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αΥτα τα Ξερατε ;;;
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ΨΑΛΤΙΚΑ

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

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΩΜΗ ΛΗΣΤΕΙΑ!
Β) ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ (α)
Γ) ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ (β) 

∆) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: 
ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΠΗΡΑΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΦΥΛΟΥ: ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΗΘΙΚΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΤΙΖΕΙ  ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...

Μοντέλο Βενεζουέλας 
και στα πετρέλαια

 • ΔεκεΜΒριΟσ 
Ο Μηνασ των ευΧων

• ΔεκεΜΒριΟσ Ο Μηνασ 
των ΠαΘων

• ΔεκεΜΒριΟσ Ο τεΛευταιΟσ 
Μηνασ τΟυ ΧρΟνΟυ

Όπως όλα δείχνουν, ει-
δικά μετά το πέρας της σύ-
σκεψης υπό τον Πρωθυ-
πουργό, Α. Τσίπρα στις 4 
Ιανουαρίου 2018 και τις δη-
λώσεις του Υπουργού Εξω-
τερικών, Ν. Κοτζιά, το ζή-
τημα της ονομασίας της 

Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μα-
κεδονίας , θα βρει τη λύση του μέσα στο 2018.

Άλλωστε, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελλη-
νικού Υπουργείου Εξωτερικών, στα ειδικά θέμα-
τα της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, κορω-
νίδα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αποτε-
λούν, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις (1973), το Κυ-
πριακό (1974) και το ζήτημα της ονομασίας της 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μα-

συνεχίζεται στη σελ. 3

Ερευνώντας τις πηγές των ιστορικών αναγραφών 
συνάντησα έναν Ιερώνυμο Κοτσώνη που βρέθηκε 
στον αρχιεπισκοπικό θρόνο απρόσμενα και απρό-
θυμα. Μελετώντας την ιστορία του, αιφνιδιάζεσαι. 

Στέκεσαι και τον παρατηρείς απορημένος, μπλοκαρισμένος 
γιατί δε βρίσκεις τον τρόπο να τον ερμηνεύσεις. Και τούτο 
διότι η πορεία της ζωής του υπήρξε ασυνήθιστη, ξένη προς 
τα μέχρι τότε δεδομένα. Η άνοδός του στον αρχιεπισκοπι-
κό θρόνο δεν έγινε με τη χρήση κολακείας ή σιμωνίας, που 
μέχρι τότε οργίαζε. Ψάχνοντας με κερί αναμμένο δεν θα εύ-

ρισκες τότε κάτι θετικό. Ήταν η μεγάλη πληγή, πραγματική 
γάγγραινα. Ο δημοσιογραφικός κάλαμος δακτυλοδεικτού-
σε καθημερινά δεσποτάδες, που ζούσαν στη χλιδή και έδει-
χναν συνεπαρμένοι από τη λάμψη του χρήματος.  

Ο π. Ιερώνυμος ήταν και έμεινε φτωχός. Δε σύναξε χρυ-
σό και άργυρο, δεν περιβλήθηκε τη χλιδή. Περιέφερε πα-
ντού και πάντοτε την αγία ακτημοσύνη του. Μέχρι τα βα-
θειά του γεράματα και ακόμα μέχρι το “αμήν” της ζωής 
του, στάθηκε πλάι στον πονεμένο αδελφό με τη διάθεση 
του καλού Σαμαρείτη).

η σΦαΓη των 12 ΜητρΟΠΟΛιτων  (1974 - 2017)  32ο μέρος

Οι Μαυρεσ σεΛιΔεσ τησ εκκΛησιαστικησ ιστΟριασ

επικαιροτητα

συνεχίζεται στη σελ.7

«ΜακεΔΟνικΟ» 
Μια διεθνής πλεκτάνη από το 1878

Το 1922 ήρθε από 
την Μικρασία με τους 
πρόσφυγες ένα ορφα-
νό Ελληνόπουλο, ονό-
ματι Συμεών. Εγκα-
ταστάθηκε στον Πει-
ραιά σε μια παρα-
γκούλα καί εκεί μεγά-
λωσε μόνο του.

Είχε ένα καροτσάκι 
και έκανε τον αχθο-

Ο Μικρασιατησ συΜεων 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ζητούσε αγοραστή…

συνεχίζεται στη σελ. 2

Ἐμεῖς οἱ παλιοί ἔχουμε ἀνάψει μηχανές 
γιά τήν ἀπογείωση καί ἐσεῖς οἱ νεώτεροι 
πού μένετε πίσω νά... θυμάστε: Τά 4,5 τρισ. 
(ὅπως λένε) πού εἶναι κάτω ἀπό τά πόδια 

Στο προηγούμενο φύλλο της Εφημε-
ρίδας μας (φ. 246 – Νοέμ. 2017) “ΑΓΩ-
ΝΑΣ” είχαμε γράψει για τον άγριο καβγά 

σελ. 8

Δεν είχαμε καμία πρόθεση 
να ασχοληθούμε με την 
πολυδιαφημισθείσα εκδή-

λωση του δεσπότη Ιγνατίου για 
το “παραμύθι του”. Ήταν ένα πα-
ραμύθι, που… μετά από 42 χρό-
νια κληρικός και τα 24 δε-
σπότης, κατάφερε να συγ-
γράψη βοηθηθείς – όπως ο 
ίδιος ομολόγησε – από τον 
αυτόμολο κ. Χ. Στεργιούλη, 
τον οποίο και τον ευχαρίστη-
σε δημοσίως.

Αυτό το “παραμύθι” το 

χαρακτήρισαν “λογοτεχνικό επί-
τευγμα (!), εφάμιλλο των λογο-
τεχνικών κειμένων του μεγάλου 
αγίου των ελληνικών γραμμάτων 
κυρ. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
καθόσον φανερώνει τη συγγέ-

νεια των δύο συγγραφέων” (Θεέ 
και Κύριε…!).

Το αποκάλεσαν “τεράστιο συγ-
γραφικό εγχείρημα που άξιζε 
πραγματικά τα συγχαρητήρια” 
αν και την εκδήλωση την τίμη-

σαν ένας στους δέκα χιλιάδες 
(1/10.000) Λαρισαίους! Αλλά 
για να μην τρωθεί το ασθε-
νές γόητρο του Ιγνατίου μπή-
κε σε ενέργεια ο μηχανισμός 
των Μ.Μ.Ε. που δεν αφήνουν 
ευκαιρία να μην προβάλλουν 
τον αντικανονικό δεσπότη 

“Περιθωριακά έντυπα που κυκλοφορούν κατά καιρούς…”
ΤΟΥΣ ΞΕΦΥΓΕ… ή…. ; Πάντως είτε έτσι… είτε αλλιώς… 

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Όταν η ανομία θα «έχει φτάσει σε μια πληρότητα, όταν θα έχει αρχίσει να γίνεται της 
μόδας η απιστία και η έκλυση των ηθών, όταν ακόμη και στους χριστιανικούς χώρους 
η μοιχεία και η ομοφυλοφιλία θα στεφανώνονται επίσημα, όταν οι ζώντες την ανομία, 
ίσως, να είναι και οι περισσότεροι, τότε θα έχουμε το φαινόμενο της αποστασίας». Και 
η αποστασία θα φέρει τον Αντίχριστο. Θα είναι δηλαδή, οι τελευταίες φάσεις του κα-
κού μέσα στην Ιστορία προ της δευτέρας Παρουσίας.

(† π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, 1927-2006)
ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

11-12-2017

ΦΡΙΚΗ...! & ΟΡΓΗ...!
Η απόλυτη διαστροφή 

στη φάτνη του Βατικανού
Μ’ ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ 

ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΣΕΙ
 Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΣΕΛ. 4
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συνέχεια από τη σελ. 1

μας, μέσα σ’ αὐτή τήν ἀσυναγώνιστη σέ ὀμορφιά καί ὑπό-
γειο πλοῦτο χώρα τοῦ πλανήτη, μέ τά μιλιούνια υποχείριων 
καί ἀνίκανων (δεξιῶν καί ἀριστερῶν) πολιτικῶν της (καί δι-
εφθαρμένων ἐν πολλοῖς πολιτῶν της), αὐτή ἡ χώρα, θυμη-
θεῖτε το, θά γίνει Βενεζουέλα (ἔχει καί αὐτή τά μεγαλύτερα 
κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων τοῦ πλανήτη καί οἱ πολίτες 
της πεινᾶνε ἐξεγερμένοι).

Θυμηθεῖτε, το θά γίνουμε εὔγευστο ψοφίμι στούς διε-
θνεῖς γύπες.

Νά τό θυμάστε, γιατί αὐτή ἡ ἀποστασία θά γίνει ἡ τελεσίδι-
κη τιμωρία τοῦ Οὐρανοῦ, χειρότερη ἀπό κάθε ἄλλη Ἅλωση, 
Ὀθωμανική καί Γερμανική γενοκτονία. Ὅ,τι ὀλέθριο, προσχε-

διασμένο ἀνώμαλο νομοθετεῖται γιά νά ἀποορθοδοξοποι-
ηθεῖ ἡ Ἐθνική μας ταυτότητα, νά ἐπιβληθεῖ κανόνας ζωῆς ἡ 
ὁμοφυλοφιλία, καί ὁ σοδομισμός• εἶναι συλλογική βλασφη-
μία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού δέν συγχωρεῖται.

Τελικά ὅσοι ἀπομείναμε ὄρθιοι καί δέν ἔχουμε σκύψει τό 
κεφάλι στό «πολιτικῶς ὀρθόν», οὔτε σερνόμαστε στά τέσσε-
ρα, βιώνουμε μία φρικιαστική πραγματικότητα: Ὅλους αὐτούς 
τούς συμβούλους «καρανίκες» πού ἐξέβρασε τό «ἐξαρχι-
στάν», ἐκπαίδευε ἐπί δεκαετίες τό «ἄσυλο» τοῦ Πολυτεχνεί-
ου καί ἐγαλούχησαν οἱ καταλήψεις δημοσίων κτηρίων, σήμε-
ρα οἱ ἴδιοι, κυβερνοῦν καί νομοθετοῦν ἀνενόχλητοι ὡς ἐθνο-
κτόνοι. Σήμερα οἱ ἴδιοι ἀνατρέπουν ὅ,τι στέρεο ἐκράτησε τό 
γένος ὄρθιο καί ὑπερήφανο. Σήμερα ὅ,τι σέβας ὄρθιο ἀπέμει-
νε, κατεδαφίζεται γιά νά δώσει χῶρο στήν «ἐκπουστοποίηση» 
τῶν Ἑλλήνων καί «... εἰς ἰλύν βυθοῦ καί οὔκ ἔστιν ὑπόστασις» 
ὅπως ἔγραψε πρίν 3000 χρόνια ὁ ψαλμωδός.

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

επικαιροτητα

Μοντέλο Βενεζουέλας και στα πετρέλαια

που ξέσπασε μεταξύ του Πατρ. Βαρθολομαίου και του αρ-
χιεπ. Ιερωνύμου Β΄ (Λιάπη) που αιτία δεν ήταν άλλη από 
το χρήμα. Αναφερθήκαμε επίσης στο “κτήμα Προμπονά” 
και, εν συντομία, στη μητρόπολη Ιωαννίνων με την τερά-
στια εκκλησιαστική περιουσία.

Για το χρήμα είχε ανοίξει πόλεμο και στο μακαριστό Ιε-
ρώνυμο Α΄ (Κοτσώνη) επειδή, στο κτηματολόγιο που είχε 
καταρτίσει, συμπεριέλαβε και “κτήματα” του Πατριαρχείου.

Η κατάρτιση του κτηματολογίου της Εκκλησίας, που έκα-
νε ο μακαριστός Ιερώνυμος Α΄, ήρθε σε αντίθεση με την 
“ελίτ” της πολιτικής, δημοσιογραφικής, δικαστικής, επιχει-
ρηματικής κοινωνίας γιατί ανακάλυψε εκατοντάδες κατα-
πατημένα εκκλησιαστικά κτήματα σε διάφορα σημεία του 
λεκανοπεδίου της Αττικής, με τα πιο πολλά στον όγκο της 
Πεντέλης.

Στην δικαιοσύνη έστειλε, σαν πρώτη παρτίδα, 160 από 
δαύτους και θα ακολουθούσαν και άλλοι, αλλά τον πρό-
λαβαν στην στροφή!

Ο Ιερώνυμος θέλησε με το κτηματολόγιο να καταγρά-
ψει την περιουσία της Εκκλησίας και με την ανάλογη αξιο-
ποίησή της να επιλύσει το οικονομικό πρόβλημά της, ώστε 
να μην απλώνει το χέρι της επαιτείας στο απρόθυμο άθεο 
κράτος, αλλά να μπορεί να διαχειρίζεται μόνη της τους πό-
ρους για την μισθοδοσία του κλήρου και του υπόλοιπου 
λαϊκού προσωπικού αλλά και με τα δικά της χρήματα να 
οργανώνει και να ασκεί τα έργα της αγάπης.

Το Πατριαρχείο, ενώ χρηματοδοτείται για όλα από το 
ελληνικό κράτος, εντούτοις δεν ήθελε η δική της περι-
ουσία να συμπεριληφθεί στο εκκκλησιαστικό κτηματο-
λόγιο! Και επειδή δεν μπορούσε να πει τον πραγματι-
κό λόγο, χάλασε τον κόσμο να κατηγορεί τον Ιερώνυ-
μο ότι καταπατούσε πατριαρχικές Διατάξεις και Συνο-
δικές Πράξεις του 1928, ως και τους Ιερούς Κανόνες, 
και για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει ο π. Ιερώνυμος 
να αποσυρθεί από την αρχιεπισκοπή.

Το δημοσιογραφικό λόμπυ, που αγωνίζονταν ενάντια 
στον Ιερώνυμο, βρήκε υλικό. Οι στήλες των εφημερίδων 
τροφοδοτήθηκαν με κείμενα που σαν στόχο δεν είχαν 
μόνο την παραίτησή του, αλλά και να καθίσει στο σκα-
μνί του κατηγορουμένου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος βλέποντας τον θόρυ-
βο να μην υποχωρεί, συνέταξε την παρακάτω δήλωση: 
«… Είμαι πλέον υποχρεωμένος, προς διάλυσιν των 
δημιουργηθεισών παρά τω Ελληνικώ Λαώ εσφαλμέ-
νων εντυπώσεων και ανησυχιών, να λύσω την σιωπήν 
μου… Ως προς τα λεγόμενα, ότι έχω επιβουλευθή τα 
“δικαιώματα” του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέρ 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, είναι καθαρά συκοφα-
ντικά… Επιθυμώ να δηλώσω, ότι η Εκκλησία μας, ως 
μια των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, δικαι-
ούται να αξιώση, όπως του λοιπού τυγχάνη υπό πά-
ντων ανεξαιρέτως ίσου σεβασμού και αναλόγου προς 
τας λοιπάς Εκκλησίας μεταχειρίσεως και ότι επ’ ου-
δενί λόγω είναι διατεθειμένη να δεχθή οιανδήποτε 
μείωσιν των εκ των ιερών Κανόνων διαγραφομένων 
απαραγράπτων δικαιωμάτων της».

Οι άνθρωποι του Φαναρίου, θεωρούσαν και θεω-
ρούν ότι οι Ιεροί Κανόνες τους έχουν διορίσει ως τροχο-

νόμους των άλλων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκ-
κλησιών, και συνεπώς όσοι αρνούνται να σκύψουν το κε-
φάλι στιγματίζονται με κάτι… όπως στην περίπτωση Ιε-
ρωνύμου Α΄ Κοτσώνη.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε δύο έγγραφα του Πατρι-
αρχείου προς τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πα-
παντωνίου με τα οποία ζητάει επιτακτικά να αγοράσει το 
υπουργείο μια έκταση 32.687 στρεμμάτων στη Θεσσα-
λονίκη και στη θέση “Μπασίς” – δίπλα από τη Σχολή Πο-
λέμου, που ανήκει (…) στην Πατριαρχική Μονή Βλατά-
δων, προϊστάμενος της οποίας είναι ο Οικ. Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος – ή να βρει αγοραστή να την πουλήσει. 

