 
αὐτόματο διαζύγιο. Πάει πλέ-
ον ὁ γάμος, ἡ οἰκογένεια δια-
λύεται. Καὶ ἔγινε αὐτό, γιατὶ 
δὲν ὑπάρχει ἕνας Ἰωάννης Πρό-
δρομος.

Ὑπάρχουν 100 δεσποτάδες 
καὶ 8.000 παπᾶδες, ὑπάρχουν 
θεολόγοι, ὑπάρχουν ἱεροκή-
ρυκες. Ὅλους νὰ μᾶς στύψῃς, 
δὲν κάνουμε τὸ νυχάκι τοῦ Ἰω-
άννου τοῦ Προδρόμου.

Ὦ ἐσεῖς ποὺ μ᾿ ἀκοῦτε, παρα-
καλέστε τὸ Θεό, νὰ μᾶς στείλῃ 
ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς, ἱεροκήρυ-
κες, ποὺ νὰ πιστεύουν καὶ νὰ 
εἶνε ἕτοιμοι νὰ θυσιαστοῦν. 
Πιστεύω, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς 
λυπηθῇ. Πρέπει νὰ παρουσι-
αστῇ πάλι στὴν πατρίδα μας 
κήρυγμα ζωηρό, κήρυγμα ῥι-
ζοσπαστικό.

Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς σιωπήσου-
με καὶ προδώσουμε τὴν πίστι, 
καὶ οἱ πέτρες ποὺ πατᾶμε θὰ 
φωνάξουν «Ὁὐκ ἔξεστί σοι» 
(ἔ.ἀ. 6,18), ὄχι διαζύγιο!

Δὲν θὰ γίνῃ ἡ Ἑλλὰς Σουη-
δία. Δὲν θὰ γίνῃ Δανία, οὔτε Σι-
κάγο, οὔτε Μόσχα. Ἡ Ελλὰς θὰ 
μείνῃ Ἑλλάς. Θὰ μείνῃ Πόντος, 
Μικρὰ Ἀσία, Μακεδονία. Δὲν 
θὰ διοικοῦν τὸν τόπο μας μασό-
νοι, ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Ἡ Ελλὰς 
θὰ κυβερνᾶται ἀπὸ τὸ Χριστό• 
ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ 
ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. 

29-8-1975

Είναι αποσπάσματα από 
το βιβλίο του ερευνητή 

Ιωάννου Ρίζου 
«Οι ληστές 

της θείας διδασκαλίας»  
296 σελίδες 

που διατίθεται από 
τον συγγραφέα 

τηλ. 24630 27005 και 
από την εφημερίδα μας 

Τιμή 8 ευρώ 
+ τα ταχυδρομικά 

οΙ λΗστεσ τΗσ 
ΘεΙασ δΙδασκαλΙασ

Αποτομὴ Κεφαλής του 
Τιμίου Προδρόμου +29 Αὐγούστου συνέχεια από τη σελ. 1

ο παπισμός λατρεύει των εωσφόρο;
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Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε την επόμε-
νη ημέρα (6/5/2010) από τη Βουλή με 172 ψή-
φους. Η πρώτη αυτή δανειακή σύμβαση εγκρί-
θηκε από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση), την 
Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και το 
Δ.Ν.Τ. (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) - απο-
καλούμενες ΤΡΟΪΚΑ - και υπογράφηκε στις 
8 Μαΐου 2010, φέροντας την κατ’ ευφημισμό 
ονομασία «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυν-
σης» (Σ.Δ.Δ.). Σ’ αυτήν αποφασίστηκε να χο-
ρηγηθεί στην Ελλάδα δάνειο 80 δις ευρώ και 
σε συνδυασμό με αντίστοιχη χρηματοδότηση 
από το Δ.Ν.Τ. άλλων 30 δις ευρώ. Πρόκειται 

για το μεγαλύτερο δάνειο που χορηγήθηκε 
ποτέ σε χώρα ή διεθνείς οργανισμούς ή κρα-
τικούς πιστωτές.

Οι όροι της δανειακής αυτής σύμβασης 
ήταν επαχθείς και αντιλαϊκοί διότι είχαν κα-
θαρά αποικιακό χαρακτήρα, καθόσον εφαρ-
μόστηκε αυθαίρετα το αγγλικό δίκαιο, παρό-
τι κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν 
ήταν Άγγλος. Και αυτό το κάναν οι δανειστές 
γιατί αυτό υπερασπίζεται κυρίως τα δικαιώ-
ματα του δανειστή, και είναι σκληρό απέναντι 
στον οφειλέτη.

Η Ελλάδα δεσμεύθηκε από αυτή τη σύμ-

βαση έτσι ώστε: Να μην μπορεί να συνάψει 
άλλο δάνειο από καμιά χώρα μέχρι την απο-
πληρωμή του συγκεκριμένου. Να πληρώνει 
τις δόσεις αυτού του δανείου, ως και των 
άλλων δανείων από παλαιότερα δάνεια. Να 
απαγορεύεται η νομική αμφισβήτηση αυτής 
της σύμβασης. Να παραιτηθεί αμετάκλητα 
και άνευ όρων από κάθε ασυλία που έχει ή 
πρόκειται να αποκτήσει. Με απλά λόγια το 
δάνειο είναι ενυπόθηκο, καλυμμένο με την 
εγγύηση της εθνικής περιουσίας. Είναι γνω-
στή η φράση του Στρος Καν στον Παπαν-
δρέου: «Εάν υλοποιήσεις αυτό το πρό-

γραμμα, θα καταστρέψεις το έθνος 
σου». Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Στρος 
Καν καρατομήθηκε, και την θέση του ανα-
λαμβάνει η Λαγκάρντ που ελέω λίστα κρα-
τούσε στο χέρι τον Παπανδρέου, Παπακων-
σταντίνου και πολλούς άλλους βαρόνους τις 
πολιτικής, και μπορούσε να εκβιάζει περνώ-
ντας τα σχέδια των τοκογλύφων. 

Είναι τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα που έκανε 
ως Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου ήταν να κα-
ταμετρήσει και να κοστολογήσει την κρατική πε-
ριουσία που, - ω τι ειρωνεία - ήταν όση και το έλ-
λειμμά μας(!!!);

‘αΞΙοΘρΗΝΗτοσ ΙστορΙα τα ΧρεΗ τΗσ ελλαδασ’ συνέχεια από τη σελ. 3

Ο ελληνικός λαός, από μέρα σε μέρα, 
βυθίζεται πιο πολύ στη φτώχεια στην 
οποία η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου το 
2010 μας έριξε. Μας έβαλε στο γύψο 
χωρίς να σπάσουμε τα πόδια μας. Μας 
αδρανοποίησε ενώ κάτω από τα πόδια 
μας υπάρχει η μεγαλύτερη κινητήρια 
δύναμη, το χρυσάφι και σύμφωνα με 
εκθέσεις, ο ορυκτός πλούτος της Ελ-
λάδας είναι μοναδικός σε όλη την Ευ-
ρώπη.

Προκαλεί έντονο ενδιαφέρον και 
συγχρόνως προβληματισμό το ότι, μια 
χώρα, σαν την Ελλάδα, με μοναδικό 
ορυκτό πλούτο στο υπέδαφός της, να 
μην έχει αναπτύξει ανάλογη βιομηχα-
νία – και αυτή που δημιουργήθηκε μέ-
χρι το 1974 σιγά-σιγά την διέλυσαν – και 
μάλιστα, εάν κρίνουμε από τα “ορυκτά” 
στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, 
η βιομηχανία αυτή θα αποτελούσε και 
“μονοπώλιο” στην Ευρώπη, μιας και τέ-
τοια ορυκτά δεν υπάρχουν σ’ αυτήν. 

Μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι 
τα έσοδα από ανάλογη βιομηχανική 
δραστηριότητα θα ήταν τεράστια, εξ αι-
τίας του γεγονότος ότι αυτά τα ορυκτά 
χρησιμοποιούνται ως προαπαιτούμενα 
στην κατασκευή μηχανημάτων, πολεμι-
κού υλικού, διαστημικών εξαρτημάτων 
και άλλων “χρήσιμων” κατασκευών και 
υπάρχουν αποκλειστικά και σε ποσό-
τητες εκμεταλλεύσιμες στον ορυκτό 
πλούτο της Ελλάδας.

Αν συμπεριληφθούν και τα τεράστια 
κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αε-
ρίου, και υδρίτη – αξίας πολλών δισ., 
ίσως και τρισ., ευρώ, θα μπορούσαμε, 
όχι μόνο να απαλλαγούμε από το χρέ-
ος, αλλά και να μετατρέψουμε την Ελ-
λάδα σε… “Σαουδική Αραβία” και ευερ-
γέτη της Ευρώπης!

Αποτελεί, πραγματικά, εξοργιστι-
κό φαινόμενο, να επιδίδεται η χώρα, 
μέσα από μια ψυχολογία πιέσεων και 
τελεσιγράφων, σε μια αυτοκαταστρο-
φική πολιτική, απομυζώντας τους πο-
λίτες της και στερεύοντας την αγορά 
και την οικονομία της…, τροφοδοτώ-
ντας συνεχώς την Ύφεση και την Ανερ-
γία, με αποτέλεσμα να μην κλείνουν τα 
ελλείμματα, τα οποία δημιουργούν νέο 
χρέος για το οποίο χρειάζονται νέα δά-
νεια… και ταυτόχρονα αμέτρητα κοινω-
νικά και οικογενειακά ερείπια… μια αρ-
χαία τραγωδία!

Οι ελληνικές κυβερνήσεις, για πάνω 
από 40 χρόνια, εγκληματικά κωφεύ-
ουν στις επίσημες μελέτες που έχουν 
υποδείξει Γεωλογικές Υπηρεσίες των 
ΗΠΑ, Γαλλίας, Ρωσίας… και ειδικών 
γεωλόγων καθηγητών (Αντ. Φώσκολο, 
Π. Τζεφέρη, Α. Ζελιλίδη, Ν. Λυγερό…) 
που εκτίμησαν, μόνο για τα κοιτάσμα-
τα νότια της Κρήτης, ότι μπορούν να 
“ταΐσουν” ενεργειακά 100 χρόνια την 
Ευρώπη.

Αναστάτωση προκάλεσε στον οικο-
νομικό κόσμο το υπ’ αριθ. 170561 e-mail 
της STRATFOR (Παγκόσμια Εταιρεία 
Πληροφοριών και Αναλύσεων) που το 
περιέγραψε ο επικεφαλής της εταιρί-

ας Noble Energy (εταιρία που πραγμα-
τοποιεί τις θαλάσσιες έρευνες σε Ισρα-
ήλ και Κύπρο) G. Friedman. Το μήνυμα 
εκείνο, που ίσως για λόγους σκοπιμότη-
τας δεν του δόθηκε η δέουσα σημασία, 
έλεγε: «Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα 
να γίνει ένας μεγάλος παραγωγός πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου μετά τις 
αποκαλύψεις υδρογονανθράκων στη 
θάλασσα γύρω από την Κύπρο και σε 
άλλα μέρη στην περιοχή». Σε πρόσφα-
το συνέδριο στην Κρήτη που διοργα-
νώθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Ορυ-
κτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 
αναφέρθηκαν εκτιμήσεις από το USGS 
(Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ), ότι «η 
περιοχή νότια της Κρήτης μπορεί να 
έχει δυνητικά τεράστια κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων, όπως έχει επιβε-
βαιωθεί από αδημοσίευτα γεωφυσικά 
δεδομένα»!!! (Stratfor 4.11.2011. Εορτή 
του Αγίου Ιωάννου Βατάτζη).

