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ΨΑΛΤΙΚΑ
• αν δεν ταιριάζαμε, 

δε θα συμπεθεριάζαμε

• “άγιε” ΔεΣΠΟτα π. ΙερΩΝυΜε ΠΟυ 
ΒρΙΣΚΟΝταΙ τα “διασκορπισμένα 

όβολα” τΟυ ΔεΣΠΟτΗ 
ΙΓΝατΙΟυ ΛαΠΠα;

• Ο “άγιος” ΒΟΛΟυ και τα ΘαΜατα

Ανοιχτή επιστολή προς τον 
πιστό λαό των Ι. Μητροπόλεων 

Κυθήρων και Αιτ/νιας

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

σελ.4

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
(Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα διάφορα επίκαιρα 
θέματα, που οι άλλοι δεν τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

A) Η Κα. Πρόεδρος και 
το “Μεγάλο μας Τσίρκο”!

Β) ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ Η Παναγία μας… κλαίει 
και ο Ουρανός στάζει αίμα!
Γ) ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ;;;

∆) Ο Ομπάμα, τα γενέθλια και το 666
Ε) ΣΕΙΣΜΟΥΣ 9 ρίχτερ

σελ. 15

Η ΣΦαΓΗ τΩΝ 12 ΜΗτρΟΠΟΛΙτΩΝ  (1974  2021) 62o μέρος

ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
“άγιε” Δέσποτα για την αξιοπρεπή 

καλλιτεχνική προσφορά σας στη Λάρισα!

σελ. 6

σελ. 13

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, 
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
 11ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει 

να  είναι  η παρουσία μας μέσα στο ναό)

σελ. 5

ΈΛΛΗΝΕΣ και 
ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ , 
ΜΗΝ Επιτρέψετε νά 
ΚΛΑΔΕΨΟΥΝ τούς 

ΠΑΝΑΞΙΟΥΣ και ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ Ποιμενάρχες 
σας.Δείξτε Τή Δυναμή Σας.

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΠΟΙΜεΝεΣ ΚαΙ ΠΟΙΜΝΙΟ

Χαράσσονται οι παρακάτω σκέψεις 
με την αφορμή του ακούσματος του 
ΙΑ΄Εωθινού  την Κυριακή,5 -8-2021.

σελ. 7

σελ. 3 

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ένας εκ των 
12 διωχθέντων

11ο μέρος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:      ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
απάντηση στο «ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» για την απάτη του φθηνού ρεύματος

σελ. 11-12

Δόμνα Βισβίζη: 
η Θρακιώτισσα 

του 1821!

σελ. 5,6

Μεγάλα ερωτήματα και δύσκο-
λες οι απαντήσεις.

Γιατί τα καίνε και τι εξυπηρετούν;
Γιατί τόσες υπηρεσίες που ασχο-

λούνται και πληρώνονται γι’ αυτό, 
δε βοηθούν στη σύλληψη των 

εμπρηστών και στην πρόληψη των 
πυρκαγιών και στη διαφύλαξη των 
δασών;

Γιατί δε δίνει πληροφορίες το 
διεθνές, κατασκοπευτικό δίκτυο 
ECHELON που μπορεί να δει 

λεπτομερώς, τί γίνεται σε οποιο-
δήποτε μέρος της γης με μεγάλη 
ακρίβεια;

Αν ρωτάτε γιατί; Η δική μας 
απάντηση είναι ότι η Νέα Τάξη της 
συνωμοτικής Παγκοσμιοποίησης 

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΝΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ !     ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΝΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ !

σελ. 9-10

Δέσποτα Ιερώνυ-
με, η Λάρισα περί-
μενε επίσκοπο, δεν 
ήθελε ΔΕΣΠΟΤΗ, 
Δεσποτάδες ρασο-
φόροι, εγκολπιοφό-
ροι, πολιτικάντηδες, 

μπιζναδόροι, μπουρζουάδες, θαμώνες σε 

σελ. 13

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Τὸ ράσο δὲν πρέπει νὰ ἀπειλεῖ, 
ἀλλὰ νὰ θυσιάζεται...

σελ. 14

Ενώ “κάθε 
ευχαριστιακή 
σύναξη είναι 
η σύναξη ολό-
κληρης της Εκ-

κλησίας, γιατί η Ευχαριστία είναι το μυστήριο 
ολόκληρου του Χριστού” (Ιερ. Γρηγορίου, 
“Σύναξη”, Αθήνα 1982, σελ. 41).

Ουαί…ουαί, Αρχιερείς της Εκκλησίας

Ουαί… ουαί, Φαρισαίοι υποκριταί !!!
σελ.8

Ουαί… ουαί, 
Άρχοντες 
της χώρας

«Οι μεγάλοι 
αγώνες ζητούν

μεγάλες καρδιές• 
και μεγάλες

καρδιές είναι αυτές 
που μπαίνουν

σε μεγάλες θυσίες»
Η Δόμνα ξεκινάει τα παι-

δικά της χρόνια την ώρα της 
πλούσιας σποράς του σπόρου 

Μέχρι τους πρώτους μή-
νες του 1967, όποια πόρτα 
και αν δοκίμαζες να μπεις 
στο Εκκλησιαστικό Διοι-
κητήριο, θα συναντούσες 
μπροστά ως θυρωρό την 
ωμή διαφθορά. Την ασύδο-
τη, αδιάντροπη και προκλη-
τική διαφθορά, που βρώμιζε 
τον ιερό χώρο, που αποσυ-

ντόνιζε τη λειτουργία των 
χαρισματικών, αγιοπνευμα-
τικών θεσμών.

Δεν είναι εύκολο να απα-
ριθμήσουμε και να κατα-
γράψουμε το σύνολο των 
ντοκουμέντων που βεβαι-
ώνουν την έκταση και την 
ένταση της αλλοτρίωσης και 
της διαφθοράς. Κάποια τα 

(Ο αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος α΄ Κοτσώνης)

σελ. 15

Ας αφήσουμε κατά μέρος τα μασονικά 
του εφευρήματα και να μπούμε στον ανθό-
κηπο αποσπασμάτων ενός μικρού μέρους 
της “ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ” του. 

“Πας ο μισών τον αδελφόν
αυτού Αδελφοκτόνος εστίν” (Λουκ. 

Α΄, 13)1. Λάρισα τη 9η Αυγούστου 1969
Προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην… 

Κον ΘΕΟΛΟΓΟΝ.

1 ) Η παράγραφος αυτή δεν είναι του Ευαγγελιστού Λουκά,-όπως- 
αλλά η πρώτη από τις τρεις επιστολές του Ευαγγελιστού Ιωάννου 
του Θεολόγου (Α΄ Ιωάννου 3, 15) που την έγραψε στην Έφεσο για 
να στηρίξει τους χριστιανούς από τους ψευδοδιδασκάλους.

Σεβασμιώτατε.
«Παρουσιαζόμενος σήμερον ίνα υποβάλω 

εις την Υμετέραν Αγιότητα ταπεινάς τινάς 
παρατηρήσεις, αισθάνομαι προ παντός 
άλλου την ανάγκην να παράσχω την διαβε-
βαίωσιν, ότι τούτο πράττω μόνον χάριν της 



2 ΑΓΩΝΑΣ αυγουστοσ 2021

συνέχεια από τη σελ. 1
Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ 

(Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου)
Έ ν α ς  ε κ  τ ω ν  1 2  δ ι ω χ θ έ ν τ ω νΑληθείας, του δικαίου και του γοήτρου λειτουρ-

γών τινών της καθ’ ημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Επίσης δε δια να επιστήσω ευσεβάστως την 
προσοχήν Υμών δια την αντιχριστιανικήν και 
έξω από τας ευαγγελικάς παραδόσεις διαγωγήν 
του Αρχιμ. Κου Αθαν. Μυτιληναίου, του Ιεροκή-
ρυκος κ. Βασιλ. Παπανικολάου και άλλων τινών, 
γνωστών Υμίν.

Περί τούτων αναφέρων εις την Υμετέραν 
Αγιότητα, ότι ο μεν Αρχ. κος Αθαν. Μυτιληναίος, 
πλην των άλλων, έθεσεν εις κυκλοφορίαν δι’ 
ανθρώπων 2 του, ο δε κ. Βασιλ. Παπανικολάου 
προσωπικώς εις το Α΄ Γυμνάσιον Αρρένων κι’ 
αλλαχού, εν βιβλίον υπό τον τίτλον “Το ξεσκέ-
πασμα της Μασονίας” γραμμένον, ατυχώς δια 
την Εκκλησίαν μας, από τον τέως Ηγούμενον 
της Ι. Μονής Πετράκη Αρχιμ. κ. Χαράλ. Βασι-
λόπουλον, το οποίον περιέχει, ό,τι βρωμερόν, 
χυδαίον, κακόν απάνθρωπον και ψευδές είναι 
δυνατόν να φαντασθή μια διεστραμμένη φύσις, 
ξένη οπωσδήποτε και προς το γράμμα και προς 
το πνεύμα της χριστιανικής θρησκείας. 

Ούτε ολίγον ούτε πολύ, κατά το χυδαιογρά-
φημα αυτό, οι ανήκοντες εις τον Τεκτονισμόν, το 
Ρόταρυ και τον Προσκοπισμόν είναι “σατανάδες” 
που θέλουν να καταστρέψουν την πίστιν του 
Χριστού.

» Εις το χυδαιογράφημα αυτό, δεν παραλείπε-
ται ασεβής υπαινιγμός κι εναντίον αυτού τούτου 
του Παναγιοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. 
Αθηναγόρα καθώς και τοιούτος κατά του Προέ-
δρου Χάρυ Τρούμαν, ο οποίος εν τούτοις έσωσε 
και το έθνος μας και την Εκκλησίαν μας από της 
Ερυθράς Στέπας και τον οποίον προσφάτως η 
Ελληνική Πολιτεία ετίμησε, δια τους ανωτέρους 
λόγους και με ανδριάντα και με ονοματοθεσίαν 
πλατείας εν Αθήναις.

» … Νομίζω ότι δικαιολογημένη είναι και η 
κατάπληξίς μου και η αγανάκτησίς μου, διότι 
τινές Ιερωμένοι και Ιεροκήρυκες, οι οποίοι θα 
έπρεπε να είναι το φως του κόσμου, παρωθού-
μενοι από το πάθος των και βασιζόμενοι επί του 
παχυλού σκότους της αμαθείας των διαβάλλουν 
ως εχθρούς της θρησκείας και της κοινωνίας 
ανθρώπους εις ουδέν πταίξαντες και αξίους 
κάθε τιμής, δια συκοφαντικών κι υβριστικών 
φράσεων, τας οποίας ο υπογράφων μετά με-
γάλης συστολής κι αιδούς έθεσεν υπ’ όψιν της 
Υμετέρας Αγιότητος.

» Ο δε Καθηγητής και Ιεροκήρυξ κ. Βασιλ. 
Παπανικολάου, κατά τρόπον ήκιστον Χριστια-
νικόν, κατά συχνά χρονικά διαστήματα κι από 
του Άμβωνος της Εκκλησίας… Αδίστακτος ηθι-
κώς, ξένος δι’ οπωσδήποτε προς το πνεύμα της 
διδασκαλίας του Ιησού, προσπαθεί να εξεγείρη 
τα γραΐδια, τους αγραμμάτους, τους φανατικούς 
και τους λοξούς, υλικόν, το οποίον πράγματι έχει 
ανάγκη της ορθής χριστιανικής διδασκαλίας 
και το οποίον ουδένα κίνδυνον διατρέχει – καθ’ 
οιονδήποτε τρόπον – εκ του Τεκτονισμού, 
υποσκάπτει συνειδήσεις, τραυματίζει ψυχικώς 
συνανθρώπους του… και συνεπώς ανάξιος να 
χρησιμοποιή τον Άμβωνα της Εκκλησίας.

» Αλλ’ ας ίδωμεν την ουσίαν του θέματος (Και 
αναπτύσσει ο σεβάσμιος της στοάς κ. Μεσσήνης, 
σε δύο πυκνοσελίδες τι είναι Τεκτονισμός – Μα-
σονισμός).
2) Πιθανώς να είναι πλείονες. Ο υπαινιγμός είναι σαφής και 
αφορά τον ιατρόν της πόλεώς μας κ. Ι. Αργυρούλην, ο οποίος 
το διανέμει προς πάσας τας κατευθύνσεις με διάθεσιν… 
αποστολικήν. Εν τούτοις εις προσωπικήν ερώτησίν μου, 
απάντησεν ανευρυθριάστως, ότι διανέμει το χυδαιογράφημα 
αυτό ως πνευματικόν τέκνον του πατρός Αθανασίου, επειδή 
πιστεύει, ότι ο Τεκτονισμός είναι θρησκεία…

Εις ότι αφορά τον καθηγητήν και Ιεροκήρυκα κ. Βασ. 
Παπανικολάου θέλω να πιστεύω, ότι θα πρέπει να του 
απονεμηθή έπαινος, αφού ως καθηγητής των θρησκευτικών 
και Ιεροκήρυξ, τοιούτους χυδαίους σκανδαλισμούς ενέσπειρεν 
εις την μαθητιώσαν Νεολαίαν μας.

Συνεχίζει, με άλλες δύο σελίδες με ονόματα 
“σπουδαίων” προσωπικοτήτων παγκόσμια που 
ήταν Τέκτονες (Μασόνοι), όπως: 

» Τέκτονες υπήρξαν άνω των 15 προέδρων 
των ΗΠΑ εκ των τελευταίων δε ο Φραγκλίνος 
Ρούσβελτ, ο Χάρρυ Τρούμαν και ο Λύντον 
Τζόνσον.

Η πλειονότης των μελών του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου των ΗΠΑ.

Τέκτονες υπήρξαν αι πρωτεργάται της 
Αμερικανικής Ανεξαρτησίας Ουάσιγκτον… Οι 
Αμερικανοί Στρατηγοί Μάρσαλ, Μακ Άρθουρ… 
και ο τελευταίος Διοικητής του ΝΑΤΟ Λύμαν 
Λέμιτσερ…

Διακεκριμέναι προσωπικότητες, οι Γκαίτε, 
Βολταίρος… και μέγας ευεργέτης της ανθρωπό-
τητος Φλέμινγκ…

Οι πρωτεργάτες της ιταλικής ανεξαρτησίας 
Γαριβάλδης…

Ο εκάστοτε Διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, 
εκλέγεται κατ’ έθιμον Μέγας Διδάσκαλος του 
Αγγλικού Τεκτονισμού (Μασονισμού)…

Ο Βασιλεύς της Αγγλίας είναι και αρχηγός 
της Αγγλικανικής Εκκλησίας και στα νομίσματα 
αναγράφεται ως FIDEI DETENSOR…

Οι Βασιλείς Εδουάρδος ο 7ος (και μια σειρά 
μεγάλη) υπήρξαν μεγάλοι Διδάσκαλοι του Αγ-
γλικού Τεκτονισμού.

Η πλειονότης των Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων 
και Ιερέων της Αγγλικανικής Εκκλησίας είναι 
τέκτονες (μασόνοι) και είναι υπερήφανοι δια την 
τοιαύτην ιδιότητά των (και έρχεται με ονόματα 
ελλήνων “μασόνων”) όπως τους πρωτεργάτες 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, τους 
Αλεξ. Υψηλάντη και τους αδελφούς του, Ιωάν. 
Καποδίστρια, Παλαιών Πατρών Γερμανό… τους 
Αρχηγούς της Φιλικής Εταιρίας… είναι τέκτονες 
(μασόνοι)3. Και το έργον της οργ;ανώσεως μερι-
κώς προεπαναστατικών Εταιριών και κυρίως της 
Φιλικής Εταιρίας, είναι έργα καθαρώς τεκτονικά.

» Κληρικοί τέκτονες, τους οποίους ενδεικτικώς 
αναφέρομεν υπήρξαν: εκ των Πατριαρχών, μετά 
του Ιωακείμ του Γ΄ οι Παναγιώτατοι Βασίλειος 
ο απ’ Αγχιάλου, Μελέτιος Μεταξάκης… ως και 
ουκ ολίγοι Μητροπολίται της Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας μας 4.

» Τέκτων υπήρξεν ο αείμνηστος Βασιλεύς 
Γεώργιος ο Β΄ ο οποίος διετέλεσε και Πρόεδρος 
Στοάς 5 γνωστός τοις πάσιν δια την βαθείαν του 
προσήλωσιν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν.

Δώδεκα Πρωθυπουργοί της Ελλάδος υπήρξαν 
τέκτονες, (και αναφέρει) Ελ. Βενιζέλος…

3  Αρκετά ονόματα που αναφέρει ο σεβάσμιος της στοάς κ. 
Μεσσήνης υπάρχουν κείμενά τους που αποδεικνύουν ότι δεν 
υπήρξαν μασόνοι.
4 Εδώ είναι το μασονικό τέχνασμα, να αφήνει αιχμές χωρίς να 
αναφέρει κανένα όνομα.
5  Για το Βασιλέα και τη μασονική ιδιότητα θα αναφερθώ σε 
ένα σχεδόν άγνωστο περιστατικό που έγινε στην Κοζάνη.

Ο Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης υπηρετούσε 
ως στρατιωτικός ιερέας στο Β΄ Σώμα Στρατού. Την Κυριακή η 
Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου ήταν γεμάτη από κόσμο και 
στρατιωτικούς και δίπλα στο ψαλτήριο ο Στρατηγός Βεντήρης.

Ο Αρχιμανδρίτης π. Αυγουστίνος έκανε κάτι το πολύ 
τρομερό, μάλλον ασύλληπτο για εκείνη την εποχή. Βγήκε στην 
Ωραία Πύλη, σήκωσε το χέρι του στον ψάλτη και του λέει: 
«Στοπ, στοπ δεν θα ψάλης το πολυχρόνιο, γιατί δεν έχουμε 
Βασιλιά στην Ελλάδα. Είναι μασόνος. Είναι αντίχριστος». Το 
τι έγινε δεν περιγράφεται. Ο Στρατηγός και οι αξιωματικοί 
άρχισαν να τρέμουν, φοβήθηκαν την οργή του Βασιλέως που 
όλα έγιναν μπροστά τους.

Εκυκλοφόρησε αμέσως και το περιοδικό “ΣΠΙΘΑ” με θέμα 
η “ΜΑΣΟΝΙΑ”, που έγραφε: 

«Δεν το μάθατε; Εξεδόθη ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, δια 
του οποίου η μασονία εξέρχεται, προς στιγμήν, από τα 
σκοτεινά της άντρα, αναγνωρίζεται επισήμως, τίθεται υπό 
την προστασίαν του υπουργείου Προνοίας, και ούτω νομίμως 
κατοχυρωμένη δύναται να κινήται ελευθέρως…».

Ο Βασιλιάς όταν έμαθε το περιστατικό, κατάλαβε 
το σφάλμα του και απέσυρε το μασονικό διάταγμα, που 
υπέγραψε υπέρ της μασονίας. Αυτός ήταν ο Βασιλιάς, κύριοι, 
της μασονίας.

Εις τον Τεκτονισμόν ανήκουν Υπουργοί, Στρα-
τηγοί, Καθηγηταί Πανεπιστημίων, Επιστήμονες, 
καθηγηταί διδάσκαλοι, έμποροι, βιομήχανοι, 
υπάλληλοι κλπ, πάντες Ορθόδοξοι Χριστιανοί…

Ενταύθα, θα ήθελα να τονίσω ότι ο Πρόεδρος 
Χάρρυ Τρούμαν, εξήγγειλε το δόγμα Τρούμαν 
το πρώτον από της έδρας της Τεκτονικής Στοάς 
του. Και είναι γνωστό, ότι το δόγμα Τρούμαν και 
το Σχέδιον Μάρσαλ (Τέκτονες) έσωσαν και την 
Ευρώπην και το Δυτικόν Πολιτισμόν και την 
Ελλάδα και την Εκκλησίαν μας…

… Ο Έντουιν Ώλντριν, ο κατακτητής μετά τον 
Άρμστρονγκ της Σελήνης, άνθρωπος τεραστίας 
μορφώσεως… είναι πλην των άλλων – και επί-
τροπος της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας των ΗΠΑ 
και Τέκτων (μασόνος) του 32ου βαθμού.

Θα έπρεπεν ακόμα να λεχθή (γράφει ο σε-
βάσμιος της Στοάς κ. Μεσσήνης) ότι ο κ. Θ. 
Παπακωνσταντίνου, Κοινωνιολόγος και δημοσι-
ογράφος και μέχρι πρότινος Υπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (δεν είναι Τέκτων) με δύο 
άρθρα του της 6-5-1964 “Η αντιτεκτονική 
υστερία” και της 16-5-1964, “Η αντιτεκτο-
νική απελπισία” διέλυσε τους μύθους, τα 
φαντάσματα και τας συκοφαντίας εις ότι αφορά 
την θρησκευτικήν, πολιτικήν και κοινωνικήν 
πλευράν του Τεκτονισμού 6.

6 Το πρόσωπο που διάλεξε (Θρασύβ. Παπακωνσταντίνου) από 
το ιστορικό θησαυροφυλάκιο για να στηρίξει τις μασονικές 
του απόψεις, αποδεικνύουν το αντίθετο, απ’ αυτό, διότι, 
ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν ήταν “Τέκτων” όπως γράφει 
ο κ. Μεσσήνης αλλά ήταν πάνω από τους Τέκτονες. Για 
παρακολουθήστε για λίγο την πολύ σύντομη πορεία του.
Από τα φοιτητικά του χρόνια δρούσε με το ψευδώνυμο 
“Πέτρος” μέσα στην «Κομμουνιστική Νεολαία Αθήνας» (Κ.Ν.Α.) 
που ίδρυσε το Κ.Κ.Ε., είχε δράσει ως “λικβινταριστής”. Στην 
περίοδο “4ης Αυγούστου του Ιωάν. Μεταξά” ήταν διευθυντής 
στο «Λαϊκό Βιβλιοπωλείο» και είχε χαρακτηριστεί ως 
Τροτσκιστής και ίδρυσε τη “Μυστική Εθνική Οργάνωση”.
Ενώ σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία στη Φιλοσοφική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών ακολούθησε την δημοσιογραφία 
σε διάφορες εφημερίδες των Αθηνών.
Με την επιβουλή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου ο 
Κομμουνιστής-Τροτσκιστής Παπακωνσταντίνου βρέθηκε ως 
υφυπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης (δηλαδή το πρώτο 
χέρι της δικτατορίας), εδώ συναντάμε και το δεξί του χέρι στην 
ΚΥΠ, τον κ. Αγγελόπουλο που ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
Α΄ Κοτσώνης γράφει στο βιβλίο του «ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΕΝΟΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ»: “Το επιβεβαιώνει επισήμως αυτός ούτος ο 
άνθρωπος, που το είχεν αναθέσει η ΚΥΠ να με παρακολουθή. 
Είναι ο πράκτωρ της ΚΥΠ κ. Αθ. Αγγελόπουλος, Υφηγητής της 
βιολογικής Σχολής του Παν. Θεσσαλονίκης…”.
Τα ίδια πρόσωπα εργάστηκαν για την υπουργοποίηση του π. 
Χρήστου ως υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 31 
Οκτωβρίου 1967 για να αποδυναμώσουν τον Αρχιεπίσκοπο 
Ιερώνυμο.
Η σθεναρά αντίδρασις του Αρχιεπισκόπου “αν αυτός ωρκισθεί 
ως υπουργός, την ιδίαν στιγμήν εγώ θα υποβάλλω την 
παραίτησή μου”, ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή ο διορισμός 
του και αντί αυτού ο Παπαδόπουλος διόρισε άλλον πολέμιόν 
του, τον Υφυπουργό της Προεδρίας, Θρασ. Παπακωνσταντίνου 
ως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Είναι ο πρωταγωνιστής του εκκλησιαστικού δράματος 
(συνοπτικά αναφέρουμε).
Στις 30 Μαρτίου 1968 με απόρρητο έγγραφο (Αρ. πρ. 5772/68) 
ορίζει τριμελή επιτροπή, καθηγητών-γιατρών ψυχιάτρων να 
“γνωματεύσουν εάν συντρέχει περίπτωσις ανικανότητος λόγω 
νόσου του Σεβ. Μητρ. Φλωρίνης κ. Αυγουστίνου συνεπεία 
της οποίας ούτος κωλύεται να εκτελέσει τα ποιμαντικά αυτού 
καθήκοντα”. Η επιθυμία του δεν εκπληρώθηκε!
Φρενάρισε το προσχέδιο (5-11-1968 Συνοδικής Εγκυκλίου) περί 
του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Έβαζε εμπόδια για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Κληρικών 
Ελλάδος. Και πόσα ακόμα!!!
Το βιβλίο του “Πολιτική Αγωγή” μπήκε στα σχολεία ως 
υποχρεωτικό μάθημα στη διάρκεια της δικτατορίας.
Το σκηνικό αλλάζει, ο κ. Παπακωνσταντίνου-Αγγελόπουλος 
κρύβονται πίσω από τον υπουργό παιδείας Π. Χρήστο και 
τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και φέρνουν την εκδίωξη των 12 
αντιμασόνων μητροπολιτών.
Η δικτατορία φεύγει, δημοκρατία έρχεται, πάλι τα ίδια 
πρόσωπα, ο κ. Αγγελόπουλος διορίζεται Γενικός Διευθυντής 
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας επί υπουργού κ. 
Λούρου και γράφει σε απόρρητη έκθεση στις 26 Αυγούστου 
1974: «ως πράκτωρ της ΚΥΠ, είχα ως αποστολήν την έρευναν 
του εκκλησιαστικού προβλήματος, όπως είχε διαμορφωθεί επί 
Ιερωνύμου».
Από τη μεταπολίτευση και συγκεκριμένα από τις 13/8/1974 
την πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ μέχρι στις 9 Μαρτίου 1990 (16 
χρόνια περίπου) όπως προσπάθειες έγιναν για την δικαίωση 
των 12 αντιμασόνων επισκόπων, έβρισκαν τείχος και πίσω από 
το τείχος τα ίδια πρόσωπα.

(Και για να στηρίξει τη μασονική άποψη, 
επικαλείται διάφορα τεχνάσματα και ονόματα 
που δεν υπήρξαν μασόνοι – ενώ ήταν φανερά 
ή κρυφά).

Σεβασμιώτατε, (γράφει)
Ο Βασιλεύς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο ΙΔ΄ 

συνήθιζε να λέει: “Η Γαλλία είμαι εγώ”.
Φαίνεται, ότι τοιουτοτρόπως εννοούν τον Χρι-

στιανισμόν και τινές ιερωμένοι και ιεροκήρυκες, 
ως οι προαναφερθέντες, και μερικοί άλλοι: “Η 
Χριστιανική θρησκεία είμεθα εμείς”.

… Αλλ’ ας ίδωμεν, Σεβασμιώτατε, λεπτομερέ-
στερον περί τίνος πρόκειται.

Οι πολέμιοι του τεκτονισμού συνηθίζουν να 
κατηγορούν τους τέκτονας είτε ως άθεους είτε 
ως αποτελούντας ιδίαν θρησκείαν και μάλιστα 
πολέμιον του Χριστιανισμού… θα ηδυνάμην 
να σας παρακαλέσω, όπως ανατρέξετε εις την 
επιστημονικήν γνώμην των Καθηγητών, της 
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ταχθείσης αναφανδύα υπέρ της απόψεως, 
ότι ο τεκτονισμός δεν αποτελεί θρησκείαν, εις 
τας δημοσιεύσεις και γνώμας του Καθηγητού 
και Ακαδημαϊκού Μπαλάνου μη ανήκοντος εις 
τον τεκτονισμόν, εις τας γνώμας των Ιεραρχών 
της Αγγλικανικής Εκκλησίας 7  κ.λ.π. και εις 
τας ιδικάς μου τέλος πάντων γνώμας, ίνα 
έχετε μίαν άμεσον απάντησιν επί του θέματος 
τούτου.

Και συνεχίζει να κάνει ανάλυση ότι: «Πηγή της 
θρησκείας και του θρησκεύεσθαι γενικώς είναι 
έμφυτον εις τον άνθρωπον… Κατά συνέπειαν, 
η πηγή της θρησκείας είναι ψυχολογική, ενώ 
η γένεσις του Τεκτονισμού, όπως εν αρχή της 
παρούσης εξετέθη, οφείλεται εις ιστορικούς 
λόγους…

Η εκκλησία κατά το Κανονικόν Δίκαιον, είναι 
Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου αυτόνο-
μον και αποτελεί σύνολον ατόμων (κοινωνίαν 
ανθρώπων) βεβαπτισμένων και εχρισμένων. 
Κατά δε τον καθηγητήν Αλεβιζάτον η εκκλη-
σία μας είναι αυθεντική εκπροσώπησις της 
Χριστιανικής θρησκείας, Ίδρυμα Οργανικόν κι 
οργανωμένον, το οποίον μάλιστα κατά την Α΄ 
περίοδον ήτο Ίδρυμα Κοινωνικόν».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Στις 11 Οκτωβρίου 1990, δικαιώνονται οι 12 αντιμασόνοι 
μητροπολίτες – επειδή τους πήρε ο ύπνος τους πολεμίους 
των – πάλι βρίσκουμε το Θρασ. Παπακωνσταντίνου δίπλα στον 
Υπουργό Παιδείας Γ. Σουφλιά που ορκίσθηκαν ουδέποτε να 
τους αποκαταστήσουν! 
Αυτόν τον αριστερό, κομμουνιστή, τροτσκιστή, υπε-ρμασόνο 
επικαλείται ο σεβάσμιος (δεσπότης) της Στοάς Θ. Μεσσήνης 
ως αυθεντία για να θεμελιώσει τις μασονικές θεωρίες ως 
Ορθόδοξες Χριστιανικές!
7  Γράφει ο Σεβάσμιος της Στοάς κ. Μεσσήνης, να ανατρέξει ο 
Σεβ. π. Θεολόγος στην επιστημονικήν γνώμην των Καθηγητών 
(στον πληθυντικόν). Ποια είναι η γνώμη;

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας για να συζητήσει το θέμα 
περί μασονίας το 1933 ζήτησε “να έχη και την επιστημονικήν 
γνώμην της Θεολογικής Σχολής, όπως καθορίση την στάσιν της 
Εκκλησίας έναντι της οργανώσεως αυτής”.

Η πλειοψηφία της Θεολογικής Σχολής “επιστημονικώς” 
εγνωμάτευσε ότι “ουδείς λόγος υπάρχει ίνα η Εκκλησία 
αναλάβη αγώνα κατ’ αυτού (του μασονισμού)”. Στη 
γνώμη αυτή δε συμφώνησαν κάποιοι, ο δε Καθηγητής και 
Ακαδημαϊκός Π. Μπρατσιώτης έστειλε στην Ιερά Σύνοδο 
δική του πολυσέλιδη επιστημονική γνωμάτευση (15-6-1933), 
με επίγνωση του λειτουργήματός του και της ευθύνης του, 
με φόβο Θεού, με πόνο και με αγάπη προς την Εκκλησία, 
κατέληξε ότι η μασονία “Τυγχάνει αύτη ασυμβίβαστος προς 
την Χριστιανικήν αρχήν… σκανδαλίζει ευλόγως τας χριστιανικάς 
συνειδήσεις… η Μασονία είναι πηγή πάντων των κακών εν των 
κόσμω… Επαφίεται δε εις την Ι. Σύνοδον όπως σταθμεύσει τα 
πράγματα καλώς και ιδίαν μορφούσα γνώμην, προβή εις τας 
ενδεικνυομένας αποφάσεις”.

Η Ιεραρχία της Εκκλησίας που συνεδρίασε για το θέμα 
αυτό στις 12 Οκτωβρίου 1933 αποφάσισε ομόφωνα: «Η 
Μασονία είναι όλως ασυμβίβαστος προς τον Χριστιανισμόν… 
όπως, διακόψωσι πάσαν σχέσιν προς αυτόν, διότι μόνον ο 
Χριστιανισμός είναι θρησκεία, η διδάσκουσα την απόλυτον 
αλήθειαν… προσκαλεί αυτά ίνα μετ’ αυτής… φωτίση και 
επιστρέψη τους εξ αγνοίας αποπλανηθέντας από την 
αλήθειαν».

Ο κ. Μεσσήνης, αποφεύγει την επίσημη και έγκαιρη θέση 
της Εκκλησίας και παραπέμπει τον π. Θεολόγο σε γνώμες – 
μετά ενός χρόνου – του καθηγητού Μπαλάνου και ιεραρχών 
της Αγγλικανικής Εκκλησίας που είναι μασονίζουσες!



 ΑΓΩΝΑΣ 3αυγουστοσ 2021 αυτα τα ξερατε;

Ο πρώην Πρόεδρος της Αμερικής, 
Μπαράκ Ομπάμα φέτος στις 4 Αυγούστου 
γιόρτασε τα 60α γενέθλιά του και μας φα-
νέρωσε ανοιχτά τι κάνει και τι πρεσβεύει.

Στον εορτασμό των γε-
νεθλίων του στην ιστοσε-
λίδα “Obama.org/60-fo-60” 
υπάρχει μια αποθέωση του 
666 και κανένας άλλος 
αριθμός.

Η ιστοσελίδα του μας 
πληροφορεί ότι, όποιος θέ-
λει να προσφέρει στο “προ-
εδρικό Κέντρο Ομπάμα” 
χρήματα, για να βοηθήσει 
το έργο του Κέντρου αυ-
τού και αυτός να βοηθήσει 
τους νέους αναδυόμενους 
ηγέτες, που κατά σύμπτωση είναι και 
αυτοί 60. Τα χρήματα όμως που μπορεί να 
προσφέρει κάποιος είναι προκαθορισμένα. 
Είναι 6, 60 ή 600 δολάρια, αυτό είναι η 
αποθέωση του 666.

Στα 60α γενέθλια ζήτησε δημοσίως από 
τους ενδιαφερομένους να προσφέρουν 
εθελοντική εργασία 60 λεπτών ή 60 

δευτερολέπτων, για να βοηθήσουν έστω 
κάποιο γείτονα. Δηλαδή έχουμε 60 χρόνια, 
60 λεπτά, 60 δευτερόλεπτα και αυτό είναι 
η αποθέωση του 666.

Το πλήρες όνομά 
του “Barack Hussein 
Obamma”, στην ΕΒΡΑΪ-
ΚΗ αριθμοσοφία βγαίνει η 
αποθέωση του 666.

Ο Ομπάμα έχει φωτο-
γραφηθεί πολλές φορές 
σε επίσημες εμφανίσεις 
να σχηματίζει με τα χέρια 
του το σήμα του Σατανά 
και οι από κάτω τον χει-
ροκροτούσαν. Θα πρέπει 
να μην καταλάβαιναν τι 
έκαναν ή με αυτό αποθέ-

ωναν το 666.
Ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα ο Β΄ είναι 

ίσως ο πιο σατανιστής Πρόεδρος που τον 
τοποθέτησαν οι αθέατοι σκοτεινοί κύκλοι, 
για να κάνει “καλό” στον πλανήτη. Στην 
πραγματικότητα εργαζόταν για ακριβώς 
το αντίθετο.

Τα 60α γενέθλια τον αποκάλυψαν!

A) Η Κα. Πρόεδρος και το “Μεγάλο μας τσίρκο”!

B) Ο Ομπάμα, τα γενέθλια και το 666

Γ) τα ΘαυΜατα Η Παναγία μας… κλαίει 
και ο Ουρανός στάζει αίμα!

Η πίστη μας έχει θεμελιωθεί επάνω στα 
θαύματα. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο είναι 
πλημμυρισμένο από καταπληκτικά σημεία 
και θαύματα. Οι βίοι των Αγίων, η Ιερά 
παράδοσή μας έχει καταγεγραμμένα ακα-
τάπαυστα θαύματα, εδώ και δύο χιλιετίες.

Είναι συνταρακτικό γεγονός αυτό που 
συμβαίνει εδώ και ένα χρόνο περίπου, στον 
ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Βύρωνα. Πέρυσι στις 
8 Σεπτεμβρίου 2020, την ημέρα των Γενεθλίων της Θε-
οτόκου, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, άρχισαν 
τα μάτια της εικόνας της Θεοτόκου να τρέχουν δάκρυα, 
φθάνοντας μάλιστα και μέχρι τη βάση του προσκυνη-
ταρίου. Δέος κατέλαβε τους πιστούς και κάθε αυτόπτη 
μάρτυρα του γεγονότος και διερωτάται, γιατί κλαίει η 
Παναγία; Βλέπει κάποιο ταρακούνημα για τις αμαρτίες 
μας, για την έλλειψη μετάνοιας; Μήπως εστιάσαμε την 
προσοχή μας στον ιό και ξεχάσαμε τον… Υιό;

Το θαύμα αυτό δεν είναι μερικών ημερών, δεν είναι 
ενός μήνα ή λίγο παραπάνω. Αυτό διαρκεί ένα ολόκληρο 
χρόνο και μήπως η Παναγία μας θέλει κάτι να μας πει 
με τα δάκρυά της;

Δεν ξέρουμε γιατί; Ούτε μπορούμε να ερμηνεύσουμε 
το γιατί; Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, είναι προσευχή!

2) Την Κυριακή… στον ιερό ναό της Αγίας 
Ειρήνης στα Καμίνια του Πειραιά, την ώρα 
του Εωθινού Ευαγγελίου από τον ουρανό 
άρχισε να στάζει αίμα. Ο ιερέας σάστισε, ο 
ιεροψάλτης και κάποιοι πιστοί πανικοβλή-
θηκαν και άρχισαν με βαμβάκια να μαζεύ-
ουν το αίμα πάνω από το Ευαγγέλιο που 
ευωδίαζε. Πολλοί θεώρησαν αυτό, ως ένα 

Σημάδι του Θεού, ως μια πρόσκληση να επιστρέψουμε 
κοντά Του, μας δίνει ευκαιρία μετανοίας, μας προειδο-
ποιεί για τα όσα πρόκειται να συμβούν. Είναι μήνυμα 
όχι για να τρομάξουμε, αλλά για να αφυπνιστούμε, πριν 
έρθει το μεγάλο κακό.