Ξέχασε, φαίνεται το “φτωχό” Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο, ότι το Ελληνικό Δημόσιο μισθοδοτεί τους κληρι-
κούς της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, παρ’ ότι όλα 
(κληρικοί και περιουσιακά) υπάγονται στο Πατριαρχείο! 
Επίσης ότι το ίδιο το Πατριαρχείο (η Μήτηρ Εκκλησία) 
παίρνει κάθε χρόνο ως βοήθημα κάμποσα εκατομμύρια 
για τις ανάγκες του!

Τα δύο έγγραφα (επιστολές) στον αρμόδιο (τότε) 
Υπουργό.

Τα έγγραφα

Διά δε των Πατριαρχικών ημών Γραμμάτων τιθέμε-
θα υπό την προσοχήν και την κρίσιν της Υμετέρας 
λίαν ημίν αγαπητής και περισπουδάστου Εξοχότητας 
την αφορώσαν εις την εν Θεσσαλονίκη καθ’ ημάς Ιε-
ράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν των 
Βλατάδων υπόθεσιν, η διευθέτησις της οποίας ανά-
γεται εις την δικαιοδοσίαν Υμών, ως πολιτικού διοι-
κητικού και προϊσταμένου του ενδόξου Ελληνικού 
Στρατού. Πρόκειται περί εκτάσεως τινος, εμβαδού 
τριάκοντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδοήκοντα επτά 
(αριθμ. 32.687) τετραγωνικών περίπου μέτρων, υπό 
την επωνυμίαν «Μπασίς» κειμένης παρά την εν Θεσ-
σαλονίκη Ανωτέραν Σχολήν Πολέμου.

Η ειρημένη Σχολή εζήτησεν εν καιρώ την παροχήν 
εις αυτήν της χρήσεως της εκτάσεως ταύτης προς 
κάλυψιν αναγκών αυτής, ήτις και προθύμως και προ-
θόμως παρεχωρήθη υπό της Μητρός Εκκλησίας, μη 
γενομένης όμως ατυχώς τότε πράξεως εκχωρήσε-
ως ή πωλήσεως.

Ο προκάτοχος ημών αοίδιμος Πατριάρχης Δημήτρι-
ος διά Γράμματος αυτού εζήτησε την επιστροφήν της 
εκτάσεως τούτης εις την δικαιούχον ως άνω Πατριαρ-
χικήν Μονήν, εξεφράσθη δε τότε η βούλησις διά των 
αρμοδίων στρατιωτικών υπευθύνων του εν Θεσσα-
λονίκη εδρεύοντας Γ’ Σώματος Στρατού όπως η έντι-
μος Ελληνική Κυβέρνησις προέλθη εις την αγοράν 
της εκτάσεως τούτης, περιερχομένης υπό την κυρι-
ότητα της Σχολής. 

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείαν απεδέχθη την πρό-
τασιν τούτην, πλην όμως μέχρι της σήμερον ουδεμία 
ατυχώς ενέργεια εγένετο.

«Τιθέμενοι τα ανωτέρω υπό την προσοχήν της Υμε-
τέρας Εξοχότητος και επισυνάπτοντες αντίγραφον 
του παρ’ ημίν φυλασσομένου φακέλλου, παρακα-
λούμεν Υμάς ίνα εν τη εγνωσμένη αγάπη και στοργή 
Υμών προς το Οι-κουμενικόν Πατριαρχείον, αλλά και 
εν εκτιμήσει των πολλαπλών αναγκών του Ιερού της 
Ορθοδοξίας Κέντρου, μεριμνήσητε διά την επίσπευ-
σιν των σχετικών διαδικασιών περιελεύσεως του ακι-
νήτου τούτου εις την μνημονευθείσαν Σχολήν, ένα-
ντι τιμήματος καθοριζομένου επί τη βάσει των ισχυ-
ουσών αξιών διά τα εν τη συγκεκριμένη περιοχή κεί-
μενα ακίνητα.

Εν τη αξιολογήσει της περιπτώσεως τούτης θα έδει 
να ληφθή ασφαλώς υπ’ όψιν και το γεγονός της εκ-
χωρήσεως μετά την μικρασιατικήν καταστροφήν υπό 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου τω Ελληνικώ Δημο-
σίω απάσης σχεδόν της τεραστίας αυτού μοναστηρι-
ακής και άλλης περιουσίας, κυρίως εν Βορείω Ελλά-
δι, προς εγκατάστασή και περίθαλψιν των πολυαρίθ-
μων εντεύθεν προσφύγων.

Ουδαμώς αμφιβάλλοντες ότι η Υμετέρα Εξοχότης θα 
ενεργήση το δέον προς ικανοποίησιν της δικαίας, ως 
πεποίθαμεν, επιθυμίας ταύτης της Μητρός Εκκλησί-
ας, ευχαριστούμεν εκ προοιμίου θερμώς Υμάς, και 
ευχόμενοι Υμίν υγείαν και πάσαν χάριν και ευλογίαν 
εν τη ασκήσει της πολυευθύνου διακονίας και προ-
σφοράς Υμών προς το Γένος και την Εκκλησίαν, δι-
ατελούμεν μετά βαθείας της εν Κυρίω αγάπης, ιδια-
ζούσης τιμής και εγκαρδίων ευχών.

Από τη στιγμή που η περιουσία του Πατριαρχείου θα 
ενσωματώνονταν στο εκκλησιαστικό κτηματολόγιο, αξι-
οποιούμενη, όλοι οι εργαζόμενοι στην Εκκλησία (κληρι-
κοί και λαϊκοί) θα μισθοδοτούνταν από το ταμείο αυτό. 
Αυτό δεν άρεσε στο Πατριαρχείο που ήθελε να έχει πε-
ριουσία (από πού άραγε;) να την πουλά όταν, και όπο-
τε θέλει! Και παράλληλα να παίρνει και ‘‘χοντρό βοήθη-
μα” από το Ελληνικό κράτος.

Έτσι ο εμπνευστής του εκκλησιαστικού κτηματολογί-
ου έπρεπε να φύγει το γρηγορότερο, αρχίζοντας έτσι 
ένας ανελέητος πόλεμος στον μακαριστό Ιερώνυμο 
Α΄ Κοτσώνη, με το πρόσχημα ότι παραβιάζει τους Ιε-
ρούς Κανόνες. Και τότε έπεσαν πάνω του, σαν γύπες, 
οι “θιγόμενοι και υπέρ άνω υποψίας καταπατητές”, συ-
νεπικουρούμενοι από τα γνωστά Μ.Μ.Ε. να τον κατα-
σπαράξουν.

Αυτή είναι η αλήθεια! Ας αφήσουν λοιπόν κατά μέρος 
τους Ιερούς Κανόνες, τις Πατριαρχικές Διατάξεις και τις 
Συνοδικές Πράξεις, που, οι ίδιοι που τις επικαλούνται, 
για δεκάδες χρόνια δεν τις τιμούν ούτε τις σέβονται!!!

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ   ζητούσε αγοραστή…Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ   ζητούσε αγοραστή…
συνέχεια από τη σελ. 1

Αποκτηνωθήκαμε

Η μεταπολίτευση δεν αποτελεί περίοδο 
της ελληνικής ιστορίας. Είναι επέμβαση.

Κανονική εγχείρηση αλλαγής είδους! Δεν μας άλλαξε, φύλο  
αλλά... συνομοταξία στην πατρίδα. Από σκεπτόμενοι αποβλα-

κωθήκαμε. Την εθνική κληρονομιά αποποιηθήκαμε. Από άνθρω-
ποι αποκτηνωθήκαμε (Εφ. «δ» 18-10-2017)  
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φόρο,μεταφέροντας πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά. 
Γράμματα δεν ήξερε ούτε πολλά πράγματα από την πί-
στη μας. Είχε την μακαρία απλότητα και πίστη απλή και 
απερίεργη.

Όταν ήρθε σέ ηλικία γάμου νυμφεύθηκε, έκανε δυό 
παιδιά και μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νίκαια. 
Κάθε πρωί πήγαινε στο λιμάνι του Πειραιά για να βγάλει 
το ψωμάκι του. Περνούσε όμως κάθε μέρα το πρωί από 
το ναό τού αγίου Σπυρίδωνος, έμπαινε μέσα, στεκόταν 
μπροστά στο τέμπλο, έβγαζε το καπελάκι του καί έλεγε:

«Καλημέρα Χριστέ μου, ο Συμεών είμαι. Βοήθησέ με 
να βγάλω το ψωμάκι μου».

Το βράδυ που τελείωνε τη δουλειά του ξαναπερνού-
σε από την Εκκλησία, πήγαινε πάλι μπροστά στο τέμπλο 
καί έλεγε:

«Καλησπέρα Χριστέ μου, ο Συμεών είμαι. Σ εὐχαριστῶ 
που με βοήθησες και σήμερα».

Καί έτσι περνούσαν τα χρόνια του ευλογημένου Συ-
μεών.

Περίπου τό έτος 1950 όλα τα μέλη της οικογενείας του 
αρρώστησαν από φυματίωση καί εκοιμήθησαν εν Κυ-
ρίω. Έμεινε ολομόναχος ο Συμεών και συνέχισε αγόγ-
γυστα τη δουλειά του αλλά και δεν παρέλειπε να περ-
νάαπό τον άγιο Σπυρίδωνα να καλημερίζει και να καλη-
σπερίζει τον Χριστό, ζητώντας την βοήθειά Του και ευ-
χαριστώντας Τον.

Όταν γέρασε ο Συμεών, αρρώστησε. Μπήκε στο Νοσο-
κομείο και νοσηλεύτηκε περίπου γιά ένα μήνα. Μια προϊ-
σταμένη από την Πάτρα τον ρώτησε κάποτε:

-Παππού, τόσες μέρες εδώ μέσα δεν ήρθε κανείς να 
σε δει. Δεν έχεις κανένα δικό σου στον κόσμο;

-Έρχεται, παιδί μου, κάθε πρωί καί απόγευμα ο Χρι-
στός και με παρηγορεί.

-Και τι σου λέει, παππού;
-«Καλημέρα Συμεών, ο Χριστός είμαι, κάνε υπομονή». 

«Καλησπέρα Συμεών, ο Χριστός είμαι, κάνε υπομονή».
Η Προϊσταμένη παραξενεύτηκε και κάλεσε τον Πνευμα-

τικό της, π. Χριστόδουλο Φάσο, νά έρθει να δει τον Συ-
μεών μήπως πλανήθηκε. Ο π. Χριστόδουλος τον επισκέ-
φθηκε, τού έπιασε κουβέντα, τού έκανε την ερώτηση της 
Προϊσταμένης καί ο Συμεών τού έδωσε την ίδια απάντηση.

Τις ίδιες ώρες πρωί και βράδυ, πούο Συμεών πήγαινε 
στο ναό και χαιρετούσε τον Χριστό, τώρα καί ο Χριστός 
χαιρετούσε τον Συμεών. Τον ρώτησε ο Πνευματικός:

-Μήπως είναι φαντασία σου;
-Όχι, πάτερ, δεν είμαι φαντασμένος, ο Χριστός είναι.
-Ήρθε και σήμερα;
-Ήρθε.
-Και τι σου είπε;
-Καλημέρα Συμεών, ο Χριστός είμαι. Κάνε υπομονή, σε 

τρεις μέρες θα σε πάρω κοντά μου πρωί-πρωΐ.
Ο Πνευματικός κάθε μέρα πήγαινε στο Νοσοκομείο, μι-

λούσε μαζί του και έμαθε για την ζωή του. Κατάλαβε ότι 
πρόκειται περί ευλογημένου ανθρώπου. Την τρίτη ημέ-
ρα πρωί-πρωί πάλι πήγε να δει τον Συμεών και να διαπι-
στώσει αν θα πραγματοποιηθεί η πρόρρηση ότι θα πε-
θάνει. Πράγματι εκεί που κουβέντιαζαν, ο Συμεών φώ-
ναξε ξαφνικά: «Ήρθε ο Χριστός», και εκοιμήθη τον ύπνο 
του δικαίου.

Αιωνία του η μνήμη. Αμήν.
(Από το βιβλίο ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ)

Ο Μικρασιατησ συΜεων 
συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτό είναι το έργο Κατρούγκαλου όπου 
οδηγεί σε απόγνωση σημαντικούς κλά-
δους απαραίτητους στην παραγωγή, την 
αγορά και γενικά την κοινωνία μας.

ΛΗΣΤΕΥΕΤΑΙ κυριολεκτικά το εισόδημα 
των ελεύθερων επαγγελμάτων, από φό-
ρους, ασφαλιστικές εισφορές και τέλη, 
που συνολικά φθάνουν στα 2/3 του ει-
σοδήματός των.

Έναν οικονομολόγο, με καθαρό εισό-
δημα 12.000 € το χρόνο, του μένουν για 
να ζήσει την οικογένειά του 354,91 € το 
μήνα ή 11,83 € την ημέρα. Εάν βγάζει 
24.000 € το χρόνο του μένουν 753,85 € 
το μήνα ή 25,12 την ημέρα (παραθέτου-
με αναλυτικά παραδείγματα).

Γι’ αυτό, ο ένας μετά τον άλλον κλεί-
νουν τις επιχειρήσεις οι οικονομολόγοι. 
Από τις 12 Μαΐου 2016 που ψηφίστηκε ο 

νόμος Κατρούγκαλου μέχρι τέλους Νο-
εμβρίου 2017 έβαλαν λουκέτο 159.999 
επιχειρήσεις.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12.000 € 24.000 €
Καθαρό κέρδος

Ετήσιες ασφ. εισφορές

Φόρος εισοδήματος

Προκαταβολή φόρου

Τέλος επιτηδευματία

Εισφορά αλληλεγγύης

Τελικό εισόδημα

12 μήνες

Την ημέρα

12.000,00

3.234,00

1.928,52

1.928,52

650,00

           0,00

4.258,96

354,91

11,83

24.000,00

6.468,00

3.857,04

3.857,04

650,00

       121,68

9.046,24

753,85

25,12

Έχουμε και άλλο! Στο εισόδημα του 
2017, που θα φορολογηθεί το 2018 δεν 
θα αφαιρούνται πλέον οι ασφαλιστικές 
εισφορές για να βγει το καθαρό φορο-
λογητέο εισόδημα. 

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ραγδαία 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτό δεν είναι ΩΜΗ ΛΗΣΤΕΙΑ;

α) ωΜη Ληστεια ! “Με 11,83€ την ημέρα να ζήσει οικογένεια”

Το κοινωνικό μέρισμα που μοίρασε η κυβέρνηση φέ-
τος από το… πλεόνασμα, έλαβαν πολίτες 172 διαφορετι-
κών εθνικοτήτων – όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθ-
μός ALPHA.

Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει ότι: 
9.700 που έλαβαν το κοινωνικό μέρισμα, είναι από Ινδία, 

Σρι Λάνκα, Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες και Αίγυπτο
400 από Κίνα εργαζόμενοι στην Ελλάδα.
97.000 από τους δικαιούχους είναι από Αλβανία, Βουλ-

γαρία και Ρουμανία.
1.500 δικαιούχοι από Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία…
Αυτό σημαίνει ότι 1 στους 10 που έλαβαν το μέρισμα 

ήταν αλλοδαποί!

Β) ειΜαστε ΠρωταΘΛητεσ (α) “ανίκανοι να εισπράξουμε φόρους”
Ένα τεράστιο “μηδέν εις το πη-

λίκον” ήταν οι μεγαλοστομίες των 
κυβερνώντων που έλεγαν ότι “μέ-
χρι το καλοκαίρι – που πέρασε – θα 
είχαν μπει στα Δημόσια Ταμεία 
(από τις… περιβόητες λίστες Λα-
γκάρντ, τα Μπόργιανς και τα εμβά-
σματα) πάνω από 2,5 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αντί των δι-
σεκατομμυρίων, εισπράχθησαν μό-
λις 87.745.140€.