Ο Έλληνας πανεπιστημιακός καθη-
γητής Αντ. Φώσκολος, που είναι και ει-
δικός σύμβουλος της Γεωλογικής Υπη-
ρεσίας της Καναδικής Κυβέρνησης και 
συνεργάζεται με Καναδική Εταιρεία 
εξόρυξης υδρογονανθράκων, δήλωσε 
ότι: Τα αποθέματα υδρογονανθράκων, 
μόνο στην περιοχή του Ηρόδοτου νο-
τίως της Κρήτης, είναι τριπλάσια της 
Αλάσκας. Το φυσικό αέριο είναι διπλά-
σιο της Σαουδικής Αραβίας. Τα δε μη 
συμβατικά κοιτάσματα – όπως λέγονται 
ο υδρίτης και ασβεστίτης – είναι μονα-
δικά παγκοσμίως σε μέγεθος, και με-
ταφράζονται σε δεκάδες τρισεκατομ-
μύρια ευρώ (για την ακρίβεια αναφέρ-
θηκε σε 35 τρισ. ευρώ).

Ο Γκεόργκι Μουρατόφ (Αντιπρόε-
δρος του Κρατικού Οργανισμού Διε-
θνούς Συνεργασίας του Υπ. Εξωτ. της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας) δήλωσε: «Η 
Ελλάδα έχει τόσο πετρέλαιο, όσο και 
ο κόλπος του Μεξικού. Έχουμε εδώ 
και χρόνια στα χέρια μας, φωτογραφί-
ες από δορυφόρο που το αποδεικνύ-
ουν…» και συμπλήρωσε: «Έχουμε τους 
επιστήμονες και τις εταιρείες να σας 
στηρίξουμε στην εξόρυξη των υδρο-
γονανθράκων. Η απόφαση είναι δική 
σας…» (περιοδικό CRASH, τεύχος 15, 
Ιούλιος 2012).

Οι παγκόσμιες ενεργειακές ισορροπί-
ες έχουν αλλάξει άρδην την τελευταία 
δεκαπενταετία, μετά την εισβολή των 
ΗΠΑ στο Ιράκ, τη “νέα δυναμική” που 
ανέπτυξε η Ρωσία του Πούτιν, το καθε-
στώς στο Ιράν, οι αλλαγές σε Αίγυπτο 
και Λιβύη και τις εξελίξεις στη Συρία. Η 
Τουρκία αναβάθμισε τον ρόλο της εμ-
φανιζόμενη ως ισχυρή οικονομική δύνα-
μη, ενώ η Ελλάδα αυτοπυροβολήθηκε 
και οδηγήθηκε σε “χρεωκοπία”.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα τόσων 
πλουτοπαραγωγικών πόρων και ως εκ 
τούτου, αποτελεί το μήλο της έριδος 
ποιος θα τους καρπωθεί, διότι όλοι 
τους είναι μονοφαγάδες κι εδώ ται-
ριάζει η λαϊκή ρήση “όταν πλακώνο-
νται τα βουβάλια στο νερό, την πλη-
ρώνουν τα βατράχια”. Η Ελλάδα, δυ-

στυχώς, στερείται εθνικής στρατηγι-
κής. Η πολιτική και οικονομική ελίτ 
της χώρας λειτουργεί περισσότερο 
ως πράκτορας συμφερόντων ξένων 
χωρών παρά ως εγγυητής των εθνι-
κών συμφερόντων… «Σκοτώνονται» 
Αμερικάνοι, Ρώ-
σοι και Γερμα-
νοί για τις περί-
φημες “ιδιωτικο-
ποιήσεις”, έχο-
ντας όλοι τους 
βέβα ια  κατά 
νου κυρίως την 
εκμετάλλευση 
των ενεργεια-
κών της χώρας, 
γι’ αυτό δημιούργησαν την οικονομι-
κή κρίση σ’ Ελλάδα – Κύπρο…

Οι ΗΠΑ του Ομπάμα δείχνουν να μη 
θέλουν με τίποτα να πατήσει ρωσικό… 
ποδάρι στην Ελλάδα και ειδικώς στο Αι-
γαίο. Η σύγκρουση είναι έντονη μεταξύ 
ΗΠΑ και Ρωσίας, με τη δεύτερη να έχει 
και τη χαλαρή στήριξη της Γερμανίας…

Να ποια είναι η άποψη των Αμερι-
κανών για τον ορυκτό πλούτο και πως 
μπορούν να γίνουν συνδιαχειριστές! 
«Αποκλείεται κάθε στρατιωτική λύση 
στο Αιγαίο. Μια τέτοια σύγκρουση 
δεν μπορούν να εκτιμήσουν που θα 
οδηγήσει. Αντίθετα, όταν η Ελλάδα 
βρεθεί σε παράλυση, θα μπορέσουν 
να επέμβουν σε λίγες ημέρες και να 
πετύχουν αυτά που έχουν σχεδιάσει 
με τα γνωστά διχοτομικά σενάρια 
του Αιγαίου και χωρίς πόλεμο. Πρω-
τίστως θα πρέπει να έχουν προωθή-
σει σε κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις 
ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ανθρώπους οι οποίοι 
θα φθάσουν τη χώρα σε κατάσταση 
παράλυσης…» (Τα είπε κυβερνητικός  
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και είναι κατα-
γεγραμμένα στα πρακτικά της Βου-
λής, τόμος Έκτος, Συνεδριάσεις 4Β 
ΡΣΤ΄ 17/3-27/4/1987).

Λίγο νωρίτερα ο “γνωστός μας” Χέν-
ριτ Κίσινγκερ είχε δηλώσει σε εβραϊκή 
συναγωγή κατά την επίσημη επίσκε-
ψη στη Γερμανία… τα εξής: «Στις αρ-
χές του 21ου αιώνα το Ισραήλ πρέπει 
να ελέγχει όλα τα ενεργειακά κοιτά-
σματα της Αν. Μεσογείου. Από τους 
συνδικαιούχους μόνο με την Τουρκία 
πρέπει να διαπραγματευτεί και στην 
ανάγκη να παραχωρήσει ένα μέρος. 
Οι Αραβικές χώρες της Μέσης Ανα-
τολής θα είναι απασχολημένες σε 
εμφύλιες συρράξεις. Η Ελλάδα και η 
Κύπρος θα μαστίζονται από δρομο-
λογημένη οικονομική κρίση. Η μόνη 
παρηγορία για τους Έλληνες ίσως να 
είναι η δικαίωσή τους για την απο-
πληρωμή των γερμανικών αποζημι-
ώσεων από το Β΄ παγκόσμιο πόλε-
μο. Σ’ αυτή τη δικαστική διεκδίκησή 
τους πρέπει να τους στηρίξουμε, για 
να τρωθεί η οικονομική επανάκαμψη 
και το γόητρο, της πάντοτε επικίνδυ-
νης, για μας, Γερμανίας» (Απόρρητη 
έκθεση της Μοσάντ).

Τα σχέδια αυτά δρομολογήθηκαν 

πριν πολλά χρόνια – όπως θα διαβά-
σεις στη συνέχεια. Η πρώτη ένεση για 
να μας κοιμίσουν πριν από την μεγά-
λη εγχείριση έγινε με το πρώτο ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟ. Συνέχισαν με το δεύτερο και 
τώρα βρισκόμαστε στο τρίτο. Έχουν 

βγει για τα καλά 
στο προσκήνιο. 
Δεν χρειάζεται 
πλέον να κρύβο-
νται. Μας λένε 
ξεκάθαρα τις 
προθέσεις τους. 
Δεν διστάζουν 
να μας προσβά-
λουν γελοιοποι-
ώντας τα πάντα. 

Έχουν την αποικιοκρατική νοοτροπία, 
τη νοοτροπία του κατακτητή, και ασελ-
γούν επί ιερών και οσίων.

“Οι Γερμανοί θέλουν τους υδρο-
γονάνθρακες της Ελλάδας”. Αυτή η 
άποψη άρχισε να κυκλοφορεί κατά 
τη διάρκεια των “διαπραγματεύσε-
ων” που γίνονταν το Σαββατοκύριακο 
11-12/7/2015 στις Βρυξέλες, και αυτό 
βεβαιώθηκε μετά την δημοσιοποίηση 
των επαχθέστατων όρων της συμφω-
νίας. Ο καθηγητής Οικονομικών του 
Παν. Μέρυλαντ, ο οποίος έχει γράψει 
πολλά για την ελληνική ΑΟΖ και δεν 
“μασά” τα λόγια του, σε άρθρο του 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
τη συμφορά που έρχεται: «Τώρα που 
βρισκόμαστε στο χείλος της ολικής 
καταστροφής κινδυνεύουμε να χά-
σουμε και την ΑΟΖ. Η Τρόικα – θε-
σμοί – θα έρθει πάλι να μας σώσει 
παίρνοντας μαζί της αυτή τη φορά 
και τα θαλάσσια οικόπεδά μας, όπως 
θα έλεγε και ο Γιάννης Βαρουφά-
κης, for peanuts. Πολύ φοβάμαι ότι 
οι εταίροι μας ξύπνησαν και θέλουν 
να βάλουν στο χέρι και τους υδρογο-
νάνθρακες μια και εμείς τους έχουμε 
ξεχάσει για τα καλά. Διάβασα άναυ-
δος το κείμενο του σχεδίου του Σό-
ιμπλε… που στην παράγραφο 1α 
αναφέρει: «Μεταφορά πολύτιμων 
ελληνικών περιουσιακών στοιχείων 
αξίας 50 δις ευρώ σε ένα εξωτερικό 
ταμείο όπως το Ινστιτούτο για την 
Ανάπτυξη (institution for Growth) 
στο Λουξεμβούργο, τα οποία θα 
μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν συ-
ναρτήσει του χρόνου και να μειώ-
σουν το χρέος».

Μήπως όλα αυτά είναι ένας καλο-
μελετημένος σχεδιασμός, που όταν 
θα φθάσουμε στο οικονομικό απρο-
χώρητο, να εμφανιστούν οι Γερμα-
νοί και να μας πουν “σας χαρίζου-
με μέρους του χρέους αλλά δώστε 
μας την εκμετάλλευση του πλούσιου 
υπεδάφους σας;”. Και έτσι θα παρα-
δώσουμε ανυπολόγιστο πλούτο, για 
να μας χαριστούν χρέη που ο ελληνι-
κός λαός τα έχει ξεπληρώσει 2-3 φο-
ρές, τουλάχιστον.

Να είναι τυχαίο που οι δανειστές – 
Γερμανία – ζητούν μείωση των αμυντι-
κών δαπανών και κλείσιμο των στρατι-

ωτικών-αμυντικών εργασιών, ενώ γνω-
ρίζουν ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με 
τους γείτονές μας; Είναι σαφές ότι επι-
διώκουν την αποδυνάμωση της επιχει-
ρησιακής μας ικανότητας αφενός και 
τη μη κάλυψη των συνόρων μας ως ευ-
ρωπαϊκών συνόρων αφετέρου, καθό-
σον ουδεμία τέτοια δέσμευση αναφέ-
ρεται και στα τρία μνημόνια.

Δυστυχώς η δική μας ηττοπάθεια και 
ο εθνικός μας αμοραλισμός τους επέ-
τρεψε να πάρουν κεφάλι και ν’ αρχί-
σουν να διεκδικούν: οι Αλβανοί εθνικι-
στές την Ήπειρο, οι Σκοπιανοί τη Μα-
κεδονία, οι Τούρκοι τη Θράκη και το Αι-
γαίο (!) υποστηριζόμενοι από Αμερικα-
νούς και Γερμανούς που θέλουν να λε-
ηλατήσουν και να ληστέψουν τον εθνι-
κό μας πλούτο!

Ο θεός, αγαπητοί αναγνώστες, ευ-
λόγησε και με τα δύο χέρια αυτόν τον 
τόπο που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ. Της έδω-
σε ό,τι έχουν όλες οι άλλες χώρες του 
Πλανήτη και επιπλέον, σπάνιες ομορ-
φιές, παραδεισένια φύση, χάρες ανε-
πανάληπτες και ορυκτό πλούτο μονα-
δικό στον κόσμο. 

