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συνεχίζεται στη σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ

Ἐκκλησία ναρκίσσων, 
σκανδαλοποιῶν καί 

διαπλεκομένων 

•“Άγιε” πειραιΩΣ παίζουμε θέατρο;
• 28 δεσποτάδες… Τί…! Το καμένο 

μαΤι σας κοίταζε και έκλαιγε!!!
• ΔιαΤαΓη, κλειΔΩΣΤε ΤουΣ 120 ΝαουΣ

σελ. 16

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

μακεΔοΝια ΞακουΣΤη…   Χάνουμε την μακεδονία !!!

ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ...

δέσποτα να λέμε
κανένα ψεματάκι, 

σελ. 5-6-7

Eίπαμε

εσείς δεν είπατε ούτε μία

έργο...
να έχει

Ο Ιγνάτιος, ανέπτυξε μεγάλο

κοινωνικό και
πρέπει

συνέχεια...
ή ΚΑΤΑΡΑΕΥΧΗ

σελ. 10-13

ΕΥΧΗ ή ΚΑΤΑΡΑ

Ο Ιγνάτιος, 
άφησε πολύτιμη

παρακαταθήκη με το 

έργο του...

καμε 
 Υποσχεθή-

να το κάνουμε

πράξη..!

σελ. 10-13

μας

Πολιτικοί 
άρχοντες

ΓΙΑΤΙ,
δεν ζητάτε από την

Εισαγγελία  διαφθοράς
να ερευνήσει το 

«µεγάλο» κοινωνικό έργο...,
 και τα εκατοµµυρια

της  µητρόπολής 
που βρίσκονται;;;

«Ιδού ή ρόδος, ιδού 
και το πήδηµα!» 

να το κάνουμε

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

συνεχίζεται στη σελ. 3

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

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΜΗΠΩΣ... Ο ΘΕΟΣ ΟΡΓΙΣΤΗΚΕ;;
Β) ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΦΤΩΧΟΣΠΙΤΑ

χαρίζουν θαλασσοδάνεια
Γ) ΛΕΦΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ 

Η ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

«Εις μνημόσυνον αιώνιον 
έσται δίκαιος» 

και οι δυο επιστολεσ
σελ.2 σελ.9

“Έστι μεν ουν ελλάς 
και η Μακεδονία”

(Στράβων, 64-24 μ.Χ. – Αρχαίος 
Έλληνας γεωγράφος)

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να στε-
γνώσει το μελάνι των υπογρα-
φών στο ειδυλλιακό περιβάλλον 
των Πρεσπών και βγήκε ο πρω-
θυπουργός των Σκοπίων Ζόραν 
Ζάεφ και μίλησε για «μακεδονι-
κή εθνότητα» ώστε να μην μπο-
ρεί κανείς Έλληνας να πει ότι δεν 

ήξερε, δεν άκουσε και ούτε πήρε 
χαμπάρι. Να τι είπε επακριβώς 
με αφορμή τη 17η επέτειο από 
τη Συμφωνία της Οχρίδας και εν 
όψει του δημοψηφίσματος που 
θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου για 
την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ: «Με 
την συμφωνία η εθνότητά μας 
επιβεβαιώνεται ως “ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΚΗ”, και η επίσημη γλώσσα μας 
προστατεύεται ως “ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ” χωρίς υποσημειώ-

σεις ή προσθήκες. Το “ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΚΟ” μέλλον είναι εγγυημένο».

Από ποιον, ή από ποιους είναι 
εγγυημένο το μέλλον, κύριοι κυ-
βερνώντες;

Σε άλλη δήλωση, “ξέχασε” το 
τοπικό προσδιορισμό “Βόρεια”και 
είπε: «Στις 30 Σεπτεμβρίου καλού-
με τους πολίτες να ψηφίσουν για 
μια “Ευρωπαϊκή Μακεδονία”».

Ο δε υπουργός Εξωτερικών 
των Σκοπίων Νίκολα Ντιμιτρόφ 

συνέχεια στη σελ. 3

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΕΤΑ 
ΤΑ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΑ

σελ. 4

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

σελ.14

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ 

ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
σελ. 14

αλήθεια!

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤIΟΥ;;;
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Ο Χριστιανισμός, είναι Θεία Αποκάλυψη, 
δεν είναι όπως οι άλλες θρησκείες, τις οποί-
ες διαμόρφωσε ο άνθρωπος μόνος του - με 
τις δικές του πνευματικές δυνάμεις - και με 
την φαντασία του ή τους δαίμονες. Οι πη-
γές της χριστιανικής πίστεως, κατά την ορ-
θόδοξη διδασκαλία, είναι δύο: Η Αγία Γρα-
φή και Η Ιερά Παράδοση.

Αυτά τα δύο μεγέθη παρέχουν όλη την 
Θεία Αποκάλυψη, γραπτή και άγραφη, δη-
λαδή καθετί που αποκάλυψε ο Θεός στους 
ανθρώπους διά θεοπνεύστων και άγιων αν-
δρών και διά του Υιού Του, του Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού, για την σωτηρία μας και την 
ίδρυση της βασιλείας Του στη γη.

Ποιες είναι, όμως, οι πηγές της Θείας 
Αποκαλύψεως: α) Είναι, η Αγία Γραφή, 
αποτελούμενη από την Παλαιά Διαθήκη, η 
οποία περιλαμβάνει 49 βιβλία και την Και-
νή Διαθήκη που περιλαμβάνει 27 βιβλία και 
β) Η Ιερά Παράδοση, η οποία περιλαμβά-
νει το Σύμβολο της Πίστεως, τη διδασκα-
λία και τις αποφάσεις των Αγίων Οικουμε-
νικών Συνόδων, αλλά και τα συγγράμματα 
των Αγίων Πατέρων.

Τί είναι τα δόγματα; Τα δόγματα που διε-
τύπωσε η Εκκλησία μας κατά τις Οικουμε-
νικές Συνόδους, χάραξαν τα όριά της σε 
σχέση με τις εκτροπές, τις αιρέσεις και τις 
πλάνες που εμφανίσθηκαν κατά καιρούς. 
Για το λόγο αυτό, τα δόγματα της Εκκλη-
σίας μας ονομάζονται 
«όροι», δηλαδή όρια, 
με τα οποία περιφρου-
ρείται η αλήθεια και 
προστατεύεται η πί-
στη των χριστιανών. Ο 
Μέγας Βασίλειος λέει 
ότι: «Σε δύο πράγματα 
δεν μπορούμε να υπο-
χωρήσουμε: Στο δόγ-
μα και στο ήθος».

Στην ιστορία της Εκκλησίας μας, εν πρώ-
τοις, έχουμε την Αποστολική Σύνοδο των 
Ιεροσολύμων. Τον δρόμο που επέλεξαν οι 
Άγιοι Απόστολοι, για να επιλύσουν τα προ-
κύπτοντα περί την πίστη προβλήματα, ακο-
λούθησαν και οι διάδοχοί τους, μεταγενέ-
στεροι Πατέρες της Μίας, Αγίας, Καθολικής 
και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Έτσι, συ-
γκροτήθηκαν και συνήλθαν οι επτά Οικου-
μενικές Σύνοδοι.

Καίριο ερώτημα: Πρέπει η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία να συγκαλέσει μία νέα Οικουμενι-
κή Σύνοδο: Βεβαίως, είναι η απάντηση. Για 
ποιό λόγο όμως;

α) Για να καταδικαστεί ο Οικουμενισμός. 
Τί είναι ο Οικουμενισμός;

Ο Οικουμενισμός είναι μία κίνηση που 
θέλει να ενώσει τον διαιρεμένο Χριστιανι-
κό κόσμο (Ορθόδοξους, Παπικούς, Προτε-
στάντες, κ.ο.κ.) και γι’ αυτό έχει δημιουργη-
θεί το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των 
Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.). Η Εκκλησία μας εύχε-
ται υπέρ της των πάντων ενώσεως, αλλά 
με τον όρο, οι παπικοί και οι προτεστάντες 
να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην 
Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλη-
σία, που είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Άγιος Νεκτάριος λέει σχετικά: «Οι Πα-
πικοί αμαρτάνουν και κολάζονται μέχρι της 
Δευτέρας Παρουσίας, ίσως και αιωνίως, διά 
τα προς την Ελληνικήν Εκκλησίαν κακά και 
της ψευδενώσεως τις ασεβείς και αντιχρι-
στιανικές διατάξεις». «Ο Οικουμενισμός», 
λέει ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, 
«εμφορείται υπό πονηρών πνευμάτων». Ο 
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε ότι; «Τα 
δόγματα δεν μπαίνουν στην ΣΟΚ, στα δόγ-
ματα δεν γίνονται εκπτώσεις». Επίσης, απο-
κάλυψε στον κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, κα-
θηγητή της Θεολογικής Σχολής, ότι η ένω-

ση με τους Παπικούς έχει γίνει, αλλά δεν 
το λένε, για να μην αντιδράσει ο ορθόδο-
ξος χριστιανικός κόσμος. Ο δε αείμνηστος 
π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, έλεγε ότι: «Ο 
Οικουμενισμός είναι μασονικής εμπνεύσε-
ως εφεύρημα».

β) Για να καταδικαστεί ο Θρησκευτικός 
Συγκρητισμός.

Δυστυχώς, ο Οικουμενισμός οδηγεί στην 
«Πανθρησκεία». Έτσι, ακούμε πολλούς να 
λένε ότι: «Όλες οι θρησκείες υπηρετούν τον 
Θεό και τον άνθρωπο». «Δεν υπάρχει παρά 
μόνο ένας Θεός». Αυτά, δυστυχώς, τα ομο-
λογεί Ορθόδοξος Ιεράρχης. (“Ορθ. Τύπος”, 
Αύγ. - Σεπτ. 1968).

γ) Να καταδικαστεί έπισης, από την Πα-
νορθόδοξη Σύνοδο η Μα-
σονία, ο Χιλιασμός, ο Νε-
οπαγανισμός, η Σαϊεντο-
λογία, καθώς και άλλες 
καινούριες αιρέσεις και παραθρησκευτικές 
ομάδες που προσηλυτίζουν και απομακρύ-
νουν τους χριστιανούς από την ορθόδοξη 
πίστη και ζωή.

δ) Να καταδικαστεί ακόμα, η επάρατη 
Ουνία. «Ουνίτες» ονομάστηκαν οι “ορθόδο-
ξοι”, που αποφάσισαν να αναγνωρίσουν τον 
πάπα ως πνευματική κορυφή τους, διατη-
ρώντας τα υπόλοιπα λατρευτικά τους έθιμα. 

ε) Να καταδικαστεί η λεγάμενη Μεταπα-
τερική Θεολογία. Δυστυχώς, αρκετοί Ιεράρ-

χες και θεολόγοι μα-
κριά από το Πατερικό, 
ασκητικό και ορθόδο-
ξο φρόνημα, θεωρούν 
ότι δεν έχουμε ανάγκη 
από τους Πατέρες και 
ότι η θεολογία τους εί-
ναι ξεπερασμένη για την 
εποχή μας. Αν είναι δυ-
νατόν! Οι Άγιοι Πατέρες 

είναι οι φωτεινοί οδοδείχτες για κάθε εποχή.
στ) Να καταδικαστεί η ομοφυλοφιλία και 

όλα τ’ άλλα σαρκικά αμαρτήματα, που απο-
τελούν βδελυρά πάθη και φθείρουν την 
ψυχή και το σώμα, το οποίο - να μην το ξε-
χνάμε - είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. 
(Α΄ Κορ. 6, 19).

ζ) Να καταδικαστεί η Νεοαθεΐα, γιατί βλέ-
πουμε πως και στη χώρα μας έχει δημιουρ-
γηθεί «Ένωση Αθέων», η οποία κάνει, δυ-
στυχώς, μεγάλη ζημιά στην ορθόδοξη πί-
στη μας, επηρεάζοντας κυρίως τις νεαρό-
τερες ηλικίες. 

η) Να καταδικαστεί το ηλεκτρονικό φακέ-
λωμα που μας οδηγεί στην παγκόσμια δι-
κτατορία του Αντίχριστου.

Αντίθετα, όμως, αγαπητοί, το Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο ασχολείται μαζί με τις άλ-
λες Ορθόδοξες Εκκλησίες, να συγκαλέσει 
την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στην Κρήτη, 
τον Ιούνιο που μας έρχεται (από 16 έως 27), 
με αποκορύφωμα την Θεία Λειτουργία κατά 
την ημέρα της Πεντηκοστής.

Ας προσευχηθούμε, αγαπητοί, να φέρει 
εμπόδια ο Θεός, ώστε να μη γίνει... Μα κι 
αν τελικά γίνει θα είναι «ληστρική», δηλα-
δή παράνομη και αιρετική, όπως η ημισύ-
νοδος Φερράρας - Φλωρεντίας.

Γιατί, λοιπόν, θα είναι παράνομη;
1. Η θεματολογία της Συνόδου δεν εκ-

φράζει την αγιοπνευματική εμπειρία της 
Εκκλησίας μας.

2. Παρακάμπτεται η Η’ και η Θ’ Οικουμε-
νική Σύνοδος. Εκτός από τις επτά Οικου-
μενικές Συνόδους, εμείς θα αναφερθούμε 
και στην όγδοη και ένατη Οικουμενική Σύ-
νοδο, που η Παράδοση της Εκκλησίας μας 
(όπως αναφέρει και ο π. Γεώργιος Μεταλ-
ληνός), τις δέχεται ως Οικουμενικές, αν και 
κάποιοι σύγχρονοι θεολόγοι δεν αναγνω-
ρίζουν την οικουμενικότητά τους, εξαιτίας 

των οικουμενιστικών και φιλοπαπικών τάσε-
ων, που τους διακατέχουν. Όμως, η Παρά-
δοση της Εκκλησίας μας, και γνωστοί με-
γάλοι θεολόγοι, τις δέχονται ως Οικουμε-
νικές, διότι έχουν όλα τα στοιχεία των Οι-
κουμενικών Συνόδων. Οι Οικουμενικές Σύ-
νοδοι, και ιδιαιτέρως η 8η και η 9η, οι οποί-
ες εξηγούν τις δογματικές διαφορές της 
Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας από τον 
παπισμό, τους είναι εμπόδιο στις ενωτικές 
τους προσπάθειες.

3. Δεν συμμετέχουν όλοι οι Επίσκοποι 
αλλά μόνο 24 από κάθε αυτοκέφαλη Εκ-
κλησία, πράγμα αντικανονικό για την Συ-
νοδική μας Παράδοση. Δικαίωμα ψήφου 
θα έχει μόνο ο προκαθήμενος της κάθε εκ-

κλησίας. Δεν συμμετέχουν, επίσης, 
κληρικοί κατωτέρων βαθμίδων και 
λαϊκοί όπως στις άλλες Οικουμενι-
κές Συνόδους, από όλο το ορθόδο-

ξο πλήρωμα. Οι Πατριάρχες της Ανατολής 
στην εγκύκλιό τους στις 6 Μαΐου 1848 ανα-
φέρουν ότι “ο φύλαξ της Ορθοδοξίας, το 
σώμα της Εκκλησίας, τουτέστιν ο λαός αυ-
τός έστι”. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και 
οι ομόφρονές του δεν ονομάζουν την Σύ-
νοδο Οικουμενική, γιατί τάχα εμείς οι χρι-
στιανοί χάσαμε την ενότητά μας. Δεν είναι 
όμως έτσι. Η Εκκλησία είναι μία και μοναδι-
κή, διότι είναι το σώμα της Μίας Εκκλησίας.

4. Δεν θα γίνει λόγος στη μέλλουσα Σύνο-
δο για το ημερολογιακό ζήτημα. Μας κάνει 
εντύπωση ότι οι Οικουμενιστές θέλουν να 
έχουμε κοινό εορτασμό με τους Παπικούς 
και δεν κάνουν τίποτα προκειμένου να τα 
βρούμε με τους αδιάλλακτους Παλαιοημε-
ρολογίτες, με τους οποίους έχουμε - τουλά-
χιστον - το ίδιο ορθόδοξο φρόνημα.

5. Γίνεται προσπάθεια να επιβληθούν “ως 
αλάθητες” οι αποφάσεις της μελλούσης Συ-
νόδου, μιμούμενοι τις Βατικάνειες Συνό-
δους του Παπισμού.

6. Δυστυχώς, στην αρχή και στο τέλος της 
μελλούσης Συνόδου, θα μετάσχουν και εκ-
πρόσωποι των Παπικών και των Προτεστα-
ντών. Αλλοίμονο!

Ο Δάσκαλος του Γένους μας και συντο-
πίτης μας Άγιος Κοσμάς, λέει χαρακτηρι-
στικά: «Εγώ εδιάβασα και περί ιερέων, και 
περί ασεβών, αιρετικών και άθεων- τα βάθη 
της σοφίας ηρεύνησα• όλαι αι πίστεις εί-
ναι ψεύτικες.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επισημαί-
νει επίσης: «Στην Εκκλησία του Χριστού ανή-
κουν όσοι ακολουθούν την αλήθεια• όσοι 
δεν ακολουθούν την αλήθεια, αυτοί δεν ανή-
κουν στην Εκκλησία. Αυτό ισχύει πολύ πε-
ρισσότερο για όσους εξαπατούν τους εαυ-
τούς των αυτοαποκαλούμενοι και αλληλο-
αποκαλούμενοι “Ποιμένες” και “ιεροί Αρχι-
ποιμένες”. Γιατί, έχουμε διδαχθεί ότι ο Χρι-
στιανισμός δεν δίνει σημασία στα πρόσω-
πα, αλλά στην αλήθεια και στην ακρίβεια 
της πίστεως».

Προφητικά είναι τα λόγια του Αγίου Ιουστί-
νου Πόποβιτς: «Το ορθοδοξότερο θα ήταν να 
μην συγκληθεί καθόλου η Οικουμενική Σύνο-
δος ή τουλάχιστον να μην συμμετάσχει κα-
νείς σ’ αυτήν. Τί δύναται να περιμένει κανείς 
από μία τέτοια Οικουμενική Σύνοδο; Ένα και 
μόνο αποτέλεσμα μπορούμε να περιμένουμε 
από αυτή: σχίσματα ή αιρέσεις, και οπωσ-
δήποτε απώλεια πολλή, δυσαριθμήτων ψυ-
χών και άλλες συμφορές».

Δεν γράψαμε όλα τα παραπάνω, αγαπητοί, 
ούτε για να ταράξουμε συνειδήσεις ούτε για 
να σκανδαλισθούμε. Αποτελούμε το σώμα 
της Εκκλησίας και οφείλουμε να αποκτήσου-
με - όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος - «την κα-
λήν ανησυχία» ώστε να κρατήσουμε ορθή 
την αληθινή μας πίστη.

«...Οἱ πιό ἐπικίνδυνοι ἐχθροί τῆς Ἐκ κλησίας προ-
έρχονται ἀπό τά σπλάχνα της. Καί μάλιστα μέσα 
ἀπό τήν τραγωδία ὅτι ἐνεργοῦν εἴτε ὡς “μαθητές” 
τοῦ Χριστοῦ, (εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ), εἴτε 
παρερμηνεύοντες ἤ ἀκυρώνοντας τόν λόγο Του 
καί τό ἔργο Του».

(Δ. Μαυρόπουλος: Σχόλια 
στό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, σ. 189)

• ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεῦχος τῆς «Χ.Β.» εἴχαμε 
γράψει-σχολιάσει, τόν ἀπαράδεκτο διχασμό τῶν 
ἀπόψεων μερικῶν ἀρχιερέων καί τίς παλινωδίες ὡς 
πρός τήν θέση πού πῆρε ἡ Ἐκκλησία γιά τό μάθημα 
τῶν νέων θρησκευτικῶν, κατόρθωσε γιά ἄλλη μιά 
φορά νά ἡττηθεῖ καί νά δώσει τήν ἐντύπωση στούς 
χριστιανούς ὅτι ἡ ἄποψή της εἶναι ἀμφιλεγόμενη.

• ΕΥΤΥΧΩΣ πού ἦρθε ἡ ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλί-
ου τῆς Ἐπικρατείας καί ἔκανε δεκτή, στίς 20.3.2018, 
τήν προσφυγή τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σερα-

φείμ, τῆς «Ἑστίας Πα-
τερικῶν Μελετῶν», 
ἀλλά καί γονέων, πού 
διατύπωναν τήν ἀντί-

δρασή τους γιά τό μάθημα τῶν νέων θρησκευτικῶν 
ὅπως αὐτό διαμορφώθηκε ἀπό τό ἄθεο ὑπουργεῖο 
τῆς Ἀπαιδείας.

• ΚΑΤΟΠΙΝ ὅλων αὐτῶν τολμοῦμε νά ποῦμε ὅτι 
ἡ Ἱεραρχία μας δέν εἶναι μόνον διχασμένη ἀλλά καί 
συγχυσμένη. Ἀδυνατεῖ νά ἔχει ἑνιαῖο λόγο καί ἄπο-
ψη σέ καίρια θέματα πού ἀπασχολοῦν τόν πιστό λαό 
τοῦ Θεοῦ. Κρῖμα.

• ΕΥΤΥΧΩΣ ἐπίσης πού κάπως ἔσωσε τά πράγμα-
τα ἡ δυναμική παρέμβαση, γιά τό θέμα τῶν νέων 
θρησκευτικῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης. Σέ τηλεο-
πτική συζήτηση ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης εἶπε σχε-
τικά: «Πρέπει νά μήν ἔχουμε μίσος, νά μήν ἔχουμε 
πάθος (γιά τίς ἄλλες θρησκεῖες) ἀλλά νά ὑποστηρί-
ζουμε καί τόν ἑαυτό μας, τήν παράδοσή μας, τήν πί-
στη μας δέν μποροῦμε νά τήν ἰσοπεδώσουμε...» Σέ 
εὐχαριστοῦμε Σεβασμιώτατε!

• Η «ΟΡΘΟΔΟΞΗ» Σύνοδος τῆς Κρήτης εἶναι ἕνα 
παρελθόν καθόλου εὐχάριστο γιά τούς ὀρθόδοξους 
πού ὁμολογοῦν καί πιστεύουν εἰς «Μίαν Ἁγίαν καί 
Καθολικήν Ἐκκλησίαν» καί ὄχι σέ πολλές ἐκκλησίες 
ὅπως αὐτή ἡ ψευδοσύνοδος «ἐδογμάτισε» καί πολ-
λά ἄλλα ἐκτρεπόμενα στά μουλωχτά... ὑπέγραψε.

• ΣΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ πού συμπληρώνονται ἀπό τήν 
σύγκλιση τῆς «Συνόδου» στό Κολυμπάρι, ὁ θόρυβος 
γιά τήν ἐπιτυχία της ἤ τήν ἀποτυχία της συνεχίζεται 
ἀμείωτος. Δυστυχῶς, ἀδελφοί ὀρθόδοξοι, ἡ «Σύνο-
δος» τοῦ Κολυμπαρίου πέτυχε...

• ΟΙ ΓΡΑΠΤΟΙ διαξιφισμοί καί οἱ ἀπειλές τῶν 
οἰκουμενιστῶν γιά «ἀφορισμούς» τῶν ὀρθοδό-
ξων, πού δέν στέργουν νά δηλώσουν ὑποταγή στίς 
ἀμφιλεγόμενες καί ἐν πολλοῖς «αἱρετικές» ἀπο-
φάσεις τῆς «Συνόδου», κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν 
αὐτό πού ἐξ ἀρχῆς ἦταν ὁ στόχος τους: νά διχάσουν 
τήν κατά ἀνατολάς Ὀρθοδοξία καί νά ἀποδυναμώ-
σουν τίς φωνές ἀντιστάσεως στά κελεύσματα τῆς 
«Νέας Ἐποχῆς».

• ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ οἱ ἀπειλές καί οἱ ἐκβιασμοί (τῶν 
οἰκουμενιστῶν)  ἐναντίον ὅλων ἐκείνων πού ὀρθώ-
νουν λόγον ὀρθοτομήσεως τῆς Ἀληθείας μέ ἰσχυρά 
ἐπιχειρήματα, θρυμματίζοντας τά γενόμενα στό Κο-
λυμπάρι, φθάνουν γιά νά ἀποδείξουν, ὅτι ὁ στόχος 
τοῦ «διχασμοῦ» ἐπετεύχθη...

Στῶμεν καλῶς!
ΧΡ.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἐκκλησία ναρκίσσων, 
σκανδαλοποιῶν καί 

διαπλεκομένων 

του Αρχιμανδρίτη 
Παύλου Ντανά
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

Γράφει 
ο Στυλιανός Λαγουρός

Το κείμενο αυτό γράφτηκε για 
την «Πανορθόδοξο» Σύνοδο, και 

δεν δημοσιεύτηκε. Το δημοσιεύου-
με σήμερα επειδή ήταν, είναι, και 
θα είναι πάντα ένα τεκμηριωμένο, 

διαχρονικό, θεολογικό κείμενο. 



 ΑΓΩΝΑΣ 3αυγουστοσ 2018 ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
α) μηπΩΣ… ο ΘεοΣ ορΓιΣΤηκε ;;;

ΑΓΩΝΑΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 255 ΚΩ∆. ΥΠ. 061603 
AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Ιδιοκτήτης  Εκδότης  ∆ιευθυντής 
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών , 

 Τ.Κ. 41221 Λάρισα 
 Τηλ.: 2410 284644 
Φαξ: 2410 551113

Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

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

Β)αρπαΖουΝ ΦΤΩΧοΣπιΤα
Χαρίζουν θαλασσοδάνεια

Γ) λεΦΤα… με Το ΤΣουΒαλι

Ο Θεός είναι Αγάπη και δημιούργησε τα 
πάντα γύρω μας με τάξη και αρμονία. Αντί-
θετα ο άνθρωπος με την αμαρτωλή ζωή του 
απομακρύνεται απ’ Αυτόν με αποτέλεσμα να 
αφεθεί απροστάτευτος και ο διάβολος που 
σκορπά τον θάνατο και την καταστροφή να 
τον κάνει υποχείριό του.

Ποιος όμως γνωρίζει το θέλημα του Θεού; 
Κατά την Αγία Γραφή, γενικά, κάθε κακό που 
συμβαίνει στο κόσμο (κοινωνικό, οικονομι-
κό, ακόμα και φυσικό) αιτία έχει την αμαρ-
τία. Όταν τα έργα μας είναι ρυπαρά, τότε ο 
πεντακάθαρος Θεός αποστρέφει το Πρόσω-
πό Του από μας και αποσύρει τη Χάρη του.

Μήπως (ρωτάω και για δικό σας προβλημα-
τισμό), αυτό που έγινε στις 20 Ιουλίου 2018 
με το βρετανικό συγκρότημα “οι Iron Maiden” 
στο Terravibe Park της Μαλακάσας, όπου ο 
τραγουδιστής Bruce Dickinson περιέφερε 
έναν τεράστιο σταυρό, από την μια άκρη της 
σκηνής στην άλλη, πετώντας τον στο τέλος 
περιφρονητικά και σπάζοντάς τον στο έδα-
φος, ενώ τριάντα έξι χιλιάδες (36.000) άν-
θρωποι, αντί να διαμαρτηρηθούν και να τους 
γυρίσουν την πλάτη, αυτοί χειροκροτούσαν, 
σήκωναν τα χέρια κάνονας το σήμα του δια-
βόλου και ζητωκραύγαζαν για το καατόρθω-
μά τους… δεν είναι άρνηση του Θεού και δη-
μιουργού μας και αποδοχή του διαβόλου;

Εδώ έχουμε και συνέχεια. Στο “Sign of the 
cross”(Σημάδι του Σταυρού)εμφανίστηκε με 
μαύρο μανδύα και ξόρκιζε τους δαίμονες, ως 
άλλος ιεροεξεταστής κρατώντας έναν τερά-
στιο φωτισμένο σταυρό… Άλλος, με ένα φλο-
γοβόλο στην πλάτη του έριχνε φωτιές προς 
όλες τις μεριές και στο τέλος έκαψαν και τον 
τεράστιο Ίκαρο.

Και ακολούθησε με νέα σκηνικά που απει-
κόνιζαν τις φωτιές της Κολάσεως. Ο Eddie 
επανεμφανίζεται ως ο διάβολος με ένα γι-
γαντιαίο κεφάλι θηρίου και ένα πεντάγραμ-

μο σκαλισμένο στο μέτωπό του με τεράστια 
κέρατα “κάνοντας” την πιο εντυπωσιακή εμ-
φάνισή του.

Ο κόσμος από κάτω παραληρούσε φωνά-
ζοντας ασταμάτητα: «Freedom…» (ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ…).

Έγινε σεισμός! Διαβάζουμε σε σάιτς: «η νύ-
χτα έγινε μέρα, και όσα έζησαν οι “τυχεροί” 
που βρέθηκαν στη Μαλακάσα, θα μείνουν 
για πάντα χαραγμένα στις μνήμες τους…!!!».

Με όλα αυτά που έγιναν κόβεται η ανάσα 
σου. Βλέπεις ότι η γενιά μας, σιγά, αλλά, με-
θοδικά, γυρίζει την πλάτη στο Θεό ενώ ο διά-
βολος τρυπώνει (σε σπίτια, μαγαζιά, διοικητή-
ρια, κέντρα τοπικής ή διεθνούς διπλωματίας, 
Πανεπιστήμια, εκκλησίες) και γίνεται ο άρχων 
του αιώνος τούτου.

Ο Εκκλησιαστικοί ηγέτες, δεν βλέπουν, δεν 
ακούν, ο κόσμος χάνεται, τις νεανικές ψυχές 
καταβροχθίζει αχόρταγα ο Άδης, και αυτοί 
ούτε λέξη για ΜΕΤΑΝΟΙΑ… Ξέχασαν, φαίνε-
ται, ότι οι Προφήτες και Απόστολοι, που εί-
ναι διάδοχοί των, σε εποχές αποστασίας ΜΕ-
ΤΑΝΟΙΑ κήρυτταν στον λαό. Αλλ’ οι σημερι-
νοί διάδοχοι ντρέπονται να ομολογήσουν την 
αλήθεια για να μην τους ειρωνευτούν τα διά-
φορα δημοσιογραφικά μέσα.

Μήπως ο Θεός οργίστηκε μ’ αυτά που γί-
νονται τα τελευταία χρόνια και μας εγκατέ-
λειψε, οπότε θα ζήσουμε μεγαλύτερες εθνι-
κές τραγωδίες και συμφορές;;;

Κάποτε ο κόσμος είχε ένα 
καλό εισόδημα. Πήρε ένα δά-
νειο και αγόρασε ένα σπίτι, 
ένα εξοχικό ή επέκτεινε την 
επιχείρησή του. Ήρθαν τα 
μνημόνια, και τότε το πολιτι-
κό σύστημα άρχισε να φωνά-
ζει: «Εσείς ο “κυρίαρχος ελλη-
νικός λαός” φταίτε για την κρί-
ση, γιατί βρήκατε την ευκαιρία 
να κλέψετε το διεφθαρμένο 
κράτος». «Μαζί τα φάγαμε» 
βροντοφώναξε ο Πάγκαλος. 
«Ε! γι’ αυτό ακούστε καλά: 
Θα μας δώσετε πίσω σπίτια, 
χωράφια, αυτοκίνητα, οικό-
πεδα… ό,τι φτιάξατε ή αγοράσατε όλα αυτά 
τα χρόνια. Και οι μισθοί και οι συντάξεις που 
είναι πολύ μεγάλες πρέπει να τις κοντύνου-
με στο μισό…». Κι ενώ από τη μία επιβάλουν 
ασφυκτική λιτότητα από την άλλη το κράτος 
“χαρίζει” τα χρέη των βαρόνων, μεγαλοοφει-
λετών, μεγαλοεκδοτών, που ενώ δεν πληρώ-
νουν κανείς δεν τους ενοχλεί.

Διαβάστε και φρίξτε πως και ποιοι τρώνε 
και πίνουν στην υγειά του κορόιδου λαού!

MEGA CHANNEL (το μεγάλο κανάλι): Από 
το 2012 δανείστηκε 123.300.000 ευρώ, συν 
ακόμα άλλα 98.000.000 ευρώ.

ΠΗΓΑΣΟΣ – ΕΛΑΚΤΩΡ (Μπόμπολας): 
Χρωστάει στις τράπεζες 172.000.000 ευρώ, 
και πούλησε το “ΕΘΝΟΣ”, το “ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗΣ” και την “ΗΜΕΡΗΣΙΑ” με το μεγάλο “τί-
μημα” 3.580.000 στον Ιβάν Σαββίδη (!) και ξα-
ναπήρε πίσω τον “ΠΗΓΑΣΟ” χωρίς χρέη (sic).

ΔΟΛ (Λαμπράκης): Χρωστούσε σε τράπε-
ζες 250.000.000. Αγοράστηκε από τον Βαγ. 
Μαρινάκη 22.000.000 ευρώ και μπορεί να τα 
ξαναπάρει πάλι ο Ψυχάρης.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Έχει χρέη 861.000.000 
ευρώ.

MARFIN (Βγενόπουλος): 
Άφησε χρέη από επιχειρησι-
ακές δραστηριότητες (ΟΤΕ, 
Ολυμπιακή, Λαϊκή Τράπε-
ζα…) που ξεπερνούν τα 
2.000.000.000 ευρώ.

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Χρωστάει 
1.100.000.000 ευρώ περί-
που.

INTRAKOM (Κόκκαλης): 
Χρωστάει 315.700.000 ευρώ.

ALTER: Άφησε απλήρω-
τους τους εργαζόμενους, 
εισφορές, φόρους στο Δη-
μόσιο και 67.000.000 χρέος.

AKONHOLDINGS (Λια-
κουνάκος): Δανείσθηκε από τράπεζες 
447.200.000 και από την EUROMEDICA 
άλλα 372.700.000 ευρώ.

ΑΝΤ1 (Κυριακού): Πήρε δάνεια και θαλασ-
σοδάνεια 170.000.000 ευρώ.

ALPHA (Κοντομηνάς): 58.000.000 ευρώ.
Ι & Ρ ΑΒΑΞ: Κατασκευαστικός όμιλος, 

τραπεζικά δάνεια 268.900.000 ευρώ.
Υπάρχουν και αρκετά ακόμα! Τα στοιχεία 

αυτά έχουν ληφθεί από την ένωση Ελληνι-
κών Τραπεζών και δημοσιεύματα εφημερί-
δων και αφορούν την περίοδο 2012-2015. 
Σήμερα θα έχουν μεταβληθεί προς τα πάνω.

Τώρα έχεις μια μικρή ιδέα για το “ποιοι 
τα φάγαμε” και ποιοι έβγαζαν χρήματα σε 
φορολογικούς παραδείσους του εξωτερι-
κού και δεν πλήρωναν φράγκο. Ποιος θα τα 
πληρώσει; Ποιος άλλος φυσικά από τον κα-
κόμοιρο τον Έλληνα που πασχίζει καθημε-
ρινά να επιβιώσει ενώ του παίρνουν ό,τι έχει 
και δεν έχει. Μάλιστα σε λίγο καιρό θα δού-
με να κατοικούνται τα κατασχεθέντα σπίτια, 
διαμερίσματα… από “αδελφούς” μας μου-
σουλμάνους.

Ο υπουργός Εξωτερικών 
Νίκος Κοτζιάς απάντησε 
στον ανεξάρτητο βουλευ-
τή Νικόλαο Νικολόπουλο 
σε ερώτηση που του έκα-
νε για τα εκατομμύρια που 
εξαφανίζονταν από τις διά-
φορες Μ.Κ.Ο.