Αναλυτικά εισπράχθηκαν:
Από πρόστιμα στη λίστα Λαγκάρντ (υπολογιζόμενα 264.585.023 

€) εισπράχθηκαν 43.477.999 €.
Από τη λίστα Μπόργιανς μόλις 137.188 ευρώ.

Και από τα βεβαιωθέντα 
425.238.119€ της λίστας εμβα-
σμάτων εισπράχθηκαν μόλις τα 
44.130.562€.

Όλα λειτουργούν τόσο… καλά 
ώστε να θαυμάζει κανείς αφού:

Στην Ελβετική τράπεζα HSBC 
κοσμούν τη λίστα Λαγκάρντ 2.062  
+ 86 Έλληνες φορολογούμενοι 
και από το 2010 έχουν ελεγχθεί 
219 άτομα.

Η λίστα Μπόργιανς έχει 10.588 
Έλληνες καταθέτες και έχουν φθά-
σει να ελεγχθούν 14 (!).

Και η λίστα των εμβασμάτων με 
πάνω απο 25.000 περιπτώσεις. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί σε 
974 υποθέσεις.

Δεν είμαστε πρωταθλητές ;;;

Γ) ειΜαστε ΠρωταΘΛητεσ (β) “ανίκανοι να εισπράξουν φόρους”
Από το λαθρεμπόριο καυσί-

μων και τσιγάρων την περίο-
δο 2013-2017 επιβλήθηκαν τα 
πρόστιμα:

1) Στα καύσιμα 218,4 εκατ. 
ευρώ, από τα οποία εισπράχθη-
καν μόλις 35,8 εκατ. ευρώ. 2) 
Στα τσιγάρα 858,7 εκατ. ευρώ 
και εισπράχθηκαν 24,58 εκατ. 
ευρώ.

Ήτοι, συνολικά τα πρόστι-
μα στο λαθρεμπόριο καυσί-
μων και τσιγάρων ανήλθαν σε 
1.077.100,00 ευρώ, απ’ τα οποία 
το κράτος εισέπραξε μόλις 60,38 εκατ. 

ευρώ.
Ένα μικρό δείγμα ταχύτητας. Συγκε-

κριμένα – σύμφωνα με τα στοι-
χεία του υπουργείου Οικονομικών 
– την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 
2017 τα πρόστιμα για λαθρεμπό-
ριο καυσίμων, ανήλθαν σε 13,1 
εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις σε 
1,3 εκατ. ευρώ, ενώ στα τσιγά-
ρα επιβλήθηκαν πρόστιμα 143,5 
εκατ. ευρώ με τις εισπράξεις να 
περιορίζονται σε 1 εκατ. ευρώ.

Είμαστε πρωταθλητές στην εί-
σπραξη φόρων ή όχι;

Τελικά, στην Ελλάδα, μόνο τα 
κορόιδα, που “δεν έχουν μπάρ-

μπα στην… Κορώνη”, πληρώνουν!

Δ) κΟινωνικΟ ΜερισΜα: να ποιοι το πήραν!
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ΦΡΙΚΗ...! & ΟΡΓΗ...!
Η απόλυτη διαστροφή στη φάτνη του Βατικανου

Έπεσαν πλέον οι μάσκες τους. Προχω-
ρούν μάλιστα γρήγορα αλλοιώνοντας 
τα πάντα και αμβλύνοντας όποιες ακό-
μα αντιστάσεις υπάρχουν.  Τα φετινά 

Χριστούγεννα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο προκλη-
τικότητας. Το μίσος τους για το πρόσωπο του Θε-
ανθρώπου Ιησού δεν έχει προηγούμενο.

Το Βατικανό ξεσκεπάστηκε. Ο Πάπας Φραγκί-
σκος προπαγανδίζει απροκάλυπτα την Νέα Τάξη 
πραγμάτων.

Η “Φάτνη” που έστησε φέτος στην πλατεία του 
αγίου Πέτρου δεν έχει καμία σχέση με τη γέννηση 
του Χριστού στον κόσμο μας. Αποτελεί ένα κράμα 
φρικιαστικών μορφών “ομοφυλοφιλικής υπερηφά-
νειας”, με τρομοκρατημένα πρόσωπα αγγέλων, λες 
και η σκηνή δεν αναφέρεται στο χαρούμενο γεγονός 

της Γέννησης του Χρι-
στού αλλά στην ημέρα της Κρίσεως. 
Ο άγγελος πάνω από τη φάτνη εμφα-
νίζεται με τα χρώματα του ουράνιου 
τόξου… (gay-pride).

Η διαστροφή στο αποκορύφωμά 
της. Το όλο σκηνικό παρουσιάζει σκη-
νές πτωμάτων, βγαλμένες από το… 
εργαστήρι του Φρανκεστάιν, με το 
κάτασπρο χέρι νεκρού να κρέμεται 
από το φορείο έτοιμός μάλλον για το 
κλίβανο και το πρόσωπο του νεκρο-
θάφτη να προκαλεί φρίκη στον επι-
σκέπτη.

Την τιμητική τους εδώ την έχουν οι 
του “τρίτου φύλου”. Ένας ολόγυμνος 
άνδρας κοιτάει με… πάθος τους 3 μά-
γους! – εικόνα που οι εμπνευστές της 
ερμηνεύοντάς την ισχυρίζονται ότι εκ-
φράζει την … φιλανθρωπία, και συ-
γκεκριμένα την προσφορά ενός ιμα-
τίου στον γυμνό πλησίον.

Ένας άλλος άνδρας θάβει ένα πτώ-
μα. Η εικόνα αυτή, λένε, ότι αφορά τις “επτά 
πράξεις του ελέους” των καθολικών, που μια 
εκ των οποίων είναι η ταφή των νεκρών.

Το σκηνικό συμπληρώνουν έγχρωμοι (μετανά-
στες;) με την μορφή “σκλάβων”, ενώ το χριστου-
γεννιάτικο αστέρι πέφτει κάτω σαν κομήτης!

Η πλύση εγκεφάλου γίνεται πλέον συντονισμένα. Το Βατικανό 
εκμεταλλεύεται ακόμα και την μεγαλύτερη εορτή της Χριστιανο-
σύνης για να περάσει την παραφύσιν προπαγάνδα.

Ο πάπας Φραγκίσκος έχει 
καταστεί ξεκάθαρος πλέον. 
Είναι ο άνθρωπος της Νέας 
Τάξης πραγμάτων. Προω-
θεί την παγκοσμιοποίηση και 
προσπαθεί να επιβάλει τον 
αντιρατσισμό και το πολυπο-
λιτισμικό του ιδεολόγημα! Και 
δε διστάζουν ακόμα οι του Βα-
τικανού να ενσταλάξουν στις 
παιδικές αγνές ψυχές το δη-
λητήριο της αμφισβήτησης 
του προσώπου του Θεανθρώ-
που Ιησού. Έχουν καμιά σχέση 
όλα αυτά με την ενανθρώπιση 
του Χριστού; 

Με αυτούς θέλει να μας ενώ-
σει ο κ. Βαρθολομαίος ώστε ν’ 
αρχίσουμε σιγά-σιγά να ξεχνού-

με ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε, και προς τα πού θα πορευτούμε.

Έ
Χριστούγεννα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο προκλη-
τικότητας. Το μίσος τους για το πρόσωπο του Θε-
ανθρώπου Ιησού δεν έχει προηγούμενο.

Το Βατικανό ξεσκεπάστηκε. Ο Πάπας Φραγκί-
σκος προπαγανδίζει απροκάλυπτα την Νέα Τάξη 
πραγμάτων.

Η “Φάτνη” που έστησε φέτος στην πλατεία του 
αγίου Πέτρου δεν έχει καμία σχέση με τη γέννηση 
του Χριστού στον κόσμο μας. Αποτελεί ένα κράμα 
φρικιαστικών μορφών “ομοφυλοφιλικής υπερηφά-
νειας”, με τρομοκρατημένα πρόσωπα αγγέλων, λες 
και η σκηνή δεν αναφέρεται στο χαρούμενο γεγονός 

Οι φωτογραφίες αυτές είναι μερικές 
από τις παραστάσεις της φάτνης  που 

στήθηκε μπροστά από την εκκλησία του 
Αγίου Πέτρου - 1η σελίδα - στο Βατικανό. 
Για να ‘‘υπενθυμίσει’’ στους παπικούς και 
όλο το χριστιανικό κόσμο τι πιστεύουν.... 

για τον Χριστό και τη γέννησή του!!!



 ΑΓΩΝΑΣ 5δεκεμβριοσ 2017

συνέχεια από τη σελ. 1
από την ημέρα που ήρθε στη Λάρισα. Το μόνο 
με το οποίο δεν ασχολήθηκαν ακόμα, είναι το πό-
σες φορές ημερησίως βγαίνει για τα αναγκαία!

Σε ένα άρθρο στη μόνιμη στήλη της φιλομη-
τροπολιτικής εφημερίδας στο σχόλιο της Δευ-
τέρας (11-12-2017) δημοσιογράφος και καθηγη-
τής, με τίτλο “Λαρίσης και Τυρνάβου Ιγνάτιος”, 
κατατάσσει την εφημερίδα μας στα «Περιθωρι-
ακά έντυπα που κυκλοφορούν κατά καιρούς» 
διότι ασκούμε την ανεπιθύμητη κριτική. Και συ-
νέχισε: «… Κι αν του έχουν γράψει και δεν του 
έχουν γράψει για “πράματα και θάματα” … κι αν 
έχει ακούσει και δεν έχει ακούσει κουβέντες και 
κατηγορίες… Δύσκολο να “αγιάσεις” στον τόπο 
σου…» (αλήθεια ποιον τόπο του;).

Δεν μας εξέπληξε με την τακτική της η εν 
λόγω εφημερίδα διότι είναι γνωστή η πολεμική 
της στάση κατά την πρώτη και δεύτερη περίοδο 
του μητροπολίτη π. θεολόγου στη Λάρισα – λόγω 
ΜΑΣΟΝΙΑΣ – και τα σφιχταγκαλιάσματα των μοι-
χεπιβατών Σεραφείμ Ορφανού, Δημητρίου Μπε-
κιάρη και τώρα του Ιγνατίου Λάππα.

Για δεκαετίες οι Αγωνιζόμενοι χριστιανοί της 
Λάρισας έχουν πληγωθεί από τις αδέσποτες 
σφαίρες χειριστών του δημοσιογραφικού κα-
λάμου, και έχουν δεχθεί καταιγισμό πυρών από 
τα δημοσιογραφικά πολυβολεία. Φαίνεται ότι 
έχουν ξεχάσει την αποστολή τους, διότι η δη-
μοσιογραφία δεν χαρίζεται στον έναν και αδικεί 
τον άλλον, ούτε ανεβάζει στο βάθρο του ήρωα 
τον αδιάντροπο και πετά στον καιάδα τον καθα-
ρό παραδίδοντας στο αύριο την υπόληψή του 
στρεβλωμένη ή πλαστογραφημένη.

Η δημοσιογραφία έχει πρώτ’ απ’ όλα ιερή απο-
στολή καθότι διακονεί την αλήθεια και το δίκαιο, 
καλλιεργεί το ήθος, αναζητεί με πάθος την έντι-
μη πληροφόρηση και ανοίγει δρόμους ώστε να 
φωτίζει τα μονοπάτια, να εντοπίζει επικίνδυνες 
διαβάσεις, να εξοστρακίζει τη φαυλότητα, να ση-
ματοδοτεί τους σκανδαλοποιούς και τα σκάνδα-
λα, να ενημερώνει και διαφωτίζει προσωπικά και 
άμεσα το λαό. Το έργο της είναι σαν τον παλιό 
ντελάλη, που έβγαινε στην πλατεία και στα σο-
κάκια και φώναζε μέσα από τα στήθια του.

Μια αλλοτριωμένη δημοσιογραφία είναι χαλ-
κάς δουλείας.

Οι Αγωνιζόμενοι χριστιανοί δεν αρνήθηκαν 
την έντιμη κριτική, ακόμα και έντονη, ούτε διεκ-
δικούν το αλάθητο.

Δεν αποδέχονται όμως την ανέντιμη και μονό-
πλευρη κριτική, γι’ αυτό αποφασίσαμε να πιάσου-
με στο χέρι το δημοσιογραφικό καλάμι, αποφα-
σιστικά και δυναμικά, όχι να γίνουμε επαγγελμα-
τίες, όχι να ενταχθούμε σε συγκροτήματα, ούτε 
να απλώσουμε το χέρι ζητώντας ελεημοσύνη. Το 
κάναμε για να σαλπίσουμε μηνύματα και ειδή-
σεις τυπωμένες σε χαρτί, να αφυπνίσουμε συνει-
δήσεις, και να γίνουμε φραγμός στη δεσποτική 
και δημοσιογραφική υπέρβαση και κατάχρηση.

“Το σχόλιο της Δευτέρας” 
– Φιασίδωμα στον Ιγνάτιο
Αυτό το “αυθόρμητο” ρεπορτάζ της εφημε-

ρίδας ο Ιγνάτιος το θεώρησε δώρο εξ ουρανού 
και το κοινοποίησε μέσω του σάιτ στα πέρατα 
του κόσμου για να ενημερώσει το “φιλόχριστο 
πλήρωμα” όσον αφορά το “τεράστιο” πνευματι-
κό, υλικό και συγγραφικό του έργο που επιτέλε-
σε την 24ετία στην πλουσιότερη μητρόπολη της 
Εκκλησίας της Ελλάδας.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος-καθηγητής γρά-
φει: «ΔΕΝ πήγε απλά “από υποχρέωση” το πλή-
θος του κόσμου που παρέστη χθες στο Δημοτι-
κό Ωδείο Λάρισας… . Ήταν κάτι παραπάνω: η Λά-
ρισα θέλησε – αντιπροσωπευτικά – να δείξει την 
εκτίμηση προς το πρόσωπο του δεσπότη της».

Για το “πλήθος του κόσμου” που μιλάει ο κ. δη-
μοσιογράφος οι φωτογραφίες – που οι ίδιοι δώ-
σαν στα Μ.Μ.Ε. – είναι καθρέπτης αλάνθαστος. 
Το “πολυπληθές ακροατήριο” στην αίθουσα εί-
ναι 223 άτομα μαζί με το πάνελ, σε μια Λάρισα 
των 232.190 (επίσημα) κατοίκων.

ΙΔΟΥ ΤΟ… ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
Εξ αυτών, 23 ήταν οι επίσημες αρχές (εκτός 

των συνοδών), 
22 κληρικοί 
(εκτός παπαδιών), 31 επίτροποι (εκτός επιτρο-
πισσών), 9 Ιεροψάλτες (εκτός συζύγων), 18 Ιε-
ρόπαιδες, γραφείο νεότητος (εκτός γονέων), 42 
των Φιλοπτώχων, 29 Φιλαδελφείας – Αλληλεγγύ-
ης, και 5 άνθρωποι εργαζόμενοι στη μητρόπο-
λη (Δικηγόρος, γραμματέας, οδηγός, πρωτόκολ-
λο, λογιστήριο). Συμπέρασμα; Δεν πήγε σχεδόν 
κανείς Λαρισαίος “να δείξει την αγάπη στο πρό-
σωπο του ποιμενάρχη του”, παρ’ ότι επί ενάμι-
συ μήνα διατυμπάνιζαν το “ΜΕΓΑ” γεγονός τα 
Μ.Μ.Ε. και οι ιεροί ναοί με συνεχείς ανακοινώ-
σεις για την παρουσίασή του περισπούδαστου 
δεσποτικού βιβλίου!

Η παραπληροφόρηση στο μεγαλείο της! Προ-
σπάθησε με παραμορφωτικούς φακούς να αλ-
λοιώση την εικόνα που η ίδια η εφημερίδα σε 
άλλη σελίδα δημοσίευσε. Προσπάθησαν να σκα-
ρώσουν μια πλαστή είδηση. ΚΡΙΜΑ!