Αρχίζοντας από το περίφημο ΟΣ-
ΜΙΟ (σκληρό, όμορφο, μεταλλικό χη-
μικό στοιχείο της ομάδας του λευ-
κοχρύσου) που εντοπίζεται, σύμφω-
να με επιστημονικές έρευνες, σε με-
γάλες ποσότητες στα Ίμια και γενι-
κώς στο Αιγαίο ΜΑΣ διερωτώμαστε 
γιατί οι τόσες προηγούμενες κυβερ-
νήσεις αλλά και η τελευταία αδιαφό-
ρησαν (-ούν) για το θέμα ενώ γνωρί-
ζουν ότι η προμήθειά του στοιχίζει 
100.000 δολάρια το γραμμάριο (!!!);

Και δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ που ενδι-
αφέρονται (εικάζεται ότι αυτή κυρίως 
με την απόλυτη ανοχή της επέτρεψε 
στην Τουρκία να προκαλέσει το επει-
σόδιο των Ιμίων) για την προμήθειά 
του (όσμιο). Όντως πολλοί οι ενδια-
φερόμενοι (Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλ-
λία…) διότι η χρήση του είναι παντοει-
δής. Αρχίζει από τις άκρες του στυλο-
γράφου και καταλήγει, ως απαραίτη-
το υλικό στα καύσιμα των πυραύλων 
και των διαστημοπλοίων ως καταλύ-
της, στη γόμωση πυρηνικών βομβών 
και σε μέταλλα για τον σχηματισμό 
κραμάτων εξαιρετικής αντοχής στη 
θερμότητα και τη σκληρότητα. Είναι 
δυσεύρετο γι’ αυτό η μέση τιμή πώ-
λησής του ανέρχεται στα 100.000 δο-
λάρια το γραμμάριο.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι έχει από-
θεμα (πού το έχει όμως δεν μας λέει) 
ΟΣΜΙΟΥ 9 τρισ. ευρώ! Μήπως αυτά τα 
9 τρισ. ευρώ βρίσκονται στα Ίμια και γι’ 
αυτό είχαμε και το γνωστό θερμό επει-
σόδιο του 1996; (Στα Ίμια εκτός από 
Όσμιο υπάρχει κόκκινος υδράργυρος, 
χρυσός, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 
πιθανώς παγωμένο μεθάνιο).

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η συνολι-
κή αξία των οσμίου στην Ελλάδα αγγί-
ζει τα ΤΕΤΡΑΚΙΣ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ!!!

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»
συνέχεια από τη σελ. 1
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Από όσα έχουν αναφερθεί περί, ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, συνάγεται ότι το Πρόσωπο εί-
ναι το ίδιο, το εκ της φύσεως διακρινόμενο και χωρι-
ζόμενο. Με άλλες λέξεις, πρόσωπο σημαίνει το εξι-
στάμενον (= εξερχόμενον), το μη υποκείμενο στους 
νόμους της φύσεως, αλλά έχον ιδίους νόμους. Η φύ-
σις υπόκειται στους αδήριτους νόμους της αιτιότη-
τος: Γεννάται, αυξάνεται, αποθνήσκει. Στην φύση κυ-
ριαρχεί το ακούσιον και το αναγκαίον. Αντίθετα το 
πρόσωπον εξέρχεται της φυσικής αναγκαιότητος, 
ενεργεί εκούσια και υπεύθυνα και πολλάκις παρά 
τους φυσικούς νόμους. Το πρόσωπο, παρά τους φυ-
σικούς νόμους, οι οποίοι ακολουθούν στην συντήρη-
ση της ζωής, συχνά θυσιάζει τη ζωή του και σε περί-
πτωση πείνας δεν κατασπαράσσει τον συνάνθρωπο 
του, ως θα έπραττε τούτο κάθε άλλογο ζώον, αλλά 
αποθνήσκει εκ της πείνας.

Πρόσωπον είναι το μη φερόμενον υπό της φύσε-

ως ασυνείδητα και ακούσια, αλλά το φέρον συνειδη-
τά και υπεύθυνα την φύση, το ενεργούν δια της φύ-
σεως, αλλά όχι υπό της φύσεως. Κάπως οξέως διατυ-
πούντες θα λέγαμε: Ό,τι ταυτίζεται προς εαυτό και 
αποσκοπεί διαρκώς να συγκρατήσει τα εαυτού είναι 
φύσις. Ό,τι «χάνεται», και εξέρχεται, διαφοροποιεί-
ται, διακρίνεται και διαχωρίζεται της φύσεως είναι 
πρόσωπον. Το εγωιστικό, το αυτοσυντηρούμενο εί-
ναι φύσις, το θυσιαζόμενο χάριν κάποιου άλλου εί-
ναι πρόσωπον. Όσον εξέρχεται κάποιος της φύσε-
ως, τόσον περισσότερον θυσιάζεται και γίνεται πρό-
σωπον, ήτοι αυτοτελειούται. Όσον παραμένει κά-
ποιος στην φύση του, τόσο και «βυθίζεται» σ’ αυτή, 
σβήνει ως πρόσωπον, γίνεται μάζα ενστικτωδώς και 
ασυνειδήτως κινούμενη και φερόμενη.

Ειδικά σε σχέση προς τον Θεό έχουμε να πούμε: 
Ο Θεός είναι τρία πρόσωπα ή υποστάσεις. Ο Θεός, 
όπως λέγει ο Γρηγόριος ο θεολόγος, «διαιρείται αδι-
αρέτως ... και συνάπτεται διηρημένως» [Λόγος εις το 
Αγ. Φώς]. Τα προσωπικά ιδιώματα εδώ είναι μοναδι-

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 50ονΗ 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)

κά, ίδια, ανεπανάληπτα. Ό,τι είναι ο Πατήρ, δεν εί-
ναι ο Υιός και το Πνεύμα. Ό,τι είναι ο Υιός δεν είναι 
ο Πατήρ και το Πνεύμα, και ό,τι είναι το Πνεύμα δεν 
είναι ο Πατήρ και ο Υιός. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, 
ο Υιός γεννάται εκ του Πατρός, και το Πνεύμα εκπο-
ρεύεται από τον Πατέρα και αποστέλλει στον κόσμο 
στο όνομα του Υιού, [Ιωάν. 14,26]. Και όμως τα τρία 
αυτά θεία πρόσωπα είναι συγχρόνως το αυτό, η αυτή 
Ουσία, η αυτή ενέργεια, η αυτή θέληση. Οι άνθρω-
ποι ως πρόσωπα, καίτοι έχουν την αυτή φύση διαι-
ρούνται κατ’ αριθμόν. Τα τρία Θεία Πρόσωπα έχουν 
πάντα την μία και την αυτή και όλη τη Θεία Φύση 
και δεν διαιρούνται, αλλά διακρίνονται απ’ αλλήλων. 
Εν τούτοις οι διαιρέσεις αυτές είναι τόσον πραγμα-
τικές όσον και η Θεία ΟΥΣΙΑ.

Η Ορθόδοξος Ανατολή φοβούμενη υποτίμη-
ση των Θείων Προσώπων έναντι της ΟΥΣΙΑΣ, 
χρησιμοποιούσε κυρίως τον όρο «ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ», 
έναντι της Σαβελιανιζούσης (= Σαβέλιος, αιρετι-
κός) Δόσεως, η οποία προτιμούσε τον όρο «ΠΡΟ-
ΣΩΠΟΝ». Τα τρία Θεία Πρόσωπα λέγει ο Ιωάν-

νης ο Δαμασκηνός, «την εν αλλήλοις περιχώρη-
σιν έχουσι δίχα πάσης συναλοιφής και συμφύρσε-
ως». Κάθε Θείο Πρόσωπο δωρίζει εαυτόν και την 
ζωή του στα δυο άλλα Θεία Πρόσωπα και ζή συγ-
χρόνως «εν τοις δύο ετέροις προσώποις». Ώστε 
πρόσωπον εδώ δεν είναι τόσον το άτομον, το μη 
εκ της φύσεως χωριζόμενον, όσον το εξιστάμε-
νον, «το εν αυτώ διαμένον μόνον εν τη αυτοδω-
ρίσει». Το Πρόσωπο δεν είναι μέρος της φύσεως, 
αλλά «αυτή η φύσις εν τη πληρότητι αυτής», διό-
τι το πρόσωπον είναι η φύσις, εκουσίως, συνειδη-
τώς και ελευθέρως ζώσα και ενεργούσα. Στο θεό 
υπάρχει απόλυτος ελευθερία και αυτοσυνειδη-
σία: Η αυτή φύσις υπάρχει «εν τρισί προσώποις». 
Τα τρία θεία Πρόσωπα ζουν εν πλήρει κενώσει εν 
τη αρνήσει του υπάρχειν έκαστον δι’ εαυτό και 
καθ’ εαυτό, ήτοι εν τη διακρίσει από της φύσεως. 
Αντιστοίχως και ο άνθρωπος, όσον εγκαταλείπει 
το ΕΓΩ του χάριν του θείου, τόσον γίνεται ΕΓΩ, 
δηλαδή πρόσωπον και αυτεξούσιος (= ελεύθερος).

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

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

Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνεχεια από την 11η Ομιλία  18/1/1981

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ἡ Επιστολή πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς Σμύρνης, 
μαζί μέ τήν Ἐπιστολήν πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς Φι-
λαδελφείας, εἶναι οἱ μόνες Ἐπιστολές πού στε-
ροῦνται ἐλέγχου· περιέχουν μόνον ἐπαίνους. Δέν 
ὑπάρχει καμμία κατηγορία· μόνον ἔπαινοι! Εἶναι 
Ἐπιστολές γεμάτες ἀπό ἔπαινον καί παρηγορίαν.

Πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς Σμύρνης ὑπῆρξε ὁ Βου-
κόλος. Διάδοχος τοῦ Βουκόλου, πιθανώτατα δέ 
καί παραλήπτης τῆς Ἐπιστολῆς, εἶναι ὁ ἀποστο-
λικός Πατήρ καί Ἱερομάρτυς, ἅγιος Πολύκαρπος, 
πού ἐμαρτύρησε εἰς τάς 23 Φεβρουαρίου, τοῦ 
ἔτους 155 μ.Χ.

Ἡ Επιστολή αὐτή, πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς Σμύρ-
νης, εἶναι ἕνα κλασσικόν ὑπόδειγμα παρηγορίας 
διά τούς ἥρωας τῆς πίστεως.

«Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος, ὅς ἐγένετο 
νεκρός καί ἔζησεν».

Ἡ προσηγορία αὐτή τοῦ ἀποστολέως Χριστοῦ 
εἶναι παρμένη ἀπό τήν εἰσαγωγικήν ὀπτασίαν –πού 
εἴχαμε ἀναλύσει μία περασμένη φορά– καί προσι-
διάζει πρός τό ὅλον περιεχόμενον τῆς Ἐπιστολῆς 
πού ἀκολουθεῖ, διότι ὁ λόγος ἀναφέρεται στούς 
διωγμούς, στά μαρτύρια καί στόν θάνατο. Ἑπομέ-
νως, δέν θά πρέπῃ νά φοβηθοῦν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι 
θά ὑποστοῦν αὐτά, διότι Ἐκεῖνος πού τούς ἀπο-
στέλλει τήν Ἐπιστολήν, καί χάριν τοῦ Ὁποίου ὑφί-
στανται τό μαρτύριον καί τόν θάνατον, εἶναι ὁ Ἴδι-
ος,  «ὅς ἐγένετο νεκρός καί ἔζησεν».

Μέ ἄλλα λόγια, τί ἔχουν νά φοβηθοῦν; Τόν θά-
νατο; Σέ τίποτα δέν ἔχει νά τούς βλάψῃ, ἀφοῦ θά 
ἀναστηθοῦν, δυνάμει τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ἐναν-
θρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας γράφει:
«Πρῶτος ἐστίν ὡς Θεός· ἔσχατος ὡς ἄνθρω-

πος, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν καιρῶν γεγονώς, καί διά τῆς 
τριημέρου νεκρώσεως ἀνοίξας ἡμῖν τήν ζωήν τήν 
αἰώνιον».

Ἀλήθεια, τί θά πῇ «Ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ 
ἔσχατος»;

«Πρῶτος» λέγεται ὡς Θεός· «ἔσχατος», ὡς 
ἄνθρωπος. Διότι «πρῶτος» εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος 
ὑπάρχει πρό πάντων τῶν ὄντων. «Ἔσχατος» δέ, ὡς 
πρός τήν ἀνθρωπίνη φύσι, διότι προσέλαβε οὕτως 
εἰπεῖν ἀνθρωπίνη, κτιστήν φύσιν, ἐκ τῶν ὑστέρων· 
ὡς «ἔσχατος».