Ο Θεός μπορεί να είναι αγάπη, είναι όμως Δίκαιος 
και δεν μπορεί να ανέχεται τη διαφθορά, την ατιμία, 
τα Σόδομα και τα Γόμορρα, να κολυμπάμε στο βούρκο, 
να κάνουμε την ανωμαλία καθεστώς. Τότε παύει να 
είναι Δίκαιος και θα βρέξει θειάφι και φωτιά, σεισμοί 
και καταποντισμοί, αρρώστιες και επιδημίες… Ο Άγιος 
Σιλουανός έλεγε: «Κλαίει η ψυχή μου δια τον κόσμον 
όλον. Πίπτω εις τα γόνατα και παρακαλώ υμάς, αδελφοί, 
ο Κύριος πλήρης ελέους αναμένει την μετάνοια ημών. 
Μετά δακρύων παρακαλώ Μετανοείτε εν ώς είναι 
εισέτι καιρός…».

Δ) ερΧεταΙ Ο ΜεΣΣΙαΣ ;;;

Η κ. Πρόεδρος σε όλα είναι μια “επιτυχία” 
και φέτος με τις παρασημοφορίες, με την 
ευκαιρία της 47ης Επετείου της Αποκατά-
στασης της Δημοκρατίας, μας ξάφνιασε με 
τις “πετυχημένες” επιλογές.

Ο Τύπος έγραφε ότι το γεγονός αυτό κα-
τάντησε: «Μια μάζωξη» που 
θυμίζει μια “λαϊκή απογευ-
ματινή”… και επεσήμαναν 
ότι μετατράπηκε ο κήπος του 
προεδρικού σαν “Μεγάλο 
μας Τσίρκο”, προσβάλλο-
ντας τους πραγματικούς 
αγωνιστές της επταετίας… 
που τίμησαν τη χώρα.

Οι βραβεύσεις με παράσημα του Ελληνικού 
Κράτους έγιναν σε κάποιους ανθρώπους 
που δεν πρόσφεραν τίποτα, εκτός ένα όνομα 
δημοσιογραφικά αναρτώμενο. Αναφέρουμε 
κάποια ενδεικτικά:

Κα Πρόεδρε, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς τόσα 
χρόνια στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ποια είναι η προσφορά του προς τη χώρα 
του; Ποια καυτά προβλήματα έλυσε; Ή ποια 
απόφαση εις βάρος της χώρας του μπλόκαρε 
στον κλειστό πυρήνα του Κονκλαβίου; Για 
ποιο λόγο τον βραβεύσατε;

Τον κ. Μπουρλά ποια είναι η προσφορά 
προς τη χώρα μας; Μήπως, επειδή μας 

πουλάει τα εμβόλια και παίρνει με τα τσου-
βάλια τα ευρώ; Ή μήπως μπορεί να αφήσει 
εκατοντάδες χιλιάδες με προβλήματα και 
θανάτους, επειδή το σκεύασμά του βρίσκεται 
ακόμα στο στάδιο των δοκιμών; Και γιατί 
δε βραβεύσατε την Ελληνική Βιομηχανία 

Φαρμάκων ΒΙΑΝΕΞ της 
οικογένειας Γιαννακο-
πούλου που προσφέρει 
χιλιάδες θέσεις εργασί-
ας και φάρμακα διεθνώς 
αναγνωρισμένα και με 
τεράστιες εξαγωγές σε 56 
χώρες στον κόσμο;

Ή ποια η προσφορά στη χώρα μας του 
διασώστη των ΜΚΟ που δραστηριοποιείται 
στο Αιγαίο, που μέμφεται και κατηγορεί, 
όπου βρεθεί και όπου σταθεί, ότι η Ελλάδα 
διαπράττει “εγκλήματα κατά της ανθρω-
πότητας”, επειδή δεν αφήνει ελεύθερα να 
έρχονται οι λαθρομετανάστες; Δεν αντιλαμ-
βάνεσθε τι πήγατε να κάνετε; Δηλαδή να 
βραβεύετε με παράσημο ένα υβριστή του 
Έθνους και των ανδρών του Λιμενικού 
σώματος, παραγκωνίζοντας αυτούς που 
χρόνια δίνουν τη μάχη στα σύνορα του 
Αιγαίου;

Γι’ αυτό το “Μεγάλο μας Τσίρκο” ήταν 
πολύ πετυχημένο!

Ανησυχία, φόβο και τρόμο δημιούργησε ένα 
δημοσίευμα της εφημερίδας «Le Monde» της 
Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος SHARE 
(Seismic Hazard Harmonization in Europe) 
που 50 επιστήμονες, σεισμολόγοι και μηχανικοί 
παρουσίασαν χάρτες με τις σεισμογενείς περιοχές 
όλης της Ευρώπης.

Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείεται μελλοντικά 
να βιώσουν καταστροφικούς σεισμούς της τάξεως 
των 9 βαθμών Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό που έχει τον τίτλο: 
«Des Seismes Sans Precedent Historique Sont 
Possibles En Europen» (Σεισμοί χωρίς ιστορικό προ-
ηγούμενο είναι πιθανοί στην Ευρώπη), η Ελλάδα, 
Τουρκία και η Ιταλία διατρέχουν το μεγαλύτερο κίν-
δυνο, αφού δεν αποκλείεται να ζήσουμε σεισμούς 

ανάλογου μεγέθους με αυτόν που έγινε Μάρτιο του 
2011 στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας, ή το σεισμό 
του Τοχότου και το τσουνάμι που ακολούθησε.

Οι χάρτες που δημοσίευσε η εφημερίδα και απει-
κονίζει με βαθύ κόκκινο χρώμα και υπολογίζονται 
ως ζώνες υψηλής επικινδυνότητας στην Ελλάδα 
είναι η Κρήτη, Ρόδος, Σάμος, Μυτιλήνη, Πάτρα, 
Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ήπειρος κ.ά.

Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που 
σχεδιάστηκαν τέτοιοι χάρτες και με τόση λεπτομερή 
καταγραφή των σεισμογενών περιοχών της Ευρώ-
πης και ιδιαιτέρως για τη χώρα μας.

Ο γνωστός και διακεκριμένος σεισμολόγος 
Ευθύμιος Λέκκας που ρωτήθηκε και σχολίασε το 
ρεπορτάζ της Εφημερίδας, δήλωσε ότι δε συμφωνεί 
απόλυτα με το δημοσίευμα, αλλά συμπλήρωσε πως 

δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ενός 
μεγάλου σεισμού.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Πρόκειται για 
μια σοβαρή επιστημονική προσέγγιση που 
φυσικά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, 
αλλά ούτε και να ασπαστούμε πλήρως…» 
και συνέχισε: «Προσωπικά δεν πιστεύω ότι 
υπάρχει περίπτωση να σημειωθεί σεισμός 
της τάξης των 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 
στη χώρα μας.

Στην Ιαπωνία, όπου σημειώθηκε ο κα-
ταστροφικός σεισμός της Φουκουσίμα, το 
ρήγμα ήταν μεγέθους 300 χιλιομέτρων, ενώ 
στην Ελλάδα οι τεκτονικές δομές είναι πολύ 
μικρότερες… Ο χρόνος θα δείξει».

Η Ελλάδα τους μεγαλύτερους σεισμούς που βί-

ωσε, ήταν στη Ρόδο στις 12 Οκτωβρίου του 1856 
με 8,2 Ρίχτερ και 615 νεκρούς, πάλι στη Ρόδο στις 
26 Ιουνίου 1926 με 8 Ρίχτερ και 12 νεκρούς, ακο-
λούθησε η Κρήτη στις 16 Φεβρουαρίου 1810  με 
7,8 Ρίχτερ και 2.500 νεκρούς, η Χίος με μικρότερη 
ένταση 6,4 Ρίχτερ αλλά με 3.550 νεκρούς, στο Αργο-
στόλι στις 12 Αυγούστου 1953, 7,20 Ρίχτερ και 476 
νεκρούς. Στην Ελλάδα γενικά είχαμε από το 1804 
έως 3 Μαρτίου 2021 της Ελασσόνας, σεισμούς με 
ένταση από 6 έως 8,2 Ρίχτερ περίπου τους 64 και 
μερικές χιλιάδες θύματα.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι: θα έχουμε φυσικό 
σεισμό ή έχουμε το τρομακτικό σύστημα HAARP-
ΧΑΑΡΠ που, εάν το ενεργοποιήσει η ΗΠΑ,   μπορεί 
να προκαλέσει πρωτοφανείς μεγέθους σεισμούς 
και όχι μόνο!

Σύμφωνα με τις προφητείες των ραβίνων, το Ισραήλ 
ετοιμάζεται πυρετωδώς για να δεχθεί το Μεσσία τους. Αυτό 
το συνδυάζουν με την αποχώρηση του πρωθυπουργού 
Νετανιάχου, που όπως ισχυρίστηκε ο ραβίνος Dor Kook: 
«Όταν η κυβέρνηση του Νετανιάχου θρυμματισθεί, 
ήρθε η ώρα να ετοιμαστείτε για τον Μεσσία». Ο δε 
ραβίνος του Μπρέσλοβ Arush, πέρυσι στις 18 Σεπτεμβρί-
ου 2020 δήλωσε: «Ο Μεσσίας έρχεται» 
φέτος, θα γιορτάσουμε το τελευταίο νέο 
έτος χωρίς το Μεσσία: «Και να θυμάστε 
καλά τι σας λέω, ότι αυτό το Rosh 
Hashanah (πρωτοχρονιά Εβραϊκή) θα 
είναι το τελευταίο χωρίς Moshiach 
(Μεσσία). Και θα μπορούσε κάλλιστα 
να αποκαλυφθεί στην Εβραϊκή πρωτοχρονιά ο 
Μεσσίας», και συνέχισε: «Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι 
πάνω από 40 χρόνια διδάσκω και δεν έχω μιλήσει 
ποτέ για το Μεσσία… Αλλά αυτά είναι πράγματα που 
είναι ξεκάθαρα και όλοι το βλέπουν…».

Είναι πλέον αμέτρητες οι σχετικές αναφορές στα Ισρα-
ηλινά ΜΜΕ, για αυτή την αναμενόμενη εξέλιξη, ζούνε 
ημέρες προδρομικής μεσσιακής δόξας, καταγράφουν 
ρήσεις, συμβάντα, γεγονότα και προφητείες που αφορούν 
σε αναφορές διάσημοι αρχιραβίνοι και ραβίνοι.

Βέβαια έχουμε και γεγονότα που τους διέψευσαν, όπως ο 
ραβίνος Yaakov Litzman που διετέλεσε και Υπουργός Υγεί-
ας σε συνέντευξή του στο Chamal News στις 19/9/2020, 
η οποία δημοσιεύθηκε και σε αρκετές εφημερίδες ανέφερε 

και για τον COVID-19 λέγοντας: «Προσευχόμαστε και 
ελπίζουμε ότι ο Μεσσίας θα φτάσει πριν το Πάσχα 
(Απρίλιο 2020), έρχεται η εποχή της λύτρωσής μας. 
Είμαι βέβαιος ότι ο Μεσσίας θα έρθει το Πάσχα και 
θα μας σώσει με τον ίδιο τρόπο που ο Θεός μας έσωσε 
κατά την Έξοδο από την Αίγυπτο και μας ελευθέρω-
σε…». Αυτό όμως δεν έγινε.

Ο ραβίνος Ben είχε πει στον ίδιο τον 
Νετανιάχου: «Είναι πολύ σημαντική 
η αγάπη σας για το Ισραήλ, να συ-
νεχιστεί μέχρι να έρθει ο Μεσσίας, 
επειδή θα μείνετε στην εξουσία και 
θα τον συναντήσετε… Είστε αυτός 
που θα του δώσει τα κλειδιά γι’ αυτό 

το γραφείο…».
Βέβαια ούτε αυτό έγινε, γιατί ο Νετανιάχου έφυγε και 

ούτε η συνάντηση έγινε και ούτε τα κλειδιά του τα έδωσε!
Ο σημερινός πρωθυπουργός του Ισραήλ Naftali Bennett 

στη συνεδρίαση του ισραηλινού Κοινοβουλίου στις 2 Αυ-
γούστου 2021 κάλεσε τους ισραηλινούς να εμβολιαστούν, 
διότι ο μη αυστηρός γενικός εμβολιασμός θα αναβάλλει 
την έλευση του Μεσσία!!!

Η ομολογία αυτή καθήλωσε όλους τους νοήμονες πο-
λίτες του κόσμου. Μήπως η μανία των ωμών εκβιασμών 
των κυβερνώντων να εμβολιαστεί υποχρεωτικά όλος ο 
κόσμος για δήθεν “τείχος ανοσίας” είναι, γιατί έρχεται ο 
Εβραϊκός “ΜΕΣΣΙΑΣ”;;;

ΣεΙΣΜΟυΣ 9 ρίχτερ
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πολιτικά και κομματικά γραφεία, παρέλασαν 
αρκετοί. Ποιμένες, φορείς και μεταφορείς 
της εξαγιασμένης εγκαρδιότητας και της 
πατρικής αγωνίας, που αποτυπώνεται στην 
“παραβολή του Ασώτου”, εμφανίστηκαν στη 
μητρόπολή μας ελαχιστότατοι φαινόμενα 
και σπάνια, ως «φωστήρες εν κόσμω, λόγον 
ζωής επέχοντες» (Φιλιπ. 2, 15, 16).

Αυτή τη στιγμή, δέσποτα, μετά το “Αμαλ-
ηκίτες και Φιλισταίοι…” δε δικαιούμαι να 
το προσπεράσω ή να το επικαλύψω με τη 
σιωπή μου. Γιατί αν και εγώ προσπαθήσω 
να το αποσιωπήσω, οι λίθοι θα φωνάξουν 
και θα διαμαρτυρηθούν.

Μετράω τις λέξεις μου, συγκρατώ την 
οργή μου, αναδέχομαι την ευθύνη και σημει-
ώνω με σαφήνεια αυτά που γνώρισα ο ίδιος 
και με γνώρισαν. Το πώς έγινες Λαρίσης! 
Γιατί έγινες Λαρίσης! και ποιος ο ρόλος σου 
στη Λάρισα!

Δε θα ασχοληθώ με τα δύο πρώτα που 
αυτά είναι έτοιμα αλλά δεν ήρθε ακόμα η 
ώρα, θα σταματήσω και θα κοιτάξω γρήγο-
ρα-γρήγορα το τρίτο “ποιος ο ρόλος σας 
στη Λάρισα”. Μη μου πείτε ότι ήρθατε να 
ποιμάνετε και να διδάξετε το λαό σ’ αυτή τη 
μητρόπολη του Αγίου Αχιλλείου.

Ο λαός σας κοιτάζει, πονάει, θλίβεται και 
αισθάνεται προδομένος. Περίμενε άνοιξη 
και ήρθε χειμώνας, σκοτεινός και παγερός, 
γι’ αυτό όπου πάτε, άρχισε να μην πατάει 
εκκλησίασμα, αποσύρεται στην ησυχία και 
αφήνεται σε θερμή προσευχή.

Πριν ένα χρόνο σας χτυπήσαμε το καμπα-
νάκι για τα 2 χρόνια σας στη Λάρισα αι το 
έργο σας ήταν ένα ΜΗΔΕΝ (0), ένα χρόνο 
μετά, είναι 50% κάτω το μηδέν, έπεσε σε 
κατάψυξη.

Τρία χρόνια καταπάτησες τους όρκους των 
τελετουργικών υποσχέσεων δίχως δισταγμό 
(Ρόταρυ, Συναγωγή, συμπροσευχές με κα-
θολικούς, κλείσιμο ναών…) παραβίασες τους 
Ιερούς Κανόνες κατά συρροή.

Τρία χρόνια κατάργησες, ό,τι καλό βρήκες 
και διατήρησες ό,τι κακό και έγινες ένας ει-
σπράκτορας χειρότερος από τους χαράτσιδες. 
Έφτασες να αφήσεις τους ναούς χωρίς ευρώ 
και να μένουν απλήρωτοι ψάλτες, νεωκό-
ροι… που περιμένουν ένα “φιλοδώρημα” 
300-400 ευρώ το μήνα. Σε αντιστοιχία με 
το “φτωχό” σας χαρτζιλίκι των 2.500 ευρώ 
το μήνα συν τα χιλιάδες αφορολόγητα! 

Τρία χρόνια κινήστε μόνιμα στο κλίμα της 
καχυποψίας, σύμπτωμα νοσηρό που σας 
έχει διολισθήσει από το χαρισματικό σώμα 
της εκκλησίας.

Τρία χρόνια ακούμε για έργα μπίζνες (θα 
χαλάσεις το επισκοπείο να φτιάξεις νέο, θα 
κάνεις κηροπλαστείο, θα ανοικοδομήσεις να-
ούς σε ένα χρόνο, θα, θα, θα) θέλεις να πάρεις 
χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά 
ο περιφερειάρχης φαίνεται το κατάλαβε…!

Τρία χρόνια η μητρόπολη μεταποιήθηκε σε 
αγοραίο συγκρότημα επικυριαρχίας και συ-
ναλλαγών, σε διαχειριστή εκκοσμικευμένης 
εκκλησιαστικής εξουσίας και σε νομέα των 
προνομίων των υλικών θησαυρισμάτων. Η 
τελευταία κολεγιά με το Δήμο για συμπαρα-
γωγή ρεύματος, είναι, που σε ανάγκασε δέ-
σποτα “άγιε” να βγάλεις την ανακοίνωση που 
καλούσες τα “τέκνα εν Κυρίω αγαπητά”, να 
μη συμμετέχουν σε τέτοιες αποδοκιμασίες, 
λέτε: «Το μόνο που κατορθώνουν (όσοι δι-
αμαρτύρονται) είναι να καταστρατηγούν 
το νόμο της αγάπης και του σεβασμού 
του άλλου, επιτυγχάνοντας συνάμα να 
χαρακτηριστούν γραφικοί οι ίδιοι και 
να ενισχύσουν την όποια προκατάληψη 
εναντίον του εκκλησιαστικού λόγου».

Δέσποτα, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, 
ή δεν καταλαβαίνετε τι γράφετε, ή καταλα-
βαίνετε αλλά πιστεύετε ότι ο λαός δεν κατα-
λαβαίνει, διότι εξήγηση άλλη δεν υπάρχει, 
επειδή εσείς ο ίδιος παραπάνω λέτε: «… 
ενστερνίζομαι απολύτως τη θέση του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτη Σταγών και Με-
τεώρων κ. Θεοκλήτου, κάτι που… απέκρουσε 
την πραγματοποίηση της οποιασδήποτε 
εκδήλωσης που δεν ταιριάζει με τον Ιερό 
Χαρακτήρα… (και καταδικάζεις) τα κομμα-
τικά επιτελεία που έσπευσαν να εκδώσουν 
σπεκουλαδόρικες ανακοινώσεις…» (υπέρ της 
Αμάλ και εναντίον του μητροπολίτη).

Αυτά που γράφετε στην ανακοίνωσή σας, 
δέσποτα Ιερώνυμε, χρειάζονται πολλή μελέ-
τη και ίσως από ειδικούς. Λέτε: «Η έλευση 
του δρώμενου αυτού (το ξόανο Αμάλ) στη 
Λάρισα έδωσε την ευκαιρία να πραγματο-
ποιηθούν κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις 
με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας 
Πολιτισμού. Κατανοώ την ανάγκη, μετά 
από μήνες απραξίας λόγω καραντίνας, 
το καλλιτεχνικό δυναμικό να αξιοποιηθεί 
και να ενισχυθεί, ώστε να επιβιώσει και 
να εξελιχθεί». Εμείς για το καλό σας θα 
σας προτείναμε μια και εσείς το θεωρείτε 
ως καλλιτεχνικό δυναμικό και θέλετε να 
επιβιώσει, να βγάλετε κάμποσους δίσκους, 
να μαζέψετε χρήματα και να στήσετε στην 
είσοδο του επισκοπικού μεγάρου, να μα-
ζεύονται τα παιδάκια να παίζουν, για να 
σας θυμίζει την Αμάλ στη Ζούγκλα, αυτό 
θα ήταν ό,τι “καλύτερο”!

Και συνεχίζει ο “άγιος” πατήρ: «Τι θα 
κάνουμε την Τρίτη 31 Αυγούστου; Δεν 
επιτρέπετε – λέει – να διαφωνήσουμε με πο-
λιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις, καθώς 
στηρίζουμε τον αγώνα των καλλιτεχνών 
μας να επιβιώσουν και να αναδειχθούν 
πανελλαδικά μετά την ξηρασία της καραντί-
νας… (φοβούμενος μην κάποιοι ξεφύγουν 
και διαμαρτυρηθούν, ας τους μαντρώσω). 
Γι’ αυτό σε όλους τους Ιερούς Ναούς της 
Λάρισας την Τρίτη 31 Αυγούστου και 
ώρα 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί 
ευχαριστία παράκληση προς την Υπερα-
γία Θεοτόκο (όχι να μην έλθει η Αμάλ) για 
το σπουδαίο αγαθό της ελευθερίας μας…».

Πού το θυμήθηκε ο ευλογημένος μετά 
από 140 χρόνια να κάνει τώρα παράκληση! 

Και αφού το πρωί έγιναν θείες λειτουργίες 
με δοξολογίες επίσημα προς τον Κύριόν μας 
και Θεό μας για το σκοπό αυτό. “Σπουδαίο 
αγαθό της ελευθερίας μας”.

Και συνεχίζει με το οξύμωρο. Εδώ 
παίρνει θέση εναντίον των κομμάτων και 
παρατάξεων που είναι υπέρ της Αμάλ να 
πάει στην Καλαμπάκα και στα Μετέωρα. 
Ενώ αντίθετα στη Λάρισα τα έβαλε με το 
Δημοτικό Σύμβουλο Κων. Αργυρόπουλο 
που αντιτάχτηκε στο να έρθει η Αμάλ στη 
Λάρισα λέγοντας: «Ως Μητροπολίτης πα-
ρακαλώ να μην προσπαθούν να εμπλέξουν 
την Εκκλησία σε θεωρήσεις και ενέργειες 
βραχυπρόθεσμου εντυπωσιασμού, τη στιγ-
μή που η θέση Της καί η προοπτική Της 
έχουν άλλες διαστάσεις».

Τί λέτε Σεβασμιώτατε Ιερώνυμε, αν οι 
άγιοι ή μάρτυρες είχαν τη δική σας ψυ-
χοσύνθεση και καλλιεργούσαν φιλίες, 
μπίζνες ή άνοιγαν με τους ειδωλολάτρες 
λογαριασμούς πονηρών συναλλαγών ή 
έσκυβαν κάτω από το βρώμικο παραπέτα-
σμα και παρακολουθούσαν τις θεατρικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, δε θα γίνονταν 
βορά των αγρίων ζώων στα στάδια αλλά 
θα περνούσαν μποέμικα με αξιώματα και 
εξουσίες, όπως “καλή ώρα”.

Θα θυμίσω – για την ιστορία – για όσους 
το γνωρίζουν να το θυμηθούν και να το 
μάθουν αυτοί που δεν το γνωρίζουν. Ήταν 
μια εποχή δύσκολη. Το καλοκαίρι του 1995 
ο “δημοφιλής” Λ. Λαζόπουλος ήταν στα 
επάνω του και τότε θέλησε να “διαφημίσει” 
την Πατρίδα του τη Λάρισα και κατέστρωσε 
ένα σχέδιο, με το κλείσιμο της σεζόν του “αλ 
τσαντίρι” να πραγματοποιήσει ένα σόου με 
απευθείας τηλεοπτική μετάδοση. Ένα ελικό-
πτερο θα κατέβαινε στο χώρο του φρουρίου 
με ζεύγος “δύο ανδρών και εκεί θα γινόταν 
η παντρειά”. Με το άκουσμα αυτό ο μακα-
ριστός επίσκοπος π. Θεολόγος αγρίεψε και 
διεμήνυσε στο επιτελείο του Λαζόπουλου 
ότι αν τολμήσει κάτι τέτοιο θα ηγηθεί ο 
ίδιος του αγώνα με το “Μολών λαβέ” και 
τότε αναγκάστηκε ο Δήμαρχος Καφφές και 
η αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Τσουκνικά 
να ακυρώσουν το πρόγραμμα και το “Αλ 
τσαντίρι” να μαζέψει τα τσιμπράγκαλα.

Έτσι “άγιε” δέσποτα ο π. Θεολόγος κατα-
χωρήθηκε – αυτός ο πράος και ταπεινός – 
στο κατάστιχο των επικίνδυνων και έπρεπε 
να φύγει. Τώρα θα μου πείτε ο Ιερώνυμος 
δεν είμαι ο Θεολόγος, ούτε στη ζωή, ούτε 
στο έργο και γι’ αυτό βέβαια ό,τι του πουν, 
ό,τι και αν κάνουν λέει πάντα Γιασέρ.

Και για τις άλλες προοπτικές και διαστά-
σεις – που λέει ότι – έχει η Εκκλησία. Δέ-
σποτα Ιερώνυμε, δυστυχώς τρία χρόνια δεν 
είδαμε ούτε διάσταση ούτε προοπτική, μόνο 
για μπίζνες μιλάτε, για χρήματα που μαζεύ-
ετε και αυτά χωρίς να δίνετε λογαριασμό.

Και τελειώνει η επιστολή – διαφήμιση 
της Αμάλ: «Και μετά την Παράκληση; Δεν  
ξέρω για εσάς, εγώ πάντως θα πάω στον 
κινηματογράφο και θα παρακολουθήσω 
στις 9:30 το βράδυ την ταινία «Ο άνθρωπος 
του Θεού» με τον Άρη Σερβετάλη.» Είπαμε, 
στηρίζουμε την αξιοπρεπή καλλιτεχνική 
μας παραγωγή!

Για την μεγάλη σας αυτή καλλιτεχνική 
αξιοπρεπή προσφορά προς την Λάρισα.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ   ``αγιε`` 
Δέσποτα.

ΣΚeψεΙΣ...
Πόσο έχουμε ξεχάσει τί 

έκανε για εμάς, πόσο έχου-
με ξεχάσει πως τον κάρ-
φωσαν στον σταυρό σαν 
έναν κοινό εγκληματία, 
τον αθώο, τον Σωτήρα και 
Θεό μας. Πόσο έχουμε ξε-
χάσει πόσα έκανε για εμάς, 
πόσο έχουμε ξεχάσει πως ο 
Εσταυρωμένος μας Κύριος 
νίκησε τον δικό μας αιώνιο 
θάνατο με τον πρόσκαιρο 
δικό του. Αναστήθηκε! Μας 
έσωσε δωρεάν. Πόσο έχουμε 
απατηθεί πως με τα έργα 
μας και τα τυπικά μας θα 
σωθούμε. Δύσκολα θα συμ-
βεί αυτό αν δεν σηκώσουμε 
κι εμείς τον σταυρό μας 
πίσω απ› τον Εσταυρωμένο. 

Αν δεν σταυρώσουμε τον 
εαυτό μας, τα πάθη, τα 
σχίσματα, τις πλάνες μας, 
τις έριδες, τον φανατισμό, 
το μίσος, το θέλημα μας, το 
εγώ μας, τις σαρκικές ακο-
λασίες, την μικρότητα μας, 
τον κακό εαυτό μας. Δεν 
μας σώζει το τυπικό και το 
‘’έτσι τα παραλάβαμε’’... Δεν 
θα μας σώσει η καλή πράξη 
που κάνουμε σαν καθήκον 
κι έτσι νομίζουμε πως οδεύ-
ουμε καλά, ‘’όλα μια χαρά’’. 
Οι αρετές εν συνόλω είναι 
το δώρο του Θεανθρώπου σ’ 
εκείνον που κλαίει για τις 
αμαρτίες του. Ο αμαρτωλός 
τελώνης επέστρεψε συμφι-
λιωμένος με τον Θεό σπίτι 
του, όχι ο φαρισαίος που 
είχε σίγουρο τον εαυτό του 
για ενάρετο... Υπερηφάνεια.

Αναγέννηση εν Χριστώ 
σημαίνει σταυρώνω τον 
αμαρτωλό εαυτό μου κάθε 
στιγμή. Μετανοώ κάθε 
στιγμή.  Για κάθε μου λόγο, 
πράξη και λογισμό που δεν 
συμφωνεί με το ευαγγέλιο 
του δασκάλου μου Ιησού. 
Αυτό είναι εσωτερική νη-
πτική εργασία. Αλλά τα 
λησμονήσαμε. Πόσοι μελε-
τούν ταπεινά καθημερινώς 
την Γραφή και τους πατέ-
ρες; Έτσι καταλήξαμε να 
ανεχόμαστε προδοσίες σε 
θέματα ορθοδόξου πίστεως 
και κινήσεις εξισώσεως της 
βιβλικής αλήθειας με τις 
πλάνες του πονηρού.

Ο Κύριος Ιησούς να μας 
ελεήσει. Καλή μετάνοια σε 
όλους μας.

Ιερομόναχος Χ.

συνέχεια από τη σελ. 1
ΣΑΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
“άγιε” Δέσποτα για την αξιοπρεπή 

καλλιτεχνική προσφορά σας στη Λάρισα! συνέχεια από τη σελ. 1



 ΑΓΩΝΑΣ 5αυγουστοσ 2021 ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, 
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

 11ον μέρος (για να μάθουμε 
πως πρέπει να  είναι  

η παρουσία μας μέσα στο ναό)

Και αρχίζει ο ιερέας τις Αιτήσεις ή τα Πληρωτικά. Που 
ξεκινά με τις λέξεις:

«Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω». Είναι μια 
σειρά από αιτήματα που τώρα έχουν πιο πολύ προσω-
πικό χαρακτήρα και αφορούν την πνευματική μας ζωή.

«Υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων…
«Υπέρ του αγίου Οίκου τούτου…
«Υπέρ του ρυσθήνας ημάς από θλίψεως… - Την ημέ-

ραν πάσαν, τελείαν…
«Αγγέλου ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα…
«Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των…
«Τα καλά και συμφέροντα ταις ψυχαίς ημών, και 

ειρήνην…
«Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών, εν ειρήνη…
«Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα…
«Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου 

Δεσποίνης…
Η ευχή του ιερέως που ακολουθεί, είναι καταχωρη-

μένη στα λειτουργικά βιβλία ως “Ευχή της Προσκο-
μιδής” και λέγεται έτσι επειδή απαγγέλλεται μετά την 
προσκομιδή και την κατάθεση των Τιμίων Δώρων στην 
Αγία Τράπεζα.

Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας παρατηρεί ότι η ευχή 
έχει άμεση προετοιμασία για την τελεσιουργία του ιερού 
Μυστηρίου, με αυτή ο Ιερέας αναγνωρίζει και ομολογεί 
την Παντοδυναμία του Θεού.

«Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτωρ, ο μόνος άγιος, ο δεχό-
μενος θυσίαν αινέσως παρά των επικαλουμένων σε εν 
όλη καρδία, πρόσδεξαι και ημών των αμαρτωλών την 
δέησιν, και προσάγαγε τω αγίω στου θυσιαστηρίω∙ και 
ικάνωσον ημάς προσενεγκείν σοι δώρα τε και θυσίας 
πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των 
του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρείν 
χάριν ενώπιόν σου, του γένεσθαι σοι ευπρόσδεκτον την 
θυσίαν ημών, και επισκηνώσαι το πνεύμα της χάριτός 
σου το αγαθόν εφ’ ημάς, και επί τα προκείμενα δώρα 
ταύτα, και επί πάντα τον λαόν σου».

Με την ευχή αυτή ο ιερέας παρακαλεί τον Παντο-
δύναμο Κύριο και Θεό μας, να δεχθεί τις δεήσεις όλου 
του εκκλησιάσματος, να δεχθεί τα προσφερόμενα Τίμια 
Δώρα, πρώτα για την εξιλέωση των δικών του αμαρ-
τημάτων και μετά για τη συγχώρηση των αγνοημάτων 
(σφάλματα από άγνοια) του λαού. Ζητάει να βρει χάρη 
παρά του Θεού όπως οι μυριάδες των αγίων, και οι 
άγιοι Απόστολοι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής 
“που γέμισαν εσωτερικά με Πνεύμα Άγιον” (Πράξ. 2, 
4). Έτσι και οι πιστοί εκκλησιαζόμενοι.

Και εκφωνεί: «Δια των οικτιρμών του Μονογενούς 
σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω Παναγίω και 
αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις 
τους αιώνας των αιώνων».

Η διακονία του λειτουργού ιερέα είναι ικετευτική 
και υπηρετική, ζητάει τη Χάρη, προσπίπτει ταπεινά, 
ικετεύει από τα βάθη της καρδιάς του και ο Θεός 
ανταποκρίνεται, στέλνει η Χάρη του και η Θεία Χάρη 
τελεσιουργεί το Μυστήριο. Αγιάζει το λαό και μεταβάλ-
λει τα Θεία Δώρα.

Ο ιερεύς προς τον λαό τον ευλογεί σταυροειδώς και 
λέγει: “Ειρήνη πάσι”.

Οι ψάλτες (λαός) απαντά: “Και τω Πνεύματί σου”. 
Η ειρήνη είναι ο μόνος για την πραγματική αγάπη. 
Και συνεχίζει μεγαλόφωνα ο λειτουργός ιερέας να 
προτρέπει τον ασπασμό της αγάπης: «Αγαπήσωμεν 
αλλήλους, ίνα εν ομονοία ομολογήσουμεν». Ο 
ιερέας προσκυνεί τρεις φορές και ασπάζεται τα Άγια 
Δώρα όπως είναι καλυμμένα και λέγει χαμηλόφωνα: 
«Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριον στερέωμά 
μου και καταφυγή μου και ρύστης μου». Και αν υπάρχει 
και άλλος ιερέας ή διάκονος αρχίζει ο ασπασμός και 
το φίλημα της αγάπης μπροστά στην Αγία Τράπεζα.

Στα πρώτα χρόνια και στις κατακόμβες οι χριστιανοί 
έδιναν τον ασπασμό της αγάπης όλοι μαζί και αργότερα 
τον έδιναν χωριστά οι άνδρες και χωριστά οι γυναίκες 

αυτό, σιγά-σιγά καταργήθηκε, παρ’ ότι είναι πράξη 
αγάπης και πίστεως, με την ενέργεια αυτή έδειχνε ότι 
έχει εξορισθεί από μέσα μας ο εγωισμός, η μνησικακία, 
η πονηριά και όλες οι κακίες.

Ο λαός δια των ιεροψαλτών απαντά: «Πατέρα, 
Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και 
αχώριστον».

Ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλο και να ομολογή-
σουμε την πίστη μας μονιασμένοι. Και επειδή η αγάπη 
είναι βασικό στοιχείο του “Συμβόλου της Πίστεως, η 
βίωσή της είναι προϋπόθεση για την ομολογία της και 
για την εξαγγελία της”.

Μεγάλη ανάγκη για τον ασπασμό μας κάνει ο 
φωτισμένος άγιος της Εκκλησίας μας Κύριλλος Ιερο-
σολύμων στην Πέμπτη Μυσταγωγική του κατήχηση, 
όπου γράφει:

«Είτα βοά ο διάκονος• “Αλλήλους απολάβετε και 
αλλήλους ασπαζόμεθα”. Μη υπολάβης το φίλημα εκεί-
νο…» (Μεταφέρουμε το κείμενο στην απλή γλώσσα).

Έπειτα φωνάζει ο διάκονος (ή ο ιερεύς): Αποδεχτείτε 
ο ένας τον άλλο. Και τότε ασπαζόμαστε ο ένας τον 
άλλο. Μη θεωρήσεις εκείνο το φίλημα συνηθισμένο, 
σαν αυτό, που κάνουν οι φίλοι στην αγορά. Αυτό το 
φίλημα δεν είναι τέτοιο. Αλλά φέρνει σε κοινωνία 
και σε ανάκραση τις ψυχές και προξενεί σ’ αυτές την 
αμνησικακία. Είναι, λοιπόν, το φίλημα τούτο σημάδι, 
ότι συναρμόσθηκαν και συνδέθηκαν οι ψυχές και ότι 
έχουν εξορίσει από μέσα τους κάθε μνησικακία. Γι’ 
αυτό και ο Χριστός έλεγε: Αν προσφέρεις το δώρο σου 
στο Θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς, ότι ο αδελφός σου 
έχει κάποια αφορμή λύπης και πικρίας εναντίον σου, 
παράτησε εκεί το δώρο σου, μπροστά στο θυσιαστήριο. 
Και έλα πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου. 
Και τότε ξαναγύρισε και πρόσφερε το δώρο σου (Ματθ. 
5, 23-34). Λοιπόν, το φίλημα είναι συμφιλίωση. Και 
για το λόγο αυτό είναι άγιο, όπως το χαρακτηρίζει 
ο μακάριος απόστολος Παύλος, λέγοντας, ας ασπα-
στούμε ο ένας τον άλλο με φίλημα άγιο (Ρωμ. 16, 20). 
Και όπως το χαρακτηρίζει και ο απόστολος Πέτρος, 
λέγοντας: ας ασπαστούμε ο ένας τον άλλο με φίλημα 
αγάπης (Α΄ Πετρ. 5, 14).

Μετά τον ασπασμό ο λειτουργός δίνει εντολή στους 
θυρωρούς (κατά την αρχαία τάξη) να κλείσουν καλά 
τις πόρτες του ναού, να επιθεωρήσουν μην τυχόν 
και παρεισφρήσει κάποιος ακατήχητος, αβάπτιστος, 
άπιστος ή μολυσμένος από αίρεση (Διατ. Αποστόλων, 
βιβλίον Α΄,  ΘΕΠΕΣ 2, 150).

Ο λειτουργός: «Τας θύρας, τας θύρας, εν σοφία 
πρόσχωμεν».