Εκείνο που σοκάρισε περισσότερο τους ανα-
γνώστες ήταν η μελαγχολική και αόριστη διαπί-
στωση του 
δ η μ ο σ ι ο -
γράφου, για 
το “πολυε-
τές έργο” 
που θα μας 
αφήσει ως 
κληρονομιά 
στη Λάρισα 
ο κ. Ιγνάτι-
ος. Γράφει: 
«Είναι ασφα-
λώς άδικο – 
στα όρια του 
ασεβούς – 
να επιχειρή-
σει κανείς την αξιολόγηση του πολυετούς έρ-
γου του μητροπολίτη Ιγνατίου μέσα σε ένα μι-
κρό σημείωμα. Αυτό, ας το αναλάβουν πιο ειδι-
κοί, οι μελλοντικοί μελετητές των εκκλησιαστι-
κών μας πραγμάτων…».

Ιδού το πολυετές έργο του κ. Ιγνατίου που 
δεν τολμάτε να το αγγίξετε επειδή μάλλον εί-
ναι φωτιά!!!

• 24 χρόνια δεν υπάρχει δημοσίευση οικονο-
μικού απολογισμού στη μητρόπολη – πανελλή-
νια πρωτοτυπία για Ν.Π.Δ.Δ.

• 20 χρόνια καμιά δημοσίευση των εσόδων 
του προσκυνήματος της Αγ. Παρασκευής, των 
άλλων μικρότερων προσκυνημάτων και παρεκ-
κλησίων, που υπολογίζονται ότι ανέρχονται στις 
500-600 χιλ. ετησίως.

• 24 χρόνια χωρίς απολογισμό για την “πνευ-
ματική Δράση” ενώ εισπράττει από τους Ιερούς 
ναούς με τον κωδικό κεφ. Δ/9 περί τις 150-200 
χιλ. ετησίως.

• 24 χρόνια κανένας απολογισμός για τις ει-
σπράξεις “Υπέρ κοινωφελών Ιδρυμάτων” κεφ. 
Δ/14 (ανύπαρκτα).

• 24 χρόνια, σιγή ιχθύος για το χαράτσωμα 
“υπέρ των κατασκηνώσεων” (Κεφ. Δ/8 με την έν-
δειξη “υπό κατασκευή”) το οποίο αποδίδει περί-
που 100-130 χιλ. ετησίως.

• 17 χρόνια, εισπράττει χρήματα από τις τρι-
μηνίες των Ι. Ναών (Κεφ. Δ/13) υπέρ συσσιτίων 
“ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ”, ενώ όλα τα τρόφιμα και τα πάσης 
φύσεως άλλα είδη για το μαγείρεμα, πακετάρι-
σμα ή σερβίρισμα, τα αναλαμβάνουν με την σει-
ρά οι ενορίες με εθελόντριες κυρίες και δεσποι-
νίδες, χωρίς να δαπανά η Μητρόπολη σχεδόν 
ούτε ευρώ για τον σκοπό αυτό.

• 24 χρόνια εισπράττει από κρατικές επιχορη-
γήσεις χρήμα και διάφορα τρόφιμα.

• 24 χρόνια εισπράττει από ιδιώτες, επιχει-
ρήσεις, οργανισμούς… χρήματα και είδη πρώ-
της ανάγκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς χω-
ρίς κανέναν απολογισμό.

• 24 χρόνια, έχει πωληθεί ακίνητη περιουσία. 
Πόσα χρήματα εισπράχθηκαν και πού βρίσκο-
νται κανείς δεν γνωρίζει!

• 24 χρόνια, 2-3 δισκοφορίες το μήνα, 30 πε-

ρίπου το χρόνο κανένας 
απολογισμός.

• 24 χρόνια τα έκτακτα χαράτσια. Πού πάνε; 
Λογοδοσία καμία.

• 24 χρόνια ποια η κατάληξη των δεκάδων χι-
λιάδων τιμαλφών της Αγ. Παρασκευής Τεμπών 
και των άλλων προσκυνημάτων, όταν ο π. Θε-
ολόγος σε μια τριετία του παρέδωσε περίπου 
1.000 τεμ. (χρυσές αλυσίδες, δακτυλίδια, βέ-
ρες, σταυρούς, λίρες κ.α.) και μάλιστα σε συ-
γκυρίες δύσκολες;

• 24 χρόνια… και πόσα ακόμα δεν εποίησε ο 
κ. Ιγνάτιος!!!

ΤΑ ΥΠΕΡ … ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 
(για το βιβλίο Γκίνες)
24 χρόνια έχει αγοράσει (ράψει παραγγελία 

στα μέτρα του) 227 αρχιερατικές στολές αξί-
ας χιλιάδων ευρώ! Δηλαδή δέκα (10) στολές το 
χρόνο, που ούτε οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί του κό-
σμου δεν έχουν αγοράσει σε ολόκληρη την θε-
ατρική τους ζωή για τις ανάγκες της δουλειάς 
τους, τόσα κουστούμια ή φορέματα. Μόνο η γυ-

ναίκα του πρώ-
του δικτάτορα 
των Φιλιππίνων 
Ιμέλντα Μάρ-
κος τον ξεπερ-
νούσε αλλά σε 
συλλογή πα-
ντόφλας.

Το ΜΕΓΑΛΟ 
αυτό γεγονός 
καταλογίζεται 
στα υπέρ του 
κ. Ιγνατίου γι’ 
αυτό πρέπει να 
γραφεί στο βι-
βλίο Γκίνες!

24 χρόνια αγόρασε δεκάδες, ίσως και εκατο-
ντάδες μίτρες, πατερίτσες, σταυρούς, εγκόλπια, 
μπαστούνια, μανικετόκουμπα, ράσα, αντιρί κ.α. 
και εδώ ίσως κατέχει την παγκόσμια πρωτιά όσον 
αφορά πνευματικό και δει Ορθόδοξο ηγέτη!

24 χρόνια, έστειλε 34 πιστούς χριστιανούς στα 
δικαστήρια ζητώντας την καταδίκη τους με κατη-
γορίες (επουσιώδεις, αδικαιολόγητες και άσχε-
τες προς το ευαγγελικό πνεύμα), όπως: “εκστο-
μίζουν απαξιωτικές για το πρόσωπό μου εκφρά-
σεις (ανάξιος· έξω οι κλέφτες από την Εκκλησία· 
Λάππα, τα χέρια σου στάζουν αίμα), μου γυρί-
ζουν τη πλάτη κατά την έξοδό μου από το ναό 
και όλως περιέργως τους πιάνει βήχας κατά τη 
διέλευσή μου έμπροσθέν τους…” (απόσπ. Από 
κατάθεση στο Μον. Πρωτ. Λάρισας).

Σκοπός όλων αυτών των σπασμωδικών του 
ενεργειών, που τον εκθέτουν σαν ιεράρχη, ήταν 
να τρομοκρατήσει τους αντιδρώντες και να τον 
αποδεχθούν ως άβουλα – άλογα όντα. Γι’ αυτό 
και συνεχίζει δριμύτερα την δικαστική καταδίω-
ξη – “Θού, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου” –.

Έτσι, την 5-8-2004 στην ποινική δίωξη ζητού-
σε: «Επιθυμώ την ποινική τους δίωξη και τη νό-
μιμη τιμωρία τους…». Αλλά παρά τον μεγάλο 
πόθο του να μας κλείσει φυλακή, η υπόθεση 
μπήκε στο αρχείο με τα 31/3864/05 απόφαση, 
διότι δεν στοιχειοθετούνταν αδίκημα.

Εσείς όμως, κ. δημοσιογράφε, επαινείτε τις με-
θόδους του δεσπότη (βία, καταναγκασμός, εκ-
φοβισμός, τρομοκρατία) όταν πρόκειται να επι-
βληθεί χωρίς να τον θέλει ο λαός – κατά το «ο 
σκοπός αγιάζει τα μέσα» και μάλιστα τον θεω-
ρείτε “μάγκα” και “καπάτσο” γιατί … “κατάφερε 
να πιάσει… – στην κυριολεξία – τον ταύρο απ’ τα 
κέρατα, να τον ηρεμήσει και στην συνέχεια να 
τον εξημερώσει…”. Αλλ’ αφού είδε ότι δεν κατα-
φέρνει να υποτάξει τους Αγωνιζόμενους χριστια-
νούς που τον αμφισβητούσαν ώστε να τον προ-
σκυνήσουν, αποφάσισε, ως άλλος Ηρώδης πλή-
ρης χριστιανικής οργής, την  “δικαία τους τιμω-
ρία” καταθέτοντας (άκουσον-άκουσον!!)

α) στις 14-1-2005 αίτηση ασφαλιστικών μέ-
τρων.

β) Στις 28-2-2005 Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτ. 

Λάρισας, κατά 15 ατόμων.
γ) Στις 10-4-2005 δεύτερη Αγωγή στο ίδιο δι-

καστήριο σε 18 ακόμη άτομα.
Και για να μην πάθει ό,τι με την προηγούμε-

νη μηνυτήρια αναφορά (που μπήκε στο αρχείο) 
πρόσθεσε κάμποσα ψέματα, που μόνο ένας δε-
σπότης μπορούσε να τα πει, ζητώντας αυτολε-
ξεί «προς ικανοποίηση της προκληθείσης ηθι-
κής βλάβης μου, να μου καταβάλουν ως απο-
ζημίωση το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ έκαστος, το ύψος της οποίας είναι εύ-
λογο…» (sic).

Αυτή «λέγεται πραότητα, σύνεση (του Ιγνατί-
ου) και κυρίως ιώβεια υπομονή με την οποία δι-
οίκησε τη δύσκολη Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρ-
νάβου…», όπως γράφετε κ. δημοσιογράφε…;

Αλήθεια, δεν θυμάμαι, ο Τσαουσέσκου στη 
Ρουμανία για να επικρατήσει ως καθεστώς πό-
σες δεκάδες πατριώτες του έστειλε στα νοσοκο-
μεία; Διότι!!! – εάν δεν με απατά η μνήμη μου – η 
δική σας εφημερίδα (Κυριακή 29/5/1994) είχε 
πρωτοσέλιδο με μαύρο τίτλο: «ΜΑΤωσε η χει-
ροτονία του κ. Ιγνατίου χθες το πρωί έξω από 
τη Μητρόπολη των Αθηνών». Και από κάτω με 
κόκκινα γράμματα: “Τραυματίσθηκαν δεκατέσ-
σερις «αγωνιζόμενοι»”.

Και δύο μήνες αργότερα (Παρασκευή 
29/7/1994) η δική σας πάλι εφημερίδα με μαύ-
ρο πρωτοσέλιδο τίτλο έγραφε: «Βάγια και ρόδα, 
ξύλο και αίμα…» “ενθρονίστηκε χθες ο νέος Μη-
τροπολίτης κ. Ιγνάτιος”. Στο ρεπορτάζ τεσσάρων 
σελίδων συμμετείχατε κι εσείς – αν δεν με απα-
τάει η μνήμη μου –. Αποτέλεσμα! 150 περίπου 
άτομα βαριά τραυματισμένα στο κρατικό νοσο-
κομείο και άλλα τόσα ελαφρότερα.

Με αυτή την πραότητα, την σύνεση και την ιώ-
βεια υπομονή κατόρθωσε να επιβληθεί και να δι-
οικήσει την Μητρόπολη Λάρισας, «επαναφέρο-
ντας το καράβι με τα θρυμματισμένα κατάρτια 
σε λιμάνια απάνεμα» σαν τον Αμίν Νταντά της 
Ουγκάντας;

Και το πιο αξιομνημόνευτο. Όταν οι μηνυόμε-
νοι χριστιανοί θέλησαν να προσφύγουν στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο να βρουν το δίκαιό τους, 
ο κ. Ιγνάτιος τους μέμφθηκε λέγοντας: «… πώς 
εσείς και οι (συν) “Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί”, άτε-
γκτοι αμύντορες της “υπερορθοδοξίας” κατα-
φεύγετε και προσβλέπετε στην κρίση μη Ορθο-
δόξων δικαστών;». Μήπως όμως θα έπρεπε να 
μεμφθεί τον Απόστολο Παύλο που πρώτα αυτός 
από την Καισάρεια είπε στον Φήστο «ουδείς με 
δύναται αυτοίς χαρίσασθαι. Καίσαρα επικαλού-
μαι» (Πράξ. Κε΄ 11).

Ακούσαμε για το βιβλίο του Ιγνατίου “παραμύ-
θι” αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι 
ο καλός δημοσιογράφος θα μας θύμιζε ένα πα-
λαιό πραγματικό παραμύθι, ξεχασμένο, το οποίο 
ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ επικαλέσθηκε στην 
Ιεραρχία και μετά την παρέμβαση του μακαρί-
τη μητροπολίτη Σερρών Μαξίμου, βουβάθηκε, 
παίρνοντάς το πίσω, εκείνοι δε που το σοφίστη-
καν κρύφθηκαν μην πάνε φυλακή για την απά-
τη που έκαναν.

Ο “αντικειμενικός” δημοσιογράφος γράφει: 
«Ο Ιγνάτιος επιβίωσε. Και όχι μόνο αυτό. Μπο-
ρεί σήμερα να σεμνύνεται ότι υπήρξε ο ποιμέ-
νας που έκανε τη συμφιλίωση των αντιμαχόμε-
νων μερίδων πράξη».   

Για τις “αντιμαχόμενες μερίδες”, ο τότε Σερ-
ρών διέκοψε τον Σεραφείμ λέγοντας: “Μακαρι-
ώτατε – όπως με διαβεβαίωσε ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Λάρισας κ. Αργυρίου – δεν υπάρ-
χουν αντιμαχόμενες παρατάξεις”. Οι υποστηρι-
κτές του Θεολόγου είναι χιλιάδες, και οι απένα-
ντι “αντιμαχόμενοι” δεν ξεπερνούν τα 33 άτομα.

Αυτή είναι η αλήθεια και αφήστε το παραμύθι 
“αντιμαχόμενες μερίδες”!

ΤΟ “ΤΕΡΑΣΤΙΟ” ΙΓΝΑΤΙΑΚΟ ΕΡΓΟ
24 χρόνια, στο τιμόνι της μητρόπολης Λάρισας 

ο κ. Ιγνάτιος με έσοδα δεκάδες εκατομμύρια, και 
έργο… ένα κεφαλαίο μηδενικό (0).

1) Το “Κρίκκειο Ορφανοτροφείο”, μια αμαρ-
τωλή ιστορία, ένα ίδρυμα με τέσσερα (4) διαφο-

συνεχίζεται στη σελ. 8

11-12-2017

«Πολυπληθές ακροατήριο!!!»

Μετρήστες τους!!!
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κεδονίας (1991).
Μακριά από ιδεολογικές και πολιτικές προκατα-

λήψεις, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε περι-
ληπτικά το θέμα, όπως αυτό, μέσα από μια διεθνή 
πλεκτάνη, που ξεκίνησε πριν από 140 χρόνια και συ-
νεχίζεται μέχρι σήμερα.

Μακεδονικός Αγώνας, είναι η ένοπλη αντιπαρά-
θεση την περίοδο 1904 -1908 που διεξήχθη στη Μα-
κεδονία (τότε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας) μεταξύ κυρίως Ελλήνων, Βουλγάρων και Τούρ-
κων, και δευτερευόντως Σέρβων από τη στιγμή που 
έγινε αντιληπτό πως η σημαντική αυτή επαρχία της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα ήταν η επόμενη εδα-
φική της απώλεια.

Μακεδονικό Ζήτημα, είναι οι εθνικο-χωροταξικές 
ανακατατάξεις που έγιναν την περίοδο 1878 – 1918 
στη Βαλκανική και ειδικότερα στη γεω-
γραφική περιοχή της Μακεδονίας, με-
ταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας 
και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ιστορικά, λέγοντας «Μακεδο-
νία», αναφερόμαστε στο Βασίλειο και 
τον πολιτισμό των αρχαίων Μακεδό-
νων, που ανήκουν στο ελληνικό έθνος και αποτε-
λούν αδιαμφισβήτητο κομμάτι της ελληνικής ιστορι-
κής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος κορμός 
της ιστορικής Μακεδονίας είναι μέσα στα σημερινά 
ελληνικά σύνορο και καταλαμβάνει το βόρειο τμή-
μα της ελληνικής επικράτειας που διαχρονικά ονο-
μάζεται Μακεδονία.

