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Θέλω νὰ ἁγιάσω καὶ δὲν μὲ ἀφήνουν. Ἀρνούμενος
νὰ συμπαρίσταμαι στὴν ὑποκρισία τῆς δημοτικῆς
ἀρχῆς, ἔλαβα κανονικὴ ἄδεια καὶ μὲ δικές μου
δαπάνες γιὰ μετάβαση καὶ διαμονή, βρέθηκα
στὸ μικρὸ χωριὸ Ἀκρίτας τῆς βόρειας περιοχῆς
τοῦ πρώτου συμβαλλόμενου μέρους - μὲ κίνδυνο
νὰ διωχθῶ καὶ νὰ καταδικαστῶ τὸ λέω - στὸν
Ἀκρίτα, Κιλκὶς Μακεδονίας, ἀκριβῶς
στὴ συνοριακὴ γραμμὴ μὲ τὸ δεύτερο
Λέγω
συμβαλλόμενο μέρος τῆς “συμφωνίας
ἐγώ... - προδοσίας - τῶν Πρεσπῶν 2”, γιὰ νὰ
τελέσουμε, μὲ τοὺς λιγοστοὺς κατοίκους,
οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν μόνιμο ἱερέα, ἀφοῦ
δὲν διορίζονται ἱερεῖς μετὰ τὰ μνημόνια καὶ τὶς
ἀπαιτήσεις τῶν δανειστῶν, τὸν ὄρθρο καὶ τὴν
Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ,
τὴν Δοξολογία γιὰ τὴν Ἐθνικὴ ἐπέτειο τοῦ 1821,
τὸ τρισάγιο καὶ τὴν κατάθεση στεφάνου γιὰ τοὺς
πεσόντες στὸ ἡρῶο τοῦ χωριοῦ. Ἀμέσως μετέβην
ἀνατολικότερα, γιὰ νὰ βρεθῶ στὶς Μουριὲς, καὶ
παρακολουθήσαμε τὴ μαθητικὴ παρέλαση τῶν
παιδιῶν τῆς περιοχῆς καὶ ἐν συνεχεία ταχύτατα
ἔφτασα στὸ Κιλκίς, ὅπου καὶ στὴν ἐκεῖ παρέλαση
σταθήκαμε ἀνάμεσα στοὺς σύγχρονους Μακεδόνες
- γιατί κύριοι 25 προδότες ἀπὸ τὸ Ἡλίου πόλις
Ἀνθρώπινη πόλη, Πρῶτα ἡ Ἡλιούπολη καὶ
Ἡλιουπόλοι μαζί, Μακεδόνες εἶναι ὅσοι μιλᾶνε τὴ
γλώσσα τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ ὄχι αὐτὴ ποὺ ὅρισαν
οἱ 153 ἐφιάλτες ποὺ ἔκαναν τὸ κοινοβουλευτικὸ
πραξικόπημα - γιὰ νὰ ἐπεφημίσουμε τὰ παιδιὰ τῶν
σχολείων καὶ τοὺς κοκκινοσκούφηδες τοῦ Ἑλληνικοῦ