Ο κύριος υπουργός χαρα-
κτηριστικά είπε: Την περίο-
δο 2000-2004, όταν υπουρ-
γός Εξωτερικών ήταν ο Γε-
ώργιος Παπανδρέου, έδω-
σε στην Μ.Κ.Ο. «Ινστιτού-
το Στρατηγικών και Ανα-
πτυξιακών Μελετών “Αν-
δρέας Παπανδρέου”» (ΙΣ-
ΤΑΜΕ), από το ταμείο της 
«Υπηρεσίας Διεθνούς Ανα-
πτυξιακής Συνεργασίας» 
(ΥΔΑΣ) για τρία προγράμ-
ματα κάτι… ψιλά… 400.000 
ευρώ – φαίνεται μας περισ-
σεύουν ως χώρα και τα μοι-
ράζαμε – από τα οποία τα 
μισά, τουλάχιστον, θα πρέ-
πει να επιστραφούν. ΓΙΑ-
ΤΙ…;;;

Να η απάντηση!
«Η εταιρεία ορκωτών ελε-

γκτών-λογιστών του υπουρ-
γείου συνέταξε έκθεση για 
τα πεπραγμένα του ΙΣΤΑ-
ΜΕ και είχε καταλήξει στο 
συμπέρασμα, ότι «η ανωτέ-

ρω Μ.Κ.Ο. πρέπει να επι-
στρέψει στην ΥΔΑΣ το πο-
σόν των 199.445,85 ευρώ, 
που αφορούν το πρόγραμ-
μα αναδιάρθρωσης της 
ΒΟΥΛΗΣ της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
διότι δεν υπηρετήθηκαν 

οι σκοποί του».
Δηλαδή, μια και δεν ξέ-

ραμε τι να κάνουμε τόσα 
πολλά που είχαμε, τα δί-
ναμε να αναδιοργανώσου-
με την Βουλή της Γεωργί-
ας! Από λάθος όμως στην 

πορεία άλλαξαν διαδρομή!
Τέτοια λεφτά σε Μ.Κ.Ο. 

για χρόνια έχουν διακινηθεί 
με το τσουβάλι, αλλά στην 
διαδρομή έχαναν τον δρό-
μο και κατέληγαν σε “φτω-
χούς παραδείσους”.

διακήρυξε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Είμαι 
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ»! και με ωραίο και σαφή τρόπο 
προσγείωσε την ελληνική κυβέρνηση λέγοντας: 
«Όταν η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, η χώρα μου 
θα λέγεται δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονί-
ας και θα είμαστε ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, που θα μιλά-
με τη μακεδονική γλώσσα»!

Αυτά για να μην έχει κανείς μας αυταπάτες…
Εάν οι “φίλοι” μας Αμερικάνοι και οι Ευρωπαί-

οι επείγονταν να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, 
θα έπρεπε να μας είναι αδιάφορο γιατί μπορού-
σαν, αν ήθελαν, να τους βάλουν ως Σκόπια. Αυ-
τοί όμως – σκοπιανοί και “φίλοι” μας – έχουν 
άλλα σχέδια και στοχεύουν μακριά, αλλά και 
πολύ κοντά!

Δεν τους ενδιαφέρει μόνο ο γεωγραφικός 
όρος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Θέλουν να κλέψουν την 
ιστορία και τον πολιτισμό μας και να παρουσιά-
σουν τον Μέγα Αλέξανδρο σαν… δικό τους πρό-
γονο! Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ασήμαντη σλαβική 
φυλή του να αποκτήσει διεθνή αίγλη. Το επόμε-
νο βήμα θα είναι να απαιτήσουν την δήθεν ένω-
ση όλων των «ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ», ώστε να δημιουρ-
γηθεί ανεξάρτητο «μακεδονικό» κράτος με πρω-
τεύουσα τη θεσσαλονίκη.

Χάνουμε τη Μακεδονία.

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ…   
Χάνουμε την Μακεδονία !!!

συνέχεια απο τη σελ. 1
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συνέχεια από τη σελ. 1
Τα Σκοπια μεΤα Τα ΣυλλαληΤηρια  

Ένα κείμενο με ιστορικά στοιχεία που πρέπει να διαβαστεί από κάθε Ελληνα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Ο Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Νινολάκις 

στα Χανιά της Κρήτης στις 16-10-1891 εξεφώ-
νησε επιμνημόσυνο λόγο  για τον Χριστόδου-
λο Λαζαρίδη,  συσπουδαστή του στη Θεολογι-
κή Σχολή της Χάλκης και μετέπειτα Αρχιδιάκο-
νο στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, μετά Επί-
σκοπο Πέτρας στη Μακεδονία, μετά αντικατα-
στάτη στο Μοναστήρι του εξόριστου οικείου 
Μητροπολίτη Ιωακείμ Φορόπουλου  και τελικά 
Μητροπολίτη Γρεβενών Αιμιλιανό, όπου και τε-
λικώς δολοφονήθηκε από τους Βουλγάρους.  

Όταν αντικαθιστούσε τον Μητροπολίτη Μο-
ναστηρίου ο Αιμιλιανός έσωσε από τους Βουλ-
γάρους  το καλοκαίρι του 1908 την Ελληνική εκ-
κλησία της Κλαμπουτσίτσας, την οποίαν κατά 
πληροφορίας με τη βοήθεια του δόλιου Χιλμή 
πασά επρόκειτο οι κομιτατζήδες ανήμερα της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου να καταλάβουν. Πρό-
λαβε όμως ο Αιμιλιανός  και από το βράδυ της 
14-8-1908 κλείστηκε μαζί με Χριστιανούς στην 
Εκκλησία. Όταν τα ξημερώματα της 15ης Αυ-
γούστου οι κομιτατζήδες κύκλωσαν το ναό και 
καλούσαν τον Αιμιλιανό να εξέλθει απήντησε : 
«Μόνο νεκρό θα με βγάλετε από μέσα». 

Το 1910 ο Αιμιλιανός έγινε Μητροπολίτης 
Γρεβενών και μιά μέρα,    που πήγαινε να λει-
τουργήσει σε χωριά της περιοχής του οι κομιτα-
τζήδες του έστησαν ενέδρα έξω από το χωριό 
Σχίνοβο (σήμερα Δεσπότης) κοντά στο χωριό 
Γκριντάδες (σήμερα Αιμιλιανός) και τον σκότω-
σαν. Η περιοχή των Γρεβενών έκτοτε τον τιμά 
ως εθνομάρτυρα.    

    Ο εκφωνηθείς στα Χανιά λόγος του Αγα-
θαγγέλου τυπώθηκε από το εκεί Εθνικό τυπο-
γραφείο σε φυλλάδιο και έτσι ξέρομε τις πιό 
πάνω λεπτομέρειες. 

Πρώτος βέβαια Ποιμενάρχης θύμα της  Βουλ-
γαρικής θηριωδίας  υπήρξεν ο Κορυτσάς Φώ-
τιος.

    Πριν, κατά και μετά τον Μακεδονικό Αγώ-
να του 1904-1908 και όχι μόνον, οι κομιτατζή-
δες,  για να παραπλανήσουν τους κατοίκους 
της Μακεδονίας μας, δεν τους έλεγαν να δη-
λώσουν «Βούλγαροι».  Θα προσέκρουαν στο 
Εθνικό φιλότιμο. 

Πρόβαλλαν τεχνηέντως το παραπλανητικό 
σύνθημα «η Μακεδονία στους Μακεδόνες» και 
με το πονηρό δίλημμα να ενταχθούν οι Μακεδό-
νες στην (σχισματική τότε) Εξαρχική Εκκλησία 
της Βουλγαρίας εγκαταλείποντας το Πατριαρ-
χείο «εκβουλγάριζαν» τον πληθυσμό. 

 Έτσι πολλοί, λόγω  της  βίας  και  των απει-
λών για την επιβίωσή τους, αναγκάστηκαν να 
«βουλγαρίσουν».

     Mήπως αυτό το επαναλάβουν και σήμερα 
οι Σκοπιανοί (αν πάρουν και από εμάς το όνο-
μα Μακεδονία για το Κράτος τους) με τη δική 
τους σχισματική «Μακεδονική» Εκκλησία ; 

Η Πύλη βέβαια συνεχώς επίεζε το Πατριαρ-
χείο, που αναγκαζόταν  να στέλνει  «παραπλα-
νητικές» εγκυκλίους προς τους Μητροπολίτες 
της Μακεδονίας «καταδικαστικές» της δράσε-
ως των αντιστοίχων Ελληνικών σωμάτων. 

Οι Χριστιανοί και από τις εγκυκλίους αυτές 
μάθαιναν την ύπαρξη και Ελληνικών ενόπλων 
τμημάτων στην περιοχή τους. 

Σε μία δική του εγκύκλιο ο Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης με περίτεχνη εκκλησιαστική δι-
ατύπωση «καταδικάζει» την Ελληνική ανταρτι-
κή κίνηση  ως εξής: « …  Επειδή εγνώσθη ότι 
εσχάτως εισήλθον και περιφέρονται κατά ομά-
δας ανά την Μακεδονίαν άνθρωποι ταραχο-
ποιοί, προβαίνουσι  δε εις κινήματα προξε-
νούντα ανησυχίας εις τους φιλησύχους κα-
τοίκους και την Α. Α. Κυβέρνησίν μας, εντελ-
λόμεθα και προτρεπόμεθα πάντας υμάς πα-
τρικώς ίνα μηδεμίαν προσοχήν και σημασίαν 
δίδητε εις τα άτακτα και αξιόμεμπτα και επι-
βλαβή ταύτα κινήματα, αλλά εξακολουθείτε 
καταγινόμενοι ησύχως εξακολουθούντες τας 
εργασίας σας, διάγοντες εν ειρήνη και αγάπη 
με όλους τους συνοίκους λαούς … »

     Ο  Ίων Δραγούμης έλεγε μαζί με το Μη-
τροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη σε όλους 
τους Έλληνες από την πρώτη 10/ετία του 1900 : 

«Να ξέρετε πως, αν τρέξουμε και σώσουμε 
τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. … 
θα μας λυτρώσει από τον αισχρό ύπνο, θα μας 
ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακε-
δονία, εμείς θα σωθούμε» (Μαρτύρων & Ηρώ-
ων αίμα, σ. 5 ).  

Μετά την 20ην Ιουλίου 1903 (Ήλιντεν) υπήρ-
ξε συνεχής έκκληση από την Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ 
στον εκτός Μακεδονίας Ελληνισμό να «εκτείνη 
χείρα προστασίας αμύνης υπέρ της Μακε-
δονίας» μας με τον Διευθυντή της (Άδωνι Κύ-
ρου) να γράφει : «Εκεί θα ζήσωμεν ή θα ταφώ-
μεν, αφού η Ελλάς άνευ Μακεδονίας δεν δύ-
ναται να υπάρξη, η δε Μακεδονία απειλείται 
υπό τόσων αγρίων λύκων και φθείρεται ολο-
νέν και φθίνει». 

 Ο Έλληνας πρεσβευτής στο Λονδίνο σε εκτε-
νή κατάλογο της φονικής δραστηριότητος των 
Βουλγαρικών σωμάτων, που επεδόθη στον Άγ-
γλο Υπουργό Εξωτερικών και περιελήφθη στη 
«κυανή» Βίβλο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 1903 της 
Αγγλίας γιά τα ζητήματα της Τουρκίας, μας δί-
νει συνταρακτικά στοιχεία (έστω και μη από-
λυτα ακριβή δεν απέχουν όμως πολύ από την 
πραγματικότητα, δοθέντος ότι και ο Άγγλος 
πρέσβυς στη Θεσσαλονίκη τα επιβεβαιώνει) : 
1897-1899 : Βιλαέτιο  της Θεσ/κης 40  φόνοι Ελλήνων
1900-1903 :  «                 «                     54 «& απόπειρες φόνων
1904 :            «                 «                     150   «   «       «                 «
1905-1906 :  «               «                     150    «   «       «                 «
Αντίστοιχοι αριθμοί για το Βιλαέτιο του Μοναστηρίου :

1900-1903 :   134   φόνοι & απόπειρες φόνων
1904             :   133        «                 «               «
1905             :   147        «                 «               « 
1906             :   157         «                «               «    
1907             :     50         «                «                «
Στην πιο πάνω Κυανή Βίβλο, που εξέδωσε 

το 1903 η Αγγλική Κυβέρνηση για την Τουρ-
κία, αναφέρεται ότι εντός 6 ετών χιλιάδες Έλ-
ληνες θανατώθηκαν από τους Βουλγάρους 
και δίνεται η πιο κάτω ζοφερή εικόνα : «Αθώ-
ων και αόπλων εκβιάσεις, ληστείαι, δολοφο-
νίαι ανδρών και γυναικών, ανελεήμονα βασα-
νιστήρια ιερέων, ιατρών και διδασκάλων, κα-
τακρεουργήσεις, ναών εμπρησμοί … γενική 
τρομοκρατία, πλημμύρα αίματος δι΄ αρπα-
γών, σφαγών … »

    Μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων 
το 1908 και την επακολουθήσασα το 1912-13 
προσωρινή (διαρκείας μόλις 6 μηνών)   «συμ-
μαχία» των Βαλκανικών Χωρών προς διάλυσιν 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Βουλγαρι-
κή δολιότητα δεν εξατμίστηκε μέσα           στον 
υποτιθέμενο ενθουσιασμό του κοινού αγώνα, 
που είχε σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση της 
(επί 6 και πλέον αιώνες) Οθωμανικής δουλεί-
ας στη Βαλκανική. 

Οι βούλγαροι κατά τη διάρκεια των κοινών 
κατά της Τουρκίας επιχειρήσεων φρόντιζαν 
παράλληλα να εξοντώνουν τον άμαχον Ελ-
ληνικό πληθυσμό. 

«Οι Βούλγαροι σ΄ εννέα μήνες έσφαξαν 
πεντακόσιες χιλιάδες ειρηνικού και αθώ-
ου πληθυσμού» γράφει εκείνη την εποχή του 
1913  ο Alfred Croiset στον Έλληνα πρεσβευ-
τή στο Παρίσι.

«Ο Βούλγαρος δούλεψε με την ομαδική δο-
λοφονία κι εξόντωσε τον αστικό πληθυσμό. 
Βούλγαρος Αξιωματικός ωμολόγησε σε μένα 
τον ίδιο : “Η διαταγή να ξεπαστρέψουμε τα 
γυναικόπαιδα είναι ρητή, για να λείψει πλέον 
από τη μέση κάθε Ελληνικό στοιχείο σ΄ αυτά 
τα μέρη που τα διεκδικεί τόσους αιώνες η 
Βουλγαρία”» (Rene΄ Puaux, Temps 2-7-1913).

O μέγας Kλεμανσώ (Homme Libre, 16-7-
1913) καταγγέλλει : «Ο Βούλγαρος είναι Ασι-
άτης. Ποτέ δε μπόρεσε να εξευρωπαϊσθεί. 
Και με τα τωρινά κακουργήματά του, που 
θα του μείνουν ανεξίτηλα στίγματα ατιμίας, 
ξανάφερε την ανθρωπότητα στα χρόνια των 
ορδών του Αττίλα».

«Αισχύνομαι που τέτοια ακατανόμαστα τε-
ρατουργήματα τα διέπραξαν Σλάβοι» έγραψε 
στην Εφημερίδα του Outro Rossije o Ρώσος 
ανταποκριτής Vladimir Tardoff. 

Η  πολιτική  του  εκβουλγαρισμού (που σα-
φώς μεταφράζεται σε πολιτική αφελληνισμού) 
εκφράζεται από μία εγκύκλιο διαταγή με ημε-
ρομηνία 20-10-1917 του Βούλγαρου Υπουρ-
γού Εσωτερικών προς τα διοικητικά όργανα 
εκείνης της εποχής : «Να εκκαθαρισθούν τα 
εδάφη από κάθε ξένο στοιχείο, να δημιουρ-
γηθεί πραγματική Βουλγαρική ατμόσφαι-
ρα και οι πρόκριτοι των κατοίκων που αρ-
νούνται τη Βουλγαρική τους καταγωγή ν΄α-
ποστέλλωνται στη Σόφια».  Αποτελέσματα ;  
Στο Σιδηρόκαστρο πριν από την 
είσοδο των Βουλγάρων υπήρχαν 
12.000 Έλληνες και μετά την εκδί-
ωξή τους το 1918 είχαν απομείνει 
μόνον 2.000, στις δε Σέρρες από 24.000 απέ-
μειναν 6.000 με πολύ πιο θλιβερούς (έστω και 
μη απόλυτα ακριβείς) αριθμούς για την Καβά-
λα. 

Επίσημη Ελληνική Έκθεση του 1914 υπό τον 
τίτλον «Αι Βουλγαρικαί ωμότητες εν τη Ανα-
τολική Μακεδονία και Θράκη» αναφέρει απί-
στευτες αγριότητες εις βάρος των Ελλήνων, 
όπως τις παρακάτω (Καργάκος, σελ 96)  : 

«Σ΄ ένα αλώνι στο μαρτυρικό Δοξάτο βρέθη-
καν τρεις Έλληνες Αξιωματικοί. Οι Βούλγα-
ροι τους είχαν κόψει τα αυτιά και τους είχαν 
ξεριζώσει τη γλώσσα. Το στόμα τους έμοια-
ζε με κατάμαυρο σπήλαιο. Ζούσαν ακόμη και 
με ζωηρά σχήματα ικέτευαν τους Έλληνες 
στρατιώτες να τους σκοτώσουν για να πά-
ρει τέλος το μαρτύριό τους».

«Ένας Βούλγαρος λοχαγός επικεφαλής 
αποσπάσματος  μπήκε με τη βία στο σπίτι 
του Κωνσταντίνου, μητροπολίτη Μελενίκου. 
Οι επιδρομείς έβγαλαν τα μάτια του Δεσπό-
τη, του ξερίζωσαν τα γένεια, του τσάκισαν με 
τους υποκοπάνους των όπλων τα κόκκαλα κι 
έβαλαν πάνω στη κοιλιά του έναν ογκόλιθο, 
βάρους 100 κιλών».

«Στη Νιγρίτα ο συνταγματάρχης Ασλάνωφ 
έδεσε το λαιμό των κατοίκων με καυτό σύρ-
μα και ζητούσε τα χρήματά τους. Ακολούθως, 
αφού πήρε όσα πήρε, τους διέταξε να κλει-
στούν στα σπίτια τους και αφού ράντισε την 
πόλη με πετρέλαιο  έβαλε φωτιά. Τα θύματα 
υπολογίζονται σε επτά χιλιάδες».

«Στο Κιλκίς ο ταγματάρχης Ιβάνωφ ωργά-
νωσε θεατρική παράσταση στο τζαμί κι  αφού 
συγκέντρωσε επτακόσιους περίπου άνδρες, 
έκλεισε τις πόρτες κι έβαλε φωτιά. Τα γυναι-
κόπαιδα είχαν τοποθετηθεί γύρω από το τζαμί 
για να παρακολουθήσουν το θέαμα».

«Στη Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή) έπιασαν 
15 αγόρια και τους έλοιωσαν τα γεννητικά 
μόρια».

«Ο διαβόητος Δόντσεφ βρήκε σ΄ ένα σχο-
λείο της Αλιστράτης έξι κορίτσια και τη δα-
σκάλα τους. Τους έκοψε σύρριζα τα στήθη». 

 Εμείς στα συλλαλητήρια της Θεσσαλονί-
κης και της Αθήνας (21-1-2018 & 4-2-2018) νο-
ερώς «συναντήσαμε» (αλλά δεν ήθελαν ή δεν 
«μπορούσαν» να τις δουν η Κυβέρνηση και 
όλα σχεδόν τα στρατευμένα ΜΜΕ  ! ) αρκετές 
παληές φιγούρες από ηρωϊδες Ελληνίδες δα-
σκάλες, αγωνίστριες της περιόδου 1904-1908.      
Εξ αυτών  αναφέρομε κατά σειράν μόνον 4 :

1.Βελίκα Τράϊκου, γεννημένη το 1883. Το 
1901 συνάντησε στη Θεσσαλονίκη τον Ίωνα 
Δραγούμη και τον εξέπληξε όταν του δήλωσε  
ότι, γνωρίζοντας επί πλέον άριστα τα Βουλ-
γαρικά και τα Τουρκικά,  θέλει να αγωνισθεί 
για τη διατήρηση της Ελληνικότητας της Μα-
κεδονίας. 

  Τοποθετήθηκε έτσι η Βελίκα σα δασκάλα 
στην Έδεσσα.  Από εκεί τον Οκτώβριο του 
1904 σαν πλανόδια «πωλήτρια αυγών» ή σαν  
«ζητιάνα» μετέφερε μέσα στα πλούσια μαλλιά 
της σημειώματα του Ίωνα Δραγούμη στους 
Μακεδονομάχους.  

 Αναγνωρίστηκε όμως από τους κομιτατζή-

δες στο παζάρι των Γιαννιτσών, συνελήφθη 
και (ανακρινόμενη) μαχαιρωνόταν σταδια-
κά (21 μόλις ετών, με το χαμόγελο στα χείλη 
ενώ η 3η  μαχαιριά ήταν θανατηφόρα) για να 
«σπάσει» και να αποκαλύψει το δίκτυο των 
Ελλήνων πατριωτών.  

Η φωτογραφία της νεκρής δασκάλας, με 
τις μαχαιριές στο κορμί της, περιφερόταν από 
τους κομιτατζήδες προς παραδειγματισμόν.-

 2. Κατερίνα Χατζηγεωργίου, 21 ετών επί-
σης, από τη Γευγελή, τον Οκτώβριο του 1904 
είχε την ίδια τύχη, αναγνωρισθείσα και αυτή 
από τους κομιτατζήδες σκοτώθηκε στην επα-
κόλουθη κατ΄ αυτών μάχη.    

  3. Αγγελική Φιλιππίδη, με τον άντρα της 
το  Δημήτρη Φιλιππίδη,  στις 12-
12-1906  αναγνωρισθείσα από 
τους κομιτατζήδες  και συνεχώς 
μαχόμενη με επευφημίες του 

κόσμου τραυματίσθηκε βαρειά και  πέθανε 
καθ΄ οδόν, μεταφερομένη προς νοσοκομείο 
της Θεσσαλονίκης και ελπίζοντας να φθάσει 
ζωντανή  στις Σέρρες, από όπου κατήγετο. 

    Είχε άραγε (η τελευταία) κάποια σχέ-
ση  (πρόγονος ; ) με το σημερινό νεαρό Μα-
κεδόνα δημοσιογράφο των ΗΠΑ Δημ. Φιλιπ-
πίδη, Αντιπρόεδρο της Παμμακεδονικής της 
Νέας Υόρκης, που τον ακούμε να μιλάει με 
μέγα πάθος για τη Μακεδονία σε ανταποκρί-
σεις του από την Αμερική στην Ελληνική τη-
λεόραση αλλά και προσφάτως ως μέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής στα συλλαλητήρια 
Θεσσαλονίκης & Αθηνών ;

  4. Λίλη Βλάχου, απόφοιτος Αρσακείου, 
τοποθετήθηκε Δντρια του Παρθεναγωγείου 
Εδέσσης  και μαζί με τον αδελφό της Ιωάννη 
αγωνίστηκε τά έτη 1905-1907,  μυώντας και  
πολλές άλλες δασκάλες στον αγώνα.  Θυσιά-
στηκε και αυτή ηρωϊκά μαχόμενη για την Ελ-
ληνικότητα της Μακεδονίας.

Αυτές, μαζί με πολλούς άλλους  (χιλιάδες ! 
)  νεκρούς του Μακεδονικού  Αγώνα και των 
δύο Βαλκανικών Πολέμων και όχι μόνον, θα 
μας δικάσουν,  αν δώσωμε το όνομα της Μα-
κεδονίας  στους Σκοπιανούς ή άλλους γείτο-
νές μας. «Θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νε-
κροί …» (Παλαμάς). 

Επίσης ξέρομε ότι και οι Σέρβοι στον α΄ Βαλ-
κανικό Πόλεμο (τον Οκτώβριο το  1912) μπή-
καν  πριν από τον Ελληνικό στρατό στο (Ελ-
ληνικώτατο ! ) Μοναστήρι, όπου δεν υπήρχε 
ούτε ένας Σέρβος, το κράτησαν  όμως δικό 
τους μετά τον πόλεμο, όπως και τις υπόλοιπες 
από αρχαιοτάτων χρόνων Ελληνικές πόλεις 
της περιοχής αυτής (της Μακεδονίας  μας).

Βέβαια οι σημερινοί κάτοικοι των Σκοπίων 
έχουν το δικαίωμα (και είναι μάλιστα προς  
τιμή μας) να  δίνουν στους δρόμους τους, στις 
πλατείες τους , στα αεροδρόμιά τους Ελλη-
νικά ονόματα ή να χρησιμοποιούν τον Ήλιο 
της Βεργίνας στη Σημαία τους ή να στήνουν 
αγάλματα του Έλληνα στρατηλάτη Μ. Αλεξάν-
δρου και στη Χώρα τους. Δεν είναι ανάγκη να 
τα στερηθούν, αφού ως Ελληνικά τους εμπνέ-
ουν. Μακάρι νάχαμε κι΄ άλλους λαούς θαυμα-
στές. Τιμούν με όλα αυτά την Ελληνική Ιστο-
ρία. Χαζοί δεν είμαστε !

Μόνο το όνομα της Μακεδονίας δεν το δι-
καιούνται, γιατί αυτό είναι δικό μας !     Το 
έχουν κλέψει !  Ο σφετερισμός του ονόματος 
θα τρέφει στο διηνεκές  τον αλυτρωτισμό τους.  
Χωρίς το όνομα ο αλυτρωτισμός σιγά-σιγά θα 
ατονήσει και θα μαραθεί. 

Η παραχώρηση από εμάς του ονόματος στα 
γειτονικά Σκόπια θα επιτείνει τον αλυτρωτισμό 
τους (επεκτατισμό καθ΄ ημάς προς όλη τη Μα-
κεδονία) και όπωσδήποτε θα γίνει αιτία νέου 
βαλκανικού πολέμου όχι μόνον με τα Σκόπια 
αλλά και με τους υπόλοιπους γειτονικούς λα-
ούς, που και εκείνοι εποφθαλμιούν κυρίως τη 
Θεσσαλονίκη και το λένε (όλοι τους) ανοικτά.

Μη βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας με τα 
ίδια μας τα χέρια. Δεν τους βάζουμε συνδικαι-
ούχους σε δικό μας τραπεζικό λογαριασμό.- 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γράφει ο Δρ.  
Σωτ. Παναγέας
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Είχαμε αποφασίσει να μην ασχοληθούμε με τον δεσπότη 
Ιγνάτιο, μετά την, επίσημα πλέον, γνωστοποίηση – αφού για 
μήνες κορόιδευαν τον λαό – ότι είναι άρρωστος. Από τότε συ-
μπεριλάβαμε όλοι οι διωκόμενοι στα δίπτυχα των δικών μας 
προσώπων (σε Λειτουργίες, παρακλήσεις και στις καθημερι-
νές μας προσευχές) υπέρ υγείας και έμπρακτης μετάνοιας.

Η ροή, όμως, των γεγονότων μας ανάγκασε να τροποποιή-
σουμε, τον προγραμματισμένο σχεδιασμό, διότι συγκεκριμέ-
να κέντρα, επώνυμοι παράγοντες και δημοσιογραφικοί κάλα-
μοι άρχισαν να καταστρώνουν με μεγάλη μαεστρία την προ-
παγανδιστική επικαιρότητα. Γέμιζαν τις στήλες του καθημε-
ρινού τύπου και κάλυπταν σε έκταση πληρότητας τις τηλεο-
πτικές οθόνες, λιτανεύοντας μια φαντασμαγορική προβολή, 
ως πολυτάλαντοι κοινωνικοί αναλυτές, ενημερώνοντας τους 
αδαείς ότι πέρασε από την Λάρισα ως αθόρυβος αχνός και 
σιωπηλός βηματισμός στην πολύβουη πιάτσα της Ιεράς Μη-
τρόπολης Λάρισας, ως ανάστημα που «το αμάρτημά του 
ήταν, ότι ήταν γνήσιος καλόγερος (καλόγερος με πάνω από 
200 στολές;) με υπακοή στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου 
της Ιεραρχίας (θα έκανε υπακοή αν τούλεγαν να πέσει στον 
Πηνειό;) δεχθείς τον Μάιο του 1994 την εκλογή του και, ου-
σιαστικά, την εντολή να έλθει στη Λάρισα και να ενώσει το 
ποίμνιο (άραγε γιατί οι 5 που τους προτάθηκε η Μητρόπολη 
πριν τον Ιγνάτιο αρνήθηκαν; Δεν ήταν εντολή γι’ αυτούς;)» 
(ΧΑ.ΑΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 15-7-18).

Παράλληλα διαστρέβλωναν την αλήθεια συκοφαντώντας 
ένα τίμιο και αληθινό αγώνα που δεν είχε σχέση ούτε με χρή-
ματα, αλλ’ ούτε και με θέσεις. Με τον τρόπο αυτό κατόρθω-
σαν να επιβάλουν την άποψή τους και να δώσουν βηματισμό 
και ρυθμό ζωής σε μυριάδες ανύποπτους ανθρώπους, που 
εντυπωσιάζονται από την συνθηματολογία των “υπηρετών 
της… τίμιας πληροφόρησης”, που έχουν αναλάβει εργολα-
βικά την πλύση εγκεφάλων. 

Δούλεψε τόσο καλά η προπαγάνδα, που δεν άφησε χώρο 
για την έντιμη, αμερόληπτη και ειλικρινή ενημέρωση.

Γι’ αυτό αποφασίσαμε να απευθύνουμε τον προβληματι-
σμό μας στο λαό, στο πλήρωμα της Εκκλησίας, στους Λαρι-
σαίους, αλλά και σ’ όλα τα μήκη και πλάτη ώστε να μάθουν 
την αλήθεια και μπαίνοντας στο χώρο των προβλημάτων να 
μπορούν να σταθούν αμερόληπτοι ΚΡΙΤΕΣ.

Παράλληλα, αναγκαστήκαμε ν’ απαντήσουμε:
1. Στον κακόβουλο ρεπόρτερ – δημοσιογράφο του ιστολογί-

ου “ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”, ο οποίος αρνήθηκε να αναρτήσει 
την απάντησή μας (Αυτό θα πει δημοσιογραφική εντιμότητα).

2. Στον δεσπότη Δημητριάδος και Τοποτηρητή Λάρισας κ. 
Ιγνάτιο, που αγκομαχάει να κατατάξει στην χορεία των “αγι-
οποιμένων” Οικουμενιστών δεσποτάδων, τον Ιγνάτιο.

3. Στον Θεμιστοκλή Μουρτζανό, Λαρισαίο παπά που βρί-
σκεται ως αρχιερατικός στον Κερκύρας, και ο οποίος ανα-
δείχθηκε σε άριστο ζυμωτή της ψευδαλήθειας.

4. Σε μερικούς τοπικούς άρχοντες.
5. Και σήμερα σε σας, τον Εκπρόσωπο της Εκκλησίας της 

Ελλάδας, που διαλαλήσατε τόσα και τέτοια ψέματα στον επι-
κήδειο λόγο, ώστε αν είναι δικές σας επινοήσεις πρέπει να 
καταθέσετε το ωμοφόριό σας και να πάτε στη μονή της 
μετανοίας σας. Αν όμως σας τις έδωσαν, να ερευνήσετε, 
και εφ’ όσον βεβαιωθείτε για το λάθος να ζητήσετε συγνώ-
μην από τον Θεό πρώτα και ύστερα από το λαό του Θεού. 
Τους δε πληροφοριοδότες να παραπέμψετε εκκλησιαστικά.

“Άγιε εκπρόσωπε της Εκκλησίας της Ελλάδος δέσποτα κ. 
Κλήμη, ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια του Άμβωνα, στήλωσα 
τα μάτια μου πάνω σας γιατί με εντυπωσίασε το αγέρωχο βά-
δισμά σας, το επιβλητικό σας ύφος, και η εμφάνισή σας. Στά-
θηκα για λίγο συγκλονισμένος και απορημένος, προσπαθώ-
ντας να φέρω στην μνήμη όλη την ιστορική καταγραφή, τις 
φυσιογνωμίες προσώπων και την πυκνή εκδίπλωση των θλι-
βερών περιστατικών που διαδραματίστηκαν στον ίδιο χώρο 
και με το ίδιο πρόσωπο (Ιγνάτιο).

Κι ενώ περίμενα να ξεκινήσετε προτρέποντας κλήρο και 
λαό να γονατίσει και να ζητήσει από τον Κύριο της δόξης να 
τους σχωρέσει γι’ αυτά που εποίησε... δηλαδή: την περιφρό-
νηση των Ιερών Κανόνων, την παραβίαση του Ελληνικού Συ-
ντάγματος, την ποδοπάτηση των τριάντα (30) αποφάσεων του 
Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας (ΣτΕ) σε βά-
ρος αγίων ποιμένων, την αφαίμαξη με την οποία χρέωσε τον 

Έλληνα φορολογούμενο με εκατομμύρια ευρώ για τις μετα-
κινήσεις χιλιάδων αστυνομικών από όλη την Ελλάδα και για 
μέρες, προκειμένου να έρθει στη Λάρισα ο Ιγνάτιος για Λει-
τουργία δύο ωρών, ξυλοκοπώντας και στέλνοντας στα δικα-
στήρια εκατοντάδες ανθρώπους, γεμίζοντας τα πινάκια των 
δικαστηρίων με περίπου 20 δεκάδες υποθέσεις (34 βρίσκονται 
και αυτή τη στιγμή στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια), πληρώνοντας 
χιλιάδες ευρώ σε δικηγόρους και δικαστικά έξοδα, αλλά και 
διέλυσε οικονομικά τους ιερούς ναούς αφαιμάζοντάς τους.

(Περιορίζομαι τώρα μόνο στη χάραξη γενικών διαπιστώσε-
ων. Τα άπειρα περιστατικά, καθώς αναδύονται μέσα από το 
σκοτεινό φόντο της 24ετίας, προκαλούν μελαγχολία και απο-
γοήτευση τόση, που με μία συνοπτική διατύπωση δεν μπο-
ρείς να τα περιγράψεις).

Αντί, λοιπόν, να πράξετε το σωστό και ωφέλιμο για την ψυχή 
του κοιμηθέντος, εσείς ακολουθήσατε το προκαθορισμένο 
μοτίβο, που, ως άλλος Πάπας Λέων ο Ι΄, του δώσατε συγχω-
ροχάρτι απαλλάσσοντάς τον από κάθε ενοχή… και δίδοντάς 
του, εκτός των άλλων, και πιστοποιητικό εντιμότητας και 
υψηλής διοικητικής ικανότητας, καταθέτοντας όσο πιο πολ-
λά εφήμερα άνθη του λόγου διαθέτατε, ώστε να στολίσετε 
και να ωραΐσετε το σκούρο πορτραίτο το μακαρίτη Ιγνατίου!

Πρέπει να γνωρίζετε, “άγιε” Μεθώνης Κλήμη, ότι από τον 
πρώτο μου θαυμασμό, που δεν κράτησε παρά λίγα δευτερό-
λεπτα, μας ήρθε η απογοήτευση. Δεν σας κρύβουμε ότι σοκα-
ριστήκαμε. Δεν μπορέσαμε να πιστέψουμε αυτά που έβλεπαν 
τα μάτια μας. Ήσουν ένας καλός σκηνοθέτης της υποκριτι-
κής δραματολογίας και κοσμικής φαντασμαγορίας. Προσπα-
θούσατε – μέσα στο αρνητικό κλίμα που υπήρχε – να πλέξετε 
στεφάνι δόξης στον μακαρίτη. Φθάσατε μάλιστα να διαβάσετε 
και τί είπε ο Ιγνάτιος στον χειροτονητήριο λόγο του το 1994: 
“Και άκουσα, της φωνής Κυρίου λέγοντος: τίνα αποστείλ-
λω και τις πορεύσετε προς το λαό τούτον; Και είπα: Ιδού, 
εγώ ειμί – απόστειλόν με. Ιδού εγώ, ότι η ιερωσύνη εκ νε-
ότητός μου αγαπήσας και εν αυτή αγαλλόμενος”.

Έλεος, Κύριε. «Τουλάχιστον… μη βλασφημείτε». Μην απο-
δίδετε τις αθλιότητές σας στην ευθύνη του Παναγίου Πνεύ-
ματος. Μέσα στο ξεφρένιασμα των αυθαιρεσιών σας, στην 
παραζάλη των παραβιάσεων των Ιερών Κανόνων της Εκκλη-
σίας και των Νόμων της Ελληνικής Πολιτείας, πρόφεραν τα 
χείλη σας τον ισχυρισμό, ότι η ενέργεια και η αποδοχή του 
κυρού Ιγνατίου ήταν θεία φανέρωση και φωτιστική επέμβαση 
του ιδίου του Χριστού; ΣΟΒΑΡΕΥΘΕΙΤΕ επιτέλους δέσποτα!