Ἀλλά ἀκόμη, ἡ προσηγορία «ὁ πρῶτος καὶ ὁ 
ἔσχατος» δέν εἶναι τί ἄλλο παρά μία ἀπήχησις τοῦ 
Ἄλφα καί τοῦ Ὠμέγα, πού μᾶς εἶχε πῆ εἰς τό προοί-
μιον τῆς Ἐπιστολῆς· «Ἐγώ εἶμαι τό Α καί τό Ω· δη-
λαδή, ἡ Ἀρχή καί τό Τέλος· ὁ Πρῶτος καί ὁ Ἔσχα-
τος. Ἐγώ πού ἔχω ἐν ἐαυτῷ πᾶν ὅ,τι εἶναι ἀρχή, 
πᾶν ὅ,τι εἶναι πρῶτο ἀπό ὅλα τά κτίσματα, πᾶν 
ὅ,τι εἶναι τελευταῖο. Ὅλα τά κτίσματα ὑπάρχουν 

σέ μένα τόν Θεόν».
«Ὁἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτω-

χείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ» –Γνωρίζω τά ἔργα σου 
καί τή θλῖψι σου καί τή φτώχεια σου· ἀλλά εἶσαι 
πλούσιος–.

Βέβαια, ἐκ πρώτης ὄψεως μοιάζει ὅτι εἶναι τό 
πράγμα ὀξύμωρον. Πῶς εἶναι πλούσιος, ἀφοῦ εἶναι 
φτωχός;! Λέγει· «Γνωρίζω τήν φτώχεια σου, ἀλλά 
εἶσαι πλούσιος»!

Ἴσως, κάποιος πού ἀσχολεῖται μόνο μέ τά οἰκο-
νομικά, καί δέν ἔχει κανένα πνευματικόν ὁρίζοντα, 
οὔτε κάν τήν γλώσσα τῆς ἀλληγορίας γνωρίζει, θά 
μποροῦσε νά πῇ ἐδῶ· «Μήπως ὁ ἐπίσκοπος τῆς 
Σμύρνης εἶχε τίποτα χρήματα κρυμμένα πουθενά 
καί ἐφαίνετο πτωχός, καί τώρα τόν ἀποκαλύπτει ὁ 
Κύριος, λέγοντας ὅτι εἶναι πλούσιος, γιατί τά ἔχει 
κρυμμένα ἤ ἔχει καταθέσεις;».

Ὄχι! Προφανῶς δέν ἀναφέρεται εἰς αὐτό. «Εἶσαι 
φτωχός· τό ξέρω αὐτό. Γνωρίζω λοιπόν τά ἔργα 
σου, ξέρω τίς θλίψεις σου, ξέρω καί τήν φτώχεια 
σου. Παρά ταῦτα, –θά σοῦ τό δείξω αὐτό– εἶσαι 
πλούσιος».

Ἐδῶ ἔχομε ἕνα τρίπτυχον μιᾶς χριστιανικῆς πο-
ρείας πρός τήν ἁγιότητα.

Θά παρακαλέσω νά προσέξωμε ὅλως ἰδιαιτέ-
ρως αὐτό τό τρίπτυχον, διότι ἀποτελεῖ πορεία τῆς 
Ἐκκλησίας, πορεία δηλαδή τῶν πιστῶν. Θά παρα-
καλέσω ἀκόμη, ὅ,τι θά ἀκούσετε, μή πῆτε ὅτι αὐτά 
εἶναι γιά μερικούς· εἶναι γιά ὅλους μας!

Ποιό εἶναι τό τρίπτυχον αὐτό;
Εἶναι τά «ἔργα», ἡ «θλῖψις» καί ἡ «πτωχεία».
Ὅταν ὁ Κύριος λέγῃ «οἶδά σου», σημαίνει ὅτι 

γνωρίζει.
Τί γνωρίζει ὁ Κύριος;
Τά «ἔργα» γνωρίζει.
Ποιά εἶναι αὐτά τά «ἔργα»;
«Ἔργα» εἶναι ἡ δράσις ἡ ποιμαντική τοῦ ἐπισκό-

που εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σμύρνης. Εἶναι τά ἔργα 
τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας. Ἀλλά εἶναι καί 
τά ἔργα τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς γῆς.

Θέλετε κάτι ἀκόμη; Δέν εἶναι μόνο τά ἔργα, μέ 
τήν στενήν σημασία τῆς λέξεως. Ἀλήθεια, εἶναι 
πολύ στενή ἡ σημασία τῆς λέξεως, ὅταν λέμε ὅτι 
«ἔργα» εἶναι φιλανθρωπία μόνον! Λέμε ὅτι «καλά 
ἔργα» ἤ «φιλανθρωπία» εἶναι τό ἴδιο πράγμα. Ὄχι. 
Ἔργα, ἐν εὐρείᾳ ἐννοίᾳ, εἶναι ὁ βίος καί ἡ πολιτεία 
τοῦ πιστοῦ. Νά τό ξέρομε.

Μπορεῖ κάποιος ἄνθρωπος νά μήν ἔχῃ τήν δυνα-
τότητα νά ἀσκήσῃ φιλανθρωπία, δηλαδή νά δώσῃ 
ἐλεημοσύνη, νά δώση χρήματα, ἤ νά ἀνεβῇ καί νά 
κατεβῇ σκάλες γραφείων καί ὑπουργείων, γιά νά 
διεκπεραιώσῃ ὑποθέσεις ἀνθρώπων ἐχόντων τήν 
ἀνάγκη του. Μπορεῖ νά εἶναι εἰς τό κρεβάτι, μπο-

ρεῖ νά εἶναι πάμπτωχος ἄνθρωπος, καί νά ἔχῃ ἔργα. 
Καί ποιά νά εἶναι τά ἔργα του αὐτά; Νά εἶναι ὁ βίος 
καί ἡ πολιτεία του· ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον ζεῖ. Αὐτά 
εἶναι, ἐν εὐρείᾳ ἐννοίᾳ, τά ἔργα τοῦ πιστοῦ.

Κάποτε, θά μᾶς πῇ ὁ Κύριος, ἀγαπητοί: «Ὁἶδά 
σου τὰ ἔργα –Γνωρίζω τά ἔργα σου–. Ποιά; Τόν τρό-
πο μέ τόν ὁποῖον ἔζησες, πῶς σκεπτόσουν, πῶς μι-
λοῦσες, πῶς ἐκινεῖσο. Ἄν εἶχες μέσα σου φιλάνθρω-
πες διαθέσεις, χωρίς ἴσως νά ἔχῃς τήν δυνατότητα 
νά ἐκδηλώσῃς αὐτές τίς διαθέσεις».

Πόσες φορές βλέπομε τούς ἀνθρώπους, καί θέ-
λομε νά τούς βοηθήσωμε, ἀλλά δέν μποροῦμε! 
Ἔχομε ὅμως τήν διάθεσι μέσα μας.

Κάποτε, μπορεῖ νά κλάψουμε γι’ αὐτό τό πράγ-
μα καί νά ποῦμε: «Θεέ μου, κοίταξε αὐτούς τούς 
ἀνθρώπους! Χιόνισε· κάνει κρύο· καί ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι πού μένουν σέ ἀντίσκηνα –μά ὡς σει-
σμόπληκτοι μά ὡς φυγάδες μά ὡς πρόσφυγες μά 
ὡς μή ἔχοντες στέγην–»! καί πονέσουμε γι’ αὐτό…

Ἀκόμη, γιά τά πουλιά, τά σπουργίτια, πού δέν 
μποροῦν νά βροῦν τήν τροφή τους, ἐπειδή ἔχει 
πολύ χιόνι· καί τά βλέπει καί λέγει: «Κύριε· ἄχ, 
αὐτά τά πουλάκια ὑποφέρουν, ἐπειδή φταίω ἐγώ 
ὁ ἄνθρωπος. Ἄν ἐγώ δέν ἁμάρτανα εἰς τόν Παρά-
δεισον, ἡ κτίσις δέν θά ὑπέφερε αὐτήν τήν ὥρα. Ἄν 
λοιπόν ὑπάρχῃ αὐτή ἡ κατάστασις μέσα εἰς τήν κτί-
σιν, υπάρχει γιατί ἐγώ ὁ ἄνθρωπος πταίω»!

Πέστε μου· αὐτά ὅλα δέν εἶναι ἔργα; δέν εἶναι φι-
λάνθρωπες ἐκδήλωσεις, φιλάνθρωπες διαθέσεις;

Κι ἄν κανείς ἀκόμη –ἄν τό θέλετε– ἀνοίξῃ τό πα-
ράθυρό του καί βάλῃ ψιχουλάκια, καί περιμένῃ νά 
ἔλθουν τά πουλάκια, τά σπουργιτάκια –γιατί τώρα 
τόν χειμώνα κυρίως μόνο τά σπουργίτια ὑπάρχουν 
ἐδῶ γύρω στά σπίτια μας–, ἔλθουν καί φᾶνε ψι-
χουλάκια, αὐτά δέν εἶναι φιλάνθρωπα αἰσθήματα;

Πιστέψτε με, ἀλήθεια, ὅτι ὅταν λέμε «ἔργα» μή 
πηγαίνει τό μυαλό μας στό ὅτι πρέπει νά διαθέσου-
με χρήματα, νά ἀνεγείρουμε –ξέρω ’γώ– γηροκο-
μεῖα, βρεφοκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα κλπ.

Ὁ Θεός λοιπόν γνωρίζει τά ἔργα τοῦ κάθε ἀνθρώ-
που καί τῆς Ἐκκλησίας.

Τό δεύτερον τοῦ τριπτύχου εἶναι ἡ «θλῖψις».
«Θλῖψις» εἶναι ἡ κατάστασις πού δημιουργεῖται 

ἀπό τίς ἀντιξόους καί ἀντιθέους δυνάμεις, ἕνεκα 
τῆς παρουσίας τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ φθό-
νος καί ἡ σφοδρά ἀντίθεσις τοῦ Σατανᾶ.

Ὅταν ὁ διάβολος καί οἱ ἄνθρωποί του, τά ὄργα-
να τοῦ Σατανᾶ, ἰδοῦν τά ἅγια ἔργα τοῦ ἀνθρώπου, 
τότε φθονοῦν, τότε ἐπιτίθενται· δημιουργοῦν κατα-
στάσεις, προβλήματα. Αὐτή ἡ θλῖψις πού δημιουρ-
γεῖται ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ διαβόλου, τῶν φθο-
νερῶν καί ἀπίστων ἀνθρώπων, αὐτή εἶναι ἡ θλῖψις 

πού ἔχει ὁ πιστός.
Νά τό ξέρετε –τό λέγαμε μία περασμένη φορά–· 

εἶναι ἀδύνατον νά εἶσαι πιστός ἀληθινά καί νά μήν 
ἔχῃς θλῖψι!

Ὁ Κύριος τό ἐβεβαίωσε: «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν 
ἔξετε» –Εἰς τόν κόσμον θά ἔχετε θλῖψι– ( 3).

Ὄχι θλῖψιν ἀπ’ τίς ἁμαρτίες μας –αὐτή εἶναι κο-
σμική θλῖψις–· οὔτε θλῖψιν πού προέρχεται ἀπό 
μία ἀποτυχία μου ἤ ἀπό μία ἀπώλεια –ἔχασα μία 
δουλειά πού θά κέρδιζα χρήματα· ἔχασα χρήματα 
στόν δρόμο· μοῦ ἔκλεψαν τό σπίτι· ἔπαθα μία ζη-
μιά· ἔγινε ἕνας σεισμός· μιά πλημμύρα· μοῦ κατε-
στράφησαν τά χωράφια μου, ἡ παραγωγή μου–. 
Αὐτές οἱ θλίψεις δέν εἶναι κατά Θεόν· εἶναι κατά 
κόσμον. Ἄν ἔχῃς μία τέτοια θλῖψι, δέν μπαίνεις στή 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ἄν ἔχῃς θλῖψιν ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή 
ἀκριβῶς ζεῖς κατά Θεόν, καί προκαλεῖται –ὅπως σᾶς 
εἶπα– ὁ φθόνος, τό μῖσος, ἡ κακία τοῦ Σατανᾶ καί 
τῶν ἀνθρώπων του, καί σοῦ δημιουργοῦνται κα-
ταστάσεις καί προβλήματα, τότε εἶσαι μακάριος.