Ας σκεφθεί ο καθένας μας τι μέτρα έπαιρναν την 
πρώτη εποχή, διότι εδώ είναι Ευχαριστιακή σύναξη, 
που αποτελούν όλοι εν σώμα την Εκκλησία και ένα 
Πνεύμα, το Πανάγιο Πνεύμα και έχουμε κληθεί όλοι 
μας σε μια ελπίδα, της κλήσεως που είναι η Βασιλεία 
του Θεού. Δεν είναι σωματιακή συνέλευση ετερόκλη-
των στοιχείων. Δεν μαζεύονται άνθρωποι από ποικίλες 
ιδεολογικές και θρησκευτικές αποκλίσεις για να παρα-
κολουθήσουμε κάποια τελετή. Εδώ μέσα είναι τόπος 
ιερός, είναι τόπος Αγγέλων, τόπος Αγίων, τόπος του 
φρικτού Γολγοθά, τόπος του Χριστού, τόπος του Θεού. 
Εδώ προσκαρτερούμε και προσδοκούμε να γίνουν 
δεκτά τα Δώρα μας και να πάρουμε την πλησμονή 
των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Εδώ επιβε-
βαιώνουμε την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος.

Ο Απόστολος Παύλος τονίζει:
«Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν 

μία ελπίδι της κλήσεως υμών· εις Κύριος, μία πίστις, εν 
βάπτισμα· εις Θεός και πατήρ πάντων, ο επί πάντων, και 
δια πάντων, και εν πάσιν ημίν» (Εφεσ. 4, 4-6).

Ο λειτουργός ιερέας, σηκώνει τον “Αέρα” πάνω από 
τα Τίμια Δώρα, τον κινεί ανοικτόν και λέγει μυστικά το 
“Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα…”.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

συνέχεια από τη σελ. 1

Δόμνα Βισβίζη: η Θρακιώτισσα του 1821!

συνεχίζεται στη σελ. 6

της ελευθερίας. Είναι μία από τις τρεις 
καπετάνισσες που έδωσαν το είναι 
τους στο μεγάλο αγώνα του 1821!

Η Μπουμπουλίνα από τις Σπέτσες, η 
Μαντώ Μαυρογένους από τη Μύκονο 
και η Δόμνα Βισβίζη από την παραλια-
κή πόλη της Ανατολικής Θράκης που 
λέγεται Αίνος.

Οι δύο πρώτες υμνήθηκαν δεόντως. 
Η τρίτη όμως «αδικήθηκε» από την 
φειδωλή γραφίδα του ιστοριοδίφη.

Εν πάσει πτώσει και οι τρεις απετέ-
λεσαν τις νησιώτισσες καπετάνισσες 
που έγραψαν ένα ΑΛΗΘΙΝΟ παρα-
μύθι. Απετέλεσαν τις γυναίκες, τις 
μάνες, τις νοικοκυρές που κράτησαν 
αναμμένη την φλόγα της πίστης για 
«της νύχτας το ξημέρωμα».

Από τα χείλη τους ξεπηδούσε ασυ-
γκράτητη η δύναμη για αντίσταση και 
ο πόθος για λευτεριά, συνθέτοντας 
μοναδικό ηρωικό νανούρισμα στα 
παιδιά τους, που τα κοίμιζαν εκείνη 
την ώρα για να ξυπνήσουν την επο-
μένη αντρειωμένα, έτοιμα να ριχτούν 
στην μάχη από τα γεννοφάσκια τους. 
Αγόρια και κορίτσια. Αυτός είναι ο 
άγιος φεμινισμός. Εδώ επικεντρώνεται 
η ισότης του ευαγγελίου. Στον αγώνα 
διαφύλαξης του πνεύματος μέσα σε 
μία ψυχή ανυπότακτη. Εδώ εξισώνεται 
άρσεν και θήλυ…

Έτσι λοιπόν η Δόμνα, γεννημένη το 
1784 από εύπορη οικογένεια, κάποια 
στιγμή σμίγει τα όνειρά της με τον 
Αντώνιο Βισβίζη, πλούσιο πλοίαρχο 
και εφοπλιστή, τον άνδρα της, με 
τον οποίο απέκτησε πέντε παιδιά και 
όχι μισό παιδί, όπως αναλογεί στα 
σύγχρονα ζευγάρια της δύστυχης 
πατρίδος μας.

Ο καπετάν Αντώνης, από τους πρώ-
τους οπαδούς της Φιλικής Εταιρείας, 
ξόδευε χρήματα αλύπητα για να κτι-
στεί «το χρυσό παλάτι της ελευθερίας».

Η Δόμνα πλέον είναι μία αχώριστη 
σύζυγος κοντά στον καπετάνιο και τ’ 
ατελείωτα ταξίδια του. Προπάντων 
αχώριστη σύντροφος στα κοινά τους 
όνειρα για την ώρα της λευτεριάς.

Κάποια στιγμή στις 2 Μαΐου 1822 ο 
καπετάνιος φορτώνει γυναίκα, παιδιά, 
χρήματα, χρυσαφικά, προπάντων τ’ 
άγια εικονίσματα στο καράβι και ξανοί-
γεται στο πέλαγος, εγκαταλείποντας 
αρχοντικό, εύφορα κτήματα, τον τόπο 
που γεννήθηκε και δεν θα τον ξαναδεί, 
ούτε αυτός, ούτε η γυναίκα του.

Άγρια μεσάνυχτα σαλπάρει από την 
Αίνο για το βάπτισμα του πολέμου. 
Βάση της κολυμβήθρας για το βάπτι-
σμα, το νησί της Σύρνας. Εκεί αγκυρο-
βόλησαν η ξεριζωμένη οικογένεια και 
εδώ οργανώθηκε το καράβι του καπε-
τάν Αντώνη με 16 κανόνια και 140 
λεβέντες, εντασσόμενο στον πρώτο 
ελληνικό στόλο των 11 Σπετσιώτικων 
και Ψαριανών καραβιών.

Έτσι Αντώνης και Δόμνα, άνδρας 
και γυναίκα μαζί στο καράβι, με «πα-
ρατημένα» τα παιδιά τους στο έλεος 
του Θεού, και με φουσκωμένα τα πα-
νιά τους από τους μεγάλους πόθους, 
όργωναν τη θάλασσα προσφέροντας 
πολύτιμες υπηρεσίες στον αγώνα.

21 Ιουλίου 1822. Ο καπετάνιος 
επικεφαλής στόλου από 30 άλλα 
πλοία βρίσκονται στο Μαλιακό κόλπο. 
Την ώρα της μάχης, στο κρισιμότερο 
σημείο και ενώ ορθός στο κατάστρωμα 
εμπνέει ηρωισμό σ’ όλο το πλήρωμα 
του καραβιού, σωριάζεται νεκρός. Η 
Δόμνα παγώνει… Λίγοι αντελήφθησαν 
τον μεγάλο χαμό. Όμως η ηρωίδα 
ανασυγκροτεί τις δυνάμεις της από 
τα ερείπια της πιο σκληρής μάχης, 
απωθώντας στα βάθη της ψυχής της 
το δηλητήριο που τη σίμωσε και δεν 
επιτρέπει το μεγάλο σπαραγμό της 
καρδιάς της να σκεπάσει σκοτώνοντάς 
τες, εκείνες τις μεγαλειώδεις στιγμές. 
Τις στιγμές του αιματηρού αγώνος. 
Ολόρθη στο κατάστρωμα, αναλαμβάνει 
την αρχηγία του πλοίου και συνεχίζει 
ακλόνητη την πάλη. Μια πάλη εξω-
τερική, σώματος με σώμα, αλλά προ-
πάντων εσωτερικής τιθασεύσεως του 
υλικού πνεύματος έναντι στο πνεύμα 
του Θεού.

Εκείνη την ώρα υποτάχτηκε το 
πλήρωμα με σεβασμό μπρος στον 
άξιο κυβερνήτη. Την ηρωίδα γυναίκα. 
Τη διπλή καπετάνισσα. Έτσι τελείωσε 
το ένδοξο παρελθόν του καπετάνιου, 
αλλά την ίδια στιγμή το πήρε στα χέρια 
της αντάξια και σφιχτά η καπετάνισσα 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ μόνη της, η μάνα με 
5 παιδιά στο σκληρό παρόν, με την 
απειλή του αοράτου μέλλοντος.

Έτσι πλέον η ευγενεστάτη και 
γενναιοτάτη καπετάνισσα, όπως την 
απεκάλεσε ο Δημήτριος Υψηλάντης, 
περιπολεί στις ακτές της Ευβοίας, πότε 
μεταφέροντας στρατό και εφόδια και 
πότε πολιορκώντας. Ανάλογα κερδίζει 
και έτερο τίτλο από τον Οδυσσέα Αν-
δρούτσο «της ευεργέτιδος».

Τους άξιζε όμως όλους τους τίτλους, 
γιατί τρία ολάκερα χρόνια με το πλοίο 
της, που κυβερνούσε ο ίδιος ο Θεός και 
το εξόπλιζε με δικά της έξοδα, πάλευε 
στην θάλασσα. Κάποια στιγμή όμως 
σώθηκαν τα χρήματα, σώθηκε και το 
καράβι από τη λεηλασία της αρμύρας 
και τη φωτιά της μάχης, οπότε η Δό-
μνα το χάρισε στην κυβέρνηση. Παρ’ 
όλα αυτά το καράβι δεν αχρηστεύτηκε. 
Στα χέρια του Πιπίνου το 1824 μετε-
τράπη σε πυρπολικό και έκαψε την 
τουρκική φρεγάτα «Χαζνέ Γκεμισί», 
στον Τσεσμέ.

Όμως χωρίς καράβι η Δόμνα περ-
νάει δύσκολες μέρες με τα τρία αγόρια 
της και τα δύο κορίτσια. Δυσκολεύουν 
ακόμη περισσότερο, όταν χάνει το 
μικρότερο αγόρι της σε μια επιδημία 
το 1825 και το 1857 στην συνέχεια 
ένα άλλο που ήταν κωφάλαλο… Έτσι 
αποτραβιέται στη Μύκονο για να 
ζήσει ταπεινά με τα υπόλοιπα παιδιά 
της. Ιδιαίτερη φροντίδα προσδίδει 
στην ανατροφή του πρώτου παιδιού 
της του Θεμιστοκλή που γεννήθηκε 
το 1815 στη Χίο. Τον ονειρεύεται 
καπετάνιο άξιο να συνεχίσει το έργο 
του πατέρα του, του καπετάν Βισβίζη. 
Κάποια στιγμή ο Θεμιστοκλής ντυμέ-
νος μέσα στην άσπρη φουστανέλα, 
14 χρονών, προσλαμβάνεται από τον 
Γάλλο Φιλέλληνα Roche μαζί με άλλα 
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Τά τελευταία χρόνια,μέσα από πολλά γεγο-
νότα καί κρίσιμες καταστάσεις,τό πανελλήνιο 
αντελήφθη καί περίτρανα απεδείχθη ότι ή Ιε-
ραρχία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος,αποτελείται 
πλέον, από τρείς κατηγορίες  Μητροπολιτών.

1-η) Από τούς ‘’συσχηματισθέντες τώ κό-
σμω’’’, ΜΙΣΘΩΤΟΎΣ Ποιμένας,πού αποτελούν 
τήν πλειοψηφία,πειθήνιων ,διπλωματών καί 
υπάκουων ενοίκων ορνιθώνα πρός κάθε ασεβή 
,βλάσφημη,άθεη,αντίχριστη,ανίκανη,νεοτα-
ξίτικη διεστραμένη,δηλαδή ...εξευρωπαισμέ-
νη,πολιτική ηγεσία,αλλά καί υποτακτικοί στήν 
Παναιρετική-Οικουμενιστική,πνευματική ηγε-
σία,ή οποία έχει στείλει στήν...ανακύκλωση τούς 
Αιώνιους Ιερούς Κανόνες τών Αγίων Πατέρων 
ώς ,δήθεν,’’’Τείχη τού αίσχους’’’(1994).

2-η) Από τούς ‘’’ψυχρούς’’’,τούς σιωπη-
λούς,τούς άτολμους,τούς ουδέτερους,τούς 
λεγόμενους ΟΦΑ,( Οπου Φυσάει ό Άνεμος),καί 
πού συνήθως λένε ‘’’ εγώ θά βγάλω τό φίδι 
απο΄τήν τρυπα’’’:; καί 

3-η) Από τούς ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ  σέ επιφυλακή 
ευρισκόμενους ,φλογερούς καί θαρραλεους Ορ-
θοδόξους ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΠΟΙΜΈΝΕΣ τού Λαού 
πού ‘’’Δέν τσακάν’ τ’ μέση τους ‘’’  σέ κανέναν 
,παρά μόνον στόν ΚΗΙΧΡΙΣΤΟ καί ζυγίζουν τούς 
πάντες καί τά πάντα μέ τή ζυγαριά τού ΑΓΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, κατά τό θρυλικό πυρπολητή των 
ψυχών Αγ.Πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη.

Γιαυτό καί οί λίγοι αυτοί Ηρωικοί Ποιμένες 
μας διώκονται από τούς Πολιτικούς καί καταδι-
ώκονται από τούς προσκυνημένους συνεπισκό-
πους τους,επειδή ή ακεραία Ορθόδοξη Σκοπιά 
τους,στήν Ουκρανική εκτροπή,στίς αντιχριστες 
νομοθεσίες,στόν εορτασμό τού Πάσχα,στή σα-
τανική Κορονοική απειλή κ.λ.π., ενοχλεί καί 
διαταράσει τό Νρβάνα τους καί τίς...λιμνάζουσες 
Δεσποτικές τους Έδρες καί εξουσίες.

Στή δισχιλιετή Ιστορία καί πορεία τής ΑΓΊ-
ΑΣ Ορθοδόξου Εκκλησίας μας,πού έφερε τό 
Σωτήριο μήνυμα καί τό Φώς Χριστού σ’όλους 
τούς λαούς,πάντοτε σέ κρίσιμες περιόδους,ε-
κατομμύρια ομολογητών ,μαρτύρων,Επισκό-
πων,κληρικών καί λαού,ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ 
καί σέ ασεβείς καισαρίσκους καί σέ αιρετικούς 
Ιεράρχες καί Πατριάρχες,ακόμη καί σέ ληστρι-
κές Συνόδους,πού κατά κανόνα συνέπλεαν  μέ 
θεομπαιχτες τής κοσμικής εξουσίας.

Κοσμείται επίσης ή Εκκλησιαστική μας Ιστο-
ρία μέ εκατοντάδες ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ καί ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΕΣ παρεμβάσεις τού ΠΙΣΤΟΥ Λαού καί 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ σέ κάθε προδοσία καί διάβρωση 
τής ΠΙΣΤΗΣ καί τίς επιθέσεις τών Αιρετικών.
Παράδειγμα,ή Λαοθάλασσα τών πιστών πού 
υποδέχθηκε μέ τή δυναμική της παρουσία τό 
Σοφό καί Απροσκύνητο Ηρωικό Υπερασπιστή 
τής Αγίας Ορθοδοξίας μας,τόν Αγιο Μάρκο 
τόν Ευγενικό στήν Κωνσταντινούπολη,ενώ 
συγχρόνως ό Λαός κατέπτυσε όλους τούς 
υπογράψαντες τήν Ένωση ,προσκυνημένους 
...Βησσαρίωνες,κατά τή Ληστρική καί Προδοτι-
κή Σύνοδο τής Φερράρας-Φλωρεντίας.

Σέ πάμπολλες επίσης άλλες περιπτώσεις,ό 
Αγνός καί Πιστός Λαός υπερασπίσθηκε ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΑ και έμπρακτα καί τήν πίστη μας καί τούς 
ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ποιμένες του, σηκώνοντας γύρω 
τους μεγάλα τείχη προστασίας τους.

Έτσι λοιπόν προτείνω
1.Εάν,Θεός φυλάξοι,ή ραγιάδικη καί υποτα-

κτική ΔΙΣ ή ΙΣΙ,μέ άνωθεν εντολή καταδικάσει 
αδίκως τού δύο ΑΞΙΟΥΣ καί ΤΙΜΙΟΥΣ Ιεράρχες 
μας,γιατί αυτοί αρνούνται νά προδώσουν τήν 
Αλήθεια,τότε ό Αγνός καί Πιστός Λαός πρέπει 

νά ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ  καί  νά ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ τήν 
αποχώρησή τους από τίς Μητροπόλεις τους 
καί μέ τόν ΞΕΣΗΚΩΜΟ τους ( ΌΠΩΣ ΚΆΠΟΤΕ 
ΣΤΉ ΛΑΡΙΣΑ) νά κτίσει ένα τείχος προστασίας 
γύρω τους.

Καί
2.Νά προειδοποιήσει μέ τίς ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 

του εκδηλώσεις ότι θά ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ  τήν 
άφιξη καί ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,στή Μητρόπολή 
τους οποιουδήποτε νέου δεσποτο-
ληγούρη ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗ ,πού ήθελε 
εκλέξει ή (αν)Ιερά Σύνοδος,κατ’ε-
ντολήν τής ( Μασονικής) Πολιτικής 
Ηγεσίας,στη θέση τών δύο ΑΞΙΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ποιμένων καί ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 
Ιεραρχών μας.

Πέρασε καί παρήλθε, πλεον, ό καιρός τού 
εφησυχασμού.Βρισκόμαστε ήδη σέ εμπόλεμη 
κατάσταση.Βρισκόμαστε σέ πόλεμο.Καί όπως 
ΠΑΝΤΟΤΕ τόν κάθε πόλεμο τόν ξεκινούν μέ 
τίς επιθέσεις τους οί αντίχριστες ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
καί ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ δυνάμεις τού Σκότους σέ 
όλα τά μέτωπα ,όπως α) Στό μέτωπο τής ΠΑΤΡΙ-
ΔΟΣ,π.χ. τήν προδοσία τής Μακεδονίας μας,τό 
‘’’γκριζάρισμα’’’ τών Ελληνικών νησιών καί 
θαλασσών, τή διευκόλυνση τής εισόδου καί τήν 
επιχορηγούμενη εγκατάσταση καί εποικισμό 
τής Πατρίδος μας από κάθε λογής Αφροασιά-
τες λαθροεισβολείς,όπως αυτό διαπιστώνεται 
από τίς δηλώσεις πρώην πρωθυπουργού ότι 
‘’’ή θάλασσα ΔΕΝ έχει σύνορα’’’, τίς ανατριχια-
στικές δηλώσεις Τσίπρα,Μουζάλα,τής κυρίας 
Προέδρου τής Δημοκρατίας καί τού Ανθίμου 
Αλεξανδρουπόλεως ότι, αφού διώξαμε τά παι-
διά μας, οί λαθροεισβολείς θά συμβάλλουν στήν 
επίλυση τού...Δημογραφικού μας προβλήματος 
,λές καί ξαφνικά όλοι οί Έλληνες καί Ελληνίδες 
έπαθαν...στείρωση,καί ό αλλοτε ηρωικός λαός 
μας νά γίνεται ρεντίκολο τών σκυλιών ανε-
χόμενος τίς πληρωμένες παρελάσεις κάποιων 
δύσμορφων ...σκιάχτρων λαθρομεταναστών,στά 
χωριά καί τίς πόλεις μας 

β)Στό μέτωπο τής ΠΑΙΔΕΙΑΣ,π.χ.τήν κατάρ-
γηση τής αριστείας καί τής ευγενούς άμιλας,τήν 
κατάργηση τών θρησκευτικών καί εθνικών 
εορτών,τήν έπαρση τής Σημαίας,διαστρέβλωση 
τής Ιστορίας μας(συνωστισμός τής Σμύρνης),δι
άβρωση,μαγάρισμα,εκμαυλισμός τών παιδικών 
ψυχών μέ τίς ‘’’σεξουαλικές διαπαιδαγωγήσεις 
,τήν κατάργηση-αποδόμηση τών εμφύλων...
ταυτοτήτων από  τό Υπουργείο Παιδείας,συγ-
γνώμη ,τού ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ...’’’Διά βίου Μάθησης 
κάθε...ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ καί ΕΚΤΡΟΠΗΣ’’’,τό...
φωτισμό τής Βουλής μέ τά χρώματα τών  ‘’’υπε-
ρηφάνων’’’ ΛΟΑΤΚΙ+ ,κλπ,κλπ.

γ)Στό μέτωπο τής Πίστης μας καί τής Εκκλη-
σίας,ένθα ή Διοικούσα Ιεραρχία γέγονε ‘’χαλκός 
ηχών’’καί υποτακτική...συνήγορος κάθε Νεοτα-
ξίτη πολιτικού, ΄0στις τίς αποφάσεις του θέλει 
στανικώς νά επιβάλλει μέ όζουσα απιστία ,στήν 
αμαχητί παραδοθείσα Ιεραρχία,οί οποίες,απο-
φάσεις αυτές όμως,έρχονται σέ αντίθεση μέ 
τό Νόμο τού ΘΕΟΥ καί τούς ΙΕΡΟΎΣ Κανόνες 
τής Εκκλησίας.Τελικώς ή πλειοψηφία τών 
Ιεραρχών μας από τό ‘’ΕΠΟΜΕΝΟΙ τοίς Αγίοις 
Πατράσι’’’, έχουν καταντήσει ‘’’επόμενοι τοίς 
εχθροίς τού Θεού’’’,καί ή Διοικούσα Ιεραρχία 
τών Κατ’Οικονομίαν...τεμενατζήδων,κατήντησε 
νά θέλει νά γίνει ό ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΗΜΙΟΣ τών 
ηρωικών δυο  Ομολογητών Ποιμένων μας καί...
Συνεπισκόπων τους,διότι τό ...έγκλημα τους 
είναι ότι καθ’ένας  από αυτούς πολεμά ‘’’είς 

έναντι Μυρίων’’.
ΈΧΟΥΜΕ λοιπόν ΠΟΛΕΜΟ!!!
Καί σ’ένα τέτοιο πόλεμο δέν πολεμάς μέ 

πυρομαχικά τήν...ΛΟΥΚΟΥΜΟΣΚΟΝΗ,κατά τόν   
π.ΑΜΒΡΟΣΙΟ ,Καλαβρύτων.

Νομίζει ή Διοικ.Ιεραρχία ότι αυτή έχει τό 
‘’Μαχαίρι καί τό πεπόνι’’:;:Κάνει Λάθος.Αυτά 
τά έχει ό πιστός ΛΑΟΣ τού Θεού.Απόδειξη ότι 
ήδη ό Πιστός Λαός άρχισε νά ΓΥΡΝΑΕΙ τήν 

Πλατη του σέ Εκείνους 
τούς σκανδαλωδώς Προ-
σκυνημένους Δεσποτά-
δες τών Μητροπόλεών 
τους,κι’όπου λειτουργεί 

ό Δεσπότης τους είναι ΑΔΕΙΟΙ οί Ιεροί Ναοί 
καί ΓΕΜΑΤΟΙ όμως είναι οί άλλοι Ιεροί Ναοί, 
εκεί όπου Λειτουργούν οί Αγνοί καί Ταπεινοί 
Παπάδες  τους.

Γι’ Αυτό ΠΡΕΠΕΙ...
Ό Ευσεβής Λαός τού Νησιού τής Παναγιάς 

μας,τά Κύθηρα, νά ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ νά φύγει 
ό Μητροπολίτης Του,ό τόσο πολύ ...κουρα-
στικός κατά τόν άγνωστο κ.Παπαδάκη,καί τό 
ΙΕΡΟ Μεσολόγγι νά ΠΟΛΙΟΡΚΗΘΕΙ, αυτή τήν 
φορά,από τόν πιστό καί Αγνό λαό του,πού θά 
υπερασπισθεί σθεναρά-δυναμικά τόν Ομολο-
γητή Ποιμενάρχη Του.

Επί τέλους,ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ καί αντισταθειτε,Α-
δελφοί !Οπως τότε στό Μακεδονικό Αγώνα 
,πού  οί Γυναίκες τής Καστοριάς ξεσηκώθηκαν 
καί μέ Ρόπαλα καί Ξύλα καί λιθοβολισμούς 
ΕΔΙΩΞΑΝ τόν Βούλγαρο Εξαρχικό Δεσπότη 
από τόν τόπο τους,τρομάζοντας ακόμη καί τόν 
Τούρκο Καιμακάμη τής πόλης.

Υπερασπισθείτε τούς ΤΙΜΙΟΥΣ Ποιμενάρχες 
Σας, γιατί αλλιώς θάρθει μιά μέρα πού οί Ισλα-
μιστές θά παντρεύονται τά κορίτσια σας,όπως 
φαντάζεται ό Αλεξανδρουπόλεως ( ίσως...2-3 
μαζί) καί τά αγοράκια σας θά φοράνε...δικαιω-
ματικά ...φουστίτσες στό σχολείο,όπως κάποιοι 
διεστραμένοι δάσκαλοι αποτολμούν νά συνι-
στούν ήδη στήν...Ισπανία.

Καί εδώ μέ ΕΜΦΑΣΗ θά πρέπει νά διευκρι-
νήσουμε καί νά τονίσουμε ότι ,ΑΛΛΟ πράγμα 
είναι οί ΛΟΑΤΚΙ+...φουστιτσες,γιά τίς οποίες 
,φαντάζομαι ότι δέν θά έχουν καμμιά αντίρρη-
ση οί 4 ομοφυλόφιλοι Υπουργοί τού κ.ΜΗΤΣΟ-
ΤΑΚΗ, κι ΑΛΛΟ πράγμα ή ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ τού 
...Μουστακαλή Οδυσσέα ΑΝΔΡΟΎΤΣΟΥ,τού 
Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ,τού Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ,τού ΠΕ-
ΤΡΟΜΠΕΗ καί τού ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ !!

Τέλος καί επί τέλους άς ξυπνήσουν ,άς 
ξυπνήσουν οί ‘’’ένοικοι ορνιθώνα’’’ καί συν-
δαιτημόνες τής ΔΙΣ κι άς παραδειγματιστούν 
από τόν Ηρωικό Εθνεγέρτη ΓΕΡΜΑΝΟ ΚΑ-
ΡΑΒΑΓΓΕΛΗ, ό οποίος, όταν πήγαινε μέ τόν 
Παύλο ΜΕΛΑ,στά χωριά καβάλα στ’άλογό 
Του (κι’όχι μέ κλιματιζόμενα Μητροπολιτικά..
Γαιδουράκια-λιμουζίνες,κατά τόν ΑΓΩΝΑ τής 
Λάρισας),κάτω από τά ράσα Του φορούσε καί...
παντελόνια,κι απ’τό ζωνάρι τους κρεμούσε τό 
όπλο Του.Έτσι αγωνιζόταν καί έδιωχνε τούς 
Εξαρχικούς Λύκους καί τούς Βούλγαρους 
κομμιτατζήδες πού σάν αρνιά έσφαζαν τούς 
Έλληνες τής Μακεδονίας μας,μεταξύ αυτών 
και τον εθνομάρτυρα μητροπολίτη Γρεβενών 
Αιμιλιανό.

Εμπρός λοιπόν Αδελφοί υπερασπιστείτε τού 
Λαμπρούς κι Αδούλωτους κι ‘’’Ορθοτομούντας 
τό Λογον τής Αληθείας ‘’ ,ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΕΣ 
Σας,οί οποίοι ίστανται επαξίως είς  ‘’Τύπον καί 
Τόπον Χριστου ‘’’.   Αέρααα !!! Αμήν.

Ανοιχτή επιστολή προς τον πιστό λαό
των Ι. Μητροπόλεων Κυθήρων και Αιτ/νιας

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

του Δρ. Γερασ. Κουσουνή,
Γεωπόνου, Καστοριά  

συνεχίζεται από τη σελ. 5

Δόμνα Βισβίζη: 
η Θρακιώτισσα του 1821!

ελληνόπουλα, για να σπουδάσουν με έξοδα φιλελ-
λήνων στο Παρίσι.

Η Δόμνα πίνει και το πικρό φαρμάκι της ξενι-
τιάς, αλλά εμπρός στο καλό του παιδιού και της 
πατρίδος ορθώνεται, το αγκαλιάζει, το αποχαιρετά 
συμβουλεύοντάς το, όπως πάλαι ποτέ ο Τωβίτ τον 
γιό τον Τωβία… Έτσι αποχωρίζονταν τα παιδιά 
τους τότε οι Γονείς. Τώρα δυστυχώς ανοχύρωτα 
ψυχικά και «συμβουλεύοντάς» τα ψυχοκτόνα, οι 
σύγχρονοι γονείς τα εκδιώκουν στο παιδομάζωμα 
του εξωτερικού δήθεν για σπουδές, δήθεν για 
δουλειά, κατ’ ουσίαν όμως για ένα επιπλέον μα-
χαίρωμα στο σώμα της Ελλάδος, που αιμορραγεί 
ακατάσχετα απ’ όλα τα σημεία, προπάντων όμως 
από τον ανηλεή διωγμό των νηπίων. Των θυμάτων 
των εκτρώσεων…

Ο Θεμιστοκλής όμως οχυρωμένος από την παρα-
δειγματική ζωή της καπετάνισσας, ντυμένος πάντα 
με την ελληνική φουστανέλα του, «ντυμένος» με 
το ηρωικό όνομα Βισβίζης, έκανε γνωστή και την 
μάνα Βισβίζη στην ξενιτιά. Έτσι οι φιλέλληνες 
Γάλλοι της έστειλαν 50 τάληρα για μια φορεσιά.

Η Δόμνα όμως δεν συγκινήθηκε τόσο για τα 
χρήματα, όσο για την προκοπή του παιδιού της. 
Οι πραγματικοί γονείς χαίρονται και αγάλλονται 
για την πνευματική καρποφορία των παιδιών τους 
και τ’ αποχαιρετούν με την ευχή «ο Θεός μαζί σου».

Έτσι έπνιγε η Δόμνα με δάκρυα το γράμμα του 
παιδιού της, καρτερώντας Ιωβικά την επιστροφή 
του για να δουλέψει για την πατρίδα, όπως ακρι-
βώς δούλεψε ο πατέρας του.

ΟΧΙ όπως οι σύγχρονοι γονείς που επιμελώς κα-
θοδηγούν τα παιδιά τους στην καλοπέραση, στην 
κραιπάλη, στην εγωπάθεια και στην αποκτήνωση.

Οπότε ο Θεμιστοκλής επέστρεψε μορφωμένος 
και με όρεξη για δουλειά.

Το γεννημένο παιδί μέσα στο πλοίο και τους 
κινδύνους, κέρδισε την εμπιστοσύνη της πατρίδος 
και ανέβηκε στα αξιώματα επαξίως.

Τότε βλέπετε, υπήρχε η έννοια της αξιοκρα-
τίας και της επιβράβευσης της εργατικότητος. 
Τώρα υπάρχει η κομματοκρατία, η οχλοκρατία, η 
γλοιώδης έρπηση των «γυμνοσαλιάγκων» και η 
επικρότηση της τεμπελιάς.

Η Θρακιώτισσα όμως ταπεινή, όπως ταπεινός 
και ο Κύριος, με σύνταξη 30 Δραχμές, αυτάρκης, 
ζητούσε μόνο την ευτυχία της πατρίδος.

Αυτό άλλωστε συνέστησε ο Χριστός. «Ζητεῖτε 
πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ματ. 6,33). Η 
πατρίδα σαν πνευματικό καθίδρυμα του Θεού 
στη γη, αποτελούσε το κύριο μέλημα της Δόμνας. 
Δε ζητούσε ούτε πλούτη, ούτε δόξα, ούτε τιμές. Η 
φτώχεια της ήταν το μεγαλύτερο παράσημο του 
αγώνος. Πιστή μαθήτρια του Χριστού στην πράξη 
σ’ ένα φτωχικό σπιτάκι του Πειραιά, τον Νοέμβριο 
του 1852, παραδίδει το πνεύμα της στον Κύριο να 
το διαφυλάξει καθαρό και σφριγηλό, για να της 
το αποδώσει κατά την δευτέρα παρουσία του στο 
ΝΕΟ της ΣΩΜΑ. Το άφθαρτο. Έτσι πάνε αυτά. Τα 
άφθαρτα. Μαζί• ομοούσια και αχώριστα.

Η ανωτέρω αναφορά αποτελεί ένα ταπεινό 
μνημόσυνο προς την ηρωίδα• προπάντων όμως 
υποδαυλίζει τη σύγχρονη γυναίκα και μάνα να 
εξέλθει εκ μέσου της ελώδους και απνευμάτιστης 
ζωής της συγχρόνου κοινωνίας και ν’ ανυψωθεί 
στη σφαίρα του χρέους, προσαρτώμενη στο άρμα 
των ελληνίδων γυναικών του 1821. Αυτών που 
παρέδωσαν Ελλάδα. Μια Ελλάδα που τη θανατώ-
νουμε αισχρά και με αφόρητο πάθος οι σύγχρονοι 
«Έλληνες»! Κυβερνήτες και λαός.

Αυτές πέθαναν, κι όμως είναι ζωντανές. Εμείς οι 
νεοέλληνες ζούμε, κι όμως είμαστε νεκροί.

Αρίσταρχος
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,,Φανερών σεαυτόν ,τοις Μαθηταίς 
σου Σωτήρ μετά την Ανάστασιν….

…¨Ων ταις πρεσβείαις Χριστέ, την 
ποίμνην σου διαφύλαττε εκ λύκων 
λοιμαινομένων  αυτήν….,,

Ο υμνογράφος, εδώ, παρακαλεί τον 
Χριστό, δια πρεσβειών των αγίων απο-
στόλων, να φυλάξει την ποίμνην του ,,εκ 
λύκων λοιμενομένων αυτήν.,,

Ήδη από τον  πρώτο αιώνα του Χρι-
στιανισμού, ο μεγάλος Παύλος προφη-
τεύει και τονίζει, ότι μετά από καιρό θα 
έρθουν ,,λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι 
του ποιμνίου.,,

Όσα συμβαίνουν στις μέρες μας στην 
Ορθόδοξη Ελλάδα, δείχνουν ότι υπάρ-
χουν επίσκοποι που δεν ενδιαφέρονται 
όσο και όπως πρέπει για την ποίμνη 
του Χριστού, για το ποίμνιο που τους 
εμπιστεύθηκε ο Χριστός. Αντίθετα πολλοί 
απ’ αυτούς συμπεριφέρονται ,,ως λύκοι 
βαρείς,, κατά τον απόστολο Παύλο.

Επομένως ,αφού έτσι χαρακτηρίζονται 
κάποιοι διάδοχοι των Αποστόλων, δεν 
είναι διόλου ασεβές να αλλάξουμε εκείνο 
το : ,,εκ λύκων  λοιμενομένων αυτήν,, 
και να λέμε στο εξής   

: ,, εκ λύκων  ποιμένομενων αυτήν 
.,,

,,Διατί άλλωστε να το κρύψωμεν 
; ,,.  Ποιός αγνοεί ότι υπάρχουν ανάξιοι 
κληρικοί όλων των βαθμίδων, που παρά 
τα κωλύματα που θέτουν οι ιεροί κανό-
νες, και θα έπρεπε να είχαν αποκλεισθεί  
της υψίστης τιμής του κληρικού, αυτοί 
τόλμησαν, παρά ταύτα, και καταφρόνη-
σαν αυτούς και το Θεό, προκειμένου να 
λάβουν το σχήμα και  να υπηρετήσουν, οι 
θλιβεροί, ταπεινά και εμετικά, κάποιους 
άλλους ψευτοθεούς, ισχυρούς κατά  κό-
σμον. Αυτούς σέβονται και τιμούν και 
φοβούνται ,αφού εξαρτώνται οικονομικά 
απ΄ αυτούς και απολαμβάνουν ανάλογες 
τιμές  και τίτλους.

Γι αυτό και τους ανέχονται, χωρίς 
ντροπή, ακόμη κι όταν προσβάλλεται 
ο Θεός , και σιωπούν και δεν τολμούν 
να τους κάνουν, όχι έλεγχο, αλλά ούτε 
και συστάσεις, για τα απαράδεκτα που 
λέγονται και γίνονται από αυτούς ,τους 
αποδεδειγμένους εχθρούς της Εκκλησίας, 
αλειτούργητους πολιτικούς η και υψηλό-
βαθμους κληρικούς.

Τραγικό για σώμα ορθοδόξων κληρι-
κών! Κρίμα! Χίλιες φορές κρίμα!

Αλήθεια ήθελα να ξέρω όταν ομιλούν 
για τους  ηρωϊκούς  μας  Πατέρες, π.χ. 
για τον άγιο Αμβρόσιο   Μεδιολάνων, 
τι τονίζουν και τι προβάλλουν από τη 
ζωή του;

Φυσικά το θάρρος και την τόλμη του 
και την αδιαπραγμάτευτη πίστη του στο 
Θεό, χάριν της οποίας δεν έκαναν την πα-
ραμικρή έκπτωση. Και τούτο όχι απέναντι 
σε κάποιο νάνο πολιτικό μιας μικρής σε 
έκταση χώρας αλλά στον πλανητάρχη 
της εποχής εκείνης, τον Μ. Θεοδόσιο.

Διερωτάται ο απλός πιστός, πόση και 

ποια σχέση μπορεί να έχουν οι σημερινοί 
ποιμένες, (υπάρχουν  ευτυχώς εξαιρέ-
σεις) που πέρα από τον εαυτό τους και 
τον στενό κύκλο των γνωστών τους, πέρα 
από το βόλεμα τους και την ,, ανθρώπι-
νη ζωή ,, που εξασφάλισαν, γινόμενοι 
επίσκοποι , τι σχέση μπορεί να έχουν με 
τον  άγιο Αμβρόσιο και όλους γενικά τους 
ηρωϊκούς ποιμένες της  ορθοδόξου Εκ-
κλησίας, που δεν δίσταζαν να δίνουν την 
μαρτυρία του Χριστού ενώπιον  δυνατών 
δυναστών και αρχόντων του κόσμου και 
θυσίαζαν και αυτή τη ζωή τους για την 
πίστη τους  στο Χριστό και την αγάπη 
τους προς το ποίμνιό τους;

Όχι  σεβασμιότατοι, δεν είναι ασε-
βείς οι σκέψεις αυτές .Η αγάπη και ο 
πόνος τις υπαγορεύει.

