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Κύριε Πρωθυπουργέ, ὁ κ. Ν. Φίλης ἐδήλωσε δημοσίως ὅτι δέν εἶναι «ἀναντικατάστατος»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΓΝΟΕΙ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

«Ἐγὼ ὡς Ἀρχιεπίσκοπος διοικῶ
τὴν Ἐκκλησία μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ
Σύνταγμα καὶ τοὺς ἐκκλησιαστι-
κοὺς κανόνες», αὐτὸ εἶχε δηλώσει
πρὸ ἀρκετῶν μηνῶν ὁ Μακαριώτα-
τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀπο-
στέλλων σαφὲς μήνυμα πρὸς τὴν
Κυβέρνησιν ὅτι διαχειρίζεται τὰ ζη-
τήματα τοῦ Ἔθνους κατὰ τὰς ἰδεο-
ληψίας της. Ἀφορμὴ βεβαίως ἦτο
καὶ πάλι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν. Εἰς τὴν προηγουμένην σύγ-
κλησιν τῆς Ἱεραρχίας ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος εἶχεν ἐκφράσει τὴν ὁμόφω-
νον ἄποψιν τῶν Μητροπολιτῶν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λέγων:
«Πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε τὴν
ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος,
τὴν τήρηση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας
καὶ τὸν Ὀρθόδοξο χαρακτήρα
του». Κατὰ τὴν σύγκλησιν τῆς
προσφάτου Ἱεραρχίας εἰς τὴν
84σέλιδον εἰσήγησίν του ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος μὲ ἀφορμὴν τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν ἔθεσεν εἰς τὸ
τραπέζι τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας-
Πολιτείας καὶ ἡ Ἱεραρχία τὴν δευ-
τέραν ἡμέραν τῶν ἐργασιῶν της
ἐζήτησε συνάντησιν μὲ τὸν κ. Πρω-
θυπουργόν. Εἰς τὴν συνάντησιν
αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος ἔλαβε μαζί
του τὸν Σεβ. Σπάρτης, τὸν Σεβ.
Φθιώτιδος καὶ τὸν Σεβ. Μεσογαί-
ας. Εἶχον βεβαίως τὸ προηγούμε-
νον διάστημα μεσολαβήσει ἐπικρι-
τικαὶ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον δη-
λώσεις τῶν Σεβ. Φθιώτιδος καὶ Με-
σογαίας. Ὁ κ. Ἱερώνυμος μετὰ καὶ
ἀπὸ τὰς δηλώσεις τοῦ κ. Φίλη διὰ
τὴν «συμβολὴν τῆς Ἐκκλησίας εἰς
τὴν ἠθικὴν κατάπτωσιν τοῦ τόπου»
ἐζήτησε τὴν ἀπόσυρσιν τοῦ νέου
προγράμματος τῶν Θρησκευτικῶν,

ἀνεκάλεσε τὴν ἐμπιστοσύνην του
πρὸς τὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα εἶχον
καταρτίσει τὸ νέον πρόγραμμα καὶ
ἐφρόντισε πρὸ τῆς Ἱεραρχίας νὰ
συναντηθῆ προσωπικῶς μὲ τὸν
Σεβ. Σπάρτης, ὁ ὁποῖος ἦτο συνυ-
ποψήφιος διὰ τὸν Ἀρχιεπισκο-
πικὸν θρόνον.

Τὰ ὅσα ἐλέχθησαν εἰς τὴν συν-
άντησιν εἰς τὸ Μέγαρον Μαξίμου,

καθὼς δὲν ἐπετράπη νὰ εἰσέλθη
οὔτε ἡ κρατικὴ τηλεόρασις μετε-
φέρθησαν διὰ διαρροῶν ἀπὸ τὴν
Real News:

«Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος -τὸν
ὁποῖο ὅσοι γνωρίζουν προσωπικὰ
παραδέχονται πόσο µεγάλος δι-
πλωµάτης εἶναι- ὑπῆρξε πολύ...
γλυκὸς καὶ µειλίχιος: «Μοῦ εἶπε ὁ
πρωτοσύγκελλός µου ὅτι ὁ
ὑπουργὸς Παιδείας βάφτισε πρόσ-

φατα ἕνα ἀγοράκι καὶ ἤξερε ἀπέξω
τὸ "Πιστεύω" καὶ τὸ "Πάτερ ἡµῶν"
καὶ ὅλες τὶς προσευχές», εἶπε χα-
ρακτηριστικὰ στὴν ἀρχή, προκειµέ-
νου προφανῶς νὰ σπάσει τὸν πά-
γο (σ.σ.: Ὁ Ν. Φίλης ὑπῆρξε στὴν
ἐφηβική του ἡλικία ψάλτης καὶ νεω-
κόρος, ἐνῶ ἀργότερα, ἂν καὶ ἐκ τῶν
κορυφαίων στελεχῶν τοῦ ἐγχώριου
εὐρωκοµµουνισµοῦ, φλέρταρε µὲ
τὸ ἰδεολογικὸ ρεῦµα τῶν νεορθόδο-
ξων, στὸ ὁποῖο συµµετεῖχε, µεταξὺ
ἄλλων, καὶ ὁ Κώστας Ζουράρις).
Ἀντιθέτως ὁ Μεσογαίας Νικόλαος
ὑπῆρξε ἐπιθετικὸς πρὸς τὸν
ὑπουργὸ Παιδείας µὲ ἀποτέλεσµα

Οὔτε µὲ τὴν Ἀµερικὴν
οὔτε µὲ τὴν Μόσχαν

Τοῦ κ. Παναγιώτου
Νούνη, θεολόγου

Τὸ ζήτηµα τελικῶς µὲ τὴν λη-
στρικὴν Σύνοδον τοῦ Βαρθολοµαί-
ου (καί CIA) εἶναι βαθειά Ἐκκλη-
σιαστικόν, ἤ µήπως Πολιτικόν παί-
γνιον; Τό ὅτι εἶναι ἀµφότερα, δηλ.
βαθειά πολιτικο-ἐκκλησιαστικόν
παίγνιον, ἀδιαφανές παίγνιον συν-
αιτιότητος, εἶναι ἀπόλυτα βεβαι-
ωµένον τοῦτο, καθότι πλέον διά
τῶν σωρηδόν διασπάρτων, φα-
νερῶν καί ἀφανῶν, στοιχείων, δέν
χωρεῖ οὐδεµία ἀµφιβολία, ἀπ’
ὅπου κι ἄν πιάσει κανεὶς τὸ ὅλον
πολυδαίδαλον σηµαῖνον ζήτηµα.
Τὸ ζητούµενον εἶναι ἀλλοῦ: ᾆραγέ
διά ποῖον ὑπέρτατον λόγον, ἡ
Ἐκκλησιαστική Πολιτική τῶν Νεο-
φαναριωτῶν, πρέπει νὰ εἶναι ἀµφί-
δροµος πρός πᾶσαν ἑτερόδοξον
(!) κατεύθυνσιν, πλήν τοῦ ὁµοδό-
ξου Βορρᾶ; Μήπως ὁ Βορρᾶς δέν
διαθέτει πανυπεροπλίαν στρατευ-
µάτων; Μήπως δέν κόβει µέ τά
τσουβάλιαρωσικά«φράγκα»;Τοῦτο
εἶναι, αὐτό πού βασανίζει τά βα-
θειά λαϊκά στρώµατα τῶν ἁπαντα-
χοῦ Ὀρθοδόξων.

Καὶ ἄν εἶναι ὄντως µονοδιάστα-
τα, τὸ πρῶτον, δηλ. Ἐκκλησιαστι-
κόν, τότε προκύπτει λογικῶς τὸ
ἑξῆς ἀναπάντητον ἐρώτηµα: τί
δουλειά, εἶχε καί ἔχει, ἡ περίφηµος
ἀκαδηµαϊκός συµβουλάτωρ περί
πάντων τῶν Ἀµερικανικῶν Ὑπη-
ρεσιῶν, ἡ κυρία Ἐλισάβετ Προ-
δρόµου, εἰς τὴν πατριαρχικήν
ἀντζέντα τῶν συνοδικῶν συµβού-
λων; Ἀλλά καί τί ἀκριβῶς «ρόλον
βαρᾶ» (κατά τόν λαό) ὁ Ἑλληνοα-
µερικανός π. Ἀλέξανδρος Καρ-
λοῦτσος καὶ οἱ σύν αὐτῷ (τηλε)
κατευθυνόµενοι νόες συνεργάτες

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝ

Τὴν 22αν Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὸ θαῦμα τῆς
Παναγίας τοῦ Καζάν, πολιούχου τῆς ὁμωνύμου περιοχῆς
καί προστάτιδος ὁλοκλήρου τῆς Ρωσίας.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῇ σεπτῇ Σου Εἰκόνι τῇ τοῦ Καζάν νῦν προσπίπτομεν,
κλίνοντες τό γόνυ, Παρθένε, τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος,
δεόμενοι ἀντιλήψεως, Ἁγνή, πρεσβείαις πρός Υἱόν Σου
καί λιταῖς. Ἵνα τύχωμεν, Παρθένε, τῆς παρ’ Αὐτοῦ πλημε-
λημάτων ἀφέσεως. Δόξα τοῖς μεγαλείοις Σου, Σεμνή, δό-
ξα τοῖς θαυμασίοις Σου, δόξα ὑπερβαλόντως, Κόρη, τῇ
δυναστείᾳ Σου.

Τό Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης
Γράφει ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Βλάσιος

Δυσεύρετοι οἱ ἄξιοι κληρικοί
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΣΥΧΝΑ εἶναι τά παράπονα τῶν χριστιανῶν γιά τούς ἱερεῖς καί
ἀρχιερεῖς. Τούς ἐνοχλεῖ τό κοσµικό τους φρόνηµα, ἡ ἀπρόσε-
κτη συµπεριφορά τους, ἡ ἔλλειψη ἱεραποστολικοῦ ζήλου, ἡ

φιλαργυρία καί πλεονεξία τους, ἀλλά καί ἡ φιλοδοξία καί ἡ φιλη-
δονία τους. Τούς προκαλεῖ ἐπίσης τό γεγονός ὅτι εἶναι ἄξιοι διά-
δοχοι τῶν Φαρισαίων, τούς ὁποίους ὁ Χριστός εἶχε ἐλέγξει µέ τά
σκληρότερα λόγια. Ἡ ὑποκρισία ποτέ δέν ἀπέδωσε µόνιµους
καρπούς στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Στήν ἀρχή οἱ ὑποκριτές κληρι-
κοί ἐντυπωσιάζουν τό λαό, µετά ὅµως ἀπό σύντοµο χρονικό διά-
στηµα, διαλύονται οἱ καλές ἐντυπώσεις καί ἀποκαλύπτεται ἡ ἀνα-
ξιότητά τους.

Εἶναι ἀναγκαῖο οἱ κληρικοί ὅλων τῶν βαθµίδων νά συναι-
σθάνονται τήν ἱερότητα τῆς ἀποστολῆς τους καί νά εἶναι στα-
θεροί στόν προσωπικό τους πνευµατικό ἀγώνα κατά τῶν
παθῶν καί τῶν ἁµαρτωλῶν συνηθειῶν. Συνήθως οἱ κληρικοί,
ὅταν χειροτονοῦνται, ἔχουν συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς τους.
Γρήγορα ὅµως, πιεζόµενοι ἀπό τά αὐξηµένα καθήκοντα καί τίς
ποικίλες δραστηριότητες, γίνονται ψυχροί ἐπαγγελµατίες καί
ἐξωστρεφεῖς κοινωνικοί ἐργάτες. Ἰδιαίτερα αὐτό παρατηρεῖται
στούς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι παράλληλα µέ τήν πνευµατική
ἐξουσία ἀποκτοῦν καί κοσµική, ἀταίριαστη σ᾿ ἕνα ἀληθινό κλη-
ρικό.

Οἱ κληρικοί πρέπει πρωτίστως νά ἐµπνέονται ἀπό τόν ἴδιο
τό Χριστό. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀναφερόµενος στήν ἀρχιε-
ρωσύνη τοῦ Χριστοῦ, λέει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Τέτοιος
ἀρχιερέας µᾶς χρειαζόταν· ἅγιος, ἄκακος, ἀψεγάδιαστος, χω-
ρίς σχέση µέ τήν ἀνθρώπινη ἁµαρτία, ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε πάνω
ἀπό τά οὐράνια» (Ἑβρ. ζ΄ 26). Οἱ κληρικοί πρέπει νά εἶναι ἅγι-
οι, ἤ ἀκριβέστερα νά ἀγωνίζονται γιά τόν ἐξαγιασµό τους, ἄκα-
κοι καί ἀπονήρευτοι, χωρίς ἀδυναµίες καί ἀπρόσεκτη συµπε-
ριφορά καί ἀκούραστοι πνευµατικοί ἀγωνιστές.

Ὁ ἱερός Χρυσόστοµος, ἀναφερόµενος στό ἔργο τῶν κλη-
ρικῶν, λέει: «∆ίκαια οἱ ἱερεῖς πρέπει νά θεωροῦνται ὄχι µόνο
ἰσχυρότεροι ἀπό τούς ἄρχοντες καί τούς βασιλεῖς, ἀλλά καί πο-
λυτιµότεροι ἀπό τούς πατέρες. Γιατί οἱ µέν πατέρες µᾶς ἐγέν-
νησαν σωµατικά, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς εἶναι αἴτιοι τῆς πνευµατικῆς µας
γεννήσεως, τήν ὁποία χαρίζει ὁ Θεός, τῆς εὐτυχισµένης ἐκεί-
νης ἀναγεννήσεως, τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας καί τῆς υἱοθεσίας,
πού µᾶς παρέχει δωρεάν ὁ Θεός».

Ὡστόσο, οἱ λαϊκοί συχνά σκανδαλίζονται ἀπό τούς ἀνάξιους
κληρικούς, πού ὑπάρχουν δυστυχῶς στήν Ἐκκλησία. Γι᾿ αὐτό
χρειάζεται µεγάλη προσοχή προκειµένου νά χειροτονοῦνται
ἄνθρωποι µέ φόβο Θεοῦ καί ἱεραποστολικό ζῆλο. Ἐκεῖ πρέπει
νά ἔχουν µονίµως στραµµένο τό ἐνδιαφέρον τους οἱ ἐπίσκοποι,
οἱ ὁποῖοι ἔχουν καί τήν κύρια εὐθύνη. Μόνο τότε θά βελτιωθεῖ
ἡ κατάσταση καί οἱ ἐνάρετοι κληρικοί δέν θά εἶναι δυσεύρετοι,
ὅπως συµβαίνει στίς µέρες µας.

Τελικὰ ἡ ἐν Κρήτῃ Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων, ἔληξε ἄνευ αἰσίου τέλους,
διότι δὲν συνεκλήθη διὰ λύσιν τῶν προβληµάτων, πάταξιν τῶν αἱρέσεων
καὶ τακτοποίησιν ἠθικῶν καὶ ἄλλων θεµάτων ποὺ ἀπασχολοῦσαν τοὺς
Ὀρθοδόξους, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐπισφραγίση, δικαιώση καὶ νοµιµοποιήση τὴν
παναίρεσιν τοῦ Συγκρητισµοῦ καὶ Οἰκουµενισµοῦ.

Ἐνῶ ἄν ἦτο πράγµατι «Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος», ὡς
κατ’ ἀρχὴν ἐχαρακτηρίσθη ἀπὸ Οἰκουµενιστὰς Προκαθηµένους, τὰ θέµα-
τα ποὺ θὰ ἐτίθεντο πρὸς συζήτησιν, θὰ ἦσαν αὐτὰ ποὺ ἀπασχολοῦσαν
τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, τὰ τελευταῖα ἑκατὸ περίπου χρόνια. α) Ἡ παν-
αίρεσις τοῦ Οἰκουµενισµοῦ (καὶ ἡ θεωρία τῶν Κλάδων) καὶ ἡ καταδίκη
της. β) Τὸ Παλαιοηµερολογιτικὸν Ζήτηµα, ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τὸ
1924 µὲ τὴν τολµηρὰν ἀλλαγὴν τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡµερολογίου, κατὰ τὴν
ὁποίαν δηµιουργήθησαν τὰ Παλαιοηµερολογιτικὰ Σχίσµατα (Ἐνῶ οἱ Πα-
λαιοηµερολογίτες ὑποστηρίζουν ὅτι προκλήθηκε τὸ Σχίσµα τοῦ Νέου Ἡµε-
ρολογίου). γ) Τὸ θέµα τῶν Μεταµοσχεύσεων καὶ ἡ θέσις τῆς Ἐκκλη-
σίας. δ) Προβλήµατα Ἠθικῆς καὶ Γάµου (ὅπου θὰ κατεδικάζοντο, ὁ πο-

Ὁ Ὑπουργός δηλώνει ἀνυποχώρητος διά τά Θρησκευτικά: «δέν μ᾽ ἀρέσει νά νερώνω τό κρασί... τίς ἀποφάσεις τίς λαμβάνει ἡ Πολι-
τεία» (Παραπολιτικά fm, 17.10.2016), ἐνῶ ἐνισχύεται πολιτικά ἀπό τήν σύγκρουσίν του μέ τήν Ἐκκλησίαν: «…πρέπει νά γίνουν βήματα
σέ αὐτό πού ὀνομάζεται διαχωρισμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος… Αὐτό τό στοιχεῖο πιστεύω ναί ἦταν «παρών» στό συνέδριο τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ καί καθόρισε σέ μεγάλο βαθμό καί τήν ὑποστήριξη πού ὑπῆρξε καί πρός τό πρόσωπό μου» (Real FM, 17.10.2016).Γιά πρώτη φορά στήν νεώτερη ἑλληνική ἱστορία ἱδρύονται σχολικά τµή-

µατα γιά πρόσφυγες καί µάλιστα εἴκοσι, στά ὁποῖα , ὅπως δήλωσε καί ὁ
ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευµάτων κ. Φίλης “τό πρόγραµµα στό δηµο-
τικό θά εἶναι ἡµερήσιο τετράωρο, µέ τήν ἐκµάθηση ἐκτός τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας καί µιᾶς ξένης”. Ὁ στόχος, πάντα κατά τόν κ. ὑπουργό, εἶναι µετά
ἀπό ἕνα µεταβατικό στάδιο νά µπορέση νά ἐξοικειωθῆ τό παιδί µέ τήν ἑλλη-
νική γλώσσα καί πραγµατικότητα καί ἔτσι νά ἐνταχθῆ στήν κοινωνία.

Οἱ δηλώσεις αὐτές τοῦ ὑπουργοῦ ἐναρµονίζονται τόσο µέ τίς διεθνεῖς
συµβάσεις ὅσο καί µέ τήν ἑλληνική νοµοθεσία. Ἔτσι, µετά ἀπό ἕνα σχεδόν
χρόνο ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ προσφυγικοῦ προβλήµατος στήν Χώρα µας ξε-
κινοῦν νά ἐµφανίζωνται οἱ πρῶτες συνέπειες τοῦ προβλήµατος γιά τήν
ἑλληνική κοινωνία. Βέβαια, ὡς φιλόξενος λαός ἐµεῖς οἱ ἕλληνες θά πρέπει
γιά µία ἀκόµη φορά νά προσφέρουµε στά παιδιά αὐτά στέγη καί τροφή καί
ὁ,τιδήποτε ἄλλο θά ἔχουν ἀνάγκη. Ὅµως αὐτό προϋποθέτει ὅτι ἡ Πολιτεία
ἐπαγρυπνεῖ καί γνωρίζει τά πολλαπλά προβλήµατα τά ὁποῖα προκύπτουν,
κάτι πού ὅµως δέν συµβαίνει. ∆ιότι πιστεύουµε ὅτι ἡ πρόθεση δέν εἶναι κα-

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης καὶ τὸ Παγκόσµιον
Συµβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ)

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος,
Ἐφηµέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τό προσφυγικόν πρόβληµα καί ὁ κ. Φίλης
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραµπούλης, θεολόγος

Κανένας δὲν ἀµφισβητεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα περνάει ἀπὸ µία βαθύτατη ἠθικὴ κρί-
ση, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ οὐσιαστικὴ αἰτία τῆς οἰκονοµικῆς κρίσης ποὺ κλονίζει τὴν
χώρα ἤδη παραπάνω ἀπὸ µία 5ετία. Ἐπίσης γίνεται ἀπὸ ὅλους δεκτό, ὅτι βα-
ρύτατη εὐθύνη γιὰ τὴν κρίση αὐτή, τόσο τὴν ἠθικὴ ὅσο καὶ τὴν οἰκονοµική, φέ-
ρουν τὰ πολιτικὰ κόµµατα τῆς πατρίδας µας ποὺ ἐκπροσωποῦνται στὸ Ἐθνικὸ
Κοινοβούλιο. Καὶ ἐνῷ εἶναι φανερό, ὅτι σχεδὸν ἀποκλειστικὰ αὐτὰ εὐθύνονται,
ἔχουν τὸ θράσος καὶ ὑπόσχονται ὅτι θὰ βγάλουν τὴν Xώρα ἀπὸ αὐτὴ τὴν δεινὴ
κατάσταση. Σὲ µία τέτοια κρίση τὸ πιὸ φυσικὸ ποὺ ἔχει νὰ κάνει κανεὶς εἶναι ὁ
τονισµὸς τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ἡ ἐνίσχυση τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης τῆς Xώ-
ρας, ἡ παροχὴ κάθε βοήθειας στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐνίσχυση τῆς παιδεί-
ας µέσῳ τῆς καλλιέργειας ἰδίως τοῦ Μαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ)
ποὺ µὲ µοναδικὸ τρόπο καλλιεργεῖ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Ντοστογιέφσκι ἔχει ἐπιση-
µάνει µία µεγάλη ἀλήθεια λέγοντας: «Ὅταν δὲν ὑπάρχει Θεός, ὅλα ἐπιτρέπον-
ται». Πέφτουν ὅλοι οἱ ἠθικοὶ φραγµοί. Ἡ Ρωσία ποὺ ἐπὶ 70 χρόνια ἔζησε στὴ δί-
νη τῆς ἀθεΐας, σήµερα βρίσκει πάλι τὸ δρόµο της µὲ τὸν ἐπανευαγγελισµὸ τῆς
χώρας. Στὴν Ἑλλάδα ὅµως τὰ πράγµατα µοιάζουν νὰ ἀκολουθοῦν ἄλλη πο-
ρεία. ∆ὲν ἐπιχειρεῖται αὐτὸ τὸ αὐτονόητο, ἡ ἐπιστροφὴ στὸν θησαυρὸ τῆς
Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸν ὁποῖο τρεφόταν ἐπὶ χιλιετίες ὁ λαός της. Ἀντίθετα ἡ Xώρα
ὠθεῖται ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ἐξουσίες ὅλων τῶν ἀποχρώσεων ὅλο καὶ περισσότε-
ρο στὸν ἀποχριστιανισµό της, στὴν ἀθεΐα. Κυριολεκτικὰ µὲ µανία γκρεµίζεται
ὅ,τι ἔχει ἀποµείνει ἀπὸ Χριστὸ στὸν τόπο αὐτό.