Γεωγραφικά, λέγοντας «Μακεδονία», αναφερό-
μαστε σε μια ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται στο 
σημερινό έδαφος διαφόρων βαλκανικών χωρών, με 
το μεγαλύτερο τμήμα της να βρίσκεται στην Ελλά-
δα και άλλα μικρότερα τμήματά της στην ΠΓΔΜ, τη 
Βουλγαρία και την Αλβανία.

Ο Ήλιος της Βεργίνας, είναι ένα σύμβολο πάνω 
σε χρυσή λάρνακα που βρέθηκε το 1977 στις ανα-
σκαφές της Βεργίνας, σε Βασιλικό τάφο της Μα-
κεδονικής Βασιλικής Δυναστείας του Φιλίππου Β’ 
και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το σύμβολο αυτό, 
η ΠΓΔΜ το χρησιμοποίησε στην κρατική της ση-
μαία την περίοδο 1992-1995, προκαλώντας εύλο-
γα την Ελληνική αντίδραση. Μετά την «Ενδιάμεση 
Συμφωνία του 1995», το αντικατέστησε με σχημα-
τοποιημένο ήλιο.

1878: Συνθήκη Αγίου Στεφάνου 
– Συνθήκη Βερολίνου
Μετά το Ρωσο – τουρκικό πόλεμο (1877 - 8), 

η Βουλγαρία, με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφά-
νου (Μάρτιος 1878), πέτυχε να ικανοποιήσει τις αξι-
ώσεις της, αλλά η Συνθήκη δεν εφαρμόστηκε λόγω 
αντίδρασης της Μ. Βρετανίας.

Ακολούθησε, η Συνθήκη του Βερολίνου (Ιούλιος 
1878), με την οποία δημιουργήθηκαν τρία ανεξάρτη-
τα κράτη (Ρουμανία, Σερβία, Μαυροβούνιο) καθώς 
και το «Πριγκιπάτο της Βουλγαρίας» χωρίς όμως 
τη Μακεδονία και την Ανατ. Θράκη που παρέμειναν 
στην Τουρκία.Η Συνθήκη του Βερολίνου είναι η γε-
νέτειρα του Μακεδονικού Ζητήματος

1903: Η Εξέγερση του Ήλιντεν
Το ανεκπλήρωτο όνειρο των Βουλγάρων (να πά-

ρουν τη Μακεδονία) ανέλαβε να το πραγματοποιήσει 
η «Μακεδονική – Ανδριανοπολίτικη Εσωτερική Επανα-
στατική Οργάνωση» με ηγέτη τον Γκότσε Ντέλτσεφ, 
ένα Βούλγαρο επηρεασμένο από τις ιδέες του Μαρξ 
και του Μπακούνιν.

Μετά το θάνατό του (Μάιος 1903), οργανώθηκε 
η εξέγερση του Ήλιντεν στη Δυτ. Μακεδονία (Ιού-
λιος 1903) με πρώτο στόχο την αυτονομία της και 
στη συνέχεια την ενσωμάτωσή της, στη Βουλγαρία.

Σήμερα, η Βουλγαρία ως μέλος (από 1-1-2007) 
της Ε.Ε δεν μπορεί να έχει τετοιες βλέψεις και αυτό 
το επιδιώκουν οι Σκοπιανοί, οι οποίοι προβάλουν τον 
Γκότσε Ντέλτσεφ ως έναν ψευτο-μακεδόνα ήρωα 
και την ημέρα εξέγερσης του Ήλιντεν (20-7-1903, 
3-8-1903) ως ημέρα εθνικής γιορτής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ τιμόταν ως εθνικός 
ήρωας στη Βουλγαρία μέχρι το 1946, με την αλ-
λαγή της πολιτικής της Βουλγαρίας στο Μακεδο-
νικό, το αφιερωμένο σε αυτόν μουσείο έκλεισε και 
τα περιεχόμενά του μαζί με τα οστά του μεταφέρ-
θηκαν στα Σκόπια.

1904 - 1908: Ο Μακεδονικός αγώνας
Το αντίδοτο στην εξέγερση του Ήλιντεν ήταν 

ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1904-1908), ο οποίος 
έδωσε τότε στην ελεύθερη Ελλάδα τη δυνατότητα 
όχι μονάχα να επικαλείται την προαιώνια Ελληνικότη-
τα της Μακεδονίας, ενάντια στην Βουλγαρική  – και 
κάθε άλλη ξένη – προπαγάνδα, αλλά και να πραγμα-
τοποιήσει το μεγάλο όνειρο του Ελληνικού Έθνους 
για την Απελευθέρωση της Μακεδονίας  – και άλλων 
υπόδουλων ελληνικών περιοχών – με τους νικηφό-
ρους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13, πρώτα 
κατά της Τουρκίας και έπειτα κατά της Βουλγαρίας.

1906: Αντιπαράθεση Σερβίας - Τουρκίας
Η Μακεδονία, και ειδικά η Θεσσαλονίκη με το λι-

μάνι της, έγινε το «μήλον της έριδος» αφενός για το 
κράτος της Σερβίας που είχε πλέον καταστεί περί-
κλειστο κράτος και επιζητούσε διέξοδο στη θάλασ-
σα, και αφετέρου, για τους Βούλγαρους που ήθε-
λαν να εκπληρώσουν το όνειρό τους, να προσαρτή-
σουν τη Μακεδονία.

Όταν, το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, αναλο-
γικά και του εθνικού, διακινείται μέσω θαλάσσης, γί-
νεται αντιληπτή η αξία ενός παράκτιου κράτους και 
αντιθέτως η απαξία ενός περίκλειστου.

1912 - 1913: Βαλκανικοί Πόλεμοι
Η Σερβία, κατ’ ανάγκη, στράφηκε για διέξοδο στο 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο υπόψη ήταν υπό 
Τουρκική δικαιοδοσία. Η Τουρκία έβαζε συνεχώς 

εμπόδια για την εξεύρεση μιας λύ-
σης – συμφωνίας, γεγονός που επι-
δείνωσε τις σχέσεις Σερβίας - Τουρ-
κίας και αποτέλεσε την αφορμή για 
την έκρηξη του Α’ Βαλκανικού Πο-
λέμου (1912 - 3).

1914: Το λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης - ΕΖΛΘ

Στις 26 Οκτωβρίου 1912, η Θεσσαλονίκη απελευ-
θερώνονται από τον Ελληνικό Στρατό. Με τη λήξη 
των Βαλκανικών πολέμων (1913) και τον καθορισμό 
των συνόρων των Βαλκανικών κρατών, το λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης, το οποίο εξυπηρετούσε μεγάλο μέ-
ρος της Βαλκανικής χερσονήσου, περιορίστηκε στην 
Ελληνική επικράτεια.

Για τη συνέχιση του φυσι-
κού του ρόλου, δηλαδή την 
εξυπηρέτηση όλης της Βαλ-
κανικής, η Ελληνική Κυβέρνη-
ση το 1914 με το N.390/1914 
ίδρυσε την Ελευθέρα Ζώνη Λι-
μένος Θεσσαλονίκης. Όμως, 
το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμί-
ου Πόλεμου δεν επέτρεψε την 
υλοποίηση της.

1918: Η Ίδρυση της Γιου-
γκοσλαβίας

Η Γιουγκοσλαβία (ή Νοτιο-
σλαβία) ουσιαστικά δημιουρ-
γήθηκε την 1-12-1918, όταν 
ενώθηκαν τα Βασίλεια της 
Σερβίας και του Μαυροβουνί-
ου με τις πρώην επαρχίες της 
Αυστροουγγαρίας που είχαν 
σλάβικο πληθυσμό.

Το κράτος αρχικά ονομά-
στηκε «Βασίλειο των Σέρβων, 
Κροατών και Σλοβένων» και το 
Νοέμβριο του 1929 μετονομά-
στηκε σε Γιουγκοσλαβία.

1924: Ελεύθερη Σερβι-
κή Ζώνη 

Λιμένα Θεσσαλονίκης
Για την εξυπηρέτηση του 

Γιουγκοσλαβικού διαμετακο-
μιστικού εμπορίου μέσω του 
λιμένος της Θεσσαλονίκης, 
το 1923 ξεκίνησαν συζητήσεις 
μεταξύ των δυο χωρών για τη 
δημιουργία Γιουγκοσλαβικής Ελευθέρας Ζώνης του 
λιμένος της Θεσσαλονίκης, η οποία τελικά άρχισε 
να λειτουργεί από 19-10-1925 και για πενήντα χρό-
νια (καταργήθηκε το 1975).

1944: Η Γιουγκοσλαβία 
μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Στις 2-2-1944, ο δικτάτορας της Γιουγκοσλαβίας 

Τίτο, διαχώρισε από τη Σερβία την περιοχή που κα-
λείτο μέχρι τότε Vardarska Banovina, και συγκρο-
τεί ένα ομόσπονδο κρατίδιο, στο οποίο δίνει σκόπιμα 
το ψευδεπίγραφο όνομα «Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας» αρχίζοντας να καλλιεργεί συγχρόνως την ιδέα 
ενός χωριστού και διακριτού «μακεδονικού έθνους».

Ο Τίτο με αυτό τον τρόπο θεμελίωνε μελλοντικές 
εδαφικές διεκδικήσεις της Γιουγκοσλαβίας στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Μακεδονίας εξασφαλίζοντας δι-
έξοδο στο Αιγαίο.

Τότε, ανήγγειλε δημόσια ότι στόχος του ήταν να 
ενώσει «όλα τα τμήματα της Μακεδονίας που δια-
σπάστηκαν το 1912 και 1913 από τους βαλκάνιους 
ιμπεριαλιστές».

Το Σύνταγμα του 1946, το οποίο ίσχυσε μέχρι 
τη διάσπασή της (1991), χαρακτήριζε τη χώρα σαν 
«Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία» με έξη ομόσπον-
δες δημοκρατίες. Τη Σερβία, την Κροατία, τη Βοσνί-
α-Ερζεγοβίνη, τη Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και τη 
Μακεδονία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξέ-
σπασε στην πολύπαθη περιοχή μας το νεώτερο «μα-
κεδονικό» ζήτημα, αυτή τη φορά με την εμπλοκή των 

Σκοπίων. Τι ακριβώς συνέβη; Μια άλλοτε σερβική επι-
κράτεια (η νότια Σερβία, όπως κάποτε την αποκα-
λούσαν) με βουλγαρόφωνο πληθυσμό - που μιλού-
σε, δηλαδή, μια βουλγαρική διάλεκτο - ανακήρυξε 
την ανεξαρτησία της στις 8 Σεπτεμβρίου του 1991 
και απαίτησε να αναγνωριστεί διεθνώς ως «Δημο-
κρατία της Μακεδονίας». Εκδηλώθηκε έτσι ο περί-
φημος «μακεδονισμός», που ελλόχευε ήδη από τη 
δεκαετία του 1940, όταν ο Γιουγκοσλάβος κομμου-
νιστής ηγέτης Γιόζιπ Μπροζ-Τίτο αποφάσισε να δη-
μιουργήσει μια καινούργια, εντελώς τεχνητή εθνό-
τητα στην «καρδιά» των Βαλκανίων, με πολύ άδη-
λους σκοπούς για το μέλλον.

1991: Η γένεση 
του νεώτερου «Μακεδονικού»
Το Σεπτέμβριο του 1991, μετά από ένα δημοψήφι-

σμα, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας, ανακήρυξε την ανεξαρτησία της υπό την 
ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Η Ελλάδα αντέδρασε έντονα στην υποκλοπή της 
ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς και στις 
υφέρπουσες εδαφικές και αλυτρωτικές βλέψεις της 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας και το θέμα ήλθε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, το οποίο με δύο αποφάσεις του [ 
817(1993) και 845(1993) ] συνιστά την εξεύρεση τα-
χείας διευθέτησης για το καλό των ειρηνικών σχέσε-
ων και της καλής γειτονίας στην περιοχή.

Το 1993, κατόπιν της σύστασης του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρα-
τία της Μακεδονίας έγινε δεκτή, με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, στα 
Ηνωμένα Έθνη με αυτήν 
την προσωρινή ονομα-
σία «Πρώην Γιουγκοσλα-
βική Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας» έως ότου εξευ-
ρεθεί μια συμφωνημέ-
νη λύση.

1995: Η Ενδιάμεση 
Συμφωνία

Το 1995, η Ελλάδα και 
η Πρώην Γιουγκοσλαβι-
κή Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας, συνομολόγη-
σαν μια Ενδιάμεση Συμ-
φωνία, η οποία επέβαλε 
έναν δεσμευτικό «κώδικα 
συμπεριφοράς». Τα δύο 
μέρη άρχισαν διαπραγ-
ματεύσεις υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών, οι 
οποίες συνεχίζονται μέ-
χρι σήμερα …

Η ΠΓΔΜ παραβιάζει συ-
νεχώς αυτή τη Συμφωνία, 
προβάλλοντας εδαφικές 
βλέψεις κατά της Ελλά-
δας, με χάρτες, σχολικά 
βιβλία, εκδηλώσεις κλπ, 
χρησιμοποιώντας παρά-
νομα την ονομασία «Δη-
μοκρατία της Μακεδο-
νίας» ακόμη και σε διε-
θνείς οργανισμούς κα-

θώς και σύμβολα που ανήκουν στην ελληνική ιστο-
ρική και πολιτιστική κληρονομιά όπως τον Ήλιο της 
Βεργίνας.

2008: Η ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε
Στη Διάσκεψη Κορυφής (Απρίλιος 2008) του 

ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, τα μέλη της Συμμαχίας, 
μετά από βέτο τη ελληνικής πλευράς, αποφάσισαν 
ομόφωνα να απευθυνθεί πρόσκληση στην πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για 
ένταξή της εφόσον λυθεί το ζήτημα του ονόμα-
τος, κατά τρόπο αμοιβαίως αποδεκτό.

Η ΠΓΔΜ προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης κατά της Ελλάδας την 17η Νοεμβρίου 
2008, ισχυριζόμενη ότι η χώρα μας πρόβαλε αντίρ-
ρηση στην ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ κατά τη Σύ-
νοδο Κορυφής της Συμμαχίας στο Βουκουρέστι τον 
Απρίλιο του 2008.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην υπόθε-
ση αυτή δεν υπεισήλθε στην ουσία της ονοματολο-
γικής διαφοράς, σημειώνοντας ότι δεν έχει τη σχε-
τική δικαιοδοσία και ότι η διαφορά πρέπει να επιλυ-
θεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, μέσω διαπραγματεύσεων υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ. Κάλεσε, επίσης, τα δύο μέρη να 
εμπλακούν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό 
την αιγίδα των ΗΕ.

Από πλευράς ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Ιουνίου 2008, με ομόφωνη απόφασή του, αποφάσισε 
ότι η λύση του ζητήματος του ονόματος κατά τρό-

πο αμοιβαίως αποδεκτό αποτελεί θεμελιώδη ανα-
γκαιότητα προκειμένου να γίνουν περαιτέρω βήμα-
τα στην ενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ προς την ΕΕ.

2012 – 2014: Νέες πρωτοβουλίες
Τον Οκτώβριο του 2012, ο Έλληνας Υπουργός 

Εξωτερικών έστειλε επιστολή στον ομόλογό του της 
πρώην ΓΔΜ, με την οποία πρότεινε την υπογραφή 
μεταξύ των δύο χωρών Μνημονίου Κατανόησης, που 
θα θέσει το πλαίσιο και τις βασικές παραμέτρους για 
την οριστική επίλυση του ζητήματος της ονομασίας. 