Προσωπικά σέβομαι και τιμώ το ράσο 
απ΄όταν  έξι χρονών 
η μακαρίτισσα  Μη-
τέρα μου  με οδήγησε  
σε έναν άγιο πνευμα-
τικό και εξομολογή-
θηκα τις παιδικές μου αμαρτίες.

Δεν είμαι ασεβής μα ούτε αφελής και 
ανήμπορος να κρίνω αυτά που ακούω , 
βλέπω και διαβάζω.

Υπάρχουν ενέργειες  επισκόπων που 
βλάπτουν και  σιωπές που προδίδουν την 
μοναδικότητα της πίστεώς μας.

Ξέρω ότι η αλήθεια είναι πικρή αλλά 
και απαραίτητη γιατί προβληματίζει 
θετικά, ιδιαίτερα όταν αποτελεί έκφραση 
αγάπης και ενδιαφέροντος.

Η αγάπη για τον Χριστό δεν είναι φυ-
σικά προνόμιο  μόνο των κληρικών, αλή-
θεια που μου τόνισε  κάποτε ο φλογερός 
ιεροκήρυκας  και κατόπιν Μητροπολίτης 
Φλωρίνης, π.Αυγουστίνος που  ήξερε 
να  ξεπαγώνει καρδιές και να τις  κάνει 
να αγαπήσουν το Χριστό.

Ακόμη  σ΄ αυτόν χρωστάμε και την 
ιδιαίτερη αγάπη μας στην Ελλάδα, όσοι 
τον γνωρίσαμε και ζήσαμε κοντά του.

Λίγες και μικρές  σταγόνες από το 
καζάνι που βράζει. Μη τις αγνοήσετε. 
Όπως και δεν πρέπει να αγνοείτε πως 
όσοι σας κολακεύουν και σας βεβαιώνουν 
πως τάχα όλα  πάνε μέλι-γάλα ,δεν σας 
αγαπούν, λένε ψέματα. Και το κάνουν 
αυτό από ιδιοτέλεια, περνούν καλά, είναι 
βολεμένοι. Οψέποτε ενδέχεται να σας 
πικράνουν και να σας πονέσουν πολύ.

Αφουγκρασθείτε τους βόγγους ,την 
οργή και την αντίδραση που φωλιάζει 
στις ψυχές των πιστών ,που για την ώρα 
κάνουν υπομονή και δεν μιλούν, γιατί 
πιστεύουν –όχι για πολύ καιρό-πως θα 
ακουσθούν  οι προσευχές τους και θα 
αλλάξετε ρότα. 

Αν δεν γίνει αυτό ,επειδή στηρίζεσθε 
στις εγγυήσεις και τιμές  του καίσαρα, 
ξεχνώντας προφανώς το λόγο του  Θεού 
που τονίζει:,, μη πεποίθατε επ΄  άρ-
χοντας ...,, τότε θα λειτουργήσει ο νο-
μοτελειακός νόμος, που θα δώσει λύση 
πολύ πικρή.

Δώστε αυτί στα μηνύματα που σας 
στέλνει ο πιστός λαός του θεού που πραγ-
ματικά σας αγαπά, είτε γράφει, είτε ομιλεί, 
είτε ακόμα κι΄όταν σιωπά, με στεναγμούς 
αλάλητους.

Μη μας κάνετε να ντραπούμε άλλο, δεν 
το αντέχει η ψυχή μας, φτάνει  πια.

Μας φτάνει η  ντροπή που μας ποτί-
ζουν ασταμάτητα οι πολιτικοί μας.

Εσείς  μη τους ακολουθείτε. Καιρός να 
γίνετε οι Ιεράρχες της καρδιάς μας, 
οι  Ορθόδοξοι Ιεράρχες. Οι πιστοί σας 
θέλουν ηγέτες και όχι αγόμενους από 
άθεους και αθεόφοβους.

Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη του λαού 
και δεν σας ακολουθεί με αναπαυμένη 
τη συνείδησή του, γιατί πρώτοι εσείς 
δεν βαδίζετε τον δρόμο που χάραξαν οι 
Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. 

Υπακούστε εσείς πρώτοι 
στο Θεό και οι πιστοί θα 
υπακούσουν σε σας.

Απορεί κανείς για την 
ευαισθησία που επιδει-

κνύουν επίσκοποι και λοιποί  κληρικοί, 
προκειμένου να τηρηθούν  τα υγειονομι-
κά μέτρα της Πολιτείας,(να φορούν μάσκα 
ακόμη και την ώρα της θείας Κοινωνίας 
,να μη επιδίδουν αντίδωρο ,ασπασμός 
των εικόνων με μάσκες κ. α.),ενώ για 
κραυγαλέες παραβάσεις πνευματικών 
διατάξεων, όπως συμπροσευχές με 
αιρετικούς, διανομή αντιδώρου από 
παπικό κληρικό εντός ορθοδόξου 
Ναού, Θεία Κοινωνία με πλαστικό 
κουταλάκι μιας χρήσης, κ,α, δεν βρί-
σκουν  την δύναμη αρθρώσουν και να 
ορθώσουν λέξη και λόγο.

Οι λαλίστατοι κήρυκες του ιού της κο-
ρώνας δεν μιλούν για τον Υιό του Θεού, 
γιατί ως  φαίνεται ο Χριστός κοστίζει.

Έτσι δίδεται η εντύπωση, πως το βασικό 
δόγμα της πίστεώς μας, η ανάσταση των 
νεκρών, η αιώνια ζωή, παραχώρησε τη 
θέση του στην αχαλίνωτη βιολατρεία, 
στην  εξασφάλιση κάποιων επί πλέον 
χρόνων ζωής πάνω στη γη.

Γνωστός ιεροκήρυκας τόνιζε το Πάσχα 
που  μας πέρασε: ,, τι να την   κάνεις 
μια ζωή χωρίς ανάσταση,,. Υπάρχει 
αυτή η πίστη;

Ως τόσο όλοι θα κληθούμε να δώσουμε 
μια απάντηση. Μακάρι να είναι θετική.

Σεβασμιότατοι,
Σεις οδηγείτε το όχημα, εμείς το 

πλήρωμα ,οι επιβάτες.
Αλλά όταν δεν εφαρμόζετε τον 

σχετικό κώδικα κυκλοφορίας και 
περνάτε με κόκκινο παραβιάζοντας 
τα φανάρια, μην αρνηθείτε  στο πλή-
ρωμα, ακόμη κι αν δεν έχει δίπλωμα 
οδήγησης, να βγάλει την  κραυγή: 

Σ Τ Ο Π… Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο…
Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ Τ Ε…
Ναι, η οδήγησή σας είναι επικίν-

δυνη…

Μία 
προσευχή 

Κύριε μας, Ιησού 
Χριστέ, εμφάνισε 
στον δρόμο μας 
ποιμένες αξίους, με 
τη δική σου μαρ-
τυρία ζωγραφισμέ-
νη στα πρόσωπα 
τους. Αδελφούς να 
μας στηρίξουν στην 
πνευματική μας μο-
ναξιά, στον πόνο 
που ζούμε. 

Γύρω μας οι πλά-
νες και οι βλασφή-
μιες γεμίζουν τον 
κόσμο. Εμείς μόνοι 
και πονεμένοι ψά-
χνουμε να βρούμε 
αδελφούς χριστια-
νούς να κοινωνή-
σουμε αγάπη και 
χαμόγελο. Η λα-
γνεία, η ματαιοδο-
ξία, ο φανατισμός, 
το μίσος, η αδικία, 
ο ατομισμός, έχουν 
αιχμαλωτίσει τους 
ανθρώπους. Εμείς 
θλιβόμαστε για 
τους αδελφούς μας 
και προσευχόμαστε 
να φύγουν απ› τις 
παγίδες του διαβό-
λου. Συνάμα αγω-
νιούμε μήπως κι 
εμείς παρασυρθού-
με απ› το κακό και 
το υπηρετήσουμε. 
Ελέησε μας Ιησού, 
μοναδικέ ζωντανέ 
σωτήρα κι ελευθε-
ρωτή μας.

Όπλο μας η αγά-
πη σου. Ευχόμαστε 
να γίνει και δική 
μας  αγάπη για 
όλους τους συναν-
θρώπους μας. Όπως 
εσύ απλόχερα θυσι-
άστηκες στο σταυρό 
για τη σωτηρία μας, 
έτσι κι εμείς να πά-
σχουμε με αγάπη 
για το συνάνθρω-
πο. Ώστε να θερα-
πευθούμε και να 
τον θεραπεύσουμε!

assemblyprayer.
blogspot.com

ΠΟΙΜεΝεΣ  ΚαΙ  ΠΟΙΜΝΙΟσυνέχεια από την 1η σελίδα

του Αντώνιου Ι. Βασιλειάδη
θεολόγου
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Ο Χριστός στηλίτευσε με σκληρότητα τους 
γραμματείς και τους φαρισαίους και μνημόνευσε 
ένα ευρύ φάσμα των νοσηρών εκδηλώσεών τους. 
Τους στιγμάτισε, γιατί κίνητρο των πράξεών τους 
ήταν το “θεαθήναι τοις ανθρώποις”. Παρότι 
πέρασαν 2.000 χρόνια περίπου δεν υπάρχει λόγος 
πιο επίκαιρος, λόγος αλήθειας, λόγος βάθους και 
ουσίας για τους άρχοντες όλων των βαθμίδων και 
δυστυχώς όλων των θεσμών.

Της πολιτικής το καράβι που μας ανέβασε όλους 
εμάς με τα ωραία λόγια, πράξεις και συμπεριφορές 
μας οδήγησαν στην ξέρα και μας σπρώχνουν στην 
καταστροφή. Οι σύγχρονοι υποκριτές, γραμματείς 
και φαρισαίοι, παρουσιάζονταν ότι θα αγωνιστούν 
για το καλό και τον άνθρωπο και μετά έκαναν τα 
αντίθετα. Παρουσιάζονταν ως αντιμνημονιακοί και 
από την άλλη πάλευαν να κάνουν κουμάντο στα 
βαριά πακέτα χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατήγγειλαν το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο 
και αυτοί υπέγραφαν με  απεχθέστερους όρους το 
τρίτο και προχώρησαν σιωπηρά και ύπουλα στο 
τέταρτο και με τον κορωνοϊό μπήκαμε στο πέμπτο 
και τελευταία με τις φωτιές και την αντάρα, την 
αναγεννώσημη δενδροφύτευση, τις ανεμογεννή-
τριες, τη “στήριξη” στους ελαχίστους ολιγάρχες για 
να στήσουν αιολικές μονάδες σε καμένες περιοχές, 
(επειδή τους εμπόδιζαν τα δένδρα), φθάσαμε στην 
είσοδο του έκτου μνημονίου.

Πώς έγινε “κολοσσοί” οικονομολόγοι να φθά-
σουν το ελληνικό χρέος σε λιγότερα από πενήντα 
(50) χρόνια στα ένα τρισ. ευρώ, όταν το παρέλαβαν 
από τους αγράμματους συνταγματάρχες πραξικο-
πηματίες μηδέν χρέος; Και με γεμάτη την Ελλάδα 
από εργοστάσια, βιοτεχνίες με τεράστια κτιριακά 
και έργα υποδομής, για πρώτη και μοναδική φορά 
άντληση πετρελαίου, η δε δραχμή να είναι, ένα 
από τα πιο ισχυρά νομίσματα της Ευρώπης και με 
συνεχείς ανατιμήσεις;

Οι σύγχρονοι γραμματείς και φαρισαίοι που δια-
θέτουν όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έβαζαν 
σε λειτουργία την εγκεφαλική πλύση του λαού. 
Πήραν τα κλειδιά της δημόσιας διοίκησης, του 
τραπεζικού συστήματος και της αγοράς. Κατέλαβαν 
τις θέσεις κλειδιά στις δημόσιες και στρατιωτικές 
προμήθειες, των δημοσίων έργων, την εμπορευ-
ματοποίηση της υγείας, την κοστολόγηση των 
φαρμάκων και όλων σχεδόν των ειδών πρώτης 
ανάγκης.

Διέστρεφαν την πραγματικότητα παρουσιάζο-
ντας το θύτη ως θύμα και αντιστρόφως το θύμα της 
ιστορίας ως θύτης και για το βολικό του πράγματος 
και μετά, από γενική κατακραυγή έστειλαν κανά 
δυό στη φυλακή για “παραδειγματισμό” για να 
γλυτώσουν οι διαπλεκό μενοι προνομιούχοι της 
εκάστοτε εξουσίας που τα είχαν αρπάξει (θυμάστε 
τα σκάνδαλα, Κοσκωτά, στρατιωτικών εξοπλισμών, 
χρηματιστήριο, ολυμπιακών αγώνων, Siemens, 
Λίστα Λαγκάρντ, Νοβάρτις) και πολλά άλλα “ανέ-
μιζαν” τον πέλεκυ της δικαιοσύνης για τον κάθε 
“κατεργάρη”, αυτό τους βόλευε γι’ αυτό κάθε τόσο 
δημιουργούσαν προανακριτικές επιτροπές, όχι για 
να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να φανερωθούν 
οι μεγάλοι άπραγες από την ολιγομελή ομάδα της 
άρχουσας κάστας αλλά να ρίξουν στάχτη στα μάτια 
των πολιτών.

Όλες αυτές τις αποχρώσεις της εκτροπής όπως 
τότε, έτσι και τώρα, από το ιερό χρέος της ευθύτητας 
και της συνέπειας, ο Χριστός μας τις ενσωμάτωσε 
στο ίδιο κάδρο της διαφθοράς και της αλλοτρίωσης 
και απόθεσε το δάκτυλο στην κάθε πληγή επανα-
λαμβάνοντας την ίδια εισαγωγική φράση: “Ουαί 
υμίν γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριταί…”. 
Είσαστε υποκριταί, διότι εμφανίζεστε με ψεύτικο 
προσωπείο. Είσαστε υποκριταί, διότι λεηλατήτε 
τα κρατικά ταμεία. Είσαστε υποκριταί, διότι 
αρπάζετε τον ιδρώτα του λαού. Είσαστε υποκρι-
ταί, διότι δημιουργείτε τέτοιο νομικό οπλοστάσιο 
με τέχνη περισσή, που μπορείτε να εξαφανίσετε 
όποιον θέλετε. Είσαστε υποκριταί, διότι άλλα 
υπόσχεσθε για να πάρετε την ψήφο και μετά τα 

ξεχάσατε. Είσαστε υποκριταί, διότι νομοθετείτε 
“φορτία βαρέα και δυσβάστακτα” στους ώμους 
του λαού. Είσαστε υποκριταί, διότι κατατρώγετε 
τις περιουσίες των χηρών και των ορφανών. Είσα-
στε υποκριταί, διότι τους “διαβεβαιώνετε” ότι θα 
αγωνιστείτε για το καλύτερο και την ευημερία του 
λαού και μετά τους γυρίζετε την πλάτη. Είσαστε 
υποκριτές…! Είσαστε υποκριτές…)

Είναι ατύχημα που στον ίδιο παρανομαστή τρέ-
χουν και οι πράξεις της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Εί-
κοσι αιώνες πέρασαν, ο σταυρός του Ιησού Χριστού 
δεσπόζει στην ιστορία, αλλά ο παρανομαστής της 
υποκρισίας κατατρώει τα σπλάχνα του διοικητικού, 
δεσποτικού, ηγεμονικού κατεστημένου.

Πολυκέφαλο το τέρας της εκκλησιαστικής ανω-
μαλίας, αφάνταστα μεγάλη η γκάμα των πράξεων 
και των σκανδάλων που έχουν εγγραφεί στο παθη-
τικό της δεσποτικής ηγεσίας, παντελή απουσία των 
εκκλησιαστικών ταγών από τη ζωή του λαού του 
Θεού και όχι μόνον, βαθειές οι πτυχώσεις των ελ-
κών, που κατατρώγουν τις σάρκες της Ορθόδοξης 
Ελληνικής Εκκλησίας, πολύπτυχο το χρονικό που 
έχει καταχωρηθεί στη μαύρη ιστορική βίβλο της 
τελευταίας πεντηκονταετίας. Σ’ όλες όμως αυτές 
τις ανατριχιαστικές καταχωρήσεις σέρνεται ένας 
κοινός παρονομαστής. Υποκρισία!

Οι επίσκοποι έχουν αποστασιοποιηθεί από το 
κυρίαρχο στοιχείο της αποστολής τους και δεν 
ασκούν ποιμαντική, αλλά εντυπωσιακή κοσμική 
εξουσία, διορίζουν ιερείς για να καλύψουν τις 
κενές εφημεριακές θέσεις και όλο το προσωπικό 
για τη λειτουργία του Ναού, παύουν εκείνους που 
τους κρίνουν ανυπάκουους, πουλάνε την εκκλη-
σιαστική περιουσία, εισπράττουν τα νόμιμα και τα 
μη νόμιμα “δικαιώματά” τους, δικάζουν και ξανα-
δικάζουν οι ίδιοι τους “υφιστάμενους ραγιάδες” 
ιερείς, χωρίς να λογοδοτούν σε καμιά υπέρτατη 
ελεγκτική αρχή, προσπαθούν να εμφανίζονται 
στις εκκλησιαστικές τελετουργίες με το φόρτο των 
αυτοκρατορικών εξαρτημάτων, ευθυγραμμίζονται 
με τις προδιαγραφές και το “τυπικό” της υψηλής 
και άρχουσας τάξης και με έκδηλη την αποστροφή 
της μεσαίας ή της τάξης των χαμηλών και λαϊκών 
στρωμάτων. Δεν είναι αυτό υποκρισία;

Όταν βρεθείτε στο κτίριο της Διοίκησης της 
Εκκλησίας και ανεβείτε τις σκάλες και κυκλοφο-
ρήσετε – έτσι με αφελότητα και δίχως προκατάληψη 
– στους διαδρόμους και στους χώρους εργασίας, θα 
φρίξετε, θα νιώσετε την ακοή σας να μολύνεται, 
την ψυχή σας να υπερφορτίζεται από το ρύπο, 
διότι ακούς γλωσσάριο αποκρουστικό, εκφράσεις 
απαράδεκτες για ανθρώπους που αφιερώθηκαν 
να υπηρετήσουν το ιερό και το θείο, υπονοούμενα 
χυδαίας προέλευσης, ανέκδοτα που δεν εναρ-
μονίζονται με την αξιοπρέπεια. Αυτά δεν είναι 
υποκρισία;

Όταν μέσα σ’ αυτό το κτίριο γίνονται εκλογές ή 
καλύτερα διορισμοί και ανυψώνουν στις περίοπτες 
επισκοπικές καθέδρες εκείνους που θα έπρεπε 
σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες της Αγιοτάτης 
Εκκλησίας, να τους είχαν αποκόψει από το σώμα 
της ιεροσύνης και άξαφνα εμφανίζονται στη μέση 
του δρόμου τοιούτοι λασπωμένοι και καταλερωμέ-
νοι από τις άθλιες επιλογές τους, λουσμένοι μόνο 
δημοσιογραφικά και επικοινωνιακά, φωτογραφί-
ζονται με την εντυπωσιακή αρχιερατική στολή για 
να εισπράξουν όλα τα προνόμια και τα οφέλη που 
απαγγέλλεται το εκκοσμικευμένο αξίωμά τους. 
Αυτό δεν είναι υποκρισία;

Όταν μέσα σ’ αυτό το αμαρτωλό κτίριο που θά-
πρεπε να είναι “κήπος της Εδέμ”, οι επίσκοποι και 
οι αρχιμανδρίτες χαριεντίζονται άπρεπα και προ-
σφωνούνται αναιδώς με… ονόματα, και κανένας 
δεν τους άρπαξε από το αυτί και να τους πετάξουν 
έξω, που προσβάλλουν την αρχιερωσύνη, την ιε-

ρωσύνη και την επίσημη διοίκηση που υπηρετούν 
με τις ανεπίτρεπτες αυτές προσφωνήσεις, όταν ο 
λαός γνωρίζει ότι εδώ μέσα, όσοι σχεδόν αρχιμαν-
δρίται  υπηρετούν  βρίσκονται στον προθάλαμο 
της δεσποτοποίησης. Αυτό δεν είναι υποκρισία;

Όταν οι επίσκοποι κατά την ώρα της χειροτονίας 
ορκίζονται ενώπιον του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι 
θα διακρατήσουν με ευλάβεια την καθαρότητα 
της ψυχής, την αγαμία και την ακτημοσύνη και 
αυτοί πράττουν το αντίστροφο, στα δύο πρώτα 
υπάρχουν ερωτηματικά, στο τρίτο όμως που είναι 
σχεδόν καθολικό φαινόμενο, ότι θησαυρίζουν με 
αμύθητα πλούτη, τα μπουκώνουν στις θυρίδες των 
τραπεζών, τα δε τελευταία χρόνια τα στουπώνουν 
στις off-shore εταιρίες για να μη πληρώνουν και 
φόρο στο κράτος. Αυτό δεν είναι υποκρισία;

Όταν μαίνονταν οι τυφώνες, η ανθρωπότητα 
να βολοδέρνεται, τα παιδιά τους να χάνουν τον 
προσανατολισμό τους, να καταπιέζονται και να 
καταπιέζουν, να πλανώνται και να πλανούν, να 
βηματίζουν κυκλωμένοι από αξεπέραστο σκοτάδι, 
να καταβροχθίζονται από την αβεβαιότητα της 
απόγνωσης, τον ομοραλισμό και την κυνικότητα 
και οι δεσποτάδες “μακάριοι” ή “μακαριώτατοι” 
δεν τους ανησυχεί καθόλου ούτε κλονίζει τη μα-
καριότητά τους, ο λογισμός τους δε σκαλεύει στα 
προβλήματα, δεν δίνει παλμό στη σκέψη τους και 
την καρδιά τους, δε γεννάει ανησυχία στις καρδιές 
τους και δεν τους προβληματίζει ο κατακλυσμός. 
Αυτό δεν είναι υποκρισία;

Όταν οι σεισμικές δονήσεις που διέρχεται η 
Ορθόδοξος Χριστιανική κοινωνία, δεν τους έχει 
αφυπνίσει τις νυσταγμένες συνειδήσεις, αυτοί αντί 
άλλων εξαντλούν το χρέος τους στη διακίνηση 
της αλληλογραφίας στη σύναξη χρημάτων για τα 
γεράματά τους και στην επίσημη εμφάνιση της 
αρχιερατικής μεγαλοπρέπειας, συναγόμενοι κατά 
δεκάδες σε τελετές, οργανώνοντας ιωβηλαία για 
να θυμίζουν στο λαό τις “ανύπαρκτες” δεκαετίες 
αρχιερατείας των και να δείξουν ότι το δεσποτικό 
αξίωμα είναι αγαθό “εν περισσή και περιττή επαρ-
κεία”. Αυτά δεν είναι υποκρισία;

Όταν με τη ζωή τους δεν προβάλουν υποδείγμα-
τα αγιότητας, πρότυπα γνήσιας της “καινής” “εν 
Χριστώ ζωής” και εκδιπλώνονται στους νέους οι 
αθλιότητες, τα σκάνδαλα, τα δεσποτικά πείσματα, 
οι οικονομικές ατασθαλίες, οι παραχαράξεις των 
Ιερών Κανόνων, παραβιάσεις των Νόμων του 
Κράτους και των αποφάσεων του Ανωτάτου Ακυ-
ρωτικού Δικαστηρίου της Χώρας, οι στραγγαλισμοί 
των θεσμών. Ο Προφήτης Ησαΐας θα μπορούσε 
για μια ακόμη φορά να σαλπίσει τη διαμαρτυρία 
προς το Θεό: “δι’ υμάς δια παντός το όνομά 
μου βλασφημείται εν τοις έθνεσιν” (Ησ. νε΄ 
5) (εξ αιτίας της περιφοράς σας βλασφημείται το 
όνομά μου…). Πώς να αναγνωρίσουν οι νέοι άν-
θρωποι τα αντίγραφα των αγίων, τους γνήσιους 
διαδόχους των Αποστόλων και των Πατέρων της 
Εκκλησίας, πώς να πειστούν ότι υπάρχει μέχρι 
σήμερα απαραχάρακτη η αποστολική διαδοχή, 
ώστε να αντλήσουν έμπνευση, δύναμη και πίστη. 
Αυτό δεν είναι υποκρισία;

Όταν ο πομπώδης προφορικός δεσποτικός λόγος 
δεν πείθει, δε ζωογονεί, ηχεί σαν νεκρός φθόγγος 
στο πανδαιμόνιο της σύγχρονης πολυφωνίας, ο δε 
γραπτός λίγο χαλαρός και ανούσιος δε μεταφέρει 
τη γεύση της Πεντηκοστής, διότι δεν περνάει 
μέσα από τους αγωγούς της Θείας Χάριτος και 
δε φθάνει στις διψασμένες ανθρώπινες υπάρξεις 
εμπλουτισμένες από τις εμπειρίες των αγίων της 
Εκκλησίας μας. Ο μέγας Ιεράρχης Βασίλειος φω-
νάζει: «Οι λαοί ανουθέτητοι, οι προεστώτες 
απαρρησίαστοι…» (οι λαοί χωρίς νουθεσία, οι 
προεστώτες – δεσποτάδες – δε διαθέτουν την απα-
ραίτητη παρρησία για να μιλήσουν με θάρρος την 

αλήθεια και το δίκαιο του λαού) αυτό φανερώνει 
συμπτώματα φοβεράς τροφοπενίας. Αυτό δεν 
είναι υποκρισία;

Όταν η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος 
τούτη τη στιγμή είναι το επίκεντρο του σεισμού και 
του προβληματισμού, λειτουργεί σαν ένα ΜΑΥΣΩ-
ΛΕΙΟ μιτροφόρων ή σαν ξύλινα στηρίγματα των 
χρυσών ωμοφορίων, επειδή η εναρμόνιση ήθους 
και λόγου, κηρύγματος και παραδείγματος εί-
ναι ένα “προϊόν εν ανεπαρκεία”. Η αλλοίωση του 
ήθους κατάντησε κραυγαλέα, ο προκλητικός ήχος 
των σκανδάλων εξουδετερώνει το κηρυκτικό λόγο, 
γεμίζει και τραυματίζει τις ακοές, η κάθε διδαχή 
τους φτηνή ή πλούσια, επιστημονική ή αδούλευτη, 
ακούγεται σαν “κύμβαλον αλαλάζον”. Το “λείμα” 
νοιώθει παγιδευμένο, βρίσκεται εγκλωβισμένο στο 
στρατόπεδο της αιχμαλωσίας, έχει περιπέσει σε 
αφωνία, λιτανεύει την οδύνη και δεν αφήνει να 
ακουστεί το κλάμα. Οι ποιμένες – δεσποτάδες – 
εμφανίζονται κάθε φορά χρυσο-λαμπροντυμένοι, 
ότι μας διδάσκουν και ότι μας καθοδηγούν, αυτοί 
όμως ούτε διδάσκουν ούτε καθοδηγούν. Απλού-
στατα, μας ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΥΝ. Αυτό δεν είναι 
υποκρισία;

Δεν έχει τελειωμό ο κατάλογος με τις αναφορές 
υποκρισίας και όσο μακραίνει, τόσο ανεβάζει το 
βαθμό της έντασης και απογοήτευσης.

Η υποκρισία έρπει στις προθέσεις και στις 
πράξεις των σημερινών στελεχών της Ελλαδι-
κής Εκκλησίας, λυμαίνεται τη ζωτικότητα της 
πεντηκοστής, αχρηστεύει το σώμα των επισκό-
πων, μεταλλάσσει την ομορφιά της επισκοπικής 
διακονίας σε αποκρουστική εικόνα φθοράς και 
διαφθοράς, είναι η αρρώστια που κατατρώγει τις 
ρίζες αρχιερωσύνης, είναι οι υπόγειες ρωγμές, που 
απειλούν τα θεμέλια του επισκοποκεντρικού και 
συνοδικού σχήματος διοίκησης της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας μας.   

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, που τώρα είναι 
ελάχιστοι, παλαιότερα ήταν πιο πολλοί ξεφυλλί-
ζοντας τη νεώτερη ιστορία, σε εκπλήσσει και σε 
τυλίγει το θάμβος της, επειδή συναντάς μπροστά 
σου μεγάλες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες που 
προσφέρθηκαν ολόψυχα στην επίμοχθη διακονία 
του δασκάλου, του αδελφού και του ποιμένα. Αυτοί 
τίναξαν από πάνω τους την ψευδεπίγραφη λεοντή 
της εξουσίας και ανέλαβαν το ταπεινό λέντιο της 
ταπείνωσης και της θυσιαστικής προσφοράς. 

Αυτοί οι λίγοι ή ελάχιστοι δε θησαύρισαν χρή-
μα, δεν έσκυψαν τον αυχένα σε προσκύνημα της 
μηδαμινότητας, δεν πούλησαν κολακεία, για να 
αγοράσουν δόξα, περπάτησαν σταθερά στις ράγες 
του Ευαγγελικού ήθους, με ακέραιη και αλώβητη 
την ιερατική τους αξιοπρέπεια. ΟΜΩΣ έγιναν 
στόχος πετροβολήματος από τους ακόλαστους 
διαχειριστές της αλλοτριωμένης εκκλησιαστικής 
εξουσίας, επειδή τους χαλούσαν την πιάτσα. Έζη-
σαν την πικρία του διωγμού και την περιπέτεια της 
κατασυκοφάντησης, οι πρίγκιπες της εντεταλμένης 
στο κράτος ελληνικής εκκλησίας ενοχλήθηκαν 
από το ανάλαφρο περπάτημά τους και από την 
πατερική, κενωτική προσφορά τους, και επειδή 
αναδείχθηκαν σεβάσμιοι ποιμένες στις καρδιές 
των μελών του εκκλησιαστικού πληρώματος, με 
σπάνια για την εποχή θεολογική κατάρτιση και 
με περγαμηνές γνήσιας αποστολικής παράδοσης.

Το παράξενο και αποκαρδιωτικό είναι, ότι η χρυ-
σοντυμένη και καλοστολισμένη δεσποτική ηγεσία 
δε σταμάτησε με πνεύμα μαθητείας, μπροστά σε 
αυτούς τους τίμιους, αγίους, εμπνευσμένους και 
ακούραστους ποιμένες του λαού, αφήνοντας τη 
ραστώνη της ευμάρειας για να θελήσουν να διδα-
χτούν από τους μεγάλους μόχθους των δυναμικών 
αυτών στελεχών της Εκκλησίας, αντίθετα τους 
κηρύττουν πόλεμο, έδωσαν σκληρές μάχες με 
ψεύδη και την εντεταγμένη παραπληροφόρηση, 
ώστε να τους μειώσουν και να τους εξοντώσουν. 
Αυτό δεν είναι υποκρισία;

   Ουαί.., ουαί.., ουαί… Φαρισαίοι υποκριτές !

Ουαί… ουαί, Άρχοντες της χώρας
Ουαί… ουαί, Αρχιερείς της Εκκλησίας
Ουαί… ουαί, Φαρισαίοι υποκριταί !!!
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επιδιώκει να ερημώσει η ύπαιθρος, για να είναι εύκολη στην 
παραχώρηση.

Η παγκοσμιοποίηση είναι μελετημένη στα μυστικά κέντρα 
αποφάσεων που λειτουργούν προγραμματισμένα στο ρυθμό 
της απορρύθμισης, ολοένα και περισσότερο της παραδοσιακής 
ζωής της ελληνικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερα μετά τη μεταπολίτευση, συρμένη στο αντιδικτατορικό 
άρμα, η ξένη και βίαιη παρέμβαση των αχθοφόρων του πνεύμα-
τος της παγκοσμιοποίησης δημιούργησε μια ληστρική επιδρομή 
και μια απότομη διακοπή του νήματος της ιστορικής συνέχειας.

Δεν ακούσαμε τον απαίσιο ήχο των σειρήνων και βρεθήκαμε 
υποδουλωμένοι στα συμφέροντα της παγκόσμιας ολιγαρχίας. 
Μας υπερχρέωσαν και μας υποχρέωσαν να σκύβουμε το κεφάλι 
στις προσταγές τους και να συγχρονίζουμε το βηματισμό μας με 
τη δική τους δρασκελιά.

Οι δυναμικές και συχνά αψυχολόγητες παρεμβολές των σκη-
νοθετών και πρωτεργατών της παγκόσμιας μετεξέλιξης 
ισοδυναμούν με σεισμικές δονήσεις πολλών ρίχτερ και 
προκαλούν φοβίες, διακόπτουν την ιστορική συνέχεια και 
προξενούν σοκ στο σκεπτόμενο πληθυσμό.

Γαλουχημένοι με την προγονική ελληνική παράδοση, 
είχαμε συνηθίσει να ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας 
και να συναντάμε τον ομοεθνή και τον ομόθρησκό μας. 
Τώρα αντικρίζεις γλώσσες και φυλές ποικίλες. Αυτή η 
αλλαγή του κλίματος έσπασε τις καταξιωμένες συνήθειές 
μας. Αλλοίωσε ολόκληρη  την παράδοσή μας, αναστά-
τωσε τις συνειδήσεις μας. Το όραμα του “εγκέφαλου” 
της Παγκοσμιοποίησης Χένρι Κίσσιγκερ ότι πρέπει να 
καταστραφούν τα εθνικά και πνευματικά υλικά, για να 
μην είναι εμπόδιο στα σκοταδίστικα νεοταξικά προγράμ-
ματά τους, βρίσκεται σε εξέλιξη. Βλέπουμε η Ελληνική 
κοινωνία να οδηγείται συνεχώς στον αφελληνισμό, στην 
αποχριστιανοποίηση, να βαδίζουμε και να ζούμε στο 
διεφθαρμένο αμερικανοδυτικό τρόπο ζωής, μας μαρα-
ζώνουν την κοινωνία με την υπογεννητικότητα και μας 
γεμίζουν με τις μεγάλες εισροές λαθρομεταναστών, ως 
δήθεν κατατρεγμένοι από τους πολέμους που οι ίδιοι ανάβουν.

Στον υλικό τομέα η καταστροφή γίνεται με το ξεπούλημα 
της Δημόσιας Περιουσίας, τη συρρίκνωση του αγροτικού 
πληθυσμού από το 35% στο 2%. Το κλείσιμο σχεδόν όλης της 
βιοτεχνίας με τις βαριές φορολογίες, τα εργοστάσια, τις βιομη-
χανίες τροφίμων, ώστε όλα να έρχονται απ’ έξω εισαγόμενα 
και με την αστυφιλία.

Μας έμπασαν μέσα στα σπίτια με τα Λοκντάουν και μας “τά-
ιζαν” με ψυχοκτόνες σειρές και θεάματα, βάζαν παιχνίδια στις 
αθώες ψυχούλες και τους δίδασκαν τη βία, την αισχρότητα, την 
ανωμαλία, τη μαγεία (π.χ. Γιου – Γκι – Χάρι Πότερ κλπ) και τα 
οδηγούν ασυνείδητα στον αποκρυφισμό, στην αποβλάκωση 
και στη διαφθορά.

Οι νεοταξίτες  παγκοσμιοποιητές, επειδή γνωρίζουν ότι οι 
Έλληνες δεν είναι εύκολοι να υποταχθούν στα συνωμοτικά 
τους σχέδια, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοσυντηρούμενοι 
άνθρωποι της υπαίθρου και είναι πολύ δύσκολο να τους υπο-
δουλώσουν, επειδή μπορούν να ζουν αυτόνομα, ελεύθερα και 
ανεξάρτητα με τα δικά τους προϊόντα, γι’ αυτό επιδιώκουν να 
πάρουν τον παγκόσμιο έλεγχο των σπόρων των καλλιεργειών 
στα χέρια τους, αφού πρώτα θα έχουν φροντίσει να απαγο-
ρεύσουν ή να εξαφανίσουν τις ντόπιες ποικιλίες φυτών και 
σπόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε το νόμο μάλιστα «Plant 
Reproductive Material Law» που η κάθε κυβέρνηση πρέπει να 
αποφασίζει για τα φυτά και τους σπόρους, πέρα από κει κάθε 
ανυπάκουος θα καταδικάζεται!

Τα δάση εκτός ότι είναι μια αρμονία της φύσης και ανάγεται 
στα ωραία δημιουργήματα του Θεού, μέσω του ιονισμού του 
αέρα φέρνει τη βροχή. Η εξαφάνιση ενός δάσους δημιουργεί 
δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. Διότι θα πέσει ξηρασία, 
θα αλλάξει η ατμόσφαιρα και θα έρθει πείνα.

Το δάσος τους εμποδίζει στην παρακολούθηση των δορυ-
φόρων και τους περιορίζει την ακτινοβολία της κινητής τηλε-
φωνίας.

Επίσης μέσα στα δάση και στα βουνά της Ελλάδος υπάρχει 
πληθώρα βοτάνων και αυτό τους ενοχλεί και πρέπει πάση θυσία 
να παύσει να εξαπλώνεται η φυσική βοτανολογική ιατρική. Από 
χρόνια οι ιδιοκτήτες των μεγάλων φαρμακευτικών βιομηχανιών 

θέλουν να τα εξαφανίσουν, για να πουλάνε μόνο τα χημικά 
γενόσημα φάρμακα.