Χαρακτηριστικὸ δεῖγµα αὐτῆς τῆς µανίας τῶν πολιτικῶν ἐξουσιῶν ἐναντίον
τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἱ περιπέτειες τοῦ Μαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ τελευ-
ταῖα χρόνια. Φθάνει δὲ ἡ µανία αὐτὴ στὴ κορύφωσή της µὲ τὴ σηµερινὴ ἡγεσία

Ἡ Θρησκειολογικὴ σούπα τῶν νέων Προγραµµάτων
Γράφει ὁ κ. Λέων Μπράνγκ, ∆ρ Θεολογίας, Κοσµήτωρ τῆς ΠΕΘ

• Τό µάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν καί ἡ συνδροµή λό-
γων ἐξαιρέσεως. Γράφει ὁ κ.
Γεώργιος Κρίππας. Σελ. 4

• Θλιβερόν κατάντηµα. Τοῦ κ.
Βασιλείου Χ. Στεργιούλη.
Σελ. 4

• Ἔκθετον ἀφήνει τὸν κ. Κα-
λαϊτζίδην ὁ Σεβ. ∆ηµητριά-
δος διὰ τὴν ἐπίθεσίν του
πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν. Σελ. 8

• Οἱ οἰκουµενικοὶ νόµοι: Ἀρι-
στεροὶ καὶ ∆εξιοὶ στηρίζουν
ἀλλήλους. Σελ. 8

• Κείµενα τοῦ Πάπα εἰς τὰ
θρησκευτικά!. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὸ κείµενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χρι-
στιανικὸ κόσµο» τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης (2016) κάνει ἐκτεταµένη ἀνα-
φορὰ στὸ ΠΣΕ (§§ 16-21) καὶ στὴ συµβολή του στὴν Οἰκουµενικὴ Κίνηση
µὲ ἔκδηλο ἐνθουσιασµό.

Ἰδιαιτέρως ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐκφράζει θετικὴ ἐκτίµηση γιὰ τὴν
«θεολογικὴ προσφορὰ» τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» τοῦ ΠΣΕ καί
σηµειώνει: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ! ἐκτιµᾶ θετικῶς τὰ ὑπ’ αὐτῆς
ἐκδοθέντα θεολογικὰ κείµενα ! τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ἀξιόλογον βῆµα
εἰς τὴν Οἰκουµενικὴν Κίνησιν διὰ τὴν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησιῶν»
(κείµενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ

1ον
Ἀποτελεῖ κοινὸ τόπο ὅτι ὅλοι οἱ

ἄνθρωποι ἔχουν τὸ “δικαίωµα” στὸ
λάθος καὶ κανένας ἀπολύτως τοῦ
γένους τῶν βροτῶν δὲν µπορεῖ νὰ
διεκδικήσει καθ’ οἱονδήποτε τρόπο
καὶ νὰ καπηλευτεῖ τὴν ἰδιότητα τοῦ
ἀλάνθαστου. Τὰ σφάλµατα στὰ
ὁποῖα ὅλοι µας ὡς ἄνθρωποι ὑπο-
πίπτουµε καθηµερινὰ στὴν προ-
σωπική µας ζωή, ἀποκτοῦν µικρό-
τερες ἢ µεγαλύτερες διαστάσεις µὲ
συνέπειες καὶ ἐπιπτώσεις ποὺ
κατὰ κανόνα ἔχουν ἀναστρέψιµο
χαρακτήρα. Τὰ σφάλµατα ὅµως

ποὺ σχετίζονται µὲ Θέµατα Πίστε-
ως καὶ δὴ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸ
Ἱερό Του Εὐαγγέλιο, καὶ διαιωνί-
ζονται ἐπιπλέον χωρὶς νὰ διορθώ-
νονται ἁρµοδίως, λαβώνουν τὸ
Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀπο-
κτοῦν ἀποπροσανατολιστικὸ χα-
ρακτήρα καὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ βρί-
σκονται ἐκτὸς Αὐτοῦ καὶ ἀναζη-
τοῦν ἐγωιστικὰ τὴ συνάντηση µὲ
τὸν Θεό, τελµατώνοντας ὡστόσο
στὶς πλεῖστες τῶν περιπτώσεων
µέσα στὸ βόρβορο τῶν αἱρέσεων,
παρέχοντάς τους ὅµως ἀναντίρρη-
τα κι ἕνα ἐπιπλέον ἄλλοθι ἀλλὰ καὶ

ὅπλο συνάµα στὴ φαρέτρα καὶ στὸ
ὁπλοστάσιο τῶν ἐπιχειρηµάτων
τους, πρὸς ἑδραίωση πάντοτε τῆς
πλάνης τους. Οἱ κάθε εἴδους αὐτὲς
αἱρέσεις ἐκµεταλλεύονται τεχνιέν-
τως τὰ λάθη αὐτὰ προκειµένου νὰ
στηρίξουν τὶς κακοδοξίες τους, δυσ-
χεραίνοντας συνάµα τὸ διάλογο
µαζί τους προτάσσοντας ὡς “ση-
µαία” τους καὶ ὀχυρωµένοι πίσω
ἀπὸ τὴ σφραγίδα ἔγκρισης τῆς
∆.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
τὴν ὁποία καὶ ἀσµένως, εὐκαίρως
ἀκαίρως ἐπικαλοῦνται ἐπιδεικτικά,
σὲ µία προσπάθεια φίµωσης τῆς
ἀλήθειας, ἐπιχειροῦν καὶ ἐφευρί-
σκουν τρόπους προκειµένου νὰ
ἀποδείξουν τὶς φαλκιδευµένες θε-
ωρίες καὶ κίβδηλες διδασκαλίες
τους µὲ τὰ ἀναπόδεικτα ἐπινοήµα-
τα καὶ ἀνυπόστατα ἐφευρήµατα
καὶ ψεύδη τους δῆθεν ὡς πραγµα-
τικά.

Τὸ πρόβληµα ἐπιτείνεται, ἐπι-
δεινώνεται καὶ ὀξύνεται ἀκόµη πε-
ρισσότερο, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς

ἔντυπες µεταφράσεις τῆς Βιβλικῆς
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Ἑταιρείας, ποὺ
φιλοξενοῦν καὶ ἀνακυκλώνουν τὰ
µεταφραστικὰ ἀτοπήµατα, ἀπου-
σιάζει παντελῶς καὶ συστηµατικὰ
τὸ πρωτότυπο ἀρχαῖο κείµενο, µὲ
συνέπεια ὁ ἀναγνώστης καὶ µελε-
τητὴς νὰ µὴ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ
προστρέξει, νὰ ἐλέγξει καὶ νὰ ἀντι-
παραβάλει τὴ µετάφραση µὲ τὸ
αὐθεντικὸ κείµενο καὶ πολὺ περισ-
σότερο στὶς ἐκδόσεις ποὺ διανέ-
µονται δωρεὰν στὰ σχολεῖα, ὅπου
οἱ µαθητὲς διδάσκονται τὴν ἀρχαία
ἑλληνικὴ γλώσσα —τουλάχιστον
µέχρι τὴν παροῦσα χρονικὴ στιγµὴ
καὶ συγκυρία— καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ
ὑφίσταται καὶ τὸ ἀρχαῖο κείµενο,
προκειµένου καὶ νὰ ἐξασκοῦνται
ἀφενὸς ἐπάνω σὲ αὐτὰ ποὺ µαθαί-
νουν ἀλλὰ καὶ νὰ µὴ ἀποµακρύ-
νονται ἀφετέρου ἀκόµη πιὸ πολύ,
ἀπὸ τὴ γλώσσα αὐτὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Φρονοῦµε ὅτι ἐκτιθέµεθα ὅλοι
µας ὡς Ἐκκλησία, Κλῆρος καὶ Λα-

ός, ὅσο τὰ πράγµατα δὲν τίθενται
στὴν ὀρθή τους βάση καὶ ἀναλω-
νόµαστε ἁπλῶς σὲ εὐγενικὲς προσ-
εγγίσεις ἀκαδηµαϊκοῦ καθωσπρε-
πισµοῦ προκειµένου νὰ µὴ θιγοῦν
–ὅπως κάποιοι πιστεύουν– πρό-
σωπα καὶ καταστάσεις, ἐπιτρέπον-
τας ὡστόσο ἄκοντες «τὸ γὰρ ὄνο-
µα τοῦ Θεοῦ δι’ ἡµᾶς βλασφη-
µεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι»[1].

Ἐξάλλου, οὐδείς ἐπιδιώκει νὰ
καταλογίσει πρόθεση σὲ οἱονδή-
ποτε ἀναφορικὰ µὲ τὰ ὑφιστάµεθα
µεταφραστικὰ λάθη, ἐφόσον ὅµως
ἔχουν ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια ἐπιση-
µανθεῖ, τὸ ἐρώτηµα ποὺ αὐτοµά-
τως ἐγείρεται, εἶναι γιατί δὲν ἔχει γί-
νει ἕως τώρα κάποια ἐνέργεια καὶ
προσπάθεια, ποὺ νὰ ἀποσκοπεῖ
στὴν ἄµεση ἀποκατάστασή τους,
«ἵνα µὴ τὸ ὄνοµα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ
διδασκαλία βλασφηµῆται»[2];
Σαφέστατα ὅµως δὲν παραβλέ-
πονται καὶ ἀντικειµενικὲς δυσκο-
λίες, ὅπως γιὰ παράδειγµα τὰ ἀντί-
τυπα ποὺ ἤδη κυκλοφοροῦν τόσα

χρόνια καὶ τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ἤδη
βρίσκονται στὰ ράφια τῶν βιβλιο-
πωλείων καὶ περιµένουν τοὺς πι-
στοὺς νὰ τὰ ἀγοράσουν.

Σύσταση µὲ εὐθύνη τῆς ∆.Ι.Σ.,
εἰδικῆς ἐπιτροπῆς ἀποτελούµενης
ἀπὸ φωτισµένους λόγιους Κληρι-
κούς, Μοναχοὺς ἀπὸ τὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ λοιπὲς Ἱερὲς Μονὲς
καθὼς καὶ ἀπὸ λαϊκοὺς ἐπιστήµο-
νες ἐκπαιδευτικοὺς καὶ ἀκαδηµαϊ-
κοὺς ποὺ γνωρίζουν τὸ Ἀντικείµε-
νο τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης ἐπισταµέ-
νως καὶ ποὺ θὰ µελετήσει διεξο-
δικὰ καὶ θὰ ἐπανεξετάσει ἐνδε-
λεχῶς τὰ ἤδη ἐπισηµασµένα λάθη
καὶ θὰ προβεῖ σὲ ἔρευνα γιὰ τὸν
πιθανὸ ἐντοπισµὸ νέων, µὲ ἔντυ-
πες ὀλιγοσέλιδες ἐπισηµάνσεις
τῶν ἐπιµέρους ἀτοπηµάτων καὶ τὴ
διόρθωσή τους παραπέµποντας
στὰ ἀντίστοιχα χωρία καὶ σελίδες
ποὺ θὰ τίθενται ὡς ἔνθετο ἐντὸς
τοῦ κάθε ἀντιτύπου γιὰ τὰ ἤδη
ὑπάρχοντα µὴ διατιθεµένα ἀντίτυ-

Μεταφραστικὰ ἀτοπήµατα εἰς τὰς ἐντύπους ἐκδόσεις
τῆς Κ. ∆ιαθήκης, µὲ ἀντίκτυπον τὴν δογµατικὴν ἀλλοίωσιν

Τοῦ κ. Ἠλία Σουτζίδη, θεολόγου ἐκπαιδευτικοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Στήν πρόσφατη Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, πού συζητήσαµε τό µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα, πολλοί Ἱεράρχες
ἐπέµεναν νά ἀποδεχθῶ τήν πρόταση νά συγκα-
ταλέγοµαι στήν Ἐπιτροπή πού θά κάνη διάλογο
µέ τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς γιά τό
νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν πού ἔχει εἰσαχθῆ στά
Σχολεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας καί γιά τά
βιβλία τά ὁποῖα θά συγγραφοῦν.

Μέ πολλή λύπη ἀρνήθηκα νά συµµετάσχω
σέ αὐτήν τήν Ἐπιτροπή, ὄχι ἀπό κάποια
ἀντίδραση, ἀλλά γιατί διεπίστωσα ὅτι δέν
ὑπάρχει σαφής εἰκόνα πάνω στό θέµα αὐτό, καί

ἕνας διάλογος πού θά γίνη σέ ἄλλη βάση θά
εἶναι ἀτελέσφορος.

Ἔχω µελετήσει ἐπισταµένως πάρα πολλά
κείµενα, ἤτοι τόν ὀγκώδη φάκελλο ἀπό τίς Συνε-
δριάσεις τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν τε-
λευταίων ἐτῶν, τά ὑπάρχοντα βιβλία καί τό νέο
Πρόγραµµα Σπουδῶν, ἀλλά καί κείµενα πού
προῆλθαν ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς

Πολιτικῆς, τούς ἐµπειρογνώµονες τοῦ Ὑπουρ-
γείου, τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καί
τήν Ἕνωση Θεολόγων Καιρός, διατριβές, γνω-
µοδοτήσεις νοµικῶν καί πανεπιστηµιακῶν,
ἀποφάσεις τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν κλπ.

Παρατήρησα ὅτι ἡ Πολιτεία εἶχε ἕνα συγκε-

κριµένο στόχο, τόν ὁποῖον ἐφήρµοζε, τόν ὁποῖο
παρακολουθοῦσε καί τελικά τόν ὑλοποίησε
ἄσχετα ἀπό τίς ἀλλαγές στά Κυβερνητικά
σχήµατα καί στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας.

Στήν συνέχεια θά ἀναφέρω ἕνα µικρό χρονικό

θέσεων γιά τό θέµα αὐτό κατά τήν διάρκεια τοῦ
ἔτους πού διερχόµαστε.

1. Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τόν Ἰανουάριο
τοῦ 2016, ὕστερα ἀπό κοινή Συνεδρίαση µέ
τούς Κοσµήτορας καί τούς Προέδρους τῶν δύο
Θεολογικῶν Σχολῶν καί τούς ἐκπροσώπους
τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων τῶν θε-
ολόγων, κατέληξε στήν ἑξῆς ἀπόφαση:

«Νά ἐπικεντρωθεῖ τό ἐνδιαφέρον στό τρέχον
Πρόγραµµα Σπουδῶν µέ τήν δική του θεµα-
τική µεθοδολογία, στό ὁποῖο ὅµως νά
γίνουν µερικές βελτιώσεις, ἐντάσσοντάς το
στά σύγχρονα παιδευτικά δεδοµένα, ὁπότε νά
εἰσαχθοῦν σέ κάθε βιβλίο –ὄχι σέ κάθε µάθηµα–
µερικά κεφάλαια θρησκειολογικά, ἀνάλογα µέ
τήν θεµατολογία τοῦ βιβλίου, ἀφοῦ ὅµως δοθεῖ
προτεραιότητα στήν ὀρθόδοξη παράδοση, τήν
ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν ἑλλήνων
πολιτῶν, ἀλλά καί νά χρησιµοποιηθοῦν ὡς
ἐφαρµογές καί τά καλά στοιχεῖα τοῦ Νέου

Αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας διά τό μάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Aἱ τεκτονικαὶ παρεµβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν
Ὅταν ἡ Μασονία ὠργάνωνε τουρκοελληνικὴν Αὐτοκρατορίαν!

2ον
Ὅλα τὰ παρασκήνια, εἰδικότερα ἐκεῖνα τὰ πολιτικο-µασονικὰ ἐξ αὐτῶν

εἶναι ἀπίστευτης πλοκῆς καὶ διαπλοκῆς. ∆ιαβάστε ἐδῶ ἐν συνεχείᾳ τὰ τῆς
προσπαθείας γιὰ τὴ δηµιουργία, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τῆς διαβόητης τουρ-
κο-ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας!... Ἐξυπηρετούσης - βεβαίως- τὰ γεωπο-
λιτικὰ συµφέροντα τοῦ ∆υτικοῦ Κόσµου, ἔναντι τῆς ὁµόδοξης ρωσίας, τό-
τε.

Ἰδοὺ τί -µὲ τρόµο!- διαβάζουµε εἰς τὰ αὐθεντικά, τεκτονικὰ ἔντυπα:
Ἡ ἱστορία τοῦ τέκτονος Σουλτάνου Μουρὰτ τοῦ Ε΄ καὶ τοῦ σηµαί-

νοντος Ἕλληνος Παράγοντος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀειµνή-
στου ἀδελφοῦ (µασόνου) Κλεάνθους Σκαλιέρη µᾶς µεταφέρει εἰς τὸ
τελευταῖον τέταρτον τοῦ ιθ΄ αἰῶνος, ὅπου θὰ παρακολουθήσωµεν
µίαν δραµατικὴν ἀπόπειραν ἐφαρµογῆς τῆς παλιᾶς φαναριώτικης
πολιτικῆς διὰ τὴν ἐγκαθίδρυσιν δυαδικῆς Ἑλληνοτουρκικῆς -ἤ
µᾶλλον Τουρκοελληνικῆς- Αὐτοκρατορίας, πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ περι-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τά0 οὐδετερόθρησκα θρησκευτικά
Τοῦ κ. Γεωργίου Καστρινάκη

Ἀνεξίθρησκη πολιτεία σηµαίνει πολιτεία ποὺ δὲν µεροληπτεῖ εἰς βάρος
πολιτῶν της ἐξ αἰτίας τῆς θρησκευτικῆς τους ταυτότητας. ∆ὲν σηµαίνει
ἀρνησίθρησκη πολιτεία. ∆ὲν σηµαίνει ἐπίσης πολιτεία ποὺ ἐπικαλεῖται τὴν
πολλαπλότητα θρησκευτικῶν ταυτοτήτων προκειµένου νὰ τὴν χρησιµο-
ποιήσει ὡς µέσο ἐξουδετέρωσης ἀλλήλων.

Ἀνεξίθρησκη πολιτεία δὲν σηµαίνει, παραπέρα, οὐδετερόθρησκη πολι-
τεία: Τὴν οὐδετερότητα (ἂς προσέξουµε) δὲν τὴν ἐπιλέγει σὲ οὐδὲν ἄλλον
ἀπὸ τοὺς τοµεῖς ἐποπτείας της. Ἡ πρόκρισή της λοιπόν, ἀποκλειστικά,
στὸν τοµέα τῆς πίστης θὰ σήµαινε δυσµενῆ διάκριση κατὰ βάρος τῆς πί-
στης.

Οὐδετερότητα π.χ. στὸ πεδίο τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς – ὅπως κι ἂν αὐτὴ
µετονοµάζεται – θὰ ἦταν νὰ καταρτίζει ἐπιµελῶς τοὺς πολίτες της στὸ ὅτι
ἐκτὸς τῆς ∆ηµοκρατίας, ὑπάρχουν ἐπίσης ἡ Μοναρχία, ἡ Ἀριστοκρατία, ἡ
Ὀλιγαρχία, ἡ ∆ικτατορία, ἡ Τυραννία, µὰ καὶ ἡ Λαοκρατία, ὅπως βέβαια κι
ἡ Ἀναρχία. Θὰ παρέθετε λοιπὸν διεξοδικὰ τὶς ἐπιµέρους θεσµίσεις ποὺ
ὁρίζει καθεµιὰ ἀπ’ αὐτὲς τὶς ἐπιλογὲς (ἴσως µάλιστα προσκαλώντας, ἐπὶ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
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Ἡ χριστιανικὴ φιλία εἰς τοὺς συγχρόνους καιροὺς τῆς ἀφιλίας!

Ἔτος Λ∆´, Ἀριθµ. 44/21 Ὀκτωβρίου 2016
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

Ἀειμνήστου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑ-
ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Ἐκλεκτοῦ ἐργάτου
τοῦ Εὐαγγελίου «Ἀφιερωματικὸ τεῦ-
χος στὴν ἱερά του μνήμη μὲ τὴν συμ-
πλήρωση 100 χρόνων, ἀπὸ τὴν γέννησή
του καὶ 35 ἀπὸ τὴν κοίμησή του». Σχ.
20,50 x 14 σσ 96. Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ». Θεσ/νίκη 2016.

ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ
«Πιστεύω στὸ Θεό». Ἐκδόσεις Ἅγ.
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Σχ. 19x12 σσ
378. Σταμάτα 2016.

ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ
«Ὁδηγὸς ἐξομολογητικῆς». Ἐκδόσεις
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Σχ.
19x12 σσ 250. Σταμάτα 2016.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ-
ΦΙΑ, Τριμηνιαία Κριτικὴ Ἔκδοση.
Ἰούλ. – Σεπτ. 2013. Ἀθῆναι.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, Μηνι-
αία ἔκδοσις τῆς χριστιανικῆς θρη-
σκευτικῆς Κοινότητος Γ.Ο.Χ. Θεσσα-
λονίκης. Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ.
2016. Θεσσαλονίκη.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Μηνιαῖον
περιοδικὸν ἀδελφότητος «Σταυρός».
Ἰούλ. – Αὔγ. 2016. Πάρος.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ, Τρι-
μηνιαῖο ὀρθόδοξο χριστιανικὸ περιο-

δικό. Ὄργανο τῆς Ὀρθοδόξου Ἱερα-
ποστολῆς φιλοπτώχου Ἀδελφότητος
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ». Ἀπρίλ. – Ἰούν.
2016. Θεσσαλονίκη.

ΑΡΧΙΜ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥΑΝΔΡ.ΖΙΟΜΠΟΛΑ«Γυναικείαἐμφάνιση».Ὅτανχα-
θεῖὁἔλεγχος,ὑπάρχειπρόβλημα,κρίση.Ἀθήνα2016,σελ,261(ἔκδοσητοῦσυγγραφέα).

Στὴν ἐν λόγῳ μονογραφία τοῦ Παν-
οσιολογιώτατου Ἀρχιμανδρίτου δια-
τυπώνονται ἐρωτήματα ποὺ ἀνακύ-
πτουν ἀπὸ τὸν προσωπικὸ συλλογισμὸ
καὶ τὸν εὔλογο προβληματισμό, ἀνα-
φορικὰ μὲ τὴ γυναικεία ἐνδυμασία
στὴν παραδοσιακὴ κοινωνία τοῦ πα-
ρελθόντος καὶ τὴ σύγχρονη κοινωνία
τοῦ παρόντος. Οἱ ραγδαῖες μεταβολὲς
στὸ φάσμα τῶν κοινωνικοοικονομικῶν
καὶ κοινωνικὸ-παραγωγικῶν ἐξελίξεων
ἔχουν συμπαρασύρει καὶ τὴ μόδα στὴν
ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση τόσο τῶν ἀνδρῶν
ὅσο καὶ τῶν γυναικῶν. Ἐκεῖνοι ποὺ
δὲν δέχονται τὴ μόδα σὲ πολλοὺς το-
μεῖς τῆς σύγχρονης ζωῆς, κινδυνεύουν
νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς «ὀπισθοδρομι-
κοὶ» καὶ «συντηρητικοί». Στὴν κοινω-
νία, ποὺ ζοῦμε γίνεται ἀλόγιστη χρήση
τῆς τεχνολογίας, εἶναι πλέον δεδομένη
ἡ ἀλλοίωση καὶ ἡ ἀστάθεια τῶν ἐθίμων,
ἀμφισβητοῦνται οἱ κανονισμοὶ τῆς
ἠθικῆς συμπεριφορᾶς, προβάλλουν
αἰτήματα παράλογης αὐτοπροβολῆς σὲ
βαθμὸ ποὺ δικαιολογημένα διερωτᾶται
κανείς: «εἶμαι πραγματικὰ μέλος αὐτῆς
τῆς κοινωνίας;»

Κατ’ ἀρχάς, διανθίζεται ἡ προσωπι-
κότητα τῆς γυναίκας μὲ χαρίσματα καὶ
ἰδιότητες τοῦ χαρακτήρα, μὲ τρόπο καὶ
ὕφος ποὺ τὴν ἐνθρονίζουν τόσο σὲ μι-
κροδομὲς (π.χ. οἰκογένεια, σχολεῖο,
ἐκκλησία κ.λπ.) ὅσο καὶ σὲ μακροδομὲς
(π.χ. ἐργασιακὸ ἢ/καὶ οἰκονομικὸ-πα-
ραγωγικὸ περιβάλλον κ.λπ.) τῆς κοινω-
νικῆς διάρθρωσης. Ὁ Δημιουργὸς τῶν
πάντων ἔχει φροντίσει καὶ γιὰ τὸν ἐσω-
τερικὸ πλοῦτο τῆς γυναίκας ποὺ κατα-
λαμβάνει προεξάρχουσα θέση στὸ κοι-
νωνικὸ στερέωμα! Ἐπισημαίνεται πὼς
ἡ θέση αὐτὴ εἶναι προϊὸν ἑνὸς ἐσωτερι-
κοῦ κάλλους, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ συν-
άρτηση τῶν στάσεών της ἔναντι τῶν
ἠθικῶν θεμελίων τῆς ζωῆς. Οἱ ἠθικὰ
συγκροτημένες γυναῖκες υἱοθετοῦν
διαφορετικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὶς ἀξίες,
τὰ πρότυπα καὶ τοὺς κανόνες τῆς ζωῆς.
Ἀκόμη καὶ οἱ ἐπιλογές τους σὲ πολλὲς
διαστάσεις τῆς καθημερινότητας δια-
φέρουν ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν ὁμο-
φύλων τους. Ἡ ἐνδυμασία τους εἶναι
σεμνὴ καὶ ὁ τρόπος τῆς συμπεριφορᾶς
τους ἀψεγάδιαστος, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
προκαλοῦν ἀπορίες γιὰ τὴν ἀνεπίληπτη
ἐμφάνισή τους στὴν ξέφρενη τροχιὰ
τῆς μόδας!

Διαμετρικὰ ἀντίθετα ἐμφανίζονται
ἐκεῖνες οἱ γυναῖκες, ποὺ διαθέτουν τὰ
προσόντα τοῦ ἐξωτερικοῦ κάλλους. Ἡ
ἐνδυμασία τους εἶναι ἄκρως προκλητι-
κή, γιὰ νὰ προσελκύσουν τὰ βλέμματα
τοῦ κοινωνικοῦ περίγυρου καὶ ἰδιαίτε-
ρα ἐκεῖνα τῶν ἡδονιστικὰ ἀδηφάγων
ἀρρένων. Τὰ σκάνδαλα εἶναι ἀναπό-
φευκτα. Οἱ ἔννοιες τῆς ὡραιότητας καὶ
τῆς ὀμορφιᾶς γίνονται ἀντικείμενα πα-
ρεξηγήσεων, ὅπως ἀκριβῶς παρεξηγεῖ-
ται ἡ γυμνότης τοῦ σώματος μὲ τὸ κάλ-
λος τοῦ προσώπου. Στοὺς τελευταίους
χαρακτηρισμοὺς λανθάνουν καὶ οἱ
ἐμπειρίες τῶν προγαμιαίων σχέσεων
ποὺ ὑποκρύπτουν ἕνα ἡδονικὰ σαρ-
κικὸ ξεπεσμό. Τὸ σημασιολογικὸ πε-
ριεχόμενο τοῦ γάμου δὲν συνιστᾶ πλέ-
ον σκοπὸ τῆς ζωῆς, ἀλλὰ δὲν ἔχει οὔτε
καὶ στέρεες βάσεις γιὰ μία ζωή χωρὶς
Χριστό. Οἱ χριστοκεντρικὲς κατευθυν-
τήριες γραμμὲς διαμορφώνουν μία πο-
λιτισμικὰ κοινωνιοκεντρικὴ ζωή ποὺ
εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὴ μετάνοια, τὴν
ἐξομολόγηση, τὴν προσευχή, τὸν τα-
κτικὸ ἐκκλησιασμό, τὴ μελέτη κ.λπ.
Σταδιακὰ «γεννιέται» ἕνας ἠθικοκεν-
τρικὸς προσανατολισμὸς σὲ ἀξίες ποὺ
πηγάζουν ἀπὸ τὴ βαθιὰ γνώση περὶ τοῦ
«ἀγαθοῦ». Ἐντούτοις, ἡ στοχοθεσία
τῆς ζωῆς τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου
ἔχει ἕνα πολυδιάστατο ἀναφορικὸ
πλαίσιο μὲ ἐπίκεντρο τὶς πολύμορφες
ἀπολαύσεις ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ τὰ μάτια
καὶ καταλήγουν σὲ ὅλο τὸ σῶμα, μὲ
ἀποκορύφωμα τὴν ἀναίδεια τοῦ γυ-
μνισμοῦ καὶ τὰ συναφῆ σκάνδαλα.
Μᾶς κατακεραυνώνουν τὰ «οὐαὶ» τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους,
ποὺ γίνονται αἰτίες σκανδάλων! Ἀλλὰ
καὶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στηλιτεύει τὰ
«λάγνα μάτια» τοῦ ἀρσενικοῦ περίγυ-
ρου ποὺ ἠθελημένα δέχεται τὴ γύμνια
ὡς μορφὴ ἀπόκλισης ἀπὸ τὴν ἠθική.
Δὲν ἀπαλλάσσονται τῆς εὐθύνης ποὺ
ἔχουν καὶ οἱ μητέρες, οἱ ὁποῖες καμα-
ρώνουν τὴν ἀμφίεση τῶν θυγατέρων
τους! Ἡ μόδα ἐμφανίζεται στὸ κοινω-
νικὸ προσκήνιο πανίσχυρη: Μὲ γνώμο-
να τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ξενολατρία
διαμορφώνεται ἡ ἀποστασιοποίηση
ἀπὸ τὴ σεμνὴ ἐμφάνιση. Στὸ παραλή-
ρημα τῶν ἠθικῶν ἀποκλίσεων ἔχουν

θέση καὶ οἱ τηλεοπτικὲς εἰκόνες, ὅπου
ἡ γύμνια μεταμορφώνεται σὲ «ψυχικὸ
καύσωνα». Οἱ ἔμμονες ματιὲς τῶν
ἀνδρῶν γίνονται ἕρμαια τῆς γυναι-
κείας προκλητικότητας, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ σωρεύονται ἀνεξέλεγκτα οἱ πορνεῖ-
ες καὶ οἱ μοιχεῖες τῶν ἀρρένων χωρὶς
κορεσμό! Ἡ γύμνια στὴν τροχιὰ τῆς
σεξουαλικῆς περιέργειας καὶ μὲ πρό-
σχημα τὴν πρόοδο διαδόθηκε σὰν ἕνα
εἶδος ἐπιδημίας σὲ εὐρεῖα κλίμακα τῶν
κοινωνικῶν στρωμάτων.

Κατὰ τὴ θερινὴ περίοδο, οἱ πτυχὲς
τῆς μόδας ποικίλλουν. Τὰ σκανδαλώ-
δη ντεκολτέ, τὰ σόρτς καὶ οἱ πολὺ
κοντὲς φοῦστες (μίνι) ἀποδυναμώνουν
τὴ σοβαρότητα καὶ τὴν εὐπρεπῆ συμ-
περιφορὰ μὲ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι ζοῦ-
με σὲ μία πολιτισμένη ἐποχή.

Οἱ μακριὲς φοῦστες καὶ τὰ παντελό-
νια εἶναι ἄλλες μορφὲς μόδας ποὺ μᾶς
παραπλανοῦν σὲ μία ὑποτυπώδη ἀτμό-
σφαιρα σεμνότητας. Ἀπὸ τὴ μία
πλευρὰ καλύπτονται συγκεκριμένα μέ-
λη τοῦ σώματος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ....
ἀποκαλύπτεται ὁλόκληρη ἡ πλάτη. Τὸ
κλῖμα τῆς μόδας συμπαρασύρει καὶ
τοὺς ἄρρενες μὲ τρυπημένα αὐτιά, τρυ-
πημένες μύτες καὶ ἔγχρωμες κομμώ-
σεις! Καὶ αὐτὰ δὲν συμβαίνουν μόνο σὲ
ἰδιωτικοὺς χώρους ἀλλὰ καὶ σὲ δημό-
σιους. Παράλληλα μὲ αὐτὴ τὴν κοινω-
νικὴ κατηγορία τῶν δημοσίων ὑπαλλή-
λων, ἔχουν ἐνστερνισθεῖ τὰ μοντέλα
τῆς μόδας καὶ θρησκευόμενες γυναῖ-
κες, μολονότι γνωρίζουν τὸ ὅτι ὁ ἐν
λόγῳ μοντερνισμὸς τῆς ἐνδυμασίας δὲν
συνάδει πρὸς τὴ χριστιανικὴ κινητικό-
τητα καὶ συμπεριφορά.

Τὸ δεύτερο μέρος τῆς μονογραφίας
ἔχει ὡς ἀφετηρία τὸ πολυσυζητημένο
θέμα τοῦ «φεμινισμοῦ». Κεντρικὸ ση-
μεῖο ἀναφορᾶς συνιστᾶ ἡ ἰσότητα τῶν
δύο φύλων, ἡ ὁποία στοὺς βαπτισθέν-
τες χριστιανοὺς δὲν εἶναι συνδεδεμένη
μὲ διαφορὲς ἐθνικότητας, κοινωνικοοι-
κονομικῆς κατηγορίας καὶ φύλου. Ἡ
Παύλεια ρήση ἀναφορικὰ μὲ τὶς δια-
φυλικὲς σχέσεις (Γαλ. γ/28) ἐξυψώνει
τὴ δυάδα «ἄνδρας – γυναίκα» σὲ ἕνα
μικρόκοσμο πλήρους ἰσοτιμίας. Ἐν
συγκρίσει μὲ τὴν κοινωνικὴ ἀναγνώρι-
ση τῆς γυναίκας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ
Χριστιανισμοῦ ὡς νέας θρησκείας,
ἦταν εὐρέως γνωστὴ στὸν ἀρχαῖο ἑλλη-
νικὸ καὶ ρωμαϊκὸ κόσμο ἡ ὑποδεέστε-
ρη θέση τοῦ θηλυκοῦ γένους. Οἱ
ἀγῶνες τοῦ γυναικείου κινήματος γιὰ
τὴν κατάργηση τῆς ἀνδρικῆς κηδεμο-
νίας εἰς βάρος τῆς γυναίκας ἔφερε στα-
διακὰ στὸ προσκήνιο τὴ «χειραφέτη-
σή» της. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ ἀλλοτρίωση
τῆς γυναίκας εἶναι ἀναπόφευκτη: Στὴν
προσπάθειά της νὰ χειραφετηθεῖ, γίνε-
ται ἕνα ἄβουλο καὶ ὡραιοποιημένο
ἀντικείμενο τῶν ἀνδρικῶν ἐπιθυμιῶν
καὶ ὑποδείξεων (μὲ κοσμήματα, μακι-
γιάζ, ἐνδυμασία κ.λπ.). Ἀπότοκο φαι-
νόμενο τῆς «κατευθυνόμενης ὡραι-
οπάθειας» τῶν γυναικῶν εἶναι ὁ ναρ-
κισσισμός, στὸ πλαίσιο τοῦ ὁποίου οἱ
γυναῖκες γνωρίζουν τὸν ἄκρατο
«αὐτοθαυμασμό» τους.

Στὸ τρίτο μέρος τῆς ἐν λόγῳ ἔκδοσης
θίγεται ἡ προκλητικὴ ἐμφάνιση τῆς
νύμφης κατὰ τὴν ὥρα τοῦ μυστηρίου
τοῦ γάμου. Ἡ τελετουργία τοῦ «περά-
σματος» ἀπὸ τὴν ἄγαμη στὴν ἔγγαμη
ζωή συνοδεύεται ἀπὸ ἄκρως σκαν-
δαλῶδες νυφικὸ ἢ/καὶ τὴν ἐνδεχόμενη
ἐγκυμοσύνη πρὶν ἀπὸ τὴ σύναψη τοῦ
γάμου. Ἀπὸ τὸ κοσμικὸ κλῖμα τοῦ μυ-
στηρίου δὲν ἀπαλλάσσονται καὶ οἱ
ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ἀνεχόμενοι τὴν ἄσε-
μνη ἐμφάνιση τῶν γυναικῶν ὑποβιβά-
ζουν τὴν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου καὶ
τὸ ἐννοιολογικό του περιεχόμενο.

Ἀκολουθοῦν οἱ αὐστηρὲς συστάσεις
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ποὺ χα-
ρακτηρίζει τὶς ἄσεμνα ντυμένες γυναῖ-
κες «εἴδωλα» καὶ οἱ τιμωρητικὲς ἐπεμ-
βάσεις τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὴν
κωμόπολη Μανταμάδο τῆς Λέσβου
σχετικὰ μὲ τὴ σεμνὴ ἐμφάνιση καὶ τῶν
δύο φύλων στὸν ἱερὸ Ναό του. Ἐν κα-
τακλεῖδι,ὑπογραμμίζεταιἀφ’ἑνὸςἡσε-
μνότητα τῆς ἐμφάνισης στὴν ἱερότητα
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, καὶ ἀφ’
ἑτέρου τονίζεται ἡ προεξάρχουσα θέση
ὁρισμένωνγυναικῶνστὴνἉγίαΓραφή.
Καταχωρίζονται ἑρμηνευτικά, ἐπιστη-
μολογικὰ καὶ σημασιολογικὰ διάφορες
ἔννοιες ποὺ συμβάλλουν ἐνισχυτικὰ
στὴ θεματολογία τῆς μονογραφίας.

Κωνσταντῖνος Κορώσης
Ἀναπλ. Καθηγητής Κοινωνιολογίας

Πανεπιστημίου Κρήτης

O AGIOS NEOMARTYS IVANNHS Ο EK MONEMBASIAS

ΖΟΥΜΕ σὲ καιροὺς πρωτοφανοῦς ἐγωπάθειας καὶ
ἀτοµισµοῦ. Ὁ σεβασµὸς τῶν ἄλλων ἀνθρώπων σπα-
νίζει, ὅπως σπανίζουν καὶ οἱ ἔννοιες τῆς ἀγάπης καὶ
τῆς εἰλικρινοῦς φιλίας. Παραθέτουµε ἕνα ἀπόσπασµα
ἀπὸ τὸν «Εὐεργετινό», ὅπου ἀναλύεται ἡ ἀληθινὴ
σχέση φιλίας, ποὺ πρέπει ὡς Χριστιανοὶ νὰ ἔχουµε
µεταξύ µας: «Φίλος πραγµατικὸς εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος,
στὸν καιρὸ τοῦ πειρασµοῦ, ὑποφέρει µαζὶ µὲ τὸν συν-
άνθρωπό του τὶς θλίψεις, τὶς δυσκολίες, τὶς δοκιµασίες
καὶ τὶς συµφορὲς ποὺ ἦρθαν σὲ ἐκεῖνον, σὰν νὰ εἶναι
δικές του, χωρὶς νὰ θορυβηθεῖ ἢ νὰ ταραχτεῖ. Ὁ
πιστὸς φίλος εἶναι ἰσχυρὸ καταφύγιο (Σειρὰχ 6:14),
ἐπειδὴ καὶ στὴν εὐηµερία τοῦ φίλου εἶναι καλὸς σύµ-
βουλος καὶ συνεργάτης ὁµόψυχος, καὶ στὴ δυστυχία

του εἶναι εἰλικρινὴς βοηθὸς καὶ συµπαραστάτης γε-
µάτος συµπόνια. Μόνο ὅσοι τηροῦν µὲ ἀκρίβεια τὶς
ἐντολὲς καὶ ἔχουν µυηθεῖ ἀληθινὰ στὶς βουλὲς τοῦ
Θεοῦ δὲν ἐγκαταλείπουν τοὺς φίλους τους, ὅταν ὁ
Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ περνοῦν αὐτοὶ πειρασµό. Ἀντίθε-
τα, οἱ καταφρονητὲς τῶν ἐντολῶν καὶ ἀµύητοι στὶς θεῖ-
ες βουλές, ὅταν ὁ φίλος τους εὐηµερεῖ, ἀπολαµβά-
νουν µαζί του, ὅταν ὅµως περνᾶ δοκιµασία καὶ δυσ-
τυχεῖ, τὸν ἐγκαταλείπουν, καµιὰ φορά µάλιστα πηγαί-
νουν καὶ µὲ τὸ µέρος τῶν ἐχθρῶν του» (Ἱστολ. Πατε-
ρικὴ Παράδοση). Ἂς ξεχωρίσουµε ἀπὸ τὸν πτωτικὸ
κόσµο τῆς ἀφιλίας καὶ τῆς ἐγωπάθειας καὶ ἂς καλ-
λιεργήσουµε τὴν πραγµατικὴ φιλία, γιὰ νὰ δοξάζεται
ὁ οὐράνιος Πατέρας µας!