Δηλαδή, μας λέτε ότι, πριν 20 χρόνια (30 Ιουνίου 1968) που 
το Πανάγιο Πνεύμα κατέστησε τον Θεολόγο Μητροπολίτη Λα-
ρίσης, Πλαταμώνος & Τυρνάβου, εκφωνούντων των συλλει-
τουργούντων Αρχιερέων την ευχή «Η Θεία Χάρις, η πάντο-
τε τα ασθενή θεραπεύουσα, και τα ελλείποντα αναπληρού-
σα, προχειρίζεται Θεολόγον, τον θεοφιλέστατον Πρεσβύτε-
ρον, Επίσκοπον της Θεοσώστου Πόλεως Λαρίσης…» έκα-
νε ΛΑΘΟΣ!!! και παρουσιάστηκε στον Ιγνάτιο στις 28 Μαΐου 
1994 και του είπε: «Τίνα αποστείλω και τα… πορεύεστε προς 
λαό τούτο…». Ω ΘΕΕ ΜΟΥ!!! Ω ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΣΑΣ!!!

Είναι δυνατόν εσείς, ένας επίσκοπος, να υποπέσετε σε τέ-
τοιο θανάσιμο αμάρτημα, να εμπαίζετε και να βλασφημείτε 
το Άγιο Πνεύμα, φθάνοντας στο σημείο να το αντιμετωπίζε-
τε ως υπηρέτη των οιωνδήποτε εμπαθών επιθυμιών σας και 
όχι σαν το τρίτο πρόσωπο του εν Τριάδι προσκυνητού Θεού;

Ο Κύριος φωνάζει δυνατά. Εάν το ξεχάσατε σας το θυμί-
ζουμε. Ακούστε το: «Δια τούτο λέγω υμίν πάσα αμαρτία και 
βλασφημία αφεθήσεται τοις ανθρώποις, η δε του Πνεύματος 
βλασφημία ουκ αφεθήσεται τοις ανθρώποις» (Ματθ. 12, 13).

Δέσποτα, αφήστε τις φιέστες, και διαβάστε κάποια στιγμή 
το Ιερό Πηδάλιο (σελ. 360, 511) να δείτε τι λένε: ο 87ος Κα-
νών της Καρθαγένης, ο 74ος των Αγίων Αποστόλων, ο 16ος της 
Πρωτοδευτέρας. Λένε ότι ο Επίσκοπος (εν προκειμένω ο Λα-
ρίσης Θεολόγος) δεν διώκεται από την Επισκοπή του προτού 
να τελειώσει η κρίσης του, «Καν υπό κατηγορίαν και αφορι-
σμόν γένη τις Επίσκοπος, δεν εξωθείται από την Επισκοπήν 
του, ούτε καθαίρεται έως ου λάβη πέρας το περί αυτού δικα-
στηρίον». Λένε ότι «χρη πρότερον την αιτίαν του μέλλοντος 
της Επισκοπής εκδιώκεσθαι, κανονικώς εξεταζομένην, εις πέ-
ρας άγεσθαι, ειθ’ ούτω μετά την αυτού καθαίρεσιν, έτερον 
αντ’ αυτού εις την Επισκοπήν προβιβάζεσθαι». Ακόμα και αν 

καθαιρεθεί ο Επίσκοπος – λέει ο 4ος της Σαρδικής – εμποδί-
ζεται να γίνει άλλος Επίσκοπος εις την Επισκοπήν του καθαι-
ρεθέντος Επισκόπου, προ του να αποφασίση περί τούτου ο 
Ρώμης, ίνα μη ώσιν εν τη αυτή πόλει δύο Επίσκοποι, όπερ 
παράνομόν εστι και εμποδισμένον από τον 8ο Κανόνα της Α΄ 
Οικουμενικής Συνόδου και τον 12ο της Τετάρτης». Δείτε και 
τους 58 Αποστολικό και τον 80ο της Έκτης. Αυτά γράφει το 
Ιερό Πηδάλιο (έκδοση “Άστερος” 1970).

Εδώ, στην περίπτωση του π. Θεολόγου, όχι μόνο δεν υπήρ-
ξε καθαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη ποινή, αλλ’ ούτε καν σω-
στή δίκη έγινε, ούτε κάποια κατηγορία του απαγγέλθηκε.

Μπορεί κάποιος να αντιλέξει: Τι ζητάτε τώρα σεις; Όταν 
ο μακαρίτης Ιγνάτιος δεν σεβάστηκε το Νόμο, τον Αρχηγό 
του Κράτους, τις 30 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της χώρας (ΣτΕ), ζητάτε να είχε σεβαστεί τους Θείους και 
Ιερούς Κανόνες;;;

Ευχόμαστε δέσποτα, ο Θεός να σας συγχωρέσει για το θα-
νάσιμο αμάρτημα που διαπράξατε.

1) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Και συνεχίσατε τον επικήδειο λόγο σας κ. Κλήμη: «Τα έργα 

θεοφιλούς διακονίας του (του αποβιώσαντος Ιγνατίου) εί-
θισται, σε στιγμές όπως αυτή, να επαναφέρουμε ευλαβώς 
στο νου μας) καθώς και τη δράση του κοιμηθέντος Ιεράρ-
χου στη Μητρόπολή του. Αποπειρώμεθα με απλές γραμμές 
να συναγραφήσουμε την ποιμαντική και κοινωνική προσφο-
ρά του αποβιώσαντος Ιεράρχου… Επί των ημερών του εχει-
ροτόνησε πλειάδα δοκίμων, αξίων ιερέων (περί τους 100…)».

Πρώτο ψέμα. Οι χειροτονίες του ανέρχονται στις 70 (υπάρ-
χουν ημερομηνίες και ονόματα). Ως προς το “δοκίμων και 
αξίων” η φιλοσοφία του ήταν: «χειροτόνησε για να σε στη-
ρίξουν».

Κι απ’ τους χειροτονηθέντες οι μισοί είναι ιερομόναχοι – 
κατά την επιθυμία του ιδίου –. Και τούτο – όπως έλεγε – προ-
σθέτει ευθύνες και στεναχώριες (γυναίκα, παιδιά…) στον 
έγγαμο κληρικό ενώ ο μοναχός έχει το κεφάλι του ήσυχο 
(αλλά και παρατράγουδα που εάν τα καταγράψουμε θα γί-
νει σεισμός).

Εκείνο, δέσποτα, που ξεχάσατε να αναφέρετε – και είναι 
στα “ΥΠΕΡ” του μακαριστού Ιγνατίου – είναι το ότι προχεί-
ρησε Πρωτοπρεσβύτερους και οικονόμους κοντά στους 100 
(δηλαδή όλους!) εκτός από τον π. Λάμπρο Ρίνη για να τον τι-
μωρήσει που τόλμησε να ξεσκεπάσει την οικονομική βρωμιά 
του Προσκυνήματος της Αγ. Παρασκευής Τεμπών. Επί πλέ-
ον έκανε όλους σχεδόν τους ιερείς πνευματικούς και εξομο-
λόγους και χειροθέτησε αναγνώστες αμέτρητα μικρά παι-
διά και όλους σχεδόν τους ψάλτες. Ερωτηθείς γιατί το κά-
νει απάντησε: “Όλους αυτούς, με ένα σταυρό ή επιγονάτιο, 
ή με την ευχή της χειροθεσίας τους κάνω δικούς μου και σε 
κάποια στιγμή θα με στηρίξουν”.

Αυτές τις μεθόδους καλλιεργούσε ο κυρός Ιγνάτιος, “άγιε” 
δέσποτα Κλήμη, και όχι – όπως αναληθώς αναφέρατε – «αντα-
πεξήλθε όλας τα δυσκολίας της ποιμαντορίας με ιώβειο υπο-
μονή έχων ως οδηγό πάντοτε την ευχή του Οσίου Ευφραίμ 
του Σύρου “Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπο-
μονής και αγάπης…”».

2) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Δεύτερο έργο της θεοφιλούς διακονίας του μακαριστού 

Ιγνατίου, μας είπατε, ότι είναι το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο. 
ΜΕΓΑ ψεύδος! Το Γηροκομείο, το κατασκεύασε εξ ολοκλή-
ρου η κυρία Ιωάννα Παντελίδου. Να τι έγραφε το επίσημο 
περιοδικό της μητρόπολης Λάρισας “ΤΑΛΑΝΤΟ” (τεύχος 5, 
Σεπτ.-Οκτ. 2005, σελ. 3): «Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2005 τε-
λέστηκαν πανηγυρικά από το Σεβ. Ιγνάτιο τα εγκαίνια…» (Το 
κείμενο είναι μέρος της ομιλίας που εκφωνήθηκε από τον 
ίδιο): «Εντιμότατοι Άρχοντες, Αγαπητοί Προσκεκλημένοι, 
Επίτιμος Κυρία Ιωάννα Βλάχου-Παντελίδου, Μεγάλη Ευ-
εργέτις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, Αδελφοί… Να ευχα-
ριστήσω τη μεγάλη κυρία, τη μεγάλη ευεργέτιδα της Ιεράς 
Μητροπόλεώς μας επίτιμο κυρία Ιωάννα Παντελίδου, το γέ-
νος Βλάχου, η οποία με δικά της χρήματα και με χρήματα της 
αοιδίμου αδελφής της Μαρίκας Χατζηνικολή, το γένος Βλά-
χου, όπως ήταν κοινή τους επιθυμία ανήγειρε εξ ολοκλήρου 
και μας παραδίδει, σήμερα, έτοιμο όλο αυτό το μεγάλο και 
πανέμορφο κτίριο…».

ΤοΣο Ψεμα ..! ελεοΣ!!!
ο επικηΔειοΣ και ο εκπροΣΩποΣ ΤηΣ εκκληΣιαΣ επιΣκοποΣ μεΘΩΝηΣ κ. κλημηΣ

συνέχεια στη σελ. 6
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συνέχεια από τη σελ. 5 (ψαλμός 111)

συνέχεια στη σελ. 7

Ο κ. Ιγνάτιος δεν έβαλε ούτε δύο ευρώ, αλλά η δωρήτρια, 
που άφησε και μια μεγάλη προίκα σε μετρητά για την λει-
τουργία του. Απεναντίας ο Ιγνάτιος άρχισε να εσοδεύει από 
το ίδρυμα α) από τους προϋπολογισμούς των ναών 4% επί 
των ακαθαρίστων εσόδων με τον κωδικό Δ/14, β) Από Δωρε-
ές, γ) από δισκοφορίες, δ) από όλες σχεδόν τις εισπράξεις 
του χρυσοφόρου προσκυνήματος “Παναγία η Αρμενιώτισσα”, 
ε) από τις συντάξεις των γερόντων και άλλα έσοδά τους, στ) 
από κοινοτικά προγράμματα και ζ) από έκτακτα χαράτσια.

3) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Τρίτο έργο της θεοφιλούς διακονίας του μακαριστού Ιγνα-

τίου, μας είπατε, ότι είναι το “ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ” Εκκλησιαστικό Ορ-
φανοτροφείο Θηλέων. ΜΕΓΑ ψεύδος συνοδευόμενο και από 
απάτη. Το ίδρυμα αυτό κατασκευάσθηκε για να καρπωθούν 
την μεγάλη ακίνητη περιουσία των μακαριστών Οδυσσέα και 
Ιωάννας Κρίκκη, μετέχοντες σε πλαστογραφίες, απειλές και 
δικαστικές διαμάχες προκειμένου να την αποσπάσουν από 
τους πραγματικούς κληρονόμους που ήταν το κρατικό Ορ-
φανοτροφείο Θηλέων Λάρισας.

Για την αρπαγή αυτή μιλάει ο ίδιος ο Ιγνάτιος στην έφεση, 
που κατέθεσε στις 26 Φεβρουαρίου 2009, και αποσπασμα-
τικά λέει: «Να γίνει δεκτή η παρούσα (έφεση) ως νόμιμη και 
βάσιμη. Να εξαφανιστεί η υπ’  αριθ. 4159/2008 οριστική από-
φαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών… (διότι εμείς) 
συστήσαμε ήδη, με την από 8-5-2008 απόφαση της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος – που δημοσι-
εύθηκε νόμιμα στο υπ’ αριθ. 1061Β/9-6-2008 ΦΕΚ – Ίδρυμα 
με την επωνυμία «ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟ-
ΤΡΟΦΕΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑ-
ΒΟΥ», του οποίου σκοπός είναι η προστασία και ανατροφή 
παιδιών, κατ’ αρχήν κορασίδων ανηλίκων ορφανών από τους 
δύο ή τον ένα γονέα…».

«Υπό τα δεδομένα αυτά και την νομική και πραγματική με-
ταβολή του σκοπού του αντιδίκου (Κέντρο Παιδικής Μέρι-
μνας, ο πραγματικός κληρονόμος) το οποίο πλέον αδυνατεί 
να εκτελέσει το σκοπό της διαθήκης (καθώς δεν υφίσταται 
πλέον Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας υπό την διεύθυν-
σή του)… Θα πρέπει να θεωρηθεί πως υπό την έννοια “Ορ-
φανοτροφείου Λάρισας” εννοούνταν το τότε Οικοτροφεί-
ο-Ορφανοτροφείο Λάρισας και ήδη Ορφανοτροφείο Θηλέ-
ων Λάρισας (που εμείς κατασκευάσαμε) και να απορριφθεί 
η αγωγή του αντιδίκου…».

Με απλά λόγια (αλλά ψεύτικα) ο κ. Ιγνάτιος λέει: Εμείς εί-
μαστε η συνέχεια του παλαιού Ορφανοτροφείου Θηλέων κι 
εμείς πρέπει να πάρουμε το χρυσοφόρο κληροδότημα.

Δεν σταμάτησε όμως εδώ το θέμα (για το κληροδότημα 
“Κρίκκη” και τη Μητρόπολη Λάρισας γράφαμε άπειρες φο-
ρές. Αναζητήστε τις πληροφορίες στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ “ΑΓΩΝΑΣ”) 
αλλά συνεχίστηκε με την κατασκευή του “ιδρύματος” – εδώ 
παίχτηκε η μεγαλύτερη κομπίνα που ο νους του κάθε ανθρώ-
που σταματάει.

Ο προϋπολογισμός του έργου – Ορφανοτροφείο – ήταν 
750.000 ευρώ, αλλά τελικά κόστισε 524.475 ευρώ (δήλωση 
του Ιγνατίου). Τα χρήματα που μάζεψε ξεπερνούν τα 2,5 εκα-
τομμύρια και προέρχονται: Από το Προσκύνημα της Αγ. Πα-
ρασκευής Τεμπών 700.000 ευρώ (υπάρχει αναλυτική δημο-
σίευση στα φ. 117/2007 & φ. 231/2016). Από τους ναούς, δί-
σκους, χαράτσια, δωρεές κ.λ.π. άλλα τόσα περίπου. Από τα 
ενοίκια του κληροδοτήματος Κρίκκη (από την τετραώροφη 
πολυκατοικία στην Αθήνα, τη Βίλα στον Πλαταμώνα κ.λ.π.) 
1.200.000 ευρώ. Από πωλήσεις διαμερισμάτων τα ποσά είναι 
άγνωστα καθώς και αρκετά χρήματα από άλλα προσκυνήματα 
και παρεκκλήσια. Το ποσό που αναφέραμε είναι το ελάχιστο.

Δεν φθάνουν όλα αυτάόταν στις 8 Οκτωβρίου του 2008 η 
εφημερίδα “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” με ολοσέλιδο 
άρθρο της δημοσιογράφου κ. Μαρίας Παπουτσάκη ρίχνει μια 
βόμβα μεγατόνων. Γράφει: «Το Ορφανοτροφείον Θηλέων – 
συνοικία Ανθούπολη, Θεσσαλία» έχει ενταχθεί στα “επιχειρη-
σιακά και περιφερειακά προγράμματα που συγχρηματοδο-
τούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Κοινο-
τικών Πόρων” με το ποσόν – μην ζαλιστείτε – 750.000 ευρώ.

Ενώ το έργο έχει τελειώσει – ετοιμάζονται για εγκαίνια – και 
τα χρήματα που μάζεψαν είναι πενταπλάσια του κόστους, 
τώρα προσπαθούν να πάρουν κι άλλα. ΦΟΒΕΡΟ! Όπου άκου-

γε χρήματα ο κ. Ιγνάτιος έτρεχε να αρπάξει.
Και δεν σταματούσε εδώ! Έχετε ακούσει ποτέ ίδρυμα να 

έχει 4 διαφορετικά τοπωνύμια; Εδώ στην Λάρισα και στην 
Μητρόπολη το έχουμε κι αυτό.

Το ονόμασαν: α) ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Έτσι με αυτόν τον 
τίτλο στέλνονταν οι εγκύκλιοι στους ναούς για την περιφο-
ρά δίσκων και την είσπραξη τριμηνιών από ναούς και προ-
σκυνήματα.

Το ονόμασαν: β) «ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ» ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΙΕ-
ΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, με απώτε-
ρο σκοπό να αρπάξουν την καθόλου ευκαταφρόνητη κλη-
ρονομιά «ΚΡΙΚΚΗ».

Το ονόμασαν: γ) ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ – ΣΥΝΟΙ-
ΚΙΑ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, επιδιώκοντας να ξεγελάσουν 
τους “κουτόφραγκους” Ευρωπαίους και να τους ξαφρίσουν 
τα 750.000 ευρώ (από πρό-
γραμμα ευρωπαϊκών επιδοτή-
σεων), για ένα έργο που κό-
στισε μόνο 525.000 ευρώ και 
είχε τελειώσει.

Το ονόμασαν: δ) «ΚΡΙΚΚΕΙ-
ΟΝ» ΕΥΑΓΕΣ ΙΔΡΥΜΑ. Είχε 
μυριστεί, φαίνεται, ο Ιγνάτι-
ος ότι τα ευαγή ιδρύματα, 
ενισχύονταν χρηματικά για 
ανέγερση, συντήρηση και 
λειτουργία από κοινοτικά και 
εθνικά προγράμματα.

Τώρα, αν διερωτάστε, πώς 
είναι δυνατόν ένας “πνευματι-
κός” άνθρωπος και δη εκκλη-
σιαστικός ηγέτης να σκαρφί-
ζεται τέτοια τεχνάσματα, εί-
ναι όντως αξιοπερίεργο!

Και έπεται συνέχεια. Για την λειτουργία του, ενώ συγκέ-
ντρωναν κατ’ έτος περί τις 200-250 χιλ. ευρώ από διάφορες 
πηγές (έχουμε κατ’ επανάληψη λεπτομερώς γράψει) δεν τους 
έφθαναν να συντηρήσουν 10 περίπου κοριτσάκια!

Δηλαδή δεν φθάνουν τα 20.000 € για κάθε κοριτσάκι και γι’ 
αυτό, κάθε λίγο και λιγάκι ακούγαμε στους ναούς να διαβά-
ζετε η εγκύκλιος του Ιγνατίου: «Αδελφοί! Βοήθεια! Είναι αδύ-
νατον να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις του».

Αυτό το ίδρυμα δεν το έκανε για τα ορφανά κοριτσάκια. 
Το έκανε: α) για να αρπάξει την κληρονομιά ΚΡΙΚΚΗ που δεν 
τους ανήκε και β) για να έχει μια μεγάλη πηγή εσόδων στη-
ριγμένη στην ευαισθησία των ανθρώπων.

4) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Τέταρτο έργο της θεοφιλούς διακονίας του μακαριστού 

Ιγνατίου – μας είπατε – ήταν το μεγάλο ενδιαφέρονγια τη 
νεολαία δημιουργώντας και λειτουργώντας κατασκηνώσεις!

Ε!... είπαμε, “άγιε” Μεθώνης, να λέμε και κανένα ψέμα αλλ’ 
όχι και στον τόπο μας που είναι τοις πάσι γνωστά τα έργα του 
Ιγνατίου. Αιδώς, άγιε Μεθώνης, γιατί όχι μόνο δεν δημιούρ-
γησε κατασκηνώσεις – όπως ψευδέστατα αναφέρατε – αλλά 
ούτε καν είχε πρόθεση να φτιάξει (παρ’ ότι βρήκε ένα μεγά-
λο χρηματικό ποσό από τον Θεολόγο) δεδομένου ότι επί 24 
χρόνια προσποιούνταν ότι ψάχνει να βρει… οικόπεδο. Και οι-
κόπεδο μέχρι σήμερα ΔΕΝ βρέθηκε! Φαίνεται ότι άλλο είχε 
στο μυαλό του ο κ. Ιγνάτιος…

Η λέξη ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ήταν γι’ αυτόν μία σίγουρη αλλά και 
αστείρευτη πηγή που γέμιζε τα θυλάκιά του με χρήμα, εξα-
σφαλίζοντάς τον το μαξιλάρι για τα γεράματά του!

Εμείς πολλές φορές αυτή την απάτη την καταγγείλαμε 
αλλά κανείς δεν μας άκουγε. Πέρυσι τον ίδιο μήνα (“ΑΓΩ-
ΝΑΣ”, Αύγουστος 2017, αρ. φ. 243) με κύριο, πρωτοσέλιδο 
άρθρο γράφαμε: “ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ που «βρικολάκιασαν» 
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ;;;”.

5) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Πέμπτο έργο της θεολογικής διακονίας του μακαριστού 

Ιγνατίου – μας είπατε – είναι η ίδρυση της Ιεράς Μονής Γλυ-
κοφιλούσης Ραψάνης, και της Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ 
– Νικολάου και Ειρήνης Πυργετού.

Για την Ι. Μ. Γλυκοφιλούσης δεν ρωτήσατε αν έδωσε κα-

νένα ευρώ. Από τα δικά του ασφαλώς ούτε λεπτό. Από της 
Μητρόπολης ούτε συζήτηση. Μόνον από τα δικαιώματα που 
απορρέουν βάσει του κανονισμού του προσκυνήματος Αγ. 
Παρασκευής Τεμπών και του κωδικού 9/10, ο οποίος συγκε-
κριμένα αναφέρει ότι: «Δια την συντήρησιν και ανακαίνισιν και 
ευπρεπισμόν των παρεκκλησίων της Κοινότητος Ραψάνης δι-
ατίθεται το 2% των εσόδων του Προσκυνήματος». Πράγματι 
είχαν συγκεντρωθεί την 10ετία (1999-2009) περί τις 100.000 
ευρώ και δικαιούνταν ένα καλό ποσοστό χρημάτων. Όπως 
μάθαμε αλλά και διαβάσαμε στον τοπικό τύπο από τα «ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ», για ευχές μιλούσαν και όχι για χρήμα-
τα: ΙΔΟΥ: «Ξεκινούν οι εργασίες στη Μονή Παναγίας Γλυκο-
φιλούσης Ραψάνης… Με τις ευχές και την ευλογία του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνα-
τίου και τη βοήθεια των πιστών ανθρώπων, έφτασε στο ση-
μείο να ξεκινήσουν οι εργασίες ανοικοδόμησης του νέου ευ-

μεγέθους καθολικού της Ιε-
ράς Μονής…». Με ευχές και 
ευλογίες δεν ξέρω αν γίνε-
ται τίποτα! Τα συμπεράσμα-
τα δικά σας.

Και το δεύτερο, το Μονα-
στήρι του Αγ. Ραφαήλ απο-
τελεί μια θλιβερή ιστορία που 
ξεκίνησε ΚΑΚΗΝ ΚΑΚΩΣ (με 
απάτη). Προσπάθησαν να ξε-
γελάσουν τους “κουτόφρα-
γκους” Ευρωπαίους και να 
τους φάνε τα χρήματα. Έτσι 
ίδρυσαν ένα Όργανο που θα 
επιλαμβάνετο των θεμάτων 
“Οικολογίας και Περιβάλλο-
ντος” (μοναστήρι φτιάχναν 
ή “οικολογικά” συστήματα;). 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της Κυβέρνησης και προσπάθησαν 
να το εντάξουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδο-
τήσεων. Από δω και μετά αρχίζουν ιστορίες για αγρίους. Στα 
δικαστήρια που ακολούθησαν ακούστηκαν πράγματα πρω-
τόγνωρα. Ο ένας εκ των τεσσάρων των κατηγορουμένων 
που ήταν και το δεξί χέρι του Ιγνατίου (βέβαια όλοι οι κατη-
γορούμενοι αθωώθηκαν) είπε: «Δεν δέχομαι την κατηγορία 
του απατεώνα. Τα περί μεσαζόντων τα δέχομαι. Σε συνεν-
νόηση με τον μητροπολίτη και τον ηγούμενο έγιναν όλα…» 
και στο Υπόμνημα που έστειλε στην Πταισματοδίκη Λάρισας 
(19/9/2006) περιγράφει με δραματικό τρόπο τα όσα έπαθε 
ο άνθρωπος. Να τι καταγγέλλει: «Πίστεψα, ότι οι εκκλησια-
στικοί ηγέτες έχουν ήθος. Πίστεψα ότι θα πούνε την αλή-
θεια και ότι δεν θα αντιμετωπίσω κανένα πρόβλημα, διό-
τι μόνο πταίσματα μπορεί να έπραξα, όχι ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ-
ΤΑ!!! (γράφω με κεφαλαία σε ένδειξη αγανάκτησης, εντάσε-
ως, θυμού, συναισθήματα που αυτή την στιγμή με συνέχουν). 
Αυτοί όμως εσιώπησαν.

Ρίχθηκα στο λάκκο των λεόντων από αδελφούς μου ρα-
σοφόρους. Οι χειρότερες, οι πιο βρώμικες, οι πιο ραδιούρ-
γες και σιχαμερές ψυχές, κύριε Εισαγγελέα, σε όλον τον 
πλανήτη, είναι οι ψυχές ημών των ρασοφόρων. Στο σινά-
φι μας, στο προσκήνιο, ξεχειλίζουν τα σάλια από τα πολλά 
χειροφιλήματα και τους εναγκαλισμούς, ενώ στο παρασκή-
νιο μαίνονται μάχες αιμοδιψείς, “ΦΟΝΟΙ” αναίμακτοι και 
δυσσεβείς, που ο Ποινικός Κώδικας ούτε τους διανοείται.

Εγώ όμως δεν σιωπώ, κύριοι Εισαγγελείς του τόπου μου 
και κύριοι Εισαγγελείς του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου» (Υπό-
μνημα σελ. 6-7).

Στην εκπομπή του Τριανταφυλλόπουλου “ΖΟΥΓΚΛΑ”, που 
επακολούθησε μετά, ακούστηκαν για τον κ. Ιγνάτιο φρικτά 
πράγματα: Ότι είναι μιζαδόρος, γιατί έδωσε πιστοποιητικό σε 
νεαρό πλούσιο επιχειρηματία, καλλιτέχνη ότι είναι δήθεν μο-
ναχός στην μονή αγίου Ραφαήλ, αντί ποσού 5.000.000 δρχ. 
για να μην υπηρετήσει στο στρατό κ.ά.

Είναι ένα μοναστήρι “αμαρτωλό”, που υπάρχει στα χαρτιά 
και έχει ηγούμενο και εγγεγραμμένους 29 ιερομονάχους χω-
ρίς να διαμένει σ’ αυτό σχεδόν κανείς.

Γι’ αυτό το υπαρκτό αλλά ανύπαρκτο μοναστήρι μιλήσατε 
με μεγάλο δέος, “άγιε” Κλήμη Μεθώνης!

(ψαλμός 111)(ψαλμός 111)ΤοΣο Ψεμα ..! ελεοΣ!!!
ο επικηΔειοΣ και ο εκπροΣΩποΣ ΤηΣ εκκληΣιαΣ επιΣκοποΣ μεΘΩΝηΣ κ. κλημηΣ
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6) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Έκτο έργο της θεοφιλούς διακονίας του μακαριστού Ιγνα-

τίου, μας είπατε ότι είναι το Ευαγές ίδρυμα ο «ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ» 
(συσσίτια απόρων).

Εδώ ο κ. Ιγνάτιος πάτησε πάνω στο πιο ευαίσθητο σημείο 
του λαού και άνοιξε την κάνουλα για νέα έσοδα. Διότι, ενώ 
η μητρόπολη παρουσιάζεται ως μεγάλη ευεργέτιδα, η ίδια 
δεν συμμετέχει σχεδόν καθόλου. Όλη τη λειτουργία τους την 
έχουν αναλάβει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι ενορίες της πόλης ανά μία 
εβδομάδα και οι κωμοπόλεις με τα χωριά 2-3 ημέρες για 3-4 
φορές το χρόνο, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σε τρόφιμα, 
συσκευασίες πλαστικές ως και προσωπικό.

Η μητρόπολη εισπράττει γι’ αυτά από τους προϋπολογι-
σμούς των ναών το 4% επί των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 
Δ/13), από τα προσκυνήματα, από τις τακτικές δισκοφορίες, 
από προσφορές του κόσμου, οργανισμών, επιχειρήσεων κ.α. 
σε χρήμα και σε τρόφιμα που δεν είναι και ευκαταφρόνητα.

Αντίθετα, σε άλλες μητροπόλεις καλύπτεται σχεδόν απο-
κλειστικά η λειτουργία τους απ’ το μητροπολιτικό ταμείο. Αυ-
τός είναι ο Ιγνατιακός “ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ”.

7) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Έβδομο έργο της θεοφιλούς διακονίας του μακαριστού 

Ιγνατίου, μας είπε ότι είναι το γραφείο Νεότητος.
Αυτό είναι σχεδόν ανύπαρκτο, διότι σε μια Λάρισα 200.000 

κατοίκων πλαισιώνεται από 15-25 νεολαίους (υπάρχουν αρ-
κετές φωτογραφίες δικές τους) εισπράττοντας μάλιστα για 
τη λειτουργία του μόνο από τον Κωδ. Άρθρο 9/γ της Αγ. Πα-
ρασκευής Τεμπών 5% (τελευταία έγινε 8%) δηλαδή περί της 
20.000 ευρώ εκτός των άλλων Προσκυνημάτων.

Και το πιο τραγικό είναι αυτό που συνέβη το 2012 όταν όλο 
τον μήνα Οκτώβριο με συνεχείς ανακοινώσεις στους ναούς, 
στα ΜΜΕ, ο δεσπότης Ιγνάτιος καλούσε τους επιτυχόντες 
στις σχολές Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. για μια ειδική εκδήλωση που θα 
πραγματοποιούσε στις 27 του μηνός Οκτωβρίου και ώρα 7 
το απόγευμα, στην αίθουσα θρόνου του Επισκοπείου.

Η προσέλευση ήταν για “κλάματα”. Προσήλθαν 11 νέοι (οι 
εισαχθέντες, ξεπερνούσαν τους 1000) και χωρίς να ντραπούν 
το δημοσίευσαν στον τοπικό τύπο (είχαμε αναδημοσίευση 
“ΑΓΩΝΑΣ” φ. 186, Νοεμ. 2013), και δεν το ξανάκαναν πλέον 
άλλη χρονιά. Αυτό είναι το “Γραφείο Νεότητος”!

8) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Όγδοο έργο της θεοφιλούς διακονίας του μακαριστού Ιγνα-

τίου, μας είπατε ότι, είναι η “Τράπεζα αίματος”.
Ο κ. Ιγνάτιος, παρόλη την υποστήριξη όλων των Μέσων 

Ενημέρωσης, της κρατικής συμβολής και όλων των Ι. Ναών 
της Μητρόπολης δεν κατόρθωσε ν’ αυξήσει την προσέλευ-
ση στην αιμοδοσία. Ήταν πενιχρή, αφού κάθε φορά η συγκέ-
ντρωση ασκών κυμαίνονταν μεταξύ 30-45, ενώ στην εποχή 
Θεολόγου, χωρίς καμία διαφήμιση ή καταπίεση και παρόλη 
την πολεμική που δέχονταν από παντού, συγκεντρώνονταν 
150-175 ασκοί σε κάθε αιμοδοσία.

9) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Ένατο έργο της θεοφιλούς διακονίας των μακαριστού 

Ιγνατίου, μας είπατε, ότι είναι το “Εκκλησιαστικό Φροντιστή-
ριο Κατηχητών”.

Εδώ έχει πλήρη εφαρμογή: «Ο μέλλων πράττειν μη πρό-
λεγε, αποτυχών γάρ γελασθήση». Δηλ. μην προλέγεις αυτό 
που πρόκειται να κάνεις, γιατί αν αποτύχεις θα σε κοροϊδέ-
ψουν (Πιτακός ο Μυτιληναίος 650-570 π.Χ. ένας από τους 7 
σοφούς της Πρ. Ελλάδος).

Όταν ξεκίνησαν μιλούσαν ότι είχαν 200 άτομα στο φροντι-
στήριο (εφ. 24-9-2008). Οκτώ μήνες αργότερα (21-5-2009) 
δημοσιεύει ο τοπικός τύπος φωτογραφία με 27 άτομα, που 
αν αφαιρέσουμε το διδακτικό προσωπικό έφθαναν στα 20 
άτομα. Και φέτος, σε δημοσίευμα και φωτογραφία βρίσκου-
με 17 άτομα και αφαιρώντας τους διδάσκοντας πόσοι μέ-
νουν; Αχ! Αρχαίε φιλόσοφε Πιτακέ, για τον Ιγνάτιο το είπες 
πριν 2500 χρόνια;

10) Το ψέμα πάει σύννεφο.
Δέκατο έργο της θεοφιλούς διακονίας του μακαριστού 

Ιγνατίου, μας είπατε ότι, είναι το “Κέντρον Στήριξης Οικο-
γένειας”.

“Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν”. Ξεκίνησε με μεγάλες προσ-
δοκίες το Φθινόπωρο του 2008. Το πρόγραμμα…; Δύο συ-
γκεντρώσεις και ομιλίες (Δευτέρα & Πέμπτη) την εβδομάδα 
με διαφημίσεις στα τοπικά ΜΜΕ, αναρτήσεις στα ηλεκτρο-

νικά μέσα Δικτύωσης, αφισοκολλήσεις έξω από τους ναούς 
και σε διάφορα σημεία της πόλης, εκτυπώσεις εικόνας που 
παρουσίαζε τον Χριστό νήπιο, την Παναγία και τον Ιωσήφ να 
είναι αγκαλιασμένοι συζυγικά. Και αυτή την εικόνα ονομάτη-
σαν “Αγία Οικογένεια” για να προσελκύσουν με κάθε τρό-
πο κόσμο.

Το αποτέλεσμα; Το πολυδιαφημιζόμενο “Κέντρον Στηρίξε-
ως Οικογένειας” να παραμένει μόνο στα χαρτιά και στα «ΔΙ-
ΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

“Άγιε” εκπρόσωπε της Εκκλησίας της Ελλάδας, «και τί έτι 
λέγω; Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος…» (Εβρ/ 11, 
32) όσον αφορά τις ημέρες και τα έργα της “θεοφιλούς” δι-
ακονίας του μακ. Ιγνατίου στη Λάρισα. Όντως είσαι ατελεί-
ωτος! ΟΜΩΣ ξεχάσατε να αναφέρετε τί δεν ΠΡΟΛΑΒΕ στα 
24 χρόνια “ποιμαντορίας” να πραγματώσει στη Μητρόπο-
λη Λάρισας ο μακ. Ιγνάτιος, ίσως γιατί ο Κύριος τον κάλεσε 
“ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ” (sic).

ΔΕΝ “ΠΡΟΛΑΒΕ” (εφ. “Ημ. Κήρυκας”, 8 Οκτ. 1998).
- Η Μητρόπολη Λάρισας θα ιδρύσει “Βρεφονηπιακούς Σταθ-

μούς” (Μήπως έγιναν τόσοι πολλοί που δεν μετριούνται;;;).
- Θα ενισχύουμε κάθε χρόνο το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρι-

σας (είπε) με ποσοστό 20% τουτέστιν με 60.000-70.000 ευρώ 
το χρόνο (Ρωτήστε εάν έχουν πάρει έστω 1 ευρώ.);  

- Θα κάνουμε νέες κατανομές εσόδων υπέρ κοινωνικών 
φορέων (Ακούσατε ή είδατε να έδωσε κάτι σε κάποιο κοινω-
νικό φορέα;;;).

- Θα αυξήσουμε το ποσοστό 5% σε 9% υπέρ της Κοινότη-
τας Ραψάνης. Τουτέστιν έπρεπε η κοινότητα να εισπράττει 
σε ετήσια βάση περί τις 30.000 €. Δεν γνωρίζουμε τι ελάμβα-
νε, αλλά προ 2ετίας αντί αύξησης με την υπ’ αρ. 291/2016/16 
(ΦΕΚ 225 Α/5-12-2016) τα κατάργησε τελείως.