Καί –ἄν θέλετε νά τό ἐπεκτείνω– ὅταν, ἀκόμα, 
ἔχω τίς κατά κόσμον θλίψεις –τό νερό μοῦ πῆρε τήν 
παραγωγή· ἔπεσε τό σπίτι μου ἀπό τόν σεισμό–, 
καί δέν πέφτω –Προσέξτε· πραγματικότητα αὐτό· 
μοῦ τό ’λεγε ἕνας ἀδελφός· εἶναι παρών– δέν πέ-
φτω ἀνάσκελα νά μουτζώνω τόν Θεόν μέ τά χέρια 
καί μέ τά πόδια μου... –Να φυλάξῃ ὁ Θεός! Ἅμα τό 
ἄκουσα, ἀνατρίχιασα!– καί δέν βαρυγκομῶ, τότε 
αὐτή ἡ κοσμική θλῖψις παίρνει διαστάσεις πνευ-
ματικές· τότε μετράει· βαραίνει στήν αἰωνιότητα. 
Ὅπως καί ἡ βλασφημία καί ὁ γογγυσμός· κι αὐτά 
μετροῦν στήν αἰωνιότητα.

Καί ἐρχόμεθα εἰς τό τρίτον τοῦ τριπτύχου τῆς χρι-
στιανικῆς πορείας, πού εἶναι ἡ «πτωχεία»· ἡ ὑλική 
«πτωχεία». Σ’ αὐτό θά μείνω ἰδιαιτέρως. Καί θέλω, 
παρακαλῶ, πολύ νά προσέξετε.

Τί εἶναι «πτωχεία»;.
συνεχίζεται
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• ΔΕΝ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ὁ Προφήτης Ἠσαΐας, οὔτε 

αὐτοδικεῖ. Αἰτεῖται καί καλεῖ τόν Κύριο νά ἐπιβά-
λει τήν Δικαιοσύνη Του! Εἶναι τόσον ἀδίστακτοι 
καί ἄδικοι γιά τόν Λαό, οἱ πολιτικοί ἡγέτες του, 
ὥστε πρέπει νά τιμωρηθοῦν. Πρέπει νά δοκιμά-
σουν καί αὐτοί τήν ἀδικία κατά τόν ἴδιο τρόπο 
πού τήν ἐπιβάλουν στούς παγιδευμένους λα-
ούς. Τόν καλεῖ νά προσθέσει καί σ’ αὐτούς τά 
δεινά πού φορτώνουν στίς ψυχές τῶν λαῶν...

• ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ! «Στή Γερμανία, Ὀλλανδία καί 
Βέλγιο καταλήγουν ἑκατοντάδες ἀδέσποτα σκυ-
λιά ἀπό τήν Ἑλλάδα προκειμένου νά χρησιμοποι-
ηθοῦν ὡς πειραματόζωα ἤ νά βρεθοῦν σέ πορ-
νεία, ὅπου κτηνοβάτες πληρώνουν ἕως καί 400 

εὐρώ...» Τό κύκλωμα ἐμπορίας ἀδέσποτων σκύ-
λων ἔχει μιά «ἑταιρεία μαϊμού» στήν γερμανι-
κή πόλη Ὁὔλμ, πού κατάφερε ἕνα ζευγάρι Γερ-
μανῶν νά τήν δηλώσει σάν ἐμπορική ἐπιχείρη-
ση... (Ἐφ. «δ.» 27.1.2015).

• ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΡΤΙ ἔγινε τέλος Ἀπριλί-
ου στήν Σταλίδα τῆς Κρήτης ἀπό τό Ὀλλανδικό 
swingers club, ἀνταλλαγῆς συντρόφων (!!) μέ κό-
στος 1000 € τό ἄτομο. Μετά ἀπό τούς «ὑπερή-
φανους γκέι» τοῦ Καμίνη καί Μπουτάρη τώρα 
φιλοξενοῦμε στήν λεβεντογέννα Κρήτη ὀργανω-
μένη καί... «νόμιμη» τήν «μοιχεία».

• ΦΡΙΚΗ! Συμμορία ἑπτά Βρετανῶν κακο-
ποιοῦσε νεογέννητα. Ἔχει χυθεῖ πολύ μελά-

νι γιά τή Βρετανία «ὡς τήν κατεξοχήν χώρα μέ 
τάσεις παιδοφιλίας πού ἐθελοτυφλεῖ καί ταυ-
τόχρονα συγκαλύπτει τό φρικῶδες σεξουαλικό 
ἔγκλημα». Ἡ... παράδοση στό κτηνῶδες «ἄθλη-
μα», συνεχίζεται ἀμείωτο καί ἀτιμώρητο.

• Σ’ ΑΥΤΗ τή... Δύση ἔχουμε ἐναποθέσει τίς 
ἐλπίδες μας νά «ἀνήκομεν» γιά νά... προοδεύ-
σωμεν. Σ’ αὐτή τήν Δύση τῶν κτηνοβατῶν, τῶν 
παιδόφιλων, τῶν γκέι, τῶν ἐκθηλυσμένων, τῶν 
ἄφυλων παραμορφωμένων, τῶν ἀσυνείδητων 
τοκογλύφων, τῶν φανατικῶν ἐραστῶν πάσης 
διαφθορᾶς καί ἀνωμαλίας, σοδομιτῶν... πο-
λιτισμένων. Προτιμήσαμε τήν «Πόρνην Βαβη-
λώνα» τοῦ Ἀρμαγεδώνα καί ἐγκαταλείψαμε 

τό «μικρόν ποίμνιον» τοῦ Ναζωραίου. Ἄς προ-
σευχηθοῦμε τουλάχιστον οἱ ἐναπομείναντες νά 
μήν τιμωρηθοῦμε ὡς μᾶς πρέπει, ἀπό ἐκεῖνο τό 
ἀναπότρεπτο «ὁ γνοὺς καί ἀποστατήσας πολ-
λάς δαρήσεται»...

• ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ γυναῖκες ἀλλά καί gay 
τό νέο βρετανικό Κοινοβούλιο. Ὁ γνωστός ὁμο-
φυλοφιλικός λαός ὅλο καί πιό πολύ βυθίζεται 
στήν ἐξαφανισμένη πόλη τῶν Σοδόμων καί 
Γομμόρας. Τό Κοινοβούλιο τῆς Βρετανίας πε-
ριλαμβάνει 32 βουλευτές πού ἔχουν δηλώσει 
ἀνοιχτά τήν ὁμοφυλοφιλία τους...!! Ἡ Εὐρώ-
πη σέ ὀνειδισμό.

«Χρ. Βιβλιογραφία»

συνέχεια από τη σελ. 1

Για την ιστορία
Το δράμα των κρατούμενων στρα-

τιωτών, που αντιτάχθηκαν στο δικτα-
τορικό καθεστώς και βρίσκονταν σε 
διάφορες φυλακές της χώρας, τον 
απασχολούσε και πονούσε, γι' αυτό 
σαν Αρχιεπίσκοπος έδωσε εντολή το 
1968 στον Πρωτοσύγκελο της Αρχιε-
πισκοπής να συγκεντρώσει πληροφο-
ρίες και αποδείξεις για την κακοποίη-
ση κρατουμένων και να του το αναφέ-
ρει με συγκεκριμένα στοιχεία. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές πήγαινε ο ίδιος στον 
Παπαδόπουλο και διαμαρτύρονταν.

Παράλληλα είχε δώσει εντολή όπως 
από το Ταμείο Αρωγής του Αρχιεπι-
σκόπου και από τη Χριστιανική Αλλη-
λεγγύη της Αρχιεπισκοπής να αντι-
μετωπίζονται ανάγκες των οικογενει-
ών τους, οι οποίες υπέφεραν εξαιτίας 
της κράτησής τους στις φυλακές. Σε 
μερικές δε από αυτές, επί σειρά ετών, 
δίνονταν μηνιαία βοήθεια απ' την Αρ-
χιεπισκοπή.

Σύγκρουση:
Οι δικτάτορες - όπως ήταν γνωστό 

- είχαν το σύνθημα: "πατρίς, θρησκεία, 
οικογένεια". Πάνω σ' αυτό στηρίχθηκε 
ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και απαί-
τησε, με την έκδοση του Α.Ν. 320/1968 
«περί συμπληρώσεως των διατάξε-
ων του άρθρου 53 του Α.Ν. 833/1937 
περί στελέχωσης εφέδρων αξιωμα-
τικών του κατά γην στρατού», στην 
Θρησκευτική Υπηρεσία του Στρατεύ-
ματος να είναι επικεφαλής μητροπολί-
της που θα εκλέγεται από την Εκκλη-
σία της Ελλάδος.

Το αιτιολογικό της απόφασής του 
αυτής ήταν, ότι: «Μία καλώς επαν-
δρωμένη και μετά συστήματος λει-
τουργούσα θρησκευτική Υπηρεσία, 
δύναται να προσφέρη μεγίστην υπη-
ρεσίαν και να βοηθήση αποτελεσμα-
τικώς την Νεολαίαν εις την κρισιμω-
τάτην περίοδον της ηλικίας της.

Άπασα η ελληνική νεότης διέρχε-
ται, διαδοχικώς, από τας Ενόπλους 
μας Δυνάμεις και κατά την περίοδον 
αυτήν, εκπληρούσα τας στρατιωτι-
κάς υποχρεώσεις της ευρίσκεται εις 
την πλέον κρίσιμον ηλικίαν. Όθεν η 
υπόθεσις της ηθικής και θρησκευτι-
κής διαπαιδαγωγήσεως δεν αποτελεί 
μικράς σημασίας απασχόλησιν…».

Οι κρατούντες αντέδρασαν αλλ' ο 
Αρχιεπίσκοπος επέμεινε και έτσι είχα-
με τον πρώτο μητροπολίτη στις Ένο-
πλες Δυνάμεις, με τον τίτλο "Πελαγο-
νίας", που εξελέγη και χειροτονήθηκε 
στις 31 Μαρτίου 1968 ο Νικόλαος Ξέ-
νος ένα μεγάλο πνευματικό και ηθικό 
ανάστημα. 

Ερχόμενη η "Δημοκρατία" του Σε-
ραφείμ Τίκα, τον κατήργησε διότι δεν 
χρειάζονταν ο στρατός ειδική χριστια-
νική υπηρεσία!! 

Σύγκρουση:

Η σύγκρουση με τα σκοτεινά κέντρα 
της Ελλάδας και του εξωτερικού ήταν 
πλέον ολοφάνερη. Δεν τον ήθελαν και 
ζητούσαν την κατάλληλη ευκαιρία.

Η επιτροπή για θέματα δογματικά, 
που είχε συστήσει, ασχολήθηκε και 
με τον Τεκτονισμό - Μασονισμό - στην 
Ελλάδα. Έγιναν πάνω από δέκα συ-
νεδριάσεις γι' αυτό το θέμα 
και δύο φορές για το Ρότα-
ρυ που είναι προθάλαμος της 
μασονίας.

Ακολούθησε η υπ' αριθμ. 
2060/1-12-1969 ιστορική 
απόφαση του Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών που χαρακτήρι-
σε την Μασονία «θρησκεία 
μυστική, μη γνωστή». Εν συ-
νεχεία η Ιερά Σύνοδος, με 
ανακοίνωση που δημοσιεύ-
θηκε στη «Φωνή του Κυρί-
ου», στηλίτευσε αυτήν ως 
θρησκεία ασυμβίβαστη με την Χρι-
στιανική Ορθόδοξη πίστη. Και στις 28 
Νοεμβρίου 1972, με πρόταση 12 μη-
τροπολιτών, συγκλήθηκε η Ιεραρχία 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την 
Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύ-
μου, και ανανέωσε την καταδικαστική 
απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησί-
ας της Ελλάδας (12-10-1933) ως «αυ-
θεντικό κείμενο αυτής». Γι' αυτό η Ιε-
ραρχία «Εμμένει απολύτως εις τα εν 
τη πράξει οριζόμενα περί Μασονίας 
και διακηρύσσει αύθις ότι η Μασο-
νία είναι αποδεδειγμένως θρησκεία 
μυστηριακής προέκτασις των παλαι-
ών ειδωλολατρικών θρησκειών, όλως 
ξένη και αντίθετος προς την εξ απο-
καλύψεως σωτηριώδη αλήθειαν της 
Αγίας ημών Εκκλησίας…».