Θαρραλέα φωνὴ
τοῦ Ἐπισκόπου Χίου

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ καὶ ἐλπιδοφό-
ρα φωνὴ ἀκούστηκε ἀπὸ τὸ ἀνατο-
λικὸ Αἰγαῖο. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Χίου κ. Μᾶρκος στηλίτευσε µὲ τρό-
πο δυναµικὸ τὸν ἀπίστευτο ἐνδο-
τισµὸ τῶν «ἐθνοπατέρων» µας,
ὅλων τῶν πλευρῶν τοῦ κοινοβου-
λίου, µετὰ τὴν σχεδὸν καθολικὴ ψή-
φιση τοῦ ἐπαίσχυντου νόµου γιὰ
τὴν ἀνέγερση τοῦ ἰσλαµικοῦ τεµέ-
νους στὴν Ἀττική, µὲ χρήµατα (δα-
νεικά) τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ
λαοῦ! «Οἱ πολιτικοί µας ἔχουν κατε-
βάσει τὰ παντελόνια καὶ προσκυ-
νοῦν, ἔχουν παραδώσει τὴ Χώρα»,
εἶπε χαρακτηριστικά! Ἐπίσης ἐπι-
σήµανε τὸν µέγιστο κίνδυνο ἀπὸ
τὴν ἀνεµπόδιστη εἰσροὴ λαθροµε-
ταναστῶν µουσουλµάνων στὴ Χώ-
ρα µας, µὲ τὴν ἐγκληµατικὴ – προ-
δοτικὴ ἀνοχὴ καὶ ἀρωγὴ τῶν πολι-
τικῶν µας. Εἶπε χαρακτηριστικά:
«∆ὲν ὑπάρχουν πρόσφυγες εἶναι
ὅλοι λαθροµετανάστες». Στηλίτευ-
σε ἐπίσης καὶ ὅσους ἐπιχειροῦν νὰ
ὑποκαταστήσουν τὴν Ἐκκλησία,
ὅπως λ. χ. οἱ δήµαρχοι, µὲ τὸν πο-
λιτικὸ γάµο, τὴν «πολιτικὴ» ὀνοµα-
τοδοσία κλπ, λέγοντας: «∆ὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ παντρεύουν ζευγάρια
ἐκεῖνοι ποὺ µαζεύουν τὰ σκουπίδια
µας»! ∆ὲν ἔχουµε παρὰ νὰ συγχα-
ροῦµε τὸν Σεβασµιώτατο Χίου καὶ
νὰ τὸν παρακαλέσουµε ἡ θαρρα-
λέα φωνή του νὰ µὴ σιγήσει, ἀλλὰ
νὰ συνεχιστεῖ. Ἐπίσης νὰ ἐπεκτα-
θεῖ καὶ σὲ θέµατα πίστεως, ὅπως λ.
χ. γιὰ τὸν ἐνδοτισµὸ τῶν ἐκκλησια-
στικῶν µας ταγῶν, οἱ ὁποῖοι δίνουν
«γῆ καὶ ὕδωρ» στοὺς αἱρετικοὺς καὶ
γίνονται ὄργανα τοῦ φοβεροῦ τέρα-
τος τοῦ οἰκουµενιστικοῦ συγκρητι-
σµοῦ! Τὸ κακὸ εἶναι πολυκέφαλο
καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπαιτεῖται πολυµέ-
τωπος ἀγώνας. Θέλουµε τοὺς Ἐπι-
σκόπους µας µπροστάρηδες σὲ
αὐτὸν τὸν ἀγώνα, ὅπως ἦταν πάν-
τα. Εὐχαριστοῦµε Σεβασµιώτατε!
Περιµένουµε!

Τὸ ὄνοµα χριστιανὸς
ἀποτελεῖ πλέον
προσβολήν!

ΩΣ ΤΩΡΑ ἡ ἰδιότητα τοῦ Χριστια-
νοῦ θεωροῦνταν (κατὰ κανόνα)
τιµὴ καὶ καµάρι. Στὶς τραγικὲς µέρες
µας ὅµως θεωρεῖται προσβολὴ καὶ
ὄνειδος! Εἰδικὰ στὴν «χριστιανικὴ»
καὶ τὴν «χώρα τῆς ἐλευθερίας»
Η.Π.Α. ἡ λέξη Χριστιανὸς θεωρεῖται
πλέον προσβολή! ∆εῖτε τὴν εἴδηση:
«Ἡ Ἐφηµερίδα News Sentinel στὴν
πόλη Νόξβιλ (Τενεσὶ) τῶν ΗΠΑ
ἀρνήθηκε νὰ ἐκτυπώσει ἀγγελία
γιὰ ἕνα χριστιανικὸ κατάστηµα θε-
ωρώντας τὴ λέξη "Χριστιανὸς"
προσβλητική, ἀναφέρει τὸ Fox
News. Οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ χριστιανι-
κοῦ καταστήµατος Cedar Springs
ἤθελαν νὰ πουλήσουν µία ἀπὸ τὶς
θυγατρικές τους, σὲ συνδυασµὸ µὲ
τὴν πώληση τῶν προϊόντων τους.
Ἀποφάσισαν λοιπὸν νὰ ἐνηµερώ-
σουν τοὺς πελάτες τους µέσῳ µιᾶς
ἀγγελίας σὲ τοπικὴ ἐφηµερίδα, τῆς
ὁποίας ἡ κυκλοφορία κατὰ τὶς
ἐργάσιµες ἡµέρες εἶναι περίπου
120 χιλιάδες ἀντίτυπα, καὶ τὸ τιρὰζ
φθάνει τὶς 150 χιλιάδες». Ὅταν
ἐκπρόσωπος τῆς ἑταιρείας ζήτησε
ἐξηγήσεις «τῆς ἐξήγησαν ὅτι ἡ δια-
φήµιση δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐκτυπω-
θεῖ, ἐπειδὴ περιέχει µία σκληρὴ λέ-
ξη. Ἡ κὰ Makginis ζήτησε νὰ µάθει
ποιοῦ εἴδους λέξη εἶναι προσβλητι-
κή. Ἡ ὑπάλληλος τῆς ἐφηµερίδας
ἀπάντησε ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ τὴ λέξη
"Χριστιανὸς" στὸ ὄνοµα τοῦ κατα-
στήµατος» (Ἱστ. ekklisiaonline.gr)!
Ὅσοι δὲν ἔχουν καταλάβει ὅτι
εἰσήλθαµε στὴν ἐποχὴ τῶν µεγά-
λων διωγµῶν τῶν ἐσχάτων
καιρῶν, εἶναι οἰκτρὰ πλανεµένοι!

Γέρων Ἐφραὶµ
Φιλοθεΐτης: Τὸ τέλος
ἐγγύς!

ΤΟ ΟΤΙ βιώνουµε τὰ ἔσχατα δὲν
τὸ λέµε αὐθαίρετα ἢ γιὰ ἐκφοβισµό,
ἀλλὰ ἐπειδὴ συµβαίνουν γύρω µας
ὅλα τὰ προφητευµένα ἀπὸ τὸ λόγο
τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς θεοφώτιστους
ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας µας ἐσχατο-
λογικὰ γεγονότα. ∆εῖτε τί λέει ἕνας
σύγχρονος ἐγνωσµένος ἅγιος, ὁ
Γέρων Ἐφραὶµ ὁ Φιλοθεΐτης: «Ὁ
χρόνος µας εἶναι µετρηµένος. Περι-
µένουµε χρόνια δύσκολα, χρόνια
ἐπικίνδυνα καὶ γι’ αὐτὴν τὴν ζωή
µας. Λύσσαξε ὁ διάβολος κι ἄνοιξε
τὸ στόµα του σὰν ᾅδης νὰ µᾶς κα-
ταπιῆ ὅλους µέσα. Μακάριος ὁ
ἄνθρωπος, ποὺ θὰ ξεφύγη ἀπὸ τὰ
δόντια του καὶ θὰ πετάξη στὸν
οὐρανὸ καὶ θὰ σωθῆ. Κάθε χρόνο
καὶ χειρότερη γίνεται ἡ κατάστασις.
Ἡ ἁµαρτωλότης καὶ ἡ γυµνότης ἔχει
φθάσει σὲ τέτοιο σηµεῖο, ποὺ φω-
νάζει ἀπὸ µόνο τοῦ τὸ πρᾶγµα, ὅτι
θὰ ἐπέµβη ἡ θεία δικαιοσύνη. Γὶ

αὐτὸ πρέπει, τόσο ἐµεῖς νὰ βιαζώ-
µεθα, ὅσο καὶ νὰ νοιώθουµε συµ-
πάθεια γιὰ τοὺς ἀδελφούς µας, ὄχι
µόνο τοὺς οἰκείους µας, ἀλλὰ καὶ
τοὺς ἐν Χριστῷ οἰκείους ἀδελφούς,
ποὺ ἔχουµε χρέος νὰ τοὺς πονοῦ-
µε. ∆ιότι ἐὰν ἐµεῖς κινδυνεύουµε,
ποὺ εἴµαστε µέσα στὸ λιµάνι τῆς
Παναγίας πόσο µᾶλλον αὐτοὶ οἱ
ἄνθρωποι, ποὺ βρίσκονται συν-
εχῶς ἐκτεθειµένοι µπροστὰ στὴν
πρόκλησι τῆς ἁµαρτίας! Ἂν ἐµεῖς

καιώµεθα µακριὰ ἀπὸ τὴν φωτιά,
αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τί γίνονται, ποὺ
οἱ φλόγες τοὺς περικυκλώνουν;»
(apantaortodoxias.blogspot.gr.)!
Ἀδελφοί µας ἀναγνῶστες, ἐστὲ
ἕτοιµοι γιὰ τὴ µεγάλη πρόκληση, ἡ
ὁποία βρίσκεται «πρὸ τῶν
πυλῶν»!

Νέαι ἀπαράδεκτοι
δηλώσεις
τοῦ «Ἁγίου» Αὐστρίας

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ οἰκουµενιστικοῦ
προσανατολισµοῦ «ὀρθόδοξοι»
Ἐπίσκοποι, ἔχουν ἀποβάλει κάθε
ἴχνος προσήλωσής τους πρὸς τὴν
Ὀρθοδοξία. Οὐδόλως τὴν θεωροῦν
ὡς τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀπο-
στολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ
ὡς «κλάδο τῆς παγκόσµιας ἐκκλη-
σίας»! ∆εῖτε τί δήλωσε ὁ Μητροπολί-
τηςΑὐστρίας κ. Ἀρσένιος: «Σὲ διάλε-
ξη ποὺ παραχώρησε στὸ πλαίσιο
τῆς Ouverture Spirituelle τῶν Salz-
burger Festspiele στὶς 23 Ἰουλίου
2016 ὁ Σεβ. ΜητροπολίτηςΑὐστρίας
κ. Ἀρσένιος τόνισε: “Ἡ ὀρθόδοξη
χριστιανοσύνη ἀποτελεῖ ἕνα θεµελι-
ῶδες θρησκευτικὸ καὶ πολιτιστικὸ
στοιχεῖο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως
καὶ γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ συµβάλει
στὸν “Ἐπανευαγγελισµὸ τῆς εὐρω-
παϊκῆς κοινωνίας”. Βέβαια αὐτὸς ὁ
ἐπανευαγγελισµὸς δὲν εἶναι ἔργο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µόνον,
ἀλλὰ ὅλων τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλη-
σιῶν”. Ὁ Σεβασµιώτατος µίλησε γιὰ
τοὺς πολυειδεῖς ἐξωτερικοὺς καὶ
ἐσωτερικοὺς κινδύνους, ποὺ ἐπα-
πειλοῦν τὸ “Οἰκοδόµηµα τῆς ἐλευθε-
ρίας στὴν Εὐρώπη”. Ἡ διαρκὴς κα-

τάσταση κινδύνου ἀπὸ τὴν τροµο-
κρατία καὶ ὁ φόβος ποὺ τρέφεται
µετὰ κάθε ἐπίθεση στὶς εὐρωπαϊκὲς
πόλεις, καθὼς καὶ τὰ κύµατα προσ-
φύγων, “ποὺ δηµιουργοῦν σὲ πολ-
λοὺς τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἀποτελοῦν
ἕνα ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ παλιρ-
ροιακὸ κῦµα, ποὺ ἀπειλεῖ νὰ κατα-
κλύσει τὰ πάτρια ἐδάφη, εἶναι ἔννοι-
ες καὶ φόβοι, ποὺ τείνουν νὰ κυριαρ-
χήσουν ἐπὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτι-
στικοῦ κεκτηµένου”» (Ἱστ. Ροµφαία)!
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κατ’ αὐτόν,
δὲ µπορεῖ νὰ ἀσκήσει τὸ ἔργο τοῦ
εὐαγγελισµοῦ τῆς Εὐρώπης καὶ ἔχει
τὴν ἀνάγκη καὶ τῶν ἄλλων «ἐκκλη-
σιῶν»! Κανονικὴ ἀπεµπολὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας! Ἂν αὐτὰ τὰ καµώµατα
τὰ ὀνοµάσουµε προδοσία, θὰ ὑπερ-
βάλλουµε;

Πάπας Φραγκίσκος:
Ἡ Ἐκκλησία
νὰ ζητήση συγγνώµην
ἀπὸ τοὺς σοδοµιστάς!

Ο ΘΛΙΒΕΡΟΣ «ἀλάθητος» καὶ
«πρῶτος» τῆς «καθολικῆς ἐκκλη-
σίας» «ξανακτύπησε», ὅσον ἀφορᾶ
τοῦ σοδοµιστές. Πρότεινε νὰ ζητήσει
ἡ Ἐκκλησία συγγνώµη ἀπὸ αὐτούς!
∆εῖτε τὴν ἐξωφρενικὴ εἴδηση: «Ἐπι-
καλούµενος τὶς Γραφὲς ὁ Πάπας
εἶπε “(οἱ ὁµοφυλόφιλοι) δὲν θὰ πρέ-
πει νὰ τυγχάνουν διακρίσεων. Θὰ
πρέπει νὰ ἀπολαµβάνουν σεβα-
σµοῦ”. “Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὄχι
µόνο θὰ πρέπει νὰ ἀπολογηθεῖ (...)
σὲ ὅποιον ὁµοφυλόφιλο τυχὸν προσ-
έβαλε, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ κάνει τὸ
ἴδιο καὶ στοὺς φτωχούς, στὶς γυναῖ-
κες ποὺ ἔγιναν ἀντικείµενο ἐκµετάλ-
λευσης, στὰ παιδιὰ ποὺ ὑποχρεώ-
θηκαν νὰ ἐργάζονται. Θὰ πρέπει νὰ
ἀπολογηθεῖ, γιατί ἔχει "εὐλογήσει"
τόσα πολλὰ ὅπλα” πρόσθεσε ὁ
προκαθήµενος τῆς Ρωµαιοκαθο-
λικῆς ἐκκλησίας. “Ἡ ἐρώτηση εἶναι:
ἂν ἕνα ἄτοµο ποὺ βρίσκεται σὲ αὐτὴ
τὴν κατάσταση, ποὺ ἔχει καλὴ θέλη-
ση, καὶ ποὺ ψάχνει τὸ Θεό, ποιοὶ
εἴµαστε ἐµεῖς γιὰ νὰ τὸ κρίνουµε;”
συνέχισε ὑπενθυµίζοντας τὴ φράση
“ποιὸς εἶµαι ἐγὼ γιὰ νὰ κρίνω;” ποὺ
εἶχε χρησιµοποιήσει γιὰ τοὺς ὁµοφυ-
λόφιλους ἀµέσως µετὰ τὸ πρῶτο
του ταξίδι στὸ ἐξωτερικὸ µετὰ τὴν
ἐκλογή του τὸ 2013» (Ἱστ. Πρῶτο
Θέµα)! Εἴδατε πουθενὰ νὰ στηλι-
τεύει τὴν θανάσιµη ἁµαρτία τοῦ σο-
δοµισµοῦ; Ὄχι βέβαια! Τὸ ἀντίθετο:
τοὺς ἀφήνει περιθώρια νὰ «βροῦν
τὸ Θεό», µέσα ἀπὸ τὸ πάθος τους!
Καλλίτερος σύµµαχος τῶν σοδο-
µιστῶν δὲν θὰ µποροῦσε νὰ ὑπάρ-
χει! Πῶς µποροῦµε νὰ µὴ τὸν χαρα-
κτηρίζουµε πρόδροµο τοῦ Ἀντιχρί-
στου; Τί τὸ διαφορετικὸ θὰ κάµουν οἱ
πρόδροµοι τοῦ µεγάλου ἄνοµου,
ἀπὸ αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ «ἀλάθητος»,
νὰ διαγράφει θανάσιµες ἁµαρτίες καὶ
νὰ προωθεῖ τὴν νεοταξικὴ ἠθικὴ σή-
ψη;

Μητρ. Βλαδιβοστόκ:
«Οἱ Η.Π.Α. πίσω ἀπὸ
τὴν Μ. Σύνοδον»!

ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ κοινὸ µυστικὸ πὼς
οἱ µόνοι ποὺ εἶχαν συµφέρον, γιὰ νὰ
πραγµατοποιηθεῖ ἡ «Ἁγία καὶ Μεγά-
λη Σύνοδος» ἦταν ἡ ὑπερατλαντικὴ
«πλανητάρχης» χώρα.Αὐτὸ συµπέ-
ρανε καὶ σηµαίνων Ρῶσος Μητρο-
πολίτης: «Τὴν ἄποψη πὼς ἡ Πανορ-
θόδοξη Σύνοδος εἶναι πιθανὸ νὰ ἔχει
πολιτικοὺς στόχους ἐξέφρασε ὁ Μη-
τροπολίτης Βενιαµὶν τοῦ Βλαδιβο-
στόκ. "Ὑποψιάζοµαι ὅτι ἡ προετοι-
µασία τῆς συνεδρίασης τῆς Κρήτης
ἀφορᾶ ὄχι µόνο ἐκκλησιαστικὰ συµ-
φέροντα, ἀλλὰ καὶ πολιτικά. Ἔχουµε
µία ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ τῶν Ἡνωµένων
Πολιτειῶν σχετικὰ µὲ τὸ Πατριαρχεῖο
Κωνσταντινουπόλεως. Ἀµερικανοὶ
εἰδικοὶ βοήθησαν ἀκόµη καὶ στὴν
προετοιµασία τοῦ γεγονότος στὴν
Κρήτη," δήλωσε ὁ µητροπολίτης σὲ
συνέντευξή του στὸ Rus Derzhav-
naya. Σύµφωνα µὲ τὸν ἴδιο, ὁ Πα-
τριάρχης Κύριλλος καὶ ἡ ρωσικὴ Σύν-
οδος ἔλαβαν "µία πολὺ σοφὴ ἀπό-
φαση, ὅταν ἀρνήθηκαν τὴν ἀπο-
στολὴ τῆς ἀντιπροσωπίας τῆς Ρω-
σικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν
Κρήτη". Καὶ συµπλήρωσε καυστικά:
"Κανεὶς δὲν µᾶς ὠθεῖ νὰ κάνουµε
ἕνα βῆµα πίσω αἱρετικὰ ὡς πρὸς
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἀφῆστε µας
νὰ ἀπέχουµε ἀπὸ κλήσεις σὲ ἀνυ-
πακοὴ καὶ σχίσµα ... ὁ Θεὸς νὰ µᾶς
σώσει ἀπὸ ἔριδες, διαφωνίες καὶ
αἱρέσεις", δήλωσε ὁ µητροπολίτης»
(Ἱστ. Βῆµα Ὀρθοδοξίας). Ἡ ἐφηµερί-
δα µας ἀποκάλυψε ἀρκούντως τὸ
«δάκτυλο» τῶν Η.Π.Α. στὸ Κολυµ-
πάρι. ∆ιερωτόµαστε: πῶς εἶναι δυ-
νατὸν ἡ θέληση τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος νὰ συµπίπτει µὲ τὰ γαιοστρατη-
γικά, πολιτικὰ καὶ οἰκονοµκικὰ συµ-
φέροντα τῶν Η.Π.Α.; Αὐτὴ τὴν ἀπο-
ρία µόνο οἱ θιασῶτες τοῦ οἰκουµενι-
στικοῦ συρφετοῦ µποροῦν νὰ µᾶς
τὴν λύσουν!

Ἤρχισαν αἱ διώξεις
ὅσων δὲν δέχονται

τὴν «Σύνοδον»
τῆς Κρήτης!

∆ΕΝ ΣΤΕΓΝΩΣΑΝ καλὰ –
καλὰ τὰ µελάνια τῆς «Συνό-
δου» τοῦ Κολυµβαρίου καὶ
«ἄρχισαν τὰ ὄργανα» γιὰ τὶς
διώξεις, ὅσων δὲν δέχονται τὶς
ἀπαράδεκτες ἀποφάσεις της,
ἰδίως τὴν ἀπόδοση «ἐκκλη-
σιαστικότητας» στοὺς αἱρετι-
κούς! Ἱστολόγιο – φερέφωνο
τοῦ Φαναρίου, γνωστοῦ πα-
τρινοῦ θεολόγου, πρότεινε τὴν
καθαίρεση τῶν ἄξιων κλη-
ρικῶν π. Γ. Μεταλληνοῦ, π. Θ.
Ζήση, π. Μ. Βουλκανέσκου, π.
Α. Γκοτσόπουλου, π. Π. Χὶρς
καὶ τὸν ἀφορισµὸ τοῦ διαπρε-
ποῦς Καθηγητῆ τῆς ∆ογµα-
τικῆς κ. ∆. Τσελεγγίδη, γιὰ
;ἀντιεκκλησιαστικὴ δραστη-
ριότητα. Ἐπειδὴ ἐπισκέφτηκαν
τὰ Πατριαρχεῖα τῆς Βουλγα-
ρίας καὶ τῆς Γεωργίας καὶ µίλη-
σαν γιὰ τὰ ἀποτελέσµατα τῆς
Κολυµβαριανῆς «Συνόδου»!
Τὸ «νόστιµο» εἶναι ὅτι ἡ πρό-
ταση ἔγινε δεκτή. Ἡ ἐπίσηµη
ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου
τῆς Ρουµανίας, ἀνάρτησε τὴν
ἐν λόγῳ πρόταση. Ἡ δὲ Μη-
τρόπολις Μουντένιας καὶ
Ντόµπροτζας τοῦ Πατριαρχεί-
ου Ρουµανίας, ἐπέβαλε τὴν
ποινὴ τῆς ἀπαγόρευσης ἱερο-
πραξιῶν, σὲ αὐτή, στὸν
γνωστὸ ἀγωνιστὴ Ρουµάνο
κληρικὸ π. Μ. Βουλκανέσκου!
Στὸ Ἅγιον Ὄρος διώκεται ὁ π.
Σάββας Λαυριώτης. Στὴ Μονὴ
Χιλανδαρίου ἐκδιώχθηκαν τέσ-
σερις µοναχοὶ καὶ ἕπεται συνέ-
χεια! Στὶς διάφορες περιοχὲς
ποὺ καλεῖται ὁ π. Σάββας Λαυ-
ριώτης νὰ µιλήσει καὶ νὰ ἐνη-
µερώσει τὸν κόσµο, ἐκδίδον-
ται «πύρινες» ἀνακοινώσεις
ἐναντίον του ἀπὸ τοὺς κατὰ
τόπους Μητροπολίτες, χαρα-
κτηρίζοντάς τον ὡς «ταραξία»
καὶ «ἐξωεκκλησιαστικὸ πρό-
σωπο»! Μὲ ἄλλα λόγια, οἱ
οἰκουµενιστὲς «ἀκονίζουν τὰ
µαχαίρια» τους, ἐναντίον
ὅσων δηλώνουν ἐµµονὴ στὴν
Ὀρθοδοξία! ∆ὲ χρειάζεται µε-
γάλη προσπάθεια νὰ καταλά-
βουµε πὼς «βρυκολακιάζει»
στὶς µέρες µας ὁ ἀλήστου µνή-
µης Ἰωάννης Βέκκος, ὁ σφαγέ-
ας τῶν Ἁγιορειτῶν Ὁσιοµαρ-
τύρων, ὅταν ἐκεῖνοι δὲν δέχτη-
καν τὴν ψευδοσύνοδο τῆς
Λυὼν (1274)!