- Την επιχείρηση “καθαρά χέρια” (Ημ. Κήρυκας, 21/7/96). 
Δεν άργησαν τα ΜΜΕ να έχουν πρώτο θέμα: «ΙΔΟΥ ΤΑ “ΙΕΡΑ 
ΑΙΣΧΗ”», «“ΚΑΙΝΕ”ΤΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ», «“ΡΟΖ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ και 
ρεμούλες», «Ήξερε ο Ιγνάτιος για το “ΧΡΥΣΟ” παγκάρι», «ΒΑ-
ΡΙΕΣ καταγγελίες για σκάνδαλα», «ΒΓΗΚΑΝ από τα… ράσα 
τους οι Συνοδικοί ανακριτές», «Σε, κλοπές και βιντεοταινίες» 
και δεκάδες ακόμα… ΚΑΙ ΜΕΤΑ. Τί! ΕΙΧΕ ;;;

- … Να δημοσιεύσει επί 20 χρόνια ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ (έσο-
δα – έξοδα) της Μητρόπολης.

- … Να ανακοινώσει για 18 περίπου χρόνια τα έσοδα των 
Προσκυνημάτων – Αγ. Παρασκευής Αγ. Ραφαήλ, Αγ. Ελευθε-
ρίου, Παναγίας… Πόσα είναι και που βρίσκονται τα χρήματα;;;

- … Πόθο να τελειώσουν οι αγωγές στα Ευρωπαϊκά δικα-
στήρια να πάρει τα χρήματα που διεκδικούσε από 34 Αγωνι-
ζόμενους (περί τα 880.000 ευρώ...) Μεγάλη επιθυμία να δει 
όλους τους Αγωνιζόμενους πεθαμένους και μετά να πεθά-
νει ο ίδιος (όπως είχε εκφραστεί στο μακαριστό τώρα Πε-
νταπόλεως Ιγνάτιο).

“Άγιε” εκπρόσωπε της Εκκλησίας, περιγράψατε με πολύ 
γλαφυρό τρόπο τα… χαρίσματα του κυρού Ιγνατίου λέγο-
ντας: «Η ευδοκία του μεγάλου Αρχιερέως Ιησού Χριστού και 
η χάρις του Παναγίου Πνεύματος περιεκόσμησε τον απερχό-
μενο Ιεράρχη με κρείτονα χαρίσματα… ακεραιότητα, πνευ-
ματικότητα, εργατικότητα…, σεμνότητα, καρτερία, αμνησι-
κακία, υπομονή, πραότητα…».

ΜΗΠΩΣ, δέσποτα, ήταν “ευδοκία” του Χριστού, που ο κ. 
Ιγνάτιος ζήτησε με το υπ’ αρ. 308/12-8-1996 έγγραφο προς 
τον αρχ. Σεραφείμ και την Ι. Σύνοδο να τιμωρηθούν οι Αρχι-
ερείς και οι Ιερείς που έλαβαν μέρος στην Εξόδιο ακολου-
θία του π. Θεολόγου; Δηλαδή ζητούσε (μάλλον) να τον αφή-
σουν ΑΤΑΦΟ;

ΜΗΠΩΣ, δέσποτα ήταν “ευδοκία”… που ζήτησε με το υπ’ 
αρ. 1020/27/10/1997 έγγραφο να απολογηθούν οι ιερείς που 
κήδευσαν δεκάχρονο αγόρι Αγωνιζόμενων γονέων;

ΜΗΠΩΣ, δέσποτα ήταν “ευδοκία”… που τιμώρησε πολύτε-
κνο ιερέα (με έγκυο πρεσβυτέρα, που από την στενοχώρια 
δημιούργησε ανεπανόρθωτο πρόβλημα στο κυοφορούμενο!).

ΜΗΠΩΣ… ήταν “ευδοκία”… που μόλις πάτησε το πόδι του 
μέσα στο Επισκοπείο (στα μέσα Αυγούστου) το πρώτο πράγ-
μα που έκανε ήταν να ζητήσει από το μεγαλύτερο λογιστι-
κό γραφείο της Λάρισας να διενεργήσει εξονυχιστικό έλεγ-
χο την περίοδο Θεολόγου, με την κρυφή ελπίδα να βρει κά-
ποια ατασθαλία ώστε με τα πληρωμένα ΜΜΕ να το διατυμπα-
νίσει και να τον διασύρουν;

ΤΙ ΚΡΙΜΑ που απογοητεύτηκαν, διότι το πόρισμα που φέρ-

νει ημερομηνία 10 Σεπτ. 1996, είναι ύμνος για τον ΘΕΟΛΟ-
ΓΟ! ΙΔΟΥ: «Εκ του διενεργηθέντος ελέγχου δεν διαπιστώθη-
καν παρατυπίες ή παραλείψεις… Τα χρήματα κατατίθενται σε 
λογαριασμούς τραπεζικών καταθέσεων… Ετηρήθηκαν όλοι 
οι νομικές διαδικασίες…».

- ΜΗΠΩΣ ήταν “ευδοκία”… που υπερπολύτεκνο ιερέα τον 
τιμώρησε με αργία και στέρηση αποδοχών (δικαιώθηκε στο 
ΣτΕ ομόφωνα) επειδή μίλησε σε τηλεοπτικό σταθμό; 

- ΜΗΠΩΣ… ήταν “ευδοκία”… που ο μακαριστός Ιγνάτιος 
εμπιστεύτηκε την υγεία του στα “χρυσά χέρια” του γιατρού 
Τζάκη και όχι στα χέρια του Χριστού; Αυτό έδειξε σε ποιον 
είχε εμπιστοσύνη.

- ΜΗΠΩΣ ήταν “ευδοκία”… που εσείς οι “ακτήμονες” δε-
σποτάδες κάνατε έρανο μεταξύ σας για να συγκεντρώσετε το 
“μικρό” ποσό του 1.000.000 ευρώ και να τον προπέμψετε για 
το ΜΑΪΑΜΙ; Φαίνεται ότι ο Ιγνάτιος έχριζε μεγαλύτερης υπο-
στήριξης από τις εκατοντάδες καμένες και μαυρισμένες ψυ-
χές στο ΜΑΤΙ, ΚΑΛΑΜΟ, ΡΑΦΗΝΑ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ… και αλλού!

- ΜΗΠΩΣ ήταν “ευδοκία”… να παίρνεις από κάποιον το μο-
ναδικό ζωτικό όργανο για την δική σου επιβίωση, πληρώνο-
ντας μάλιστα πολύ αδρά και αντιστρατευόμενος το δημιουρ-
γικόν έργον του Θεού “Θεός δίνει, Θεός παίρνει” (Ιώβ), θα-
νατώνοντας τον δότη σου εν γνώσει;

- ΜΗΠΩΣ ήταν “ευδοκία”… ο μακροβιότερος (24 χρόνια) 
δεσπότης στη μητρόπολη Λάρισας (που με πολύ ΤΟΝΟ το 
είπατε) να έχει μια γκαρνταρόμπα 232 αρχιερατικών στολών; 
Δηλαδή έραβε 10 συνολικά το χρόνο στους ΟΙΚΟΥΣ ΑΡΧΙ-
ΕΡΑΤΙΚΗΣ ΜΟΔΑΣ; (Σημειώσεις: Οι 200 φωτογραφημένες 
στολές που δημοσιεύσαμε στον “ΑΓΩΝΑ” (φ. 179 Απρίλιος 
2012) είναι όλες από την επίδειξη που έκανε ο Ιγνάτιος φω-
τογραφιζόμενος για το περιοδικό της μητρόπολης “ΤΑΛΑ-
ΝΤΟ” γι’ αυτό κάτω από κάθε φωτογραφία αναφέρομε τον 
αριθμό του τεύχους και τη σελίδα).

- ΜΗΠΩΣ ήταν “ευδοκία… ο φτωχός, ταπεινός, σεμνός Ιγνά-
τιος” να έχει – και μάλιστα – σε ιδικές προθήκες 133 μίτρες, 
115 πατερίτσες, 145 σταυρούς και εγκόλπια, 53 μπαστούνες 
κ.ά.; (βλέπε “ΑΓΩΝΑΣ” φ. 221/15 σελ. 8).

- ΤΕΤΟΙΑ περιστατικά, έχουμε να σας καταμαρτυρήσου-
με δεκάδες…

Εκείνο δέσποτα “άγιε” που έκανε τον κόσμο να γελάσει λίγο 
μέσα στη “μεγάλη θλίψη” ήταν αυτό που στο τέλος είπατε: «… 
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας, ο μακαριότατος Πρόεδρος αυ-
τής και σύμπασα η τοπική Εκκλησία σε προπέμπουν σε χοϊ-
κό μνήμα…». Για ποιο χοϊκό μνήμα μιλήσατε αφού δεν υπήρ-
χε ψήγμα χώματος, δεδομένου ότι ήταν ντυμένο εξ ολοκλή-
ρου με πανάκριβα, μονοκόμματα μάρμαρα, που πιθανόν να 
ωχριούν οι φαραωνικοί τάφοι μπροστά στου Ιγνατίου το μνή-
μα, σε μια εποχή μάλιστα που η πλειοψηφία του κόσμου φυ-
τοζωεί και πολλοί κάθε βράδυ ψάχνουν τους κάδους να βρουν 
κάτι για να ξεγελάσουν το στομάχι τους!

“ΑΓΙΕ” δέσποτα σε παρακολουθούσα όλη την ώρα της ομι-
λίας αποσβολωμένος. Παρατηρούσα τον αρχιεπίσκοπο να σε 
κοιτάει τσιτωμένος, σαν νά ’λεγε“τί λέει τούτος εδώ;;;”. Κι εσείς 
το χαβά σας… να προσπαθείτε να στήσετε μια προτομή από 
άμμο, στεφανωμένη με δάφνες. Αγνοήσατε, όμως, μια νομο-
τέλεια. Ότι οι μύθοι δεν γράφουν ιστορία. Το ψέμα δεν θεμε-
λιώνει μνημείο δόξης. Η απάτη δεν μεταποιείται σε σύμβολο 
καταξίωσης. Οι μύθοι, όταν επινοούνται και προβάλλονται για 
να στηρίξουν σχήματα και ανθρώπους, συστήματα παρανομί-
ας ή καταπατητές Ιερών Κανόνων, παραπλανούν και εντυπω-
σιάζουν πρόσκαιρα. Δημιουργούν μια φαντασμαγορική λάμψη 
πυροτεχνήματος (διώκτες αγ. Αθανασίου, Χρυσοστόμου, Νε-
κταρίου…) αλλά σύντομα σβήνουν και γυρίζει το πηχτό σκο-
τάδι, στο ΚΕΝΟ, στην ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ. Όταν ο ευσυνείδητος 
ιστορικός αποτραβήξει ή ξεσκίσει τη μάσκα της απάτης, τότε 
θα αποκαλυφθεί η τραγική ιστορική σκευωρία γελοιοποιούμε-
νος ο μυθοποιός, είτε βρίσκεται ακόμα στη ζωή, είτε κοιμάται 
στον τάφο. Φορτώνεται την ευθύνη. Στιγματίζεται και παραδί-
δεται στην ιστορική χλεύη.

Το πέρασμα του μακαρίτη Ιγνατίου από τη Λάρισα υπήρξε 
το μελανότερο και μακροβιότερο (24ετία) γεγονός. Έδωσε 
την ευκαιρία στους χριστιανούς να δείξουν το αληθινό τους 
“πιστεύω”.

Τώρα που η πλάκα του τάφου σκέπασε κάθε πάθος και 
πόθο ας του ευχηθούμε οι τελευταίες του στιγμές επί της 
γης να υπήρξαν εν μετανοία.

ΤοΣο Ψεμα ..! ελεοΣ!!!
ο επικηΔειοΣ και ο εκπροΣΩποΣ ΤηΣ εκκληΣιαΣ επιΣκοποΣ μεΘΩΝηΣ κ. κλημηΣ

συνέχεια από τη σελ. 6
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Δημοσιεύουμε φωτογραφίες από δύο εξόδιες ακολουθίες από την ίδια εφημερίδα με 22 χρόνια διαφορά. 

Του Ιγνατίου το 2018: Οι αρχές και οι εξουσίες τον αγάπησαν, τον στήριξαν... και ήρθαν σύσσωμες
στην κηδεία. Ο λαός όμως - όπως γράφει η εφήμεριδα ήταν εκατοντάδες... χτυπώντας παλαμάκια

Του Θεολόγου το 1996: Όλες οι αρχές και το γνωστό κατεστημένο τον πολέμησαν με μανία μέχρι εξόντωσης. Στην κη-
δεία όμως ο λαός ηταν χιλιάδες - όπως έγραφε με τρία ρεπορτάζ η εφημερίδα - και οι καμπάνες χτυπούσαν αναστάσιμα

Ο Ιγνάτιος επορεύθη 
χρυσόστολιστος και ετάφη 

χρυσωμένος ως Μίδας

Ο
 Θ

εολόγος επ
ορεύθη φ

τω
χός και ετάφ

η
 με ένα π

αλιοράσο απ
ό τα δύο π

ου είχε!
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Α’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (Μάρτιος 2013)
Προς την εφημερίδα «Αγώνας»

Κύριοι της εφημερίδας, διαβάζοντας στην τελευταία σας εφημερί-
δα του μηνός Φεβρουαρίου – την οποία προμηθεύομαι από τα stands 
της κεντρικής πλατείας – τα αναφερόμενα στον Σεραφείμ που χρη-
μάτισε μητροπολίτης Λάρισας και υπήρξε κάτοχος τεράστιας περι-
ουσίας, θα ήθελα να καταθέσω κάποιο περιστατικό που είναι χαραγ-
μένο ανεξίτηλα στη μνήμη μου.

Ήμασταν τέσσερα αδέλφια ορφανά, γιατί χάσαμε τον πατέρα μας 
και η μητέρα μας δούλευε στο εργοστάσιο του ΚΑΖΑΝΤΖΗ που βρί-
σκονταν κοντά στο ποτάμι, όταν κάποια μέρα 
την σταμάτησαν απ’ τη δουλειά και τότε άρχισε 
το μεγάλο δράμα. Από πού να ζητήσουμε βοή-
θεια; Κάποια στιγμή με πήρε μαζί της – ήμουν 
ο μεγαλύτερος – και πήγαμε στη μητρόπολη, 
που τότε βρίσκονταν στην πλαγιά του Φρουρί-
ου, απέναντι από το ρολόι της πόλης. Χτυπή-
σαμε την πόρτα. Μας άνοιξε κάποιος παπάς, 
άγνωστος σε μένα. Μας κάλεσε μέσα. Καθίσα-
με σε κάτι απλές καρέκλες. Άκουσε από την μη-
τέρα μου, το πρόβλημά μας. Μας κοίταξε με 
συμπάθεια, σηκώθηκε και μπήκε σ’ ένα δωμά-
τιο. Μείναμε για λίγο μόνοι μας. Όταν ξανάρ-
θε, κρατούσε στο χέρι του κάποιο φάκελο. Μας 
τον έδωσε και μας ξεπροβόδισε μέχρι το πε-
ζοδρόμιο, λέγοντάς μας να πηγαίνουμε κάθε 
τέλος του μήνα…

Υπακούσαμε στην προτροπή ευχαρίστως – 
είχαμε άλλωστε τόση ανάγκη! Από τότε, κάθε 
τέλους του μήνα, πήγαινα πότε με τη μητέ-
ρα μου και πότε μόνος. Μαζί με μας περίμε-
ναν και άλλοι πολλοί. Θυμάμαι κάποιον κύριο 
Παύλο να κρατάει στα χέρια του φακελάκια, 
να φωνάζει το όνομα του καθενός και να του 
δίνει το βοήθημα.

Άκουσα τελευταία – εννοώ το 1974 – ότι τα 
φακελάκια, που περιείχαν χρηματικά ποσά ανά-
λογα με τις ανάγκες που είχε εκμυστηρευτεί ο καθένας μας, είχαν 
φτάσει τα 170.   

Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από τον μισθό του μητροπολίτη, 
που μόλις τον εισέπραττε, ο οδηγός του τον μοίραζε στους φακέ-
λους.

Δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό. Κάποια μέρα που θα παίρναμε το 
φακελάκι, ήρθαν δύο καινούργιοι – μία κυρία και ένας ηλικιωμένος 
κύριος. Ο κ. Παύλος τους είπε ότι δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το 
πρόβλημά τους, διότι δεν είχαν άλλη οικονομική δυνατότητα. Οι άν-
θρωποι επέμειναν, και όπως ήμασταν στο διάδρομο του επισκοπεί-
ου άνοιξε η δεξιά πόρτα, που ήταν πιο ψηλά τέσσερα σκαλοπάτια 
και ακούστηκε μια βαθιά φωνή γεμάτη γλύκα. Ήταν ο μητροπολί-
της Θεολόγος – αχ ο Θεολόγος! – ο οποίος απευθυνόμενος στον κ. 
Παύλο του είπε: «Κύριε Παύλο, σε παρακαλώ να μην φύγουν οι άν-
θρωποι παραπονούμενοι». Κοίταξε τις τσέπες του, τραβήχτηκε μέσα 
και σε λίγο ξανάρθε δίδοντας στον κ. Παύλο κάτι, και αυτός στους 
ανθρώπους που ζητούσαν βοήθεια.

Τα χρόνια περνούσαν. Άλλοι είχαν σταματήσει να έρχονται, ενώ 
καινούργιοι επισκέπτονταν το επισκοπείο μέχρι που τον Ιούλιο του 
1974 μάθαμε ότι τον διώξανε. Στο τέλος Αυγούστου πολλοί από μας 
πήγαμε να πάρουμε το συνηθισμένο φακελάκι. Χτυπήσαμε την πόρ-
τα και δεν πήραμε καμιά απάντηση. Την άλλη μέρα πήγαμε στα γρα-
φεία που ήταν ακριβώς από κάτω. Το προσωπικό σχεδόν το ίδιο αλλ’ 
η αντιμετώπισή μας δεν περιγράφεται. Η πόρτα για τους πάσχοντας 
ήταν πια ερμητικά κλειστή.

Εκεί άκουσα κάτι φοβερό, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο Θεολό-
γος δεν είχε ούτε τα εισιτήρια για να φύγει με το ΚΤΕΛ, αφού όλα 
του τα χρήματα όπως τα έπαιρνε τα μοίραζε, και ότι του έβγαλε το 
εισιτήριό του ένας γιατρός…

Επειδή διάβασα για την τεράστια περιουσία του Σεραφείμ που δι-
αδέχθηκε τον μητροπολίτη Θεολόγο, και επειδή έζησα την κατάστα-
ση από κοντά, ήθελα να σας τα πω για να ξαλαφρώσω, ανάβοντας 
έτσι ένα κερί στη μνήμη του αγίου που μας βοήθησε να ζήσουμε, 
να σπουδάσουμε, να κάνουμε οικογένειες και να τον δοξάζουμε για 
μια ζωή μαζί με τον θεό που τον έστειλε στο δρόμο μας. Θα πω τέ-
λος το πιο απλό που μπορώ.

“ας είναι αιωνία η μνήμη του”.
Με εκτίμηση Θ. Α. 

Β’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (Απρίλιος 2013)
«Κύριε διευθυντά,

Συγκίνηση με κατέχει διαβάζοντας τα τελευταία 
φύλλα του “Αγώνα”, τον οποίο μοιράζετε έξω από το 
ναό του προφήτη Ηλία και αναφέρεται στον μακαρί-
τη δεσπότη Θεολόγο.

Είμαι τώρα γεροντάκι – πλησιάζω τα 80 μου. Όλα 
τα χρόνια, με ζέστη ή παγωνιά, ήμουν παρόν στο για-
πί. Τα χέρια μου είναι ακόμα ροζιασμένα, οι ώμοι μου 
έχουν κάλους από τους τενεκέδες με τους οποίους 
μετέφερα τότε το τσιμέντο. Βλέπεις, εκείνα τα χρό-

νια, δεν υπήρχαν μηχανικά μέσα 
όπως σήμερα – μπετονιέρες, 
αντλίες, αναβατόρια, κοπτικά 
μηχανήματα σιδήρου κ.α. Όλα 
γίνονταν με τα χέρια, και η με-
ταφορά τους στους ώμους και 
την πλάτη. 

Για χρόνια δούλευα κοντά 
στον αρχιμάστορα – σήμερα λέ-
γεται εργολάβος – τον μαστρο-
Θανάση για να βγάλω το ψωμί 
της οικογένειάς μου.

Κάποιο Σάββατο, αργά το με-
σημέρι – τότε δουλεύαμε και το 
Σάββατο – αφού τελειώσαμε τη 
δουλειά πήγαμε σε κάποιο ου-
ζερί, κοντά στον μικρό «προφή-
τη Ηλία» – περιοχή γεμάτη με κα-
λάμια –, να πληρωθούμε και να 
ξεκουραστούμε. Εκεί μας ανα-
κοίνωσε ο μαστρο-Θανάσης ότι 
πήρε μια πολύ μεγάλη δουλειά 
και ήταν προβληματισμένος για 
την ξυλεία, τα υποστηρίγματα 
και τα μηχανήματα που έπρεπε 
να προμηθευτεί.

Όλοι μας – συνάδελφοι οικο-
δόμοι – τον κοιτούσαμε παρά-
ξενα. Ποιο ήταν αυτό το μεγά-

λο έργο, και ίσως το πιο μεγάλο για κείνη την εποχή 
(1974); Τον ρωτήσαμε και η απάντησή του ακούστη-
κε σαν κεραυνός. Ε, δεν ήταν και μικρό πράγμα να 
κτίσει κανείς ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα!

- Ναι, είπε τ’ αφεντικό, θα κτίσουμε ένα οικοτροφείο 
της Μητρόπολης, που θα στεγάζει 100 και παραπάνω 
παιδιά – μαθητές και εργαζόμενους – απ’ όλη τη μη-
τροπολιτική περιοχή. Βλέπετε, ενώ υπάρχουν έξυπνα 
παιδιά και στα χωριά, αδυνατούν να πάνε στο γυμνά-
σιο (υπήρχαν μόνο 3 στη Λάρισα και 1 στον Τύρνα-
βο) ή σε κάποια Σχολή. Φτώχεια… «και των γονέων». 

Θα προσφέρει πολλά.
- Ξεμπερδέψαμε με κάποιες δουλειές που είχα-

με στη μέση, και ένα πρωινό πήγαμε με το μηχανι-
κό στο χώρο που τώρα στεγάζονται τα γραφεία της 
Μητρόπολης. Μας περίμεναν δύο παπάδες. Αφού 
χαράχτηκε το σχέδιο, βάλαμε τα πασσαλάκια και το 
έργο ξεκίνησε. Κάποια στιγμή, ήρθαν παπάδες πολ-
λοί με το δεσπότη Θεολόγο – τότε τον πρωτογνώρι-
σα –, αρκετός κόσμος, ο δήμαρχος και κάμποσοι επί-
σημοι γιατί θα γίνονταν ο αγιασμός και η θεμελίωση.

Ήταν ένα έργο πρωτόγνωρο για την Λάρισα. Δού-
λεψα ως εργάτης σε όλη την διάρκεια του έργου 
– μπετά, κτισίματα, σοβατίσματα. Εδώ γνώρισα τον 
άνθρωπο Θεολόγο, ο οποίος ερχόταν σχεδόν μέρα 
παρά μέρα. Μας είχε μάθει όλους με το όνομά μας. 
Για τον καθένα μας είχε και κάτι καλό να πει. Η γλύκα 
του προσώπου του, η καλή του διάθεση και η πραό-
τητά του μας είχαν σκλαβώσει. Θα τον θυμάμαι μέ-
χρι να κλείσω τα μάτια μου.

Ο μαστρο-Θανάσης – ο εργολάβος – πάντα ήταν 
με τον φόβο στην καρδιά μήπως κάποια στιγμή η μη-
τρόπολη δεν μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά, 
διότι τα χρήματα ήταν πολλά. Το έργο όμως τελείω-
σε χωρίς να μείνουμε απλήρωτοι ούτε μία εβδομάδα.

Όταν περνώ από εκεί συλλογίζομαι ότι, εάν το κτί-
ριο αυτό λειτουργούσε ως οικοτροφείο, όπως σχε-
διάστηκε, με τόσες δεκάδες παιδιά, θα ήταν μια νε-
ανική κυψέλη, και όχι ένα άψυχο μεγαθήριο που εί-
ναι σήμερα.

Σας ευχαριστώ
Κώστας Θ.Μ.»

Το 22ο μΝημοΣυΝοΝ
Του μακαριΣΤου αΓιου 

επιΣκοπου κυρού ΘεολοΓου
Κυριακή 29 Ιουλίου (2018) και το μοναστήρι του Αγίου 

Δημητρίου στο Στόμιο Λάρισας, πλημύρρισε από κόσμο. 
Ήταν ημέρα μεγάλης συναισθηματικής φόρτισης. Είκοσι 
δύο χρόνια πέρασαν και ακούγεται, σαν χθες, ο χτύπος 
των αγιοπνευματικών παλμών, ο ρυθμός της γνήσιας εκ-
κλησιαστικής διακωνίας και της ακόρεστης αγάπης του.

Είκοσι δύο χρόνια… αναλογίστικα βομβαρδισμένος από 
τις αναμνήσεις των συγκλονιστικών γεγονότων που βιώσα-
με μέσα στα χέρια της Εκκλησίας. Η κραυγή του λαού δεν 
άγγιζε τις αδιάφορες ακοές των “λειτουργών” του Θεού, 
ούτε η έμπονη ικεσία τους διαπέρασε. Ο πόνος και οι εκ-
κλήσεις για δικαιοσύνη στον άγιο επίσκοπο και πατέρα 
μας συναντούσαν αμπαρωμένες πέτρινες καρδιές συμπα-
ραστεκόμενες από τις ορδές των ασπιδοφόρων ΜΑΤ και 
των άλλων οργάνων καταστολής.

Είκοσι δύο χρόνια... πέρασαν και η μνήμη του μακαρι-
στού Θεολόγου παραμένει άσβεστη στην σκέψη και τις 
καρδιές του πιστού λαού, σημάδι αναγνώρισης της αγιό-
τητός του. Συγκλονιστική η ημέρα αυτή. Παιδάκια τότε στο 
καρότσι κι άλλα πιασμένα από το γονικό χέρι, τα βλέπεις 
σήμερα ολόκληρους άνδρες και γυναίκες με τις δικές τους 
οικογένειες να συμπορεύονται με μεσήλικες τότε, ασπρο-
μάλληδες τώρα στηριζόμενους σε κάποιο μπαστουνάκι. 
Μαζί τους και άνθρωποι, άγνωστοι που δεν τον γνώρισαν 
προσωπικά αλλ’ είχαν κάτι να διηγηθούν.

Είκοσι δύο χρόνια... πέρασαν από τότε, που πιστοί χρι-
στιανοί σταθέντες στο πλευρό του, χαρακτηρίστηκαν χού-
λιγκανς, ηλικιωμένα πρόσωπα χτυπήθηκαν αλύπητα, αθώα 
παιδιά σύρθηκαν στα κρατητήρια, οικογενειάρχες- κατη-
γορούμενοι ψευδώς- οδηγήθηκαν στο εδώλιο, πολύτεκνοι 
προπηλακίστηκαν, δημόσιοι υπάλληλοι απειλήθηκαν με 
απολύσεις, σεβάσμιοι ιερείς εκκλήθηκαν σε απολογίες…

Είκοσι δύο χρόνια... πέρασαν και οι μητροφόροι “αδελ-
φοί” του αγωνίστηκαν να τον εξοντώσουν, να του κλέψουν 
το χαμόγελο, να τραυματίσουν την ηρεμία του, να λυγί-
σουν το πνευματικό του φρόνημα. Παρ’ όλα αυτά ο πα-
τήρ Θεολόγος στάθηκε πόλος έλξης, πατέρας στοργικός, 
ποιμένας γνήσιος, φωτεινή νεφέλη που κάλυψε τη δύση 
του αιώνα μας.

Είκοσι δύο χρόνια... πέρασαν κι ούτε στιγμή δεν επιστρά-
τευσε επικοινωνιακά μέσα να τον διαφημίσουν. Η παρου-
σία του υπήρξε σοβαρή, αξιοπρεπής, απλή και χωρίς να 
σκανδαλίζει. Γενόμενος “κανόνας πίστεως και εικόνα πραό-
τητος” φώτιζε, γιατί ήταν “εγκρατείας διδάσκαλος”. Αυτόν 
τον παπουλάκο μας έστειλε ο Θεός κι εμείς, γυμνασμένοι 
πνευματικά, τον μετρήσαμε, τον ζυγίσαμε και τον κρίναμε 
άξιο να μας ποιμάνει. Τον αγαπήσαμε ειλικρινά, κι εκείνος 
μας αποδέχτηκε σαν στοργικός πατέρας.

Είκοσι δύο χρόνια… και το μνημόσυνο έγινε σε κλίμα 
κατάνυξης που άγγιξε τις καρδιές μικρών και μεγάλων, πα-
ραπέμποντάς μας στην ομήγορη των μαρτύρων αρχιερέ-
ων της Εκκλησίας.

Ο Ηγούμενος που μίλησε μετά την Θεία Λειτουργία ανα-
φέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή που μας διηγείται ο 
Ευαγγελιστής Ματθαίος για τη συγκλονιστική περιπέτεαι 
που έζησαν οι μαθητές στο πλοιάριο όταν προσπάθησαν 
να πάνε στην απέναντι όχθη.

Και στο τέλος αναφέρθηκε στο πρόσωπο του μακαρι-
στού Μητροπολίτη π. Θεολόγου, του οποίου σήμερα για 
22η ετήσια φορά γίνεται το Ιερό μνημόσυνο.

Και πρέπει να πούμε, ότι ως άνθρωπος και αυτός, μπή-
κε μέσα στην ατμόσφαιρα του Θείου εξαναγκασμού, και 
της Θείας Παιδαγωγίας.

Ο Κύριος τον έριξε στο καμίνι των θλίψεων για να τον 
λαμπρύνει περισσότερο και να αναδείξει τις αρετές του.

Ήταν ταπεινός, αλλά συγχρόνως και δυναμικός. Είχε τη 
δύναμη να βαδίζει πάνω στα αφρισμένα κύματα της κακί-
ας των διωκτών και να μην καταποντίζεται. (Αντί όλου του 
κηρύγματος θα δημοσιεύσουμε δύο επιστολές – από τις 
πολλές που έχουμε – από ανθρώπους απλώς όπως τον έζη-
σαν. Η μια αναφέρεται για την κατασκευή του Οικοτροφεί-
ου και η άλλη για τον ελεήμονα Θεολόγο).

Στο τέλος σ’ όλους τους παρευρισκόμενους η αδελφό-
τητα προσέφερε, όπως κάθε χρόνο, ένα πιάτο, καφέ και 
κόλλυβα.

Να έχουμε την ευχή του αγίου πατρός και ποιμενάρχου 
μεσιτεύοντας στο Κύριο της Δόξης.

«Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος» 
(Ψαλμός 111, 24)
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συνέχεια από τη σελ. 1

συνεχίζεται στη σελ. 11

Άρχοντες του τόπου μας, σας ομολογώ πως 
δεν είχα σκεφτεί ποτέ να στρέψω τα μάτια μου 
προς εσάς. Γι’ αυτό αδιάψευστος μάρτυς εί-
ναι το ότι, επί είκοσι δύο (22) χρόνια, που κυ-
κλοφορεί η εφημερίδα, δεν υπάρχει ούτε μία 
σειρά γραφής για τα πολιτικά ή κομματικά 
πράγματα του τόπου, και ιδιαίτερα σε προ-
σωπικό επίπεδο.

Η αντίδρασή μου αυτή είναι απόρροια των 
λεχθέντων στους επικήδειους λόγους που 
ακούστηκαν κατά την εξόδιο ακολουθία του 
μακαριστού δεσπότη Ιγνατίου.

Πριν ένα χρόνο (Αύγουστος 2017, φ. “ΑΓΩ-
ΝΑ”, 243) γράφαμε για την εικοσιδιάχρονη 
“ποιμαντορία” του μακαριστού, πλέον, Ιγνατί-
ου, τα εξής: «Θα κάνουμε μια διερεύνηση…» 
(βλέπετε το σχετικό κείμενο στον Αγώνα 243).

Σήμερα, μετά ένα χρόνο, η φωνή Κυρίου 
ακούστηκε να λέγει: «Ταύτη τη νυκτί την ψυ-
χήν σου απαιτούσιν από σου …» (Λουκ. 12,20) 
με τον Ιγνάτιο να διερωτάται «α ετοίμασα τίνι 
έσται;». Στο σημερινό κείμενο θα ασχοληθού-
με με ένα μικρό και συνοπτικο μέρος από τα 
πραγματικά γεγονότα, διότι στην πορεία των 
χρόνων ξεχάστηκαν ή διάφοροι “καλοθελη-
τές” περνώντας τα από κόσκινο πρόσθεταν, 
αφαιρούσαν, αλλοίωναν τα κείμενα και στο τέ-
λος, γεγονός που δεν τους συνέφερνε το εξα-
φάνιζαν ή άλλως το παραμόρφωναν τελείως.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι από το 
μολύβι του δημοσιογράφου ίσαμε το κανάλι 
της τηλεόρασης, μεσολαβούν διορθωτές, πα-
ραχάρτες ή ακόμα και ληστές, που κακοποι-
ούν την είδηση, ληστεύουν την αλήθεια, πα-
ραποιούν τα γεγονότα, απαλλάσσουν ενόχους 
ή ενοχοποιούν αθώους.

Τα γεγονότα που θα περιγράψουμε έχουν 
μια ιστορική εκκλησιαστική διαδρομή εξήντα 
περίπου χρόνων πανελλήνιου ενδιαφέροντος 
αλλ’ άγνωστα προ πάντων στους Λαρισαίους. 
Γνωρίζω ότι μπορεί να ενοχλήσουν, να εξεγερ-
θούν μερικοί, και ίσως οπλίσουν με φαρμακε-
ρά βέλη τους καλάμους τους. Εμείς θα τα κα-
ταθέσουμε γιατί πιστεύουμε ότι είναι η ιστορι-
κή αλήθεια που δίνει γνώση και απαντήσεις σε 
γεγονότα της εποχής μας και συμβάλλει στην 
ενημέρωση και των επόμενων γενεών.

Το 1960 μοιάζει με τις μέρες μας, διότι και 
τότε ο λαός ξεσηκώθηκε για τα τεκταινόμε-
να στην Μητρόπολη Λάρισας και τότε οι τοπι-
κοί άρχοντες και ο τύπος συμπαρατάχθηκαν 
στο εκκλησιαστικό καθεστώς, παρ’ ότι γνώ-
ριζαν ότι ήταν διαβλημένο. Τότε με τον περι-
φρονημένο πιστό λαό συμπορεύτηκε – ευτυ-
χώς – μια εφημερίδα, που τόμησε να εναντι-
ωθεί στην άρχουσα τάξη αλλά και στον άλλο 
ημερήσιο τύπο.

Διαβάζουμε πρωτοσέλιδο “Η ΑΔΟΚΗΜΟΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ”: «Λόγω όμως της σοβαρότητος 
του θέματος – έγραφε – προς ενημέρωσιν και 
τους αναγνωστικού μας κοινού να είπωμεν ολί-
γας λέξεις… Απλώς και μόνον ότι δεν πρέπει 
τα εκκλησιαστικά μας πράγματα, οσονδήπο-
τε σαπρά και καρκινώδη και αν είναι να βλέ-
πουν το φως της δημοσιότητος, και τούτο δια 
να μην θίγεται το γόητρον της Εκκλησίας μας. 
Με άλλα λόγια… τείνει να γίνει δόγμα της επο-
χής, “μη θίγετε τα κακώς κείμενα”. Καλώς: 
Αλλ’ ερωτάται προ της πανδήμου σήψεως και 
της εκλύσεως των ηθών, οι υγιώς σκεπτόμε-
νοι δεν πρέπει να αντιδράσουν; Υποχρεούνται 
να καταπίνουν την γλώσσαν των προ της ολο-
νέν υπερισχούσης αμαρτίας; Ασφαλώς όχι».