Στρατοῦ ποὺ παρήλασαν κάτω ἀπὸ τοὺς ἤχους
τοῦ “Μακεδονία ξακουστή”. Ἐκεῖ δὲν τόλμησε νὰ
ἐμφανιστεῖ ὁ τοπικὸς βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλὰ
οὔτε στελέχη τοῦ κόμματος τῆς προδοσίας καὶ ἔτσι
δὲν ὑπῆρχαν ἀποδοκιμασίες ἀπὸ τὸν προδομένο
λαό, ὅπως ἔγιναν στὴ Βέροια, στὴν Κατερίνη καὶ
ἀλλοῦ.
Μὲ ἀπίστευτα δυνατὸ Ἐθνικὸ φρόνημα, οἱ
ἄνθρωποι τοῦ Ἀκρίτα καὶ ὅλου του περιφερειακοῦ
διαμερίσματος Κιλκίς, ἀλλὰ καὶ οἱ Θεσσαλονικεῖς
ποὺ τὴν προηγούμενη ἡμέρα, Κυριακὴ Β’ νηστειῶν,
γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ μέσα στὸ ναό
του, συντάραξαν συθέμελα τὶς καρδιὲς μας
τραγουδώντας τὸ ἱστορικὸ τραγούδι “Μακεδονία
ξακουστή”.
Ἐκεῖ ποὺ λέγαμε ὅτι ἡ μέρα μας θὰ τελείωνε
χωρὶς νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ ἀλλότρια πράγματα,
ἐνῶ περιδιαβαίναμε τὴν πρωτεύουσα τῆς
Μακεδονίας μας Θεσσαλονίκη, ἦρθε ἡ Λαϊκὴ
Συσπείρωση Ἡλιουπόλεως - ξέρετε αὐτὴ ποὺ στὴν
ἱστορία τοὺς ἔχουν τὴν προδοσία τῶν Πρεσπῶν
1 - νὰ μᾶς ταράξει μὲ ἀνακοίνωσή της στὴν ὁποία
καταδεικνύει τὴ λαϊκιστικὴ συμπεριφορὰ τοῦ
δημάρχου Ἡλιούπολης, νὰ ἀπαιτήσει ἀπὸ τὴ
νεαρὰ φιλαρμονικὴ νὰ παιανίσει τὸ “Μακεδονία
ξακουστή”, τοῦ ὁποίου μᾶλλον τὰ παιδιὰ δὲν ἤξεραν
τὶς νότες, γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πρόσκληση
καὶ πρόκληση τοῦ προϊσταμένου τους Δημάρχου.

p

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ Σήμερα στίς 19.00

Ἀγρυπνία Τὴν Τρίτη 14/5 ἐπὶ τῇ μνήμη τοῦ Ὁσίου Παχωμίου,
θὰ γίνει Ἀγρυπνία (βραδυνῆ λειτουργία) ἀπὸ τὶς 19:00 – 21:00

> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 πρωί.
Σάββατο 18/5, Ἡρακλείου κ.λπ. μαρτύρων
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Κυριακή τοῦ Παραλύτου, 19/5/19, Πατρικιίου Προύσης
- Μνημόσυνο Ποντίων 1919, Μνημόσυνο Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ
+20/5/1949 καὶ ἤρωως Κωνσταντίνου Ἠλιάδη +23/5/2006.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ. Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος.
> Ἑσπερινός,
καθημερινά 19:00.
> Ὄρθρος,
καθημερινὰ 8:00.
> Παρακλήσεις στὶς 19:00 κάθε
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα κάθε
Παρασκευὴ στὸν Ἅγιο Νεκτάριο
> Κάθε Τετάρτη Προσκύνημα
τῶν Ἱερῶν Λειψάνων 7:30 -20:00
Ἀπόδειπνο καί Χαιρετισμοί
Παναγίας 19:30

ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΞΑΚΟΥΣΤΗ»
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΥΡΩΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Τρί, 26 Μαρ 2019, 12:22 μ.μ. ο χρήστης Tasia Tsatsouli έγραψε:
δεν αξιζει πατερ να ανοιξουμε διαλογο με διακυδευμα τις πολιτικες αφετηριες του Δημαρχου ...ο καθενας
χαραζει το δρομο του και κρινεται απο τις πραξεις του ..οσαν αφορα την ιστορια και τον πατριωτισμο
του ΚΚΕ δεν εχει αναγκη μαρτυρων οπως η προσωπικοτητα σας ..Το ΚΚΕ εχει χιλιαδες μαρτυρες - ηρωες
για την πατριδα, τοτε που οι στηλοβατες των δικων σου αξιων και του συστηματος της εκμεταλλευσης
που υπερασπιζεσαι ειτε συνεργαζονταν με τους φασιστες καταπατητες (δινοντας την Μακεδονια στους
Βουλγαρους φασιστες) ειτε τρωγαν, γλενταγαν με το χρυσο της χωρας στο ΚΑΙΡΟ προετοιμαζοντας την
επανοδο τους μολις ο λαος και το ΚΚΕ θα ξεμπερδευαν με τους φασιστες κατακτητες ...θα σας προτεινα
να ειστε πληθωρικος ως προς τα εκλησιαστικα σας καθηκοντα και για τα αλλα ακολουθηστε καλυτερα τον
κανονα του ....”κρειττον το σιγαν” ....αυτα και καλη Σαρακοστη .........
Ἀγαπητὴ Ἀναστασία, πάντοτε χαίρετε!
Ἐπειδὴ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ βρωμεροῦ
κρασιοῦ ποὺ ποτίζει ὁ δήμαρχος τῆς Ἡλιούπολης τοὺς
ἀνθρώπους γύρω του, καὶ πίνοντας καὶ Ἐσεῖς, Σᾶς
ἔχει κάνει νὰ δημιουργήσετε ἀπολύτως λανθασμένες
ἀντιλήψεις, τὶς ὁποῖες δημόσια κατὰ καιροὺς ἔχετε
ἐκφράσει, Σᾶς προτείνω νὰ δοκιμάσετε ἕνα ἄλλο κρασὶ
μὲ τὸ ὄνομα ΠΡΑΒΔΑ, καὶ πίνοντας το, Σᾶς λέω πὼς δὲν
δέχομαι μαθήματα Ἱστορίας, ἔχοντας στὴν οἰκογένειά
μου θύμα τοῦ Ἐθνικοῦ διχασμοῦ.
Ὁ ἀδερφὸς τοῦ πατέρα μου, ὁ Δῆμος, χτυπημένος
ἀπὸ γερμανικὴ σφαίρα ἐκτελέστηκε γιατί ὑποδείχθηκε
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ γειτονικοῦ χωριοῦ, ὡς
κομμουνιστής. Τότε, ὁ ἐπίσης “κομμουνιστὴς” παππούς
μου γλίτωσε τὸν θάνατο, γιατί μὲ μία ἀπότομη κίνηση
ἔφυγε ἀπὸ τὴ γραμμὴ τοῦ ἐκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος
καὶ κατρακυλώντας στὰ πρανῆ τῶν χωραφιῶν,
προφυλάχθηκε πίσω ἀπὸ ἕναν βράχο, τὸν ὁποῖον
ἀργότερα σήκωσε καὶ μετέφερε στὸ σπίτι, γιὰ νὰ τοῦ
θυμίζει τὸ νεκρὸ γιό του, ἀλλὰ καὶ τὴν δική του διάσωση.
Καὶ δὲν σᾶς λέω ἀλλὰ οἰκογενειακά μας, δὲν χρειάζεται.
Γιὰ μένα λοιπόν, ὅσα ὁ καιροσκόπος δήμαρχος
Βαλασόπουλος ὑπαινίσσεται καὶ Ἐσεῖς ἀπροκάλυπτα
υἱοθετεῖτε εἶναι ἀδιάφορα, ἀφοῦ γνωρίζετε ὅτι ἡ
μοναδικὴ κομματικὴ ταυτότητα ποὺ ἀπέκτησα εἶναι
ἐκείνη τοῦ πολιτικοῦ σχηματισμοῦ ποὺ προέκυψε ἀπὸ
τὴν ἕνωση τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ μὲ πρόεδρο
τὴν Μαρία Δαμανάκη. Ὅταν ὅμως πολὺ σύντομα τότε
διαπίστωσα ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν στηρίζονται στὴν
ἀλήθεια, ἀποτίναξα ἀπὸ πάνω μου τὰ κομματικὰ βάρη
καὶ καθάρισα τὴν σκέψη μου μὲ τὸν ἐξαγνισμό μου ἀπὸ
τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Πλέον ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὶς παρωπίδες ποὺ
κόμματα καὶ παρατάξεις προσπαθοῦν νὰ φορέσουν
στοὺς ἀνθρώπους, θέλω νὰ Σᾶς θυμίσω ὅτι στὴν
ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν συνῆλθε
ἡ 5η συνέλευση τοῦ ΚΚΕ καὶ ἐκεῖ, στὶς 27 Μαρτίου τοῦ
1949, σὰν χθές, ὑπογράφηκε ἡ ἵδρυση τῆς Μακεδονίας
του Αἰγαίου, αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε Πρέσπες 1.
70 χρόνια μετά, στὸ ἴδιο χωριό, εὐτυχῶς τώρα ὄχι
μέσα στὴν ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ἡ καμπάνα χτυποῦσε
πένθιμα ὅση ὥρα ὁ προδότης Ἀλέξης Τσίπρας, μὲ τὸ
κοινοβουλευτικὸ πραξικόπημα ποὺ σχεδίασε καὶ πέτυχε