Στίς 21 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία
µας τιµᾶ τήν µνήµη τοῦ ἁγίου

Νεοµάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Μο-
νεµβασίας. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης κατα-
γόταν ἀπό τήν Μονεµβασία τῆς
Πελοποννήσου καί ὁ πατέρας του
ἦταν ἱερέας. Ὅταν ἦταν δεκαπέντε
χρονῶν ἦλθαν Ἀρβανίτες στήν πε-
ριοχή τῆς Μονεµβασίας καί ἔσφα-
ξαν πολλούς χριστιανούς, µεταξύ
τῶν ὁποίων καί τόν πατέρα του,
ἐνῷ ἄλλους τούς σκλάβωσαν καί
τούς ἔστειλαν στήν Λάρισα, γιά νά
τούς πουλήσουν . Τόν µακάριο
Ἰωάννη καί τήν µητέρα του τούς
ἀγόρασε ἕνας τοῦρκος ἀπό τήν
Θεσσαλονίκη, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε
παιδιά καί ἐπιθυµοῦσε νά τόν κάνη
ψυχοπαίδι του. Γιά τόν λόγο αὐτό
καθηµερινά τόν παρακινοῦσε νά τουρκέψη, ὅµως
ὁ µακάριος Ἰωάννης παρά τίς ὑποσχέσεις καί τά
βασανιστήρια πού τοῦ ἔκανε ἔµενε ἑδραῖος στήν
πίστη του. Μία ἡµέρα ὁ ἀφέντης του θύµωσε καί

τόν ὁδήγησε στό τζαµί καί µέ
ἄλλους τούρκους τόν πίεζε νά γίνη
µουσουλµάνος, ὁ Ἰωάννης ὅµως
ἔλεγε µέ παρρησία ὅτι “Χριστιανός
εἶµαι καί Χριστιανός θέλω νά πε-
θάνω”. Ὅταν ἔφθασε ἡ νηστεία τοῦ
δεκαπενταυγούστου ὁ ἀφέντης του
τόν ἔκλεισε σέ ἕνα δωµάτιο καί κα-
θηµερινά τόν βασάνιζε καί τόν πίε-
ζε νά φάη ἀρτύσιµα φαγητά. Ὁ
στρατιώτης ὅµως τοῦ Χριστοῦ πα-
ρά καί τίς παρακινήσεις τῆς µητέ-
ρας του νά ἐνδώση, µέ τήν βοήθεια
τῆς Παναγίας ἀρνιόταν, θεωρών-
τας καλύτερα νά θανατωθῆ παρά
νά καταλύση τήν νηστεία. Ἔτσι ὁ
ἀφέντης του ἀφοῦ εἶδε ὅτι δέν µπο-
ροῦσε νά τόν µεταπείση τόν κτύ-
πησε µέ µαχαίρι. Ὁ ἀοίδιµος Ἰωάν-

νης στίς 21 Ὀκτωβρίου τοῦ 1773 ἔλαβε τόν στέ-
φανο τοῦ µαρτυρίου. Τό δέ λείψανό του, τό ὁποῖο
εὐωδίαζε ἡ µητέρα του τό πῆγε στήν Μονεµβα-
σία ὅπου καί τό ἐνταφίασε.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
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Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ-
πόψεις τῶν ἀρθρογράφων, οἱ
ὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐθύνην
τῶν γραφοµένων.

Μεταφραστικὰ ἀτοπήµατα εἰς τὰς ἐντύπους ἐκδόσεις τῆς Κ. ∆ιαθήκης, µὲ ἀντίκτυπον...
πα καὶ διόρθωση ἀπευθείας σὲ µελλοντικὲς ἐκδόσεις
καθὼς καὶ ἐνηµέρωση τῶν πιστῶν µὲ µία ἐγκύκλιο καὶ
κατὰ τόπους ἡµερίδες, ὅπως σχολιασµὸς καὶ ὀρθοτό-
µηση τῆς ἑρµηνείας τῶν χωρίων µέσα στοὺς κύκλους
Ἁγίας Γραφῆς σὲ κάθε ἐπισκοπή, «ἵνα µὴ ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ βλασφηµῆται»[3], εἶναι µερικὲς ἀπὸ τὶς
ἁπλὲς καὶ ἄµεσες λύσεις ποὺ προτείνονται καὶ ἐκτιµοῦ-
µε ὅτι ἐπιλύουν τὸ πρόβληµα. Ὑψίστης σηµασίας καὶ
σπουδαιότητας ἑποµένως, στὸ µέλλον οἱ παροχὲς
ἐγκρίσεων, νὰ ἀποτελοῦν προϊὸν κατόπιν ἐνδελεχοῦς
ἔρευνας καὶ µελέτης καὶ ὄχι τύποις, ὀχυροµένες ὄπι-
σθεν τοῦ κύρους βαρύγδουπων ὀνοµάτων, ἀλλὰ
οὐσία.

Ὡστόσο ἐπειδὴ συγκατένευσαν κάποιοι µετα-
φραστὲς καὶ «ὑποχώρησαν» τελικὰ «καταδεχόµενοι»
νὰ χρησιµοποιήσουν ὡς βάση τὸ ἐκκλησιαστικὸ
πρωτότυπο κείµενο, στὴ δική τους µεταφραστικὴ
προσπάθεια, τὸ ἐγκεκριµένο ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τὴ
γνωστὴ ὡς πατριαρχικὴ ἔκδοση τοῦ 1904, δὲ σηµαί-
νει ὅτι ἀσυζητητὶ καὶ ἄκριτα θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει καὶ
ἀποδεκτὸ κιόλας τὸ πόνηµά τους. Θὰ πρέπει στὸ ση-
µεῖο αὐτὸ νὰ τονιστεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἔγκριση µιᾶς
ὁποιασδήποτε µετάφρασης ἱεροῦ κειµένου τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, δὲ συνεπάγεται καὶ τὴν
ταυτόχρονη ἀπαλλαγή της ἀπὸ ἀτοπήµατα οὔτε ἐγγυᾶ-
ται τὸ ἀλάθητο τῆς µετάφρασης. Τὸ γεγονὸς ἐπιπλέον
ὅτι οἱ ἐκπονήσαντες ἀνήκουν στοὺς κόλπους τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σὲ καµία περίπτωση δὲν πι-
στοποιεῖ ὅτι ἡ µετάφραση θὰ εἶναι ἀπαλλαγµένη ἀπὸ
λάθη, ἁπλῶς ἐξασφαλίζεται ἡ µὴ ἐσκεµµένη παρα-
ποίηση τουλάχιστον καὶ διαστρέβλωση χωρίων, στὴν
ὁποία προβαίνουν κατὰ κόρον οἱ αἱρετικοί. Τὸ ζητού-
µενο ἐξακολουθεῖ νὰ παραµένει ἡ στάση ἀφενὸς τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου ἡ ὁποία ἀφειδῶς, τυπικὰ καὶ ἀβασάνι-
στα χορηγεῖ τὴν ἔγκρισή της σὲ τέτοια πονήµατα καὶ
ἀφετέρου, γιατί ἐνῷ ἔχουν ἐπισηµανθεῖ τὰ ἀκούσια —
θέλουµε νὰ πιστεύουµε ἕως τώρα λάθη—, δὲν
ὑπῆρξε ἡ παραµικρὴ βούληση ἀπὸ πουθενὰ ἕως τώ-
ρα, γιὰ τὴν διόρθωσή τους καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς
ἀλήθειας;

Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἐπὶ παραδείγµατι καὶ ἡ περί-
πτωση τῆς ἔκδοσης τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης ἀπὸ τὴ Βι-
βλικὴ Ἑταιρεία, χωρὶς τὸ πρωτότυπο, µὲ τὴν µετά-
φραση µόνο τοῦ Νεόφυτου Βάµβα, ἡ ὁποία ἐλλείψει
ἐγκρίσεως ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, τονίζει στὴν πρώτη
σελίδα ὅτι ἡ µετάφραση ἐκπονήθηκε «ὑπὸ τοῦ ὀρθο-
δόξου κληρικοῦ καὶ καθηγητοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπι-
στηµίου Νεοφύτου Βάµβα»*, θέλοντας καὶ ἐπιδιώκον-
τας ἀφενὸς νὰ ἀµνηστεύσει τὸ πλῆθος τῶν σφαλµά-
των τῆς µετάφρασης, καλυπτόµενη ἀπὸ τὴ διπλῆ ἰδιό-
τητα τοῦ ἐκπονήσαντος, ὡς ὀρθοδόξου χριστιανοῦ
δηλ. καὶ µάλιστα καθηγητοῦ πανεπιστηµίου καὶ νὰ
προσδώσει ἀφετέρου κῦρος στὴ µετάφραση, ἀπενο-
χοποιώντας την καὶ διασκεδάζοντας ὁποιαδήποτε
ἐπιφυλακτικότητα καὶ ἀµφιβολία ἀπέναντι στοὺς δύσ-
πιστους µελετητὲς καὶ τοὺς ἐπικριτές της. ∆ὲν θὰ πρέ-
πει ἐξάλλου νὰ λησµονοῦµε ὅτι ἡ συγκεκριµένη µετά-
φραση, κατέστη µὲ τὰ τραγικὰ καὶ πολυάριθµα, τὰ
χονδροειδέστατα καὶ ὀφθαλµοφανῆ της λάθη, τὸ
“εὐαγγέλιο’’ κατὰ κυριολεκτικὴ ἀλλὰ καὶ µεταφορικὴ
σηµασία καὶ ἔννοια, τῶν αἱρετικῶν προτεσταντικῶν
παραφυάδων, ἡ ὁποία ἐξέθρεψε γενεὲς ἐπὶ γενεῶν
πάσης φύσεως αἱρετικῶν καὶ µέχρι πρότινος καὶ τῶν

χιλιαστῶν, ἐξυπηρετώντας ἄριστα τὶς ἐπιµέρους αἱρε-
τικές τους πλάνες καὶ δοξασίες.

Στὴν παροῦσα µελέτη θὰ ἀσχοληθοῦµε µὲ τὸ πιὸ
σηµαντικὸ ἴσως µεταφραστικὸ λάθος ποὺ ἔγινε ποτὲ
καὶ σχετίζεται µὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ συγκε-
κριµένα µὲ τὴν Χριστολογία τοῦ χωρίου Β΄ Ἰω. 7.

Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ, γιὰ νὰ γίνει πληρέστερα κατα-
νοητὸ τὸ µέγεθος τοῦ προβλήµατος, ὅτι στὴν Ἁγία
Γραφή, στὴ µετάφραση[4] τοῦ «νέου κόσµου» γιὰ πα-
ράδειγµα, ποὺ χρησιµοποιοῦν οἱ χιλιαστικὲς παρα-
φυάδες, µία στὴν κυριολεξία ἀπαρχῆς µέχρι τέλους
αἱρετικὴ διασκευὴ προσαρµοσµένη ἐπακριβῶς µὲ τέ-
τοιο τρόπο ἔτσι ὥστε νὰ ἀπηχεῖ τὴν αἱρετική τους δι-
δασκαλία κατὰ γράµµα, ἕνα αἱρετικὸ µεταφραστικὸ
µόρφωµα -ἂς µᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση-, ὅλως παρα-
δόξως, ἡ ἑρµηνευτικὴ ἀπόδοση τοῦ ὑπὸ ἔρευνα χω-
ρίου ἀποδίδεται µὲ ὀρθὸ τρόπο καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ
χρησιµοποιοῦν µεταφράσεις µὲ τὴν σφραγῖδα ἔγκρι-
σης τῆς ∆.Ι.Σ. ποὺ ἀποτυπώνουν τὴ λανθασµένη
ἑρµηνεία τοῦ χωρίου, κάθε φορά ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ
ὑποστηρίξουν τὶς θέσεις τους σχετικὰ µὲ τὴ ∆ευτέρα
Παρουσία καὶ ποὺ φυσικὰ ἐξυπηρετεῖ ἄριστα τὸν
αἱρετικό τους σκοπό.

Εἶναι πράγµατι ἄκρως ἀποκαρδιωτικὸ καὶ λυπηρό,
ὅταν ἐπαναλαµβάνεται τὸ ἴδιο σκηνικὸ καὶ ἀκόµη πιὸ
τραγικό, ὅταν ἀναλογιζόµαστε ὅτι ἐµεῖς οἱ ἴδιοι παρέ-
χουµε τὰ µέσα στοὺς σφοδροὺς πολεµίους τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας νὰ µᾶς ἀντιστρατεύονται
καὶ νὰ µᾶς ἀντιµάχονται “εὐθύνοντας τὰς τρίβους
των” µὲ τὶς ἐπευλογίες, τὴ βούλα καὶ τὴ σφραγῖδα,
κατὰ κυριολεκτικὴ πλέον ἔννοια, τῆς ∆.Ι.Σ., τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου καὶ αὐτὲς τῶν Ἱεροσολύµων καὶ Ἀλε-
ξανδρείας.

Ἐν συνεχείᾳ, θὰ ἀκολουθήσουµε τὴν κοινῶς ἀπο-
δεκτὴ ἑρµηνευτικὴ µέθοδο, γιὰ νὰ προσεγγίσουµε τὸ
ὑπὸ ἔρευνα χωρίο καὶ νὰ ὁδηγηθοῦµε σὲ ἕνα ἀκριβὲς
τὸ κατὰ δύναµιν καὶ ἀσφαλὲς µεταφραστικὸ ἀποτέλε-
σµα.

α. Τὸ κείµενον
«Ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσµον, οἱ

µὴ ὁµολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόµενον ἐν
σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος».

Τὸ κείµενο ὁλοκλήρου τοῦ στίχου ὅπως µαρτυρεῖ-
ται ἀπὸ τὴν χειρόγραφη παράδοση, παρουσιάζει
µικρὲς καὶ ἐπουσιώδεις διαφορές. Ἀντικαθίσταται τὸ
ρῆµα “ἐξῆλθον” ἀπὸ τὸ “εἰσῆλθον”, στοὺς µεγαλο-
γράµµατους ἑλληνικοὺς κώδικες K, L, P, 049 καθὼς
ἐπίσης καὶ στὰ µικρογράµµατα χειρόγραφα 69 καὶ
945. Ἡ ἴδια γραφὴ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴν πλειονότη-
τα τῶν χειρογράφων τοῦ βυζαντινοῦ τύπου κειµένου
ὅπως καὶ ἀπὸ τὴ βοχαϊρικὴ µετάφραση.

Μία δεύτερη παραλλαγὴ ποὺ συναντοῦµε στὸ κεί-
µενο τοῦ ἴδιου στίχου, εἶναι ἡ ἀπουσία τοῦ ἄρθρου
«ὁ» πρὶν ἀπὸ τὴ λέξη «ἀντίχριστος». Μάρτυρες τῆς
γραφῆς αὐτῆς ἀποτελοῦν ὁ Σιναϊτικὸς κώδικας, οἱ µι-
κρογράµµατοι ἑλληνικοὶ 322, 323, ὁ 1241 ποὺ ὑπέ-
στη διόρθωση ἀπὸ πρῶτο χέρι διορθωτή, ὁ 1846,
2464 καὶ ἄλλοι µάρτυρες.

Τέλος τὸ β΄ἡµιστίχιο, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ µᾶς ἀπασχο-
λήσει ἰδιατέρως, δὲν παρουσιάζει καµία ἀπολύτως
παραλλαγὴ ὡς πρὸς τὸ κείµενο καὶ τὴ γραφή του.

Σηµειώσεις:
[*] Βλ.σχ.: «Ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ Κυρίου καὶ

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ
ἑλληνικοῦ, ὑπὸ τοῦ ὀρθοδόξου κληρικοῦ καὶ καθηγητοῦ
τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου ἀειμνήστου Νεοφύτου
Βάμβα, ἔκδ. «Ἑλληνικὴ Βιβλικὴ Ἑταιρεία», Ἀθήνα,
2011.[1] Βλ.σχ.: Ρωμ. 2,24. [2] Βλ.σχ.: Α΄ Τιμ 6,1β. [3]
Βλ.σχ.: Τίτ. 2,5β. [4] Ἡ “Μετάφραση Νέου Κόσμου”
εἶναι μία σύγχρονη μετάφραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποὺ
ἐκδίδεται ἀπὸ τοὺς λεγόμενους “μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”.
Τὸ πλῆρες ὄνομα τῆς μετάφρασης αὐτῆς εἶναι “Ἡ Ἁγία
Γραφή—Μετάφραση Νέου Κόσμου” καὶ συντομογρα-
φεῖται ὡς ΜΝΚ ἢ διεθνῶς, NW. Ἕως τὸν Σεπτέμβριο
τοῦ 2013 εἶχε μεταφραστεῖ ὁλόκληρη ἤ ἐν μέρει σὲ 121
γραπτὲς γλῶσσες καὶ σὲ ἕξι νοηματικὲς γλῶσσες, ἐνῷ
εἶχε ἐκτυπωθεῖ σὲ περισσότερα ἀπὸ 208 ἑκατομμύρια
ἀντίτυπα. Ἡ Ἁγία Γραφὴ-Μετάφραση Νέου Κόσμου,
ἐκδόθηκε ὁλόκληρη στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα τὸ 1997. Τὸ
ἱστορικὸ ἐκπόνησης τῆς ΜΝΚ, ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἡ ἑταιρεία
“σκοπιά”, ἡ ὀργάνωση δηλ. τῶν χιλιαστῶν αἱρετικῶν,
ἐπειδὴ θεώρησαν ὅτι οἱ ὑπάρχουσες μεταφράσεις τῆς Βί-
βλου, σὲ μικρότερο ἢ μεγαλύτερο βαθμό, εἶναι ἐπηρεα-
σμένες ἀπὸ θρησκευτικὲς παραδόσεις ὅπως αὐτὲς δια-
μορφώθηκαν ἀρκετὰ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συγ-
γραφῆς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀποφάσισαν νὰ ἐκπονήσουν
μία νέα μετάφραση ποὺ νὰ ἀπηχεῖ τὴ δική τους παρά-
δοση καὶ νὰ ἐξυπηρετεῖ πλήρως τὴν πλανεμένη διδα-
σκαλία τους. Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ ἔρεισμα αὐτῆς τῆς
θεώρησης εἶναι τὸ ὅτι οἱ περισσότερες μεταφράσεις δὲν
ἀναφέρουν καθόλου –ὅπως ἰσχυρίζονται– τὸ προσω-
πικὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ Ἰεχωβᾶ ἢ Γιαχβέ, τὸ
ὁποῖο τεκμηριωμένα ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἴδιοι καὶ πά-
λι, ἀπαντᾶ περίπου 7.000 φορὲς στὰ ἀρχαῖα κείμενα τῆς
Ἁγίας Γραφῆς. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ λόγοι ὤθησαν τὸν τότε
πρόεδρο τῆς ἑταιρείας “σκοπιά”, Νάθαν Νόρ, νὰ ἀνα-
θέσει σὲ μία ἐπιτροπὴ τὴν ἐκπόνηση μιᾶς νέας μετάφρα-
σης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὁπότε καὶ προέκυψε ἡ ἐν λόγῳ
μετάφραση ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποτελεῖ μία προσαρμοσμέ-
νη κατὰ βούληση αἱρετικὴ διασκευὴ-κακοποίηση τοῦ
κειμένου τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΑΣ
Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς µας συνδροµητάς ὅτι

δύνανται νά καταθέτουν τήν συνδροµήν των ἢ ἐνίσχυσιν
καί εἰς τήν Ἐθνικήν Τράπεζαν εἰς τό ὄνοµα «Πανελλήνιος
Ὀρθόδοξος Ἕνωσις», Ἀρ. λογαριασµοῦ 129/296140-
76. ΙΒΑΝ: GR 1201101290000012929 614076. Τό δέ
SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

Ὁ «Ο.Τ.» δέν ἔχει κερδοσκοπικόν χαρακτῆρα καί τά ἔξο-
δα ἐκδόσεώς του στηρίζονται ἀποκλειστικῶς καί µόνον εἰς
τὰς συνδροµάς σας. Βοηθῆστε εἰς τήν ἔκδοσιν καί διάδο-
σιν τοῦ «Ο.Τ.».

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Συνεχίζονται αἱ ὁµιλίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εἰς τὴν αἴθουσαν
αὐτῆς, Κάνιγγος 10, Α´ ὄροφος καὶ ὥραν 6:30 µ.µ.

Τήν ∆ευτέραν 24ην Ὀκτωβρίου θά ὁµιλήση ὁ
ἀρχ/της π. Κύριλλος Κεφαλόπουλος µέ θέµα: «Ἡ
σηµασία τῆς θείας Εὐχαριστίας κατά τόν Ἅγιο
Κύριλλο Ἀλεξανδρείας».

Τήν ∆ευτέραν 31ην Ὀκτωβρίου θά ὁµιλήση ὁ π.
Πασχάλης Γρίβας µέ θέµα: «Τά γνωρίσµατα τῆς
ἀληθινῆς µετανοίας (συµφώνως µέ τόν Ἅγιο Νι-
κόδηµο τόν Ἁγιορείτη)».