• Και προς τον Δήμαρχον: «Ο κ. Δήμαρ-
χος φαίνεται αγνοών το τι είναι εκκλησία. Εάν 
πριν έκαμε τον κόπον να συμβουλευθή, όχι της 
Θεολογίας τα περισπούδαστα συγγράμματα, 
αλλ’ απλώς την πρώτην τυχούσαν εγκυκλοπαι-
δείαν, θα επληροφορείτο ολίγα τινά και περί 
του ταλαιπώρου λαϊκού στοιχείου και περί του 
ότι εκκλησία δεν είναι μόνον οι Δεσπόται και 
των παντοειδών ρασοφόρων η σύναξις. Κατά 

την επικρατούσαν γνώμην της δογματικής και 
των πατέρων της εκκλησίας “Εκκλησία είναι 
το σύνολον των εις τον Χριστόν πιστευόντων, 
κλήρου και λαού”. Και του ταλαιπώρου, δηλα-
δή πιστεύοντος λαού, όστις γράφει πάντοτε 
τας λαμπράς και πλήρους δόξης σελίδας εκ-
κλησιαστικής μας ιστορίας, και τον οποίον οι 
σύγχρονοι της Εκκλησίας ταγοί περιφρονούν 
και γράφουν υπό τα παλαιά των υποδημάτων. 
Όταν ο λαός αυτός σκανδαλίζεται και ζητεί να 
πληροφορηθεί, δεν διασύρεται η εκκλησία κ. 
Δήμαρχε. Αντιθέτως αποδεικνύει δια της στά-
σεώς του ότι τα σπλάχνα της εκκλησίας εξα-
κολουθούν να παραμένουν υγειή παρά την σή-
ψιν της κεφαλής».

• Προς την συνάδελφον εφημερίδα: «Αλλά 
αρκετά ησχολήθημεν με του κ. Δημάρχου… 
Παρ’ ολίγον να λησμονήσωμεν την ερίτιμον 
συνάδελφον ήτις ούτε λίγο ούτε πολύ εξακο-
λουθεί να έχη “κρυφό καμάρι” αυτό το οποί-
ον από καιρού “ο κόσμος έχει τούμπανον”».

«Συμμαχήσασα παλαιότερον με τον περι-
βόητον “ιερατείον” τουτέστιν τους αποδιοπο-
μπαίους, εξακολουθεί και σήμερον να θεωρή 
συκοφαντικά αυτά τα οποία έχουν καταγγελ-
θή αρμοδίως εγγράφως και ενυπογράφως. Τι 
να είπωμεν; Όταν κανείς χάσει το μπούσουλά 
του, φυσικόν να πελαγοδρομή και να θαλασ-
σοδέρνεται, και κυρίως να χάση και την εντρο-
πήν. Καταπίνουσα η συνάδελφος την κάμηλον 
εξακολουθεί να διυλίζη τον κώνωπα και να εμ-
φανίζεται ως υπερασπιστής μιας το ολιγώτε-
ρον απαραδέκτου και αμαρτωλής καταστάσε-
ως ήτις επικρατεί μέχρι προ τινος χρόνον εις 
την μητρόπολίν μας. Αλλά μήπως ηδύνατο να 
πράξη και άλλως; Πώς να φραγγελώση εκεί-
νον τον οποίον μέχρι προ τινός εθώπευεν; Ο 
νοών νοείτω».

Και τελείωσε με τη δήλωση: «Αλλά μεγάλη 
τιμή δια την συνάδελφον να ασχοληθώμεν επί 
τοσούτου με την ακαταλόγιστον φλυαρίαν της 
και τους δικολαβισμούς της.

Τελειώνομεν με την δήλωσιν ότι σκοπός μας 
δεν είναι ο διασυρμός της Εκκλησίας μας. Αντι-
θέτως ανελάβομεν ιεράν σταυροφορίαν δια 
τον καθαρισμόν και την εξυγίανσιν ταύτης εκ 
των σαπρώς και ανηθίκων στοιχείων άτινα λά-
θρα εισέδυσαν εις στους κόλπους της. Διαι-
σθανόμεθα ότι ως ορθόδοξοι χριστιανοί έχο-
μεν ιερόν προς τούτο καθήκον. Και δηλούμεν 
ότι δεν θα σταματήσουμε εάν δεν δοθή η πρέ-
πουσα απάντησις…».

Η Λάρισα βράζει, ο μητροπολίτης Δημήτρι-
ος Θεοδόσης ο οποίος ήρθε στη Λάρισα από 
την μητρόπολη Γυθείου με μετάθεση στις 18 
Απριλίου 1956 κουβάλησε μαζί του ένα συρφε-
τό. «Ήρχισαν να κατακλύζουν την περιφέρει-
αν Λαρίσης (έγραφε ο τύπος 20-2-60) διάφο-
ροι αγνώστου προελεύσεως κληρικοί… Περί 
των τοιούτων κληρικών πολλά ελέγοντο και 
εθρυλλούντο, τα οποία εάν εγράφοντο θα κα-
τελάμβανον τόμους ολοκλήρους πρωτοτύπου 
σκανδαλοθηρικού αναγνώσματος…». Στις 25 
Μαρτίου το 1959 ο Δημήτριος εκοιμήθη. Αμέ-
σως ξεσπούν σκάνδαλα. Τα πολιτικά δικαστή-
ρια καταδικάζουν τους σκανδαλοποιούς κληρι-
κούς, τα Εκκλησιαστικά όμως δεν “γνώριζαν” 
τίποτα. Συμπαραστάτες σ’ όλους αυτούς φι-
γούραραν με τις υπογραφές τους, ο Δήμαρ-
χος, βουλευτές, βιομήχανοι, έμποροι… οι πιο 
πολλοί γνωστοί της μασονικής στοάς (ό,τι βι-
ώνουμε σήμερα!).

Στις 7 Απριλίου 1959 γίνεται πραξικόπημα 
στην Ιερά Σύνοδο!!! Εκλέγουν με μετάθεση για 
την Λάρισα, τον από Νευροκοπίου Αγαθάγγε-
λο. Παρεμβαίνει πολιτικός παράγων και ακυ-
ρώνει τις εκλογές. Έτσι η μητρόπολη Λάρισας 
μένει χωρίς επίσκοπο (εν χηρεία) έως τις 15 
Μαΐου 1960 που εκλέγηκε ο Ιάκωβος Σχίζας, 
πνευματικοπαίδι του Χίου Παντελεήμωνα (Φω-
στίνη) και Πρωτοσύγκελος του Αττικής Ιακώ-
βου (Βαβανάτσου). Η χειροτονία που ακολού-

θησε (18 Μαΐου 1960), αποδοκιμάστηκε πολύ 
σκληρά από Αθηναίους που γνώριζαν πρόσω-
πα και πράγματα. Σπάσανε κεφάλια μέσα στην 
μητρόπολη Αθηνών.

Τα οκτώ χρόνια που διαποίμανε την μητρό-
πολη Λάρισας δεν άφησε κάτι το αξιόλογο. Το 
μόνο που έκανε ήταν μια προσωπική κατοικία 
(για εκείνη την εποχή θεωρείτο βίλα) στο 5ο 
χλμ. Λάρισας-Βόλου και έναν ναό εντός του 
μεγάλου οικοπέδου, αφιερωμένο στην αγία 
Αικατερίνη και τα οποία πωλήθηκαν από τους 
κληρονόμους σε ιδιώτη και κάποια ακίνητα 
στην Αθήνα.

Στις 3 Μαΐου 1968 υπέγραψε και υπέβαλε 
την παραίτησίν του από τον φόβο βέβαια μην 
και η δικτατορία ανοίξει το φάκελο που ήταν 
αρκετά χονδρός και χάσει και την μισθοδοσία 
του μετά από μια καταδίκη από εκκλησιαστικό 
ή πολιτικό Δικαστήριο.

Στις 11 Ιουνίου 1968 συνεδρίασε η Ιερά Σύ-
νοδος για την εκλογή Μητροπολίτη Λάρισας. 
Ο π. Θεολόγος ψηφίζεται δεύτερος στο “τρι-
πρόσωπο” με πρώτο τον π. Ανάργυρο Σταμα-
τόπουλο που αρνείται να αναλάβει την μητρό-
πολη, προτιμώντας να παραμείνει μέλος της 
αδελφότητας «ΖΩΗ». Έτσι βρέθηκε ξαφνι-
κά ο Θεολόγος από δεύτερος, πρώτος. Προ-
σπάθησε να αρνηθεί την εκλογή, αλλά δεν τα 
κατάφερε (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 1/8/96, σελ. 11). Ο 
Θεολόγος το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν 
να εντοπίσει τον γηραιό προκάτοχό του, τον 
οποίο επισκέπτεται και παίρνει την ευχή του. 
Στην αποχαιρετιστήριον εγκύκλιόν του (13 Ιου-
λίου 1974) ο Θεολόγος γράφει: «Ακόμα και ο 
προκάτοχός μου εξέφρασεν εις εμέ την ευ-
χήν να τον διαδεχθώ». Ο δε Σεραφείμ Ορφα-
νός που διαδέχθηκε ως μοιχεπιβάτης την μη-
τρόπολη Λάρισας μετά τον Θεολόγον το 1974, 
σε μία υπέρ 15μελή επιτροπή που τον επισκέ-
φθηκε είπε: «Αναγνωρίζω, ότι ο Θεολόγος 
υπήρξε θύμα. Όμως εμένα η Εκκλησία με 
έστειλεν εδώ. Θα φύγω, αν η Εκκλησία με 
ανακαλέση» (“Ημερήσιος Κήρυκας”, 22-9-89).

Στις 30 Ιουνίου έγινε η χειροτονία του, και 
στις 11 Ιουλίου 1968 ενθρονίστηκε. Ήρθε, και 
βρέθηκε σε λάκκο με φίδια (η δικτατορική κυ-
βέρνηση μασωνοκρατούνταν, το ίδιο και η Δη-
μοτική αρχή, ο εμπορικός, ο ιατρικός, φαρμα-
κευτικός σύλλογος, το επιμελητήριο, ο τύπος 
και αρκετοί οικονομικοί παράγοντες).

Σε κάθε βήμα εύρισκε εμπόδια. Απέβλεπαν 
στο να τον αναγκάσουν να υποκύψη. Αυτός 
όμως στάθηκε όρθιος και προσευχόμενος για 
όλους, λέγοντας και ξαναλέγοντας: «Ο Θεός να 
τους φωτίση να βρουν το σωστό τους δρόμο».

Το έργο του – λαμβάνοντας υπόψη το ολι-
γόχρονο της παραμονής του (6 χρόνια), τα 
προσκόμματα που έβρισκε, τη διαλυμένη μη-
τρόπολη διαχειριστικά και διοικητικά – υπήρ-
ξε ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ:

- Κατασκεύασε το οικοτροφείο (βλέπε σελ. 
9 Β’ Επιστολή) – είναι το μεγαθήριο αυτό που 
σήμερα στεγάζει τα γραφεία της μητρόπο-
λης – δυναμικότητας 100 παιδιών. Τον Ιούνιο 
του 1974 ήταν έτοιμο να λειτουργήσει για τη 
νέα σχολική χρονιά. Ήταν ένα υπέρ σύγχρο-
νο οικοδόμημα με προδιαγραφές πρωτόγνω-
ρες για εκείνη την εποχή (μπάνια, τουαλέτες, 
δωμάτια με ατομικές ντουλάπες, γραφεία, χώ-
ρους αποθήκευσης, μαγειρεία και τραπεζαρί-
ες σ’ όλο το υπόγειο χωρητικότητας 150 ατό-
μων – αυτά χρησιμοποιούν και σήμερα – κ.ά.

- Διαμόρφωσε το χώρο του προσκυνήματος 
της αγίας Παρασκευής Τεμπών, όπως τον βλέ-
πουμε και σήμερα ακόμα!

- Ενίσχυσε οικονομικά την ανακατασκευή 
και αναστήλωση όλων των παλαιών κτισμά-
των και κελιών με πολλά χρήματα, και επάν-
δρωσε το ιστορικό μοναστήρι του αγ. Δημη-
τρίου Στομίου. 

- Μετέτρεψε τον Προφήτη Ηλία Αμπελακίων 
– από ένα μικρό εκκλησάκι σε πλήρη και άνετο 

εκκλησιαστικό χώρο, ώστε ν’ αποτελεί αψευ-
δή μάρτυρα του ζωντανού ενδιαφέροντος.

- Υπάρχουν και πολλά ακόμα στα οποία θα 
αναφερθούμε όταν φθάσουμε στην έρευνα 
που κάνουμε “Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟ-
ΛΙΤΩΝ”.

Και όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν με χρήμα-
τα, αποκλειστικά από τα νόμιμα έσοδα της μη-
τρόπολης (τριμηνίες, γάμοι, βαπτίσεις…) χω-
ρίς χαράτσια, δίσκους, ραδιουργίες…

Όσο για τα δικά του χρήματα - μισθός και 
προσωπικές δωρεές, (βλέπε σελ. 9 Α’ Επιστο-
λή) δεν χορτάριαζαν. Μόλις τα έπαιρνε ετοίμα-
ζαν σακουλάκια και με τον οδηγό άρχιζε η δια-
νομή. “Δεν πρέπει – έλεγε – να βρει τον καλό-
γηρο το βράδυ με χρήματα στην τσέπη γιατί 
θα έχει μαζί του τον διάβολο!”. Και συνεχίζει:

«Το φυσικό κλίμα του επισκόπου – έλεγε – 
είναι η κένωση. Η άρνηση των θησαυρών του 
κόσμου τούτου. Η περιφρόνηση της γοητείας 
του χρυσού. Και η προσκόλληση στο πρόσω-
πο του Χριστού καθώς και η μαθητεία, η συ-
νοδοιπορία και η αποστολικότητα».

Η φτώχεια του επισκόπου είναι δείγμα της 
γνησιότητας, της έμπρακτης διαδοχής, η 
σφραγίδα της αληθινής εικόνας του Ιησού Χρι-
στού, ο οποίος “δι’ ημάς επτώχευσε πλούσιος 
ών” (Β’ Κορινθ. 9, 9). 

Στον πνευματικό τομέα το πέρασμά του 
υπήρξε μια όαση, την οποία τα σκοτεινά κέ-
ντρα δεν την άντεξαν και απότομα την διέκο-
ψαν την αποφράδα ημέρα της 11ης Ιουλίου 
1974 (Τί συμπτώσεις – έλεγε και επαναλάμ-
βανε στον πιο πιστό του άνθρωπο και συνερ-
γάτη – στις 11 Ιουλίου του 1950 χειροτονήθη-
κα διάκονος, στις 11 Ιουλίου του 1952 χειρο-
τονήθηκα πρεσβύτερος, στις 11 Ιουλίου 1968 
ενθρονίστηκα ως επίσκοπος και στις 11 Ιου-
λίου 1974 εκθρονίστηκα)!.

Ο μήνας Ιούλιος 1974 θα παραμείνει ως ο 
ΜΑΥΡΟΣ ΜΗΝΑΣ της Ελλαδικής Εκκλησίας. 
Οι σκηνές φρίκης και απανθρωπιάς, αποθη-
σαυρίσθηκαν στο σκευοφυλάκιο της Ιστορί-
ας για να στιγματίζουν το έγκλημα και να κα-
ταθέτουν στις επόμενες γενιές το αμείλικτο 
“κατηγορώ” τους.

Ήταν ημέρες εμπόλεμης κατάστασης. Οι 
Τούρκοι ετοιμάζονται να εισβάλλουν στην Κύ-
προ και ο Αρχιεπ. Σεραφείμ με μια ομάδα επί-
ορκων ρασοφόρων άρχισαν διωγμό. Επιδρο-
μή μίσους, μανία εξόντωσης, κι ένα εξαγριω-
μένο σώμα που στέλνει φωτιά. Δεν άκουγαν, 
δεν έβλεπαν τίποτα. Βιάζονταν πώς να απαλ-
λαγούν απ’ όλους που τους ενοχλούσε η άγια 
παρουσία τους. Στην πρώτη παρτίδα αποκεφα-
λίζει εννέα μητροπολίτες και ετοιμάζεται για 
την δεύτερη παρτίδα “εκτέλεσης”.

Το δικτατορικό καθεστώς πέφτει, η χώρα 
ακυβέρνητη, το εκκλησιαστικό τυραννικό κα-
τεστημένο τρέχει και αγωνίζεται να ασφαλίσει 
τις παρανομίες του. Το τελευταίο φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) που φέ-
ρει το έμβλημα της δικτατορίας, περιέχει τα 
διατάγματα ενθρονίσεως των εννέα μητροπο-
λιτών και τα διατάγματα εγκατάστασής τους. 
Έχει αριθμό 284 με ημερομηνία 23 Ιουλίου 
1974 και έχει δοθεί στο εθνικό τυπογραφείο 
και δημοσιεύθηκε χωρίς να υπάρχουν υπουρ-
γικές υπογραφές γιατί δεν υπήρχε κυβέρνη-
ση (το κενό εξουσίας μπορεί ο καθένας να το 
ελέγξει). Όλα ΠΑΡΑΝΟΜΑ! Και σ’ αυτό επιστά-
τησε ο νεοδιορισθείς – συνεργάτης του Σερα-
φείμ – Νέας Σμύρνης Χρυσόστομος Βούλτσος.

Στην Λάρισα (4 Αυγούστου) έρχεται να εν-
θρονιστεί ο νέος δεσπότης Σεραφείμ Ορφα-
νος. Ο αρχιεπίσκοπος με μια ομήγυρη ομό-
φρονων δεσποτάδων τα βρήκαν σκούρα από 
την καθολική αντίδραση του λαού. Έγιναν 
πάνω από 50 συλλήψεις και ο αρχιεπ. Σερα-
φείμ ξεστόμισε μια εκ των πολλών “ωραίων” 
και προς αποφυγήν φράσεων προς τους Λα-
ρισαίους: «Γαμ… το κέρατό σας».

ΦΩΝαΖΩ ΔυΝαΤα
αρΧοΝΤεΣ Του Τοπου (περιφερειάρχα, βουλευτές, Δήμαρχοι)Ήταν ευΧη ή καΤαρα ;;;
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συνεχίζεται στη σελ. 12

Ο Σεραφείμ Ορφανός – δεσπότη Λάρισας – 
είχε μια σχετική “ειλικρίνεια”. Το πρώτο που 
δήλωσε ήταν, ότι, είναι καλοπερασάκιας και 
αυτοχαρακτηρίστηκε ως Μπουζούρ Παπά. 
Δεύτερο ζήτησε να μένει σε ξενοδοχείο γιατί 
στο επισκοπείο, που για δεκάδες χρόνια έμει-
ναν οι εκάστοτε μητροπολίτες, τον έπιανε πλή-
ξη. Διέμενε με την οικογένεια της αδελφής του 
για πάνω από ένα χρόνο σε σουίτες ξενοδοχεί-
ου Α΄ κατηγορίας και μετά σ’ ολόκληρο όροφο 
κεντρικού κτιρίου στην πλατεία Ταχυδρομείου.

Στα δεκατέσσερα (14) χρόνια δεσποτικής 
θητείας στη μητρόπολη Λάρισας, το έργο 
του δεν ήταν μόνο μηδενικό αλλά και αρνη-
τικό, διότι, όχι μόνον δεν έκανε τίποτα, αλλά 
και ό,τι βρήκε από την ποιμαντορία Θεολό-
γου τα διέλυσε.

Το οικοτροφείο όχι δεν το λειτούργησε, 
αλλά έκανε και ΑΠΑΤΗ. Το παρουσίαζε ότι 
λειτουργεί με διευθυντή το γαμπρό του, την 
αδελφή του μαγείρισσα και ανύπαρκτα πρόσω-
πα προσωπικό, δικαιολογώντας έξοδα, και με 
τροφίμους 50-70 μαθητές το χρόνο εισπράτ-
τονας διάφορες επιχορηγήσεις.

Το φιλανθρωπικό τομέα σχεδόν τον κατήρ-
γησε.

Τα 3 από τα 4 εκκλησιαστικά συσσίτια έπα-
ψαν να λειτουργούν. Από τα εκατοντάδες βι-
βλία της βιβλιοθήκης Θεολόγου, πολλά σπά-
νια, εξαφανίστηκαν.

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο, που δήθεν ξε-
κίνησε να φτιάξει συγκεντρώνοντας παλαιές 
σπάνιες εικόνες, και άλλα ιερά σκεύη μεγάλης 
αρχαιολογικής αξίας, ξεπουλήθηκαν.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1989 πέθανε αιφνίδια. 
Η κινητή και ακίνητη περιουσία που απέκτη-
σε – μεγάλο μέρος περιγράφουμε στον “ΑΓΩ-
ΝΑ” (Νο 189, Φεβ. 2013) είναι τεράστια Ο ίδιος 
κατ’ επανάληψη αυτό το ομολογούσε και το 
“δικαιολογούσε”. Να ένα μικρό δείγμα “ειλι-
κρίνειας”: «Δικαίωμά μου σαν πολίτης, είναι 
να αποκτήσω μια περιουσία, την οποία κα-
νείς δεν ξέρει που εγώ θα τη διαθέσω…». 
Ερώτηση δημοσιογράφου: Κάτι τέτοια όμως 
γεγονότα δημιουργούν στο κοινό τις εντυπώ-
σεις… Απάντηση δεσπότη: «Κοιτάξτε να δεί-
τε, εγώ πιστεύω πως ο κάθε αρχιεπίσκοπος, 
επίσκοπος, αρχιμανδρίτης θα πρέπει να έχει 
μια περιουσία που να του δίνει τη δυνατότητα 
– έστω και στα έσχατά του – να κάνει κάτι καλό 
για τον κόσμο και στην Εκκλησία. Κι εγώ κάτι 
οραματίζομαι να κάνω!...» (Περ. “ΣΤΙΓΜΕΣ”).

Αυτό το “εκκλησιαστικό ανάστημα” (Σ. Ορφ.) 
το στήριξαν όλα τα χρόνια ο τοπικός ΤΥΠΟΣ, 
βουλευτές, δημοτικές και πάσης φύσεως αρ-
χές. Οι λόγοι που εκφωνήθηκαν στην εξόδιο 
ακολουθία, πλαστογράφησαν γεγονότα, του 
κρέμασαν παράσημα και του ύφαναν διάφορα 
εγκώμια από στυβώμενα απορρίμματα. Όμως 
το αισθητήριο του λαού τα απέρριψε σαν κα-
κόγουστο και ατελέσφορο πλέγμα.

Ανασκαλεύοντας τα ερείπια (1974-1989) 
εκτός των οικονομικών, δεν μπορείς να αντέ-
ξεις και την ηθική βρωμιά που αναδύονταν.

Με τον θάνατο του Σεραφείμ Ορφανού, ο 
θρησκευόμενος λαός της Λάρισας επαναστά-
τησε, με ένα και μοναδικό αίτημα να αποδοθεί 
δικαιοσύνη και να επιστρέψει ο αδίκως εκδιω-
χθείς ποιμενάρχης τους π. Θεολόγος. Άρχισαν 
να γίνονται συγκεντρώσεις, επιτροπές, παρα-
στάσεις στους τοπικούς άρχοντες ζητώντας 
και τη δική τους συμπαράσταση. Ο αναβρα-
σμός δεν υποχωρούσε. Κάθε μέρα που περ-
νούσε ανέβαζε την ένταση.

Επιτροπή κατ’ επανάληψη βρέθηκε στην 
Αθήνα να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο αλλ’ 
αυτός τους απέφευγε με διάφορες προφάσεις. 
Επισκέφθηκε μητροπόλεις αλλά με λύπη έβλε-
παν ολόγυρά τους αγριεμένες φυσιογνωμίες 
αρχιερέων, που δεν τους άγγιζε η κραυγή του 
λαού του Θεού. Η λαχτάρα του δεν διαπερ-
νούσε την ηχομονωτική τους εξουσία. Υπήρχε 

μέγα χάσμα ανάμεσα σε ‘κείνους, που εμφα-
νίζονταν σαν πατέρες και σ’ αυτούς που σαν 
πεινασμένα παιδιά άπλωναν τα τρεμάμενα χέ-
ρια και ζητούσαν αγάπη και απόδοση δικαιο-
σύνης στον πνευματικό τους πατέρα.

Ο αρχιεπίσκοπος ήθελε “σώνει και καλά…” 
να εγκαταστήσει άλλο ρασοφόρο που δεν θα 
διέφεραν τα χνώτα από του προηγούμενου 
ώστε να καλύψουν όλη την απάτη και βρωμιά 
που ο ίδιος ήταν γνώστης. Γι’ αυτό ο πρώτος 
που ήρθε αμέσως στην Λάρισα με τον θανάτον 
του Σεραφείμ ήταν Ίδιος. Και θυμάστε (γρά-
ψαμε “ΑΓΩΝΑΣ”, φ. 187, σελ. 7) την στιχομυ-
θία μεταξύ αρχιεπ. Σεραφείμ και Μπαλάση (γα-
μπρού του Σεραφείμ Ορφανού).

Ο Μπαλάσης βρίσκονταν στα σκαλοπάτια 
του μητροπολιτικού ναού. Αντικρύζοντας τον 
αρχ. Σεραφείμ άρχισε να μουντζοκλαίει φωνά-
ζοντας: «Αχ, τι πάθαμε – αχ, τι πάθαμε, Μα-
καριώτατε…» κι εκείνος κουνώντας την μπα-
στούνα και διορθώνοντας το επανωκαλύμμα-
χο, τον κοίταξε με το γνωστό γκαραγκούνικο 
ύφος λέγοντας: «Άσε ρε… άσε τα τι πάθαμε. 
Τώρα να δούμε τι θα κάνουμε… Τ’ ακούς;». 
Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, ακούστηκε να 
του λέει ο Μπαλάσης: «Να κάνουμε δικό μας 
άνθρωπο Μακαριώτατε»!!!

Ο δικός τους άνθρωπος βρέθηκε!... Δεν 
πρόλαβαν να κάνουν τα σαράντα του μακαρί-
τη, και το ΘΑΜΑ έγινε! Στις 10 Οκτώβρη έγι-
νε μάζωξη των επισκόπων και η “αγία δεξιά 
του Σεραφείμ” διόρισε τον άνθρωπο που ήταν 
κολλητός του μακαρίτη στη Λάρισα ως Πρω-
τοσύγκελός του 6 χρόνια (1978-1984) γνωρί-
ζοντας τα “απόκρυφά του” και άλλα 4 χρόνια 
(1984-1989) πιστός επί των απορρήτων ως 
Πρωτοσύγκελος του ιδίου του αρχιεπισκόπου 
Σεραφείμ. Και αυτός άκουγε στο όνομα, Δη-
μήτριος Μπεκιάρης.

Ο θρησκευόμενος λαός της Λάρισας ξεση-
κώθηκε, βγήκε στους δρόμους, ζητούσε την 
επιστροφή του πνευματικού του πατέρα που 
διώχθηκε το 1974 ΑΔΙΚΑ, χωρίς να του απαγ-
γελθεί κατηγορία, δίχως μάρτυρες κατηγορί-
ας και υπεράσπισης, δίχως δικαίωμα απολο-
γίας. Διώχθηκε αναπολόγητος χωρίς να δικα-
στεί παρά μόνον με τις Συντακτικές Πράξεις 
3&7/1974 του δικτάτορα Ιωαννίδη-Σεραφείμ 
και χωρίς να έχει δικαίωμα:

1ον) να παραμείνει στη Λάρισα παντελώς 
ούτε μόνιμα σε κάποιο σπίτι ή ακόμα και 
ως επισκέπτης. Ήθελαν πάση θυσία να τον 
αποκόψουν από το ποίμνιό του. Η απόφαση 
2026/23-7-74 έλεγε: «Προς διαφύλαξιν εν πα-
ντί της εν τη Εκκλησία ενότητος και αποφυ-
γήν πάσης αιτίας δυναμένης να δημιουργή-
σει αφορμάς… ήχθη εις την απόφασιν, όπως 
μη επιτρέψη την εγκατάστασή των οπωσδή-
ποτε εξελθόντων ή εξερχομένων της ενερ-
γού υπηρεσίας Σεβ. Ιεραρχών εν ταις περι-
φερείαις ας ούτοι μέχρι τούδε εποίμαναν… 
ή εν ταις περιφερείαις, εν αις υπηρέτησαν 
κατά το παρελθόν ως Ιεροκήρυκες…»,

2ον) να επικοινωνεί δημόσια (να μιλάει, να 
γράφει ή να διαμαρτύρεται βάσει της απόφα-
σης (Φεβρ. 15, 3.142/2-2-1974) του Αρχηγού 
Ενόπλων Δυνάμεων η οποία έλεγε: «Προς πε-
ριφρούρησιν χριστιανικού αισθήματος θρη-
σκευομένου ελληνικού λαού, απαγορεύεται 
από λήψεως παν δημοσίευμα εις τον Τύπον 
(υπομνήματα – επιστολαί)… Χαρακτηρισθέ-
ντων ως αντικανονικών Μητροπολιτών. Ενη-
μερωθούν σχετικώς και προφορικώς οι εν τη 
ζώνη ευθύνης ύμων διευθυνταί εκδιδομένων 
εφημερίδων» (επείγον και απόρρητον).

3ον) να προσφύγει στην ελληνική ή ευρωπα-
ϊκή δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα η απόφαση έλε-
γε: «Πράξεις εκδιδόμεναι κατ’ εφαρμογήν 
των διατάξεων της παρούσης (Συντακτική 
Πράξη 3) ή του κατ’ άρθρον 4 αυτής εκδοθη-
σομένου Νομοθετικού Διατάγματος δεν υπό-
κεινται εις αίτησιν ακυρώσεως ή προσφυγήν 

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
και εάν προβάλλεται λόγος ακυρώσεως…».

Οι μέρες, οι μήνες, και τα χρόνια περνού-
σαν (1974-1989), τα γεγονότα έτρεχαν, οι Σε-
ραφειμικές πράξεις παρανομίας αύξαναν με 
δικτατορική (εν μέσω δημοκρατίας) Νομοθε-
τική κάλυψη.

Μία πρώτη χαλάρωση των χειροπέδων έγινε 
μετά από 14 χρόνια, στις 15 Νοεμβρίου 1988 
με τον νόμο Κουτσιόγιωργα που δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έδι-
νε τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να 
προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Χώ-
ρας και να ζητήσουν αναψηλάφηση της περί-
πτωσής τους.

Να τι έλεγε η διάταξη:
«1. Αίρεται για τους υπαλλήλους του Δημο-

σίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου και των υπαλλήλων των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης το απαράδεκτο που 
ίσχυε με οποιοδήποτε τρόπο ως προς την 
άσκηση αίτησης για ακύρωση πράξεων που 
εκδόθηκαν από τις 21 Απριλίου 1967 έως 
τις 23 Ιουλίου 1974, είτε είχε ασκηθεί τέτοια 
άσκηση, είτε όχι…». Και εδώ φαίνεται ότι του 
νομοθέτη του “διέφυγε” να προσθέσει μία 
λέξη, και έτσι πάλι ο π. Θεολόγος και οι υπόλοι-
ποι ένδεκα επίσκοποι ήταν εκτός “νυμφώνος”.

Έτσι τον Μάρτιο του 1990, ψηφίστηκε στη 
Βουλή η παρακάτω προσθήκη: «Στην παρ. 1 
του άρθρου 15 του ν. 1816/1988 και μετά τη 
φράση “αίρεται για τους υπαλλήλους του 
Δημοσίου” προστίθεται και παρεμβάλλεται η 
φράση “τους υπαλλήλους και όργανα διοι-
κήσεως”. Η προθεσμία ισχύος της παραπά-
νω προσθήκης αρχίζει από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού» (είναι η πολυσυζητημένη πρό-
ταση Παλαιοκρασσά).

Με την εκλογή (διορισμό) του Δημήτριου 
Μπεκιάρη στη Λάρισα, εννέα Λαρισαίοι πολί-
τες από διάφορες ενορίες, βάσει του Νόμου 
Κουτσόγιωργα, προσέφυγαν στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της 
εκλογής Μπεκιάρη διότι η μητρόπολη δεν εί-
ναι κενή και ο νόμιμος μητροπολίτης κ. Θεο-
λόγος είναι εν ζωή, και εκτοπίστηκε με βάση 
των Συντακτικών Πράξεων 3&7/1974 που πλέ-
ον έπαψαν να ισχύουν.

Η υπόθεση αυτή μαζί με άλλες που είχαν 
ήδη κατατεθεί, εκδικάστηκαν στις 26 Απριλί-
ου 1990.

Οι παρασκηνιακοί-σκοτεινοί τότε παράγο-
ντες κινήθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις 
για να ματαιώσουν κάποια θετική απόφαση 
και το δημοσιογραφικό κατεστημένο οργία-
σε. Ένας φρικτός ακήρυκτος πόλεμος, ξέσπα-
σε. Η μασονική στοά στο άκουσμα του ονό-
ματος του Θεολόγου έβγαζε μπιμπίκια. Ο συ-
μπολίτης υπουργός Παιδείας κ. Σουφλιάς δή-
λωνε ότι: «εκκρεμεί η απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστηρίου η οποία θα είναι τελεσίδι-
κη. Όποια κι αν είναι, θα πρέπει να γίνει σε-
βαστή απ’ όλους» (πίστευε ότι θα ήταν ενά-
ντια στον Θεολόγο) και όταν ανακοινώθηκε η 
απόφαση άλλαξε τροπάριο.

Οι μήνες περνούσαν, ο διορισμένος δεσπό-
της Λάρισας, Δημήτριος που ήρθε χαράματα, 
“πριν αλέκτωρ φωνήσαι”, την 4ην πρωινήν της 
8ης Φλεβάρη 1990, φρουρούμενος από εκατο-
ντάδες ένοπλους αστυνομικούς, έβγαλε “ανα-
μνηστικές” φωτογραφίες και έκανε δηλώσεις… 
Τότε κάποιος γέροντας ασκητής είχε πει εκεί-
νες τις ημέρες: «Νύχτα ήλθε, νύχτα θα φύγη. 
Με τα ΜΑΤ ήρθε με τα ΜΑΤ θα φύγη» (η προ-
φητεία γρήγορα επαληθεύτηκε).

Μέσα από το φρουρούμενο κρησφύγετο 
απειλούσε τους πάντες και τα πάντα: «Θα 
τους διαλύσω… εγώ!», «Θα περιποιηθώ την 
θεομπαξία», «Θα περιποιηθώ τους απατεώ-
νες, τους μαφιόζους οι οποίοι θέλησαν να 
κάνουν την Εκκλησία τσιφλίκι τους…», «… 
θα δείτε ποιο θα είναι το τέλος του γέροντά 

τους». Είπε, και τι δεν είπε…! Αλλά το πιο “χα-
ριτωμένο” ήταν το «Θα φύγω μόνον εάν δουν 
τον… σβέρκο τους!!!».

“Άλλαι μεν αι βουλαί ανθρώπων, άλλα δε 
Θεός κελεύει”.

Για πέντε ολόκληρους μήνες, οι υπηρέτες 
της παραπληροφόρησης, φωτογράφιζαν με 
το δικό τους φακό την επικαιρότητα, μετέφε-
ραν εκεί που ήθελαν και όπως ήθελαν τις ει-
κόνες, διέγειραν τις άσχετες μάζες, δημιουρ-
γούσαν εντυπώσεις, επηρέαζαν αρνητικά τις 
άγιες κινητοποιήσεις, και επέβαλαν μεθοδι-
κά τις θελήσεις των αθέατων ή ανώνυμων κέ-
ντρων αποφάσεων.

Ήρθε η 11η Οκτωβρίου με την χαρούμενη 
είδηση. “ΒΓΗΚΕ η απόφαση του Σ.τ.Ε…”. Δη-
μοσιεύθηκε επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 1990. 
Δέκα τρεις (13) ήταν συνολικά οι αποφάσεις 
και δικαίωναν όλους τους διωκόμενους από 
το τυραμνικό Σεραφειμικό κατεστημένο. Και 
η τελευταία από αυτές ακύρωνε την εκλογή 
και την τοποθέτηση του Δημ. Μπεκιάρη ως 
Μητροπολίτη Λάρισας.

Ο Σεραφείμ αιφνιδιάστηκε… αλλά και αγρί-
εψε. Άρπαξε το αστροπελέκι και προσπάθησε 
να κατακεραυνώσει όλους (Δικαιοσύνη, Κοι-
νοβούλιο, δημοσιογραφία, και θεοφοβούμενο 
λαό…). Ήθελε να τους κάψει, να τους εξοντώ-
σει, δηλώνοντας πως δεν θα δεχθεί ούτε θα 
εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις.