Η ελληνική πλευρά πρότεινε λύση που πρέ-
πει να περιλαμβάνει συμφωνία επί του γεγονότος 
ότι οποιαδήποτε πρόταση οφείλει να εμπεριέχει 
σαφή και οριστικό προσδιορισμό του ονόματος 
που δεν θα αφήνει περιθώρια αμφιβολιών σχετι-
κά με τη διάκριση μεταξύ του εδάφους της πρώην 
ΓΔΜ και περιοχών σε γειτονικές χώρες, ειδικότε-
ρα, της περιοχής της Μακεδονίας στη βόρεια Ελ-
λάδα και ότι το συμφωνημένο όνομα θα χρησιμο-
ποιείται έναντι όλων  (erga omnes) και για όλους 
τους σκοπούς.

Στην απάντησή της, η πρώην ΓΔΜ , αν και ευχα-
ρίστησε για την ελληνική πρωτοβουλία, επανέλαβε 
τις πάγιες θέσεις της και επί της ουσίας αντιπαρήλ-
θε πλήρως την ελληνική πρόταση .

Το Δεκέμβριο 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με 
συλλογική και ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε 
ότι η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ 
με την πρώην ΓΔΜ εξαρτάται από την εφαρμογή των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, την προώθηση και τον 
σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και την επί-
λυση του ονοματολογικού, στο πλαίσιο των υπό τον 
ΟΗΕ διαπραγματεύσεων. Το Δεκέμβριο 2013 το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο, με συλλογική και ομόφωνη από-
φασή του, δεν αποδέχθηκε την εισήγηση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για απόδοση ημερομηνίας έναρ-
ξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο 
αποφάσισε ότι θα επανεξετάσει την προοπτική αυτή 
εντός του 2014, στη βάση νέας ενημέρωσης από την 
Επιτροπή για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και 
την πραγματοποίηση απτών βημάτων, από τα Σκό-
πια, για την προώθηση των σχέσεων καλής γειτονί-
ας και την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο 
θέμα του ονόματος στο πλαίσιο των, υπό τον ΟΗΕ, 
διαπραγματεύσεων.

2018 ;
Η επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουρ-

γείου Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, αναφέρει : 
…Η Ελλάδα όχι μόνον δεν αντιτίθεται στην ευρωπα-
ϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική της πρώην ΓΔΜ, 
αλλά αντιθέτως την υποστηρίζει. Με ελληνική συναί-
νεση η πρώην ΓΔΜ απέκτησε καθεστώς υποψήφιας 
χώρας στην ΕΕ και έφθασε στα πρόθυρα της έντα-
ξης στο ΝΑΤΟ. Επίσης με ελληνική συναίνεση κα-
ταργήθηκε το καθεστώς των θεωρήσεων για τους 
πολίτες της γειτονικής χώρας. Βασική αντικειμενι-
κή προϋπόθεση, όμως, για τη συνέχιση και ολοκλή-
ρωση της ευρωπαϊκής και ευρω-ατλαντικής πορεί-
ας κάθε υποψήφιου κράτους είναι να ασπάζεται και 
να σέβεται στην πράξη τις θεμελιώδεις αρχές πάνω 
στις οποίες στηρίζεται ο οργανισμός στον οποίο επι-
διώκει την ένταξή του, και ιδίως την αρχή των σχέ-
σεων καλής γειτονίας που αποτελεί τη βάση μιας 
εταιρικής ή συμμαχικής σχέσης μεταξύ κρατών. 
…Αντί η πρώην ΓΔΜ να αναγνωρίσει και να εκτιμή-
σει την ελληνική υποστήριξη στην ευρωπαϊκή και 
ευρω-ατλαντική πορεία της, συνήθως απαντά στις 
ελληνικές υποστηρικτικές χειρονομίες με νέες προ-
κλήσεις και σκλήρυνση της στάσης της.

…Η Ελλάδα είναι σταθερή στην ειλικρινή επιθυμία 
της για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας στο 
ζήτημα του ονόματος της πρώην.  Η Ελληνική Κυ-
βέρνηση έχει προτείνει ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο 
πλαίσιο διευθέτησης, το οποίο στοχεύει στην εξεύ-
ρεση οριστικής λύσης στο θέμα του ονόματος. Η 
θέση μας είναι σαφής : σύνθετη ονομασία με γε-
ωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη «Μακε-
δονία» που θα ισχύει έναντι όλων (erga omnes), 
για κάθε χρήση, εσωτερική και διεθνή.

….Η ελληνική Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνα-
τή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. H Ελλά-
δα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαπραγ-
ματευτική διαδικασία υπό τον Ειδικό Μεσολαβητή 
του ΟΗΕ, κ. Nimetz.  

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των  Παμμα-
κεδονικών Ενώσεων της Υφηλίου  (ΗΠΑ, Αυστρα-
λίας, Καναδά, Ευρώπης, Αφρικής και Ελλάδος) κα-
θώς και της Συντονιστικής Επιτροπής Μακεδονι-
κών Οργανώσεων , επαναλαμβάνοντας ότι,καθή-
κον της Ελληνικής κυβέρνησης είναι να υπερασπι-
στεί την εδαφική ακεραιότητα και την ιστορία της 
πατρίδας μας, αποκλείοντας οποιαδήποτε ονο-
μασία με επιθετικό ή γεωγραφικό προσδιορισμό 
που θα συμπεριλαμβάνει και τον όρο “Μακεδονία”. 

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ
Φιλοπατρία! Μία λέξη 

με νόημα αληθινά μεγάλο 
ανεκτίμητης αξίας πράξη 

του γένους θησαυρός, δίχως άλλο.
Φιλοπατρία! Λέξη και Πράξη 

για την πατρίδα 
της Ιστορίας Χρυσή σελίδα 
φρονηματισμός μεγάλος 

για Ελευθερία, Προκοπή και Κάλλος.
Χρέος προσφοράς υπηρεσιών 

ηρωισμού, ήθους και αξιών
Ελευθερίας και ακεραιότητος

Συνομίας και πολιτισμού ποιότητος.
Η Ιστορία μαρτυρεί 

πως φιλοπάτριδες ήσαν 
και είναι πολλοί 

δημιουργοί αληθινοί.
Ήρωες, επιστήμονες, τεχνίτες, 

κυβερνήτες,
Ταπεινοί – απλοί πολίτες

μ’ αγώνες, δωρεές, έργα τέχνης, νόμους, 
βιβλία

Φιλοπατρίας Μεγαλεία!
Φιλοπατρία! Λέξη και πράξη

Πρώτη σαν χρέος και στην τάξη
φρονηματίζεται ο νους

από προγόνους φιλοπάτριδες κλεινούς.
Π. ΡΗΓΑΣ

ΣΥΝΤ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» Μια διεθνής πλεκτάνη από το 1878
συνέχεια από τη σελ. 1
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η σΦαΓη των 12 ΜητρΟΠΟΛιτων  (1974- 2017) 32ο μέρος

Οι Μαυρεσ σεΛιΔεσ τησ εκκΛησιαστικησ ιστΟριασ
“Οι συκοφάντες του”
Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης 

ήταν ακάματος εργάτης αποστολικών οραματι-
σμών, ένας ικανός ηγέτης, άνθρωπος ήθους και 
προσφοράς. Το όραμά του ήταν η Εκκλησία και 
όλες οι κινήσεις του προσδιορίζονταν από την 
αγάπη του προς αυτήν. Ήρθε σε μία στιγμή που 
βασίλευε παντού σκοτάδι και “σκιά θανάτου”. Οι 
απανωτές κρίσεις, η φθορά και η διαφθορά, οι 
συνεχείς τεκτονικοί σεισμοί, τα θλιβερά γεγονό-
τα του 1959, η έκρηξη του ηφαιστείου του 1962, 
η δεσποτική αναρχία με προέλαση την μεταθε-
σιομανία του 1965, είχαν ισοπεδώσει κάθε κύ-
ρος της Ιεραρχίας.

Ήρθε ο Ιερώνυμος Α΄ κι έφερε την ανακούφι-
ση. Μετεωρίτης του εικοστού αιώνα “φως ανέ-
τειλεν αυτοίς” (Ματθ. 4,16), φώτισε θαμπωμέ-
να μάτια, θέρμανε παγωμένες καρδιές και από-
θεσε τις σφραγίδες της Πεντηκοστής στην ελ-
ληνική Εκκλησία.

Η παλιά ζύμη της Ιεραρχίας (πρεσβυτέρα) ζυ-
μωμένη με την νοοτροπία του δεσποτισμού, ενο-
χλήθηκε, γι’ αυτό και τον πολέμησε ανοιχτά και 
με μανία, δίχως προσχήματα και δίχως ηθικές 
αναστολές. Νερό ζήτησε να ξεδιψάσει και με το 
“όξος” του μίσους τον πότισαν. Παίζοντας κά-
ποιοι παιγνίδι έδειξαν πως τον αποδέχονταν και 
πως συντάσσονταν με τις απόψεις του, αλλά… 
τον υπονόμευαν για να τον ανατρέψουν.

Η κοσμική Εξουσία τον πολέμησε με πολιτικά 
κριτήρια. Θέλησε να φορτώσει στις αρχιεπισκο-
πικές του πλάτες την δική τους ευθύνη. Έτσι αντί 
να αγρυπνάει βρέθηκε ναρκωμένη μέχρι που τα 
τανκς βγήκαν στους δρόμους και κατέλυσαν το 
δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας. Τότε, καλή 
ξεδιαλεγμένη, συμμάζεψε τα αγαθά της (;) και 
“απεδήμησεν εις χώραν μακράν” περιφερόμε-
νη επιδεικτικά, κάνοντας “αντίσταση” βέβαια εκ 
του ασφαλούς, ενώ άλλοι – όπως κι ο Ιερώνυ-
μος Α΄ – «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» έμει-
ναν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου λαού φυλά-
γοντας Θερμοπύλες.

Αυτούς τους ανιδιοτελείς πατριώτες, οι καιρο-
σκόποι, ζηλόφθονες και αρχομανείς προσπάθη-
σαν να μειώσουν με λασπολογίες, όπως και τον 
Ιερώνυμο Α΄ που:

Όταν υπηρετούσε ως πρωθυερέας στο ναό 
των Ανακτόρων τον αποκαλούσαν “Παλατιανό”.

Όταν έγινε καθηγητής Πανεπιστημίου του Κα-
νονικού Δικαίου τον υποτιμούσαν οι συνάδελφοί 
του για την πτωχή και “κατώτερη” τάξη της κα-
ταγωγής του.

Όταν εξελέγη παμψηφεί αρχιεπίσκοπος,
1. οι δικτάτορες τον θεώρησαν υπεύθυνο επει-

δή τους αντιστέκονταν σε μεγάλο φάσμα των 
προγραμμάτων τους.

2. οι βασιλόφρονες τον κατηγόρησαν ως 
αγνώμονα διότι δεν έστερξε να φύγει μαζί τους 
στο εξωτερικό μετά το πραξικόπημα.

3. οι αντιβασιλικοί προσπάθησαν να τον πλή-
ξουν ότι δήθεν έπαιξε το παιχνίδι των ανακτόρων, 
επειδή προσπάθησε με κάθε θυσία να προλάβει 
το αδελφοκτόνο αιματοκύλισμα.

4. οι αντιστασιακοί, φωνασκούσαν ότι συμπο-
ρεύτηκε με την δικτατορία και έγινε παράγοντας 
στερέωσής της.

5. οι πολιτικοί κράχτες (δεξιοί, κεντρώοι και 
αριστεροί) στράφηκαν εναντίον, και έγινε στό-
χος τους φορτώνοντάς του την ευθύνη για την 
πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων από το 1967 
έως 1974.

6. το παλαιό Εκκλησιαστικό κατεστημένο 
μετά την παραίτησή του τον έστησε στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου ότι “δήθεν” δεν σεβάστη-
κε τους Ιερούς Κανόνες.

7. το Πατριαρχικό διευθυντήριο τον κατηγό-
ρησε ότι (…) καταστρατήγησε τις Πατρ/κές Πρά-
ξεις και μείωσε τα κανονικά δικαιώματα του Πα-
τριαρχείου στον Ελλαδικό χώρο.

8. ο διάδοχός του, Σεραφείμ Τίκας, υπερυ-
ψούμενος στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, έβαλε 
μπρος τους σκοτεινούς μηχανισμούς της σπί-
λωσης και της συκοφάντησης για να τον εξου-

δετερώσει.
9. τα μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήμα-

τα, που άρχισαν πάλι να ροκανίζουν το ιερό χρή-
μα, μετέδιδαν στο αναγνωστικό πλήρωμα της 
Εκκλησίας αρμάδα ψευδών και παραπληροφο-
ριών, αποκαλώντας τον αντιφρονούντα, κόκκινο 
ρασοφόρο και κρυφοκομμουνιστή.

Όταν έδυσε η εξουσία της δικτατορίας και γύ-
ρισε η καθεστωτική δισκέτα, την επομένη της 
23ης Ιουλίου 1974 άλλαξαν τροπάρι. Έπαυσαν 
να τον αποκαλούν “κρυφοκομμουνιστή” αποδί-
δοντάς του το προσωνύμιο “ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ”, ό,τι 
χειρότερο για την εποχή εκείνη και μετέπειτα.

ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ…! Ποιος ;;;;
Η διαστρέβλωση στο μεγαλείο της! Παρου-

σίασαν το ψέμα με τέτοια αληθοφάνεια που ο 
κόσμος το πίστεψε. Και για να μη ξεγλιστρήσει 
κάτι και ο λαός μάθει την αλήθεια και γελοιοποι-
ηθούν, εμπόδισαν, με δικτατορικά νομοθετήμα-
τα στα χέρια, να γράφουν και φίμωσαν τα στό-
ματα για να μη κραυγάζουν.

Το Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων σήκωσε 
το σπαθί δυναμικά. Στράφηκε στο σύστημα που 
το εξουσίαζε και έδωσε εντολή: ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ, 
ΗΜΕΡ. ΩΡ. 021530. ΦΕΒ. 74. (βλ. φωτοτυπία)

«Προς περι-
φρούρησιν χρι-
στιανικού αισθή-
ματος θρησκευ-
όμενου ελληνι-
κού λαού απα-
γορεύεται από 
λήψεως παν 
δημοσίευμα εις 
τον Τύπον (υπο-
μνήματα – επι-
στολαί) των δια 
της υπ’ αριθ. 
3 Συντακτικής 
Πράξεως εμπί-
πτουσαν εις υπ’ 
αριθμ. 1 προκή-
ρυξιν Ε.Δ. χα-
ρακτηρισθέντων ως αντικανονικών Μητροπολι-
τών, ενημερωθούν σχετικώς και προφορικώς οι 
εν τη ζώνη ευθύνης υμών διευθυνταί εκδιδομέ-
νων εφημερίδων».

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ κ. ΕΠΙΚ.
Ο λαός δεν μάθαινε πλέον τίποτα.
Η δημοσιογραφία μπήκε στο γύψο.
Την εγκύκλιο δεν την διάβασε κανείς, διότι δεν 

δημοσιεύτηκε. Ήταν ένα κείμενο που κυκλοφό-
ρησε μυστικά και έφτασε μόνο σε κείνους που 
είχαν σαν λειτούργημα ή σαν επάγγελμα τη δη-
μοσιογραφία.

Η εγκύκλιος επιβλήθηκε και εφαρμόστηκε 
σαν συνταγματική διάταξη. Οι εφημερίδες έπα-
ψαν να γράφουν, τα ραδιόφωνα σιώπησαν, οι 
τηλεοράσεις έκλεισαν τους φακούς και φωτο-
γράφιζαν μονάχα τις τελετές, με γέλια, χαρές, 
χειραψίες, ενθρονίσεις επισκόπων, ορκωμοσί-
ες υπουργών…

Οι δημοσιογράφοι, οι συντάκτες και σχολι-
αστές της επικαιρότητας, έσκυψαν το κεφάλι, 
λούφαξαν, έχασαν τη μιλιά, αλλά κράτησαν το… 
επάγγελμα και την “επαγγελία” της αδέσμευτης 
δημοσιογραφίας. Έκτοτε θώπευαν εκεί που δεν 
υπήρχε πληγή, αποφεύγοντας να πλησιάζουν το 
δάκτυλο στα έλκη. Και το βασικότερο δεν έθιγαν 
την κατεστημένη σεραφειμική εξουσία.