Παρακαλοῦνται τὰ µέλη τῆς Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι
τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου», ὅπως παρακολουθή-
σουν αὐτάς.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

Μ ό λ ι ς ἐ κ υ κ λ ο φ ο ρ ή θ η
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2017

ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
Ἐκυκλοφορήθη τὸ Ἡµερολόγιο τῆς «Πανελληνίου

Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» τοῦ ἔτους 2017. Εἶναι ἀφιε-
ρωµένο στὸν πρόµαχο τῆς Ὀρθοδοξίας Ἅγιο Μᾶρκο
τὸν Εὐγενικό, τὸν ἐµπνευστὴ τοῦ πνευµατικοῦ µας
πατρὸς Ἀρχ. Μάρκου Μανώλη.

Π ε ρ ι έ χ ε ι
ἀπόσπασµα
ὁµιλίας τοῦ π.
Μάρκου γιὰ
τὴν ζωὴ καὶ
τοὺς ἁγίους
ἀγῶνες τοῦ
γενναίου Ἐπι-
σκόπου τῆς
Ἐφέσου Ἁγί-
ου Μάρκου
τοῦ Εὐγενι-
κοῦ.

Μᾶς ὑπεν-
θυµίζει ὅτι ὁ
Ἅγιος Μᾶρ-
κος ἄντεξε
σὲ ὅλες τὶς
ἐπιθέσεις ,
διότι ἦταν
κατηρτισµέ-
νος ἄριστα.

Ἦταν σκεῦος ἐκλογῆς, εἶχε πλούσια τὴν Χάριν
τοῦ Κυρίου µας, ἦταν στὴν ἴδια γραµµὴ µαζὶ µὲ
τοὺς µεγάλους Πατέρες, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν
Θεολόγο, τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαµᾶ. Ἦταν
ὁ λέων τῆς πίστεώς µας, ὁ µονοµάχος τῆς Ὀρθο-
δοξίας.

Εἶναι ἔγχρωµο καί καλαίσθητο. Τιμᾶται 1 εὐρώ



Ἡ Ἕνωσις Θεολόγων Ν. Πιερίας
ἐξέδωσε τὴν 10.10.16 τὸ ἀκόλουθον
Δελτίον Τύπου:

«Τὴν Πέµπτη 6 Ὀκτωβρίου
2016 πραγµατοποιήθηκε συνάντη-
ση τῶν µελῶν τῆς ἕνωσής µας καὶ
ὕστερα ἀπὸ πολύωρη συζήτηση
καὶ µὲ ὑψηλὸ αἴσθηµα εὐθύνης
ἀπέναντι στὴν Πολιτεία καὶ τὴν
Ἐκκλησία ἀποφασίσαµε ὁµόφωνα

τὰ ἑξῆς:
1. Ἀρνούµαστε νὰ διδάξουµε τὰ

νέα προγράµµατα τῶν Θρησκευ-
τικῶν γιὰ λόγους συνείδησης. Εἶναι
πολὺ ἐπιεικὴς ὁ χαρακτηρισµὸς
«ἐπικίνδυνα καὶ ἀπαράδεκτα» ποὺ
ἀπέδωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ
αὐτά. Ἀντλοῦµε αὐτὸ τὸ δικαίωµα
ἀπὸ τὸ Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδας καὶ
συγκεκριµένα ἀπὸ τὸ ἄρθρο 103,

παράγραφο 1 τοῦ Συντάγµατος καὶ
ἄρθρο 24 τοῦ ν. 3528/2007 τοῦ δη-
µοσιοϋπαλληλικοῦ κώδικα καὶ
σύµφωνα µὲ τὸν ἴδιο νόµο ἄρθρο
25, παράγραφο 3.

2. Ἀποφασίσαµε νὰ διδάξουµε
τὸ µάθηµα, σύµφωνα µὲ τὰ βιβλία
τῶν µαθητῶν, τὰ ὁποῖα διανεµήθη-
καν κανονικὰ καὶ βρίσκονται στὴν
διάθεση τῶν καθηγητῶν ἀλλὰ καὶ
τῶν µαθητῶν, ὅπως ἀκριβῶς τόνι-
σαν στὶς δηλώσεις τους τόσο ὁ
ὑπουργὸς ὅσο καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος.

3. Ἀρνούµαστε µία µικρὴ µει-
οψηφία τοῦ παράνοµου Θεολογι-
κοῦ Συνδέσµου «Καιρὸς» ἐντελῶς
ἀντιδηµοκρατικὰ καὶ αὐθαίρετα νὰ
καθορίζει ἀποκλειστικὰ τὸ περιεχό-
µενο καὶ τὶς µεθόδους διδασκαλίας
τοῦ µαθήµατός µας. Εἶναι ἐντελῶς
ἀνέντιµο νὰ µὴ συµµετέχει στὸ
σχεδιασµὸ τῶν νέων προγραµµά-
των τὸ Πανελλήνιο ὄργανο ποὺ
ἐκπροσωπεῖ τὸν κλάδο µας καὶ
εἶναι ἡ ΠΕΘ (Πανελλήνια Ἕνωση
Θεολόγων) ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία.

4. Ἦταν σκόπιµη καὶ ἐντελῶς
προσχεδιασµένη ἡ προσπάθεια
ἐπιβολῆς τῶν νέων προγραµµά-
των ξαφνικὰ τὸν Σεπτέµβριο, γιὰ
νὰ προκαλέσει ἀναστάτωση στοὺς
καθηγητές, στοὺς µαθητὲς καὶ στὰ
σχολεῖα, ὥστε νὰ φανεῖ σὰν αἴτηµα
«δικό µας» δηλαδὴ τῶν Θεολόγων
ἐκπαιδευτικῶν ἡ συγγραφὴ νέων
βιβλίων. Σὲ καµία περίπτωση δὲν
θὰ ἐπιτρέψουµε νὰ µετατραπεῖ τὸ
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν σὲ
«θρησκειολογικὴ σούπα». Ἀποτε-
λεῖ πάγιο αἴτηµά µας ἡ ἀναµόρφω-
ση τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων, γιατί
πάντα ἐχθρός τοῦ καλοῦ εἶναι τὸ
καλύτερο. Ἄλλο πρᾶγµα ὅµως νέα
βιβλία καὶ ἄλλο πρᾶγµα αὐτὴ ἡ ἀνι-
στόρητη καὶ παράνοµη ἐπιβολὴ
ἐνάντια στὸ Σύνταγµα, τοὺς Νό-
µους καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ∆ικαιο-
σύνης νέων προγραµµάτων ποὺ
ὠθοῦν καὶ προσηλυτίζουν τοὺς
ὀρθόδοξους µαθητὲς στὴν ἀθεΐα
καὶ τὴν πολυθρησκεία.

5. Ἀπαιτοῦµε ὅπως ἀκριβῶς ἡ
κυβέρνηση µὲ τὸ νόµο ποὺ ψήφισε
τὸν Μάϊο καὶ ὁρίζει πὼς οἱ Ἕλλη-
νες Μουσουλµάνοι, οἱ Ἕλληνες
Ἑβραῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες Ρωµαιοκα-
θολικοὶ µποροῦν καὶ ἔχουν τὸ δι-
καίωµα νὰ κάνουν τὸ δικό τους ξε-
χωριστὸ ὁµολογιακὸ µάθηµα νὰ
ἰσχύσει ἀκριβῶς τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τοὺς
Ἕλληνες Ὀρθόδοξους µαθητὲς
ποὺ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψη-
φία τῶν µαθητῶν µας. Μὲ ποιὸ δι-
καίωµα ἡ κυβέρνηση συντηρεῖ καὶ
προωθεῖ µία τέτοια κατάφορη ἀνι-
σότητα εἰς βάρος τῶν ὀρθοδόξων
µαθητῶν;

6. Καλοῦµε τὶς ἑνώσεις τῶν Γο-
νέων, τοὺς συλλόγους γονέων καὶ
ὅλους τοὺς πολίτες νὰ ἀντιδρά-
σουν σὲ αὐτὴ τὴν κατάφορη ἀδικία
εἰς βάρος τῶν παιδιῶν µας. Εἶναι
ἀπαραβίαστο δικαίωµα ἀπὸ τὶς
διεθνεῖς συνθῆκες νὰ διδαχθοῦν τὰ
παιδιά µας τὴν πίστη τῶν γονέων
τους.

7. ∆ὲν ἔχουµε ἐπιµορφωθεῖ καὶ
εἴµαστε οὐσιαστικὰ ἔξω ἀπὸ τὴν
διαδικασία διδασκαλίας τοῦ νέου
προγράµµατος. Εἶναι ἀπαραίτητο
νὰ προηγηθεῖ ἐνηµέρωση καὶ πρό-
τυπη διδασκαλία ἀπὸ τοὺς συµ-
βούλους, ὥστε νὰ κατανοήσουµε
τὸ νέο τρόπο καὶ τὴν οὐσία τῶν
ἀλλαγῶν ποὺ προτείνει τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας καὶ αὐτὸ διότι ἡ πρά-
ξη πολλὲς φορὲς δίνει ἄλλη ὀπτική,
σὲ σχέση µὲ αὐτὴν τὴν πρώτη µα-
τιὰ ποὺ δίνει ἡ προφορικὴ καὶ πρό-
χειρη, βιαστικὰ δοσµένη ἐνηµέρω-
ση.

8. Τέλος εἶναι σηµαντικὸ νὰ
ἔχουµε οἱ καθηγητὲς καὶ οἱ µαθητὲς
τὰ νέα βιβλία, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι
καρπὸς τῆς συνεργασίας ὅλων
ὅσων ἐµπλέκονται σὲ αὐτὴ τὴν δια-
δικασία Ἐκκλησίας, ΠΕΘ καὶ Πολι-
τείας. Εἶναι πολὺ σηµαντικὸ νὰ
µποροῦµε νὰ ὁρίζουµε τὸ περιεχό-
µενο, τὴν οὐσία καὶ τοὺς στόχους
τοῦ µαθήµατος «οἱ καθηγητὲς τῆς
τάξης» καὶ ὄχι οἱ «θεωρητικοί» τοῦ
ΙΕΠ καὶ τοῦ Ὑπουργείου.

ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ
Ὁ Πρόεδρος

Μπεϊνᾶς Ἰωάννης
Ἡ Γραµµατέας

Τολιοπούλου Ἄννα»
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ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
α΄. Οἱ κήρυκες

τοῦ θείου λόγου
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει φτά-

σει στ᾿ αὐτιά ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Εἶναι πολλοί πού δέν τούς δόθηκε
ἡ εὐκαιρία νά τόν ἀκούσουν ἤ δέν
θέλησαν νά τόν ἀκούσουν ἀπό ὑπε-
ρηφάνεια καί προκατάληψη. Γι᾿
αὐτούς ὁ Χριστός δέν γεννήθηκε
ἀκόμα. Καί δέν ξέρω ἄν θά γεννη-
θεῖ ποτέ. Ὡστόσο, τό κήρυγμα τοῦ
θείου λόγου πρέπει νά ὑπάρχει
ἀδιάκοπα, γιατί δέν γνωρίζουμε πό-
τε ἀνοίγει ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου,

γιά νά τόν δεχτεῖ.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός

Ρωμαίους ἐπιστολή του λέει ὅτι γιά
νά ἐπικαλεστοῦν οἱ ἄνθρωποι τό
Χριστό πρέπει προηγουμένως νά
τόν πιστέψουν. Καί ἀναρωτιέται:
«Πῶς θ᾿ ἀκούσουν γι᾿ αὐτόν, ἄν κά-
ποιος δέν τούς τό κηρύξει; Καί πῶς
θά κηρύξουν σωστά, ἄν δέν τούς
ἀποστείλει ὁ Κύριος; Γι᾿ αὐτό προ-
φήτεψε ἡ Γραφή: Πόσο ὄμορφος
εἶναι ὁ ἐρχομός αὐτῶν πού φέρνουν,
τή χαρμόσυνη εἴδηση!» (ι΄ 14-15).
Χρειάζονται οἱ κήρυκες τοῦ θείου
λόγου καί γιά τά ἑκατομμύρια τῶν
ἀνθρώπων πού δέν γνωρίζουν τόν
ἀληθινό Θεό, ἀλλά καί γιά τούς πι-

στούς πού εὔκολα ξεχνοῦν τίς ἐντο-
λές καί βυθίζονται στήν ἁμαρτία.

Ὡστόσο, δέν ὑπάρχουν πολλοί
ζηλωτές κήρυκες πού νά ἔχουν ἀπο-
στολικό φρόνημα καί νά ἀφοσιω-
θοῦν ἀποκλειστικά στό ἔργο αὐτό.
Στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι δέν
ἐπιλέγουν τά δύσκολα οὔτε κόβουν
τίς συνήθειές τους. Ἐπιδιώκουν τήν
καλοπέραση καί τήν ἄνεση. Ὑπάρ-
χει ἀκόμα καί ἕνας ἄλλος λόγος. Οἱ
περισσότεροι ἄνθρωποι εἶναι ἀπρό-
θυμοι νά ἀκούσουν τό λόγο τοῦ
Θεοῦ, γεγονός πού ἀποθαρρύνει
ἐκείνους πού θέλουν νά τόν διακο-
νήσουν. Ἡ εὐμάρεια ἐπηρεάζει
ἀρνητικά τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
μόνο ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσάρε-
στες καταστάσεις καί ἀπειλές, στρέ-

φονται πρός τό Θεό, ἐνῶ τίς ἄλλες
περιόδους τόν ξεχνοῦν καί ἀσχο-
λοῦνται ἀποκλειστικά μέ τίς βιοτι-
κές τους ὑποθέσεις.

β΄ Ὁ καλός στρατιώτης
τοῦ Χριστοῦ

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συχνά
συμβούλευε τούς μαθητές του καί
τούς παρακινοῦσε νά κάνουν τό
ἱεραποστολικό τους ἔργο μέ προσο-
χή καί κάτω ἀπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, τίς ὁποῖες ἔπρεπε
νά ἐξασφαλίσουν μέ τό δικό τους
πνευματικό ἀγώνα. Οἱ ἐργάτες τοῦ
Εὐαγγελίου πρέπει νά ἔχουν σχέση
μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό, γιά νά ἐνδυ-
ναμώνονται μέ τή χάρη Του. Ἐπίσης
πρέπει νά κακοπαθοῦν, γιά νά εἶναι

καλοί στρατιῶτες καί νά μή ἐμπλέ-
κονται στίς ὑποθέσεις καί φροντί-
δες τῆς ζωῆς. Νά τούς διακρίνει ἡ
νόμιμη ἄθληση, νά εἶναι συνετοί σέ
ὅλα καί νά θυμοῦνται τόν Ἰησοῦ
Χριστό, πού ἔχει ἀναστηθεῖ ἐκ
νεκρῶν.

Ὁ Παῦλος ἐπίσης ἀνέφερε τή δι-
κή του ἐμπειρία, ἡ ὁποία δέν εἶναι
εὐχάριστη. Ἔγραφε στόν Τιμόθεο:
«Νά μή ξεχνᾶς τόν Ἰησοῦ Χριστό,
τόν ἀναστημένο ἀπό τούς νεκρούς
καί ἀπόγονο τοῦ Δαβίδ, σύμφωνα
μέ τό εὐαγγέλιο πού κηρύττω. Γιά
τό εὐαγγέλιο αὐτό κακοπαθῶ ὥς τό
σημεῖο νά μέ δέσουν σάν κακοῦργο.
Ἀλλά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν δένε-
ται. Γι᾿ αὐτό ὅλα τά ὑπομένω γι᾿
αὐτούς πού διάλεξε ὁ Θεός, γιά νά

πετύχουν κι αὐτοί τή σωτηρία πού
ἔφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί νά δο-
ξαστοῦν αἰώνια» (Β΄ Τιμ. β΄ 8-10).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος κακοπα-
θοῦσε σάν νά ἦταν κακοῦργος,
ὅμως τό κήρυγμα δέν τόν σταμάτη-
σε ποτέ. Δέν πτοοῦνταν ἀπό ἀπει-
λές, διώξεις, φυλακίσεις κ.ἄ., πού
οἱ φανατικοί Ἰουδαῖοι καί εἰδωλο-
λάτρες συχνά τοῦ προκαλοῦσαν.
Αὐτό πού συμβούλευε τό μαθητή
του Τιμόθεο ἔκανε καί ὁ ἴδιος στή
ζωή του: «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέ-
δεται» (Β΄ Τιμ. β΄ 9), δηλαδή ὁ
κήρυκας τοῦ θείου λόγου δέν εἶναι
δυνατό νά δεσμευτεῖ. Πάντα θά
κηρύσσει τό λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖ-
ος λόγος δέν δένεται.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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40ον
Ὁ παπικὸς θεσµὸς εἰς σύγκρουσιν

µὲ τὴν κοσµικὴν ἐξουσίαν
Μὲ τὶς πλαστογραφίες εἶχαν τεθεῖ οἱ βάσεις γιὰ ὅλες

τὶς µετέπειτα παπικὲς διεκδικήσεις. Εἴχαµε δεῖ τὴν προ-
οδευτικὴ διαµόρφωση τοῦ παπικοῦ πρωτείου ἀπὸ
τοὺς πρώτους αἰῶνες στὴ ∆ύση, τὴ στροφὴ τοῦ παπι-
κοῦ θρόνου ἀπὸ τὸ 751 στοὺς Φράγκους, τὴ δηµιουρ-
γία τοῦ πρώτου παπικοῦ κράτους τὸ 756 καὶ τὴν πρώ-
τη χρήση τῆς Ψευδοκωνσταντινείου ∆ωρεᾶς στὴν ἐπι-
στολὴ τοῦ Ἀδριανοῦ Α΄(772-795) πρὸς τὸν Καρλοµά-
γνο, στὴν ὁποία ἐκθέτει στὸν βασιλέα τῶν Φράγκων τὰ
προνόµια καὶ δικαιώµατά του σὲ ὅλες τὶς δυτικὲς ἐπαρ-
χίες τῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, τὴ στέψη τοῦ Καρ-
λοµάγνου τὸ 800 στὴ Ρώµη ἀπὸ τὸν πάπα Λέοντα Γ΄
σὲ Αὐτοκράτορα τῶν Ρωµαίων, πράξη ποὺ τόσο ἐξυ-
πηρέτησε τὸν Καρλοµάγνο στὶς διεκδικήσεις του ἔναντι
τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς ὅσο καὶ τὸν Πάπα, ὁ ὁποῖος
εἶχε τὴν ἀνάγκη τῆς στήριξης τῶν Φράγκων ἐναντίον
τῶν Λογγοβάρδων. Ἐπίσης εἴδαµε τὴν πρώτη χρήση
τῶν Ψευδοϊσιδωρείων ∆ιατάξεων ἀπὸ τὸν πάπα Νικό-
λαο Α΄ (858-867) ἐναντίον τοῦ πατριάρχου Μεγάλου
Φωτίου.

Μὲ τὴν τελικὴ κατάκτηση τοῦ παπικοῦ θρόνου ἐκ µέ-
ρους τῶν Φράγκων στὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰώνα ξεκινά-
ει προοδευτικὰ στὴν περίπτωση ἰσχυρῶν Παπῶν ἡ
στροφὴ καὶ ἐναντίον τῶν ἰδίων τῶν Φράγκων αὐτοκρα-
τόρων στὴ µάχη τῆς διεκδίκησης τῆς ἀπόλυτης ἐξου-
σίας τοῦ Παπισµοῦ. Στόχος ἦταν ὁ «ἐκκλησιαστικοπο-
λιτικὸς ὀργανισµὸς τῆς παπικῆς αὐτοκρατορίας», «ἕν
κράτος ὑπεράνω τῶν λοιπῶν κρατῶν, ἐν ᾧ οἱ κληρικοὶ
ἦσαν οἱ κυβερνῶντες, οἱ δὲ λαϊκοὶ οἱ κυβερνώµενοι»,
ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ καθηγητὴς Κωνσταντῖνος
Μουρατίδης[1]. Ἤδη ἀπὸ νωρὶς εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἡ θε-
ωρία περὶ τῶν δύο ξιφῶν. ∆ιατυπώθηκε γιὰ πρώτη φο-
ρά τὸ 496 στὴν ἐπιστολὴ τοῦ πάπα Γελασίου Α΄ πρὸς
τὸν αὐτοκράτορα Ἀναστάσιο Α΄. Βασιζόµενος στὸ χω-
ρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς «οἱ δὲ εἶπον· Κύριε, ἰδοὺ µάχαι-
ραι ὧδε δύο» (Λουκ. 22,38) διακρίνει ὁ Γελάσιος δύο
ἐξουσίες, τὴν κοσµικὴ ἐξουσία καὶ τὴν πνευµατικὴ
αὐθεντία τῶν ἐπισκόπων. Τὴν ἐπισκοπικὴ αὐθεντία
ὁρίζει ὑπεράνω τῆς κοσµικῆς ἐξουσίας, ἐπειδὴ ἀκόµα
καὶ ὁ αὐτοκράτορας «κλείνει µὲ εὐσέβεια τὸν αὐχένα
στοὺς προεστοὺς τῶν θείων πραγµάτων περιµένοντας
ἀπὸ αὐτοὺς τὰ µέσα τῆς σωτηρίας του». Ἡ δὲ παπικὴ
αὐθεντία κατέχει ἰδιαίτερη σηµασία, ἐπειδὴ ὁ Πάπας
Ρώµης ἔχει τοποθετηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ «ὑπεράνω ὅλων
τῶν ἐπισκόπων»[2]. Ἔτσι παρέµειναν τὰ πράγµατα
γιὰ περίπου 600 χρόνια.