Και πόσα ακόμα… Και τα τελευταία χρόνια ξεπρόβαλλε η 
κλιματική αλλαγή και η πράσινη ανάπτυξη. Για την κλιματική 
αλλαγή μας έλεγε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Αλ Γκορ (επί Μπιλ 
Κλίντον) που είχε ιδρύσει ένα σωρό οργανισμούς μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα, περιλαμβανόμενη και τη “Συμμαχία για την 
προστασία του Κλίματος” (τότε την είχαν ονομάσει “υπερθέρ-
μανση του πλανήτη”) ότι, από το 2000 έως το 2006 θα υπάρξει 
υπερθέρμανση του πλανήτη με λιώσιμο των πάγων και τα νερά 
στους ωκεανούς θα ανέβουν κατά 6,5 μ. και πολλές πόλεις θα 
βυθιστούν στο νερό. Έχουμε φθάσει το 2021 και τίποτα απ’ αυτά 
δεν έγιναν αλλά και ούτε συγγνώμη ζήτησε για τις αποτυχημένες 
προφητείες του. Και άλλαξαν τον όρο, μετατρέποντάς του σε 
“Κλιματική Αλλαγή”. Ήρθε ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης να 
δηλώσει ότι για τις καταστρεπτικές φωτιές φταίει η κλιματική 

αλλαγή και η ζέστη, λες και δεν είχαμε ζέστες άλλα χρόνια τα 
καλοκαίρια. Τότε ούτε τέτοιες φωτιές είχαμε! Ούτε τέτοιες κατα-
στροφές και μάλιστα με ένα μηχανικό εξοπλισμό και ανθρώπινο 
δυναμικό μηδαμινό.

Το έτος 1958 είχαμε θερμοκρασία 47,2, το 1973 ελαφρώς 
λιγότερο 46,5 και οι δε φωτιές το 1958 ήταν ελάχιστες ως 
μηδαμινές, το δε πυροσβεστικό σώμα ήταν ανύπαρκτο σε 
ανθρώπινο και μηχανικό εξοπλισμό. Το δε 1973 αναφέρονται 
μόνο ως φωτιές που άναβαν οι διαδηλωτές φοιτητές στο Πολυ-
τεχνείο. Η δικτατορία του 1968 για πρώτη φορά με νόμο ιδρύει 
την Πυροσβεστική Σχολή, το 1969 αγοράζονται τα περιπολικά 
πυροσβεστικών οχημάτων και το 1970 ψηφίστηκε ο πρώτος 
νόμος «περί εμπρησμών των δασών». Το 1972 ιδρύεται το 
Κέντρο Ασύρματης Επικοινωνίας ως 199 Κ.Α.Ε.

Με το ανύπαρκτο πυροσβεστικό τότε και οι ελάχιστες φωτιές 
που εκδηλώνονταν λες και έσβηναν από “μόνες” τους. Σήμε-
ρα το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμεί πάνω από 15.000 άτομα 
προσωπικό. Τα πυροσβεστικά οχήματα φθάνουν τα 820, τα 
δε εναέρια μέσα (αεροπλάνα, ελικόπτερα) είναι στα 69 και οι 
φωτιές πυκνώνουν. Από χρόνο σε χρόνο τα μέσα κατάσβεσης 
αυξάνουν, το έμψυχο υλικό ενισχύεται και οι φωτιές αυξάνουν 
και πληθύνονται χωρίς σταματημό.

Ο λαός απορημένος βλέποντας τις τεράστιες καταστροφές 
ρωτάει. Τι συμβαίνει; Γιατί ανάβουν οι φωτιές; Και το βασικότερο! 
Γιατί δε σβήνουν; Την απάντηση τη δίνουν διάφορα δημοσιεύ-
ματα κατά καιρούς, εμείς θα αναφερθούμε σε τρία (3) για να 
έχουμε μια μικρή εικόνα του πράγματος.

Πρώτον). Η “Πρωτοβουλία Αστυνομικών” σε ανακοίνωσή 
της αναφέρει: 

«Ακόμη μια χρονιά βλέπουμε την κόλαση της φωτιάς να καίει 
περιουσίες και δάση, αφήνοντας πίσω εικόνες που ομοιάζουν 
με το κοινώς αποκαλούμενο «κρανίου τόπος».

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράστασή 
μας στους πληγέντες των πυρκαγιών.

Δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει το επικίνδυνο έργο των 
προηγούμενων κυβερνήσεων εφαρμόζοντας κι αυτή με τη σειρά 
της μια «εμπρηστική» και «δασοκτόνο» πολιτική που βάζει στο 
στόχαστρο, ό,τι δεν έχει κέρδος – όπως τα αντιπλημμυρικά και 

αντιπυρικά έργα. Επιπρόσθετα, σε όλα αυτά επιδρά η συνεχόμε-
νη υποβάθμιση της Πυροσβεστικής και της Δασικής Υπηρεσίας. 
Αλήθεια πόσα χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις σε αυτές τις 
Υπηρεσίες; Πόσα χρόνια έχει να ανανεωθεί ο στόλος οχημάτων 
και ιπταμένων μέσων της Πυροσβεστικής; Πόσα χρόνια υπο-
χρηματοδοτούνται Δήμοι και Περιφέρειες για την αντιπυρική 
τους προστασία, ενώ την ίδια στιγμή τους παραχωρούνται όλο 
και περισσότερες αρμοδιότητες;

Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής παρακολουθούμε τις 
τελευταίες μέρες και η κυβέρνηση αντί για ουσιαστικά μέτρα 
προστασίας του λαού μας και της περιουσίας του, επαναλαμβάνει 
τα ίδια ευχολόγια και επιρρίπτει την ευθύνη σε άλλους παρά-
γοντες, όπως ο καύσωνας ή ο στρατηγός άνεμος ή κλιματική 
αλλαγή ή το κακό ριζικό μας!

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να ακουμπήσει και η πολιτική 
της προώθησης επενδυτών στη λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη»! 

Τόσο πράσινη που έχει καεί όλο το 
πράσινο της χώρας! Αλήθεια, ποιος 
οπλίζει το χέρι των εμπρηστών και 
των κάθε λογής εγκληματιών, όταν 
με μια φωτιά αλλάζει η χρήση γης 
και από δασική γίνεται εμπορική / 
εκμεταλλεύσιμη, όπως π.χ. σε καμένες 
δασικές εκτάσεις αντί να ξαναφυτεύο-
νται δέντρα, φυτεύονται εκατοντάδες 
ανεμογεννήτριες; Διότι τόσες φωτιές 
σε περιοχές «φιλέτα», μάλλον δεν 
είναι και τόσο τυχαίες και έτσι εμ-
φανίζονται από το πουθενά κάποιοι 
επιχειρηματικοί όμιλοι με τα μεγάλα 
τους «Σχέδια Ανάπλασης». Όταν με 
το τελευταίο περιβαλλοντολογικό 
νομοσχέδιο επιτρέπεται η επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και σε περιοχές 
Natura. Για ποια προστασία του φυ-
σικού περιβάλλοντος να μιλήσουμε.

Η κυβέρνηση μιλάει για το νέο σχέδιο ανάπτυξης της οικονο-
μίας, πόσο ειρωνικό και «ανερμάτιστο» ίσως ακούγεται, όταν εν 
έτει 2021 καίγονται τα προάστια της Αθήνας. Καίγεται αστικός 
ιστός. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε και ποιο σχεδιασμό; Ποια ευθιξία 
ή όπως θα έλεγε ο λαός μας «τσίπα» υπάρχει, όταν δεν μπορείς 
να προστατεύσεις, ως συντεταγμένη πολιτεία, τον αρχαιολογικό 
χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας;

Δεύτερον). Το αναφέρει σε εκπομπή «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ» 
στο σταθμό ΕΛΛΑΔΑ FM. ΟΧΙ κάποιος τυχαίος αλλά ο δημοσι-
ογράφος Αργύρης Ντινόπουλος, πρώην υπουργός Εσωτερικών 
και μέλος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

«To 2012 η Κατερίνα Σακελλαροπούλου -μας λέει-ήταν μια 
απλή σύμβουλος στο Συμβούλιο Επικράτειας.

Τοποθετημένη όμως στο πέμπτο τμήμα του ανώτατου διοι-
κητικού δικαστηρίου.

Στο τμήμα δηλαδή που είναι αρμόδιο, για να ελέγχει αν η 
διοίκηση τηρεί τις διακηρύξεις του Συντάγματος και των Νόμων 
για την προστασία του περιβάλλοντος.

Και ειδικότερα για την προστασία των δασών από τους κάθε 
είδους οικοπεδοφάγους που βρίσκουν νομοθετικά «παράθυρα», 
για να κτίζουν στα καμένα.

Η δικαστής Σακελλαροπούλου δεν αποδείχθηκε κέρβερος.
Το αντίθετο.
Διαβάζουμε στις 12 Απριλίου 2013 στη «Ναυτεμπορική» με 

«πηγή» το ΑΠΕ (Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων)»: «Το δρόμο για 
την εγκατάσταση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ακόμη 
και στις δασικές περιοχές άνοιξε το Συμβούλιο της Επικράτειας».

Εισηγήτρια της απόφασης του ΣτΕ (1421/2013) ήταν η Κα-
τερίνα Σακελλαροπούλου.

Την ίδια ημέρα (12 Απριλίου 2013) η «Καθημερινή» δημοσίευ-
σε απόσπασμα της εισήγησης της Κατερίνας Σακελλαροπούλου 
(με βάση την οποία ελήφθη η επίμαχη απόφαση του ΣτΕ) σύμ-
φωνα με την οποία: «υπό τη συνδρομή επιτακτικών λόγων 
δημοσίου συμφέροντος επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση του 
Συντάγματος, επεμβάσεις που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν 
το δασικό χαρακτήρα μιας περιοχής».

Κατά την Κατερίνα Σακελλαροπούλου «Η εγκατάσταση 

συνέχεια από την 1η σελίδα

συνέχεια στην σελ. 10
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αιολικών μονάδων μέσα σε δάση και δασικές περιοχές 
δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και βρίσκεται 
εντός των νομοθετικών πλαισίων».

Το καλύτερο: Κατά την Κατερίνα Σακελλαροπούλου «Ακόμη 
και στα μικρά νησιά που προστατεύονται περιβαλλοντικά από 
το Σύνταγμα είναι δυνατή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών».

Είχε προηγηθεί πριν ένα χρόνο μια άλλη απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας (η 2499/2012) που επέτρεπε την 
ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε αναδασωτέες περιοχές.

Εισηγήτρια ήταν και πάλι η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Πάμε στα πιο σύγχρονα.
Στις 24 Ιουνίου 2021 η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) 

εξέδωσε την 504/2021 απόφαση με βάση την οποία η ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
έλαβε άδεια να εγκαταστήσει 16 ανεμο-
γεννήτριες (με διάμετρο πτερωτής 90 
μέτρα) στο Μαντούδι Εύβοιας.

Η τοπική κοινωνία ξεσηκώθηκε.
Από τις 6 Αυγούστου η περιοχή 

καίγεται.
Αλλά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν κατασκευάζει 

μόνον ανεμογεννήτριες.
Το κατασκευαστικό φιλέτο του ομίλου 

είναι το συγκρότημα κατοικιών και κα-
ταστημάτων στο Μεταξουργείο.

Σύμφωνα με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρό-
κειται για κτίριο υψηλής αισθητικής και 
σύγχρονου design που προέκυψε από 
διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και πε-
ριλαμβάνει 40 πολυτελή διαμερίσματα.

Κάτι σαν το «Ελληνικό του Μεταξουρ-
γείου».

Ένα από τα 40 διαμερίσματα ανήκει 
στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος 
του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο Μι-
χάλης Γουρζής, πεθερός του Γιώργου 
Γεραπετρίτη.

Η κόρη του Μιχάλη Γουρζή και σύζυγος του Γιώργου Γερα-
πετρίτη, η Αλεξάνδρα Γουρζή είναι δικηγόρος με εξειδίκευση 
σε θέματα ΑΠΕ και προϊσταμένη στο τμήμα δικαστικής εκπρο-
σώπησης και νομικής υποστήριξης της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ).

Η επιλογή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου για τη θέση της 
Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι κοινό πολιτικό μυστικό ότι 
προέκυψε από πρόταση του Γιώργου Γεραπετρίτη, την οποία 
αποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε απλά ελληνικά τι σημαίνουν όλα αυτά;
Ότι η σύζυγος του No 2 της κυβέρνησης είναι δικηγόρος στη 

ΡΑΕ που έδωσε άδεια για 16 ανεμογεννήτριες στο Μαντούδι 
Εύβοιας, οι οποίες θα εγκατασταθούν από κατασκευαστικό όμιλο 
στον οποίο ο πεθερός του No 2 της κυβέρνησης (και πατέρας 
της δικηγόρου της ΡΑΕ) είναι αντιπρόεδρος και για να παρακαμ-
φθεί το Σύνταγμα, είχε εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ με εισηγήτρια 
δικαστίνα, η οποία αγόρασε πολυτελές διαμέρισμα από τον ίδιο 
κατασκευαστικό όμιλο και στη συνέχεια αυτή η ίδια δικαστίνα 
έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του No 
2 της κυβέρνησης στον Νο 1 της κυβέρνησης.

Σημ. Εφημερίδας: Η Γερμανία – η κ. Μέρκελ – θα χρησιμοποιεί 
για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος λιγνίτη έως το 2038 
και από το 2019 άρχισε να μην τοποθετεί ανεμογεννήτριες 
και φωτοβολταϊκά, ενώ στην Ελλάδα απαγορεύουν το λιγνίτη 
παντελώς και πρέπει μέχρι το 2023 να έχουν κλείσει κάθε πηγή 
του και αντί αυτού μας φορτώνουν με ανεμογεννήτριες, για 
να γεμίσουμε βουνά, λαγκάδια, λίμνες κλπ. Μας σταμάτησαν 
παράλληλα την εκτροπή του Αχελώου με την έτοιμη τεράστια 
μονάδα παραγωγή ρεύματος!

Τη δε πράσινη ανάπτυξη που συνεχώς οι κυβερνώντες 
πιπιλίζουν με την τοποθέτηση αιολικών πάρκων και ανεμο-
γεννητριών, που στήνουν χορό κάποιοι ολιγάρχες, αυτούς 
τους πληρώνει ο ελληνικός λαός, αντί να πληρώνουν και ό,τι 
στήνουν είναι “δώρα” από το λαό. Διότι κάθε λογαριασμός στη 
δεύτερη σελίδα “Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις” στην παρ. ΕΤΜΕΑΡ 
μας καθηλώνει: Αναφέρει (οι καταναλωτές συνεισφέρουν στην 

Ηλεκτρική Ενέργεια για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
υψηλής αποδοτικότητας).

Όλα δηλαδή αυτά που στήνουν, τα πληρώνει ο λαός και ενώ 
αυτοί μόνο εισπράττουν χρήμα!

Και το τρίτο μας το φέρνει από το 2013 αναγνώστης για ένα 
τεχνολογικό πάρκο της Δροσοπηγής Αφιδνών και εδώ υπήρχε 
μεγάλο ενδιαφέρον από τους υιούς Ανδρ. Παπανδρέου και του 
Γεωρ. Σουφλιά, όπως μας το αναφέρει ένας πολύ καλός “γνώ-
στης” του θέματος, και αρχίζει:

«Ο δήμος Ωρωπού επιχείρησε,, στις 25 Ιουλίου 2013,, 
να αιφνιδιάσει το Δ.Σ. Αφιδνών και να προκαταλάβει 

εξελίξεις, με εισαγωγή εκτός ημερησίας διάταξης συζήτη-
ση, που θα αφορούσε έγκριση της Α΄ Φάσης του Σχεδίου 
Πόλης Αφιδνών για το 216 στρεμμάτων και 108.000 
οικοδομημένων τετραγωνικών μέτρων πάρκο ‘’Ακρόπολις 
Τεχνόπολις’’ με σχεδόν 2,5 Malls, που έχει σχεδιαστεί να 
γίνει στη ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ».

    Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Τεχνόπολις-
Ακρόπολις», όπως:

Παπανδρέου Νικόλαος, Πρόεδρος
Πενθερουδάκης Νικόλαος, Διευθύνων Σύμβουλος
Γεράρδος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
Εφραίμογλου Σοφία, Αντιπρόεδρος
Άννινος Αριστοτέλης, Μέλος
Άβλιχος Στυλιανός, Μέλος
Ιωακείμ Διονύσιος, Μέλος
Gauthier Patrick, Μέλος
Παπαθάνος Χρήστος, Μέλος
Ο αιφνιδιασμός που επιχείρησε ο δήμος Ωρωπού, αποδει-

κνύει πως τα σχέδια είναι πάντα ενεργά, για να «φυτέψουν» το 
«πάρκο» στον αυχένα του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, το 
μόνο που εξασφαλίζει την ανανέωση του ατμοσφαιρικού αέρα 
από τη βόρεια πλευρά του Λεκανοπεδίου, σε κομβικό σημείο 
των Αφιδνών, όπου βρίσκεται το μοναδικό σημείο σύνδεσης 
της Πάρνηθας με τηΝ ζώνη προστασίας του ορεινού όγκου 
της Πεντέλης.

Εάν δημιουργηθεί το πάρκο, θα αποκόψει κάθε σύνδεση των 
δύο ορεινών όγκων Πάρνηθας- Πεντέλης, ενώ νεότερες πλη-
ροφορίες κάνουν λόγο μάλιστα για περισσότερα τετραγωνικά 
δομημένης επιφάνειας, η οποία θα διατεθεί για άλλες χρήσεις 
(π.χ. εμπορικό κέντρα).

Αύγουστος 2013:
Ένα χρόνο μετά από την ακύρωση από την ολομέλεια του 

ΣτΕ (Αύγουστος 2012) του Προεδρικού Διατάγματος Σουφλιά 
το 2007, που με τη σειρά του ΕΞΑΙΡΟΥΣΕ από την αναδάσωση 
τη ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ πυρποληθείσα κατά το μεγάλο εμπρησμό 
της Πάρνηθας το 2007 περιοχή ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΑΦΙΔΝΩΝ, 
και με ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ προεδρικό διάταγμα «ελευθέρωνε» τις 

περισσότερες από τις επίμαχες χρήσεις (για τις οποίες είχαν 
εκφραστεί αντιρρήσεις από το Ε΄ τμήμα του συνταγματικού δι-
καστηρίου) “απαλλάσσοντας” την περιοχή από την αναδάσωση 
με απώτερο στόχο τη μελλοντική οικιστική κατάληψη και των 
δύο βουνών από το Αθηναϊκό τερατούργημα, δίνοντας φυσικά 
και το ελεύθερο στην ίδρυση του πάρκου της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, 
υπήρξαν εξελίξεις.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2012
Μόνο 20 ημέρες πέρασαν από την έκδοση της απόφασης του 

Συμβουλίου της Επικράτειας για εγκατάσταση της βιομηχανικής 
επιχειρηματικής περιοχής (ΒΕΠΕ) «Τεχνόπολη - Ακρόπολις» 
σε περιοχή πλησίον στις Αφίδνες και τα ξημερώματα της 25ης 

Αυγούστου 2012, στις 4 π.μ. η επίμαχη περιοχή 
κοντά στη ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΑΦΙΔΝΩΝ, που με 
απόφαση του κ. ΣΟΥΦΛΙΑ είχε ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ από 
το Π.Δ. Προστασίας της Πάρνηθας του 2007, 
παραδόθηκε στις φλόγες.

Κατά σύμπτωση, τα καμένα σημεία περιλαμ-
βάνουν την περιοχή χωροθέτησης της ως άνω 
δραστηριότητας του Τεχνολογικού Πάρκου, 
για την οποία η τότε Νομαρχία Ανατολικής 
Αττικής, η τότε Κοινότητα ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, 
Δημοτικοί, κοινοτικοί Σύμβουλοι και κάτοικοι 
της περιοχής είχαν καταθέσει προσφυγές στο 
ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης 
του Υπουργού και ακύρωση της εγκατάστασης 
μέσα στο δάσος σε προστατευόμενη περιοχή 
μιας τέτοιας “επένδυσης”.

Μαρτυρίες των κατοίκων μιλούσαν για 
εμπρησμό με γκαζάκια και σε συνδυασμό με 
το βόρειο άνεμο που φυσούσε, έγιναν στάχτη 
χιλιάδες στρέμματα δάσους στους πρόποδες 
της Πάρνηθας, καταστράφηκαν σπίτια και 
περιουσίες και κυρίως ένας ακόμη πνεύμονας 
της Αττικής στο μυχό του Λεκανοπεδίου που 
φέρνει ανάσα στην Αθήνα.

Η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, των εθελοντών 
της Πολιτικής Προστασίας και κατοίκων από όλη την περιοχή, 
απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς προς τον κύριο κορμό της 
Πάρνηθας».

Η Εταιρία “Τεχνόπολις-Ακρόπολις” έβγαλε ανακοίνωση 
που αποποιείτο μετά βδελυγμίας κάθε σχέση με τον εμπρησμό 
στην περιοχή, που θα οικοδομείτο το τεχνολογικό της πάρκο. 
Και όλοι τότε τους πίστεψαν!!!

Ο κ. Αντώνης Φώσκολος, ομ. Καθηγητής του Πολυτεχνείου 
της Κρήτης και μέλος της Γεωλογικής Ακαδημίας του Καναδά, 
είναι ο πιο ειδικός στο τομέα αυτό και μας εξηγεί περί “Κλιματι-
κής Αλλαγής”, και ανατρέπει τα πάντα: «Βάλαμε – λέει – έναν 
ενεργειακό σχεδιασμό με πάρα πολλές μονάδες φυσικού 
αερίου και ανεμογεννήτριες, το οποίο είναι αντιοικονο-
μικό, καταστρεπτικό για τη ΔΕΗ και βγάζει περισσότερο 
διοξείδιο του άνθρακος, ενώ πάμε να καταπολεμήσουμε 
την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακος.

Ξαναγυρίζουμε στο λιγνίτη με μονάδες με μεγαλύτερη 
απόδοση, πηγαίνουμε σε ΑΠΕ (Ανανεώσιμες πηγές), αλλά 
όχι με 60% όπως προβλέπει το σχέδιο, αλλά με 30%, εκ 
των οποίων το 15% είναι υδροηλεκτρικά έργα και 15% 
αφήνουμε να είναι φυσικό αέριο. Το κόστος του φυσικού 
αερίου είναι κολοσσιαίο και αυτό το μεταφέρουμε στον 
καταναλωτή. Εάν προχωρούσε το σχέδιο». Και πρόσθεσε: 
«το διοξείδιο του άνθρακος δεν έχει καμία θερμοκρασία 
με την αύξηση της θερμοκρασίας, ουδεμία, ποτέ! Είναι 
ευτυχία να υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα, είναι δυστυ-
χία να ακούμε τις αρλούμπες, οι οποίες δρουν εις βάρος 
του λαού».

Αυτή τη στιγμή, η παγκοσμιοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέ-
λιξη, αγωνίζεται να γκρεμίσει τα σύνορα και να μπασταρδέψει 
με διάφορες φυλές το λαό, ένα μέρος προς υλοποίηση είναι και 
τα παραπάνω.

Θα το πετύχουν, εάν ο λαός σταυρώσει τα χέρια του και μείνει 
άπραγος, ως οι κολώνες πάγου που με τις πρώτες ακτίνες του 
ήλιου θα λιώσουν! Και τότε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας!

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΝΕ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ !     ΓΙΑΤΙ ΚΑΙΝΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ !
συνέχεια από την 9η σελίδα
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Προς
Την Ανεξάρτητη Αρχή
“ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ”
ΑΘΗΝΑ
Κύριοι/ες της Ανεξάρτητης Αρχής.
Έλαβα την αριθ .  πρωτ.  27099/2.6 .21 

“MYTILINEOS” (Protergia) σε απάντησή τους 
στην αναφορά μου αριθ. πρωτ. 17349/9.4.20 (μία 
απάντηση ταχύτητας ρεκόρ 14ων μηνών, παρά τη 
ρητή δέσμευση της Σύμβασης αλλά και από την 
υπηρεσία σας που ζητούσατε να απαντήσουν “το 
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη 
της παρούσης”, αυτό δείχνει πόσο σας υπολογίζουν, 
το δε πελάτη τον θεωρούν σκουπίδι) και γι’ αυτό το 
πολύ μα πάρα πολύ γρήγορο που απάντησαν και 
τους ευχαριστώ!

Και τώρα με τη σύμφωνη γνώμη σας θα σας κατα-
θέσω το κοσκίνισμα και την αγωνία μου στη βαθιά και 
προσεγμένη τις απάντησης, αλλά και την  επιπόλαια 
ή καλύτερα την κοροιδευτική πρότασή τους.

Πιστεύω ότι δε θα εκπλαγείτε αν σας πληρο-
φορήσω πώς από τις 24/7/2019 και ώρα 10.45 
προσπάθησα να επικοινωνήσω με την εντεταλμένη 
εκπρόσωπο της εταιρίας “Protergia” κα Καρ. και 
στάθηκε αδύνατον και συνέχεια με την εταιρία, 
στην οποία απαντούσε κάποια κα Αικ. Πανοπ., η 
οποία άκουγε και θα με ενημέρωνε σχετικώς, αλλά 
ουδέποτε πήρα απάντηση.

Αναγκάστηκα, αφού μιλούσα “εις ώτα μη ακου-
όντων” να στείλω επιστολή στις 28/11/2019 συστη-
μένη μέσω ΕΛΤΑ ζητώντας κάποιες απαντήσεις στις 
μεταξύ μας συμφωνίες που κατά την άποψή μου εί-
χαν παραβιαστεί και κατέληγα: “Σας γνωρίζω ότι η 
επιστολή μου αυτή είναι προσωπική. Αναμένω 
εκ μέρους σας κάποιες πειστικές απαντήσεις και 
τακτοποιήσεις, ώστε να αμβλυνθούν οι όποιες 
αμφιβολίες μου”.(σχετ. 1.)

Απάντηση; Δύο χρόνια ΟΥΔΕΜΙΑ!
Μετά τριμήνου (19/2/2020) έστειλα και δεύτερη 

επιστολή συστημένη, αλλά τώρα και επί αποδείξει 
παραλαβής, αριθ. RE862993780GR, επιστράφηκε 
το αποδεικτικό με ημερ. παραλαβής από την εταιρία 
3/3/2020. (σχετ. 2.)

Στην επιστολή αυτή αναφέρουμε και μία περίεργη 
ενέργεια της Εταιρίας να μην εισπράξει τον έναντι 
λογαριασμό ρεύματος με ημερομηνία 27/12/2019 το 
ποσό των 198,14 ευρώ. Συνημμένα στην επιστολή 
υπήρχαν απόδειξη του ΕΛΤΑ της πρώτης επιστολής 
και φωτοτυπία του βιβλιαρίου της Εθνικής Τραπέζης 
που έδειχνε τα χρήματα που υπήρχαν (746,36 ευρώ), 
οι επτά συναλλαγές που έκανα ο ίδιος και όταν τε-
λείωσα – διότι κράτησε αρκετή ώρα – το υπόλοιπο 
ήταν 14,91 ευρώ, τότε σχεδόν άμεσα μετέφερα στο 
λογαριασμό 729,78 ευρώ και λίγο αργότερα κατέθε-
σα και άλλα 200,00 ευρώ, έτσι έφθασε να υπάρχουν 
στο λογαριασμό μου 947,95 ευρώ, την ίδια ημέρα το 
βιβλιάριο φέρνει τους αύξοντες αριθμούς συναλλα-
γής από 4 έως 20 και ημερ.27/12/19 ( Σχετ, 3.) και 
είναι ένας αδιάψευστος μάρτυρας του ψεύδους τους.

Και αν ρωτάτε, γιατί το έκαναν; Για τον απλούστατο 
λόγο! Γνωρίζοντας ότι το χειμώνα για θέρμανση 
χρησιμοποιώ θερμοσυσσωρευτές και τα χρήματα 
είναι αρκετά, γι’ αυτό η Εταιρία σοφίζεται διάφορα 
κόλπα και τερτίπια, να χάσω την έκπτωση, ώστε 
να ανεβάσουν το τερέν στα 882,63 ευρώ για το 
ρεύμα, διότι στην κανονική περίπτωση θα πλή-
ρωνα: Ημερ. 5.398x0,06286=339,32 €, Νύχτας 
3.188x0,05619=179,13 €,πάγιο 16,12 Ευρώ Σύνο-
λον 534,57 ευρώ. Τουτέστιν ούτε λίγο ούτε πολύ, 
πλήρωσα 348,06 ευρώ καπέλο χειμωνιάτικο με το 
κόλπο τους.

Η Εταιρία στη μονάκριβη (προ ημερών) απάντησή 
της που εσείς κύριοι του Σ.τ.Κ. με τη μεταβιβάσατε – 
μετά από πέντε επιστολές και άγνωστο αριθμό 
τηλεφώνων – στη σελίδα 5 γράφει: «Η προσπάθεια 
πληρωμής των λογαριασμών, μέσω πάγιας εντολής 
πραγματοποιείται άπαξ εντός της συμφωνηθείσης 
με τον πελάτη ημερομηνία και για τον λόγο αυτό 
πρέπει κατά την ημέρα που είναι προγραμματισμένο 
να εισπραχθούν τα χρήματα μέσω πάγιας τραπεζικής 
εντολής, να υπάρχουν διαθέσιμα που καλύπτουν το 
χρεωστικό υπόλοιπο του πελάτη».

Εδώ οι κύριοι της Εταιρίας πιάστηκαν – όπως 
λέει ο θυμόσοφος λαός μας – με τη γίδα στην πλάτη 
με τις ανακρίβειες (ψέματα) που γράφουν, διότι: α) 

Πουθενά μα πουθενά στη σύμβαση που υπογρά-
ψαμε, δεν αναφέρει ημερομηνία και αν συνέβη, ο 
πρώτος παραβιαστής είναι η Εταιρία, διότι άλλαζε τις 
ημερομηνίες σαν τα πουκάμισα (25-27-29) στο δε 
εξοχικό σπίτι υπάρχουν πέντε (1-25-26-27-28-29) 
διαφορετικές ημερομηνίες και όχι μία που επικαλεί-
ται η κυρία του “Τομέα Επιχ. Δραστηριότητας” της 
Εταιρίας και αυτή είναι εν πλήρη γνώση ότι αυτοί 
είναι οι διδάξαντες παραβάτες!

β) Την ημέρα αυτή που επικαλείται η κυρία της 
Εταιρίας υπήρχαν πενταπλάσια χρήματα στο λογα-
ριασμό από την οφειλή μου, γιατί δεν τα εισέπραξαν; 
Το γράφουμε παραπάνω. Και αν ακόμα είναι έτσι που 
ισχυρίζεται η Εταιρία – που δεν είναι έτσι –, γιατί δεν 
“τιμωρεί” τον ένα μήνα που είναι και ο πρώτος και 
να κάνει την έκπτωση στους άλλους τρεις; Δηλαδή 
εάν την καταμέτρηση η ΔΕΔΔΗΕ την έκανε στο 
οκτάμηνο θα με τιμωρούσατε οκτώ μήνες; Και σε ποιό 
άρθρο της Σύμβασης το προβλέπει αυτό;

Προς καλή μου όμως τύχη, έχω όλους τους φα-
κέλους από τους λογαριασμούς της Εταιρίας που 
εδώ δείχνει την ημερομηνία παράδοσης στα ΕΛΤΑ 
11-12-19, και λόγω το λαθεμένο Τ.Κ. 31221 αντί 
41221, αφού γύρισε τη μισή Ελλάδα και λόγω 
των αργιών των Χριστουγέννων ο φάκελος με το 
λογαριασμό έφθασε στα χέρια μου στις 30/12/2019 
(μετά 18 ημερών) υπάρχει και σχετική ημερομηνία 
παράδοσης του Ταχυδρομικού διανομέα (σχετ, 4.).

γ) “Σχετικά δε με την εκπρόθεσμη αποπλη-
ρωμή του από 5/4/2020 λογαριασμού – μας 
καταγγέλλει η κα της Εταιρίας –. Ο κ. Τ....... δεν 
αναφέρει κάποιο ζήτημα ως προς την παραλα-
βή του”. Τόσο ΨΕΜΑ κυρία μου, Έλεος! Υπάρχει 
ολόκληρη επιστολή διαμαρτυρίας συστημένη με 
επισυναπτόμενα τις τρεις προηγούμενες επιστολές 
μου και εδώ αναφέρουμε επί λέξει τα εξής: 

«Πρώτον: Και αυτή η επιστολή σας έφτασε στα 
χέρια μου με καθυστέρηση 18 ημερών και αυτό 
συμβαίνει για το “λάθος” Ταχυδρομικό Κωδικό (Τ.Κ.) 
που έχετε στη διεύθυνσή μου παρ’ ότι κατ’ επανάληψη 
σας το επισήμανα, διότι ο Ταχυδρομικός Κώδικας 
αυτός (Τ.Κ. 31221) ανήκει στο Ταχυδρομικό κέντρο 
της Λευκάδας. Δεν μπορώ να μαντέψω εάν ήταν εκ 
παραδρομής ή εσκεμμένα αυτό που  κάνατε, ώστε να 
φθάνει με καθυστέρηση η απόδειξη πληρωμής, να 
μπαίνω στη λίστα του ασυνεπή πελάτη και να φου-
σκώνει ο λογαριασμός 30 ίσως και 40% παραπάνω.

Δεύτερον: Στην επιστολή σας με παρουσιάζετε 
δύο λογαριασμούς,        ( Σχετ, 5.) τον έναν με ημε-
ρομηνίες κατανάλωσης 19-2-2020 έως 5-4-2020 με 
το ποσό των 240,26 ευρώ, τον οποίο έχω στα χέρια 
μου και ένα δεύτερο – όπως γράφετε – για κατανά-
λωση από 19-2-2020 μέχρι 4-5-2020 με το ποσό των 
644,65 ευρώ, για τον οποίο ουδέποτε έλαβα τέτοια 
απόδειξη πληρωμής. Μετά τα όσα συνέβησαν, έχω 
την πεποίθηση ότι ποτέ δε στάλθηκε.

Κύριε Διευθυντά, το χρέος μου απέναντι στην 
Εταιρία είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας, αρκεί 
να με απαντήσετε πειστικά πώς το 30% φθηνότερο 
ρεύμα που θα πλήρωνα στην Εταιρία αντί της ακριβής 
ΔΕΗ, μετατράπηκε σε 20-30% ακριβότερο και ότι αυτό 
είναι νόμιμο και αναφέρετε σε άρθρο της μεταξύ μας 
Σύμβασης που υπογράψαμε, ή ακόμα εάν απορρέει 
από κάποιο άρθρο του «Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας σε Πελάτες».

Για την καλή μου πρόθεση, μεθαύριο καταθέτω στο 
λογαριασμό της εταιρίας το ποσό των 240,30 ευρώ 
που η απόδειξη είναι στα χέρια μου. Αναμένω και από 
μεριά σας τη δική σας ανταπόκριση. Αν όμως συνεχί-
ζετε να μην απαντάτε και να με εκβιάζετε με διακοπή 
της παροχής, σας γνωρίζω μπορείτε να προχωρήσετε 
από τώρα και ίσως αυτό αποβεί σε φάρμακο σωτηρίας 
με τη δημοσιότητα που θα πάρει για χιλιάδες κόσμο 
που εγκλωβίστηκαν με τις ψεύτικες υποσχέσεις του 
φθηνού ρεύματος και τώρα βολοδέρνεται πού να πάει 
και πού να σταθεί».

Κύριοι, στάθηκα προβληματισμένος μπροστά σε 
αυτή την προσέγγιση της Εταιρίας που προσπαθεί 
με ψέματα να αποκρύψει την αλήθεια των γεγο-
νότων που είναι καταγεγραμμένα και δε χωρούν 
αμφισβήτηση, που μαρτυρούν και προδίδουν την 
δραστηριοποίηση της κρυφής σκοπιμότητας.

α) Για ποιο λόγο δεν έγινε η διόρθωση του Ταχυ-
δρομικού Κώδικα (Τ.Κ.) με τον πραγματικό, παρά τις 
τηλεφωνικές και γραπτές ενοχλήσεις μου;

Γιατί, στο ίδιο έντυπο, στην ίδια σελίδα, στο ίδιο 
σημείο επάνω έχει το Τ.Κ. 31221 ΛΑΡΙΣΑ και 
ακριβώς από πάνω “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ” Τ.Κ. 
41221 ΛΑΡΙΣΑ;

Το ότι είναι ΛΑΘΟΣ σκοπιμότητας ο Τ.Κ. το 
αποδεικνύει: α) ο τελευταίος λογαριασμός της Εται-
ρίας, έκδοση 5/5/2020 με ημερομηνία πληρωμής 
27/5/2020 που εσείς κύριοι του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ μου τον διαβιβάσατε στις 2/6/21 (σε 
μένα δεν έφθασε ποτέ στα χέρια μου, το ίδιο έγγρα-
φο στην Εταιρία στις 3/8/2021 σε “ενημέρωση” της 
Εταιρίας για την “ανεξόφλητη οφειλή”) προς εμένα, 
παρά τις ειδοποιήσεις αλλά και την επισήμανσή 
μου στην αποκάλυψη του ΛΑΘΟΥΣ σκοπιμότητας 
στην επιστολή διαμαρτυρίας μου προς την υπη-
ρεσία σας (ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ) 
στις 28/3/2020 που έχει αρ. πρωτ. εισερχομένου 
17349/9.4.2020, στη σελίδα 4 παρ. 3/α δεν έγινε 
καμία διόρθωση.(Σχετ,6.)

β) Τα ισχυριζόμενα της Εταιρίας Protergia (απά-
ντηση στην 17349/3.4.2020) και φέρνει την ημερ. 
27/5/2021 (μετά δεκατέσσερις μήνες) στη σελίδα 4 
παρ. Γ΄, αναφέρει: «Επισημαίνουμε ότι οι λογαρια-
σμοί αποστέλλονταν στην ταχυδρομική διεύθυνση 
που είχε δηλωθεί στη Σύμβαση». Αυτό είναι γεγονός, 
αλλά με την εξής διαφορά, ότι: 1) Η αίτηση της Σύμ-
βασης ήρθε γραμμένη έτοιμη από την Εταιρία, την 
φέρνει ο Κουριερ και είναι αδύνατον να διαβαστεί και 
να ελεγχθούν τα της Σύμβασης μέσα σε 2-4 λεπτά.