ἐν συνεχεία, ὑπέγραφε μὲ τὸν Βούλγαρο Ζόραν Ζάεφ τὴν
θέληση τῆς ἐκπλήρωσης ἐκείνου τοῦ Κομμουνιστικοῦ
σχεδίου, τὸ ὁποῖο ὁ Θεὸς δὲν θέλησε νὰ ἐφαρμοστεῖ
τότε, γιατί ἦταν στὴν ἀνάποδη κατεύθυνση ἀπὸ τὴν
ἀλήθεια. Πρῶτα ὁ Θεὸς τὸ αὐτὸ ἐλπίζουμε πῶς θὰ
συμβεῖ, καὶ ὅλα πρὸς τὰ ἐκεῖ δείχνουν, καὶ μὲ τὴν
κατάπτυστη συμφωνία Πρέσπες 2.
Σήμερα λοιπὸν θὰ συνέλθει πιθανὸν γιὰ τελευταία
φορὰ πρὶν τὶς ἐκλογὲς τὸ δημοτικὸ συμβούλιο τῆς
Ἡλιούπολης. Αὐτό, τὸ ὁποῖο στὶς 19 Ἰουλίου παρελθόντος
ἔτους, προσπάθησε νὰ τρομοκρατήσει τὴν ἔκφραση τῆς
ἐλεύθερης φωνῆς, υἱοθετώντας πρόταση τῶν ἀνθρώπων
ποὺ ξεκινώντας ἀπὸ τὰ ἀριστερά τοῦ πολιτικοῦ χώρου,
βρέθηκαν ἕρμαια τῶν παθῶν τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
σπρώξουν τὴ χώρα χαμηλότερα ἀπὸ τοὺς προηγούμενους
μνημονιακούς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀνακαλέσουν στὴ μνήμη
τους, προσπαθώντας νὰ κάνουν πράξη πολλὰ ἀπὸ
ἐκεῖνα ποὺ ἡ καραμέλα ποὺ πιπιλίζουν τόσα χρόνια
τούς εἶχε κάνει νὰ γίνουν δεύτερη φύση τους, χωρὶς
οὐσιαστικὰ νὰ ξέρουνε τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὰ τὰ ὁποῖα
ὑποστηρίζουν. Παραδείγματος χάριν, ὀνοματολογικό
τοῦ κράτους βόρειά τῆς Μακεδονίας, σχέσεις κράτους
ἐκκλησίας καὶ λοιπά, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐνῶ δὲν ἔχουν θέσεις,
προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν ἀποφάσεις.
Τὸ καταδικαστικὸ ψήφισμα φασιστικοῦ τύπου,
στὸ ὁποῖο τότε σθεναρὰ ἀντιδράσατε καὶ μὲ τὴν
ψῆφο Σας ἀπορρίψατε, θὰ ὑπάρχει ὡς μνημεῖο τοῦ
ἀριστερόστροφου φασισμοῦ, ὅπως ὀνόμασε τὴν
διακυβέρνηση τῆς χώρας ἀπὸ τοὺς συριζαίους καὶ τοὺς
φίλους τους, ὁ μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης ἀλλὰ καὶ
ἡ ἀπὸ προέδρων τῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου,
ἡ ὁποία θεωρεῖ αὐτὴ τὴν κυβέρνηση, κυβέρνηση
φασιστῶν, θὰ βαραίνει τὴν ἱστορία τῆς Ἡλιούπολης,
μία ἱστορία ποὺ ἔχει στηθεῖ πάνω στὴ δημοκρατία καὶ τὶς
ἀπόψεις της, ὡς ἡ μελανότερη σελίδα τῆς ἱστορίας της.
Καὶ θὰ εἶναι ἔτσι, ὄχι γιατί θέλησε νὰ κλείσει τὸ
στόμα τῆς ἐλεύθερης φωνῆς ἑνὸς παπά, ἀλλὰ γιατί
οὐσιαστικὰ συνέπραξε στὴν καταδολίευση τῆς ἱστορίας
καὶ τῆς ἀλήθειας, μὲ τὸ ὅτι στὸ κείμενο τῆς συμφωνίας
-προδοσίας- παραμένουν, ὅπως καταγράφηκε στὸ
ἱστορικὸ κείμενο τοῦ ΚΚΕ γιὰ τὶς Πρέσπες 2, «τὰ
σπέρματα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ περὶ Μακεδόνα πολίτη,
μακεδονικοῦ λαοῦ καὶ μακεδονικῆς γλώσσας».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