Οι κονδυλοφόροι της ενημέρωσης περνού-
σαν από τα αρχιεπισκοπικά ταμεία και έπαιρναν 
το μεροκάματό τους!

Ο Σεραφείμ αισθάνθηκε δυνατός, ελεύθερος 
και απυρόβλητος. Τώρα έχει όλο το “δικαίω-
μα” να αυθαιρετεί, να καταδικάζει χωρίς διαδι-
κασία και δίκη τους ανεπιθύμητους, να μην δί-
νει λόγο σε κανένα, με αποτέλεσμα να μην πλη-
ροφορείται κανείς τίποτε. Το δε αρχιεπισκοπι-
κό περιβάλλον δήλωνε στα Μ.Μ.Ε. ότι όλα εξε-
λίσσονται σε ατμόσφαιρα απόλυτης ελευθερί-
ας και ευπρεπείας.

Όποιος βρει την υπομονή και την αντοχή να 
ξεφυλίσει τις εφημερίδες της περιόδου εκείνης 

αλλά γνωρίζει τα πράγματα, θα θρηνήσει ως άλ-
λος προφήτης Ιερεμίας: «Χείρα αυτού εξεπέτα-
σε θλίβων επί πάντα τα επιθυμήματα αυτής…» 
(Θ. Ιερ. 1, 10).

Τα ιστορικά γεγονότα της εποχής 1967-
1974 είναι τελείως αντιφατικά. Διότι τον αρ-
χιεπίσκοπο Σεραφείμ Τίκα – φίλο του αρχισυ-
νωμότη Ιωαννίδη – τον ζυμωμένο με την νο-
οτροπία του δεσποτισμού και της τρομοκρα-
τίας, τον συνεργάτη στους σχεδιασμούς της 
δεύτερης σκληρότερης Χούντας, που πάτη-
σε στην πλάτη του Ιωαννίδη και αναρριχήθηκε 
στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, και άσκησε την 
αρχιεπισκοπική εξουσία δικτατορικά σαν τους 
Χίτλερ, Στάλιν, Κιμ Γιονγκ Ουν…, οι εραστές 
της δημοκρατίας τον ειδωλοποίησαν ως “δη-
μοκράτη”, άλλαξαν κυβερνήσεις, ανεβοκατέ-
βηκαν στην καθέδρα της εξουσίας κόμματα 
αλλά κανείς δεν ενόχλησε τον… “αντάρτη”.

Νοιώθω το χρέος να επισημάνω μια τραγελα-
φική αντινομία. Τον Ιερώνυμο Α΄ Κοτσώνη, που 
αντιστάθηκε στη δικτατορία, να τον κατηγορή-
σουν ως Αρχιεπίσκοπο της Χούντας, και τον Σε-
ραφείμ Τίκα, τον άνθρωπο παντός καιρού, να τον 
ανυψώσουν ως “μέγα δημοκράτη”!

Η αντίφαση θα 
πρέπει να καταχω-
ρηθεί στα βιβλία σαν 
αίνιγμα. Το διότι θα 
γίνει κατανοητό από 
μερικά “δημοκρα-
τικά” αποσπάσμα-
τα του αρχ/που Σε-
ραφείμ τα οποία θα 
αναφέρουμε στο κε-
φάλαιο “Σεραφείμ Τί-
κας” αργότερα (σή-
μερα ενδεικτικά ανα-
φέρουμε).

Μετά την ορκωμο-
σία της πρώτης δι-
κτατορικής Κυβέρ-
νησης ο Σεραφείμ 

και ο Αγ. Παπαδόπουλος – Πρόεδρος και αντι-
πρόεδρος της Π.Ε.Σ.Ε.Α. – (Πανελ. Ένωσις Συν-
δέσμων Εθνικής Αντιστάσεως) έστειλαν το εξής 
τηλεγράφημα: 

«Εις την αδυσώπητον και θανάσιμον πάλην 
την οποίαν διεξάγουν σήμερον εν όλω τω κό-
σμω αι δυνάμεις της αρετής με τας δυνάμεις 
του σκότους, τα ιδανικά με τον άκρατον υλι-
σμόν, η οποία εν Ελλάδι προσωποποιείται και 
διεξάγεται από την επανάστασιν της 21ην Απρι-
λίου και την εξ αυτής προελθούσαν Εθνικήν 
Κυβέρνησιν…. έτοιμος δια πάσαν νέαν θυσί-
αν. ΣΤΟΠ. Εις πείσμα όλων των εχθρών της, η 
Ελλάς θα ζήσει».

Και σε μία “αυστηρώς προσωπική” επιστολή 
στον δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλο, θαυμάστε το 
περιεχόμενο!

«Ο Κομμουνισμός επιτίθεται με λύσσαν και 
φανατισμόν και με διαφόρους μεθόδους κερ-
δίζων καθημερινώς εδάφη και υποτάσσων λα-
ούς. Και διερωτώμεθα. Η δύσμοιρος Ελλάς, 
η ασφυκτικώς κυκλωμένη από τα σλαβοκομ-
μουνιστικά και φιλοκομμουνιστικά κράτη πώς 
θα δυνηθεί να επιβιώσει εις περίπτωσιν νέας 
επιδρομής (μορφής 1946-49) την οποίαν ου-
δόλως αποκλείομεν; Χρειάζεται αυτοθυσία 
και ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ φανατισμός των 
ΝΕΩΝ της Ελλάδος. Όθεν, κατά την γνώμην 
μας επιβάλλεται:

1) Ταχεία συγκρότησις ελαφρών αντικομ-
μουνιστικών στρατιωτικών τμημάτων διώξε-
ως…

2) Ειδική επιλογή, προσοχή και στοργή προς 
τους μονίμους υπαξιωματικούς. Αυτοί αποτε-
λούν το μάτι και το αυτί της Διοικήσεως.

3) Ενίσχυσις της Χωροφυλακής δια κατατά-
ξεως 5-6 χιλιάδων χωροφυλάκων και με ικα-
νοποιητικόν μισθόν, για να επανδρώσουν κυ-
ρίως τας περιοχάς… όπου ευχερώς δύνανται 
να εισχωρήσουν, εγκατασταθούν, κινηθούν και 
δράσουν συμμορίαι Κομμουνιστών…

4) Τ.Ε.Α. Τα τμήματα ταύτα πρέπει να συ-
γκροτηθούν εις τας αυτάς ως άνω περιοχάς 
δια ατομικών προσκλήσεων κατ’ επιλογήν ως 
«στρατεύσιμοι εν εφεδρεία…».

Για το δημοψήφισμα της δικτατορίας το 1969 
σε εγκύκλιο στο ποίμνιό του ο “δημοκράτης” Σε-
ραφείμ έγραφε:

«Σας καλούμε ν’ αποτελέσετε διαπρυσίους 
κήρυκας και αποστόλους νέας υγιούς εθνικής 
αντισυντάξεως. Βουλώστε τα’ αυτιά σας εις τας 
σειρήνας του Κομμουνισμού και του παλαιο-
κομματισμού, οι οποίες επί ένα τέταρτο αιώ-
νος σας εξαπάτουν και σας περιέπαιζον, υπο-
σχόμενοι συνεχώς τον Παράδεισο και σας δι-
ατηρούσαν εις την κόλασιν.

Απαντήσατε με ένα καθολικόν ΝΑΙ εις το Σύ-
νταγμα και αργότερα θα αντιληφθείτε πόσον 
ορθή, εθνική και κοινωνική υπήρξεν η ιστορι-
κή σας αυτή πράξις.

ΝΑΙ, λοιπόν, στην 29ην Σεπτεμβρίου.
ΝΑΙ, δια την σωτηρίαν και ανόρθωσιν της 

Ελλάδος.
ΝΑΙ, δια την ευημερίαν και πρόοδον όλων 

μας».
Στο ίδιο πνεύμα εξυμνούσε τη δικτατορία και 

σε αρκετά τηλεγραφήματα προς τον Παπαδό-
πουλον και τους δικτάτορες.

Υπάρχει σωρεία αποδείξεων ότι ο Σεραφείμ, 
όχι μόνο δεν ήταν δημοκράτης, αλλά ΧΟΥΝΤΑ 
και επικίνδυνος για τη χώρα και το δημοκρατι-
κό πολίτευμα.

Τον Φεβρουάριο του 1975, επί Κυβερνήσεως 
Καραμανλή, συλλήφτηκε μία ομάδα 17 αξιωματι-
κών που προετοίμαζαν πραξικόπημα να καταλά-
βουν την εξουσία. Ο Ταγματάρχης Τσαγκαράκης 
στο στρατοδικείο που δικάζονταν ομολόγησε ότι 
“Μεμυημένος στο κίνημα ήταν και ο Αρχιεπί-
σκοπος Σεραφείμ, και θα συμπαρίστατο δυνα-
μικά στο κίνημα μεθ’ ολοκλήρου του κλήρου”.

Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και η βουλή σε 
ερώτηση του τότε βουλευτή ΕΚ-ΝΔ Θεσ/νίκης 
κ. Παπαθεμελή.

Η εφημερίδα “Αυριανή” με πρωτοσέλιδο τίτλο 
έγραφε: «Ο Σεραφείμ μπλεγμένος και στη συ-
νωμοσία της Κύπρου». Και συνέχιζε. “Το όνο-
μα του Σεραφείμ είναι από τα σημαντικότερα 
που περιέχει ο «Φάκελος της Κύπρου» και είν’ 
αυτός, ένας από τους σοβαρούς λόγους, που 
δεν έχει ανοίξει ως τώρα!! Αν όμως ανοίξει 
καμιά φορά, ο φάκελος αυτός και φανεί ότι κι 
εκεί ο Σεραφείμ έβαζε το χέρι του, θα φανεί, 
για μια φορά ακόμα, πόσο Δημοκράτης είναι”.

Ο Σεραφείμ, μέγας μαΐστωρ στη διαπλοκή, 
μετά την πτώση της δεύτερης και σκληρότερης 
δικτατορίας, για να ανατρέψει το δυσμενές σε 
βάρος του κλίμα, χρησιμοποίησε τα “τριάκοντα 
αργύρια”, εξασφαλίζοντας έτσι την παραπλάνη-
ση και την παραπληροφόρηση. Τραγικές φιγού-
ρες και πρωταγωνιστές υπήρξαν οι δημοσιογρα-
φικοί κάλαμοι της εποχής που ό,τι έγραφαν δεν 
είχε καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. 
Η πλάνη ήταν ήδη εξαγορασμένη, και το ψέμα 
καμουφλαρισμένο με τον μανδύα της αληθοφά-
νειας. Η συναλλαγή ρυπαρή. Τα αργύρια δίνουν 
και παίρνουν. Πουλιούνται και αγοράζονται συ-
νειδήσεις στα σκοτεινά παρασκήνια. Ακόμη και 
η παραβίαση της εντιμότητας νομιμοποιείται με 
την παροχή των αργυρίων.

Τα σεραφειμικά – εκκλησιαστικά αργύρια πέ-
τυχαν το καταλυτικό έργο στρεβλώνοντας την 
αλήθεια. Έτσι ο Σεραφείμ από “τυραννικός και 
χουντικός” βαπτίσθηκε “πατριώτης και δημο-
κράτης”, ενώ ο Ιερώνυμος, ο αρχιεπίσκοπος των 
Αποστολικών οραματισμών και μέγας Αντιστασι-
ακός, χαρακτηρίσθηκε ΧΟΥΝΤΙΙΚΟΣ!

Οι ανέντιμοι παράγοντες του σκότους έδωσαν 
αργύρια για να αφανίσουν την αλήθεια για την 
τιμιότητα και την ηρωική αντίσταση – σύγκρου-
ση του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στα χρόνια 
της δικτατορίας (1967-1973) και στα οποία θα 
αναφερθούμε συνοπτικά, ενημερώνοντας τον 
εξαπατημένο λαό που για χρόνια κατάπινε την 
πλάνη αμάσητη!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Λαμπαδάριος

ρετικά ονόματα, πλα-
στογραφίες, διαθή-
κες παραποιημένες, βιβλιάρια εξαφανισμένα, αυ-
τοκτονίες περίεργες, απειλές, οικόπεδα παραθα-
λάσσια, βίλα στον Πλαταμώνα, ολόκληρη πολυ-
κατοικία στο κέντρο της Αθήνας, δικαστήρια κ.α. 

Το ίδρυμα ξεκίνησε με προϋπολογισμό 
750.000 ευρώ, κόστισε πλήρως εξοπλισμένο 
524.475 ευρώ, τα δε χρήματα που μαζεύτηκαν 
πρέπει να ανέρχονται περίπου στα 2.500.000 
ευρώ, (“Αγώνας” φ. 231/Αυγ. 16, σελ. 8). Με τα 
χρήματα αυτά μπορούσαν να κτισθούν πέντε (5) 
τέτοια ιδρύματα!

Τι έγιναν τα υπόλοιπα 2.000.000 ευρώ;
Η δε λειτουργία του είναι τόσο… πολυδάπανη, 

που γεννά ισχυρές υποψίες. Διότι στα Ορφανο-
τροφεία της Αρχιεπισκοπής στο κάθε κοριτσάκι 
αντιστοιχούν 3.427 ευρώ το χρόνο ενώ της μη-
τρόπολης Λάρισας ξεπερνούν (για το κάθε παι-
δί) τις 20.000 ευρώ το χρόνο (“Αγώνας” φ. 226/
Μάιος 16, σελ. 16).

2) Το Γηροκομείο “Παναγία η Αρμενιώτισ-
σα”, ένα ίδρυμα που η μητρόπολη Λάρισας 
δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ, διότι είναι δωρεά εξ 
ολοκλήρου της μεγάλης δωρήτριας κας Ιωαν. 
Βλάχου-Παντελίδου, που άφησε μάλιστα και 
μεγάλη προίκα για τη συντήρηση και λειτουρ-
γία του ιδρύματος.

3) Το Μοναστήρι “Άγιος Ραφαήλ” Πυργε-
τού. Ένα μοναστήρι που στα δίπτυχα παρουσι-
άζεται με ηγούμενο και 28 περίπου εγγεγραμ-
μένους ιερομονάχους-μοναχούς αλλ’ είναι σχε-
δόν κλειστό. Ο ηγούμενος είναι άγνωστο εάν 
πάτησε στο μοναστήρι μετά την ενθρόνισή του 
στις 10 Σεπτεμβρίου 2009!!!

Το μοναστήρι είναι μια περίεργη ιστορία. 
Όμως κατασκευάστηκε με κονδύλια ευρωπαϊ-
κά από την Αθωνική εταιρεία του Λαμπράκη & 
Σία που είχαν αναλάβει να αναστηλώσουν σχε-
δόν όλο το Άγιο Όρος.

Οι μαρτυρίες, καταθέσεις και κατηγορίες 
που ακούστηκαν στις δικαστικές αίθουσες 
(7/5/2008) μεταξύ, παλαιών συνεργατών της 
μητρόπολης, ως Ν.Π.Δ.Δ. και των εργολάβων 
ήταν μια ΦΡΙΚΗ!

Στην εκπομπή “Ζούγκλα” του Τριανταφυλ-
λόπουλου, που ακολούθησε (17/11/2008), 
επαναλήφθηκαν τα ίδια. Μίλησαν για μίζες, 
μιζαδόρους, προμήθειες, για ύποπτες κατα-
θέσεις, υπογραφές μητροπολιτικές, άμαξα 
χωρίς τροχούς, για μοναχούς-ιερομονάχους 
που κατοικοϊδρεύουν στη Λάρισα σε γκαρ-
σονιέρες αντί στα κελιά του μοναστηριού, 
για μοναστήρι άνευ χαρτοφυλακίου και διά-
φορα άλλα. Θεέ μου, τι φρίκη είναι αυτή!!!