2) Μαζί με την υπογεγραμμένη αίτηση παραδίδεις 
στον κούριερ το φάκελο που περιέχει πλήρη στοι-
χεία, όπως, λογαριασμό πρωτότυπο του τελευταίου 
προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, (αρ. παροχής, 
διευθ. παροχής και ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και 
Τ.Κ.), ένδειξη μετρητού, φωτοτυπία ταυτότητας και 
τελευταία απόδειξη πληρωμής ρεύματος. Γιαυτό 
κύριοι της εταιρείας ΕΛΕΟΣ  με τα ψέματα.

Αντίθετα στο έντυπο του εξοχικού μου με την ίδια 
διεύθυνση πληρωμής υπήρχαν και στα δύο σημεία 
του λογαριασμού ο ίδιος Τ.Κ. Και αυτό  ασφαλώς 
επειδή οι λογαριασμοί ήταν σχετικά μικροί (Σχετ, 
7.) και δε χρειάζονταν να λαθέψουν!

3) Ενώ ήμουν σαφής με τη συστημένη (358/89092 
απόδειξης. ΕΛ-ΤΑ) 31/8/20201 επιστολή μου και 
έδειξα την καλή μου διάθεση να βρούμε λύση στο 
πρόβλημα καταθέτοντας συγχρόνως στην από 
28/7/2020 επιστολή λογαριασμού το ποσό των 
240,30 ευρώ και ανέμεινα τώρα τη δική τους ανταπό-
κριση στις τρεις επιστολές μου αντί όλων αυτών στις 
16/11/2020 κατέφθασε η ΔΕΔΔΗΕ και έκοψε 
το ρεύμα (Σχετ, 8.) αναγκαζόμενη η οικογένεια να 
εγκαταλείψουμε το σπίτι μας στο μέσο του χειμώνα 
και να στριμωχτούμε σε ένα διαμερισματάκι με άλλα 
4 μέλη του γαμπρού που υπήρχε.

Το θέμα μετά τα παραπάνω αναγκάστηκα και το 
έφερα στην δημοσιότητα (σχετ. 9, εφημ. “ΑΓΩΝΑΣ” 
280/1 Οκτ. Νοε. 2020). Και από εδώ αρχίζει να μαυρί-
ζει ο ορίζοντας, έζησα, μπορώ να πω, ημέρες φρίκης, 
διότι παρέλασαν άνθρωποι με αντίστοιχα προβλή-
ματα και χειρότερα και ζητούσαν κάποια γνώμη ή 
κάποια συμβουλή για το δράμα που ο καθένας είχε 
βιώσει ή βίωνε στο πετσί του από αυτές τις “φιλεύ-
σπλαχνες” Εταιρίες “φθηνού ρεύματος”, που κα-
τάντησαν μάστιγα με την απατηλή δήθεν υπόσχεση 
των πάσης φύσεως εκπαιδευμένων καταφερτζήδων, 
που όλη την ημέρα κροταλίζουν τα τηλέφωνα να 
πείσουν κάποιον “αφελή” ότι η Εταιρία τους σχεδόν 
χαρίζει το ρεύμα και μάλιστα τη σήμερον ημέρα της 
οικονομικής δυσπραγίας. Αν ξεγελάστηκες; “Άνοιξες” 
την πόρτα; Υπόγραψες τη “Σύμβασ(χ)η”; ΚΑΗΚΕΣ. 
Τότε ο καταφερτζής εξαφανίζεται, στο κάθε παράπονό 
σου ή διαμαρτυρία παίρνεις κάποια “ωραία” απά-
ντηση στα λόγια βέβαια και μένουν λόγια του αέρα, 
από κάποιον αναρμόδιο, ή σε άλλες περιπτώσεις δεν 
απαντούν όπως η “Protergia” του Μυτιληναίου 
(του δεύτερου Ωνάση) που δεν υπολογίζει ούτε 
κράτος ούτε Ανεξάρτητες Αρχές, ούτε Δικαιοσύνη 
και αυτοί που απαντούν επικαλούνται τη Σύμβασ(χ)
η που υπόγραψες δύο σελίδων (κανονική γραφή 
οκτώ σελίδων) εντός 3 και πολύ 4 λεπτών, που ο 
Κούριερ όπως ο “Χάρος” περιμένει με το φάκελο και 
την Αίτηση να την υπογράψεις, στέκεται όρθιος να 
αρπάξει την υπογραφή σου, την ψυχή σου δηλαδή 
και να φύγει. Μη νομίζει κάποιος ότι η σύμβασ(χ)η 
είναι ακριβώς όπως συμφωνήθηκε τηλεφωνικώς 

με τον εντεταλμένον της Εταιρίας καταφερτζή /ου. 
Αμ, δε! Αυτή απέχει παρασάγγας από τη συμφωνία 
με το καταφερτζή που τόσο γλυκά και ασταμάτητα 
σου μιλούσε για την υγεία σου, την εργασία σου, την 
προκοπή σου και πιο πολύ για το καλό της τσέπης 
σου, τάζοντας πάντα “λαγούς και πετραχήλια” 
μέχρι να βάλεις την υπογραφή σου, όλα αυτά και 
μετά γίνεται “λούης”. Ψάχνεις, ρωτάς, ρε παιδιά, 
κύριοι και κυρίως μήπως είδατε πουθενά το “Λούη”, 
ο Λούης έχει εξαφανιστεί.

Εάν τολμήσεις να αποχωρήσεις, επειδή η Εταιρία 
αθέτησε την συμφωνία – μεταξύ καταφερτζή και 
πελάτη – τότε αρχίζουν οι εκβιασμοί, οι απειλές 
με πρόστιμα για ρήτρες αποχώρησης και μπορείς 
να μείνεις στο τέλος και χωρίς ρεύμα. Εκβιάζονται 
από δικηγορικά γραφεία καλοπληρωμένα που σε 
απειλούν με τη δήθεν Σύμβαση, ότι την διάβασες! 
Και την αποδέχθηκες! Και τώρα πρέπει να πιείς το 
κώνειο της “φιλευσπλαχνίας τους”!

Αν τους ζορίσεις λίγο παραπάνω, παίρνεις και την 
“αποστομωτική” απάντηση, όπως αυτή από διευ-
θυντή Νομικής Υπηρεσίας Εταιρίας, του “ΗΡΩΝΑ” 
ότι εμείς δεν σας υποσχεθήκαμε φθηνότερο ρεύμα 
από τη ΔΕΗ (sic), δηλαδή; Ορίστε κύριοι τι λέει: «Η 
αναφορά του (καταγγέλλοντος) ότι το μοναδικό 
κριτήριο της επιλογής της Εταιρίας μας ως 
Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας ήταν η 
διαβεβαίωση ότι θα έχει χαμηλότερη χρέωση 
από τη ΔΕΗ, ήτοι από τον προηγούμενο Πά-
ροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας… “χαμηλότερη 
χρέωση από τη ΔΕΗ 30-35% στην τιμή της 
KWh” (αυτό) τυγχάνει αναπόδεικτη και αόρι-
στη – και συνεχίζει το πιο ωραίο – αφού ακόμα και 
εάν υπήρξε τέτοια συγκριτική αναφορά από 
συνεργάτη της Εταιρίας μας, γεγονός αβέβαιο, 
αφού το προσωπικό μας από την εκπαίδευσή 
του μαθαίνει να αποφεύγει τέτοιου είδους 
διατυπώσεις…» (Σχετ, 10.).

ΕΛΕΟΣ – ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΕ, μόνο γι’ αυτό το σημείο 
θα έπρεπε σαν Ανεξάρτητη Αρχή να ενεργοποιηθείτε 
να το καταγγείλετε, ώστε να κινηθούν οι νομικές Ευ-
ρωπαϊκές διαδικασίες, όταν ομολογεί με “γυμνή την 
κεφαλή” ο Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της 
Εταιρίας “ΗΡΩΝ” απαντώντας σε επιστολή διαμαρ-
τυρίας μου (10/9/2019), το ίδιο επανέλαβε και προς 
τη “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” (ΡΑΕ) 
(20/2/2020), ότι δηλαδή δεν προσφέρουν οι εν λόγω 
εταιρίες φθηνό ρεύμα και ό,τι λένε στον κοσμάκη ή 
ό,τι διαφημίζουν είναι παραπλάνηση και ΨΕΜΑ!

Με την πρώτη δημοσίευση που αναφέραμε πιο 
πάνω και με τις άλλες δύο που ακολούθησαν, έγινε 
το έλα να δεις, βρέθηκα αιχμάλωτος δεκάδων ίσως 
και εκατοντάδων ανθρώπων που οι διαχειριστές ή – 
ορθότερα – οι καταχραστές των “φιλεύσπλαχνων” 
Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας (φθηνό ρεύμα πάρτε 
κόσμε!) τους διασωλήνωσαν τις τσέπες τους και 
τους τα έπαιρναν απλώνοντας τις χερούκλες τους, 
φουχτώνοντας, ότι έβρισκαν στις τσέπες του φτω-
χού, του εργάτη, του άνεργου, του μεροκαματιάρη, 
του συνταξιούχου, του γέροντα, του άρρωστου, του 
πολύτεκνου… και αν δεν έβρισκαν τίποτα, τότε με 
μια κίνηση του χεριού τους δεν άφηναν περιθώριο 
καμιάς επιλογής (ανθρωπιστικής), τους ΕΚΟΒΑΝ 
ΤΟ ΡΕΥΜΑ.

Δε χρειάστηκε να δαπανήσω χρόνο και κόπο να τα 
ψάξω και να σας περιγράψω, διότι ήρθαν μόνοι τους 
αρκετές δεκάδες. Έζησα ημέρες φρίκης, διαπίστωσα 
ότι η καμουφλαρισμένη απάτη έχει γίνει μορφή και 
ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία και με τη “νομική” 
μάλιστα κάλυψη του κράτους, έτσι μερικοί καπάτσοι 
(φιλάνθρωποι) ανεβάζουν τα κέρδη τους και κατεβά-
ζουν τον άνθρωπο στο λάκκο του εξευτελισμού και 
της ανυποληψίας.

Σταματώ εδώ τα γενικά περί της Ωνάσειο “Φιλεύ-
σπλαχνης” Εταιρίας “Protergia” – MYTILINEOS 
και έρχομαι στην προς ημάς “γενναιόδωρη” προ-
σφορά τους τώρα, ξέχασαν φαίνεται ότι, επί δύο 
χρόνια είχαν τα πάντα κλειστά, αυτιά, στόματα και 
μάτια και αφού κατέβασαν το διακόπτη του ρεύματος 
εν μέσω χειμώνα στην κάθε προσπάθειά μας επικοι-
νωνίας μας ενέπαιζαν από πάνω.

Με τις τρεις επιστολές, εγώ τί ζητούσα; Απλές 
απαντήσεις για τις παράνομες και πονηρές χρεώσεις 
τους, και μία (3/4/2020) προς την υπηρεσία σας 
«ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» ζητούσα τα 

συνέχεια στην σελ. 12
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αυτονόητα και αυτοί μας έγραψαν ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Και 
τώρα άξαφνα – δύο χρόνια μετά – τους πήρε ο πόνος 
να απαντήσουν και “δώρα φέροντες”; Όχι βέβαια! 
Αυτά έγιναν μετά τα δημοσιεύματα στην εφημερίδα 
“ΑΓΩΝΑΣ” (αρ. φ. 280/1 που αναφερθήκαμε πιο 
πάνω) την κινητοποίηση του κόσμου, την καταγγελία 
των «ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Ταυτότητα Κεντρώων» 
προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γραφ. Υπουργού κ. 
Αδ. Γεωργιάδη, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κλπ. 
Και τη δική του καταγγελία  προς την Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου και τώρα αναμένω να παραλάβω 
τη μετάφραση όλων των στοιχείων για να σταλούν 
προς τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα. Αυτόματα – σαν 
κάτι να τους πάτησε – ευαισθητοποιήθηκαν τα “φι-
λεύσπλαχνα” συναισθήματά τους και αποφάσισαν, 
(αφού εν μέσω χειμώνα να με κόψουν το ρεύμα) να 
με κάνουν τη χάρη, αφού οι ίδιοι το δηλώνουν ότι το 
κάνουν, κατ’ εξαίρεση, “με γνώμονα τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών 
της” (!), να με δωρίσουν (δηλώνοντας ότι η ανωτέρω 
ενέργεια λαμβάνει χώρα ad hoc, για την περίπτωσή 
μου) κανά δύο καθρεφτάκια σαν αυτά που μοίραζαν 
οι Εγγλέζοι αποικιοκράτες στους Ιθαγενείς.

Να πως περιγράφει τα φιλοδωρήματα η φιλό-
στοργη και φιλόπονη Εταιρία για τα προσφερόμενα 
καθρεφτάκια της.

«Σε κάθε περίπτωση και με γνώμονα τη δι-
ατήρηση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης 
των πελατών της, η εταιρία μας δηλώνει ότι, κατ’ 
εξαίρεση, θα καταβάλει το ύψος των υποβληθεισών 
στους Εκκαθαριστικούς Λογαριασμούς μέχρι σήμερα 
προσαυξήσεων, δυνάμει του άρθρου 8.8 της Σύμβασης 
στο μισό και θα πιστώσει τα σχετικά ποσά στον κ. Τ....., 
καθώς και θα του επιστρέψει το ποσό που χρεώθηκε 
στον τελικό του λογαριασμό λόγω πρόωρης αποχώ-
ρησης από αυτήν (η σχετική χρέωση έλαβε χώρα 
μόνο στην 1 παροχή). Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι 
η ενέργεια αυτή ουδόλως συνιστά αναγνώριση των 
ισχυρισμών του κ. Τ..., ούτε παραίτηση της εταιρείας 
μας από τους ισχυρισμούς της ότι η εν λόγω χρέωση 
είναι διαφανής και νόμιμη και ότι υπήρξε πλήρης 
και προσήκουσα ενημέρωση για αυτή. Περαιτέρω, 
δηλώνουμε ότι η ανωτέρω ενέργεια λαμβάνει χώρα 
ad hoc, για την περίπτωση του κ. Τ... και δεν υποχρε-
ώνει την εταιρεία μας για όμοιο χειρισμό αντίστοιχων 
υποθέσεων στο μέλλον».

Και συνεχίζει: «Σε ένδειξη καλής πίστης, η 
Εταιρεία μας αποφάσισε να πιστώσει στον κ. Τ... το 
ποσό που αντιστοιχούσε στην έκπτωση που θα ελάμ-
βανε ο κ. Τ... αν είχε πληρώσει εμπρόθεσμα τον από 
03/04/2019 λογαριασμό του. Το ποσό αυτό ανέρχεται 
στα 122,61 €».

Ε) Κύριοι της Εταιρίας, σας ευχαριστώ για την 
ευγενική χειρονομία, αλλά δε θα πάρω, εδώ έχουμε 
μια κυριολεκτικά διόγκωση της εξαπάτησης και απα-
ξίωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας, όταν πάνω 
από δύο χρόνια αποδεδειγμένα, με τηλεφωνήματα 
και επιστολές, απάντηση ποτέ δεν πήρα δηλαδή, 
τί χρήματα να πληρώσω στον πρώτο λογαριασμό; 
Αφού δεν μου δώσατε ούτε νούμερο λογαριασμού και 
ούτε ποσό και επί πλέον υπάρχουν δύο τηλεφωνικές 
επικοινωνίες με την Εταιρεία, που ζητούσα αριθμό 
λογαριασμού να καταθέσω κάποια χρήματα και η 
απάντησή τους ήταν ότι ο πρώτος λογαριασμός 
έρχεται πάντα καθυστερημένος!

Στο ΣΤ) Ότι ο “φιλάνθρωπος” (Protergia MYTI-
LINEOS) που έχει ως “γνώμονα τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου” δηλώνει ότι κατ’ εξαίρεση 
θα με επιστρέψει το μισό από τις “μέχρι σήμερα 
προσαυξήσεων, δυνάμει του άρθρου 8.8 της 
Σύμβασης”. Τους ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία 
αλλά δε θα την πάρω, γιατί ο λαός μας λέει: «Ο λόγος 
σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο». Για πάνω από 
δύο χρόνια οι κύριοι με εκβίαζαν, με εξευτέλιζαν, με 
ποδοπάτησαν και έφθασαν να με κόψουν το ρεύμα 
εν μέσω χειμώνα, χωρίς οίκτο, και τώρα – χωρίς 
έστω κάποια συγγνώμη – έρχεται ως μεγάλος “αγα-
θοευεργέτης” να μου χαρίσετε (sic) τα μισά (!), αφού 
μου τα άρπαξε παράνομα από τους δύο μετρητές, 
όπως κατ’ επανάληψη σας τα έχω καταθέσει στις 
επιστολές μου.

Στο Ζ) «Θα μου επιστρέψουν – λένε – το ποσό 
που χρεώθηκα στον τελικό μου λογαριασμό 
λόγω πρόωρης αποχώρησης από αυτήν». Εδώ 
πρόκειται για παραφροσύνη.

Διότι: 1) Δύο χρόνια τηλεφωνούσα, έγραφα, δια-
μαρτυρόμουν για αυτά τα σαμάρια που με φόρεσαν 
και αυτοί με εμπαίζανε και εγώ θα έπρεπε σαν το 
ζώο στο παχνί να παραμένω στο στάβλο αυτών των 
κυρίων; Και αν ακόμα και αυτό γίνονταν και ήμουν 
τρελός ή μαζ… η αίτηση- σύμβαση που έχω στα χέρια 
μου, που με παρέδωσε μετά τοις  υπογραφές (πρωτό-
τυπες) ο κούριερ δεν υπάρχει πουθενά ολογράφως 
ή αριθμητικώς ποσό εγγύησης (Σχετ,11.) αντίθετα 
στη δική τους που τώρα μας παρουσίασαν (μέσω του 
“Συνηγόρου του Καταναλωτή”) πλαστογράφησαν, 
την υπογραφή μου, βάζοντας μάλιστα σημάδια και 
ποσά! (Σχετ, 12).

Και 2) ακόμα: Το δικαίωμα της πρόωρης αποχώ-
ρησης η Εταιρία το έδωσε στον υπ’ αριθ. Α/Α λογαρ. 
1190620406752504 έγραφαν: «Σας ενημερώνου-
με ότι λόγω τροποποίησης των τιμολογίων της 
Protergia για τους οικιακούς πελάτες… Έχετε 
το δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση και 
να αλλάξετε προμηθευτή, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση».

Η) Στο τελευταίο έντυπο του λογαριασμού 
19/2/2020-4/5/2020 ημερ. Πληρωμής 27/5/2020 
που δεν έφθασε ποτέ στα χέρια μου – αυτό που 
έχω είναι από τα έγγραφα του Σ.τ.Κ. – αναφέρει: Το 
κόστος του ρεύματος 405,23 + πάγιο 9,75, αφαιρεί 
την έκπτωση 30% & 15% = 103,97 προσθέτουν το 
“χαράτσι” προσαύξηση άρθρο 8.8 = 16,26 ευρώ και 
χρεώνουν την πρόωρη αποχώρηση 50,00 ευρώ 
(Σχετ,13), ενώ εγώ δεν έφυγα, η Εταιρία με 
έδιωξε, γιατί τους ενοχλούσα.

Θ) Και καταλήγει η Εταιρία: «Λόγω των πιστώ-
σεων που αναφέρουμε στην παρούσα, οι τελικοί 
λογαριασμοί των παροχών 440589967010 και 
44067525002 του κ. Τ.... θα ακυρωθούν από 
την εταιρεία μας και σύντομα θα εκδοθούν, 
επανεκδοθούν με νέα υπόλοιπα, τα οποία αν 
είναι χρεωστικά, πρέπει να αποπληρωθούν από 
τον κ. Τ..., ενώ αν είναι πιστωτικά θα επικοινω-
νήσουμε μαζί του, ώστε να του τα πιστώσουμε».

Ι) Κύριες/οι του “ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑ-
ΝΑΛΩΤΗ”, επειδή η προσφορά της Εταιρίας είναι 
σοβαρή (την επιστροφή το μισό της προσαύξησης 
του άρθρου 8.8) και συγχρόνως είναι και κωμική 
και εσείς λόγω φόρτου δεν είναι δυνατόν να τους 
παρακολουθήσετε γι’ αυτό εάν έχετε χρόνο ας παρα-
κολουθήσουμε μαζί την παράσταση, του δούναι και 
λαβείν του μυθικού Καραγκιόζη και του Χατζηαβάτη 
πως έκαναν την μοιρασιά και στο τέλος τάπαιρνε 
όλα ο Καραγκιόζης και από πάνω για το ευχαριστώ 
τον καρπάζωνε!

Ερχόμαστε στον επανεκδοθέντα  λογαριασμό (ο 
πρώτος είναι πιο πάνω) με τα νέα υπόλοιπα και 
έχει ημερομηνία πληρωμής 28/6/2021 (με διορ-
θωμένο τον Τ.Κ. μετά 27 μήνες). Εδώ συγκεντρώ-
νουν όλα τα πρόσθετα του άρθρου 8.8 που είναι: 
146,75+14,94+16,26=177,95 το μισό 88,97 ευρώ, 
και έχουμε κόστος ρεύματος 405,23 ευρώ προσθέ-
τουν νέο χαράτσι “προσαύξηση σύμφωνα με 
άρθρο 8.8”, στον ίδιο λογαριασμό που ήταν 16,26 
και το μισό είναι 8,13 ευρώ. Εδώ τώρα συμβαίνει 
το εξής παράδοξο! Στο νέο επανεκδοθέν λογαριασμό 
προσθέτουν το χαράτσι “προσαύξηση αρ. 8.8” πέ-
ντε φορές παραπάνω απ’ αυτό που με επιστρέφουν. 
Δηλαδή με αφαιρούν 8,13 ευρώ και με φορτώνουν 
39,59 ευρώ !.

Τουτέστιν από τα 88,97 ευρώ η δήθεν επι-
στροφή που θα με πίστωναν, αν αφαιρέσουμε τα 
39,59 ευρώ, μένουν 49,38 ευρώ. (Εξαφανίζουν 
την έκπτωση 103,97 ευρώ από τον προηγούμενο 
λογαριασμό), αλλά δε σταματούν έως εδώ, αλλά 
προχωρούν σε μια πρωτοφανή για “ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ”. Οι άνθρωποι 
κινούνται με τη μέθοδο του κάβουρα (δηλαδή όλα 
ανάποδα). Παρακολουθήστε την πρωτοτυπία τους: 
(0,0850 €/KWh x 1802 KWh) + 0,03000 €/KWh 
x 524 KWh) + (0,00690 €/KWh x 1001 KWh) + 
(0,00690 €/KWh x 1001 KWh) + (0,05000 €/KWh 
x 250 KWh) + (0,01500 €/KWh x 250 KWh) και 
βγάζουν ένα σύνολον 198,95 ευρώ (Σχετ ,14).

Και τώρα ερχόμαστε να τα υπολογίσουμε, όπως η 
ίδια Εταιρία κάνει ανάλογη ανάλυση σε απάντησή 
τους στην αναφορά μου (για τον ίδιο κωδικό αλλά σε 
άλλο λογαριασμό με διαφορετικά ποσά) και όπως η 
Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε και ισχύει από τις 

3/12/2019 μέχρι σήμερα: (Σχετ,15). Παρακολου-
θήστε νόμιμη και σωστή ανάλυση:    

Ημερήσια κατανάλωση: Από 1-1.600 =1600 
KWh x 0,0069 = 11,04 €. Από 1.601-2.000 =400 
KWh x 0,050 = 20,00 € και 2.001-3.053 = 1053,00 
KWh x 0,0850 = 89,50 €.

Νυχτερινή κατανάλωση: Από 1-1.600 =1600 
KWh x 0,0069 = 11,04 €. Από 1.601-1.775 = 175 
KWh x 0,015 = 2,62 €.

Τώρα προσθέτουμε όλα τα παραπάνω ποσά, 
όπως: 11,04+20+89,50+11,04+2,62=134,20 €.

Πώς η “φιλάνθρωπος”, “φιλεύσπλαχνος”, 
“αγαθοεργός” εταιρία έβαλε τα παραπάνω νούμερα 
και έβγαλε το 198,95, αντί το σωστό των 134,20 € 
εδώ  χρειάζεται πολύ μελέτη και μπορεί να περάσει 
ίσως καμιά διετία (!!!).

Η φιλόπονος εταιρία φαίνεται ότι κατάλαβε το λά-
θος της και είπε!  Έλα βρε αδελφέ, ας τα μοιραστούμε 
από τα πολλά… τουλάχιστον τα 177,95 ευρώ που 
σε αρπάξαμε, ας σε δώσουμε τουλάχιστον τα μισά, 
δηλαδή τα 88,97 ευρώ. Και αμέσως βάζουν σε 
ενέργεια τη Καραγκιόζικη μέθοδο. Σου επιστρέφω 
–λέει- τα 8,13 ευρώ από τον τελευταίο λογαριασμό, 
αλλά τον επανατυπώνουμε για να σε δώσουμε τα 
ρέστα. Δηλαδή, (προσαύξηση άρθρου 8.8) για την 
ίδια κατανάλωση που με  αφαίρεσαν 8,13 ευρώ, 
και τώρα με χρεώνουν 39,59 ευρώ και για την 
“Υπηρεσία Κοινής Ωφελείας” αντί το 134,20 
ευρώ που θάπρεπε να πληρώσω το έφτασαν  στα 
198,95 ευρώ  και έτσι εκεί, που ήταν να μου επι-
στρέψουν κάποια ψίχουλα ( 88,97 ευρώ ), βρέθηκα 
να χρωστάω για τον ίδιο λογαριασμό 15,35 ευρώ 
(εκτός και μερικών  άλλων).

Αν αυτή η μοιρασιά δε θυμίζει Καραγκιόζη και 
Χατζηαβάτη… Τί μπορεί να θυμίζει!!!

Κοντός ψαλμός αλληλούια, λέει ο λαός.
Οι κύριοι αυτοί είναι ξεχασιάρηδες φαίνεται 

διότι, στο πρώτο τετράμηνο ξέχασαν να αφαιρέ-
σουν από το λογαριασμό μου την συμφωνηθείσα 
έκπτωση που αντιστοιχούσε σε 122,61 ευρώ και το 
θυμήθηκαν τώρα μετά δύο και πλέον χρόνια. Στο 
δεύτερο τετράμηνο το πήγαν γλυκά και κόλλησαν 
μόνο το χαράτσι, άρθρο 8.8 από 14,94 ευρώ. Στο 
τρίτο τετράμηνο αγρίεψαν τα πράγματα, διότι τους 
``ξέφυγε`` η έκπτωση 201,29 ευρώ πρόσθεσαν 
το “χαράτσι” 8.8, 146,75 ευρώ, επανατύπουσαν 
τον τελευταίο λογαριασμό βάζοντας για δεύτερη 
φορά το “χαράτσι” 39,59 ευρώ, ξέχασαν όμως  την 
έκπτωση 103,97 ευρώ του τελευταίου λογαριασμού 
με φόρτωσαν την ΥΚΩ με 64,74 ευρώ παραπάνω. 
Και όλα αυτά μαζί συγκεντρώνονται: 

122,61+14,94+201,29+146,75+39,59+103,97+
64,74=693,89€.

ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΩΣΤΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΕΙΝΑΙ:                                                 
Η αξία ρεύματος και άλλων χρεώσεων είναι: 

Πάγιο 9,75 €, Ημερ. Ενέργεια 287,90 €, Νυχτ. 
Ενέργεια 117,33 € + Εθνικό Σύστημα Μεταφ. Η/Ε 
16,96 € + Δίκτυο Διανομής Η/Ε 63,76 € + ΥΚΩ 
134,20 € + ΕΤΜΕΑΡ 82,08 € + Λοιπές Χρεώσεις 
0,34 € = 718,32 € αφαιρούμε τα 240,30 € (Εθνι-
κή 4/9/20 αρ. συναλ. 358/89092) αντιστοιχεί στο 
ρεύμα 179,07 € + ΕΦΚ 10,62 € = 549,87 €, Φ.Π.Α. 
(6%) 32,99 € = 582,86 €. Συν χρεώσεις Δήμου & 
ΕΠ: 50,49 + 31,83 + ειδικό τέλος 2,69 = 85,01 €. 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 667,87 €. Με άρπαξαν, όπως 
αναλυτικά αναφέρομαι πιο πάνω 693,89 ευρώ, 
ήτοι υπόλοιπο: 667,87 – 693,89 = 26,02 ευρώ 
και για όλη την περίοδο συνεργασίας πρέπει να 
με επιστρέφουν 312,37 ευρώ και όχι τα 477,73 
ευρώ  που βγάζει η Εταιρία ότι της χρωστάω. Αυτή 
είναι η αλήθεια και δεν κρύβεται και ούτε ο κύκλος 
τετραγωνίζεται, όπως προσπαθούν οι άνθρωποι της 
Εταιρίας να τον τετραγωνίσουν.

Δεν θα ήθελα και ούτε είχα την πρόθεση να ασχο-
ληθώ με την παροχή 440589967010 της εξοχικής 
κατοικίας, επειδή η κατανάλωση είναι αναλόγως 
μικρή και ο χρόνος διαμονής βραχύς. Μία που η 
“αγαθοεργής” εταιρία Protergia μετά από 27 
μήνες βρήκε χρόνο και διάθεση να μας απαντήσει 
(ο Θεός γνωρίζει) και για αυτή τη παροχή. Με αυτό 
μάλλον προσπαθεί να δείξει το “ακέραιο” προφίλ 
της επιστρέφοντας όμως το ένα κορδόνι από τα 
δύο παπούτσια. Και έπ`αυτού σας γνωρίζω τούτα 
τα ολίγα!

α) Η αίτηση και η σύμβαση που σας παρέδωσε 

η εταιρία δεν είναι δική μου, οι δε υπογραφές όλες 
είναι πλαστογραφημένες (Σχετ,12) και οι διάφορες 
σημειώσεις επίσης στη δική μου σύμβαση που έχω 
στα χέρια δεν υπάρχουν. Μαζί με όλα τα παραπά-
νω τα συνόδευε και ένα έντυπο διαφημιστικό που 
αναφέρει: «Τώρα η Protergia σου δίνει 42% 
έκπτωση ΚΑΙ στο εξοχικό σου & επιπλέον 6 
μήνες ΔΩΡΕΑΝ πάγια κάθε χρόνο!» (Σχετ,16). 
Το 42% αυτό από τους πρώτους λογαριασμούς 
αντιστράφηκε και έγινε ακριβότερο από τη ΔΕΗ 
όπως αναλυτικά το περιγράφω στην επιστολή δια-
μαρτυρίας 19/2/2020, (βλέπε σχετ,2 σελ 3 ). Τα 
δε πάγια πλέον των δύο ετών τα ξέχασαν. Και γιατί 
να τα δώσουν; Να χαλάσουν τη λαϊκή συνταγή που 
λέει: “Το τάξιμο δεν χαλάει σπίτι, το δόσιμο χα-
λάει!”.                                              β) Αν εφάρμοζε 
την συμφωνία η εταιρεία ``Protergia`` MYTILI-
NEOS  σε χονδρές αράδες θάπρεπε να εισπράξει 
330,96 ευρώ αφαιρουμένων αυτά που υποσχέθηκε 
(6+6+2 μήνες δωρεάν πάγιο την έκπτωση τα χα-
ράτσια 8.8 ), δεχόμενος ακόμα και την παράνομη 
αύξηση τους τελευταίους μήνες, και όχι να εισπράξει 
442,82 ευρώ. Δηλαδή παραπάνω 111,86 ευρώ. 
Και αντί όλων αυτών για κορο`ι`δία με επέστρεψε 
ένα κορδόνι (και αυτό, μάλλον έχασε το δρόμο, δεν 
το πήρα ακόμα) 19,12 ευρώ. (Σχετ,17).

Κύριοι/ες της Ανεξάρτητης Αρχής «ΣΥΝΗΓΟ-
ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ», μετά τις δημοσιεύσεις 
στην εφημερίδα «ΑΓΩΝΑΣ» (όπως αναφέρουμε και 
πιο πάνω), έζησα τραγικές καταστάσεις ανθρώπων 
που αντηχούσαν την οδύνη (γερόντων, πτωχών, 
ορφανών…) που παραπλανήθηκαν από τους αρ-
χιτέκτονες της ψευτιάς που έχουν δημιουργήσει 
σχολή, στην οποία φοιτούν και εκπαιδεύονται οι 
“καταφερτζήδες” για να πείσουν τον κάθε “κα-
λόπιστο” που ψάχνει απεγνωσμένα να του μείνει 
κάποιο ευρώ για φαγητό και παρουσιάζονται αυτοί 
ως σωτήρες με το φθηνό δήθεν ρεύμα και τους 
υπόσχονται ότι η φθήνια θα φθάνει και μέχρι τα 
50% κάτω από τη Δ.Ε.Η. Αν τους ακολουθήσουν, 
θα βρέθηκαν μέσα στον ιστό της Αράχνης και είναι 
τότε δύσκολο να τη σπάσουν.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά, όπως αναδύονται 
μέσα από αφηγήσεις παθόντων – το βίωσα και ο 
ίδιος – σε προκαλούν τόση μελαγχολία και τόση 
απογοήτευση, που με μία συνοπτική και περιεκτική 
διαπίστωση είναι αδύνατο να το αποτυπώσεις. Σ’ αυτή 
την κατάσταση βρίσκονται και ζουν (όσοι το αντιλή-
φθηκαν) αυτοί που διάλεξαν το “φθηνό ρεύμα”, τώρα 
υποφέρουν, θρηνούν, διαμαρτύρονται – όσοι μπορούν 
– αλλά ανταπόκριση δεν βλέπουν από πουθενά.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζήτησε από τα κράτη μέλη 
της να δημιουργήσουν “Ανεξάρτητες Αρχές” με 
νόμους και κανόνες που να οριοθετούν την ευπρέπεια 
στη διοίκηση για την αποφυγή πράξεων που δε θα 
ζημιώνουν τον πολίτη.

Οι Εταιρίες όμως λες και είναι σε πλήρη συνεργασία 
μεταξύ τους, εφαρμόζουν το αντίθετο. Το φαινόμενο 
της ασυδοσίας που υπάρχει, δεν περιγράφεται και 
γιαυτό θα αναφέρω κάποια έστω ενδεικτικά: α) Η 
απάντηση σε διαμαρτυρία πολίτη η εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να τη δίνει το πολύ εντός 10 ημερών, 
αυτό το εφαρμόζουν; β) Άν δεν απαντήσει η Εταιρεία, 
τότε δικαιούται ο πολίτης- καταναλωτής αποζημίωση 
“μέσω παροχής έκπτωσης στον επόμενο λογα-
ριασμό 5%” (άρθρ. παρ. 2, 3-4). Πείτε μου, που και 
πότε εφαρμόστηκε αυτό; γ)Οι πλαστογραφίες που 
είναι στην ``ημερήσια διάταξη``, τί γίνονται; Και δ) 
γιατί να είναι αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών 
και όχι ο τόπος του καταγγέλλοντος; Μήπως για να 
δυσκολεύουν τον επαρχιώτη καταναλωτή να βρεθεί 
στην Αθήνα λόγω κόστος μετακίνησης, δικηγόρο κλπ; 

Όλα αυτά και πολλά άλλα  δείχνουν μια θλιβερή 
εικόνα  της απουσίας των “Ανεξάρτητων Αρχών” 
του αρμόδιου υπουργείου, ακόμα και αυτό το ίδιο 
το Κράτος, που σύντομα εάν δεν ενεργοποιηθούν 
τα αντανακλαστικά τους και δεν βάλλουν  τον κάθε 
κατεργάρη στον πάγκο του, θα το πληρώσει πολύ 
ακριβά το Ελληνικό Κράτος ο Έλληνας πολίτης και 
δεν θα είναι πολύ μακριά σε χρόνο, που τα ερείπια θα 
έχουν μεγάλη έκταση, διότι όλα αυτά, είναι μια βόμβα 
που θα σκάσει με δύναμη μεγατόνων.    

Ο Θεός να βάλει το χέρι του.                                                                                  
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

για τη φιλοξενία  από την εφημερίδα 

συνέχεια από την σελ 11
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30 Αὐγούστου τοῦ 1907. Δρᾶμα. Χιλιάδες 
λαοῦ συγκεντρώνονται στὸ σταθμό, γιὰ νὰ 
ξεπροβοδίσουν τὸν Μητροπολίτη τους. «Δέ-
σποτα μᾶς παρέλαβες λαγοὺς καὶ μᾶς ἔκανες 
λιοντάρια! Μένε ἥσυχος. Θὰ γίνει τὸ θέλημά 
σου», ἀκούγεται ἡ κραυγὴ τοῦ δημογέροντα 
Νίκα. Μὲ δάκρυα στὰ μάτια ἀποχαιρετᾶ ὁ λαὸς 
τῆς Δράμας τὸν ἐθνομάρτυρα ἐπίσκοπό του, 
Χρυσόστομο. Ἔφυγε ὁ φρυκτωρὸς τοῦ Γένους, 
πορευθεῖς στὴν Σμύρνη «γιὰ νὰ... σμίξει λε-
βεντιὲς μὲ ράσα Γαβριὴλ καὶ Παπαφλέσσα», 
ὅπως ἔψαλλε ὁ Σουρῆς στὸν «Ρωμηό» του. 
(π. Θεοδώρου Ζήση, «Ἐθνάρχες Ἱεράρχες», 
σέλ. 77).