Ο κ. Σουφλιάς (αρμόδιος υπουργός Παι-
δείας) μετά την απόφαση άλλαξε ρότα: “ΤΟ 
ΘΕΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ” – είπε – και η 
εκκλησία είναι αυτοδιοίκητη εκ του Συντάγ-
ματος και αυτή θα δώσει λύσεις στα προβλή-
ματά της. Ο δε αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, χα-
ρακτήρισε τη στάση του κ. Σουφλιά “ευπρε-
πέστατη!” και του απέδωσε δημοσίως “εύση-
μα”. Λέτε να ήταν τυχαίο;;;

Ο τότε Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στις 
προγραμματικές δηλώσεις (3/4/90) τόνισε ότι 
“θα εποπτεύσει ο ίδιος στην εκτέλεση των 
αποφάσεων του ΣτΕ από τη διοίκηση, υπάρ-
χοντος και του ειδικού άρθρου 232Α στο Ποι-
νικό Κώδικα που ορίζει ότι τιμωρείται με φυ-
λάκιση ενός έτους όποιος δεν εκτελεί τις απο-
φάσεις των Δικαστηρίων”.

Ένα χρόνο μετά (31-5-1991) άλλαξε τοπο-
θετήσεις. Τότε η εφημερίδα “ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΙ” σε πρωτοσέλιδο και πηχαίους τίτλους 
έγραψε: “Ψηλός: Με απειλούν οι Μασώνοι”. 
Και στην 8η σελίδα συνέχιζε: «Ενώ ο Πρωθυ-
πουργός κ. Κων. Μητσοτάκης ήταν σαφώς 
διατεθειμένος να σεβασθεί τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου Επικρατείας και να επανα-
φέρει τους οκτώ (8) δικαιωθέντες Μητρο-
πολίτες στις θέσεις τους, δυστυχώς έπε-
σαν επάνω του οι Μασώνοι και τον εμπόδι-
σαν να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις. 
Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες 
των «Ν.Α.» και συνέχιζε, «Το θέμα που οι Μα-
σώνοι δημιουργούν, συνίσταται, βασικά, στο 
ότι, οι οκτώ συγκεκριμένοι Ιεράρχες (οι υπό-
λοιποι τέσσερις είχαν πεθάνει) είναι πολέμι-
οι της Μασωνίας, ειδικά δε ο Μητροπολίτης 
Λαρίσης Θεολόγος, ο οποίος προ αρκετών 
ετών πριν από την εκδίωξή του, επέβαλε το 
επίτιμιο σε ιερέα που τόλμησε να κοινωνήσει 
τον Μασώνο δήμαρχο Λαρίσης Μεσσήνη…».

Αυτό είναι ένα μικρό, πολύ μικρό δείγμα, 
που ο ιστορικός φακός της εποχής Μπεκιά-
ρη σας παρουσίασε. Εσείς μετρήστε τα πρό-
σωπα, ζυγίστε τα γεγονότα και βγάλτε τα συ-
μπεράσματά σας.

Και δεν σταματούμε εδώ. Σκληρή η διαπί-
στωση γι’ αυτούς που παρακολουθούν από 
κοντά τα εκκλησιαστικά πράγματα. Ο σκλη-
ροτράχηλος Σεραφείμ πέτυχε (αυτό σε νορ-
μάλ κατάσταση είναι φανταστικό) να εκλέξει 
για μητροπολίτες, τους πιο ακατάλληλους και 
με τους πιο χονδρούς φακέλους. Και αυτό το 
πετύχαινε με την άσκηση καταθλιπτικής πί-

ΦΩΝαΖΩ ΔυΝαΤα
αρΧοΝΤεΣ Του Τοπου (περιφερειάρχα, βουλευτές, Δήμαρχοι)Ήταν ευΧη ή καΤαρα ;;;

συνέχεια από τη σελ. 10



12 ΑΓΩΝΑΣ αυγουστοσ 2018

συνέχεια από τη σελ. 11

συνεχίζεται στη σελ. 13

εσης στους εκλέκτορες δεσποτάδες μια και 
τους είχε καθυποτάξει με την ανάδειξή τους, 
και τους κρατούσε στο χέρι με μερικά ύπο-
πτα χαρτιά, που είχε ρίξει στο φάκελλό τους.

Από το 1990 έως τον Μάιο του 1994 το τι 
έγινε, δεν αντέχει η γραφίδα να περιγράψει 
την αθλιότητα. Ο ιστορικός που θα συλλέξει 
τα στοιχεία για να συντάξει τον απολογισμό, 
θα περιέλθει σε αμηχανία. Θα βρεθεί να ξε-
ναγείται σε μία ισοπεδωμένη κατάσταση, που 
ο οδοστρωτήρας αφάνισε την εντιμότητα, την 
ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια, την ευθιξία, την 
εκκλησιαστική τάξη, το σεβασμό προς τους 
όρκους και προς τη νομιμότητα.

Δεν θα αναφερθώ σε δεκάδες γεγονότα, 
που συνθέτουν κομπολόι ατελείωτων αθλιο-
τήτων, διαφθοράς συνειδήσεων, και καταχρή-
σεις υπηρεσιακής αρμοδιότητας.

Θα μνημονεύσω ενδεικτικά τούτο το πα-
ράδοξο και ανήκουστο κυριολεκτικά βρώμι-
κο περιστατικό.

Ο Ιγνάτιος Λάππας στις 25 Μαΐου 1994 
“εκλέγεται” παράνομα δεσπότης Λάρισας. 
Και ώσπου να φάνε τα γλυκά και να μοιρά-
σουν τα δώρα στους εκλέκτορες έρχεται το 
Συμβούλιο της Επικρατείας και “αναστέλλει 
την εκλογή του αρχιμανδρίτη Ιγνατίου Λάπ-
πα ως μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου” 
(απόφ. 407/94). Αυτός όμως δεν καταλαβαίνει 
με τίποτα και στηριζόμενος σε “πλάτες” προ-
χωρεί, με το έτσι θέλω, σε παράνομη ενθρό-
νιση χωρίς Προεδρικό Διάταγμα, αγνοώντας 
τι ορίζει ο νόμος του Ελληνικού Κράτους και 
ο Καταστατικός Χάρτης (άρθρου 16 παρ. 1).

Πρωθυπουργοί και υπουργοί μπερδεύτηκαν 
μέσα στα ράσα και σύρθηκαν σε αποφάσεις 
και εντολές παράνομες. Ο Ευαγ. Βενιζέλος 
(καθ. Συνταγματικού Δικαίου, και κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος) αναγκάστηκε να καταπιεί 
τη γλώσσα του, και να αυτοδιαψευστεί για τα 
όσα υποστήριξε πριν λίγες ημέρες. Ο Στ. Πα-
παθεμελής μάζεψε τα ΜΑΤ όλης της χώρας 
χτυπώντας αλύπητα το λαρισαϊκό λαό που ζη-
τούσε δικαιοσύνη και νομιμότητα.

Αν ρωτάτε γιατί έγιναν όλα αυτά; Λογική δεν 
υπάρχει, και ούτε είμαστε σε θέση να δώσου-
με εξήγηση. Βάλτε στο μυαλό σας όποια υπο-
ψία κρίνετε. Εμείς δεν μπορούμε να το επιβε-
βαιώσουμε ή να το διαψεύσουμε.

Εκείνο που δεν διαψεύδεται είναι, ότι επί έξι 
χρόνια (1990-1995) όλα τα σκοτεινά κέντρα 
βυσσοδομούσαν με όλους τους φανερούς και 
κρυφούς μηχανισμούς, σαν ένα εξαγριωμένο 
τέρας να σκορπίζει φωτιά προς κάθε κατεύ-
θυνση. Καταδίκες δίχως απαγγελία κατηγορί-
ας, επιτίμια πρωτόγνωρα και πρωτοεφάρμο-
στα, διατάγματα, που δεν εκδίδονταν ούτε σε 
χώρες καννιβάλων, πάθη, μανία εξόντωσης, 
ατελείωτες ιστορίες φρίκης που δεν θα περίμε-
νε κανείς να συμβαίνουν σε τέτοιους χώρους.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ;;; Στον όσιο λειτουργό, στον 
πνευματικό πατέρα π. Θεολόγο Μητροπολί-
τη Λάρισας, που επί δέκα επτά (17) ολόκλη-
ρα χρόνια έμεινε σιωπηλός, και όταν η δικαιο-
σύνη της ελληνικής πατρίδας του απέδωσε το 
δίκαιο και η βαθειά αίσθηση της ευθύνης του 
τον έφερε πίσω στο ποίμνιό του. Και τώρα τα 
μασονικά κέντρα παίζουν το τελευταίο τους 
χαρτί. Μας θυμίζουν ημέρες τιμίου Προδρό-
μου, αγίου Χρυσοστόμου, Αθανασίου, Νεκτα-
ρίου που συνομοτούν εναντίον τους με στοι-
χείο τελευταίο πάντα τη γυναίκα!

Ήταν 12 Νοεμβρίου 1995, όταν η εφημερί-
δα “ΤΟ ΠΑΡΟΝ” (φίλα προσκύμενη στην Κυ-
βέρνηση) με πρωτοσέλιδο τίτλο μας αιφνιδί-
ασε: “ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ…”. Και δίπλα: 
«Μυστική σύσκεψη στην Εκάλη για το εκ-
κλησιαστικό με την Δήμητρα», “Ήταν πα-
ρών και ο Μποτόπουλος”. Και στην 6 σελί-
δα συνέχιζε: «Για να μην υπάρχει καμία αμ-
φιβολία ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, το 
«ΠΑΡΟΝ» σας αποκαλύπτει την μυστική σύ-
σκεψη που έγινε στην Εκάλη για το εκκλη-

σιαστικό πρόβλημα…».
«Το τραγικό στην σύσκεψη αυτή, η οποία 

πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της κ. 
Δήμητρας Λιάνη, είναι ότι έλαβαν μέρος ο 
πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
κ. Μποτόπουλος, ο νομικός σύμβουλος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Χριστινάκης και, 
το ακόμα τραγικότερο, ο Αρχιμανδρίτης και 
«πνευματικός» της Δήμητρας Τιμόθεος Ηλιά-
κης με τον «προϊστάμενο»!!! του Μητροπολί-
τη Ν. Ιωνίας, που εξελέγη Μητροπολίτης με 
την επιφοίτηση του «επιγείου πνεύματος Δή-
μητρας»…

Δεύτερη επαλήθευση: Μια τετραμελής επι-
τροπή επισκέφθηκε τον Ευαγ. Βενιζέλο, τώρα 
υπουργό Δικαιοσύνης, που μεταξύ άλλων του 
είπε κάποιο μέλος: «Κύριε υπουργέ, οι πλη-
ροφορίες μας είναι ότι ο πρόεδρος της Κυ-
βερνήσεως (Αν. Παπανδρέου) ζήτησε από 
τον πρόεδρο του ΣτΕ Βασ. Μποτόπουλο, να 
υιοθετήσει τις απόψεις της εκκλησιαστικής 
διοίκησης και να απορρίψει όλες τις αιτήσεις 
των Μητροπολιτών, που ζητούν την ακύρω-
ση των “τετελεσμένων”.

Ο κ. Βενιζέλος απάντησε, χωρίς καν να δυ-
σκολευτεί: «Κοιτάξτε, ο πρόεδρος δεν ασχο-
λείται με αυτά τα ζητήματα. Την πρωτοβου-
λία αυτή την είχε η κυρία» (Δήμητρα Λιάνη).

Τρίτη επαλήθευση από την κ. Δήμητρα. Η 
εφημερίδα “ΑΠΟΨΗ” δημοσίευσε στις 2 Φε-
βρουαρίου 2005 συνομιλία που είχε δημοσιο-
γράφος με την κ. Δήμητρα Λιάνη: «Γνωρίζω το 
θέμα – του είπε – γιατί βρισκόμουνα πάντο-
τε στο γραφείο του Προέδρου… Το θέμα το 
έλυσαν, σε διάσκεψη, που είχαν στην Εκά-
λη, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, ο Αρχιε-
πίσκοπος Σεραφείμ και ο πρόεδρος του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας κ. Μποτόπουλος».

Υπάρχουν στο αρχείο μας αρχειοθετημένα 
σωρεία στοιχείων που αποδεικνύουν το πώς 
και ποιος έκανε δεσπότη τον Ιγνάτιο Λάππα.

Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του π. Εφραίμ 
του Βατοπεδινού (φίλου του Ιγνατίου) με 
την αγία Ζώνη στο σπίτι Δήμητρας Λιάνη-
Παπανδρέου. Ακολούθησε ο άρρωστος αρχι-
επ. Σεραφείμ υποβασταζόμενος από τον Δω-
δώνης (του Σεραφείμ είναι καταγραμμένες 4 
επισκέψεις).

Ακολούθησε ο υπουργός Δημ. Τάξεως κ. Πα-
παθεμελής που πήρε την εντολή – ανεξάρτη-
τα του “κόστους” και πάσης θυσίας – να εγκα-
τασταθεί ο Ιγνάτιος στη Λάρισα ακόμα κι αν 
χρειαστεί να μετακινηθεί και όλη η αστυνο-
μία της χώρας. 

Το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ όλων αυτών, μετά από συ-
νεχείς αναβολές (επειδή δεν τους έβγαιναν τα 
νούμερα) στις 20 Φεβρουαρίου 1996 να γίνει 
η διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ. Πιεζόμε-
νοι φαίνεται υπέρ το δέον λησμόνησαν πλέ-
ον το θετικό αποτέλεσμα των 30 προηγού-
μενων ομόφωνων αποφάσεων, μία της Ολο-
μέλειας (29 Δικαστών) και μία της Ολομελεί-
ας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που 
ήταν και αυτές ομόφωνες, και απέρριψαν τις 
προσφυγές Θεολόγου και των άλλων δύο (Νι-
κοδήμου και Κωνσταντίνου) κατά “πλειοψη-
φία” (15 έναντι 12). Το σκεπτικό της απόφα-
σης – όπως ομολόγησε δικαστής εξερχόμε-
νος της δίκης – δεν ήταν δίκαιο, αλλά: «Θυσι-
άσαμε τους τρεις μητροπολίτες για τη γαλή-
νη της Εκκλησίας και της Πολιτείας». Άλλος 
δήλωσε: «Με την άδικη αυτή απόφαση επι-
βεβαιώνονται οι φόβοι του ότι υπό ένα καθε-
στώς εξουσίας (σ.σ. όπως αυτό του ΠΑΣΟΚ) 
δεν επιτρέπεται σε νοήμονες ανθρώπους να 
έχουν αισιοδοξία ούτε ελπίδα διεξόδου»…

Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια και δύο μή-
νες από την εκλογή του (25-5-94) εκδόθηκε το 
“Προεδρικό Διάταγμα Αναγνώρισής” του με 
ΦΕΚ τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. αριθμ. 114 και ημερο-
μηνία 11/7/1996 αποτελώντας καθρέπτη πα-
ρανομίας του Ιγνατίου χρήζοντας ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
Βραβείου πρωτοτυπίας “νομιμότητας” και “κα-

νονικότητας”!
Βλέποντας κάποιος όλο το παρασκήνιο που 

προηγήθηκε της πολύκροτης δίκης και διαβά-
ζοντας τον Τύπο με τις σχετικές δηλώσεις που 
ακολούθησαν σε πιάνει απογοήτευση, αισθά-
νεσαι τρόμο από τις ίντριγκες, τις δολοπλοκί-
ες και τις παρασκηνιακές μεθοδεύσεις. Το πι-
νάκιο των επινοήσεων και των ενεργειών τους 
δεν έχει τέλος. Χρονικό μίσους δίχως επίλογο. 
Σκιά σκοτεινής νύχτας δίχως σχισμή.

Έπρεπε, πάση θυσία, να καλυφτούν οι βρω-
μιές του Δεσπότη Λάρισας Σεραφείμ Ορφα-
νού, όπως και έγινε, κ. Πολιτικοί άρχοντες 
της Λάρισας.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-
ΤΑ ΣΑΣ!!!

Πολιτικοί άρχοντες της Λάρισας, ο εκάστοτε 
Επίσκοπος είναι λειτουργός του Θεού, Ποιμέ-
νας και Πατέρας του ποιμνίου του. Από εμπει-
ρία Πνεύματος Αγίου δίνει καρδιά, μεταβιβά-
ζει φλόγα, όχι σε άψυχα όντα, αλλά στα παιδιά 
του – τα λογικά πρόβατα της Θείας Ποίμνης 
–, πορεύεται με τη λαμπάδα της συνείδησής 
του αναμμένη, γι’ αυτό κρατάει τα χέρια κα-
θαρά, και δεν διαχωρίζει την ιδιωτική συμπε-
ριφορά από την άσκηση του λειτουργήματος.

Η Εκκλησία δεν κράτησε ποτέ ερμητικά κλει-
στό το “βιβλίο των συμβάντων”, ούτε αποπει-
ράθηκε να μακιγιάρει ή ακόμα να ηρωοποιήσει 
πρόσωπα. Γι’ αυτό δεν δικαιούμαστε να απο-
φύγουμε μια σύγκριση με τους προκατόχους 
του μακαριστού Ιγνατίου.

Κύριε Περιφερειάρχα, στο ύστατο χαίρε 
προς τον κυρό Ιγνάτιο είπατε: «… Η Λάρισα 
έγινε κύτταρο πνευματικό χάρη στο ποιμενάρ-
χη της. Ένα άνθρωπο που ανέπτυξε μεγάλο 
κοινωνικό έργο… Είμαστε βέβαιοι (απευθυνό-
μενος προς τον αρχιεπίσκοπο) ό,τι θα κάνετε 
ότι πρέπει το έργο του μακαριστού μητροπο-
λίτη να έχει την δέουσα συνέχεια…».

Κύριε Δήμαρχε, μας ξάφνιασε ο επικήδειος 
λόγος σας – μικρός αλλά “μεστός”. Σ’ αυτόν 
είπατε ότι ο εκλιπών: «Στάθηκε δίπλα στην κοι-
νωνία με το πλούσιο και δραστήριο έργο που 
υλοποίησε μαζί με τους συνεργάτες του στη 
μητρόπολη και το οποίο αποτελεί ιδιαίτερα ση-
μαντική παρακαταθήκη… Σεβαστέ μητροπολί-
τα μας αφήνετε πολύ σημαντικές παρακαταθή-
κες με το έργο σας και σας είμαστε ευγνώμο-
νες. Σας υποσχόμεθα ότι θα προσπαθήσουμε 
να κάνουμε πράξεις τα οράματα και τις παρα-
καταθήκες που μας αφήσατε…».

Προσπαθούσα για ώρα να αναπλάσσω στην 
οθόνη του λογισμού μου, αυτά που είπατε και 
οι δυο σας. Αλήθεια τα πιστεύετε ή τα είπα-
τε ως είθισται σε κάποιον που, αφήνει τον μά-
ταιο τούτο κόσμο; Εάν είναι έτσι, τότε άριστα 
πράξατε! Αν όμως τα πιστεύετε… Τότε κάτι 
συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά! Γιατί δεν επι-
τρέπεται οι άρχοντες της πόλης να αγνοούν 
τόσο εξώφθαλμα πράγματα!...

Γνωρίζω ότι θα αντιδράσετε. Ας μη ξεχνού-
με όμως ότι “φίλος ο Πλάτων αλλά φιλτάτη η 
αλήθεια”. Το κάνω γιατί πιστεύω πως κανένας 
μας δεν έχει το δικαίωμα – από φόβο μη “σκαν-
δαλίση” – να απλώνει ένα σκοτεινό μπερντέ και 
να σκεπάζει την αλήθεια και την παρανομία.

ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ:
Αρχίζω από την πρώτη περίοδο Θεολόγου 

(1968-1974). Το έργο του υπήρξε τεράστιο για 
την εποχή του διότι τότε δεν υπήρχαν κρατι-
κές χορηγίες ή ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης. 
Ήταν χρήματα από θεσμοποιημένες υπηρε-
σίες διαχείρισης των ετήσιων προϋπολογι-
σμών. Ήταν το περίσσευμα του πλούτου και 
το υστέρημα της φτώχειας, το ευωδιαστό θυ-
μίαμα της προσευχής και το δάκρυ της ελπί-
δας που αξιοποιούνται με φόβο Θεού και για 
τους σκοπούς που προσφέρονταν.

Ο ίδιος ο Θεολόγος αρνήθηκε και απέρριψε, 
την πολυτέλεια και τη χλιδή. Κράτησε για τον 
εαυτό του τα διαπιστευτήρια της φτώχειας, 
της έσχατης φτώχειας. Περιβλήθηκε το σχή-

μα του ταπεινού καλόγερου και υιοθέτησε, ως 
ποιότητα ζωής την απόλυτη λιτότητα.

Το μηνιαίο μισθό του, τον άδειαζε σε σακ-
κουλάκια μέχρι τελευταίο νόμισμα και τον 
έστελνε να απαλύνει τον πόνο και τα δάκρυα 
συνανθρώπων (βλέπε σελίδα 9 Β’ Επιστολή). 
Ταυτόχρονα χρήματα που έφταναν στην μη-
τρόπολη ως δικά του – προνομιακά δικαιώμα-
τα – τα διοχέτευε σε εστίες αγάπης.

Δεν άπλωσε ποτέ χέρι ζητιανιάς προς την 
κρατική εξουσία, ούτε αύξησε στους προϋ-
πολογισμούς τους κωδικούς είσπραξης, ούτε 
απαίτησε από τους ναούς δισκοφορίες.

Την ημέρα που του δόθηκε από δύο αξιωμα-
τικούς του Στρατού το τελεσίγραφο να εγκα-
ταλείψει την μητρόπολη και την Λάρισα, βρέ-
θηκε χωρίς δραχμή στην τσέπη του, και τα εισι-
τήρια (δικό του και της αδελφής του) του ΚΤΕΛ 
τα πλήρωσε ο γιατρός Γιάννης Αργυρούλης.

Την μητρόπολη Λάρισας καταλαμβάνει ο Σε-
ραφείμ Ορφανός (1974-1989). Στα δέκα πέ-
ντε χρόνια δεσποτοκρατίας του, βρέθηκε να 
έχει αγοράσει διαμερίσματα, καταστήματα, 
βίλες, οικόπεδα, αγροκτήματα, σπίτια… επί-
σημα, 46 συμβόλαια (άγνωστος αριθμός τα 
προσύμφωνα) δύο εξοχικά στον Μαραθώνα 
και μια βίλα ψηλά στο βουνό της Εκάλης με 
πισίνα, Διαμέρισμα με γκαράζ στην Λυών της 
Γαλλίας. Οι δε καταθέσεις ήταν τόσες, που 
κάποιος εκ του περιβάλλοντός του, έλεγε χα-
ριτολογώντας: «Οι καταθέσεις του Σεραφείμ 
έχουν βουλιάξει την Εμπορική Τράπεζα της 
Νέας Μάκρης».

Ο ίδιος άλλωστε δεν το έκρυβε – όπως προ-
αναφέραμε. Το ομολογούσε μάλιστα με κα-
μάρι!

Έρχεται η δεύτερη περίοδος Θεολόγου, 
τότε που αρχές και εξουσίες – δεν αναφερό-
μαστε προσωπικά – είχατε ακροβολίσει με τα 
τόξα τεντωμένα έτοιμα να τον πλήξετε. Σας 
έβλεπα σαν εξαγριωμένα κατευθυνόμενα 
στρατιωτάκια. Άραγε γιατί; Νιώθατε να κινδυ-
νεύετε από ποιον…; Από το “άκακο αρνί” ή για-
τί ο Αρχ. Σεραφείμ δεν ήθελε αγίους – όπως 
έλεγε, για την επιβεβαίωση των γραφομένων 
ανοίξτε τα αρχεία σας, ή διαβάστε τον τύπο 
της εποχής εκείνης.

Αν επιχειρήσω να καταλογραφήσω τις πε-
ριπτώσεις, ο κατάλογος θα είναι μακρότατος. 
Τολμώ να πω, πως, σε αρκετές κρίσιμες στιγ-
μές στάθηκα δίπλα στον άγιο επίσκοπο και τον 
ένιωσα στιγμές που τα πόδια του τρίκλιζαν και 
τα χέρια του έτρεμαν, όμως δεν το έδειχνε, 
ούτε το έβαζε κάτω, παρ’ όλο ότι το μονοπά-
τι που βάδιζε ήταν γεμάτο με τριβόλια, αγκά-
θια, πέτρες και παγίδες, ασφαλώς όχι από τον 
πιστό λαό που τον λάτρευε, αλλά από τις αρ-
χές και εξουσίες – εκκλησιαστικές και πολιτι-
κομασωνικές.

Και το φοβερότερο, επισκεπτόμενος ο π. 
Θεολόγος το Νοσοκομείο του “ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ” για λόγους υγείας, ο αρχιεπίσκο-
πος Σεραφείμ έτρεξε να μάθει ο ίδιος από 
τους γιατρούς “πόσο χρόνο ζωή έχει ακόμα 
ο Θεολόγος”.

Ο ίδιος διέθετε νηφαλιότητα, γαλήνη ψυχής 
και ψυχραιμία στο λόγο, και πάντα επαναλάμ-
βανε «Εί ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών». 
Η πυρωμένη από το Χριστό καρδιά του, λαμπα-
δοδρομούσε την αγάπη.

Διαχειρίστηκε, με τόση αξιοπρέπεια και με 
τόση περίσκεψη το “ΙΕΡΟ ΧΡΗΜΑ” που με την 
κοίμησή του η διαχειριστική επιτροπή παρέ-
δωσε στον κ. Ιγνάτιο ένα τεράστιο χρηματικό 
ποσό! Τα νούμερα που αναφέρουμε είναι από 
τον διαχειριστικό έλεγχο λογιστικού γραφεί-
ου – γνωστού πολέμιου του Θεολόγου – διορι-
σμένο από τον κ. Ιγνάτιο όταν ανέλαβε την δι-
αχείρηση της μητρόπολης Λάρισας. Και είναι:

Εισπράξεις από το έτος 1993 έως 24/7/1996 
ήταν 192.539.293 δρχ. συν 75.600.000 από τα 
ενοίκια σύνολον 268.139.293 δρχ.

Από αυτά χρησιμοποίησε ο Θεολόγος για 

ΦΩΝαΖΩ ΔυΝαΤα
αρΧοΝΤεΣ Του Τοπου (περιφερειάρχα, βουλευτές, Δήμαρχοι)Ήταν ευΧη ή καΤαρα ;;;
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λειτουργικά έξοδα 13.820.982 δρχ. Κατατε-
θημένα στον λογαριασμό… της Τράπεζας Κε-
ντρικής Ελλάδος ήταν 40.317.080 δρχ. τα δε 
υπόλοιπα χρήματα ήταν όλα σε νομοθετη-
μένους λογαριασμούς, ήτοι: Κατασκηνώσεις 
36.352.284 δρχ., ΤΑΚΕ.: 9.912.419, Ραψάνη: 
8.820.714, Λογία: 16.302.635, Ιεραποστολή: 
8.301.321… κ.ά.

Παρέδωσε, εκτός πολλών άλλων, και περί τα 
1.000 τεμ. τιμαλφή (δακτυλίδια, βέρες, αλυσί-
δες, σταυρούς, λίρες…) όλα χρυσά και κάμπο-
σες δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Από τις 115 ενορίες, που είχε η μητρόπο-
λη απέδιδαν τις νόμιμες τριμηνιαίες εισφορές 
μόνον 22 ενορίες στη μητρόπολη (Θεολόγο) 
και σχεδόν οι πιο φτωχές, οι άλλες εκατό πε-
ρίπου, τις κατέθεταν στην Τοποτηρητεία( δη-
λαδή στον Ιγνάτιο) παρ’ ότι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ! Και 
αυτό σε ολόκληρη την δεύτερη περίοδο Θεο-
λόγου (1993-1996).

Η Διαθήκη θεολόγου που διαβάστηκε έλε-
γε: «Χρήματα δεν έκανα και οβολόν μη ψάχνε-
τε…», «Τους συγχωρώ όλους… και σας αφή-
νω την ευχή μου, την αγάπη μου και την ολό-
θερμη ευχαριστία μου. Καλό παράδεισο σε 
όλους»… (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 4/8/1996).

Είκοσι οκτώ (28) χρόνια αρχιερέας και όλη η 
κινητή και ακίνητη περιουσία του ήταν: 2 αρχι-
ερατικές στολές. Την πρώτη μαζί με την πατε-
ρίτσα και την μίτρα του τη δάνεισε ο γέροντας 
Τρίκκης Διονύσιος για την χειροτονία του και 
του έμειναν. Και η δεύτερη στολή ήταν δώρο 
του μοναστηριού Βυτουμά Καλαμπάκας που 
ήταν και πνευματικός του.

Το 1994, μετά από σχετική πίεση, δέχθηκε 
να του αγοράσουμε ένα πολύ απλό ύφασμα 
για στολή, μία μίτρα –, διότι από την πολυ-
καιρία και τον ιδρώτα δεν έμπαινε στο κεφά-
λι! Και μια πατερίτσα, η οποία αντικατέστησε 
την υπάρχουσα που ήταν μια παμπάλαια από 
λαμαρίνα και είχε χτυπημένη χρονολογία! Ι.Μ. 
Ελασσών 1787.

ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΕΝ ΖΩΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
Π. ΘΕΟΛΟΓΟΥ.

Ο Θεολόγος έφυγε και το εκκλησιαστικό κα-
τεστημένο – οι Γραμματείς και Φαρισαίοι της 
εποχής – ανακουφίστηκαν γιατί τους έφυγε 
ένα μεγάλο βάρος. Το πολιτικό-μασονικό κα-
θεστώς, που κυριολεκτικά δαιμονίστηκε με την 
επάνοδό του στη Λάρισα, αγωνίζονταν κρυφά 
και φανερά να τον διώξει. Τους ήταν: «Βαρύς 
και βλεπόμενος» (Σοφ. Σολ. Β΄ 14).

Η δημοσιογραφική κάστα το γλέντησε διό-
τι θα άνοιγαν και πάλι τα παγκάρια. Ο πακτω-
λός της μητρόπολης – από τις πλουσιότερες 
της Ελλάδος – περνούσε πλέον στα χέρια του 
διαδόχου του Ιγνατίου Λάππα.

Από την αποφράδα αυτή ημέρα πέρασαν 24 
ολόκληρα χρόνια. Δεν θ’ ασχοληθούμε με τα 
τεράστια σκάνδαλα – γι’ αυτά αν προκληθού-
με θα απαντήσουμε –. Σήμερα θα αναφερθού-
με για την βάναυση ΠΡΟΚΛΗΣΗ που κάνατε 
σ’ αυτόν τον αγωνιζόμενο λαό!

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 
εκκλησιαστικής δυναστείας του. Δεν θα θυμί-
σω τα έργα που υποσχέθηκε – βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, κατασκηνώσεις, κέντρα φιλοξενίας, 
νηπιαγωγεία… – γιατί ούτε ένα απλό τούβλο 
δεν λασπώθηκε. Αυτό εξ άλλου ήταν το πλαί-
σιο που κινήθηκε όλα τα χρόνια. Λόγια πολλά 
και κανένα έργο. Ένα κομπολόι υποσχέσεων 
με κούφιες χάνδρες.

Αλλάτην αδιάκοπη εισροή παχυλών εισφο-
ρών και δωρεών στα εκκλησιαστικά ταμεία, 
δεν μπορείτε με κανένα τρόπο να αρνηθείτε.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ:
Τα ποσά, που συγκεντρώθηκαν από το προ-

σκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών (πε-
ρίπου τα 10 εκ. ευρώ) που ποτέ δεν δημοσιο-
ποιήθηκαν με τη χρεωστική ακρίβεια στο δω-
ρεοδότη λαό.

Οι γενναίες προσφορές ιδιωτών, που έσπευ-
δαν να εγχειρίσουν στον ίδιο Ιγνάτιο ως δω-

ρεές των.
Τα “φιλότιμα” ή ακριβέστερα, τα… “αφιλό-

τιμα” που συγκεντρώνονταν στην μητρόπο-
λη, ως προσωπικοί πόροι του δεσπότη και 
που σταχυολογούνταν από τις πολλές ιερο-
πραξίες. Τα ποσά – προσωπικά του εισοδή-
ματα – δεν τα έχει ούτε μεγαλέμπορος, μήτε 
μεγαλοϊδιοκτήτης της.

Τα εκατοντάδες χρυσοφόρα ρεύματα που 
έτρεχαν από όλες τις μεριές (λείψανα αγίων, 
θαυματουργές εικόνες, αγία ζώνη, τίμιο Ξύλο, 
συνάξεις αγίων…) τροφοδοτούσαν την κεντρι-
κή κοίτη της οικονομικής του αυτοκρατορίας.

Το μυστικό φαράγγι (οι δισκοφορίες) αστεί-
ρευτη πηγή, αποκλειστικά δική του σχεδόν 
τακτική.

Τα εισοδήματα των προσκυνημάτων – Α. Ρα-
φαήλ, Αγ. Ελευθερίου, Αγ. Βησσαρίωνος,… – 
που συγκροτούν οικονομικό πακτωλό.

Πωλήθηκαν ακίνητα, προερχόμενα από δω-
ρεές.

Τροφοδότησε τις τσέπες του από ενοίκια 
κληροδοτημάτων με παραστατικά “μαϊμού”. 
Μόνο του “ΚΡΙΚΚΗ”, είχαμε υπολογίσει ότι ει-
σπράχτηκαν 1.200.000€ . Ενώ το υπουργείο μι-
λούσε για πάνω από 2.000.000 ευρώ, εκτός του 
ενοικίου του Πλαταμώνα, κ.ά.

Τα ποσά που θυλάκωσε από τον ενοριακό 
κλήρο (βακούφικα) είναι αρκετά. Ό,τι άφηνε 
στους ναούς δεν επαρκούσαν ούτε για τον 
ΕΝΦΙΑ!

Πέρυσι, με μια κίνηση αστραπή, τους πήρε… 
και τον εφημεριακό κλήρο!!!

Από την ημέρα που πάτησε ο κ. Ιγνάτιος στη 
μητρόπολη Λάρισας, άρχισε να ανεβάζει κά-
θετα τους προϋπολογισμούς των Ναών, υπο-
χρεώνοντας να καταβάλουν τις νόμιμες εισφο-
ρές με βάση όχι τις πραγματικές εισπράξεις, 
αλλά τις πλασματικές, που ο ίδιος τις ενέκρι-
νε και τις υπέγραφε!

Θα σταματούσα στο σημείο αυτό τη χαρ-
τογράφηση των πολλών – είναι ατελείωτος 
– εισοδηματικών διαδρομών του, εάν δεν είχε 
ανοίξει μια άλλη πηγή, ένα κεφαλάρι αστεί-
ρευτο!

Το 2004 η κυβέρνηση Σημίτη, τις παραμο-
νές των βουλευτικών εκλογών, έκανε μία κίνη-
ση εξαγοράς ψήφων. Κατάργησε την φορολο-
γία του 35% που πλήρωναν μέχρι τότε όλοι οι 
Ναοί στο Κράτος. Τη σημαντικότατη αυτή ελά-
φρυνση της φορολογίας, δεν την καρπώθηκαν 
οι Ναοί για εξυπηρέτηση φιλανθρωπικών και 
άλλων αναγκών, αλλά με “εκβιαστική” παρέμ-
βαση η μητρόπολη δρομολόγησε νέους κωδι-
κούς και ενίσχυσε με αύξηση ποσοστών τους 
υπάρχοντας αρπάζοντας το δώρο του Σημίτη 
και γεμίζοντας τα κεντρικά της ταμεία.

Τα έσοδα της μητρόπολης έχουν διογκωθεί 
σε βαθμό ασύλληπτο. Και η αξιοποίηση όλου 
αυτού του πλούτου δεν εικονίζεται από κανέ-
να επίσημο στοιχείο.

Επί είκοσι δύο χρόνια δεν υπάρχει δημο-
σιευμένος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της μητρόπολης 
Λάρισας, πράγμα που αποτελεί πρωτοτυπία 
για Ν.Π.Δ.Δ.!

Επί δέκα οκτώ χρόνια υπάρχει πλήρης συ-
σκότιση των εσόδων όλων των προσκυνημά-
των!

Ο λαός και ο κλήρος, έβλεπε ή πληροφο-
ρούνταν πλάγια, ότι ο μητροπολίτης της δι-
αχειρίζονταν, μυστκά και ανεξέλεγκτα, τερά-
στια έσοδα. Παράλληλα, τον παρακολουθού-
σαν, για μια ολόκληρη 24ετία, να μην θεμελι-
ώνει ούτε μια καλύβα, με δαπάνες των παχυ-
λών ταμείων του. Τον άκουγαν ή τον έβλεπαν 
να έχει συνεχώς το χέρι απλωμένο, να ζητά!