Στὸν 11ο αἰώνα ξεκινάει στὴ ∆ύση ὁ «Περὶ Περι-
βολῆς Ἀγώνας». Χρονολογεῖται συνήθως ἀπὸ τὸ
1076, ὅταν ὁ βασιλιὰς Ἑρρῖκος ∆΄ διακήρυξε ἀπὸ τὸ
Βὸρµς τῆς Γερµανίας τὴν ἔκπτωση τοῦ Πάπα Γρηγορί-
ου Ζ΄, µέχρι τὸ 1122, ὅταν βρέθηκε µία συµβιβαστικὴ
λύση µὲ τὸν Κονκορδάτο τοῦ Βόρµς. Ἡ περιβολὴ τῶν
ἐπισκόπων, δηλ. ἡ τοποθέτηση τῶν ἐπισκόπων, µὲ
βάση τὰ φραγκικὰ φεουδαρχικὰ ἔθιµα ἦταν φυσικὸ δι-
καίωµα τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Γερµανίας ἢ τῶν βασιλέ-
ων τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἀγγλίας, ποὺ παρεῖχαν τὰ φέ-
ουδα. Ἡ βασιλικὴ ἢ αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία ἦταν ἡ ὕψι-
στη ἐξουσία, στὴν ὁποία ὅλοι ὄφειλαν ὑποταγὴ καὶ ἔδι-
ναν ὅρκο ὑποτελείας, καὶ οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης
ἦταν φεουδάρχες. Αὐτὸ τὸ δικαίωµα στὰ χέρια λαϊκῶν
ποὺ ἴσχυε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ φραγκικοῦ βασιλείου µέχρι
καὶ τὰ µέσα τοῦ 11ου αἰώνα καὶ ποὺ ὀνοµαζόταν περι-
βολή, ἀµφισβητήθηκε ἀπὸ τὴν Γρηγοριανὴ Μεταρρύθ-
µιση (εἶχε σὰν κεντρικὴ προσωπικότητα τὸν πάπα Γρη-
γόριο Ζ΄), ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰώ-
να καὶ ἔθεσε ὡς στόχο τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Λατινικῆς
Ἐκκλησίας στὴ γνησιότητα ζωῆς τῆς πρωτοχριστια-
νικῆς περιόδου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Περὶ Περιβολῆς Ἀγώνα
καὶ τὴ θέση τοῦ Πάπα κεντρικὰ θέµατα ἦταν ἡ ἀγαµία
τῶν κληρικῶν καὶ ἡ σιµωνία[3]. Ὁ πάπας Γρηγόριος Ζ΄,
βασιζόµενος στὴν ὥς τότε κανονιστικὴ παράδοση καὶ
στὶς µεγάλες πλαστογραφίες τοῦ δυτικοῦ µεσαίωνα, τὴν
Ψευδοκωνσταντίνειο ∆ωρεὰ καὶ κυρίως τὶς Ψευδοϊσι-
δώρειες ∆ιατάξεις εἶχε διατυπώσει τὸ Μάρτιο τοῦ 1075
τὸ Dictatus Papae, ἕνα κείµενο ποὺ περιέχει 27 σύντο-
µες θέσεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ὑπεροχὴ τοῦ θρό-
νου τῆς Ρώµης στὰ πνευµατικὰ θέµατα (π.χ.: ἔχει τὸ δι-
καίωµα µόνος του νὰ ἐγκαθιστᾶ καὶ νὰ καταργεῖ ἐπισκό-
πους ἤ νὰ τοὺς µεταθέτει, νὰ ἀποδεσµεύει ἀπὸ τὸν
ὅρκο ὑποτελείας· στὶς ἐκκλησίες νὰ ἀναφέρεται µόνο τὸ
δικό του ὄνοµα, τὸ ὁποῖο εἶναι µοναδικὸ σὲ ὅλο τὸν κό-
σµο· µόνο µὲ δική του ἀπόφαση θὰ ὀνοµάζεται σύνο-
δος οἰκουµενικὴ καὶ θὰ θεωρεῖται ἕνα βιβλίο ἢ ἕνας νό-
µος ὡς κανονικός· σὲ ἐκεῖνον πρέπει νὰ γίνει προσ -
φυγὴ σὲ ὅλα τὰ σηµαντικὰ ζητήµατα τῆς κάθε Ἐκκλη-
σίας καὶ ἡ δική του δικαστικὴ ἀπόφαση δὲν µπορεῖ νὰ
ἀναιρεῖται παρὰ µόνο ἀπὸ τὸν ἴδιο· δὲν κρίνεται ἀπὸ κα-

νένα· ὁ κάθε Πάπας ποὺ κανονικὰ κατέχει τὸ θρόνο τῆς
Ρώµης χάρις στὴ συµβολὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου θὰ γίνει
ἅγιος· ἡ ρωµαϊκὴ Ἐκκλησία οὔτε πλανήθηκε οὔτε πρό-
κειται νὰ πλανηθεῖ ποτὲ) καθορίζεται ἐκ νέου ἡ θεωρία
τῶν δύο ξιφῶν. Σύµφωνα µὲ τὸ χωρίο Ματθ. 26,52
«ἀπόστρεψόν σου τὴν µάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς·»
τὰ δύο ξίφη, ἡ κοσµικὴ καὶ πνευµατικὴ ἐξουσία, τώρα
ἀνήκουν ἀποκλειστικὰ στὸν Πάπα, τὸν διάδοχο τοῦ
Ἀποστόλου Πέτρου. Ἡ κοσµικὴ ἐξουσία ἁπλῶς παρα-
χωρεῖται ἑκούσια καὶ µὲ τὸ δικαίωµα ἀνάκλησης στὸν
αὐτοκράτορα. Χαρακτηριστικὲς εἶναι οἱ θέσεις 8: «ὅτι
µόνο σὲ ἐκεῖνον ἐπιτρέπεται νὰ χρησιµοποιεῖ τὰ γνωρί-
σµατα τῆς αὐτοκρατορικῆς ἐξουσίας», 9: «ὅτι ὅλοι οἱ κο-
σµικοὶ ἄρχοντες φιλοῦν µόνο τὰ πόδια τοῦ Πάπα» καὶ
12: «ὅτι ἔχει τὸ δικαίωµα, νὰ παύει αὐτοκράτορες»[4].

Μὲ βάση αὐτὲς τὶς θέσεις ἦταν φυσικὰ ἀδύνατο νὰ
βρεθεῖ µία συµβιβαστικὴ λύση µὲ τὸν βασιλέα τῆς Γερ-
µανίας Ἑρρῖκο ∆΄, ὁ ὁποῖος εἶχε τοποθετήσει, ὅπως τὸ
θεωροῦσε φυσικό, νέο ἐπίσκοπο στὸ Μιλάνο ὅπως
ἐπίσης στὸ Σπολέτο καὶ στὸ Φέρµο. Ὁ Πάπας ἀφόρισε
κάποιους συµβούλους τοῦ βασιλέα καὶ ἀπείλησε καὶ
τὸν ἴδιο µὲ ἀφορισµό, ἐὰν δὲν ὑποχωροῦσε. Ἀκολούθη-
σε µετὰ ἀπὸ συνεννόηση µὲ τοὺς ἐπισκόπους τῆς Γερ-
µανίας ἡ παραπάνω διακήρυξη τοῦ βασιλέα ἀπὸ τὸ
Βὸρµς τὸ 876 γιὰ τὴν ἔκπτωση τοῦ Πάπα καὶ στὴ συνέ-
χεια ὁ ἀφορισµὸς τοῦ ἰδίου τοῦ βασιλέα ἐκ µέρους τοῦ
Πάπα. Ὁ Ἑρρῖκος ∆΄ ἀναγκάστηκε τελικὰ στὴν πορεία
πρὸς τὴν Κανόσσα (1076/77), ὅπου ζήτησε καὶ ἔλαβε
τελικὰ συγχώρηση ἀπὸ τὸν Πάπα, ὕστερα ἀπὸ ἀνα-
µονὴ τριῶν ἡµερῶν στὶς πύλες τῆς Κανόσσα
(28/1/1077). Ἀργότερα µετὰ τὸ θάνατο τῶν δύο πρωτα-
γωνιστῶν βρέθηκε συµβιβαστικὴ λύση γιὰ τὸ θέµα τῆς
περιβολῆς µὲ τὸ κονκορδάτο τοῦ Βόρµς (1122)[5]. Ὁ
υἱὸς τοῦ Ἐρρίκου, ὁ αὐτοκράτορας τῆς Γερµανίας
Ἑρρῖκος Ε΄, συµφώνησε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὸ δικαίω-
µα τῆς περιβολῆς µὲ τὸ δαχτυλίδι καὶ τὴν ποιµαντορικὴ
ράβδο, τὰ ἐκκλησιαστικὰ σύµβολα τῆς περιβολῆς, καὶ ὁ
πάπας Κάλλιστος Β΄ παραχώρησε, ὅτι ἡ ἐκλογὴ θὰ γι-
νόταν παρουσίᾳ ἀπεσταλµένων τοῦ αὐτοκράτορα καὶ
ὅτι ὁ αὐτοκράτορας στὴ συνέχεια θὰ παρεῖχε στὸν
ἐκλεγµένο µέσῳ τοῦ σκήπτρου, τοῦ κοσµικοῦ συµβό-
λου τῆς περιβολῆς, τὸ φέουδό του καὶ ὅλα τὰ δικαιώµα-
τα, ποὺ συνδέονταν µ’ αὐτό[6].

Ἡ σύγκρουση µὲ τὴν κοσµικὴ ἐξουσία δὲν ἔληξε ὅµως
µὲ τὰ κονκορδάτα αὐτά. Κορυφώθηκε τὸ 1302 µὲ τὴ βοῦ λ -
λα τοῦ Βονιφατίου Η΄ «Unam Sanctam», στὴν ὁποία ὁ
Πάπας ἀπαιτοῦσε τὴν ὑποταγὴ τῶν µοναρχῶν, στὴν
περίπτωση αὐτὴ τοῦ Γάλλου βασιλέα. Ἡ θέση του ἦταν,
ὅτι τὸ κοσµικὸ ξίφος ὑπάγεται στὸ πνευµατικό, ὅτι ὀφεί-
λει λοιπὸν νὰ χρησιµοποιεῖται ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῷ
τὸ πνευµατικὸ ξίφος χειρίζεται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλη-
σία, δηλ. τὸν Πάπα. Ἐπίσης ἡ κοσµικὴ ἐξουσία ὀφείλει
νὰ ὑπάγεται στὴ δικαστικὴ εὐθύνη τῆς πνευµατικῆς
ἐξουσίας, ἡ ὁποία ἔχει νὰ δώσει λόγο µόνο στὸν Θεό.
Μὲ τὸ θάνατο τοῦ Βονιφατίου ἔληξε ὅµως ἡ πολιτικὴ ἐπί-
δραση τοῦ Πάπα καὶ ἔτσι στὴν πράξη ἔληξε ἡ σηµασία
τῆς θεωρίας τῶν δύο ξιφῶν[7]. Θεωρητικὰ ὡστόσο µέ-
χρι σήµερα ὑπάρχει αὐτὴ ἡ διεκδίκηση τοῦ Παπισµοῦ.
Αὐτὸ φαίνεται µεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπὸ τὴ χρήση τῆς τιά-
ρας κατὰ τὴν τελετὴ στέψης τῶν Παπῶν. Μὲ τὰ τρία
στέµµατα φορέθηκε γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ τὸν πάπα
Κλήµεντα Ε΄ (1305-1314) καὶ γιὰ τελευταία φορά ἀπὸ
τὸν Παῦλο ΣΤ΄ τὸ 1963. Ἀλλὰ καὶ σήµερα ἀκόµα ἐξακο-
λουθεῖ νὰ ἐκφράζει τὴν διεκδίκηση τῆς κοσµικῆς ἐξου-
σίας ἐκ µέρους τοῦ Παπισµοῦ µέσῳ τοῦ ἐµβλήµατος
στὴ σηµαία τοῦ Βατικανοῦ καὶ φυσικὰ µέσῳ τῆς ἴδιας
τῆς ὕπαρξης τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ.
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

«Τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν»
«Ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ

τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ Θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι’ αὐτοῦ»
(Α΄ Ἰωάν. δ΄ 9).

Μᾶς ἀγάπησε τόσο πολὺ ὁ Θεὸς ὥστε ἔστειλε τὸν Υἱό του τὸν μονο-
γενῆ, γιὰ νὰ ζήσουμε τὴν πνευματικὴ καὶ αἰώνια ζωή.

● Ὁ Ἅγιος Νικόδημος παρατηρεῖ: «Κανένα ἄλλο πρᾶγμα οὔτε στὸν
οὐρανὸ οὔτε στὴν γῆ δὲν ἀγοράστηκε μέ μεγαλύτερη τιμή, ὅπως ἡ ἀγάπη
σου. Ἐπειδὴ γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν ἐννέα ἀγγελικῶν ταγμάτων δὲν χύθηκε
οὔτε μία σταγόνα θείου αἵματος. Γιὰ τὴν δική σου ὅμως ἀγάπη χύθηκε
ὅλο τὸ αἷμα ἑνὸς μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ».

Πῶς λοιπὸν ὁ Θεὸς ποὺ τόσο πολὺ μᾶς ἀγαπᾶ νὰ μὴ φροντίζη γιὰ μᾶς;
Ὑπάρχει ἀμφιβολία; Τὰ ἑκατομμύρια θαύματα ποὺ κάνει μέσω τῶν
Ἁγίων του, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, μᾶς τὸ ἀποδεικνύουν.

● Στὸ βιβλιαράκι τοῦ π. Χαρ. Βασιλοπούλου «Ἕνας σύγχρονος Ἅγιος
Ἰάκωβος Μπαλοδῆμος» διαβάζουμε:

«Ὅτε ἐταξίδευεν ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα εἰς τὸ Μονοδένδριον κατὰ τὴν Κα-
τοχὴν καὶ ἔφθασεν εἰς τὴν θέσιν Καρυὲς παρὰ τὸ 19ον χιλιόμετρον τῆς
κεντρικῆς ὁδικῆς ἀρτηρίας Ἰωαννίνων - Κονίτσης, συνήντησε κατὰ τὰς
ἑσπερινὰς ὥρας, γερμανικὴν περίπολον, ἡ ὁποία διὰ νευμάτων τὸν ὑπο-
χρέωνε νὰ σταματήση.

Ἀλλ’ οὗτος μὴ ἐννοήσας καὶ μὴ ἀντιληφθεὶς τὴν περίπολον, καθ’ ὅτι
ἔψαλε τὸν ἑσπερινό του, δὲν ἐσταμάτησε. (Τὴν ὥραν ἐκείνην ἔλεγε τὸν
ψαλμὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου). Ἀμέσως ἐδέχ-
θη ριπὴν αὐτομάτου ὅπλου ἐξ ἀποστάσεως 25 μέτρων. Πλὴν οὐδὲν ὅμως
ἔπαθε.

Ἁπλῶς ἐσταμάτησεν ὡς ἤκουσε τὰς συριζούσας σφαίρας καὶ ὑψώσας
τὰς χεῖρας του πρὸς τὸν οὐρανόν, συνέχισε τὴν προσευχήν του.

Οἱ Γερμανοὶ στρατιῶται ποὺ εἶδαν ὅτι δὲν ἐφονεύθη, τὸν ἐπλησίασαν
ἀλλ’ ἔμειναν ἔκθαμβοι, ὅταν εἶδαν αὐτὸν σῶον καὶ ἀβλαβῆ. Καὶ πάλιν διὰ
νευμάτων τοῦ ἔδειξαν τὸν δρόμον νὰ φύγη χωρὶς καμμίαν ἄλλην διατύ-
πωσιν. Σημειωθήτω ὅτι κατὰ τὰς χαλεπὰς ἐκείνας ἡμέρας ἐταξίδευε
χωρὶς ταυτότητα, ἤ ἄδειαν κ.λπ. Οὐδεὶς ἤλεγχε τὸν πασίγνωστον Παπαϊ-
άκωβον».

Τὸ θαῦµα τῆς νάρκης
Ὁ π. Ἰάκωβος ὄχι μόνον εἰς τὴν Κατοχήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν συμμοριτο-

πόλεμο διέτρεξε κινδύνους. Τὸ σπουδαῖον ὅμως εἶναι, ὅτι ὁ Θεὸς τὸν διε-
φύλαξε κατὰ θαυμαστὸν τρόπον ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς τοὺς κινδύνους. Τὸ
δὲ σπουδαιότερον εἶναι ὅτι ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐγίνετο ἀφορμὴ νὰ σωθοῦν
καὶ ἄλλοι, διὰ νὰ βλέπωμεν ἐφαρμοζόμενον τὸ «τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν
τὰ πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Μία τοιαύτη θαυμαστὴ διάσωσίς του
εἶναι καὶ ἡ ἀκόλουθος.

Κάποιαν ἄλλη ἡμέρα ἐπέστρεφε ἀπὸ τὸ χωριὸ Σουδενά, ποὺ ἐλειτούρ-
γησε, εἰς τὸ Μοναστηράκι του, ποὺ ἀπεῖχε δύο ὧρες περίπου. Στὸν ἐρη-
μικὸ ἐκεῖνο δρόμο βαδίζοντας προσηύχετο νοερῶς, ὅπως συν ήθιζε πάντο-
τε. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς κατώρθωνε νὰ ἔχη εἰς ἐφαρμογὴν τὸ «ἀδιαλεί-
πτως προσεύχεσθε».

Ἐν τῷ μεταξὺ ἄνδρες τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ ἐναρκοθέτησαν ἕνα σημε-
ῖον τοῦ δρόμου. Κατέλαβαν ἀκολούθως τὸ ὕψωμα καὶ παρακολουθο-
ῦσαν, μήπως περάση κανεὶς συμμορίτης. Αἴφνης βλέπουν νὰ ξεπροβάλῃ
ἀνύποπτος ὁ π. Ἰάκωβος στὸ ναρκοθετημένο σημεῖο τοῦ δρόμου. Μπή-
χνουν τὶς φωνές, διὰ νὰ τὸν προλάβουν: «Παπούλη... Παπούλη...». Ἀλλὰ
ὥσπου ν’ ἀκούση ὁ π. Ἰάκωβος -ἦταν ἄλλωστε προσηλωμένος στὴν προ-
σευχή- τὴν πάτησε τὴν νάρκη. Ἐξερράγη μὲ δαιμονιώδη κρότον. Ἐβούϊ-
ξαν οἱ πλαγιὲς καὶ τὰ φαράγγια καὶ σύννεφα κονιορτοῦ ἐσηκώθησαν. Λὲς
καὶ ἐξερράγη κάποια ἀπὸ τὰς φιάλας τῆς Ἀποκαλύψεως.

«Πάει ὁ φουκαρὰς ὁ Παπούλης», λέγουν οἱ στρατιῶται καὶ τρέχουν εἰς
τὸν τόπον τοῦ δυστυχήματος. Καὶ τὶ βλέπουν; Τρίβουν τὰ μάτια τους.
Δὲν μποροῦν νὰ τὸ πιστέψουν. Βλέπουν τὸν π. Ἰάκωβο ἄσπρον ἀπὸ τὴν
σκόνη σὰν μυλωνᾶ, νὰ τινάζη τὰ ράσα του, χωρὶς νὰ ἔχη πάθει τίποτε.
Δὲν μποροῦν νὰ συνέλθουν ἀπὸ τὴν ἔκπληξίν των.

-Καὶ δὲν ἔπαθες, Παπούλη, τίποτε! ρωτοῦν μὲ θαυμασμόν.
-Πῶς νὰ πάθω, παιδιά μου; Ἀφίνει ὁ Θεὸς νὰ πάθωμε τίποτε, ἀφοῦ

ἔλεγα τὴν προσευχή μου; Καὶ σᾶς δὲν θὰ σᾶς ἀφήση ὁ Θεὸς νὰ πάθετε
τίποτε. Θὰ σᾶς φυλάξη νὰ γυρίσετε στὰ σπίτια σας. Μονάχα νὰ πηγαίνε-
τε μὲ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Νὰ καθήσω, παιδιά μου, νὰ ἐξομολογηθῆτε,
καὶ μεθαύριο νὰ σᾶς λειτουργήσω νὰ κοινωνήσετε;

-Ναί, παπούλη, ἀπήντησαν ὅλοι τους μὲ ἕνα στόμα συνεπαρμένοι ἀπὸ
τὸ θαῦμα.

Ἡ εὐκαιρία ἦταν μοναδικὴ νὰ κερδηθοῦν οἱ ψυχὲς αὐτὲς καὶ ὁ ἄξιος
λευΐτης, ποὺ ἐνδιεφέρετο μόνον διὰ νὰ σωθοῦν ψυχές, τὴν ἐξεμεταλλεύ-
θη. Σὲ λίγο καθισμένος σὲ μιὰ πέτρα κάτω ἀπὸ ἕνα δένδρο φορώντας τὸ
πετραχήλι του, μέσα στὸ κρύο τοῦ χειμῶνος, τοὺς ἐξωμολογοῦ σε ἕνα -
ἕνα. «Οὕτως ἐκαθέζετο» καὶ ὁ Κύριος παρὰ τὸ φρέαρ τῆς Σιχὰρ καὶ ἐξω-
μολογοῦσε μιὰ ἁμαρτωλή.

Τὴν θαυμασίαν καὶ ὑπέροχον αὐτὴν ἀτμόσφαιραν, ποὺ ἦταν γεμάτη
ἀπὸ ἔξαρσιν, εὐλάβειαν καὶ κατάνυξιν, θέλησε δυστυχῶς νὰ ταράξη ἕνας
λοχίας, ποὺ ἦταν δάσκαλος στὸν πολιτικό του βίο. Αὐτὸς στάθηκε πει-
ρασμὸς καὶ προσπαθοῦσε νὰ ἐμποδίση τοὺς στρατιώτας ἀπὸ τὴν ἐξομο-
λόγησιν.