20 Μαΐου 1825. Μοριᾶς. Ὁ Ἠλίας Φλέσ-
σας καὶ ὁ Παναγιώτης Κεφάλας προτείνουν 
στὸν Παπαφλέσσα, τὸν «μπουρλοτιέρη 
τῶν ψυχῶν», νὰ ἀφήσει τὸ Μανιάκι καὶ νὰ 
ταμπουρωθεῖ ψηλότερα στὸ βουνό, γιὰ νὰ 
ὑπάρχει ὁδὸς διαφυγῆς, ἂν δυσκολέψουν τὰ 
πράγματα. Ἀπαντᾶ: « Ἐγὼ δὲν ἦρθα ἐδῶ νὰ με-
τρήσω τὸν στρατὸ τοῦ Μπραϊμη, πόσος εἶναι, 
ἀπὸ τὰ ψηλώματα. Ἦρθα νὰ πολεμήσω. Οὔτε 
τρελάθηκε ὁ Μπραϊμης νὰ χασομεράει, ἐκεῖ 
ποὺ ἐλπίζει νὰ κερδίσει νίκη, μὰ θὰ τραβήξει 
ἴσια στὴν Τριπολιτσὰ κι ἐγὼ τότε θὰ μείνω, 
νὰ μετράω τὰ καρφοπέταλά του. Ἂν ὅμως 
τὸν κρατήσω ἐδῶ στὸ Μανιάκι, γλιτώνω τὸν 
Μοριά, γιατί θὰ τὸν κάμω νὰ πληρώσει ἀκριβὰ 
τὸ αἷμα μου καὶ θὰ συλλογιστεῖ καλὰ ὕστερα 
νὰ μπεῖ στὴν καρδιὰ τοῦ Μοριά. Καθῖστε 
ἐδῶ νὰ πεθάνουμε σὰν ἀρχαῖοι Ἕλληνες». (Κ. 
Παπαδημητρίου, «Τελευταῖες ὧρες, τελευταία 
λόγια τῶν Ἀγωνιστῶν τὸ ‘21», σέλ. !59).

Πάρος, περίοδο Γερμανικῆς Κατοχῆς. Μετὰ 
ἀπὸ δολιοφθορὰ Ἑλλήνων ἐναντίον τῶν κα-
τακτητῶν, ὁ Γερμανὸς διοικητὴς μάζεψε καὶ 
ἀποφάσισε νὰ ἐκτελέσει, ὡς ἀντίποινα, ἑκατὸν 
πενήντα νέους τοῦ νησιοῦ. Ἡ ἀπόφαση ἦταν 

τελεσίδικη καὶ παρ’ ὅλες τὶς παρακλήσεις 
καὶ μεσολαβήσεις δημάρχων, ἐπισκόπων καὶ 
ἄλλων ἐπιφανῶν τοῦ νησιοῦ, ὁ Γερμανὸς 
παρέμεινε ἀμετάπειστος.

Ὁ ὀσιακὴς μνήμης Γέροντας π. Φιλόθεος 
Ζερβάκος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογ-
γοβάρδας, προσκάλεσε τὸν Γερμανὸ διοικητὴ 
καὶ τὴν ἀκολουθία του στὸ μοναστῆρι του, 
γιὰ νὰ τοὺς φιλοξενήσει. Τοὺς παρέθεσε 
πλουσιοπάροχη τράπεζα, ζήτησε τὰ ὀνόματα 
τῶν οἰκείων τους καὶ τέλεσε τὴν Παράκληση 
τῆς Παναγίας, ὑπὲρ ὑγείας αὐτῶν τῶν προ-
σώπων. Ὁ Γερμανὸς συγκινήθηκε, ἡμέρεψε, 
«ἀλλοιώθηκε» μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας 
καὶ παρακάλεσε τὸν Γέροντα Φιλόθεο νὰ τοῦ 
ζητήσει ὁποιαδήποτε χάρη, ἐκτὸς ἀπὸ τοῦ νὰ 
μὴν γίνει ἡ ἐκτέλεση τῶν δύστυχων ὁμήρων, 
τῶν νέων της νήσου.

Ὁ πατὴρ Φιλόθεός τοῦ εἶπε: «Πρὶν σᾶς 
ζητήσω ὁτιδήποτε, θέλω νὰ μοῦ 
δώσετε τὸν λόγο τῆς στρατιω-
τικῆς σας τιμῆς ὅτι θὰ κάνετε 
αὐτὸ ποὺ θὰ σᾶς πῶ». «Ἔχετε 
τὸν λόγο τῆς στρατιωτικῆς μου 
τιμῆς», ἀπάντησε ὁ Γερμανός. Τοῦ εἶπε τότε 
ὁ ἀείμνηστος Γέροντας: «Θέλω νὰ βάλετε κι 
ἐμένα ἀνάμεσα στοὺς ἑκατὸν πενήντα καὶ νὰ 
μὲ ἐκτελέσετε πρῶτον». Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν 
συγκλονιστικὴ πρόταση ὁ Γερμανὸς «νική-
θηκε» καὶ ὑπέγραψε τὴν ἀπελευθέρωση τῶν 
μελλοθανάτων Παριανῶν. (Κλεῖτος Ἰωαννίδης, 
«Γεροντικόν του Εἰκοστοῦ Αἰῶνος»).

Κατέβασα ἀπὸ τὸ εἰκονοστάσι τοῦ Γένους 
τρεῖς φωτοστέφανες μορφές. Ἡ πρώτη, ὁ ἀθά-
νατος Παπαφλέσσας, ἀνήκει στὰ μυρίπνοα 
ἄνθη τοῦ ’21. Ἡ δεύτερη, ὁ Δράμας Χρυσό-
στομος, στοὺς σταυραητοὺς τοῦ Μακεδονικοῦ 
Ἀγῶνα. Ἡ τρίτη μορφή, ὁ π. Φιλόθεος, λάμπει 
στὰ χρόνια της γερμανικῆς θηριωδίας καὶ κα-

τοχῆς. Καὶ οἱ τρεῖς ἀρίστευσαν, γιατί αὐτὴ εἶναι 
ἡ ἀποστολὴ τοῦ κλήρου στὴν πατρίδα μας. Νὰ 
ἐλευθερώνει διὰ τῆς θυσίας τοῦ τὸ ἐμπερίστατο 
ποίμνιο, νὰ «μεταμορφώνει» τοὺς λαγόκαρδους 
σὲ λιοντάρια, νὰ πεθαίνει σὰν τὸν Λεωνίδα στὶς 
«Θερμοπύλες» τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδας.

Γιατί τὰ γράφω αὐτά;
Πρῶτον, γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε τί σημαίνει 

ὀρθόδοξο ράσο, ἡ ἀφανὴς σημαία τοὺς ἔθνους.
Δεύτερον. Διαβάζω ὅτι ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εἰσηγεῖται νὰ 
παραπεμφθοῦν στὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο, οἱ 
ἐπίσκοποι Κυθήρων καὶ Αἰτωλοακαρνα-
νίας, διότι «δὲν τήρησαν τὰ μέτρα κατὰ τοῦ 
κορονοϊοῦ κατὰ τὶς ἀκολουθίες τοῦ Πάσχα». Ἡ 
ἀπόφαση ἐξόφθαλμα μυρίζει «ἄνωθεν» ὑπό-
δειξη καὶ ἐννοῶ τὴν κυβέρνηση. Προφανῶς 
«ἔπεσε τὸ τηλέφωνο» μὲ τὴν σαφῆ ἐντολὴ νὰ 
τιμωρηθοῦν οἱ δύο ἱεράρχες πρὸς παραδειγ-

ματισμὸ τῶν ὑπολοίπων.
Γνωρίζω προσωπικῶς 

τοὺς δύο ἐπισκόπους. Εἶναι 
ταπεινοί, πρᾶοι καὶ εἰρηνο-
ποιοί, εἶναι λεβέντες, εἶναι 

ὀρθοδοξότατοι, ἀγαπητοὶ στὸ ποίμνιό τους, μὲ 
τὴν «καλὴ ἀνησυχία» γιὰ τὴν κατρακύλα τῆς 
πατρίδας, εἶναι μητροπολῖτες μὲ τὸ ἦθος ποὺ 
διέκρινε τὰ ράσα τοῦ ’21, τῶν καπεταναίων 
Μακεδονομάχων δεσποτάδων, τῶν ὑπερα-
σπιστῶν τοῦ λαοῦ κατὰ τὴν φρικτὴ Κατοχὴ 
καὶ τὴν μετέπειτα ἐπίθεση τῆς ἀνταρσίας τοῦ 
«κόκκινου τέρατος». Ὅσοι δὲν τοὺς ξέρουν θὰ 
τὰ θεωρήσουν ὑπερβολικά, ὅσοι τοὺς γνωρί-
ζουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς, θὰ τὰ θεωρήσουν ὑπο-
δεέστερά τῆς προσφορᾶς τους. Δὲν θὰ γράψω 
τίποτε γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη δίωξη. Δὲν ἔχουν 
ἀνάγκη ὑπερασπίσεως οἱ σεπτοὶ ἱεράρχες. 
«Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὅρους 
κειμένη». Ἔπραξαν σύμφωνα μὲ τὴν παρά-

δοση τῆς ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἀταλάντευτους 
καὶ ἀμετάθετους κανόνες της. «Πειθαρχεῖν 
δεῖ Θεῶ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις». Ὁ λαὸς ξέρει, 
βλέπει καὶ κρίνει.

Δυσμενῆ ὅμως ἐντύπωση προκαλοῦν 
ἀρχιερεῖς ποὺ μοιράζουν «δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ» 
ποινὲς σὲ πολιοὺς λευῖτες, διότι «ἐγκλημάτι-
σαν» λειτουργώντας τὴν Κυριακή του Πάσχα 
ἢ ἄλλοι ποὺ «μητσοτακίζουν» ἀσυστόλως, 
ἐφευρίσκοντας καινὲς (ἢ κενές), «ἁμαρτίες» 
τοῦ τύπου «ἀνεμβολίαστος πιστός», θέτοντας, 
μὲ τέτοιες ἀκατανόητες παραινέσεις, σοβαρὴ 
ὑποψηφιότητα γιὰ τὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο, 
ὅταν χηρέψει. 

(Εἶναι κοινὸ μυστικὸ πὼς χωρὶς πλάτες καὶ 
εὔνοια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας δὲν «βαπτίζε-
σαι» δελφῖνος. Ὁ ἀνάδειξη στὸν «θρόνο» τῶν 
Ἀθηνῶν πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ πιστο-
ποιητικὰ «καλῆς διαγωγῆς», συμπόρευσης 
μὲ τὴν ἐξουσία καὶ διαπιστευτήρια «προοδευ-
τικότητας»). Ἡ ἐκκλησία, κατὰ τὸν ἀειθαλῆ 
ὁρισμὸ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, 
εἶναι «σιωπώσα παραίνεσις πρὸς τὸ καλὸ καὶ 
δεν ἀπειλεῖ οὔτε ἐκβιάζει. Αὐτὰ ἂς τὰ ἀφήσουν 
γιὰ τοὺς λαλίστατους τηλελοιμωξιολόγους καὶ 
τοὺς πολιτικούς.

Θὰ περιμέναμε, ὁ συγκεκριμένος ἐπισκο-
πικὸς ἄμβωνας, νὰ ἀστράψει καὶ νὰ βροντήξει 
μὲ τὸ ἴδιο σθένος, ὅταν ξεπουλιόταν ἡ Μακε-
δονία, ὅταν ὑπέγραφαν, οἱ προσκυνημένοι πο-
λιτικοί, μὲ χέρια καὶ ποδάρια τὰ καταστροφικὰ 
Μνημόνια ποὺ βύθισαν στὴν ἀνυποληψία τὴν 
πατρίδα καὶ ἐδίωξαν 500.000 Ἑλληνόπουλα 
στὰ ξένα. (‘Ηταν ἀντίθετος μὲ τὰ συλλαλητήρια 
ὁ ἐν λόγῳ μητροπολίτης, θεωρώντας ὅτι ἔτσι 
«ἡ ἐκκλησία καταντᾶ θεραπαινίδα διαφόρων 
ὁμάδων, πολλὲς φορὲς ἄγνωστης ἰδεολογίας», 
ὅπως γράφει σὲ ἄρθρο του στὶς 31-1-2018, 
στὴν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Τὸ ράσο δὲν πρέπει νὰ ἀπειλεῖ, ἀλλὰ νὰ θυσιάζεται ...

Γράφει ο Δημήτρης Νατσιὸς 
δάσκαλος-θεολόγος

Ο Ιερώνυμος Α΄, ο Άγιος εκείνος αρχιεπίσκοπος που το όνομά 
του σας έδωσε ο ανεψιός του Σεβ. Νικόλαος Φθιώτιδος κατά τη 
χειροτονία σας, είχε εκπονήσει σχέδιο “ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, εκεί μέσα προέβλεπε: ε) Το ήμισυ 
της περιουσίας των αποθνησκόντων αρχιερέων… και θ) Τας προς 
αυτόν δωρεάς και κληρονομίας… να πάνε στο εκκλησιαστικό κε-
ντρικό ταμείο του ΟΔΕΠ. Επίσης β) Το ήμισυ της περιουσίας των 
αποθνησκόντων αγάμων κληρικών της Μητροπόλεως και την 
περιουσία των άνευ συζύγων και ανιόντων ή κατιόντων κληρονό-
μων αποθνησκόντων εγγάμων κληρικών… να πάνε στο ταμείο της 
Μητρόπολης υπέρ του ΟΔΕΠ.

Μόνο γι’ αυτά – αφήνω τα υπόλοιπα που είναι και πολλά – έπεσαν 
επάνω του οι δεσποτάδες να τον φάνε ζωντανό!

Δε θα αναφερθώ εκτενώς για τις δεσποτικές εκλογές, διότι δεν 
είναι του σημερινού θέματος αλλά για λίγο μόνο σ` αυτό, επειδή 
αυτές ήταν χαλασμένες από την αρχή ή χάλασαν κυρτώνοντας 
τη ράχη τους σε αδιάκοπα προσκυνήματα ή ψάχνοντας να βρουν 
πουγκί με λίρες για τον ́ ΄αφιλοχρήματο΄΄  προϊστάμενο και τους 
περί αυτού μήπως και εκλεγούν.

Δε θα αναφερθώ λεπτομερώς, αλλά σύντομα για τα μυθικά πλούτη 
των αρχιεπισκόπων και των δεσποτάδων που σαν αρουραίοι ροκά-
νιζαν τον εκκλησιαστικό κορβανά ζώντας στη χλιδή και έδειχναν να 
είναι  συνεπαρμένοι από τη λάμψη του χρήματος. Στήνονταν καλο-
στολισμένοι και αγέρωχοι ως ψευδεπίγραφα αρχιερατικά μοντέλα 
μπροστά στο Θυσιαστήριο της μυστικής προσφοράς. Είχαν χάσει 
την εναρμόνιση ήθους και λόγου, κηρύγματος και παραδείγματος. 
Εμφανίζονταν να διδάσκουν και να καθοδηγούν, αλλά ούτε δίδασκαν 
ούτε καθοδηγούσαν, αλλά απλούστατα σκανδάλιζαν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, όταν πέθανε, είχε μια τεράστια περι-
ουσία, η οποία πέρασε στους κληρονόμους. Ο Φθιώτιδος Αμβρόσιος 

είχε πάρει τον “τιμητικό τίτλο”, ο Κροίσος της Ιεραρχίας, με δεκάδες 
ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Ο δε Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός 
άφησε μια διαθήκη με ατράνταχτη περιουσία και με αποθηκευμένες 
χιλιάδες χρυσές λίρες. Σε μια εποχή της θύελλας του πολέμου και 
της κατοχής. Πώς αυτός συγκέντρωσε τόσο πλούτο τη στιγμή που 
στους δρόμους της Αθήνας σωριάζονταν νεκρά τα σκελετωμένα 
κορμιά από ασιτία των σκλαβωμένων Ελλήνων και τους μάζευαν 
με τα κάρα; Αυτό ίσως ήταν  δεσποτική  ακτημοσύνη!

Δε θα αναφερθώ σχολαστικά  για το δεσπότη Λάρισας Σεραφείμ 
Ορφανό που ως εφημέριος στο Μαραθώνα έκλεβε από το ναό του 
για να τα φέρει βόλτα στα οικονομικά, και στη Λάρισα, όταν ήρθε 
ως μοιχεπιβάτης δεσπότης μέσα  στα 17ου χρόνια βρέθηκε να έχει 
49 ακίνητα δικά του και της αδελφής του, βίλα στο Μαραθώνα και 
στην Εκάλη με πισίνα κ.ά., ακίνητο στη Λυών της Γαλλίας και κάποια 
εκατομμύρια στην Εμπορική Τράπεζα της Ν. Μάκρης.

Αυτό εγγράφεται στη  δεσποτική ακτημοσύνη!
Έτσι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1989, ακούστηκε η φωνή του Θεού: 

“Σεραφείμ, Σεραφείμ, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαι-
τούσιν από σου� α δε ητοίμασας τίνι έσται;” (Λουκ. 12, 20). Το 
φέρετρο που τον τοποθέτησαν ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, το 
δε καπάκι του από γυαλί για να τον βλέπουν, όταν τον προσκυνά ο 
θρησκευόμενος λαός της μητρόπολης. Δεν άργησαν όμως μέσα στο 
καλαίσθητο αυτό φέρετρο να κυκλοφορούν κάτι ασπόνδυλα ζωάκια 
σε σχήμα σωλήνας. Ο κόσμος που τα έβλεπε, τρόμαξε και τότε άρον-
άρον τον μετέφεραν από το κέντρο του ναού στο Ιερό Βήμα και για 
ώρες ειδικοί “δολοφόνοι” προσπαθούσαν να τα εξοντώσουν, αυτά 
όμως ήταν άτρωτα και αβγάτιζαν και τότε χωρίς καθυστέρηση το 
καπάκι άλλαξε με ξύλινο και έγινε γερό σφράγισμα μην ξεχυθούν 
ζωύφια προς τα έξω!

Αυτά φέρνει η ακτημοσύνη!

Τώρα θα αναφερθώ όμως εν συντομία σε σας “άγιε” δέσποτα 
Ιερώνυμε, να μας πείτε τρία χρόνια που ψάχνετε, αν βρήκατε τον 
πακτωλό των χρημάτων που επί μια 24ετία άρπαζε από ναούς,( την 
Αγία Παρασκευή, των άλλων προσκυνημάτων, τη πώληση ακινή-
των, τους τόκους, ενοίκια του Κρίκκη, τα άγια λείψανα και εικόνες, 
τις δωρεές, τις δισκοφορίες, την αύξηση των κωδικών είσπραξης 
από 8 σε 14 και τις ανύπαρκτες κατασκηνώσεις, το 35% δώρο του 
κράτους…) και πόσα ακόμα εποίησε το ́ ΄Δώρο του Θεού΄΄ ο αγα-
θούλης, ο παραβάτης αλλά και τρομοκράτης των Ιερών Κανόνων 
Προκάτοχός σας Ιγνάτιος;;; Διότι από τη μέρα που αναρριχηθήκατε 
στον επισκοπικό θρόνο της Λάρισας, ίσαμε σήμερα πλησιάζετε τα 
τρία χρόνια, φαίνεται όμως ότι υπάρχει κάποια δέσμευση “ειδικού 
σκοπού”, διότι θα καλούσατε άμεσα, όπως σας είχαμε πει με τον 
ερχομό σας την Εισαγγελία ή την Αστυνομία διαφθοράς που δε θα 
χρειάζονταν ούτε 20 ημέρες για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Για 
σας όμως η πλέον τις 1000 ημέρες έρευνας, όχι μόνον δε στάθηκαν 
αρκετές, αλλά μάλλον είναι πλείων της κατάχρησης.

Κάτι που το ξέχασα τόσα χρόνια Σεβασμιότατε π. Ιερώνυμε και για 
αυτό  ζητώ συγνώμη και πιστεύω ότι θα με συγχωρήσετε για την 
τόσο αμέλεια μου να σας ρωτήσω για κείνες τις “φτηνιάρικες”, λίγο 
πανάκριβες 240 αρχιερατικές στολές, μίτρες, πατερίτσες, εγκόλπια, 
Σταυρούς, ωμοφόρια, σάκους, μανδύες, μπαστούνες και βάλε πού 
βρίσκονται, διότι εκτός από δύο που άφησε εντολή να δοθούν στους 
“μέλλοντες” δεσποτάδες Αχίλλειο και Ιγνάτιο, οι 238 πού βρίσκονται; 

Ο μακαρίτης Ιγνάτιος ήταν “καθαρός”  και γιαυτό έγραψε στη 
Διαθήκη του για να μη λοξοδρομήσουν: «Τα άμφιά μου να πα-
ραμείνουν στην Ιερά μου Μητρόπολη, εκτός από δύο πλήρεις 
αρχιερατικές αμφιέσεις, με μίτρες και μανδύες και πατερίτσες, 
που θάθελα να πάρουν ο π. Αχίλλειος Τσούτσουρας και ο π. 
Ιγνάτιος Μουρτζανός… Τα εγκόλπιά μου και οι Σταυροί μου 

“άγιε” ΔεΣΠΟτα π. ΙερΩΝυΜε ΠΟυ ΒρΙΣΚΟΝταΙ 
τα “διασκορπισμένα όβολα” τΟυ ΔεΣΠΟτΗ ΙΓΝατΙΟυ ΛαΠΠα;

συνέχεια στην σελ. 16

ΨΑΛΤΙΚΑ
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 5η συνέχεια από την 22η Ομιλία 3/5/1981

καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ 
ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ 
μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, 
ἥ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἀπό τοῦ Θεοῦ μου, καί τὸ 
ὄνομά μου τὸ καινόν» 

(Ἀπ. γ΄ 12).
«Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον 

ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ 
μὴ ἐξέλθῃ ἔτι» Ἐκεῖνον πού πάντα 
θά νικᾶ, θά τόν κάμω στύλον τοῦ 
ναοῦ τοῦ Θεοῦ μου, καί δέν θά 
τόν ἀπομακρύνω ποτέ ἀπ’ αὐτή 
τήν θέσι. 

Ἐδῶ ἔχομε μία πολύ ἐκφραστικήν 
εἰκόνα, πού δείχνει ὅτι ὁ πιστός καί 
νικῶν θά γίνῃ στῦλος εἰς τόν ναόν 
τοῦ Θεοῦ.

Κατ’ ἀρχάς ἡ εἰκόνα τοῦ στύλου 
ἔχει σχέσι μέ τήν ἐπιγραφήν τῆς Ἐπι-
στολῆς –ὅπως εἴχαμε ἀναλύσει τήν 
περασμένη φορά–, ὅπου ὁ Κύριος 
ὁμιλεῖ περί «κλειδός» καί «θύρας» 
–«ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαΐδ» (Ἀπ. 
γ΄ 7) καὶ «ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου 
θύραν ἀνεῳγμένην» (Ἀπ. γ΄ 8)–. 
«Κλειδιά» καί «πόρτα» σημαίνει 
«οἰκοδομή». Καί συνεπῶς, ἀφοῦ 
ὁμιλεῖ περί «οἰκοδομῆς», ὁμιλεῖ καί 
περί «στύλου».

Η Φιλαδέλφεια, ὅπως θά ’χετε 
ἴσως ὑπ’ ὅψιν, ἦταν κτισμένη ἐπά-
νω σέ ἡφαιστειογενές ἔδαφος καί 
εἶχε ὑποστῆ πολλούς σεισμούς. Σ’ 
ἕναν ἀπ’ αὐτούς, πού ἔγινε τό 17 
μ.Χ. καί ἦταν πολύ φοβερός, κατε-
δαφίσθηκε ὁλόκληρη ἡ πόλις.

Συνεπῶς ἡ εἰκόνα τοῦ στύλου, 
πού περιέχεται στήν Ἐπιστολή πρός 
μία σεισμογενῆ περιοχή, εἶναι πάρα 
πολύ ἐκφραστική καί δείχνει ὅτι, 
ἔστω καί ἄν ὁ σεισμός τῆς ἀπιστίας 
καί τῆς ποικίλης ἁμαρτίας ἰσοπε-
δώνῃ τά πάντα, ὁ νικητής τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι ἀληθής στῦλος καί δέν 
γκρεμίζεται εἰς τούς πειρασμούς.

Ἀλλά ἐπειδή ἀκόμη ἀναφέρεται 
ὅτι ὁ στῦλος αὐτός θά εὑρίσκεται 
εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ, πρέπει 

νά ἐννοήσωμε τόν ναόν τοῦ Σο-
λομῶντος.

Αὐτός εἶχε δυό στύλους χωνευ-
τούς ἀπό συμπαγῆ χαλκό, εἰς τό 
ἐλάμ, δηλαδή εἰς τό αἴθριο, εἰς τόν 
πρόναον, καί πού ἦταν οἱ μοναδικοί 
στῦλοι εἰς τόν ναόν. Τό ὕψος τους 
ἦτο 18 πήχεις ὁ καθένας, δηλαδή 9 
μέτρα περίπου, καί ἡ περίμετρος 
14 πήχεις –7 μέτρα–, ἤ ἄν θέλετε ἡ 
διάμετρος ἦτο 2,23 μέτρα. –Αὐτά 
τά βρίσκουμε στό Γ΄ Βασιλειῶν, 7ο 
κεφάλαιο, στίχοι 3 ἕως 7.–

Ἡ εἰκόνα αὐτή τῶν στύλων τοῦ 
ναοῦ ἔδινε τήν ἀπόλυτη βεβαιότητα 
τῆς στηρίξεως τοῦ ναοῦ τοῦ Σο-
λομῶντος. Συνεπῶς οἱ κολῶνες, οἱ 
στῦλοι, εἶναι τό σύμβολον τῆς ἀκλο-
νήτου σταθερότητος, ἀλλά καί τῆς 
ἐξεχούσης θέσεως τῶν ἀκραιφνῶν 
πιστῶν καί δηλοῖ τό ἀμετάθετον 
τῶν πιστῶν, ἕνεκα τῆς πίστεώς των 
καί τῆς ἀρετῆς των, εἰς τό διηνεκές. 
Αὐτοί οἱ στῦλοι εἶναι ἀκλόνητοι· δέν 
πέφτουν ποτέ.

Ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀδύνατον νά 
ἀφαιρεθῆ κάποιος στῦλος ἀπό μίαν 
οἰκοδομή χωρίς αὐτή νά βλαφθῇ, 
καί ἐφ’ ὅσον ἡ οἰκοδομή ἐδῶ εἶναι 
ὁ Ναός τοῦ Θεοῦ, πού δέν γκρεμίζε-
ται ποτέ, τότε συμπεραίνουμε ὅτι ὁ 
στῦλος αὐτός μένει πάντα στή θέσι 
του ἀσάλευτος.

Συνεπῶς, ὅταν λέγῃ ὅτι «Ὁ στῦλος 
αὐτός δέν θά βγῇ ποτέ πλέον ἔξω», 
σημαίνει ὅτι ὁ Χριστιανός θά εἶναι 
ἀμετάθετος, ἀσάλευτος εἰς τήν Βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ καί θά εὑρίσκεται 
εἰς περίοπτον θέσιν.

Ἀλλά πρέπει νά σᾶς πῶ κάτι: 
Ἐδῶ, ὁ ναός τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει 
νά ἐκληφθῇ κατά γράμμα, διότι 
στό 21ο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τῆς 
Ἀποκαλύψεως, στίχος 22, ὅπου ὁ 
Εὐαγγελιστής περιγράφει τήν νέαν 
Ἱερουσαλήμ, πού κατεβαίνει ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ, μᾶς λέγει ὅτι δέν εἶδε 
πουθενά μέσα στήν πόλι ναό. Τί 
πρέπει λοιπόν νά ἐννοήσουμε ἐδῶ;

Ἐδῶ ἔχομε μία εἰκόνα τῆς Ἐκκλη-

σίας. Ἔχομε μία σκηνή, πού δείχνει 
ὅτι ὁ Θεός κατοικεῖ στήν Ἐκκλησία 
Του. Ἤτοι ὁ πιστός γίνεται τό κατοι-
κητήριον τοῦ Θεοῦ.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπαγγελία μιᾶς 
τριπλῆς ἐπιθέσεως ὀνομάτων ἐπί 
τοῦ πιστοῦ.

Ποῦ θά γίνη αὐτή ἡ ἐπίθεσις;
Ἡ τριπλῆ αὐτή ἐπίθεσις ὀνομάτων 

θά γίνῃ εἰς τόν στύλον ἤ εἰς τό μέτω-
πον τοῦ πιστοῦ. Λέγει: «Καὶ γράψω 
ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου 
καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ 
μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ 
καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπό 
τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ 
καινόν» (Ἀπ. γ΄ 12).

«Καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν».
Ποῦ «ἐπ’ αὐτὸν»;
Εἰς τό μέτωπον τοῦ πιστοῦ ἤ εἰς 

τόν στῦλον, ἐπειδή παρομοιάζει τόν 
πιστό με στῦλο.

Ὑπῆρχε ἡ συνήθεια εἰς τήν ἀρχαι-
ότητα οἱ κύριοι νά ἐπιθέτουν τό 
ὄνομά τους –κάποτε μέ πυρωμέ-
νο σίδηρο– εἰς τά μέτωπα ἤ τήν 
πλάτην τῶν δούλων των, ὥστε ἄν 
φυγαδευθῇ ὁ δοῦλος, γίνῃ δηλαδή 
φυγάς, νά τόν βροῦν.

Ἀκόμη ὁ φυσικός πατήρ ἐπιθέτει 
τό ὄνομά του στά παιδιά του.

«Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος». Αὐτό 
εἶναι τό ἐπίθετό μου, δηλαδή τό 
ὄνομα τοῦ πατέρα μου. Πῆρα τό 
ὄνομα τοῦ πατέρα μου. Ὁ πατέρας 
μου λοιπόν, ὁ φυσικός μου πατέ-
ρας, ἐπέθεσε πάνω μου τό ὄνομά 
του, ὥστε νά λέγῃ: «Αὐτός εἶναι ὁ 
γιός μου, εἶναι τό παιδί μου».

Ὁ σύζυγος ἐπιθέτει τό ἐπίθετόν 
του εἰς τήν σύζυγόν του. Ἡ κοπέλα 
ἀλλάζει τό ἐπίθετό της καί παίρνει 
τό ὄνομα τοῦ συζύγου της.

Ὁ ἰδιοκτήτης ἐπιθέτει τό ὄνομά 
του ἐπάνω στά ζῶα του, σέ ἀντι-
κείμενα, ἀλλά καί σέ τοποθεσίες 
ἀκόμη.

Ἡ ἐπίθεσις ὀνόματος συνεπῶς 
δηλώνει τόν ἰδιοκτήτην καί τήν κα-
τοχήν του. Ὅταν λοιπόν ὁ Χριστός 

ἐπιθέτει ὀνόματα εἰς τόν πιστόν, 
τοῦτο σημαίνει ὅτι ὁ πιστός πλέον 
ἀνήκει εἰς τόν Θεόν.

Ἐν προκειμένῳ τό τριπλοῦν αὐτό 
ὄνομα ἐκφράζει:

α) Τό ὄνομα τοῦ ἰδιοκτήτου –«τὸ 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου»–· ὅτι αὐτός 
ὁ ἄνθρωπος ἀνήκει εἰς τόν Θεόν· 
εἶναι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος.

β) Τό ὄνομα τῆς πόλεως, τῆς 
ὁποίας εἶναι πολίτης ὁ πιστός, ὁ 
ἄνθρωπος τῆς νέας Ἱερουσαλήμ, ὁ 
ἄνθρωπος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ 
–«τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ 
μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ κα-
ταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπό τοῦ 
Θεοῦ μου»–.

Τό πρῶτο ὄνομα λοιπόν εἶναι τοῦ 
Θεοῦ· τό δεύτερο, τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ.

γ) Τό καινόν ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ –«τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν»–.

Ποιό εἶναι αὐτό τό «καινούργιο 
ὄνομα» τοῦ Χριστοῦ;

Ἴσως πρόκειται περί τοῦ ὀνόμα-
τος «Λόγος»· διότι στό ἴδιο βιβλίο 
τῆς Ἀποκαλύψεως λέγει:

«Καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ 
οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, καὶ περι-
βεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον 
ἐν αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ» (Ἀπ. ιθ΄ 
1213). Καί ἔχει ὄνομα γραμμένον, 
τό ὁποῖον κανείς ἐκτός ἀπ’ αὐτόν 
δέν γνωρίζει· καί ἔχει ντυθῆ ἕνα 
ἔνδυμα πού εἶναι βαμμένο μέ αἷμα 
–εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός–· καί 
ἔχει ἀποκληθῆ τό ὄνομά Του, ὁ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά θά μοῦ πῆτε ὅτι αὐτό εἶναι 
γνωστόν καί ὅτι ἐμεῖς ξέρομε ὅτι 
τό ὄνομά Του εἶναι «ὁ Λόγος τοῦ 
Θεοῦ».

Ἀγαπητοί μου… Μπορεῖ νά λέμε 
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν κα-
ταλαβαίνουμε καί πολλά πράγ-
ματα. Ἀφῆστε ὅτι ἀπό θεολογικῆς 
πλευρᾶς τόμοι ὁλόκληροι ἔχουν 
γραφῆ μέσα στήν Ἱστορία, γιά νά 
ἑρμηνεύσουν τί σημαίνει «ὁ Λόγος 

τοῦ Θεοῦ».
Λ έ μ ε :  « Π α τ ή ρ » ,  « Λ ό γ ο ς » , 

«Πνεῦμα». Γιατί τό δεύτερον πρό-
σωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος ὀνομάζεται 
«Λόγος»; Εἶναι ἕνα μυστηριῶδες 
ὄνομα, πού τότε ἴσως θά ἀποκα-
λυφθῇ εἰς τούς πιστούς τό τί ση-
μαίνει «ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ». Μόνον 
ὁ Θεός Λόγος γνωρίζει τί εἶναι τό 
ὄνομα αὐτό.

Πάντως ἡ τριπλῆ αὐτή ὀνοματο-
θεσία ἐκφράζει τόν ἄνθρωπο τοῦ 
Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο τῆς Βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ καί τόν ἄνθρωπο τοῦ 
ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου.

Τί δόξα, τί τιμή, τί μακαριότης!…
Ἀγαπητοί μου, γιά μία ἀκόμη 

φορά πρός τόν καθένα ἀπό μᾶς 
ἀποτείνεται ἡ προτροπή: «Ὁ ἔχων 
οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει 
ταῖς ἐκκλησίαις» (Ἀπ. γ΄ 13).

Ἄς δώσουμε λοιπόν προσοχή εἰς 
τά κρείττονα αὐτά χαρίσματα, πού 
εἶναι τά ὀνόματα αὐτά, τά ὑπερου-
ράνια ὀνόματα.

Ἄς ξεκολλήσουμε λοιπόν ἀπό 
τήν γῆ.

Ἄς ζηλεύσουμε τά ἀληθινά, τά 
μόνιμα, τά ἀθάνατα, τά αἰώνια.

Ἄς γίνωμε σκεύη ἐκλεκτά τοῦ 
Θεοῦ, πού τό ὄνομά Του θά εἶναι 
γραμμένο στά μέτωπά μας.

Καί τότε θά λέμε μαζί με τόν 
ἀπόστολο Παῦλο: «Ἐάν τε ζῶμεν 
ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν, τοῦ Κυρίου 
ἐσμέν» (Ρωμ. ιδ΄ 8) Εἴτε ζοῦμε εἴτε 
πεθαίνουμε, ἀνήκουμε στόν Θεό.

Κυριακή, 3-5-1981

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

ΟρΘΟΔΟξΗ ΔΟΓΜατΙΚΗ 97ον

Γ. Το Βασιλικόν Αξίωμα του Χριστού
Ο Κύριος Βασιλεύς: Πρώτο γεγονός 

της αρχής της Βασιλείας του Κυρίου 
είναι η «εις Άδου κάθοδος» Αυτού, «εν ώ 
και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς 
εκήρυξε… εις τούτο γαρ και νεκροίς ευηγ-
γελίσθη, ίνα κριθώσι μεν κατά ανθρώπους 
σαρκί, ζώσι δε κατά Θεόν πνεύματι» (Α΄ 
Πέτρ. 3.19/4.6).

Ο Άδης έχει δύο σημασίες: α) Το 
βασίλειο των νεκρών, και β) Τόπος των 
αμαρτωλών. Γέεννα (= κόλαση, τόπος 
βασάνου), ενώ ο τόπος των δικαίων είναι 
ο Παράδεισος. Μιλάμε για την κάθοδο του 
Κυρίου κάτω, υπό τη γη. Η έκφραση κάτω 
στηρίζεται στην περί κόσμου τριώροφον 
αντίληψη της τότε εποχής, (Στερέωμα, 
Γη, Άδης = Άνω, Εδώ, Κάτω).

Η Ορθόδοξη Θεολογική σημασία του 
«άνω, και κάτω» είναι ποιοτική. Το άνω 

και κάτω, δεν ταυτίζεται με την αντίληψη 
της εποχής, αλλά λόγω της παντελούς 
απομάκρυνσης του ανθρώπου από το 
θεό. Για τούτο ο Χριστός στην εις Άδου 
κάθοδον Του έχει να κάμει με το Διάβολο, 
από την εξουσία, του οποίου ελευθερώνει 
τους δέσμιους νεκρούς. «κατεπόθη (= εξα-
φανίστηκε ολότελα) ο θάνατος εις νίκος 
(= σε ολοκληρωτική κατανίκησή του). Που 
σου, θάνατε, το κέντρον που σου άδη, το 
νίκος (και του λοιπού), εάν τε ζώμεν, τω 
Κυρίω ζώμεν, εάν τε αποθνήσκωμεν, τω 
Κυρίω αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν, 
εις τούτο γαρ Χριστός και απέθανε και 
ανέστη και έζησεν, ίνα και νεκρών και 
ζώντων κυριεύση» (Α΄ Κορ. 15, 54-55 / 
Ρωμ. 14, 8-9).

ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1. Ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη: Οι 

προ Χριστού αποθνήσκοντες δεν ήταν 

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
δυνατόν να στερηθούν το Ευαγγέλιο της 
σωτηρίας τους. Δόθηκε και σ’ αυτούς η 
δυνατότητα να συνδεθούν με το Χριστό 
και να σωθούν, ιδίως δε οι δίκαιοι. Κανένας 
δε σώζεται και κανένας δεν ευρίσκει το 
Θεό χωρίς το Χριστό. Όλοι και οι προ και 
οι μετά Χριστόν μόνον δια του Χριστού 
μπορούν να σωθούν. Από το Θεό τιμωρού-
νται μόνον οι άπιστοι, ήτοι οι συνειδητοί 
εχθροί του Ευαγγελίου.

Για τους υπολοίπους, τους προ και 
εκτός Χριστού μη γνωρίσαντες το Ευαγ-
γέλιο, δεν αποφαίνεται η Γραφή, παρά 
λέει ότι ο Θεός λαμβάνει Πρόνοια γι’ 
αυτούς. Μπορούν να σωθούν δια της 
Εκκλησίας, δεν μπορούμε να πούμε ότι 
οι μη ζώντες εντός της Εκκλησίας δε 
θα σωθούν. Τους εκτός της Εκκλησίας 
κρίνει ο Θεός. Το χρέος το δικό μας 
είναι να κηρύξουμε το ευαγγέλιο σε όλο 

τον κόσμο, «όταν γαρ έθνη τα μη νόμον 
έχοντα φύσει τα του νόμου ποιή, ούτοι 
νόμον μην έχοντες εαυτοίς εισί νόμος 
(= η συνείδησή τους)… πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τα έθνη…», (Ρωμ. 
2,14 / Ματθ. 28,19).

Η κάθοδος στον Άδη από την πλευρά 
του Χριστού παριστάνει δύο τινά:

α) Το κατώτατον, το έσχατον σημεί-
ον της κενώσεως (= ταπείνωσης) του 
πάθους του Χριστού, και

β) Τη νίκη και το θρίαμβο του Χρι-
στού στον Άδη. Εκεί στον Άδη αρχίζει 
κατά την Ορθόδοξο Θεολογία το Βασι-
λικό Αξίωμα του Χριστού. Η Θεολογία 
του Δυτικού Χριστιανισμού τοποθετεί 
την αρχή του βασιλικού αξιώματος του 
Χριστού στην κένωση του Χριστού, τη 
σάρκωσή Του.

(συνεχίζεται)
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(Ο αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος α΄ Κοτσώνης)

αναφέραμε ενδεικτικά στην αρχή της έρευνας 
και απαντήσαμε σε κάποια άλλα δημοσιεύματα 
κακόβουλων καθηγητάδων και δεσποτάδων 
χωρίς να πάρουμε καμία απάντηση.

Ο ιστορικός του μέλλοντος που θα εισχωρή-
σει ερευνητικά στο κλειστό Συνοδικό κύκλω-
μα της εποχής, θα αποτιμήσει τα γεγονότα, τις 
εκτροπές και πιστεύω ότι θα απομείνει με το 
στόμα ανοιχτό και την καρδιά θαμμένη από τη 
θλίψη, αν δε θελήσει να καταλογίσει ευθύνες, 
θα εκπηγάσει από μέσα του ένας καυστήρας.

Εμείς με την πτωχή γραφίδα προσπαθή-
σαμε να αποκαλύψουμε τους βρώμικους 
συκοφάντες, που για μια πεντηκονταετία 
στρατεύτηκαν ως πειθήνια όργανα να εξου-
δετερώσουν – εξαφανίσουν από προσώπου 
γης το όνομα και το έργο, πρώτα Ιερώνυμος 
Κατσώνης ιερέας και το έργο του, δεύτερο 
καθηγητής Πανεπιστημίου και το έργο του και 
τρίτο Ιερώνυμος Κοτσώνης Αρχιεπίσκοπος 
και το έργο του με την κάθαρση που προσπά-
θησε για την επαναφορά της εκκλησιαστικής 
δομής στα χνάρια των αποστολικών χρόνων.

Όταν μελετάει κάποιος με προσοχή τα 
γραφόμενά τους, πώς τα μεθόδευσαν και τα 
δρομολόγησαν, αισθάνεται να τον κυριεύει 
ρίγος, αναγούλα και οργή για το κλασικό 
μείγμα ψεύδους που χρησιμοποίησαν και 
την εξαχρειωμένη σκοπιμότητα. Όταν δε έχεις 
ζήσει κάποια στην περίοδο αρχιεπισκοπίας 
Ιερωνύμου Κοτσώνη και διαβάζεις αυτούς 
τους εγκάθετους διαστρεβλωτές, φθάνεις 
σε τέτοια έξαψη που αρχίζεις να τραβάς τα 
μαλλιά σου, σε στρεσάρουν τα χονδρά και τα 
επανωτά ψεύδη, τα παραποιημένα γεγονότα, 
η αθλιότητα και κακότητά τους και σε καταπι-
έζει ένας τεράστιος όγκος από την υποκρισία 
τους. Αν τους στύψεις μέχρι εξαντλήσεως, δε 
θα βγάλεις σταλαγματιά αλήθειας.

Μέχρι την άνοδο του π. Ιερωνύμου Κοτσώ-
νη στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, η αυθαιρεσία 
λειτουργούσε ως εκείνη την εποχή, ως ο 
ένας και μοναδικός “Ιερός Κανόνας”. Η δε 
διαφθορά υπολογίζονταν ως “χαρισματικό” 
προσόν, ικανό να ανυψώσει τους εκκλησι-
αστικά ανυπόληπτους στο ανώτατο αξίωμα 
της διοίκησης της Εκκλησίας. Η προδοσία 
θεωρούνταν “θείο” δώρο, για να αναρριχηθεί 
κάποιος στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Η αδιαφάνεια και η πυκνή ομίχλη που 
τύλιγε τους χώρους της διαχείρισης του ιερού 
χρήματος μέσα στο διοικητήριο της Εκκλη-
σίας ήταν φαινόμενο καθημερινής ρουτίνας, 
οι επιδρομές και λαθροχειρίες ήταν ανυπο-
λόγιστης βαρβαρότητας στον εκκλησιαστικό 
κουρβανά.

Τα φαινόμενα αλλοτρίωσης του επισκοπι-
κού ήθους και τα αφηγήματα “ροζ” αποχρώ-
σεις είχαν γεμίσει τα σαλόνια της υποδοχής 
και της αναστροφής και είχαν γίνει πρώτο 
έναυσμα στη διάχυση και στο κουτσομπολιό.

Τα κείμενα που διατραγωδούσαν την ει-
κόνα της παρακμής ήταν πολλά και ποικίλα, 
οι φωνές που καλούσαν τους υπεύθυνους 
συντελεστές της κατάπτωσης ήταν πολλές 
και δυνατές, για να αφουγκραστούν και να 
αναλάβουν τις ευθύνες ενώπιον του Θεού, 
να βάλουν φραγμό στον κατήφορο, να στα-
ματήσουν το σκανδαλισμό του λαού και να 
μπουν στο σωστικό δρόμο, φράζοντας τον 
“ανάντη”. Αλλά κανείς δεν άκουγε “εις ώτα 

μη ακουόντων”.
Τα γεγονότα του 1962 (Ιάκ. Βαβανάτσου 

κ.ά.) λειτούργησαν ως έκρηξη ατομικής 
γόμωσης και ισοπέδωσαν κυριολεκτικά 
τους θρόνους και τις υπολήψεις των με-
λών της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Τα όσα 
καταγγέλθηκαν με το χυδαίο γλωσσάριο ή 
όσα εμφανίστηκαν στις εφημερίδες με τις 
αδιάντροπες εικόνες και οι διάλογοι μεταξύ 
φίλων και συνεργατών της αρχιεπισκοπικής 
μίτρας ήταν πρωτάκουστα. Ο λαός, όλος ο 
λαός, απ’ άκρη σε άκρη της ελληνικής γης 
και έξω από τα σύνορα της χώρας διάβαζε, 
άκουγε και έκρυβε από ντροπή το πρόσωπό 
τους, έμειναν θλιμμένοι και κλαμένοι για το 
κατάντημα των ανθρώπων που διοικούσαν 
την Εκκλησία, που καυχιένταν από πάνω ότι 
είναι διάδοχοι των Αποστόλων και “εις τύ-
πον και τόπον Χριστού”. Αλλά δεν άκουγαν 
ούτε τον Απόστολο Παύλο που τους κατακε-
ραύνωνε: «το γαρ όνομα του Θεού δι’ υμάς 
βλασφημείται εν τοις έθνεσι…» (Ρωμ. 2, 
24), (εξ αιτίας των ιδικών σας αναίσχυντων 
παραβάσεων υβρίζεται και βλασφημείται το 
όνομα του Θεού μεταξύ των ειδωλολατρών 
και απίστων).

Ο νέος, αλλά γερασμένος (84 ετών) αρ-
χιεπίσκοπος που εξελέγη ο από Καβάλας 
Χρυσόστομος Χατζησταύρου υποσχέθηκε ότι 
θα σαρώσει με τη δυναμική και ορμητική του 
επέμβαση την “Κόπρο του Αυγείου”. Ατυ-
χώς, ατυχέστερα καμιά κίνηση δεν έγινε από 
το διοικητήριο της Εκκλησίας, αλλά μάλλον 
καλύτερα από το ανάκτορο της απραξίας. 
Ο λαός ανήσυχος που παρακολουθούσε τα 
τεκταινόμενα, δεν είδε να παίρνει το φραγγέ-
λιο στα χέρια του για να καθαρίσει την αυλή 
της Εκκλησίας από τα μιάσματα. Αντίθετα 
τον έβλεπαν να τον σέρνουν τα γκεσέμια 
της διαφθοράς ως “αιχμάλωτο” και με μια 
“γκαγκστερική απαγωγή” τον έστησαν να προ-
εδρεύσει παράνομη Ιεραρχία για την εκλογή 
νέων μητροπολιτών (“ΤΑ ΝΕΑ”, 19-11-1965).

Ο μητροπολίτης Ελασσώνος Ιάκωβος (ο 
πιο δυναμικός και “καθαρός”) σχίζοντας το 
διάταγμα δήλωσε: “Ουδείς δύναται να στα-
ματήσει την εκλογήν των αρχιερέων”. Και 
προχώρησαν στις εκλογές πραξικοπηματικά, 
για να μην τους χαλάσει η πυτιά και να πι-
στοποιήσουν την προτροπή του “μεγάλου 
δογματολόγου” (Κλείς των Ιερών Κανόνων) 
με τα πολλά διαμερίσματα κ.α. δεσπότη Κο-
ρίνθου που έλεγε: «Δεν μας ενδιαφέρει το 
ήθος (του υποψηφίου). Μας ενδιαφέρει 
να είναι δικός μας».

Αυτή την ανώμαλη και διεφθαρμένη κα-
τάσταση βρήκε ο π. Ιερώνυμος Κοτσώνης 
με την εκλογή και τους βρήκε μπροστά του, 
μόλις πάτησε το πόδι του στην Αρχιεπισκοπή, 
δε φοβήθηκε και ούτε λύγισε αλλά ντύθηκε 
την αιμάτινη πορφύρα του μαρτυρίου και 
ανηφόρισε στο Γολγοθά “πλήρης πίστεως 
και δυνάμεως” (Πραξ. 6, 8).

Το κλίμα άλλαξε μονομιάς, ρίχθηκε αμέσως 
στη δουλειά σαν να ήταν ο τελευταίος εργάτης 
της Εκκλησίας, άνοιξε τα παράθυρα για να 
φύγει η μούχλα. Κάλεσε κοντά του εκλεκτά 
μέλη της Εκκλησίας, για να επανδρώσουν τις 
επιτελικές θέσεις, οργάνωσε επιτροπές, σχεδί-
ασε τη διοικητική αναδιοργάνωση, άρχισε να 
δουλεύει με μεθοδικότητα και ενθουσιασμό 

στη γραμμή των Αποστολικών παραδόσεων 
και των Πατερικών υποδειγμάτων, αλλά ζούσε 
ο ίδιος μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής.

Το πρωί πριν την ανατολή του ήλιου τον 
εύρισκαν γονατιστό μπροστά στη μικρή Αγία 
Τράπεζα του παρεκκλησίου της Αρχιεπισκο-
πής να καταθέτει στο θρόνο του Θεού τις 
ορθρινές προσευχές του. Το βράδυ μετά το 
Απόδειπνο και τον Εσπερινό τον έβλεπαν να 
είναι σκυμμένος στα χαρτιά και στα προγράμ-
ματά του και το φως να είναι αναμμένο και 
μετά τα μεσάνυχτα ως και μέχρι τις πρώτες 
ώρες της επόμενης μέρας.

Εφευρετικός και ακούραστος δίχως να 
υπολογίσει αντιδράσεις και παγίδες, δίχως 
να φοβηθεί τη δολιότητα και τα τρομακτικά 
συμφέροντα, προχωρούσε να βρει λύσεις για το 
συμφέρον της Εκκλησίας και να τις εφαρμόσει.

Η κάθαρση ήταν θέμα τεράστιας σημασίας 
για τον ίδιο, ήθελε να καθαρίσει την ιερατική 
οικογένεια από τα σκανδαλοποιά μιάσματα 
που είχαν εισχωρήσει στους κόλπους της 
Εκκλησίας κι την εξέθεταν.

Στο έργο αυτό βρήκε απέναντί του πληθώ-
ρα ενόχων  (διεστραμμένων) να συμπλέουν 
με τα άθεα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, 
για τα οποία δε τους συνέφεραν να φτάσει η 
διαδικασία στην κάθαρση, επειδή τα εκκλησι-
αστικά – δεσποτικά – σκάνδαλα ήταν υλικό γι’ 
αυτούς εκμεταλλεύσιμο από πολλές πλευρές. 
Αυτός όμως προχώρησε σε πάνω από 300 
καθαιρέσεις!

Την ανώμαλη και διεφθαρμένη κατάσταση 
ο Ιερώνυμος θέλησε να την αλλάξει με την 
εκλογή άξιων και αγίων αρχιερέων. Για τον 
ίδιο οι εκλογές ήταν μια ιερουργία, ξεκινούσε 
με κατ’ ιδία προσευχή και με φόβο Θεού, όλα τα 
αιτήματα του τα εναπόθετε με απόλυτη εμπι-
στοσύνη στα πόδια του εσταυρωμένου Ιησού 
και έτσι έμπαινε στην εκλογή, λαχταρούσε να 
εκλεγούν οι άριστοι, οι πνευματοφόροι για να 
συγκροτήσουν με πίστη την Ιεραρχία, ώστε να 
είναι ικανή να αντιμετωπίσει τους τυφώνες 
που έβλεπε να έρχονται της αθεΐας και του 
Οικουμενισμού.

Παρακαλούσε τους Συνοδικούς εκλέκτορας 
να μη στηρίζονται σε προσωπικές γνωριμίες 
και εκτιμήσεις, αλλά να δώσουν την ψήφο 
τους σε κείνους που είναι αφοσιωμένοι στην 
Ιερατική διακονία και εργάζονται με ζήλο και 
ταπείνωση στον αμπελώνα του Χριστού.

Στον ενθρονιστήριο λόγον ο Αρχιεπίσκοπος 
ήταν σαφής και κατηγορηματικός: «… Οι εκλέ-
κτορες θα αναζητήσουν τους αξίους μεν 
κατά πάντα, οι οποίοι όμως δε σπεύδουν 
προς την αρχιερωσύνην. Θα είναι ούτοι οι 
αφανείς άξιοι, οι οποίοι έχουν ήδη εις το 
ενεργητικόν των πράξεις, αι οποίαι τους 
εξαίρουν υπέρ τους άλλους κληρικούς… 
οι οποίοι μέχρι τούδε παρηγκωνίζοντο, 
διότι από αξιοπρέπειαν και από σεβασμόν 
προς την αρχιερωσύνην δεν έσπευδαν να 
ικετεύουν τους εκλέκτορας, δια να επιτύ-
χουν την εις Αρχιερεία προαγωγήν των…».

Εις δε το βιβλίο «Εις το Πηδάλιον της 
Εκκλησίας» (τομ. Β΄, τεύχος Α΄, σελ. 168) 
γράφει για την εκλογή των 25 Αρχιερέων 
και των 5 βοηθών επισκόπων το εξής: 
«Με αυτάς τας προοπτικάς εκινήθημεν 
εν ομοφωνία εις γενομένας εκλογάς. 
Δεν αναμένομεν να μας ανεύρουν οι 

θεωρούμενοι εκλεκτοί, αλλά προσεπα-
θήσαμεν να τους ανεύρωμεν ημείς, να 
τους ανεύρωμεν δε εις τον τόπον της δι-
ακονίας των και του μόχθου, τον οποίον 
προσέφεραν ταπεινώς, ως προσφοράν 
εις τον Αρχιεποιμένα Κύριον».

Η αγία αυτή προσπάθεια του Ιερωνύμου 
ήταν ένα λαμπρό σημείο, για να γεμίσει η 
Εκκλησία του Κυρίου με νέους Αρχιερείς 
Αγίους, μετά τον τελευταίο επίσκοπο Άγιο 
Νεκτάριο, διότι στις εκταφές που έγιναν οι πιο 
πολλές τα οστά των κεκοιμημένων αρχιερέων 
ευωδιάζουν!

Σ’ αυτό που δέχθηκε τα περισσότερα βέλη και 
μάλιστα φαρμακερά ήταν το νοικοκύρεμα και 
η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
Εδώ έπεσαν πάνω του δυνάμεις σκοτεινές και 
φανερές, για να τον κατασπαράξουν, διότι ήρθε 
αντιμέτωπος με τους κρατούντες και με ισχυ-
ρούς οικονομικούς, πολιτικούς και όχι μόνο 
παράγοντες που είχαν καταπατήσει ή δεχθεί 
“δώρα” σε διάφορα μέρη και προ πάντων 
στην Αττική – Πεντέλη, Πολιτεία, Εκάλη, 
Βουλιαγμένη … – να φτιάξουν “πτωχές” τις 
βίλες τους. Αυτό ανάγκασε τον Αρχιεπίσκοπο 
Ιερώνυμο να στείλει στον Εισαγγελέα ως πρώ-
τη δόση 160 τέτοια άτομα. Όλοι αυτοί τώρα οι 
“φτωχοί”… κροίσοι άρχισαν να δουλεύουν καλά 
την προπαγάνδα, δημοσιογραφικά την έστη-
σαν άρτια και άρχισαν τα όργανα να παίζουν. 
Ο Ιερώνυμος πρέπει να αποσυρθεί από την 
αρχιεπισκοπική έπαλξη. Γιατί; Το ψέμα τους 
και η αλητεία δεν είχε προηγούμενο!

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κάποια στιγμή 
αηδιασμένος τα βρόντηξε και παραιτήθηκε, ο 
διάδοχος Σεραφείμ (Τίκας) που κινούνταν στο 
παρασκήνιο, το έτοιμο κτηματολόγιο το “έκα-
ψε”, τη δε υπόθεση των 160 καταχραστών & 
Σία την έβαζε στο χρονοντούλαπο, ώσπου οι 
γεμάτες ντουλάπες των δικαστηρίων άδειασαν 
από το ανακριτικό υλικό που κατά “λάθος” 
πολτοποιήθηκε!

Από το Αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλη-
σίας (1833) μέχρι και σήμερα, δεν αναδείχθη-
κε άλλος αρχιεπίσκοπος που να μπορεί, να 
συγκριθεί μαζί του και να ανταγωνιστεί στα 
οράματα και στα έργα του και ούτε υπήρξε 
κανείς άλλος που να έχει διαχειριστεί με τόση 
υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια και περίσκεψη 
το “ιερό εκκλησιαστικό χρήμα”, ώστε να 
έκανε με την τόσο περιορισμένη αποταμίευση 
(δεν πήρε και ούτε του έδωσαν δραχμή από 
κρατικό ή άλλο κανάλι) τόσα πολλά πράγ-
ματα μέσα σε μια πενταετία που δεν έκαναν 
είκοσι (20) Αρχιεπίσκοποι στα εκατό ενενήκο-
ντα (190) χρόνια της Αυτοκέφαλης Ελληνικής 
Εκκλησίας. Η εντυπωσιακή φιλανθρωπική 
δράση, η τακτοποίηση του ιερού κλήρου, η 
εξωτερική ιεραποστολή, η παιδεία, η εκλογή 
αγίων αρχιερέων και προπάντων οι ανεγει-
ρόμενες οικοδομές που φωνάζουν (ναι, και 
οι πέτρες δυνατά φωνάζουν), ότι μπορούν να 
γίνουν έργα στην Εκκλησία χωρίς κρατικά 
ή ευρωπαϊκά κονδύλια δέσμευσης, αρκεί 
να υπάρχουν καρδιές με αγάπη Θεού, χέ-
ρια έντιμα και καθαρά, να μετρούν και να 
αξιοποιούν με φόβο Θεού και το τελευταίο 
λεπτό, την προσφορά του λαού και τα έργα 
ανυψώνονται!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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θάθελα να μείνουν στην Ιερά Μητρόπολη. 
Τα εγκόλπια που είναι ολίγο αναξιώτερα 
λόγου (που δεν είναι χρυσά δηλαδή), ας 
δοθούν στις ενορίες, στις Εφέστιες Ιερές 
Εικόνες της».

Αυτές “άγιε” δέσποτα είναι χρήματα του 
πιστού λαού που προορίζονταν για έργα αγά-
πης και φιλανθρωπίες ορφανών, αρρώστων, 
γερόντων, και όχι για γκαρνταρόμπες, και για 
την καλύτερη ενημέρωση (αν δεν σας την 
έκανε) ρωτήστε να πληροφορηθείτε από το 
δίπλα σας Βαρθολομειό, για το πού κατέληγαν οι δίσκοι και μεγάλο 
μέρος αυτών των εισπράξεων.

Λέει και κάτι άλλο ο Ιγνάτιος, που ίσως να 
μην είναι και τόσο “σοβαρό” και “επιλήψιμο” 
για ένα δεσπότη. Γράφει λοιπόν στη Διαθήκη 
του: «Επί πλέον ο π. Αχίλλειος θέλω να πάρει, 
όσα χρήματα ευρεθούν κατά την ώρα του 
θανάτου μου…, αφού αυτός να πάρει πρώτα, 
όποιες από τις εικόνες θέλει…». Για το θέμα 
των χρημάτων μπορεί να μην είναι “σοβαρό” 
διότι από λογιστικό ψαχούλεμα που έγινε, δε 
λείπουν και πολλά! Μόνο ΤΙΠΟΤΑ! Από 50-
80.000.000 εκατομμύρια ευρώ, τι είναι αυτά 

για να έχει σιγουριά ένας δεσπότης στα γεράματά του; 
Για δε τις εικόνες δεν είναι “επιλήψιμο” και γι’αυτό και τις έδωσε 

στο πνευματικοπαίδι του να διαλέξει, όποιες θέλει, αφού ο δεσπότης 
(όπως έλεγε εκείνος ο πρωτοσύγκελος του Ιωαννίνων που 
έκλεβε τις εικόνες από τους ναούς και τις πωλούσαν στο 
εξωτερικό). «Ο δεσπότης είναι απόλυτος κυρίαρχός μας, γι’ 
αυτό και τον λένε Δεσπότη, και ο Χριστός τον έβαλε στο 
Δεσποτικό να κάθεται. Δε δίνει λόγο σε κανένα…». Εμείς δε 
λέμε ότι μπορεί να είναι κλεμμένες, ούτε μπορεί να είναι αρπαγμένες, 
τέτοιο πράγμα από δεσπότη αποκλείεται, τώρα πως βρέθηκαν τέτοιας 
μεγάλης αρχαιολογικής αξίας εικόνες στην κατοχή του μη ρωτάτε, 
γιατί  δεσπότης είναι ο άνθρωπος και «δε δίνει λόγο σε κανένα».

Εσείς όμως π. Ιερώνυμε θα δώσετε λόγο κάποια στιγμή που βρί-
σκονται  τα ΄΄διασκορπισμένα΄΄ χρήματα και τα αντικείμενα  του 
Ιγνατίου, “άγιε” Λαρίσης.

“άγιε” ΔεΣΠΟτα π. ΙερΩΝυΜε ΠΟυ ΒρΙΣΚΟΝταΙ 
τα “διασκορπισμένα όβολα” τΟυ ΔεΣΠΟτΗ ΙΓΝατΙΟυ ΛαΠΠα;

συνέχεια 
από τη σελ. 13

Χρόνια ακούμε για τον “άγιο” Βόλου, ότι κάνει πολλά 
και ποικίλα θάματα και το πιο μεγάλο του ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στα ακίνητα, όπως στο Κρανίδι, Παλαιό 
Φάληρο, Άλιμο, Σκιλλούντο Ηλείας, σε μια αρμάδα στον 
Πειραιά και σε κάτι φτωχικά στο Βόλο, που για την 
ιστορία θα αναφέρω μόνο τούτο που είναι στη Κάτω 
Γατζέα σε μια περιοχή High Society της μαγνησιακής 
αφρόκρεμας και είναι μια 
“καλύβα” δύο επιπέδων, 
με πέντε υπνοδωμάτια, δύο 
σαλόνια, τέσσερα λουτρά, 
δύο χωλ, αποθήκη 345 τ.μ., 
ένα ιδιωτικό λιμανάκι μέσα 
σε ένα οικοπεδάκι 7,5 στρεμ.

Θάμα είναι, “Αγία Υπομο-
νή” που ο γιος της Κ. Λού-
λης είχε πει για τον “άγιο” 
Βόλου τούτα τα θαυμάσια: 
«Τον θαυμάζω ως προς 
αυτή την ικανότητά του και του βγάζω το καπέλο. 
Κατάφερα σε δύσκολες εποχές να δραστηριοποιη-
θώ στα Βαλκάνια περιτριγυρισμένος από κλέφτες, 
λωποδύτες, απατεώνες, ψεύτες. Και όμως εκεί στά-
θηκα όρθιος», εδώ λέει με νόημα «εξαπατήθηκα…».

Και συνεχίζει για τον “άγιο”: «Αν μας στύψουν το 
μυαλό όλων στη Μαγνησία, θα είναι μια σταγόνα 
από το μυαλό του Ιγνατίου… Ας δοκιμάσει κάποιος 
να συναντηθεί για μισή ώρα μαζί του, θέτοντάς 
του το ζήτημα. Στο πρώτο δεκάλεπτο θα είναι αρ-
νητικός απέναντί του και επικριτικός. Στο δεύτερο 
δεκάλεπτο θα “σπάσει” και θα δείχνει κατανόηση, 
σε όσα λέει ο μητροπολίτης. Μόλις η μισή ώρα 
συμπληρωθεί, θα του φιλήσει το χέρι, θα βγάλει 
τα ψιλά από την τσέπη του και θα του τα δώσει…».

Το θάμα ήταν με την εταιρία Dolphin Capital 
Investors με τα πολυτελή ξενοδοχεία «Lavenfer Boy 
Golf Resort» και τα 2.903 στρέμματα που από θάμα 
αυγάτισαν κατά 1.546 στρέμματα. Και όλες αυτές οι 
εκτάσεις – κατά την Οικονομική Επιθεώρηση Θεσσαλίας 
– ήταν Δημόσιες!

Θάμα δεν ήταν με την εταιρία Dolphin Capital για 
την αγορά του… ησυχαστηρίου του!

Θάμα δεν ήταν το “Γκαβαρδίνας” γηροκομείο, που ο 
“άγιος” το βάπτισε σε “ΣΟΥΡΛΙΓΚΕΙΟΝ” και ο καημέ-
νος ο κυρ-Θανάσης βρέθηκε άπ`έξω και έκλαιγε  τη 
μοίρα του!

Θάμα θα ήταν παρ’ ολίγο η κατάληψη από το δικό 
του- με τις Νηές σχέσεις- π. Δαμασκηνό Κιαμέτη να 
γίνει μητροπολίτης Καβάλας, που εκεί το   ενδιαφέρον 
ήτο μεγάλο για το “παρθένο” από επενδύσεις το Νησί 
της Θάσου!

Θάμα δεν ήταν τα “ευλογημένα στυλό”- όπως γρά-
φτηκε- να κοστίζουν μόνο 10 ευρώ, για δε τις “ευλο-
γημένες ιατρικές” στολές που διαβάστηκαν σε ειδική 
τελετή με καλεσμένους γιατρούς, νοσηλευτές, φοιτητές 
και αγιάστηκαν επάνω σε τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου 
του Αγίου Λουκά, στο παρεκκλήσιο του «Πνευματικού 

Κέντρου». Το κόστος θα το μάθουμε ίσως αργότερα!
 Θάμα το μεγάλο είναι αυτό που μας γυρίζει πίσω 

στις περιπτώσεις Αγίων και στην Αγία Γραφή που συ-
νομιλεί ο “άγιος” και με τα ζώα. Αυτό μας περιγράφει 
ο Taxydromos.gr παρουσιάζοντας μάλιστα και σχετική 
φωτογραφία του. Στον “άγιο” επίσκοπο Βόλου εμφανί-
ζεται να τον ρωτάει ο αγαπημένος του Σκύλος, “Εμβο-

λιάστηκες”; Και ο δεσπότης να 
απαντά: «Βεβαίως». Είναι σαν 
το παρόμοιο γεγονός που μας 
το μεταφέρει από την Παλαιά 
Διαθήκη ο Απόστολος Πέτρος 
για τον όνο (γάιδαρο) που μί-
λησε με ανθρώπινη φωνή προς 
το μάγο Βαλαάμ: «υποζύγιον 
άφωνον εν ανθρώπω φωνή 
φθεγξάμενον».

 Θάμα – απίθανο στην εποχή 
μας – να έχει ο αγαπημένος 

σκύλος (το όνομά του;) του “αγίου” Βόλου και να τον 
συμβουλεύεται φαίνεται σε θέματα σοβαρά, και ίσως 
αυτός τον παρότρυνε να στείλει την εγκύκλιο-διαταγή 
στους παπάδες, για να εμβολιαστούν, «σε εφαρμογή 
– γράφει – και όσων προβλέπονται πλέον από την 
πολιτεία, να με ενημερώσετε όλοι, εάν έχετε εμ-
βολιαστεί ή όχι. Συγκεκριμένα, εντός δύο ημερών 
από της λήψεως του παρόντος, καλείστε όλοι να 
αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 
Μητροπόλεως… Δε χωρεί καμία αμέλεια στην 
τήρηση αυτής της υποχρέωσης. Σε περίπτωση μη 
τήρησης θα υπάρχουν κυρώσεις».

Για τα έκδοχα του εμβολίου που λέγεται πως έχουν 
στοιχεία από έμβρυα που σκοτώθηκαν σε αμβλώσεις. 
«Οι εμβρυικές κυτταρικές σειρες προέρχονται 
από ιστούς εμβρύων από θεραπευτική διακοπή 
της κύησης και ελήφθησαν εδώ και δεκαετί-
ες(1960,1973,1985).» Αυτό το βεβαιώνει η εγκύκλιος 
53  της Εκκλησίας “προς τον Λαό” Αυτό δεν σας δη-
μιούργησε κανένα πνευματικό πρόβλημα;   

Το άλλο, που ποτέ ο χριστός δεν θεράπευε κάποιον 
αν δεν του ρωτούσε: «Θέλεις υγιής γενέσθαι;» Αυτό 
δε σας δημιούργησε πνευματικό ζήτημα;

Και το αγιογραφικό που αναφέρει στην εγκύκλιό του: 
«Εάν τε ουν ζώμεν εάν τε αποθνήσκωμεν, του 
Κυρίου εσμέν» (Ρωμ. 14, 8), αφού δεν τα πιστεύει, 
γιατί το επικαλείται;

Όμως μας ενθάρρυναν  τα τελευταία νέα από το σκύλο 
θάμα, γιατί φαίνεται πως συμβούλεψε  στο αφεντικό 
του δεσπότη να στείλει την τελευταία αυτή διαταγή του 
“Καίσαρα Αυγούστου”  προμηνύοντας προφητικά 
πως ο πρωτοσύγκελός του τώρα γιαυτό θα φορέσει 
βαριά μίτρα σε “φτωχή” μητρόπολη με μεγάλη ακίνητη 
περιουσία, και  θα του είναι ένα  “θεϊκό” δώρο, αφού 
και οι τρεις – Πατέρας- δεσπότης, Τέκνων- Κιαμέτης.  
Νεύμα - σκύλος συμφώνησαν για τα εμβόλια!

Αυτό θα είναι από τα μεγαλύτερα ΘΑΜΑΤΑ που 
έγιναν ποτέ!

αν δεν ταιριάζαμε, δε θα 
συμπεθεριάζαμε  (Ρήσεις λαού)

Τι τον ταίριασε τον επίσκοπο Λάρισας και “συμπεθέριασε” με τον επίσκοπο 
Σύρου Δωρόθεο, απορούν και ρωτούν οι θρησκευόμενοι πιστοί της Λάρισας;

Από πρόχειρη έρευνα φάνηκαν τα σημεία, γιατί συμπεθέριασαν; Δεν είναι 
και πολλά, είναι όμως τρανταχτά. Τους ένωσαν τα Προσκυνήματα. Η Αγία 
Παρασκευή Τεμπών που είναι σχεδόν εφάμιλλη της Παναγίας της Τήνου στις 
εισπράξεις. Η καταπάτηση των Ιερών Κανόνων, αφού και οι δύο συμφωνούν 
για τη συμπροσευχή με τους Παπικούς.

 Τον ``αγιο`` Σύρου και Τήνου τον “καμαρώσαμε,” όταν τον είδαμε να 
τριγυρνάει με πλήρη αρχιερατική ενδυμασία, μίτρες, πατερίτσες, σταυρούς, 
εγκόλπια – να είναι καβαλικευμένος σε άλογο. Και το δε Λαρίσης τον θαυμάσαμε 
για την απλότητά του, όταν ήρθε και τον παρουσίασαν ως ταπεινόφρονα και ότι 
θα κυκλοφορούσε με το Αστικό ή πεζοπόρος  ή σαν το Χριστό με γαϊδουράκι. 
Όλα αυτά τα ξέχασε και για μην μείνει στο δρόμο, γι’ αυτό από ένα οδηγό τον 
αυγάτισε σε δύο…

Ο δεσπότης Σύρου, είχε μεγάλη στενοχώρια για τα “δάκρυα” των πονεμένων 
πιστών, γι`αυτό κατά τακτά διαστήματα τα τσουβάλιαζε και τα πήγαινε στην 
Τουρκία και τα μεταποιούσε σε πλάκες χρυσού. Μόνο για μία (από πολλές) 
σύμβαση θα αναφέρω που έγινε στις 13 Αυγούστου του 2015 με την Εταιρία 
Goldworth και αφορούσε την  παράδοση 21 κιλών σε ράβδους καθαρού χρυ-
σού. Και επειδή ήταν “δάκρυα” και έτρεχαν, ο κοριός της ΕΥΠ έγινε μούσκεμα. 
Όταν άρχισε να σκουπίζεται και πηγαίνοντας να αλλάξει,  μην κρυώσει έπεσε 
πάνω τους στο αεροδρόμιο και τότε… τα δάκρυα έγιναν θρήνος και ο καημένος 
ο δεσπότης, για να καταπραΰνει το θρήνο και να σταματήσουν τα “δάκρυα” 
και να μήν λιώσουν οι ράβδοι του χρυσού, άπλωσε αμέσως 200.000 ευρώ 
ως εγγύηση!!!

Τέτοια “δάκρυα” πονεμένων είχε και η Αγία Παρασκευή Τεμπών. Ο μοιχε-
πιβάτης Σεραφείμ που ήρθε το 1974, δεν είχε τέτοια πολυτέλεια για ράβδους, 
τα σκούπιζε στα παλαιοπωλεία στο μοναστηράκι και ο οβολός των, γίνονταν 
ακίνητα και καταθέσεις για τα γερατειά του, αλλά δεν τον πρόλαβαν όμως!

Ερχόμενος ο π. Θεολόγος για τρία χρόνια παρέδωσε περί τα 1000 χρυσά “δά-
κρυα” στον Ιγνάτιο. Από τότε και μέχρι σήμερα περίπου τριάκοντα χρόνια και 
20.000 χρυσά δάκρυα δεν είπαν ποτέ και σε κανέναν που βρίσκονται! Μήπως 
τα “χρυσά” δάκρυα των πονεμένων της Αγίας Παρασκευής κατέληγαν στην 
αυλή του “αγίου” Τήνου & Σύρου, γι’ αυτό τα είχαν ταιριάξει με το μακαρίτη 
Ιγνάτιο και τα “συμπεθέριασαν” μετά και με τον τώρα Ιερώνυμο Λάρισας;

Ο “άγιος” Τήνου & Σύρου αναδείχθηκε ως ο καλύτερος αιμοδότης για να 
συμπληρώνει τις ελλείψεις… των δεσποτικών εκλογών, γι’ αυτό φαίνεται ότι 
ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μη χάσει τον άνθρωπό του, σήκωσε παντιέρα 
αμέσως την ίδια μέρα. Και με μια απόφαση αστραπή της Συνόδου ζητούσε 
από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να μη επαναφέρει τη νυχτιάτικη απόφαση 
της κυβέρνησης Σαμαρά του 2014 που καταργούσε δικαιώματα και όρους 
από την ίδρυσή της το 1835 και τα μεταβίβαζε στο δεσπότη Δωρόθεο και σε 
μια δική του επιτροπή.

Δε γνωρίζουμε μήπως – εκτός των άλλων – έχει κάνει κάποια μετάγγιση 
και στο Λαρίσης και αυτή η συγγένεια έφερε τα πέρα-δώθε, ή καλύτερα το 
συμπεθέριασμα του “αγίου” Λαρίσης με το “άγιο” Τήνου και Σύρου!

Ο “άγιος” ΒΟΛΟυ και τα ΘαΜαταΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΌΜΕΝΟΙ

O καθολικός
«επίσκοπος»