Τον έχουμε δει να φωτογραφίζεται μπρο-
στά σε σακούλες με τρόφιμα – που άλλοι πρό-
σφεραν – σε βασιλόπιτες, σε προσφυγόπου-
λα προσφέροντάς τα μια σοκοφρέτα και σαλ-
πίζοντας την ευεργετική του πράξη!

Τον έχουμε δει να φωτογραφίζεται για κάθε 

έκδοση του περιοδικού του “ΤΑΛΑΝΤΟ” ποζά-
ροντας 30-40 φορές.

Τον έχουμε δει να φωτογραφίζεται με τα 
πανάκριβα αρχιερατικά άμφια, που το κόστος 
αρχίζει από 2.500 και φθάνει τις 40.000 ευρώ, 
και αν προστεθεί στην αξία της χρυσοστόλι-
στης αμφίεσης και των άλλων αξεσουάρ – μί-
τρα, εγκόλπια, σταυρός, πατερίτσας – τα ποσά 
είναι εξωφρενικά.

Τον έχουμε δει να φωτογραφίζεται σε μια 
τεράστια γκαρνταρόμπα που αριθμεί περί τις 
230 στολές, – οι φωτογραφίες είναι δικές του 
δημοσιευμένες στο περιοδικό “ΤΑΛΑΝΤΟ” –. 
Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο 
φαινόμενο. Αυτό – ίσως – σύντομα θα μας το 
λύσουν οι άνθρωποι που εργάζονται στο βι-
βλίο Γκίνες.

Γι’ αυτόν τον “πτωχό”, τον ακτήμονα δεσπό-
τη, που δεν είχε που την “κεφαλήν κλίνη”, μή-
πως πρέπει οι άρχοντες να βάλετε κάποιο ΚΥ-
ΤΙΟ στις πόρτες των υπηρεσιών σας με την έν-
δειξη “ρίξτε ό,τι επιθυμείτε για τον χρεωμένο 
δεσπότη μας”; Μην φοβάστε γιατί την αρχή 
την έκαναν οι ακτήμονες συνάδελφοί του δε-
σποτάδες (sic).

Κύριοι – αρχές και εξουσίες – εάν θέλετε τέ-
τοια αναστήματα να κοσμούν την Μητρόπολή 
μας, με «πλούσιο δραστήριο κοινωνικό έργο» 
μη σταματάτε, συνεχίστε μην κλουβιάσει η 
ΦΥΤΡΑ και χάσουμε την πρωτιά. Γιατί η Λάρι-
σα για 24 χρόνια κρατούσε τα σκύπτρα στην 
δεσποτική πασαρέλα της επίδειξης του πλού-
του και της προκλητικής ευμάρειας, που θύ-
μιζε πομπώδη φαντασμαγορία των ηγεμόνων 
της Ανατολής. Με τις πολλές δεκάδες αδαμα-
ντοστόλιστα καπέλα του, και τα ολόχρυσα κο-
σμήματά του, σαν χρυσοφόρα μανεκέν, παρέ-
λαζε μαζί με δεκάδες άλλους στους δρόμους 
της πόλης, “τιμώντας” τον άγιο ή καλύτερα 
τον γυμνό Σταυρωμένο Χριστό.

Εάν όμως θέλετε, σαν υπεύθυνοι κυβερνή-
τες, που ο λαός σας εξέλεξε, κάτι καλό για 
την πόλη, τότε αναλάβετε τις ευθύνες σας και 
το ηγετικό ρόλο σας, ώστε να μην επαναλη-
φθεί το προηγούμενο λάθος. Να αναζητήσε-
τε – κάνοντας παραστάσεις, προς κάθε κατεύ-
θυνση – ένα γνήσιο επίσκοπο για την Εκκλησία 
του Χριστού, αχθοφόρο της αποστολικής ευθύ-
νης. Άνδρα εφοδιασμένο με τον πλούτο των χα-
ρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ποιμένα, προ-
σφέροντα δείγμα γνησιότητας βίου. Στρατευ-
μένο στην προάσπιση της αλήθειας. Ένα στύ-
λο ακλόνητο και αρραγή στο πανάγιο οικοδόμη-
μα της Εκκλησίας. Τέτοια αναστήματα γενναία 
υπάρχουν, αλλά είναι παραγκωνισμένα από το 
σύστημα γιατί τους χαλάει την πιάτσα.

ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ…;;;
Όπως προείπαμε, για να απευθυνθούμε προς 

εσάς, η αιτία ήταν τα λεχθέντα σας στην κηδεία 
του δεσπότη και τα παράπονα των πιστών. Δι-
ότι όπου βρισκόμασταν και όπου στεκόμασταν 
ο κόσμος μας ρωτούσε: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΟΣΟ 
ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 
αλλά δεν το βλέπει κανείς; Οι Ιερείς μας φώνα-
ζαν για τα χρήματα που ληστεύθηκαν από τους 
ναούς ενώ από σας άκουγαν ασταμάτητα ένα 
θυμιατήρι επαίνων!!!

Η Εκκλησία που θά ’πρεπε να είναι σημαιοφό-
ρος της διαφάνειας κατάντησε να είναι η κοιλά-
δα των δακρύων!

Την κραυγή αυτή του λαού εμείς ολάκερα 
χρόνια με αναρτημένα πανό και με δημοσιεύ-
ματά μας – αδιάψευστοι μάρτυρες – φωνάζα-
με… Και σεις περνούσατε από μπροστά μας αγέ-
ρωχα, χωρίς να σας καίγεται καρφί. Ο ίδιος – ο 
Ιγνάτιος – δεν τόλμησε ποτέ να διαμαρτυρηθεί 
ή να διαψεύσει!

Τα ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ που συγκεντρώνονταν από 
πενιχρά βαλάντια, από δάκρυ συμπόνιας, από το 
κεράκι του πονεμένου, το υστέρημα των απαραί-
τητων αναγκών των ναών… αντί να γίνουν έργα 
αγάπης και βακτηρία των ανήμπορων, φτωχών, 

χηρών και ορφανών… διερωτηθήκατε ποτέ, σαν 
υπεύθυνοι κυβερνήτες αυτής της πόλης, πού δι-
οχετεύονταν;

Οι δεκαετίες πέρασαν αλλ’ ο μύθος κρατήθη-
κε, διότι οι δημοσιογραφικοί κάλαμοι δεν ανέ-
στειλαν ούτε μια στιγμή, τη διαφημιστική τους 
καμπάνια, γεμίζοντας σελίδες ολάκερες με γρα-
πτό και φωτογραφικό ρεπορτάζ ενός ανύπαρ-
κτου έργου μιας υποβασταζόμενης μορφής. 
Τον ιστορούσαν ως ήρωα, και τον ζωγράφιζαν 
ως μάρτυρα!

Και ο λαός, αγνός και εύπιστος στις μεγά-
λες εφημερίδες, δέχονταν τα “ευφρόσυνα” μη-
νύματα.

Τούτο τον καιρό ο κόσμος βομβαρδίζεται από 
απανωτές πληροφορίες. Άλλοι μιλούν για 20-30 
ή και 50 εκατομμύρια ότι κάπου είναι χαμένα στις 
διαδρομές της μητρόπολης. Εμείς δεν είμαστε 
σε θέση να το επιβεβαιώσουμε ή να το διαψεύ-
σουμε. Εσείς, κ. κυβερνήτες, με ένα απλό έγ-
γραφο στην Εισαγγελία Διαφθοράς στην Αθή-
να, θα ξεκαθαρίσετε τα πράγματα γρήγορα.

Τα περιστατικά στα οποία αναφερθήκαμε πιο 
πάνω, σε επισκοπικές περιόδους είναι καθρέ-
πτης αναλλοίωτος.

Οι περιπτώσεις που αρχιερείς τίμησαν τον 
όρκο της ακτημοσύνης είναι αρκετές, που αν 
άνοιγαν τα ΔΙΠΤΥΧΑ θα εμφανίζονταν μητρο-
πόλεις φτωχές αλλά με έργα αγάπης. 

Αλλά έχουμε και το αντίθετο. Θα αναφερθώ 
σε ένα από τα δεκάδες περιστατικά που είναι 
καταγραμμένα στο αρχείο μας και αυτό διότι 
συμπίπτει να είναι εκλεγμένοι μαζί με τον δικό 
μας κυρό Ιγνάτιο.

Πρόκειται για τον δεσπότη “Ζακύνθου” και 
μετά Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη ο οποί-
ος είχε την “λεβεντιά” να ομολογήσει ότι στα 
17 χρόνια στην Ζάκυνθο (– ένα νησί με 60 ενο-
ρίες, ενώ η Λάρισα έχει 120 –) και για μικρό 
διάστημα στην μητρόπολη “Αττικής” έκανε 
“ΜΠΑΖΑ” εκαττομύρια (δισεκατομμύρια σε 
δρχ. τότε) αγοράζοντας ακίνητα, καταθέτο-
ντας σε ομόλογα και σε υπεράκτιες εταιρίες, 
και όλα αυτά – είχε δηλώσει – είναι για τα γε-
ράματά του (!).

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη που έδω-
σε (εφ. “Ελευθεροτυπία”) και ο οποίος ομολο-
γεί ότι ήταν ένα πτωχό παιδί από τη Χίο, η μάνα 
του χήρα και τα έβγαζε πέρα με ένα περίπτε-
ρο… (εδώ έχουμε παρομοιότυπη περίπτωση). 
Το πώς έγινε ζάμπλουτος ρασοφόρος το λέει 
με “τόλμη” και “λεβεντιά” ο ίδιος:

«Οι δικές μου αποταμιεύσεις προέρχονται 
από το μισθό μου ως κληρικού επί 45 χρό-
νια… Τα τυχερά είναι χρήματα τα οποία δί-
δουν οικειοθελώς στον κληρικό όταν τον κα-
λούν σε ιεροπραξίες… Ο Επίσκοπος, σύμφω-
να και με τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, 
μπορεί να έχει δική του περιουσία, μεγαλύτε-
ρη ή μικρότερη. Δεν ισχύει γι’ αυτόν η ακτη-
μοσύνη…» (εφ. “Ελευθεροτυπία”). Το Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων μετά την “θριαμ-
βευτική απόδειξη της αθωότητάς του” τον πα-
ρασημοφόρησε με «ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ».

Λέτε να πλανήθηκε τόσο οικτρά το Δικαστή-
ριο ή να παρανόμησαν ενσυνείδητα, οι δικα-
στές και να καταδίκασαν έναν “αθώο” δεσπό-
τη που λήστευε για χρόνια ναούς και μοναστή-
ρια; Να γελάσει, να οργιστεί ή να κλάψει κα-
νείς για το δεσποτικό κατάντημα!

Το περιστατικό Ιγνατίου είναι μπροστά σας…
Κύριοι – Περιφερειάρχη και Δήμαρχε: “Ιδού 

η Ρόδος ιδού και το πήδημα”. Το κάθε ευρώ 
που πέφτει στο παγκάρι δεν μπορεί να γίνε-
ται επιδρομή λαθροχειρίας Δημητρίου, Ιακώ-
βου, Θεολόγου, Σεραφείμ και πάει συνέχεια… 
Ανοίξτε μία τάφρο να σκεπάσουμε την βρώμικη 
“παρακαταθήκη”, την ΚΑΤΑΡΑ για την Λάρισα.

α) Ξεκινάτε και ο λαός θα είναι μαζί σας, 
β) Πρέπει να βρεθούν τα εκατομμύρια που 

λείπουν από την μητρόπολη που ήταν χρή-
ματα του λαού για έργα αγάπης.

ΦΩΝαΖΩ ΔυΝαΤα
αρΧοΝΤεΣ Του Τοπου (περιφερειάρχα, βουλευτές, Δήμαρχοι)Ήταν ευΧη ή καΤαρα ;;;
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Ἀγαπητά μου παιδιά! (προς τους κατασκη-
νωτές).

Με ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ συγκίνησι σᾶς χαιρετῶ ὁ 
γέρων ἐπίσκοπος, ποὺ μὲ ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ ὑπη-
ρετῶ ἐπὶ 60 ἔτη Ἐκκλησία καὶ γένος. Εἶσθε παιδιὰ 
τῆς Ἑλλάδος, ἡ δὲ Ἑλλὰς εἶνε μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιό-
τερες χῶρες τοῦ κόσμου. Σ  ̓ἐποχὴ ποὺ ἄλλοι λαοὶ 
ζοῦσαν μὲ πρωτόγονο τρόπο, τὸ ἔθνος μας ἔκτι-
ζε Παρθενῶνες καὶ ἁγιες – Σοφιές.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν στὰ Ἰερο-
σόλυμα πληροφορήθηκε ὅτι Ἕλληνες θέλουν νὰ 
τὸν δοῦν, αἰσθάνθηκε ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ εἶπε• 
«Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώ-
που» (Ἰωάν. 12,23). Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Χριστοῦ 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶνε μιὰ προφητεία. Διότι ἡ Ἑλλὰς 
μὲ τὸ Μ. Ἀλέξανδρο ἔφθασε μέχρι τὸ Γάγγη πο-
ταμό, συνετέλεσε δὲ στὸ νὰ διαδοθῇ ὁ ἑλληνικὸς 
πολιτισμὸς καὶ νὰ γίνῃ πρόδρομος τοῦ χριστιανι-
σμοῦ. Ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς ὄχι μόνο ἔγινε πρόδρο-
μος τοῦ χριστιανισμοῦ ἀλλὰ καὶ δέχθηκε ἀπὸ 
τοὺς πρώτους τὸ σπόρο τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ 
σὰν καλὴ γῆ ἀπέφερε πλουσίους καρπούς, μαρ-
τυρεῖται μὲ πολλοὺς τρόπους.

Τὸ μαρτυρεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, 
ποὺ κήρυξε στὸν Ἄρειο Πάγο καὶ ἔπλε-
ξε τὸ ἐγκώμιο τῶν Ἑλλήνων ὡς ἀνθρώ-
πων εὐλαβεστάτων, ἔστω κι ἂν ἦταν 
εἰδωλολάτρες.

Τὸ μαρτυροῦν οἱ θεόπνευστες ἐπιστολὲς τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου, τὶς ὁποῖες ἔστειλε σὲ ἑλλη-
νικὲς πόλεις καὶ περιοχὲς ὅπως ἡ Θεσσαλονίκη, οἱ 
Φίλιπποι, ἡ Κόρινθος, ἡ Μικρὰ Ἀσία καὶ ἡ Κρήτη, 
εἶνε δὲ ὅλες γραμμένες στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. 

Τὸ μαρτυροῦν οἱ μάρτυρες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλη-
σίας, ποὺ ὑπέστησαν φρικτὰ μαρτύρια γιὰ νὰ μὴν 
ἀρνηθοῦν τὴν πίστι στὸ Χριστό.

Τὸ μαρτυροῦν μεγάλοι Ἕλληνες διδάσκαλοι καὶ 
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι στὴν ὡραιότε-
ρη γλῶσσα τοῦ κόσμου, τὴν ἑλληνική, ἔγραψαν 
τὰ σοφά τους συγγράμματα. 

Τὸ μαρτυροῦν οἱ τάφοι καὶ τὰ μνημεῖα τῶν 
ἀθανάτων νεκρῶν. Κατὰ δὲ τὸ πρόσφατο πα-
ρελθὸν ἡ μικρὴ ἀλλ᾿ ἔνδοξη πατρίδα μας ἦταν τὸ 
μόνο ἔθνος ποὺ ἀντιστάθηκε στὸ μαῦρο ἀλλὰ καὶ 
στὸν κόκκινο φασισμό, δύο ἀντιχριστιανικὰ ρεύ-
ματα ποὺ σὰν πεινασμένα θηρία ζητοῦσαν νὰ κα-
ταβροχθίσουν τὸ χριστιανικὸ κόσμο, καὶ εἶπε τὸ 
ἱστορικὸ ὉΧΙ τὸ 1940 προκαλώντας τὸν παγκό-
σμιο θαυμασμό.

Ἀγαπητά μου παιδιά! Σεῖς εἶσθε, πρέπει νὰ 
εἶσθε, οἱ συνεχισταὶ τῆς ἐνδόξου πατρίδος 
μας, στὴν ὁποία πρέπει νὰ προσθέσετε νέες 
σελίδες δόξης. Ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι είμεθα 
ἡ δύσι• ἀπερχόμεθα ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτόν. 
Σεῖς εἶσθε ἡ ὡραία ἀνατολή, ποὺ γλυκοχαρά-
ζει. Ὁποιαδήποτε τέχνη ἢ ἐπιστήμη κι ἂν δια-
λέξετε, μὴ ξεχνᾶτε ὅτι κορυφαῖοι ἐπιστήμονες 
ὑπῆρξαν Ἕλληνες στὴν καταγωγή. Ποιόν πρῶτο 

καὶ ποιόν δεύτερο νὰ μνημονεύσουμε. Πατέ-
ρας τῆς ποιήσεως εἶνε ὁ Ὅμηρος. Τῆς φιλοσο-
φίας ὁ Πλάτων. Τῆς ρητορικῆς ὁ Δημοσθένης. 
Τῆς ἱστορίας ὁ Θουκυδίδης. Τῆς γεωμετρίας ὁ 
Ἀρχιμήδης. Τῆς ἀτομικῆς ἐπιστήμης, ποὺ ἄλλα-
ξε τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴ ροὴ τῆς ἱστο-
ρίας, ὁ Δημόκριτος. Ὅλα τὰ σπέρματα τῆς ἐπι-
στήμης βρίσκονται στὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων προ-
γόνων μας. Ἐσεῖς τὰ νεώτερα παιδιὰ τῆς Ἑλλά-
δος θὰ μορφωθῆτε καὶ θὰ συντελέσετε ὥστε ἡ 
Ἑλλὰς νὰ γίνῃ μιὰ χώρα εὐτυχισμένη. Ἀγαπη-
τοί μου κατασκηνωταί! Ἐδῶ στὴν κατασκήνωσι 
τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Φλωρίνης ὁ ἀρχηγὸς 
καὶ τὰ στελέχη καλλιεργοῦν στὴν ψυχή σας τὸ 
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ συναίσθημα, ποὺ εἶνε 
σφιχτοδεμένα. Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλλάς! τὸ σύν-
θημά σας. Μὲ τὸ σύνθημα αὐτὸ θὰ μπορέσε-
τε νὰ πῆτε στοὺς μεγαλυτέρους σας• «Ἁμὲς 
δὲ γ᾿ ἐσσόμεθα πολλῷ κάρρονες», δηλαδὴ 
«Ἐμεῖς οἱ νέοι θὰ γίνουμε πολύ καλύτεροι ἀπὸ 
σᾶς», ὅπως ἀπαντοῦσαν οἱ ἔφηβοι τῆς Σπάρ-
της ἀκούγοντας τοὺς γέροντες νὰ διηγοῦνται 
τὰ κατορθώματά τους. Ὁλοψύχως εὔχομαι κ᾿ 

ἐγώ, νὰ φανῆτε ἀντάξιοι τῶν 
προγόνων. Ὅ,τι διδαχθήκα-
τε ἐδῶ, προσπαθῆστε νὰ τὸ 
ἐφαρμόσετε καὶ νὰ τὸ δια-
δώσετε. Ἂν ἀκολουθήσετε κ᾿ 

ἐσεῖς αὐτὸ τὸ δρόμο, ἔχουμε ἐλπίδα πὼς θ᾿ 
ἀνατείλουν καλύτερες ἡμέρες γιὰ τὴ μικρὴ ἀλλ᾿ 
ἔνδοξη πατρίδα μας. Κι ὅταν γίνετε ἄνδρες καὶ 
ἔλθῃ ἡ ὥρα νὰ ὑπηρετήσετε ὡς στρατιῶτες καὶ 
ἀξιωματικοί, νὰ διακριθῆτε γιὰ τὴ θερμὴ ἀγά-
πη πρὸς τὴν πατρίδα. Τὴν πατρίδα νὰ τὴν ἔχε-
τε παραπάνω κι ἀπ᾿ τοὺς γονεῖς καὶ συγγενεῖς 
σας• αὐτὴ στὴν καρδιά σας, κατὰ τὸ ῥητὸ τῶν 
ἀρχαίων προγόνων μας, νὰ κατέχῃ θέσι ὑψη-
λότερη «πατρός τε καὶ μητρὸς καὶ τῶν ἄλλων 
προγόνων ἁπάντων». Καὶ ἂν ―πρᾶγμα ποὺ 
κανεὶς δὲν εὔχεται― ἐχθροί, είτε ἀπ᾿ τὴν ἀνα-
τολὴ είτε ἀπ᾿ τὴ δύσι είτε ἀπ᾿ τὸ βορρᾶ είτε 
ἀπ᾿ τὸ νότο, ἐπιτεθοῦν κατὰ τῆς Ἑλλάδος μας, 
ν᾿ ἀκουσθῇ πάλι, κι ἀπ᾿ τὸ δικό σας στόμα, τὸ 
«Μολὼν λαβὲ» τοῦ Λεωνίδα στὶς Θερμοπύλες 
καὶ τὸ «ὉΧΙ» τοῦ Δαβάκη στὴν Πίνδο, καὶ νέες 
σελίδες δόξης νὰ γραφοῦν. Σὰν παιδιὰ Ἑλλή-
νων Μακεδόνων μὴ λησμονεῖτε, πὼς οἱ παπ-
ποῦδες σας ἀγωνίσθηκαν στὰ ὀροπέδια τῆς 
Μακεδονίας καὶ χάρις στοὺς ἀγῶνες ἐκείνους 
ἡ Ἑλλὰς σήμερα εἶνε ἐλεύθερη. Καὶ πρέπει νὰ 
μείνῃ ἐλεύθερη. Πάντοτε νὰ σκέπτεσθε, ὅτι 
πρέπει νὰ πράξετε τὸ καθῆκόν σας σὰν ἀπό-
γονοι ἡρώων τῆς φυλῆς μας. Ἂν ἔχετε τέτοιο 
φρόνημα, τότε ἡ Μακεδονία, ἡ χώρα τοῦ Μ. 
Ἀλεξάνδρου, ποὺ ὅπως μαρτυροῦν ἀναρίθμη-
τα μνημεῖα ἦταν καὶ εἶνε ὡς τώρα ἑλληνική, θὰ 
μείνῃ καὶ γιὰ πάντα ἑλληνική.

Κατασκηνώσεις τους έτους 1984

+ Μητρ. Φλωρίνης 
Αυγ. Καντιώτου 

Tο μεΓαλειο ΤηΣ ελλαΔοΣ

2Η  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

*«Η σφαγή των 12 μητροπολιτών» λόγω πληθώρας ύλης  θα συνεχιστεί στο επόμενο φύλλο

Tὸ γράψαμε καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνου-
με, καὶ σὺν Θεῷ θὰ τὸ ἐπαναλαμβάνωμε, 
ὡς τὸ σοβαρώτερο θέμα Πίστεως, γιὰ τὸ 
ὁποῖο οἱ πλεῖστοι βαπτισμένοι Ὀρθόδο-
ξοι Xριστιανοὶ εἶνε ἀκατήχητοι καὶ ἀπλη-
ροφόρητοι. Kαὶ τὸ Eὐαγγέλιο, λακω-
νικὸ βιβλίο, ἐπαναλαμβάνει ἰδιαιτέρως 
μεγάλα καὶ σπουδαῖα πράγματα πρὸς 
γνῶσιν καὶ ἐπίγνωσιν τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς 
Πίστεώς μας, τοῦ Kυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Xριστοῦ.

 Ποιός εἶνε ὁ μεγαλύτε-
ρος ἐχθρ ὸς τῆς Πίστε-
ως; Δὲν θὰ ὑπερβάλω 
οὔτε στὸ ἐλάχιστο. Ὁ με-
γαλύτερος ἐχθρὸς τῆς 
Πίστεως εἶνε ὁ Oἰκου-
μενισμὸς καὶ οἱ Oἰκου-
μενιστές, δημιουργήμα-
τα τοῦ Διαβόλου κατὰ 
τὴν ἐποχὴν τῆς προφη-
τευμένης ἀποστασίας τῶν χαλεπῶν 
καιρῶν μας. Ἀρχιοικουμενιστὴς δὲ σήμε-
ρα εἶνε ἀξιωματοῦχος τῆς Ἐκκλησίας, 
ποὺ λέγεται κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ’ 
εἶνε οὐρά.

 Διαβάζουμε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἱστορία. Kαὶ διαπιστώνουμε, ὅτι με-
γαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως ἀπ’ ὅλους 
τοὺς αἰῶνες δὲν ἐνεφανίσθη ἄλλος, ἐκτὸς 
τοῦ φέροντος τὸ ἀποστολικὸν ὄνομα 
Bαρθολομαῖος. Aὐτὸς ὁ ἐκκλησιαστικὸς 
ἡγέτης δὲν πιστεύει «εἰς τὴν μίαν, ἁγίαν, 
καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», 
ποὺ ἵδρυσεν ὁ Xριστὸς ἐπὶ «τῆς πέτρας» 
τῆς πίστεως καὶ ὁμολογίας τοῦ Πέτρου 
καὶ ὄχι βεβαίως ἐπὶ τοῦ Πέτρου. Ἄλλο 
πέτρα καὶ ἄλλο Πέτρος. Ἡ «μία Ἐκκλησία» 
ὀνομάζεται καὶ «μία ποίμνη» (Ἰωάν. 
10:16). Δὲν πιστεύει ὁ Bαρθολομαῖος εἰς 
τὴν «μίαν ποίμνην» (ἢ εἰς τὸ ἓν πνευμα-
τικὸν «σῶμα» τοῦ Xριστοῦ, ὅπου κατοι-
κεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο (Ἐφ. 4:4), ἀλλὰ πι-
στεύει στὶς Aἱρέσεις, ἀποκαλώντας αὐτὲς 
Ἐκκλησίες. Ἡ Εκκλησία κατ’ αὐτὸν δὲν εἶνε 
μία, ἀλλὰ πολλές. Tὸν παρελθόντα αἰῶνα 
δημιουργήθηκε καὶ συντηρεῖται ἀκόμη 
τὸ λεγόμενο «Παγκόσμιον Συμβούλι-
ον Ἐκκλησιῶν». Mεταξὺ δὲ αὐτῶν τῶν 
«Ἐκκλησιῶν» ἢ παρασυναγωγῶν τοῦ Σα-
τανᾶ δὲν ἀποκλείεται νὰ περιλαμβάνεται 
καὶ ἡ «Ἐκκλησία», ποὺ ἐγκρίνει τὴν ὁμο-
φυλοφιλία, καὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυ-
λοφίλων, καὶ τὴ χειροτονία δεδηλωμένων 
ὁμοφυλοφίλων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν!

 Ὁ Παῦλος κήρυξε «ἓν βάπτισμα» 
(Ἐφ. 4:5), τὸ βάπτισμα τῆς Ἐκκλησίας, 
ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀληθινὴ Πίστις, ἡ ἐξ 
ἀποκαλύψεως ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ περι-
λαμβάνει τὶς ἀναγκαῖες γιὰ τὴ σωτηρία 
μας οὐράνιες ἀλήθειες. «Ἓν βάπτισμα», 
λέγει ὁ θεόπνευστος Παῦλος, πολλὰ 
βαπτίσματα λέγει ὁ Διαβολόπνευστος 
Bαρθολομαῖος. Kαὶ τὰ βαπτίσματα τῶν 

αἱρετικῶν εἶνε ἔγκυρα κατὰ τὸν δεσπότη 
τοῦ Φαναρίου.

 Ὁ Oἰκουμενισμὸς εἶνε παναίρεσι. Ἀλλ’ 
εἶνε καὶ πανθρησκεία. Ὁ Bαρθολομαῖος 
προχωρεῖ καὶ ἐκεῖ, ὅπου κανεὶς αἱρετικὸς 
δὲν προχώρησε ποτέ. Ἐγκρίνει καὶ τὶς 
ἄλλες θρησκεῖες, τὶς ψεύτικες, τὶς θρη-
σκεῖες δαιμονίων κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή. 
Ὀνομάζει τὶς ψεύτικες θρησκεῖες «σε-

βαστὲς» καὶ «σεβάσμιες», 
καὶ τὶς θεωρεῖ δρόμους 
σωτηρίας, ἐνῷ ἡ Γραφὴ 
λέγει: «Kαὶ οὐκ ἔστιν ἐν 
ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· 
οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτε-
ρον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ 
δεδομένον ἐν ἀνθρώποις 
ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» 
(Πράξ. 4:12).

 Λέγει ἀκόμη ὁ ἀρχιοι-
κουμενιστὴς Bαρθολο-

μαῖος, ὅτι σ’ ὅλες τὶς θρησκεῖες ὁ αὐτὸς 
Θεὸς ὑπάρχει καὶ λατρεύεται ἀπὸ ὅλους 
τοὺς λαοὺς κατὰ διαφορετικὸ τρόπο, ἐνῷ 
στὸ Xριστιανισμὸ μόνον ὁ Tριαδικὸς Θεὸς 
ὑπάρχει καὶ λατρεύεται.

 Ὁ Bαρθολομαῖος εἶνε ἀντιπατερικός. 
Φρονεῖ, ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, 
οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι καὶ πρότυπα 
ποιμένων, ὧν τὰ μνημόσυνα αἰώνια καὶ 
τὰ λείψανα εὐωδιάζουν καὶ θαυματουρ-
γοῦν, ἀπέτυχον στὴν ἐποχή τους, διότι 
δὲν εἶχαν ἀγάπη, εἶχαν φανατισμό, ἦσαν 
μισογύνηδες καὶ ταλιμπάν! Ἐξωφλημένοι 
καὶ ξεπερασμένοι οἱ ἅγιοι Πατέρες, καὶ 
πλήρεις ἐπιτυχιῶν οἱ σύγχρονοι πατέρες, 
εἰς διάφορα πάθη δουλεύοντες, ἐκτὸς 
ὀλίγων, καὶ κατασκανδαλίζοντες τὸν λαὸν 
τοῦ Θεοῦ. Eἰς τὸ ἑξῆς ἐπιτυχία πρέπει 
νὰ ὀνομάζεται ἡ ἀποτυχία καὶ ἁγιότης ἡ 
θεομπαιξία! Ἐπὶ πλέον ὁ Bαρθολομαῖος, 
τοὺς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀπέσχισαν τοὺς 
αἱρετικοὺς ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, 
θεωρεῖ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως 
καὶ ὑποδίκους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ! Kαὶ νὰ 
προσευχώμεθα νὰ τοὺς ἐλεήσῃ ὁ Θεός…

 . Kαὶ παρακαλῶ τὰ διάφορα ἐκλεκτὰ 
ἱστολόγια ν’ ἀναρτήσουν τὰ ἄρθρα μου 
πρὸς πληροφόρησιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 
γιὰ τὸν χειρότερο ἐχθρὸ τῆς Πίστεως, 
τὸν Oἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς Oἰκουμε-
νιστές, ἰδίως ἱεράρχες. Ὄχι δὲ μόνον ἠλε-
κτρονικά, ἀλλὰ καὶ προφορικὰ οἱ διαχει-
ριζόμενοι ἱστολόγια καὶ ἄλλοι πληρο-
φορούμενοι ἐξ αὐτῶν νὰ διαφωτίζουν 
τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν μεγαλύτε-
ρο ἐχθρὸ τῆς Πίστεως. Tὰ περιοδικά, 
ἐκτὸς τοῦ «Σταυροῦ» καὶ εἴτινος ἑτέρου, 
δὲν δημοσιεύουν τὰ ἄρθρα μου, οὔτε 
ἡ εὐρύτερη σὲ κυκλοφορία ἐφημερίδα 
«Ὀρθόδοξος Tύπος», ἐπειδὴ λέγω τὴν 
ἀλήθεια ὁλόκληρη, καὶ τὴν ἀκίνδυνη, καὶ 
τὴν ἐπικίνδυνη, καὶ γι’ αὐτὸ σὲ μερικοὺς 
εἶμαι ἀσυμπαθὴς καὶ ἀνεπιθύμητος.

οικουμεΝιΣμοΣ: 
ο μεγαλύτερος εχθρός της πίστεως

Όλοι αυτοί που περιφέρονται με υπογραφές σε δεσποτικά, βουλευτικά, κ. α. 
γραφεία προσποιούμενοι ότι είναι και από τους Αγωνιζόμενους αλλά και συ-
νεργάτες της εφημερίδας «Αγώνας» και προσπαθώντας να πείσουν για το δι-
ορισμό του π. Αχιλλείου ως δεσπότη Λάρισας (ο επίσκοπος δεν εκλέγεται με 
υπογραφές αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος), είναι ψεύτες και κάτι πα-
ραπάνω. Τους καταγγέλουμε... ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ
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«ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς 
τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ 

ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτι-
νες οὐκ ἔγνωσαν τά βαθέα τοῦ 

σατανᾶ, ὡς λέγουσιν» 
(Ἀπ. β΄ 24).

Σημειώσατε, ἀγαπητοί μου, ὅτι στόν 
Χριστιανισμόν δέν ὑπάρχει διαρχία· 
δέν ὑπάρχουν δυό θεοί. «Ὁ Θεός ἐποί-
ησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν Γῆν καὶ τὴν 
θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ –τῇ 
γῇ–»(Πρ. 14, 15). Δέν ὑπάρχει τίποτε 
πού δέν ἔγινε ἀπό τόν Θεόν τόν Ἕνα. 
Ἀφοῦ, λοιπόν, «χωρὶς αὐτοῦ –τοῦ 
Θεοῦ Λόγου– ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγο-
νεν» (Ἰωάν. 1, 3), πῶς εἶναι δυνατόν νά 
ὑπάρχῃ ἀντίφασις στά λόγια τοῦ Θεοῦ; 
Πῶς εἶναι δυνατόν ποτέ νά ὑπάρχῃ τό 
Καλό καί τό Κακό καί νά ἔρχωνται σέ 
ἀντίθεσι καθ’ ἑαυτά τά ἀντικείμενα, 
τά κτίσματα, ἐπειδή τά ἐδημιούργη-
σε ἔτσι ὁ Θεός;

Ἄν ὑπάρχῃ τό Κακό στόν κόσμο, ἀγα-
πητοί μου, δέν ὀφείλεται σέ μιά διαρ-
χία· ὀφείλεται στήν παρεμβολή, κατό-
πιν ἐλευθέρας προαιρέσεως, λογικῶν 
ὄντων, πού εἶναι ὁ Διάβολος πρῶτος 
καί μετά οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι ἡ παρεμ-
βολή τοῦ Κακοῦ, κατόπιν ἐλευθέρας 
προαιρέσεως λογικῶν ὄντων! Ἔτσι 
εἰσήχθη τό Κακό καί ὑπῆρξε διασά-
λευσις τῆς Κτίσεως. Ἔτσι ἐξηγεῖται ἀπό 
τήν Πίστι μας τό Κακό· καί ὄχι ὅτι εἶναι 
δημιούργημα κάποιου ἄλλου θεοῦ, ἤ 
τοῦ Ἑνός, σέ μιά ἀντιφατική Του κατά-
στασι. Δέν ὑπάρχει, λοιπόν, ἀντίφασις 
μεταξύ Πνεύματος καί Ὕλης, γιατί τό 
ἄπειρον Πνεῦμα, τό αἰώνιον Πνεῦμα, 
ὁ Θεός, δημιουργεῖ τόν ὑλικόν Κόσμον. 
Ὁ ὑλικός Κόσμος θά ἦταν ποτέ ἀντίθε-
τος στήν ὕπαρξι τοῦ Θεοῦ;... Ἄν εἶναι 
δυνατόν! «Ὁἱ οὐρανοί διηγοῦνται δό-
ξαν Θεοῦ»(Ψαλμ. 18, 2). Πῶς εἶναι δυ-
νατόν οἱ οὐρανοί... οἱ οὐρανοί νά στρέ-
φωνται ἐναντίον τοῦ Θεοῦ;... Ποτέ!... 
Ὕστερα, ἡ ψυχή μέ τό σῶμα. Ἡ ψυχή 
μέ τό σῶμα!... Θά ἀναστηθῇ τό σῶμα 
καί θά σωθῇ! Ἡ Υλη θά σωθῇ!... Αὐτό, 
γιά τούς Γνωστικούς, εἶναι ἀδιανόη-
το· εἶναι ἀδιανόητο! Ἡ Υλη εἶναι κακό 

πρᾶγμα.
Συνεπῶς, ὁ διαβήτης ἐπιβάλεται ἐπί 

τοῦ γνώμονος, ἐπί τῆς Ὕλης. Εἶναι ἡ 
ἐπιβολή τοῦ Πνεύματος ἐπί τῆς Ὕλης. 
Ἀλλά ἐνῶ ἡ Ὕλη εἶναι ἐνενήντα μοιρῶν, 
στήν τελεῖα της ἔκφρασι, ὁ διαβήτης 
εἶναι σέ σαράντα πέντε μοῖρες –ὄχι 
ἐνενήντα–, διότι ἀκόμη δέν ἐπεβλήθη 
τό ἀνθρώπινο Πνεῦμα ἐπί τῆς Ὕλης, 
ἀλλά ἀγωνίζεται νά ἐπιβληθῇ!...