Η αντίδραση του τότε μητρ. Ιωαν-
νίνων Σεραφείμ Τίκα ήταν σφοδρότα-
τη ζητώντας να μη το εγκρίνουν και 
να αποσυρθεί. Οι κρατούντες διεμή-
νυσαν ότι αυτό θα έχει κόστος. Και 
όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων 
οι δώδεκα υπογράψαντες αποκεφα-
λίστηκαν, ο δε Αρχιεπίσκοπος Ιερώ-
νυμος από την μεγάλη πολεμική που 
δέχονταν αναγκάστηκε σε παραίτηση.

Σύγκρουση:
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος «Δεν 

είχε ύπνο στους οφθαλμούς του ουδέ 
νυσταγμό στα βλέφαρά του» (Παπα-
διαμάντης) διότι η πατρίδα μας ξέχα-
σε την ιερή υπόσχεση που έδωσαν 
οι πρόγονοί μας αγωνιστές στον ναό 
του Αγίου Σώστη στα Δερβενάκια, ότι 
«Εάν με το καλό, με την βοήθεια του 
Σωτήρος Χριστού και της Παναγίας 
ελευθερωθούμε από τους Τούρκους 
και αποκτήσουμε δικό μας ανεξάρτη-
το ελληνικό κράτος, θα χτίσουμε στην 
πρωτεύουσα του κράτους μας ένα με-
γαλοπρεπή ναό - σαν την Αγιά Σοφιά 
της Πόλης - να φαίνεται σαν την Ακρό-

πολη και τον Παρθενώνα από παντού, 
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης».

Έχοντας τις σκέψεις και τους πό-
θους αυτούς συγκρούστηκε με τους 
Κυβερνητικούς παράγοντες διότι η 
150ετής χρονίζουσα ανεκπλήρωτη 
αυτή εθνική υποχρέωση δεν μπορεί 
να παραμένει στο αρχείο: «Μία τοι-

αύτη αθέτησις εκθέτει και 
εκείνην την γενεάν και τας 
επομένας και την ιδικήν 
μας και μας αποδεικνύει 
αγνώμονας και ασυνεπείς 
εις τας ιερωτέρας υποσχέ-
σεις μας… το οποίον δεν 
είναι πλέον Τάμα μιας γε-
νεάς, αλλά της ελληνικής 
φυλής εν τω συνόλω της».

Η μεγάλη εμμονή του 
έκαμψε τις δυνάμεις που 
δεν θέλουν Ορθόδοξους 
ναούς, αλλά τζαμιά, στοές, 

προτεστάντικα εντευκτήρια κ.α. και 
έτσι στις 5-1-69 συστήθηκε με Νόμο 
ειδική επιτροπή με Πρόεδρο τον εκά-
στοτε Πρωθυπουργό, τον Αρχιεπί-
σκοπο, υπουργούς Εσωτερικών, Παι-
δείας… και ένα "Γνωμοδοτικό Συμ-
βούλιο" που το αποτελούσαν οι εκά-
στοτε: Πρόεδρος της Ακαδημίας, οι 
Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου και 
του Ε.Μ.Π., ο Δήμαρχος Αθηναίων, … 
Στο μεγάλο αυτό Εγχείρημα μετείχε η 
ανώτατη πολιτική και πνευματική ηγε-
σία του τόπου.

Έτσι με το Νομοθετικό Διάταγμα 
720/18-10-1969 ιδρύθηκε νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου με την επω-
νυμία «ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΕΓΕΡ-
ΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» 
και με σκοπό αυτού, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του Ν.Δ., την «ανέγερση εν 
Αθήναις Ιερού Ναού, αφιερωμένου 
εις τον Σωτήρα προς πραγματοποί-
ησιν του τάματος του Έθνους, κατά 
το Η΄ ψήφισμα της 31-7-1829 της Δ΄ 
εν Άργει Εθνικής Συνέλευσης των 
Ελλήνων».

Η επιτροπή ασχολήθηκε κατ' αρ-
χήν με την εξεύρεση πόρων και δεύ-
τερο με την αναζήτηση κατάλληλου 
χώρου για την ανέγερση του Να-
ού-Μνημείον.

Ως προς τους πόρους διαβάζουμε 
στο περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» πεπραγ-
μένα της Δ.Ι.Σ. 14-11-1972: «Εις τον 
σχετικόν έρανον, ο οποίος έγινεν, 
υπήρξεν αθρόα η προσφορά… Μέ-
χρι της στιγμής αυτής συνεκεντρώ-
θησαν περί τα 150.000.000 δραχ-
μών, άπερ ευρίσκονται κατατεθει-
μένα εις ειδικόν λογαριασμόν…».

Ως προς τον χώρο διαβάζουμε στα 
πεπραγμένα «Δια την επισήμανσιν 
του χώρου του Τάματος έγιναν ειδι-
καί έρευναι… Αναζητήθησαν διάφο-
ρα σημεία της πρωτευούσης, μετά 

δε από επιτόπιον έρευναν και τας 
σχετικάς μετρήσεις εκρίθη ως κα-
ταλληλότερος ο λόφος των Τουρκο-
βουνίων… απαλλοτριουμένων των 
υπαρχουσών επ’ αυτών ιδιοκτησι-
ών και διαμορφουμένου καταλλή-
λως του τοπίου».

Στην συνέχεια με κοινή υπουργική 
απόφαση Οικονομικών και Δημοσίων 
Έργων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
227/Δ/9-9-1972, κηρύχθηκε η υπέρ 
του Ειδικού Ταμείου Ανεγέρσεως Ι.Ν. 
του Σωτήρος, αναγκαστική απαλλο-
τρίωση, λόγω «δημοσίας ωφελείας, 
ήτοι προς ανέγερσιν του Ιερού Ναού 
του Σωτήρος και διαμόρφωσιν του 
περιβάλλοντος τούτου», έκτασης 
συνολικού εμβαδού 114.402,84 τ.μ.

Η εφημερίδα του στρατού «Ηχώ 
των Ενόπλων Δυνάμεων» (3/6/73) 
έγραφε: «Ο Ναός του Σωτήρος Χρι-
στού, αφ’ ενός μεν υλοποιεί την 
υπόσχεσιν που έδωσε το Έθνος 
προς τον Θεόν, και αφ’ ετέρου θ’ 
αποτελέση, μετά την οικοδόμησίν 
του, το τρίτο αρχιτεκτονικό οικο-
δόμημα των Αθηνών, μετά τον κλα-
σικό Παρθενώνα και τον βυζαντινό 
Λυκαβηττό».

Η έναρξη των εργασιών – διαμόρ-
φωση χώρου – άρχισε και η θεμελί-
ωση του «Τάματος του Έθνους» έγι-
νε 28 Οκτωβρίου ’72 με μια μεγαλει-
ώδη τελετή στη μονή του Προφήτου 
Ηλία. Τα έργα δεν προχώρησαν, δι-
ότι οι τρεις διαδοχικοί διαγωνισμοί 
(1970-1971/72-1973) κηρύχθησαν 
άγονοι και παρά τα χρηματικά “βρα-
βεία” που τα συνόδευαν, η κοινότητα 
των 1857 Ελλήνων αρχιτεκτόνων δεν 
έδειξε ενδιαφέρον. Το βέβαιο ήταν 
ότι σαμποτάριζαν το έργο!!

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τον 
Δεκέμβριο του 1973 παραιτείται και 
αποσύρεται. Μετά έρχεται ο “Δημο-
κράτης” αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ 
Τίκας κι αρχίζει να αποδομεί τα πά-
ντα. Τα 453 εκατομμύρια, που είχαν 
συγκεντρωθεί, “ξεχάστηκαν” με την 
πτώση της δικτατορίας.

Ο Μάνος Ν. Χατζηδάκης, που απά-
ντησε σε δημοσίευμα της εφ. “Ελευ-
θεροτυπία” (25-7-2010) γράφει: 
«Όσο για το “Τάμα του Έθνους”, 
ας μην μας προκαλούν. Τα χρήμα-
τα μέχρι την “μεταπολίτευση” ήταν 
άθικτα. Κι ως δια μαγείας εξαφανί-
στηκαν, όταν τα “καρπώθηκαν” κά-
ποιοι επιτήδειοι της μεταπολιτευτι-
κής…» (Για τα αναφερόμενα υπάρ-
χουν τα στοιχεία…).

Σύγκρουση:
Η πιο μεγάλη προσωπική σύ-

γκρουση του Ιερωνύμου με τον ίδιο 
τον δικτάτορα Παπαδόπουλο έγινε 
όταν πληροφορήθηκε ότι στα τέλη 
Οκτωβρίου 1969 με “φωτογραφικό” 
νομοθετικό διάταγμα μιας χρήσης 
(27-10-1969) πήρε “συναινετικό” δια-

ζύγιο από την γυναίκα του Νίκη Βασι-
λειάδη, με την οποία είχε αποκτήσει 
2 παιδιά (Χρήστος και Χρυσούλα), 
για να παντρευτεί – όπως και έγινε 
3/3/1970 – την Δέσποινα Γάσπαρη.

Αυτό ο Ιερώνυμος το θεώρησε 
προσβολή στο θεσμό του γάμου και 
ύβριν κατά του Δομήτορος Χριστού 
και της Εκκλησίας.

Πριν ένα χρόνο (1968), που ανα-
κοινώθηκε το θέμα «Αυτόματο δια-
ζύγιο», είχε γράψει στην κυβέρνηση 
Παπαδοπούλου: «Οι δια του γάμου 
συνδεόμενοι ορθόδοξοι Έλληνες 
αποτελούν πνευματικάς προσωπι-
κότητας και ως πνευματικαί προ-
σωπικότητες προσέρχονται εις το 
μυστήριον τούτο, δια να ζήσουν 
από κοινού εν ιερά ενότητι… Τοι-
ούτος γάμος όμως, ούτω μονομε-
ρώς λυόμενος, δεν είναι γάμος και 
πάντως δεν είναι το μεγά μυστήρι-
ον, το οποίον ευλογεί η Εκκλησία… 
Δεν δύναται να γίνει ανεκτή τοιαύτη 
του ιερού γάμου ποδοπάτησις…».

Από τότε δεν παραβρέθηκε ποτέ 
σε τραπέζια δεξιώσεων, παρά μόνο 
σε εθιμοτυπικές εμφανίσεις, λόγω 
πρωτοκόλλου. Αντίθετα οι μετέπει-
τα “δημοκράτες” – “αντάρτες”: Σε-
ραφείμ Ιωαννίνων (μετά Αρχιεπί-
σκοπος), ο Καστοριάς Δωρόθεος 
(μετά Αττικής), ο Σάμου Παντελεή-
μων (μετά Θεσσαλονίκης), ο Ζιχνών 
Νικόδημος (μετά Πατρών) και πολ-
λοί άλλοι συνέτρωγαν, συνέπιναν με 
τον Παπαδόπουλο και τους υπόλοι-
πους στην υγειά και μακροημέρευση 
της “Εθνικής Κυβέρνησης”, γι’ αυτό 
και… αμείφθηκαν με την πτώση της 
δικτατορίας σε μεγάλες και πλούσι-
ες μητροπόλεις!

Ο Παπαδόπουλος αυτό δεν το συγ-
χώρησε ποτέ, ο δε δεύτερος τη τά-
ξει δικτάτορας Δ. Ιωαννίδης περίμε-
νε την κατάλληλη στιγμή να του πά-
ρει το κεφάλι.