Αυτή είναι η 24χρονη αρχιερατική θητεία 
με το “πολυετές έργο” του κ. Ιγνατίου στον 
επισκοπικό θρόνο της μητρόπολης Λάρισας 
και Τυρνάβου, κ. δημοσιογράφε!  

Αλλά δεν σταματούν εδώ τα έργα και οι ημέ-
ρες του “πολύπλευρου πολυετούς” έργου 
του Ιγνατίου που τόσο εκθειάστηκε δημοσίως.

Όλοι οι ιερείς της μητροπολιτικής περιφέ-
ρειας παραπονούνται και διαμαρτύρονται, ότι 
ανεβάζει από χρόνο σε χρόνο κάθετα την εκτί-
μηση των προϋπολογισμών των Ναών τους και 
τους υποχρεώνει να καταβάλουν τις νόμιμες 
εισφορές με βάση όχι τις πραγματικές εισπρά-
ξεις, αλλά τις πλασματικές που εγκρίνονται 
από τον ίδιο, τον προϊστάμενό τους δεσπότη.

Ο λαός, κύριοι, που έχει κρίση και διαί-
σθηση, βλέπει ή πληροφορείται πλάγια, ότι 
ο κ. Ιγνάτιος διαχειρίζεται μυστικά και ανεξέ-
λεγκτα έσοδα. Παράλληλα, διαπιστώνει ότι 
επί μια 24ετία, δεν θεμελίωσε ούτε μια κα-
λύβα… Αντίθετα τον φωτογραφίζει συνεχώς 
να έχει απλωμένο το χέρι του σαν ένας άστε-
γος επαίτης…

24 ολόκληρα χρόνια! Και έχει δίκαιο ο κα-
λός δημοσιογράφος όταν λέει, ότι, «ναι, αυ-
τός ο άνθρωπος (ο Ιγνάτιος) κάτι έχει ακόμα 
να μου πει», αλλά το διατύπωσε λάθος διό-
τι το σωστό είναι ότι, «κάτι έχει ακόμα να πά-

ρει». Γιατί 24 χρό-
νια πέρασαν από 

την μητρόπολη εκατομμύρια ευρώ, χωρίς κα-
νένα έργο, χωρίς καμία ενημέρωση στο εκκλη-
σιαστικό πλήρωμα! 

Τι έγινε αυτός ο πακτωλός στα 24 χρόνια; 
Πόσος ήταν; Και που... βρίσκεται;

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
Έτσι θα είναι αφού μας τα λέει ένας “μεγά-

λος” δημοσιογράφος, “έγκριτος” καθηγητής, 
και για αρκετό χρονικό διάστημα στο γραφείο 
τύπου της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης!

Το “περιθωριακό αυτό έντυπο”, που τρέ-
μει το χέρι του δημοσιογράφου να το κατονο-
μάσει, είναι ο “ΑΓΩΝΑΣ” μας που κυκλοφορεί 
για είκοσι (20) συναπτά έτη σε 10.000 φύλλα, 
αναγκαζόμενοι αρκετές φορές να βγάλουμε 
και δεύτερη έκδοση, για να καλύψουμε την 
ζήτηση σ’ Ελλάδα και εξωτερικό.

Αυτό το “περιθωριακό έντυπο” είναι ο ει-
λικρινής και τίμιος “Αγώνας” μας, που από το 
2006 με τις συνεχείς αποκαλύψεις του στη-
ρίχθηκε το Εφετείο Αθηνών στη δικάσιμο 
8/3/2011 μετά από τον εικοσαετή και πλέον 
δικαστικό αγώνα να δικαιωθεί ο φυσικός διά-
δοχος του κληροδοτήματος Κρίκκη που ήταν 
το Ορφανοτροφείο θηλέων της Πρόνοιας και 
όχι οι ψεύτικες και πλαστογραφημένες διαθή-
κες που παρουσίαζε η μητρόπολη Λάρισας!

Σ’ αυτό το “περιθωριακό έντυπο” στηρίχθη-
καν επερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων, όχι 
βέβαια από βουλευτές της Λάρισας – άγνωστο, 
γνωστό μάλλον το γιατί – αλλ’ από άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδας.

Απ’ αυτό το “περιθωριακό έντυπο” έχουν 
αναδημοσιευθεί άρθρα του σε περιοδικά και 
εφημερίδες Αθηνών και άλλων πόλεων και 
στην δική σας βέβαια εφημερίδα με άλλο όνο-
μα (sic).

Αυτό το “περιθωριακό έντυπο” το λαμβά-
νουν Πατριαρχεία, όλες οι μητροπόλεις της 
Ελλάδας, το Άγιον Όρος, πλέον των 150 μο-
ναστηριών, χριστιανικές Αδελφότητες, επιστη-
μονικοί φορείς κ.ά.

Αυτό το “περιθωριακό έντυπο” πετούσαν 
άνθρωποι της μητρόπολης στους κάδους, και 
για την αγαθή αυτή τους πράξη δικάστηκε ο 
αρχιγραμματέας της μητρόπολης σε 6μηνη 
φυλάκιση. Αυτό το “περιθωριακό έντυπο” πα-
ρεμποδίζουν την κυκλοφορία του “ωραία” παλ-
ληκάρια του κ. Ιγνατίου, και μερικοί εξ αυτών 
βρίσκονται κατηγορούμενοι μαζί με τον Αρχι-
ερατικό της μητρόπολης στη ποινική δικαιο-
σύνη και ακολουθεί και η αστική.

Κύριοι, της “έντιμης και καθαρής εφημε-
ρίδας” σας, αργήσατε πάρα πολύ να μας το 
γνωρίσετε ότι είμαστε “περιθωριακοί!”. Ίσως 
και γιαυτό δεκαετίες ολόκληρες αρνείστε πει-
σματικά να γράψετε, έστω και μια αράδα για 
τις εκατοντάδες εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, 
διαμαρτυρίες που κάναμε τόσα χρόνια. Ακό-
μα και την αιμοδοσία μας που είναι κοινωνι-
κή προσφορά με δεκάδες φιάλες, απαξιώνα-
τε την δημοσίευση. Αρνηθήκατε ακόμα και 
απαντήσεις μας σε “καλοπροαίρετα” δημοσι-
εύματά σας παρ’ ότι μερικές απαντήσεις μας 
σας κοινοποιήθηκαν με δικαστικό επιμελητή.

Γράψατε-γράψατε και τί δεν γράψατε για 
τους Αγωνιζόμενους Χριστιανούς, μονότονα 
και χωρίς αντίλογο! 

Είπατε και τί δεν είπατε για τον άγιο μητρο-
πολίτη Θεολόγο, και κείνος τ’ άκουγε, έσκυ-
βε, κουνούσε το κεφάλι, κοκκίνιζε… αλλά δεν 
μιλούσε.

Κάποια μέρα το 1995, ήταν τόσο “χονδρό” 
αυτό που θέλατε να διοχετεύσετε στο Λαρισα-
ϊκό κοινό, που όταν το άκουσε ο μακαριστός π. 
Θεολόγος, έσκυψε για λίγο το κεφάλι και μετά 
πετάχθηκε, σήκωσε το κεφάλι προς τον Ουρα-
νό και μονολόγησε τα του Πρωτομάρτυρα Στε-
φάνου: «Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρ-
τίαν ταύτην».

Εμείς πάντως, είτε σας ξέφυγε – είτε ήταν 
η ώρα να μας τα πήτε, σας Ευχαριστούμε!!!

ΔεκεΜΒριΟσ 
Ο Μηνασ των ευΧων!

Ο Δεκέμβριος μήνας, που είναι ο δωδέκατος 
του χρόνου αλλά ο πρώτος του χειμώνα, έχει 
τη μικρότερη μέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα. Σ’ 
αυτόν τελειώνει η σπορά και σφίγγει το κρύο.

Παρά τη δωδέκατη θέση του χρονολογικά, 
στις καρδιές μας πρέπει να είναι ο πρώτος, 
διότι φιλοξενεί πλήθος εορταζόμενων Αγίων, 
Προφητών, Μαρτύρων, Νεομαρτύρων, Ιερο-
μαρτύρων, Παρθενομαρτύρων, Ιεραρχών και 
διακόνων. Αλλά το βασικότερο διότι την 25η 
ημέρα του γιορτάζουμε την ενανθρώπιση του 
Θεού Λόγου, που έγινε άνθρωπος για να κάνει 
τον άνθρωπο Θεό, επωμιζόμενος τις αμαρτίες 
όλων μας διαχρονικά, δίνοντάς μας τη δυνατό-
τητα της σωτηρίας, κάνοντάς μας αδελφούς, 
κληρονόμους και συγκληρονόμους της βασιλεί-
ας της ητοιμασμένης από καταβολής κόσμου 
κι όλα αυτά κατά χάριν.

Τελευταίος μήνας του χρόνου – μια ανάσα 
από το νέο έτος – με τις ευχές να δίνουν και να 
παίρνουν και να μένουν συνήθως ανενέργητες, 
γιατί δεν ξέρουμε τι ζητάμε και πώς το ζητάμε.

Γαντζωμένοι στην ύλη μιμούμαστε, ως επί το 
πλείστον, τους Επικούρειους με τη γνωστή φι-
λοσοφία τους «Φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γαρ 
αποθνήσκωμεν» αδιαφορώντας για την προς 

τον πλησίον και τον Θεόν αγάπην.
Άλλοι, πάλι, κενόδοξοι και φιλοχρήματοι δε 

διστάζουν να αδικήσουν καλυπτόμενοι μάλι-
στα από το ράσο και τους οποίους ο απόστο-
λος Παύλος χαρακτηρίζει και «προβατόσχη-
μους λύκους».

Αυτόν τον μήνα έπεσε βαρυχειμωνιά στη μη-
τρόπολη Λάρισας από τότε που ο κ. Ιγνάτιος 
έδιωξε τον άγιο Θεολόγο και θρονιάστηκε στη 
Μητρόπολη “αγαλλομένω ποδί”.

Έκτοτε οι Ιερείς εύχονται να μην έρθει ποτέ 
ο μήνας Δεκέμβριος, διότι είναι ο μήνας με τα 
μειωμένα έσοδα και αυξημένα έξοδα (μισθούς 
και δώρα ψαλτάδων… ρεύμα, καύσιμα λόγω 
ψύχους και πολλών ακολουθιών) – προπαντός 
της τετάρτης τριμηνίας που είναι και η πιο με-
γάλη – τα χαράτσια και τις πολλές δισκοφορίες.

Για άλλους, όπως βλέπουμε, ο Δεκέμβριος εί-
ναι μήνας ΕΥΧΩΝ και για άλλους βαρυχειμωνιά!

ΔεκεΜΒριΟσ Ο τεΛευταιΟσ Μηνασ 
τΟυ ΧρΟνΟυ “Οι καΛικαντΖαρΟι”

Και για να κλείσει “χαρμόσυνα” το 
Δωδεκαήμερο διώχνοντας “ειρηνι-
κά” τους Καλικάντζαρους, έστειλε η 
Μητρόπολη στις 14 Δεκέμβρη – αντί 
για αγιαστούρα – το υπ’ αριθ. 1538 
εγκύκλιο “μήνυμα”: «Αδελφοί μου, 
ο ραδιοφωνικός σταθμός της ιε-
ράς Μητρόπολής μας, εκπέμπει 
στους 96,3 των FM… Βοηθήσετε, 
ενισχύοντας τον δίσκο που θα περιέλθη… χω-
ρίς γογγισμό, αλλά με διάθεση καθαρής προ-
σφοράς». Ο ραδιοφωνικός σταθμός εισπράτ-
τει νόμιμα από όλους τους ναούς (προϋπολογι-
σμός υπ’ αριθ. Δ΄12 Κωδικός) ποσά που ανέρχο-
νται στα 70-80.000 ευρώ το χρόνο εκτός των δι-
αφημίσεων κ.ά. Ποιος ο λόγος λοιπόν να ζητήσει 
και πάλι την συμπαράσταση “του πιστού λαού”; 
Δεν φθάνουν αυτά;;;

Τους ιερείς τους πιάνει “φόβος και τρόμος” 
μην τους πέσει, τέτοιες μέρες μαζί με τους καλι-

κάντζαρους , και κανένας “Επι-
ούσιος”, γιατί τότε… δεν πρέπει 
μόνο να βγάλουν δίσκο, αλλά 
καπέλο και να γυρίσουν στας 
“πόλεις και τας ρήμας” να συ-
γκεντρώσουν «αγογγίστως τα 
αιτούμενα».

Μήπως γι’ αυτό χρειάζεται το 
ραδιόφωνο! Να τα ακούει και να 

βοηθάει ο κόσμος;
Πριν αρχίσουν τον Μέγα Αγιασμό ανήμερα 

ακούστηκε ο Πρωτοσύγκελος να κάνει έκκληση 
στο χριστεπώνυμο πλήρωμα: «Αγαπητοί αδελ-
φοί, την μεγάλη αυτή ημέρα και επιφανή θα 
περιαχθεί δίσκος για τα έργα της ενορίας (ποια 
έργα;)… Εσείς είσθε που τα ενισχύετε…».

Δεν αφήνουν καμιά ημέρα μεγάλη οι άνθρωποι 
“ανεκμετάλλευτη”! Και ας είναι και επιφανής!!!

Ας τους ευχηθούμε, λοιπόν  καλή χρονιά, και 
επιτυχία στα αιτήματά τους!

Πριν μπει ο μήνας ακόμη 
ξεκίνησε με το «”Μήνυμα” 
περί περιφοράς δίσκου υπέρ 
ενισχύσεως των πλημμυρο-
παθών της Ιεράς Μητροπόλε-
ως Μεγάρων και Σαλαμίνος».

Μπαίνοντας ο Δεκέμβρης,  
νάσου τα κουπόνια του «Εράνου της Αγάπης» 
με την σαφή εντολή: “πωληθούν – δεν πωλη-
θούν επιστροφές δεν γίνονται δεκτές (!)”.

Οι ιερείς απελπισμένοι εκλιπαρούν τους πι-
στούς να αγοράσουν κουπόνια, οι δε γυναίκες 
‘‘μόνιμα’’ βρίσκονται στην είσοδο και έξοδο των 
ναών ικετεύοντας τους εκκλησιαζόμενους για 
ένα κουπόνι. Για όσα έμειναν απούλητα παίρ-
νουν με τη σειρά τα σπίτια να τα διαθέσουν για-
τί αλλιώς τα φορτώνεται ο ναός!

Ακολουθεί η συγκέντρωση τροφίμων για το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι: “Σας καλώ να φέ-
ρετε στην Εκκλησία κάτι κι εσείς, για τον πτω-
χό και πεινασμένο συνάνθρωπο”» (Ιγνάτιος).

Στα μέσα του Δεκέμβρη 
“ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ” δισκοφορία 
(Αρ. πρωτ. 163/1478): «Πα-
ρακαλούμεν όπως την Κυ-
ριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 
περιαγάγητε εν τω Ιερώ 
Ναώ δίσκον υπέρ ενισχύσε-

ως του Ταμείου “Λογίας Φιλαδελφίας και Αλλη-
λεγγύης”. Της καθ’ ημάς ιεράς Μητροπόλεως».

Και φθάσαμε στην παραμονή της του Χριστού 
Γεννήσεως όπου παρέλαβαν οι ναοί την επεί-
γουσα εγκύκλιο: “Προς τον ευλαβή Ιερόν Κλή-
ρον” «Παρακαλούμεν όπως αναγνώσητε τού-
το επ’ Εκκλησίας κατά την Θείαν Λειτουργί-
αν της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου 2017 “Μήνυ-
μα” περί περιφοράς Δίσκου υπέρ του Εκκλη-
σιαστικού Ορφανοτροφείου Θηλέων της καθ’ 
ημάς Ιεράς Μητροπόλεως» (το “ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ” 
βγήκε από το λεξιλόγιο!).

Μέσα στο μήνα αυτό, έχουμε πέντε εκκλή-
σεις για “ενίσχυση”!

ΔεκεΜΒριΟσ Ο Μηνασ 
των ΠαΘων Οι ΔισκΟΦΟριεσ
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