Μέσα εἰς αὐτό τό σύμπλεγμα –ὅπως 
σᾶς εἶπα– ὑπάρχει τό γράμμα Γ ἤ τό 
G. –Μάλιστα, λυποῦνται οἱ Μασόνοι, 
πού δέν ἔχουν ἕνα γράμμα, πού θά 
μποροῦσε νά ἀνταποκρίνεται σέ ὅλες 
τις γλῶσσες καί φυλές τῆς Γῆς, γιά νά 
μποροῦν ὅλοι οἱ Μασόνοι ὅλου τοῦ κό-
σμου νά τό καταλαβαίνουν.

Τί σημαίνει αὐτό;
Πολλές λέξεις τῶν λατινογενῶν 

γλωσσῶν ἔλκουν τήν καταγωγή τους 
ἀπό τήν ἑλληνική γλῶσσα. Θα τό ἰδῆτε 
στήν συνέχεια. Μέ τό γράμμα G συμ-
βολίζεται τό ὄνομα «God», πού θά πῆ 
«Θεός». Ὥστε, λοιπόν, αὐτό τό G ση-
μαίνει «θεός». Ὑπογραμμίσατέ το. 
«Θεός»· αὐτό σημαίνει εἰς τόν ἐλεύ-
θερον Τεκτονισμόν. Ἐλευθεροτεκτονι-
σμός εἶναι ὁ Μασωνισμός.

Ὁ Αγγλος Τέκτων ποιητῆς Burns γρά-
φει τό ἑξῆς:

«Ἡ ἱερογλυφική αὐτή λαμπηδών, 
τήν ὁποίαν οὐδείς ἄλλος πλήν τῶν 
ἀδελφῶν βλέπει».

Τό γράμμα G τό ἀποκαλεῖ «λαμπη-
δόνα»! ἕνα φῶς δηλαδή, πού μόνον οἱ 
ἀδελφοί μποροῦν νά ξέρουν τήν σημα-
σία αὐτοῦ τοῦ G!

Κατά τόν Plantagenet, αὐτό τό G 
εἶναι ἑρμητικῆς προελεύσεως. Προέρ-
χεται ἀπό τήν λεγομένην «ἑρμητικήν 
φιλοσοφίαν», πού ἔχει μέσα μαγεία.

Ὁ Dalco –Αὐτοί εἶναι Τέκτονες– σέ 
μιά του ὁμιλία εἴχε πῆ τό ἑξῆς: «Τό 
γράμμα G, ὅπερ κοσμεῖ τήν στοάν, δέν 
ἐκφράζει μόνον τό ὄνομα τοῦ Μ.Α.Τ.Σ. 
–τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύ-
μπαντος, δηλαδή τοῦ Θεοῦ– ἀλλά ση-
μαίνει ταυτοχρόνως καί τήν ἐπιστήμην 
τῆς Γεωμετρίας». Τό δικό μας Γ, λοιπόν, 
ἤ τό λατινικό G, συμβολίζει τήν Γεωμε-

τρία ἤ Geometry.
Κατά τούς Lennhof καί Posner, 

«αἱ σημασίαι τοῦ G εἶναι θεός –
God–, Γεωμετρία –Geometry–, Γένε-
σις –Generation– καί Γνῶσις». Ἡ λέξι 
«Γνῶσις» δέν γράφεται μεταφρα-
σμένη –αὐτό πού λέμε στά ἀγγλικά 
Knowledge–, ἀλλά παραμένει ἡ ἑλλη-
νική λέξις «Γνῶσις» –ἀπό τούς Γνωστι-
κούς–, ἀλλά μέ λατινικούς χαρακτῆρες· 
Gnossis· καί μεταφράζεται σέ ὅλες τις 
γλῶσσες τοῦ κόσμου μέ τήν ὀνομα-
σία Gnossis. Συνεπῶς, τό ἀρχικό γράμ-
μα εἶναι τό G. Γι’ αὐτό ἐπιμένομε στό 
θέμα Γνῶσις, Γνωστικός.

Τό μασωνικόν λεξικόν γράφει: «Σέ 
πολλές τεκτονικές Δυνάμεις ἐμφανί-
ζεται τό G ὄχι μόνον εἰς τόν ἀκτινο-
βόλον ἀστέρα, ἀλλά καί μεταξύ τῶν 
σκελῶν τοῦ συμπλέγματος διαβήτου 
καί γνώμονος, ὅπως συνηθίζεται καί 
παρ’ ἠμῖν –σέ μᾶς τούς Ἕλληνες–» (Β. 
Λαμπροπούλου, Τό μαῦρο Λεξικό τῆς 
Ἑλληνικῆς Μασονίας, ἐν Γ΄).

Ἀφοῦ, λοιπόν, εἴδαμε ὅτι αὐτό τό G, 
τό Γ, ἀναφέρεται στό θέμα «Γνῶσις», 
πᾶμε εἰς τό τυπικόν του δωδεκάτου 
βαθμοῦ μυήσεως τῆς Μασονίας, γιά 
νά ἰδοῦμε αὐτό τό Γ τί ἔννοια ἔχει. Θά 
σᾶς διαβάσω, ἀγαπητοί μου, μόνο τό 
κείμενο. Εἶναι κείμενα δικά τους, ἀπό 
τούς βαθμούς μυήσεώς των. Θά μετα-
φράζω κατ’ εὐθείαν. Μόνον θά στα-
ματῶ, γιά νά σχολιάζω.

«Ὁ Τελετάρχης –γράφουν– ἀφαιρεῖ 
τήν καλύπτραν τοῦ ὑποψηφίου καί 
ἁπλώνουν ἐπί τοῦ πατώματος ὀθόνην, 
ἐπί τῆς ὁποίας εἶναι ζωγραφημένος μέ-
γας ἀστήρ μέ πέντε ἀκτίνας, φέρων εἰς 
τό μέσον τό γράμμα Γ –περί τοῦ ὁποί-
ου σᾶς ὁμίλησα–.

»Ὁ Μέγας Διδάσκαλος στρέφεται 
πρός τόν ὑποψήφιον πού πρόκειται 
νά μυηθῆ εἰς τόν 12ον βαθμόν –Τοῦ 
ὑποψηφίου δέ τοῦ ἔχουν δώσει ἕνα 
συμβολικόν ὄνομα, ἀποκαλῶντας τον 
«Μωαβῶν». Ὄχι πώς διατηρεῖ αὐτό 
τό ὄνομα· ἁπλῶς, εἶναι ἕνα συμβολι-
κόν ὄνομα, καί βρίσκεται εἰς τό τυπι-
κόν τῆς μυήσεως– καί ἐρωτᾶ:

»Μωαβών, διά νά μᾶς ἀποδείξετε 

ὅτι ἐννοήσατε καλῶς τάς διδασκαλίας 
μας, εἰπέτε μας τί σημαίνει τό μυστη-
ριῶδες γράμμα; –Δηλαδή, αὐτό τό Γ τί 
σημαίνει;–

»Ὁ ὑποψήφιος: Γεωμετρία, Γονι-
μότης.

»Ὁ Μέγας Διδάσκαλος· Πολύ ὀρθόν. 
Μάθετε, λοιπόν, ὅτι σημαίνει πρός τού-
τοις Γνῶσις. –Σωστά τό εἴπατε. Τώρα 
σᾶς λέγω καί τοῦτο· συμπληρωματικά, 
σημαίνει καί «Γνῶσις».–

»(Ἐνταύθα, μακρά καί πλήρης ἐπαί-
νων ἐξήγησις τῆς διδασκαλίας τῶν 
Γνωστικῶν). –Ἐδῶ, ὁ Διδάσκαλος ἐπε-
ξηγεῖ εἰς τόν μυούμενον τί εἶναι αὐτή 
ἡ «Γνῶσις».–

Παίρνομε μερικά ἀποσπάσματα 
ἀπ’ ἐκεῖνα, τά ὁποῖα λέγει ὁ Διδάσκα-
λος εἰς τόν μυούμενον. Σᾶς διαβάζω· 
ἀνάγνωσις:

«Ὁ Γνωστικισμός –Εἴδατε; Διατη-
ρεῖται ἡ ἰδία ὀνομασία, ἔ;– ὁ Γνωστι-
κισμός, μεγάλε καί ἀγαπητέ Ἀδελφέ, 
εἶναι σύνολον μερικῶν διδασκαλιῶν, 
αἵτινες κατέχουν σπουδαίαν θέσιν εἰς 
τήν πνευματικήν καί ἠθικήν ἱστορίαν 
τῆς ἀνθρωπότητος.

»Ἡ λέξις Γνῶσις, λέξις ἑλληνική, πρέ-
πει νά ἐννοηθῇ ὡς τό ἀντίθετον τοῦ 
Πίστις. –Προσέξτε! ἐδῶ!–

»Κατά τούς πρώτους αἰώνας τῆς 
ἀνθρωπίνης ἀμαθείας, ἀνεφάνησαν 
οἱ Γνωστικοί, ἄξιοι σκαπανεῖς τῆς προ-
όδου.

»Ἡ Πίστις εἶχεν ὡς ἀντικείμενον τό ἐξ 
ἀποκαλύψεως δόγμα, ὡς καί τινα γε-
γονότα θεωρούμενα δῆθεν ἱστορικά. 
Ἀπετέλει ἐν μιᾷ λέξει τάς ἐσφαλμένας 
γνώσεις τοῦ ὄχλου τῶν Χριστιανῶν.

»Ἡ γνῶσις, ἐξ ἐναντίας, ἦτο διά μι-
κρόν ἀριθμόν ἐκλεκτῶν. Σκοπός αὐτῆς 
ἦτο ἡ ἔρευνα καί ἡ ἐξέτασις τῶν ἐπι-
κρατουσῶν ἰδεῶν, μέχρι τῆς πρώτης 
αὐτῶν ἀρχῆς, καί σύστασις νέας φι-
λοσοφίας».

Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, σ’ αὐτό τό ση-
μεῖο, ἤθελα νά σχολιάσω τό ἑξῆς: Ἡ 
Γνῶσις, λέγει, ἔρχεται νά στραφῇ ἐνα-
ντίον τῆς λεγομένης ἐξ ἀποκαλύψεως 
πίστεως δῆθεν ἱστορικῶν γεγονότων. 
Ξέρετε ποιά εἶναι αὐτά τά «δῆθεν ἱστο-

ρικά γεγονότα»; Εἶναι ἡ Ἐνανθρώπη-
σις τοῦ Χριστοῦ, ἡ Σταύρωσις, ἡ Ἀνά-
στασις … Τά λέγει «δῆθεν ἱστορικά»! 
Καί ὅτι δῆθεν μέ τήν Παλαιάν –ὅπου 
ἔχομε τήν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ στό 
Σινά ἤ στούς Προφήτας– καί Καινήν 
Διαθήκην ἔχομε τήν ἀποκάλυψι κά-
ποιων πραγμάτων, τά ὁποῖα γίνονται 
γνωστά μόνον διά τῆς πίστεως. Λέ-
γει, λοιπόν, ἐδῶ: «Αὐτό, ἐμεῖς τό πο-
λεμοῦμε. Ἐμεῖς δέν θέλομε τόν παρά-
γοντα Πίστις· ἐμεῖς θέλομε τόν παρά-
γοντα Γνῶσις».

Ὅσοι μπορεῖτε νά καταλαβαίνετε, 
πρίν προχωρήσω, ἀντιλαμβάνεστε τί 
δαιμονισμό ἔχομε ἐδῶ! Εἶναι ἐκεῖνο, 
τό ὁποῖον εἶχε πῆ ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, 
ὁ Διάβολος· ὁ τρισκατάρατος Διάβο-
λος! Εἶχε πῆ εἰς τούς Πρωτοπλάστους 
ὅτι θά ἀνοιχθοῦν τά μάτια σας καί θά 
γνωρίσετε. Μέχρι τότε οἱ Πρωτόπλα-
στοι ποῦ ἐστηρίζοντο; Στήν πίστι. Δη-
λαδή; Σ’ αὐτό πού τούς εἶπε ὁ Θεός: 
«Δέν θά φᾶτε ἀπό τόν καρπόν» (Γέν. 
3, 3). Τελείωσε! Ἐπίστεψαν καί ἐτελεί-
ωσε τό θέμα.

Ἔρχεται ὁ Διάβολος νά προσβάλῃ, 
νά ἀπορρίψῃ τήν Πίστι, λέγοντας τό 
συκοφαντικό: «Σᾶς τό εἶπε ὁ Θεός, 
γιατί σᾶς ζηλεύει καί δέν θέλει νά γί-
νετε θεοί. Καί, ὅταν θά δοκιμάσετε 
ἀπό τόν καρπόν, τότε δέν θά ἔχετε 
ἀνάγκη ἀπό τήν Πίστι· τότε θά ἔχετε 
τήν Γνῶσι. Θά ἀνοίξουν τά μάτια σας 
καί θά γνωρίσετε τό καλόν καί τό κα-
κόν»! (Γέν. 3, 45) Βλέπετε ποιός εἶναι 
ὁ ἀπορρίπτων τήν Πίστιν καί ὁ εἰσηγη-
τής αὐτῆς τῆς Γνώσεως; Ὁ Διάβολος· 
καθαρά, καθαρώτατα!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
2. Ο Ιησούς Χριστός και οι Εσσαίοι: Οι 

Εσσαίοι ήταν μοναχική κοινότητα μακράν του 
Ιουδαϊσμού, αίρεση δηλαδή του Ιουδαϊσμού. 
Το 1947 βρέθηκαν χειρόγραφα, επί της επο-
χής τους, στην Νεκρά θάλασσα, όπου κατοι-
κούσαν. Ομιλεί και ο Φίλων για τους Εσσαί-
ους παλαιότερα. Η κοινότητα αυτή αυτοαπε-
καλείτο «Κοινότης της Διαθήκης». Τηρούσε 
αυστηρώς τον Ιουδαϊκό Νόμο. Θεωρούσε εαυ-
τή ως το υπόλειμμα του λαού του Θεού (= οι 
εκλεκτοί των εκλεκτών). Είχαν λατρευτικές 
καθαρτικές τελετές.

Η σχέση του Χριστού με τους Εσσαίους εί-
ναι αρνητική. Διότι η στάση του Χριστού Ιου-
δαϊσμού ήτο κριτική, την οποίαν δεν ακολου-
θούσαν οι Εσσαίοι, οι οποίοι εστηρίζοντο στο 
γράμμα του Νόμου. Το κοινωνικό και κοσμι-
κό φρόνημα και η φροντίδα του Κυρίου ήτο 

αντίθετος με την αντικοινωνική αρχή των 
Εσσαίων.

3. Ο Χριστός και ο Ιωάννης ο Πρόδρο-
μος: Ο Χριστός στις αρχές του δημοσίου βίου 
Του είχε στενότατες σχέσεις με τον Πρόδρο-
μο, ο οποίος σημειωτέον ανήκει στην Καινή 
Διαθήκη, «Ως γέγραπαται, ιδού εγώ αποστέλ-
λω των άγγελόν μου προ προσώπου σου, ος 
κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου» 
(Μάρ. 1, 2). Και ο Πρόδρομος, όπως και ο Κύ-
ριος κηρύττει την έλευση της βασιλείας των 
ουρανών, και κάνει και αυτός κήρυγμα μετα-
νοίας, «εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερή-
μω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφε-
σιν αμαρτιών» (Μάρκ. 1, 4). Ομιλεί και αυτός 
για την ερχόμενη κρίση, όπως ο Κύριος, και 
θέτει υπό αμφισβήτηση την εκλογή του Ισ-
ραήλ. Κατά τον Πρόδρομο εκλεκτοί είναι μό-
νον οι ποιούντες έργα μετανοίας από τους Ισ-

ορΘοΔοΞη ΔοΓμαΤικη 76ονΗ 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)

ραηλίτες, όχι όλοι οι Ισραηλίτες.
Ο Ιωάννης δεν ταυτίζει τον εαυτόν του 

με τον Μεσσία, αλλά αναμένει τον Μεσσία 
και κηρύττει περί Αυτού. Αναγνωρίζει δε τον 
Μεσσαία στο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, 
«… τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιη-
σούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, ίδε ο 
αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του 
κόσμου» (Ιωάν. 3). Ο Ιωάννης θεωρεί τον εαυ-
τόν του ως πρόδρομον του Μεσσία (= του Χρι-
στού). Βρίσκεται στην υπηρεσία του Μεσσία, 
«… και εκήρυσσε λέγων, έρχεται ο ισχυρότε-
ρός μου οπίσω μου, ου ουκ ειμί ικανός κύψας 
λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού» 
(Μάρκ. 1, 7-8).

Το βάπτισμα του Προδρόμου είναι προεικό-
νισμα του βαπτίσματος του Μεσσία, «… εγώ 
μεν βαπτίζω υμάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει 
υμάς εν Πνεύματι Αγίω» (Μάρκ. 1, 8). Ο Κύ-

ριος δεν είναι αντίπαλος του Προδρόμου. Το 
έργο του Χριστού δεν αποτελεί συνέχεια του 
έργου του Ιωάννου, αλλά το έργο του Ιωάν-
νου αξιολογείται από το έργον του Χριστού. 
Υπάρχει διαφορά ως προς την ζωή και το κή-
ρυγμα μεταξύ Ιωάννου και Ιησού Χριστού; Ο 
Ιωάννης είναι ασκητής μακράν της πόλεως 
στην έρημο και το κήρυγμά του είναι απαι-
σιόδοξο, «γεννήματα εχιδνών… ήδη δε και η 
αξίνη προς την ρίζαν προς το δένδρον κείται. 
Παν ούν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκ-
κόπτεται και πυρ βάλλεται» (Ματθ. 3, 4-12). 
Ενώ αντίθετα ο Κύριος ζει μία ζωή περισσότε-
ρο κοσμική. Ο Κύριος ζει ασκητικά εντός του 
κόσμου. Έχει λιτή ζωή και είναι εν μέρει κατά 
του πλούτου. Το δε κήρυγμα του Χριστού είναι 
Ευαγγέλιον (= Εύ-αγγελία – καλή, ευχάριστη 
αγγελία) ήτοι κήρυγμα χαράς και σωτηρίας.

(συνεχίζεται)   

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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Λαμπαδάριος

Δυο πραΓμαΤικεΣ 
ιΣΤοριεΣ

Αυτό που διάβασα, σφηνώθηκε μέσα μου σαν 
άγγιγμα καυστήρα σαν αδυσώπητος έλεγχος. 
Απόμεινα με το στόμα ανοιχτό και με την καρ-
διά θαμμένη στη θλίψη.

Ποια είναι αυτή η τόσο αιφνιδιαστική αποκά-
λυψη; Ακούστε την: 

Ήταν πριν λίγες ημέρες που ένας δεσπότης 
έψαχνε – πληρώνοντας όσο-όσο – να βρει ανταλ-
λακτικό (συκώτι) να αντικαταστήσει το φθαρμέ-
νο δικό του.

Και το μυαλό μου πήγε στο μήνυμα του 2009 
του δεσπότη Λάρισας προς το χριστεπώνυμο 
πλήρωμα που έλεγε: «Ας μην αρνηθούμε να 
δώσουμε λίγη από τη ζωή μας στο Κύριο Ιη-
σού… Διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστό-
λων “μακάριον εστί μάλλον διδόναι ή λαμβά-
νειν” (Πράξ. κ΄ 35), είναι δηλαδή μακάριο το να 
δίνουμε από το να λαμβάνουμε…».

«Ας θυμηθούμε τον άγιο Μακάριο τον Αιγύ-
πτιο που μας διδάσκει πως δεν μπορούμε να 
σωθούμε διαφορετικά, παρά μόνον δια του 
πλησίον μας».

Συνέχεια θυμήθηκα εκείνη τη γυναίκα στο 
ΜΑΤΙ Αττικής που συγκλόνισε με το απόλυ-
το άδειασμα της αγάπης στη διακονία του αν-
θρώπου.

Ήταν οι στιγμές που ο ουρανός σκοτείνιασε 
από καπνούς και η πύρινη λαίλαπα σαν βεζού-
βιος λάβα, κατέβαινε από το βουνό πλησιάζο-
ντας το σπίτι όπου έμενε αυτή η γυναίκα. Χωρίς 
χρονοτριβεί αρπάζει πετσέτες, τις βουτάει στο 
νερό, τις τυλίγει βρεγμένες στα εγγόνια και κα-
τεβάζοντάς τα στην αυλή, τα δείχνει το δρόμο 
για την θάλασσα, λέγοντάς τα να μη γυρίσουν 
πίσω ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν ακούσουν.

Τα εγγόνια, που έκλαιγαν, την εκλιπαρούσαν 
να πάνε μαζί. Αυτή τα σταύρωνε και τα ξεπρο-
βόδισε. Γύρισε να προστατέψει, τον ανήμπο-
ρο άνδρα της.

Γύρισε πίσω και μια που αδυνατούσε να του 
προσφέρει την οποιαδήποτε βοήθεια έμεινε να 
καεί μαζί του, παρ’ όλο που ήξερε ότι μπορούσε 
να σωθεί, τουλάχιστον η ίδια, εφόσον ο άντρας 
της θα πέθαινε αναπόφευκτα.

Αλλά ήξερε ότι δεν μπορούσε να τον αφήσει 
να πεθάνει μόνος του, αβοήθητος και εγκαταλε-
λειμμένος. Ήξερε αυτό  που δεν ξέρουν οι πολ-
λοί, ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει 
για πολύ χωρίς αγάπη και αλληλεγγύη.

Η γυναίκα που ενήργησε έτσι και κάηκε τελι-
κά στο ΜΑΤΙ, γνώριζε και κάτι άλλο. Γνώριζε ότι 
η βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη, που συγκροτεί 
τον άνθρωπο, όσο παραμένει άνθρωπος, είναι 
η αξιοπρέπεια.

Η γυναίκα αυτή μπορούσε να σωθεί από την 
κόλαση της φωτιάς. Κάνοντάς το όμως, θα ακύ-
ρωνε το ηθικό περιεχόμενο της ζωής της. Η ζωή 
της, από δω και πέρα, θα γίνονταν ένας διαρκής 
εφιάλτης, μια κόλαση. Θα τη στοίχειωνε η σκέ-
ψη των τελευταίων στιγμών του άνδρα της, να 
πεθαίνει αβοήθητος και παρατημένος.

Πιθανόν οι δικοί της να τις έλεγαν ότι καλά 
έκανε και έφυγε ή μπορεί να μην της έλεγαν και 
τίποτα! Κάθε φορά όμως που θα της έρχονταν 
στη φαντασία της το απελπισμένο βλέμμα του 
αβοήθητου άνδρα της θα παρακαλούσε κάθε 
φορά να τελειώσει μια ώρα αρχύτερα την γε-
μάτη εφιάλτες ζωή της.

Φαινομενικά, παράλογη η επιλογή της. Όμως 
είναι η μόνη λογική διότι είμαστε «αλλήλων 
μέλη». Ευχόμαστε οι δικοί της να ζήσουν και να 
την θυμούνται με περηφάνια.

Η άλλη περίπτωση είναι το αντίθετο, διότι προ-
σπαθεί να αρπάξει την ζωή από άλλον για να ζή-
σει αυτός ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ!

ΔιαΤαΓη
κλειΔΩΣΤε ΤουΣ 120 ΝαουΣ
Τόπε και τό κανε ο Τοποτηρητής της Λάρισας  Ιγνάτιος Δη-

μητριάδος. Κατά το “δεσποτική διαταγή” και τα σκυλιά δε-
μένα (λαϊκή ρήση). Η διαταγή του δεσπότη έλεγε: “Όλοι οι 
ναοί στις 4 Αυγούστου δεν θα λειτουργήσουν εκτός κά-
ποιας ειδικής εξαίρεσης διότι είναι το 40κονθήμερο μνη-
μόσυνο του κυρού Ιγνατίου”.

Έφθασε εποχή που πιο εύκολα παραβιάζεις ένα “σουλτα-
νικό φιρμάνι” παρά μια δεσποτική διαταγή. Οι ιερείς οι πι-
στοί στην εντολή για μέρες ικέτευαν τους φιλόχριστους πι-
στούς, τα μέλη των “φιλανθρωπικών” οργανισμών, τους επι-
τρόπους, ψάλτες, ιερόπαιδας, εθελόντριες… και βάλε, να συμ-
μετάσχουν “προθύμως” στην επιμνημόσυνη ακολουθία του 

‘‘αδικοχαμένου’’ δεσπό-
τη τους, δεδομένου ότι θα 
ήταν και ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ.

Απ’ όρθρου βαθέως οι 
ψάλτες κανοναρχούσαν 
με τα μεγάφωνα στη δια-
πασών, οι δεσποτικές λι-

μουζίνες κατέφθαναν, δύο πούλμαν κατέβαζαν τεθλιμμέ-
νους, ακολουθούσαν οι πενθούντες με μπροστάρηδες τους 
παπάδες. Στην διαδρομή όμως μερικοί λοξοδρομούσαν, άλ-
λοι κοντοστέκονταν, και όσοι έφθαναν στο ναό, γίνονταν το 
“έλα να δεις” γιατί πολλοί ιερείς είχαν την ‘‘αγαθή’’ πρόνοια 
να δείξουν με καμάρι το μεγαλόπρεπο μνήμα όπου εναπόθε-
σαν τον “αγαπημένο” τους δεσπότη.

Τότε… πολλοί αγανακτισμένοι τόβαζαν στα πόδια, άλλοι 
μουρμούριζαν και άλλοι κάνοντας χειρονομίες φώναζαν… 
Ιερέας που προσπάθησε να σταματήσει τους “τεθλιμμένους-
πενθούντες” έγινε του χαμού… - Μήτσιο, Σταματή, Γρηγό-
ρη… που πάτε, γυρίστε πίσω… σας πλήρωσα και τα εισιτή-
ρια… θα γίνω ρεζίλι στο δεσπότη… Τι άκουγε και τι έβλεπε 
κανείς μέσα σ’ αυτή την αντάρα… δεν περιγράφεται!!!

Κάποιος “εκκλησιαζόμενος” στο βόρειο νάρθηκα βλέπο-
ντας τις ιλαροτραγικές σκηνές που διαδραματίζονταν για 
την αγάπη προς τον ποιμενάρχη τους, με τον οποίο πριν λίγο 
καιρό όπου γίνονταν τσάια, εκδρομές, τσιμπούσια με βιολιά 
και με νταούλια ήταν πρώτοι και καλύτεροι, και μόλις έκλει-
σε τα μάτια τον… ξέχασαν, φώναξε: Τί είναι τούτο που συμ-
βαίνει, όλοι οι ναοί κλειδωμένοι, και κόσμος να μην υπάρχει; 
Ευτυχώς πούρθαν κι αυτοί οι ξένοι γιατί θάχαμε ένα τσούρ-
μο δεσποτάδες (28 τον αριθμό), καμία εκατοπενηνταριά πα-
πάδες και καμιά εκατοστή όλο κι όλο το φιλόχριστο πλήρω-
μα… ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΕΖΙΛΙΚΙ;

“Άγιε” πειραιΩΣ 
παίζουμε θέατρο;

Ήταν μεταπασχαλιάτικες ημέρες (Μάιος 
2013) όταν βρέθηκα σε σαλόνι αναμονής ια-
τρείου. Η συζήτηση μεγάλη. Ο λόγος περί 
“μεταμοσχεύσεων” και μια μάνα να αντιμε-
τωπίζει σχετική δοκιμασία με τον τριαντά-
χρονο γιο της.

Το συνδιοργανούμενο συνέδριο – δικό σας 
και του Γλυφάδας – πριν λίγες ημέρες είχε 

τελειώσει... Είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, 
σοφές κουβέντες, πειστικά λόγια, αγιογρα-
φικά κατοχυρωμένα. Δεν αποδέχονταν αμ-
φισβήτηση.

Η χαροκαμένη μάνα, αφού πούλησε το δια-
μέρισμά της, περίμενε με λαχτάρα το τηλεφώ-
νημα της εύρεσης του μοσχεύματος ήπατος 
για τον γιο της. Παρούσα στο σαλόνι, άκουγε 
την αμπελοφιλοσοφία συλλογισμένη.

Οι μέρες και τα χρόνια κυλούσαν. Η γενομέ-
νη συζήτηση κι αυτή ξεχάστηκε γιατί – όπως 
συνήθως – στους χώρους αυτούς γίνονται για 
να περνάει η ώρα…

Και φθάσαμε φέτος (5 χρόνια μετά) 16 Ιου-
νίου, όταν βρέθηκε μπροστά μου μια γυναί-
κα μαυροντυμένη να με απευθύνει ένα δρι-
μύ “ΚΑΤΗΓΟΡΩ”. «Θυμάστε τι λέγατε – μου 
είπε – για την ημερίδα της μητρόπολης Πει-
ραιώς στο ιατρείο του… κι εγώ πίστεψα, 
άκουσα τα λεγόμενά σας και είπα… “έτσι 
θέλει ο Θεός και για τον γιο μου, αυτός μας 
τα δίνει, αυτός μας τα παίρνει…».

Μήπως είδατε προχθές αυτόν, τον Πειραι-
ώς, που τάλεγε τόσο ωραία στο συνέδριο, 
πόσο πιο ωραία και με τι πόνο έψαλλε την 
εξόδιο ακολουθία του δεσπότη μας Ιγνατί-
ου («Μακάριοι οι δεδιωγμένοι… Χριστός σε 
αναπαύσοι εν χώρα ζώντων και πύλαις Πα-
ραδείσου ανοίξοι σοι…») που, ο καημένος 
είχε εναποθέσει την ζωή του στα χρυσά χέ-
ρια του Τζάκη και όχι του Θεού; Και μάλιστα 
για να μην περιμένει πολύ, μάζεψαν οι ακτήμο-

νες – φτωχούληδες δεσποτάδες έρανο, για να 
μπορεί να συντομεύσει ο χασάπης την σφα-
γή του αδέσποτου αφρικανόπουλου, ώστε 
να δώσουν ΧΡΟΝΟΥΣ στον συνάδελφό τους 
φτωχούλη Ιγνάτιο!!!

Τί να απαντήσω “άγιε” Πειραιώς; Έσκυψα 
το κεφάλι αναλογιζόμενος και την δική μου 
ευθύνη γι’ αυτά που είπα τότε… δίνοντας πί-
στη στα λόγια σας.

Και το σφυροκόπημα συνεχίστηκε. Με ρώ-
τησε και με ξαναρώτησε: Ο Θεός έχει δύο μέ-
τρα και δύο σταθμά; Στον λαοτζίκο την αρρώ-
στια την στέλνει ως ευλογία και στους πλούσι-
ους και εκπροσώπους του ως δοκιμασία που 
έχουν τη δυνατότητα να γιατρέψουν τα χρυ-
σά ιατρικά χέρια μεταμοσχεύοντας;

Τι να απαντήσω “άγιε” Πειραιώς; Μού ’ρθε 
σκοτοδίνη… Όταν συνήλθα δάκρυσα… Την 
κοίταξα, με κοίταξε και κατάλαβε… Και τότε 
θυμήθηκα τον Σεραφείμ Ορφανό (δεσπότη 
Λάρισας τον ονομαζόμενο “τσιφλικά”) που 
έλεγε: «Ο κάθε αρχιεπίσκοπος ή δεσπότης 
πρέπει να έχει περιουσία για να ζει καλά!». 
Και η ακτημοσύνη είναι μόνο για τα καλογέ-
ρια; Αλλά καλύτερα ήταν αυτά που έλεγε ο 
Παντελεήμονας Μπεζενίτης που τον συμπα-
ρασταθήκατε στα δικαστήρια. «Την μεγάλη 
περιουσία που απέκτησα την θέλω για τα 
γεράματά μου!». Δηλαδή, ο ΘΕΟΣ εσάς τους 
δεσποτάδες, σας εξαιρεί από τον κανόνα;

“Άγιε” Πειραιώς, μήπως παίζουμε θέατρο;

 28 δεσποτάδες… Τί…! 
Το καμένο μαΤι σας κοίταζε και έκλαιγε!!!
Ήταν ημέρες φρίκης, εικόνες που δεν ξεπερνιούνται και ούτε ξεχνιού-

νται! “Φωνή… ηκούσθη, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός…” (Ιερ. 38, 
15). Πτώματα παιδιών, ενηλίκων και γερόντων απανθρακωμένα που 
ήταν αδύνατον να αναγνωριστούν κι από δικούς τους ανθρώπους, κα-
θώς και χιλιάδες σπίτια, αυτοκίνητα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστή-
ρια, έγιναν στάχτη.

Ο ιατροδικαστής κ. Ηλίας Μπογιώκας περιγράφει: «Υπήρξε μεγάλη δυ-
σκολία στο να βρούμε κάποιον ιστό….Ο θάνατος και ο τρόμος που αντι-
κρίζεις… Δεν μπορεί να εξοικειωθεί ένας άνθρωπος ψυχικά με τον θάνα-
το και ειδικά με τέτοιου είδους θάνατο. Μπορεί απλώς να αντιμετωπισθεί 
από φιλοσοφική άποψη ότι, εκτός από το σώμα υπάρχει και η ψυχή, ότι 
υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Μόνο έτσι μπορώ να αντιμετωπίσω εγώ και 
οι άλλοι συνάδελφοί μου αυτό που ζήσαμε…», και κατέληξε: «Είχαν όλοι 
τους μαρτυρικό θάνατο!».

“Άγιοι” δεσποτάδες, ένας γιατρός σας ντρόπιασε και σας έκανε μάθημα 
θεολογίας. Πού ήσασταν ολόκληρη εκατοντάδα και δεν πήγε ούτε ένας 

σας στον τόπο του μαρτυρίου 
ή στο σημείο, τουλάχιστον, 
που βρέθηκαν είκοσι οκτώ 
(28) άνθρωποι – παιδιά, μα-
νάδες, πατεράδες, παππού-
δες – αγκαλιασμένοι, αφήνο-
ντας την τελευταία τους πνοή 
ώστε να διαβάσει ένα τρισά-
γιο; Ήρθατε όμως στη Λάρι-
σα το ένα τρίτο (1/3) της Ιε-
ραρχίας αφενός, γιατί το εκεί 
θέματα δεν αντέχονταν, και 

αφετέρου γιατί εδώ συνδυάζονταν η υποχρέωση (το μνημόσυνο που 
μπορούσε να κάνει και ένας απλός παπάς) με την επίδειξη του περιφε-
ρόμενου πλούτου, την καλοπέραση – ασφαλώς δεν ήταν φασόλια και 
πιλάφι – και την ικανοποίησή σας ότι προσφέρατε στον κοιμηθέντα την 
εκδούλευση της αναγνωρίσεώς του, αυτήν που οι Λαρισαίοι απέρριψαν 
ακόμη μια φορά δια της απουσίας των στην κηδεία και στο μνημόσυνο.

Λέτε ο θεός να σχωρνάει κάποιον όταν ακούει να του ψάλλουν πολ-
λοί δεσποτάδες! 

ΤΙ ΚΡΙΜΑ! ΤΙ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ είναι αυτό, που να μην σας θυμίζει τίποτα το 
όρος Κάρμηλος με τους 450 προφήτες του Βάαλ και τους 400 των δασών;

Δεν σας προβληματίζει το ότι ενώ πέρασαν 22 χρόνια από την κοίμη-
ση του κυρού Θεολόγου χιλιάδες πιστοί εξακολουθούν να διανύουν χι-
λιόμετρα να παραβρεθούν στην επιμνημόσυνο δέηση που ψάλεται κάθε 
χρόνο στο τάφο του, χωρίς δεσποτάδες;

Και το θέμα των 28 δεσποτάδων για ένα μνημόσυνο κάνει τον κόσμο 
να καγχάσει και να κουνάει το κεφάλι για το κατάντημα…!

ΨΑΛΤΙΚΑ