Πικραμένος και απογοητευμένος 
από την πολεμική εκ μέρους φανε-
ρών και αφανών μηχανισμών της δι-
κτατορίας, τον Δεκέμβριο του 1973 
υποβάλλει την παραίτησή του από 
τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο και απο-
σύρεται στην αγαπημένη του πατρί-
δα, τα Υστέρνια της Τήνου. Αλλά κι 
εκεί δεν σταματάει. Αναλαμβάνει να 
εξυπηρετήσει, σαν απλός παπάς, τις 
εφημεριακές ανάγκες ενός μικρού 
χωριού, της Καρδιανής Τήνου, Κυ-
ριακές και γιορτές.

(συνεχίζεται)

Στο προσεχές φύλλο μια απά-
ντηση σε Θέο-λόγο πρ. δημοσι-
ογράφο που προσπαθεί με πα-
ραποιημένα στοιχεία να γίνει 

DOCTOR)
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Λαμπαδάριος

ΨΑΛΤΙΚΑ
Άνεργος κύριος που τον έζωσε η πείνα, θεώ-

ρησε καλό να κατευθύνει τα βήματά του στην 
μητρόπολη - «Επιούσιο» - να ζητήσει ένα πιάτο 
φαγητό.  Μπήκε μέσα και αφού τους καλημέρι-
σε, τους εξήγησε ότι είναι χωρίς μεροκάματο για 
αρκετές ημέρες. Τους παρακάλεσε εάν μπορού-

σε να έχει ένα πιάτο φαγητό, μόνο για κείνη την ημέρα. Κάποια καλοκάγαθη κυ-
ρία - διότι είναι καλής προαίρεσης και ψυχής αυτές που εργάζονται εθελοντές σε 
συσσίτια - του ετοίμασε ένα πλαστικό κεσεδάκι με φαγητό και τα συμπληρωματι-
κά του και του τα έδωσε με την προτροπή να περάσει και την επόμενη μέρα εάν 
δεν είχε τακτοποιηθεί το πρόβλημα.

Ο «υπεύθυνος» (κατ’ εντολή του δεσπότη) στα συσσίτια, βλέποντας και ακούγο-
ντας αυτά δεν του άρεσαν, και άρχισε να κατσαδιάζει την κυρία. «Ποιος σου έδω-
σε το δικαίωμα να δίνεις φαγητό, και να τον ξανακαλείς…;». Η κυρία του απάντη-
σε: «Δεν λέμε στις ανακοινώσεις ότι, όλοι όσοι έρχονται θα βρίσκουν ένα πιάτο 
φαγητό;…». Κι ο παπάς: «Μην το ξανακάνεις… Άλλο τι λέμε…»!

Ο άνεργος-νηστικός κύριος, που δεν είχε προλάβει να απομακρυνθεί άκουσε όλη 
την στιχομυθία και μένοντας άναυδος, γύρισε πίσω, ευχαρίστησε την κυρία για την 
ευγενική προσφορά της, άφησε το κεσεδάκι και με τα συμπληρωματικά του φα-
γητού και έφυγε!!! Βγαίνοντας μονολογούσε: «Ψεύτες… πού είναι αυτά που λέτε 
ότι «Αρχή σας είναι να μην φεύγει κανείς νηστικός από δώ μέσα;;;;»».

ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟΣ
ΑΧ, ΠΑΤΡI∆Α ΜΟΥ, ΠOΣΟ ΜΕ ΠΙΚΡΑIΝΕΙΣ!

Στις 10 Αυγούστου πρώτο θέμα των ΜΜΕ ήταν το χαστούκι του 
αστυνομικού που έδωσε σε λαθρομετανάστη στο νησί ΚΩΣ και η 
άμεση διαθεσιμότητά του.

Το περιστατικό μου θύμισε την περίπτωση Ζαντινιέρα στην Θεσ-
σαλονίκη που κι εκεί τρεις αξιωματικοί της αστυνομίας τέθηκαν 
αμέσως σε διαθεσιμότητα.

Δάκρυσα όταν αναλογίσθηκα ότι σε χειρότερη περίπτωση πάρ-
θηκαν άλλα μέτρα - αντίθετα. Εδώ οι αστυνομικοί τέθηκαν σε δια-
θεσιμότητα ενώ στην άλλη πήραν εύσημα και προαγωγές. Και θα 
αναφερθώ σε ένα από τα πολλά τραγικά περιστατικά που συνέ-
βησαν πριν 19 χρόνια, σαν τούτες τις ημέρες, όταν ο παράνομος 
και αντικανονικός «δεσπότης» Ιγνάτιος έρχονταν στη Λάρισα σαν 

«πειρατής», λειτουργούσε, «χτυπούσε» και έφευγε για Σαλαμίνα.
Την ημέρα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού (1996) ήρθε στη Λάρισα συνοδευ-

όμενος από 9 κλούβες ΜΑΤ, ΕΚΑΜ και Αστυνομικούς προκειμένου να τον… προ-
στατεύσουν από την ιερή αγανάκτηση του διαμαρτυρόμενου πλήθους, το οποίο 
περιορίσθηκε στην πλατεία «Πατέρα» - 200 μ. από το ναό.

Οι συλλήψεις άρχισαν από το πρωί (7:30) επιλεκτικά για όσους ακουμπούσαν το 
πόδι και μόνο, στο οδόστρωμα θεωρούμενοι παραβάτες του άρθρου 227 (;) του 
Π.Κ., περί παρακώλυσης της κυκλοφορίας - γνωστή μέθοδος για τρομοκράτηση.

Συνέλαβαν πέντε (5) άτομα και αφού βάναυσα μας πέταξαν μέσα στην κλούβα, 
μας μετέφεραν στα κρατητήρια της Ασφάλειας, απομονωμένους και στερημένους 
επικοινωνίας, φαγητού, νερού μέχρι τις 10 το βράδυ όπου μας οδήγησαν στον Ει-
σαγγελέα υπηρεσίας για την αυτόφωρη διαδικασία.

Κατεβαίνοντας από την αστυνομική κλούβα προηγήθηκαν οι τρεις «συγκατηγο-
ρούμενοι» πορευόμενοι μέσω του σκοτεινού υπογείου προς το ασανσέρ που οδη-
γούσε προς τον εισαγγελέα.

Ακολουθήσαμε οι άλλοι δύο, όταν στο σκοτεινό χώρο του υπογείου άρχισε να 
πέφτει το «ξύλο της αρκούδας».

Μωλοπισμένος άσχημα και φοβούμενος για τη ζωή μου άρχισα να φωνάζω δια-
μαρτυρόμενος. Οι φωνές μου ακούστηκαν μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα. Ο δικη-
γόρος μας κατέβηκε τρέχοντας και τότε μόνο οι συνοδοί αστυνομικοί σταμάτησαν.

Ο Εισαγγελέας βλέποντας τις εκχυμώσεις από τα κτυπήματα που είχαν προη-
γηθεί μας άφησε ελεύθερους ορίζοντας τακτική δικάσιμο και δίδοντας εντολή να 
μεταφερθώ στο νοσοκομείο, να αναμένω τον ιατροδικαστή - παρ’ ότι είχαν περά-
σει τα μεσάνυχτα - και με την έκθεσή του να υποβάλλω μήνυση.

Η μήνυση υποβλήθηκε. Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για «πράξη απλής 
σωματικής βλάβης με πρόθεση» (άρθ. 308 παρ. 1 Π.Κ.) στον αξιωματικό της συ-
νοδείας και δύο αστυνομικούς.

Το αποτέλεσμα;
Ο αξιότιμος κ. Εισαγγελέας Εφετών με μια εισήγηση 32 σελίδων πρότεινε προς 

το Συμβούλιο ότι: «Οι Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί» και ο εγκαλών εύκολα οδηγούνται σε εξάρ-
σεις φανατισμού εχθρότητας και μισαλλοδοξίας κατά παντός πραγματικού ή υποθετικού αντι-
πάλου ή αντιφρονούντος… Τεχνηέντως σκηνοθέτησε ο εγκαλών διαμαρτυρόμενος δήθεν και 
χειρονομώντας ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι κακοποιείται από συνοδούς αστυνομι-
κούς… Και εσφαλμένα το εκκαλούμενο βούλευμα - Πρωτοδικών - έκρινε αντιθέτως και διέταξε 
τη παραπομπή των κατηγορουμένων - αστυνομικών - στο ακροατήριο (sic). Και το Συμβού-
λιο αποφάσισε: «ΠΑΥΕΙ οριστικώς την ποινικήν δίωξιν κατά… εκ προθέσεως επροξένησεν 
εις άλλον ασήμαντον σωματικήν βλάβην και δη εντός του δικαστικού μεγάρου επιτέθη ενα-
ντίον του εγκαλούντος… ο οποίος επρόκειτο να προσαχθή ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημ/
κών και ώθησε βιαίως δια των χειρών του, με αποτέλεσμα να προξενήση εις αυτόν…» (αυτά 
είναι χτυπήματα με το χέρι στην φωτογραφία; «Θου Κύριε»).

Με αποτέλεσμα:
Οι αστυνομικοί να αθωωθούν κι εγώ να κατηγορηθώ για «ψευδή καταμήνυση, 

ψευδορκία μάρτυρος…» (του Π.Κ. Άρθ. 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 94 παρ. 1…) και να 
παραπεμφθώ σε δίκη (εδώ έχει πλήρη εφαρμογή γνωστή λαϊκή ρήση…).

Στη συνέχεια στη δίκη που ακολούθησε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Πλημμελει-
οδικείου, αντικρίζοντας τις προσκομισθείσες φωτογραφίες, τις γύρισε ανάποδα 
και κάτι είπε τους άλλους δικαστές. Ρώτησαν μερικά τυπικά πράγματα (πώς, πότε, 
γιατί) - μάρτυρες που προτάθηκαν ήταν 9 κατηγορίας και 5 υπεράσπισης - το δι-
καστήριο συνοπτικά με απάλλαξε από κάθε «κατηγορία» (sic).

Το τραγελαφικό:
Για το χαστούκι του παράνομου λαθρομετανάστη ο αστυνομικός τέθηκε σε δι-

αθεσιμότητα, ενώ για τους ξυλοδαρμούς των Χριστιανών, που ζητούσαν να εφαρ-
μοστούν οι Νόμοι και το Σύναγμα, σχεδόν όλοι τους, πήραν γαλόνια και φθάσαν 
στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας. Γι’ αυτό - όπως είπα στην αρχή - δάκρυσα!

Αχ, πατρίδα μου, πόσο με πικραίνεις!

«Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ»

Έπρεπε να περάσουν 
τρία (3) χρόνια για να 
«ξεχάσει» ο καψερός τα 
διαδραματισθέντα στην 
προηγούμενη επίσκε-
ψή του και να ξαναπατή-
σει στο μοναστήρι όπου 
βρίσκονται τα αγιασμέ-

να σκηνώματα των οσίων Θεολόγου και Αθανασίου.
Το προ τριετίας ΣΟΚ δεν μπορεί να ξεχάσει, η δε 

μόνιμη συνοδεία του είναι προβληματισμένη ως προς 
το «τρισάγιο» και το προσκύνημα στους τάφους των 
δύο επιφανών ανδρών - ενώ σχεδόν όλοι περνούν 
να προσκυνήσουν ευλαβικά. Κι αυτό το επιβεβλημέ-
νο βλέμμα και υποκριτικό ενδιαφέρον απέφυγε φο-
βούμενος μην επαναληφθεί η απώθησή του από την 
αόρατη δύναμη που δεν τον επέτρεπε να πλησιάσει 
τον τάφο του Θεολόγου και ακούσει άλλη μια φορά 
τη φωνή του εκείνη που τον ήλεγξε κατά την ημέ-
ρα της παράνομης και αιματοβαμμένης ενθρόνισής 
του - λέγοντας: «Αδελφέ Ιγνάτιε πίε το αίμα μου».

Οι ενοχές τον βασανίζουν και θα τον βασανίζουν 
γιατί υπήρξε εκούσια συνεργός του Αρχ/που. Αυτός 
έδωσε το χατζάρι στον δήμιο αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ 
Τίκα να κόψει το κεφάλι του Θεολόγου για να πάρει 
αυτός τη Μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου, απαι-
τώντας μάλιστα, με έγγραφο στον ίδιο και την Ιερά 
Σύνοδο, να τιμωρηθούν και όσοι έλαβαν μέρος στην 
εξόδιο ακολουθία του.

Ο ίδιος επίσης «δολοφόνησε» τον μακαριστό γέ-
ροντα Αθανάσιο (Μυτιληναίο) απαγορεύοντας το κή-
ρυγμά του, το οποίο άκουγαν (και ακούν και σήμε-
ρα με τα CD) εκατομμύρια άνθρωποι στην υφήλιο.

Λίγη αυτογνωσία και ταπείνωση αν τον διέκρινε θα 
έπρεπε, πηγαίνοντας στο μοναστήρι, να απέθετε στον 
τάφο του Θεολόγου το ωμοφόριό του, να ζητούσε 
συγνώμη τόσο από τον ίδιο, όσο και από το λαρισα-
ϊκό λαό, που τόσα χρόνια ταλαιπώρησε (-εί), και να 
οδεύσει στην μονή της μετανοίας του.

Η εν γένει, όμως, και εξακολουθούμενη ίδια συμπε-
ριφορά του, αποδεικνύει ότι καμία σχέση δεν μπορεί 
να έχει με το μοναστήρι όπως και η κουτσονούρου 
«αλπου» με το παζάρι. 

Τα µιλφέιγ ΤΟΥΣ 
ΣΤAΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΑΙΜO

Πριν δύο μήνες (φ. 214-5) είχαμε γράψει: «Ποιο κοι-
νό συνδέει τους δύο δεσποτάδες (Ναυπάκτου και Λα-
ρίσης) που συχνά συναντιούνται και αλληλολιβανίζονται 
ενώ ουσιαστικά τους χωρίζει μεγάλο χάσμα;». 

Και αφού αναφερθήκαμε στα καλά και άσχημα του 
καθενός καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, για να πε-
τύχουν τα καπρίτσια τους χρησιμοποιούν την ίδια συνταγή (αναλγησία, πυγ-
μή, φιλαργυρία, ψέμα).

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος, προκειμένου να βάλει στο χέρι επιδοτήσεις που 
ελάμβανε το μοναστήρι «Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» - αρνούμενου να 
του τις παραχωρήσει - μετήλθε το ψέμα και τη συκοφαντία πετυχαίνοντας, 
μέσω της Συνόδου, την «ακοινωνησία» τους (Τί μας θυμίζει;) και έτσι με ευ-
κολία χάλασε το μοναστήρι 25 μοναχών, πράγμα που δεν έκαναν οι Τούρκοι 
στην σκλαβιά και οι Βαυαροί αργότερα.

Ο Λαρίσης Ιγνάτιος, προκειμένου να απαλλαγεί από τους Αγωνιζόμενους 
και να μπορεί να αλωνίζει ελεύθερα, εφάρμοσε την ίδια τακτική (ψέμα και δυ-
σφήμιση). Έτσι οδήγησε χριστιανούς στα δικαστήρια, δίχασε οικογένειες, 
χώρισε φίλους και σκανδάλισε συνειδήσεις διεκδικώντας μεγάλα χρηματικά 
ποσά προς αποκατάσταση της τρωθείσης «ηθικής του βλάβης».

«Τα ψέμματα των δεσποτάδων δεν έχουν τελειωμό». 
Τον Ναυπάκτου - τον λόγιο, πολυγραφότατο και χαρισματούχο ιεράρχη 

- βρέθηκε έντιμος δικαστής να τον παραπέμψει μαζί με όλο το μητροπολιτι-
κό Συμβούλιο στο νόμο για πληθώρα παραβάσεων, που τελειωμό δεν έχουν, 
γιατί εκκρεμούν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις. 

Αυτά έπαθαν οι 15 παπάδες - μαζί και ο αδελφός του δεσπότη στη μητρό-
πολη Αιτωλοακαρνανίας -, που καταδικάστηκαν πρωτόδικα από 5 μήνες φυ-
λακή γιατί ψευδόμενοι συκοφάντησαν συνάδελφό τους ιερέα για να κάνουν 
το χατίρι του δεσπότη, γιατί ο παπάς και οι ενορίτες δεν υπέκυψαν στις πα-
ράλογες απαιτήσεις του δεσπότη Αιτωλοακαρνανίας Κοσμά. Έτσι το δικα-
στήριο «μετέτρεψε την συκοφαντική δυσφήμιση κατά συναυτουργία, σε 
απλή δυσφήμιση κατά συναυτουργία… διότι διέδωσαν και ισχυρίστηκαν 
ενώπιον τρίτων για κάποιον άλλον ψευδή γεγονότα…».

Το ίδιο έπαθε και άλλος φίλος του δεσπότη Λάρισας, ο παράνομος και 
αντικανονικός Μπεζενίτης, που με ψεύδη προσπάθησε να πάρει την μητρό-
πολη Αττικής και Μεγαρίδος από τον κανονικό Νικόδημο.

«Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος» ο ταλαίπωρος, γιατί το δικαστήριο 
κατάλαβε τα ψέματα που επικαλούνταν και τον καταδίκασε.

Μήπως κι εδώ δεν είχαμε το ίδιο φαινόμενο; Ψευδομάρτυρες, που για να 
ικανοποιήσουν τον αφέντη δεσπότη, παραπέμφθηκαν να δικαστούν, αλλά με 
βουλεύματα έγιναν «αθώοι» και οι αθώοι πήγαν κατηγορούμενοι;

«Θαρσείτε… οι ημέρες εγγύς». Γρήγορα θα ακουστεί το τρομερό «πα-
ραπέμπεται» και ο κρότος τότε θα είναι τόσο μεγάλος, που θα χρειαστούν 
ωτασπίδες. 

“ΚΡΙΚΚΕΙΟ”«SOS» «SOS» «SOS»
Από την ημέρα που άρχισε να κτίζεται το “ίδρυ-

μα” δεν ακούμε τίποτα άλλο από το «SOS». Το τε-
λευταίο δημοσίευμα με φωτογραφία της φιλομη-
τροπολιτικής εφημερίδας 25/7/2015 – δεν γνωρί-
ζουμε εάν είναι από την μητρόπολη ή ρεπορτάζ 
της εφημερίδας – αναφέρει: “Απευθύνει «SOS» 
το Κρίκκειο”. Και συνεχίζει: «”Λαβωμένο” σοβα-

ρά από την οικονομική κρίση και το capital control το Κρίκκειο Ορφανο-
τροφείο θηλέων της Ι.Μ. Λαρίσης & Τυρνάβου στη Λάρισα. Πλέον είναι 
αδύνατον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του…».

Ο δεσπότης ψάχνοντας και ψάχνοντας – όπως οι χρυσοθήρες – έπεσε 
πάνω στην παραγωγική φλέβα της ευαισθησίας των πιστών για τα ορφα-
νά ελπίζοντας πως αυτή θα είναι ανεξάντλητη, γιατί αλλιώς δεν εξηγούνται 
οι συνεχείς και αγωνιώδεις επικλήσεις. Και αναφερόμαστε σε δικά του δη-
μοσιεύματα και ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν στην φίλη του εφημερίδα 
για να φανεί ότι είναι αξιόπιστος διαχειριστής αφού καθημερινά έχει κά-
μποσες δραστηριότητες. 
Και να οι δωρεές συμπολιτών προς το “αξιολύπητο” Κρίκκειο το Α΄ 6 του 2015.

Δημοσίευμα “Ελευθερίας” 14/1/2015, σύνολο 12.505 ευρώ
Δημοσίευμα “Ελευθερίας” 13/3/2015, σύνολο 4.275 ευρώ
Δημοσίευμα “Ελευθερίας” 15/4/2015, σύνολο 5.841 ευρώ
Δημοσίευμα “Ελευθερίας” 25/5/2015, σύνολο 4.497 ευρώ
Δημοσίευμα “Ελευθερίας” 1/7/2015, σύνολο 3.140 ευρώ
Αυτές οι δωρεές, (σύνολο 30.258 ευρώ) αναφέρονται μόνο στο πρώτο 

εξάμηνο. Εκτός αυτών. Οι εθελοντές προσφέρουν κάθε εβδομάδα μεγά-
λη ποσότητα τροφίμων, φρούτων και λαχανικών (“Ελευθερία”, 15/4/2015).

Εκτός αυτών. Η τράπεζα ALPHA BANK προσέφερε στο ίδρυμα – μετα-
φέροντας με φορτηγό – «Δωρεά μεγάλη ποσότητας τροφίμων, χαρτικών, 
ειδών προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, τα οποία διέθεσε για τις ανά-
γκες των παιδιών…» (“Ελευθερία”, 8/4/2015).

Εκτός αυτών. Εισπράττει από τους προϋπολογισμούς των ναών (κεφ. 
Δ/14) περίπου 50.000 ευρώ το χρόνο.

Εκτός αυτών. Από τα παρεκκλήσια…
Εκτός αυτών. Από τους τόκους των χρημάτων των ενοικίων πολυκατοι-

κίας, εξοχικού Κρίκκη περίπου 60.000 ευρώ.
Εκτός αυτών. Από δισκοφορίες δύο φορές το χρόνο.
Εκτός αυτών. Από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια για το Ίδρυμα.
Εκτός αυτών. Από διάφορες δραστηριότητες που κάνει το ίδρυμα, από 

επισκέψεις συλλόγων, σωματείων, οργανισμών, από επώνυμους και ανώνυ-
μους που ενισχύουν το ίδρυμα και δεν θέλουν να γραφτεί το όνομά τους.

Είναι ένα σύνολο χρημάτων που ξεπερνάει τις 180-230.000 ευρώ το χρό-
νο για 10-12 κοριτσάκια! Με τόσα χρήματα και είδη πρώτης ανάγκης και 
διατροφής που συγκεντρώνει, μπορούσαν να ζήσουν μέχρι 50 οικογένει-
ες, και δεν μπορούν δέκα μικρά κοριτσάκια να σιτιστούν; ΕΛΕΟΣ κύριοι!!!

Αρκετά κοροϊδεύετε το Λαρισαϊκό Λαό!

τΙ ΘEλεΙ Η «αλποY» στο παΖAρΙ 
& ο ΙγΝAτΙοσ στο ΜοΝαστHρΙ 

(14/8/2015);

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (εφ. το παροΝ)

Για το 19ετές μνημόσυνο του μακαρι-
στού μητροπολίτου Λαρίσης Κυρού Θεο-
λόγου που πραγματοποιήθηκε τις 26 Ιου-
λίου στην Ι. Μ. Αγιου Δημητρίου Στομίου 
θα γράψουμε στο προσεχές φύλλο. 

Το “τσουτσουράκι” τρέχει και δεν φθάνει 
για να καπαρώσει την μητρόπολη και ας μην 
πέθανε ο καψερός ο “γέροντας” δεσπότης.

Τρέχει, ο δυστυχής – μια και δεν έχει το 
“κατ’ ευδοκία” θέλημα του Θεού – μήπως 
αποσπάσει το “κατά παραχώρησιν” μετερ-
χόμενος παντός είδους γλειψίματα σε ευτε-
λείς ανθρώπους και έχοντας ως αξίωμα «ο 
θάνατός σου η δεσποτική μου ζωή».

Την προηγούμενη φορά τους πήγε γλυκά 
μιλφέιγ αλλά τους στάθηκαν στο λαιμό – ίσως 
γι’ αυτό να πήρε μόνο δύο ψήφους. Τώρα, 
σκέφθηκε: «ας πάω κανένα ακριβό εγκόλπιο 
να το κρεμάσω ο ίδιος στο λαιμό του “Γαβρι-
ηλάκου”, αφού όλοι πλέον γνωρίζουν ότι αυ-
τός είναι πιο “ψηλός” και από τον Ιερώνυμο 
(κάνει κουμάντο) – τον είδατε εξ’ άλλου στο 
πανηγύρι του Αγ. Αχιλλείου – και κανονίζει 
πόσα “παγκάρια” θα του αδειάσουν για να 
τους υποσχεθεί τη ράβδο την ποθητή.

Ας προσέξουν οι “τίμιοι” δεσποτάδες για-
τί γίομισε η Εκκλησία...  

 
 