- Τί ἀνοησίες εἶναι αὐτές, ποὺ πηγαίνετε σὲ ἕνα τράγο νὰ πῆτε τί ἔχετε
καμωμένα; Αὐτὰ εἶναι βλακεῖες.

- Μά, κὺρ Λουχία, ἀπαντᾶ ἕνας Ρουμελιώτης στρατιώτης, ἡμεῖς ἰδῶ
εἴδαμι θᾶμμα μί τὰ μάτια μας κὶ λὲς νὰ μὴ πιστέψουμι. Ἰδὼ τραίνου, πα-
τάει τ’ νάρκα κι’ τοῦ τινὰζ στὸν ἀέρα, τοῦ κάν’ ἀεροπλάνου, κί τοῦ κάν’
χίλια - δυὸ κουμμάτια, κὶ θὰ γλύτουνι ὁ γερόπαπας; Μὲ τὸ συμπάθειο κι’
ὅλας, ἀλλὰ δὲν εἶνι καλὰ πράγματα αὐτὰ π’ λές.

- Τί θαῦμα, μωρέ, ἠλίθιοι, μοῦ τσαμπουνᾶτε. Αὐτὸ ἦταν ἕνα τυχαῖον γε-
γονός, τὸ ὁποῖον ἐξηγεῖται φυσικῶς. Ἁπλούστατα. Ἐπατήθη ἡ νάρκη καὶ
τὰ ἀέρια μὲ τὰ βλήματα διέφυγον πρὸς τὴν ἀντίθετον κατεύθυνσιν καὶ
τυχαίως δὲν τὸν ἔθιξε κανένα. Τὸ πήρατε τώρα καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνετε
«θαῦμα!... θαῦμα»!... καὶ κάνετε σὰν γυναικοῦλες ὑστερικές. Ποῦ βρή-
κατε τὸ θαῦμα; Τί ὑστερίες εἶναι αὐτές; Ντροπή σας...

Αὐτὰ ἔφθασαν καὶ στὰ ἀφτιὰ τοῦ π. Ἰακώβου, ὁ ὁποῖος ἐπῆγε καὶ τοῦ
εἶπε: «Παιδί μου, μὴ τὰ λὲς αὐτά. Δὲν κάνει. Ἔλα καὶ σὺ νὰ ἐξομολο-
γηθῆς, νὰ γίνης ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ, νὰ σὲ φυλάξη ὁ Θεὸς καὶ νὰ πᾶς
στὸ σπίτι σου».

Ἐκεῖνος δὲν καταδέχτηκε νὰ τοῦ δώση κἄν ἀπάντησιν καὶ προσοχήν,
παρὰ μόνον τὸν ἐκοίταξε μὲ ἕνα περιφρονητικὸ βλέμμα. Κατόπιν πῆρε
ἀγγαρία μερικοὺς ἄνδρας καὶ πῆγε πιὸ πέρα στὸ δάσος, γιὰ νὰ κόψουν
ξύλα. (Ἦταν εἴπαμε λοχίας). Ἐκεῖ ὅμως ἐπάτησε καὶ αὐτὸς νάρκη. Τὸν
ἐτίναξε στὸν ἀέρα καὶ τὸν ἔκαμε κομμάτια! Αὐτὸν μόνον καὶ κανένα
ἄλλον!

Τὸν δυστυχῆ! Ὁ Θεὸς τοῦ ἔδωσε εὐκαιρίαν νὰ μετανοήση, ἀλλὰ αὐτός,
πονηρὸς καὶ διεστραμμένος, ἀδιόρθωτος ἔμεινε ὁ δόλιος.

Ἀρνοῦνται οἱ θεολόγοι Ν. Πιερίας
νὰ ἐφαρµόσουν τὸ νέον πρόγραµµα σπουδῶν

Νὰ ποθοῦµε τὴν αἰώνια Βασιλεία
Στὸ σηµερινὸ ἱερὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσµα ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστὸς

µὲ τὴν παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου µᾶς παρουσιάζει
τὴν ἐδῶ ἐπίγεια ζωὴ καὶ τὴν µετὰ θάνατον ζωή, στὸν ἄλλο κόσµο. Στὴν πα-
ροῦσα ζωὴ ὁ πλούσιος ἀπολαµβάνει ὅλες τὶς ἐπίγειες καὶ κοσµικὲς χαρές,
ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ὅλες τὶς ἐφήµερες καὶ φευγαλέες ἀπολαύσεις καὶ
εὐφραίνεται µὲ τὰ πλούσια φαγητά, τὰ πολυτελῆ ἐνδύµατα καὶ τὰ σπάταλα
καὶ ἐπιδεικτικὰ συµπόσια καὶ γλέντια. Στὸ πρόσωπο αὐτοῦ τοῦ πλουσίου ὁ
Χριστὸς µᾶς παρουσιάζει µιὰ εἰκόνα γνωστὴ στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη. Σύµφω-
να µὲ τὰ τότε δεδοµένα οἱ πλούσιοι ἦταν αὐτοί, ποὺ δὲν εἶχαν σχέση µὲ τὸν
Θεό. Θεὸς ἦταν ὁ ἑαυτός τους καὶ δὲν ὑπολόγιζαν τὴν µετὰ θάνατον ζωὴ καὶ
τὸ ὅτι αὐτὰ ποὺ ἔχουν ἐδῶ δὲν θὰ τὰ ἔχουν ἐκεῖ.

Ἀπὸ τὸ ἕνα µέρος οἱ πλούσιοι µὲ τὴν ἔννοια τὴν ὑλικὴ καὶ κοσµική, ἀλλὰ
καὶ µὲ τὴν ἔννοια ὅτι αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ ἀκριβῶς θέλουν νὰ ζήσουν τὴ
ζωή τους καὶ καθόλου, µὰ καθόλου δὲν σκέπτονται τὶ θὰ γίνη µετὰ θάνατον.

Ἀπὸ τὸ ἄλλο µέρος εἶναι οἱ πτωχοί. Ἐδῶ εἶναι ὁ πτωχὸς Λάζαρος καὶ ὁ
Κύριος τὸν ἐµφανίζει στὴν ἔσχατη κατάστασι τοῦ πτωχοῦ. ∆ὲν παίρνει πε-
ρισσότερο. Στὴν Παλαιὰ ∆ιαθήκη οἱ πτωχοὶ ἐθεωροῦντο ὅτι εἶναι οἱ δοῦλοι
τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἄλλη ζωή. Αὐτοὶ ποὺ δέ-
χονται ὅτι ὅ,τι κι ἄν τοὺς συµβαίνει σ’ αὐτὸν τὸν κόσµο πρέπει νά κάνουν
ὑποµονή. ∆ὲν γογγύζουν, δὲν παραπονοῦνται, µὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἀκριβῶς
µετὰ θάνατον θὰ ἔχουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ, τὰ αἰώνια ἀγαθά.

Ἀπ’ τὴ µιὰ µεριά, λοιπόν, αὐτοὶ ποὺ δὲν σώζονται καὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη αὐτοὶ
ποὺ σώζονται. Καὶ αὐτοὶ ποὺ δὲν σώζονται ταυτίζονται µὲ αὐτοὺς ποὺ
ἔχουν, θέλουν νὰ ἔχουν ἀφθονία ὑλικῶν ἀγαθῶν, θέλουν νὰ περνοῦν καλά.
Μ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν βιοτικὰ ἀγαθὰ ταυτίζονται ὅλοι ἐκεῖνοι, ποὺ ἔτσι κι
ἀλλιῶς στεροῦνται, δὲν ἀπολαµβάνουν στὸν κόσµο αὐτό, στεροῦνται καὶ τὰ
πιὸ στοιχειώδη ἀγαθά.

Στὸ πρόσωπο τοῦ πλουσίου θὰ λέγαµε πὼς ἔχουµε αὐτούς ποὺ ἀδια-
φοροῦν γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους καὶ δὲν νοιάζονται ποὺ τὴν χάνουν,
ἐνῶ στὸ πρόσωπο τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου ἔχουµε αὐτούς ποὺ εἶναι οἱ δοῦλοι
τοῦ Θεοῦ καὶ σώζονται.

Ἐδῶ ἔχει πάρα πολὺ µεγάλη σηµασία ὅτι µιλάει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Καὶ τὸ
κάνει αὐτὸ στὴν παροῦσα παραβολὴ παίρνοντας τὰ δύο ἀκραῖα παραδεί-
γµατα: τὸν πλούσιο, ποὺ εὐφραίνεται καθηµερινὰ καὶ τὸν πτωχό, ποὺ δὲν
ἔχει οὔτε νὰ φάει. Ἀκόµη καὶ τὰ σκυλιὰ πηγαίνουν κοντά του, γιὰ νὰ γλεί-
ψουν τὶς πληγές του. Καµµιὰ ἀνθρώπινη παρηγοριὰ δὲν ἔχει. Τὸ µόνο ποὺ
τὸν παρηγορεῖ εἶναι ὅτι ἔρχεται ἡ ἄλλη ζωή. Προσµένει καὶ ἑτοιµάζεται γιὰ
τὴν ἄλλη ζωή. Ὅπως, ὅµως, τὸν παρουσιάζει ὁ Κύριος τὸν πτωχό, ὄχι
ἁπλῶς ὑποφέρει, ἀλλὰ ὑποφέρει ἀγόγγυστα, ὑποφέρει χωρὶς νὰ παραπο-
νεῖται, στερεῖται ἐλπίζοντας στὸν Θεό.

Ἔτσι, ὅπως κάθεται ἐκεῖ περιφρονηµένος ἀπὸ ὅλους ὁ πτωχὸς Λάζαρος
καὶ βλέπει τὴν ὅλη κατάστασί του, ζῆ ὅλη τὴν πραγµατικότητα αὐτὴ καὶ κάνει
πολλὴ ὑποµονή. ∆ὲν διαµαρτύρεται, δὲν ἐκφράζει παράπονο, δὲν ἀντιδρᾶ,
δὲν κάνει τὸ θῦµα. Ὑποµένει µὲ θαυµαστὴ καρτερία, κάνει τὸν κανόνα του.

Καὶ ὁ κάθε χριστιανός, ἡ κάθε µιὰ ψυχὴ ἔτσι πρέπει νὰ σκεφθῆ, ἄν θέλει
νὰ ἔχη αὐτὸ τὸ ταπεινὸ πνεῦµα. Νὰ ἀνήκει δηλ. στὴν µερίδα τῶν ἀνθρώ-
πων ἐκείνων ποὺ σώζονται, σύµφωνα µὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Κυρίου. Νὰ
στρώση τὸν ἑαυτό του κάτω καὶ νὰ ὑποµείνη ὅ,τι χρειασθῆ νὰ ὑποµείνη. Νὰ
βαστάση καρτερικὰ ὅ,τι χρειασθῆ νὰ βαστάση.

Στὴ συνέχεια θὰ παραθέσουµε πνευµατικὴ διδαχὴ καὶ ἐµπνευσµένα σχό-
λια στὸ ἐν λόγῳ ἀνάγνωσµα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὸν καταξιωµένο
Ἱεροκήρυκα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ πνευµατικὸ τῶν φοιτητικῶν µου χρόνων
µακαριστὸ Ἀρχιµανδρίτη π. Συµεὼν Κραγιόπουλο.

«Τελείωσε ἡ ζωή. Τελείωσε καὶ γιὰ τοὺς δύο. Φεύγει ὁ Λάζαρος καὶ πηγαί-
νει -λέει- στοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραάµ. Φεύγει καὶ ὁ πλούσιος καὶ πηγαίνει
στὸν Ἅδη. Καὶ ἀπ’ ἐκεῖ καθὼς βλέπει τὸν Λάζαρο στὸ κόλπο τοῦ Ἀβραάµ, λέ-
ει στὸν Ἀβραάµ· «Στεῖλε τὸν Λάζαρο νὰ βρέξει λίγο τὸ δακτυλάκι του στὸ νερὸ
καὶ νὰ καταψύξει τὰ χείλη µου, τὴν γλώσσα µου ποὺ καίγοµαι µέσα σ’ αὐτή τή
φλόγα» (στ. 24). Λόγια τοῦ Χριστοῦ. Βέβαια αὐτὸ δὲν σηµαίνει ὅτι θά ’ναι ἐκεῖ
ἡ φλόγα ὑλική, ἀλλὰ θὰ εἶναι ὀδύνη, διότι ἀµέσως τοῦ λέει ὁ Ἀβραάµ: «∆ὲν
µπορεῖ νὰ γίνει αὐτό, θυµήσου ὅτι ἐσὺ τὰ χάρηκες ὅλα στὴ ζωή σου· ἐδῶ
ὀδυνᾶσαι. Ὁ Λάζαρος µόνο κακὰ εἶχε στὴ ζωή του καὶ τὰ ὑπέµεινε· καὶ τώρα
παρακαλεῖται, τώρα παρηγορεῖται καὶ σὺ ὀδυνᾶσαι. Ἀλλὰ ἐπιπλέον εἴµαστε
τόσο χωρισµένοι, ὑπάρχει χάσµα µεταξύ µας, ποὺ οὔτε ἐµεῖς µποροῦµε νὰ
’ρθοῦ µε ἐκεῖ οὔτε ἐσεῖς µπορεῖτε νὰ ’ρθεῖτε ἀπὸ κεῖ ἐδῶ» (στ. 25-26).

Καθαρὰ πράγµατα. Πῆγες στὴν κόλαση; Πῆγες. ∆ὲν µπορεῖς νὰ πηδήξεις
τὸ χάσµα ποὺ ὑπάρχει καὶ νὰ περάσεις στὴν ἄλλη ὄχθη. Ὅ,τι θὰ γίνει, θὰ γί-
νει ἐδῶ σ’ αὐτὸν τὸν κόσµο. ∆ὲν µπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ, “ἔ, ἄς πᾶµε ἐκεῖ καὶ
βλέπουµε”. ∆ὲν ἔχει τέτοια. Σὲ πολλὰ πράγµατα ἐδῶ στὴ ζωὴ µπορεῖ κανεὶς
νὰ πεῖ, ἄς ἔρθει ἡ ὥρα ἐκείνη καὶ βλέπουµε, γιὰ ἕνα ὅποιο θέµα· ἀλλὰ στὸ
θέµα ὅµως τῆς µεταθανατίου ζωῆς δὲν µποροῦµε νὰ ποῦµε, ἄς πᾶµε καὶ
βλέπουµε. Ὅ,τι θὰ κάνεις θὰ κάνεις ἐδῶ.

Ἔζησες ἐδῶ κυνηγώντας τὴν ἀπόλαυση ἔτσι ἤ ἔτσι, κυνηγώντας τὴν
ἀνάπαυσή σου καὶ τὴν καλοπέρασή σου; Θὰ χαθεῖς. Ἔζησες ἐδῶ, ὅ,τι κι ἄν
ἐπιτρέψει ὁ Θεός -διότι ὁ Θεὸς τὰ κανονίζει αὐτὰ καὶ τὰ οἰκονοµεῖ ἔτσι -ὅπως
ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ εἶσαι, καὶ ἀπὸ πλευρᾶς ὑλικῶν ἀγαθῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
πλευρᾶς ψυχικῶν καταστάσεων; Σοῦ συµβαίνει νὰ ἔχεις πολλὴ φτώχεια
στὰ πνευµατικά; Νὰ ὑποµένεις, νὰ ἀνεχθεῖς, νὰ µὴ παραπονεθεῖς, νὰ περι-
µένεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ ἐλεήσει. Ὁπωσδήποτε, ὁπωσδήποτε ὅταν φύγου-
µε ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσµο, ὅσοι ἐδῶ θὰ κακοπαθήσουν ἕνεκα τοῦ Κυρίου, θὰ
κακοπαθήσουν πιστεύοντας στὸν Κύριο καὶ περιµένοντας τὴν µέλλουσα
ζωή, ὄντως ἐκεῖ θὰ παρηγορηθοῦν. Ὄντως ἐκεῖ θὰ σωθοῦν. Οἱ ἄλλοι θὰ χα-
θοῦν. Καὶ δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ µεταπηδήσει ὁ ἕνας ἀπ’ τὴ δική του θέση
νὰ πάει στὴν ἄλλη».

Ἔπειτα ἀπὸ τὴν ὁλοσχερῆ διαφορὰ τῆς ζωῆς, τῶν ἐνδιαφερόντων καὶ
τῆς προοπτικῆς τοῦ πλουσίου ἀπὸ τὸν πτωχὸ Λάζαρο, ὕστερα ἀπὸ τὸ τρα-
γικὸ ἀποτέλεσµα τῆς ἐπιπόλαιας ἐπιλογῆς τοῦ πλουσίου καὶ τὴν αἰώνια κα-
ταδίκη του, ἐν ἀντιθέσει µὲ τὴν µακάρια ἐν Κυρίῳ κοίµησι τοῦ πτωχοῦ καὶ
τὴν ἀξιοζήλευτη ἀπόλαυσι τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τῆς ἀγέραστης µακαριότη-
τος καὶ µετὰ ἀπὸ τοὺς ἡρωϊκοὺς ἄθλους τῶν ἁγίων Μαρτύρων τῆς Ὀρθο-
δόξου ἡµῶν Πίστεως καὶ τὴν ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν τῆς Ἐπουρανίου Βα-
σιλείας, τό µήνυµα τῆς σηµερινῆς Κυριακῆς εἶναι νὰ ζοῦµε κατὰ Θεὸν καὶ
σύµφωνα µὲ τὸ Πανάγιο θέληµά Του καὶ νὰ ποθοῦµε καὶ νὰ λαχταροῦµε τὰ
αἰώνια ἀγαθὰ τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, γιὰ τὴν ἀπόκτησι τῶν ὁποίων
νὰ ἐργαζόµαστε σύµφωνα µὲ τὸ θεῖο θέληµα σὲ ὅλη µας τὴ ζωή.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείµ
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Μετὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὸ Καπανδρίτι, θαῦμα καὶ εἰς τὸν Βαχὸν Βιάννου

«Οἱ µέλισσες σέβονται τὶς Ἱερές µας Εἰκόνες, ἐµεῖς;»
Ἱεράπετρα 10 Ὀκτωβρίου 2016

Ἐπισκεφτήκαµε λίγες ἡµέρες πρὶν στὴν οἰκία του
στὸ Βαχὸ Βιάννου, τὸν Γέροντα Ἱεροµόναχο Ἀρχιµαν-
δρίτη Ἰωαννίκιο Ἀνδρουλάκη καὶ µείναµε ἄφωνοι, ὅταν
ἀντικρύσαµε τὸ θαῦµα µὲ τὶς
φωτογραφίες τοῦ Ἁγίου µας
Χατζῆ-Ἀνανία ἐκ Μαλλῶν.

Ὅπως ὁ Γέροντας µᾶς µετέ-
φερε, ὁ πιστὸς κ. Νικόλαος
Ὀρφανουδάκης µελισσοκόµος
ἀπὸ τὰ Χανιά, τὸν εἶχε ἐπισκε-
φτεῖ πρὶν ἀπὸ λίγους µῆνες καὶ
τοῦ ζήτησε µερικὲς εἰκόνες τοῦ
Ἁγίου, ὥστε γιὰ εὐλογία νὰ τὶς
τοποθετήσει σὲ κυψέλες στὸ
µελίσσι του, ὅπως καὶ ἔγινε.

Ὅταν ὁ µελισσοκόµος ἄνοιξε
τὶς κυψέλες του παρατήρησε µὲ
ἔκπληξη, ὅτι οἱ µέλισσες εἶχαν
«κεντήσει» µὲ τὸ κερί τους γύρω ἀπὸ τὶς εἰκόνες, µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ σχηµατιστεῖ µία κορνίζα ποὺ στὴ µέση
ἔµενε ὁλοκάθαρη ἡ µορφὴ τοῦ Ἁγίου.

Ὁ Γέροντας µᾶς ἀνέφερε ὅτι ἡ µέλισσα εἶναι τὸ κα-
θαρότερο ἔντοµο, πετάει µόνο ἀπὸ ἀνθὸ σὲ ἀνθό, µᾶς

χαρίζει τὸ µέλι καὶ τὸ κερὶ ποὺ ἀνάβουµε στὶς ἐκκλησίες
µας, τὸ χαρακτήρισε ἀξιόλογο, θαυµαστὸ καὶ τόνισε ὅτι
ὁ Χατζὴ-Ἀνανίας εἶναι ἀνεξάντλητος Κρουνὸς θαυµά-
των καὶ ἰαµάτων. 

Ἀφοῦ πρῶτα µᾶς ἔθεσε τὸ
ἐρώτηµα «ἡ µέλισσα ποὺ εἶναι
ἔντοµο σέβεται τὶς εἰκόνες, ἐµεῖς
τί κάνουµε;», πρόσθεσε ὅτι δὲν
εἶναι δύσκολο νὰ ἔχουµε τὴ Χά-
ρη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ
µας καὶ ὅτι µὲ νηστεία, προσ -
ευχὴ καὶ ἐκκλησιασµό, ὁ κάθε
ἕνας µπορεῖ νὰ βιώσει κάποιο
θαῦµα στὴ ζωή του.

Ὅµοια θαύµατα ἔχουν κατα-
γραφεῖ στὴν Ἱ.Μ. Ἐσφιγµένου
στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ στὸ Καπαν-
δρίτι µὲ ἁγιογραφίες Ἁγίων,

ἀλλὰ πρώτη φορά παρουσιάζε-
ται σὲ φωτογραφίες Ἁγίου, χωρὶς

µάλιστα νὰ ὑπάρξει τὸ παραµικρὸ ψεγάδι καὶ αὐτὸ δίνει
ἀπάντηση σὲ ὅσους δύσπιστους, ἐπικαλοῦνταν τὰ
χρώµατα τῶν ἁγιογραφιῶν.

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Γέροντα καὶ πνευµατικοῦ µου
Ἐµµανουὴλ Γερακιανάκης

Ὁ Ὅσιος Χατζὴ-Ἀνανίας ἐκ Μαλλῶν,
Κρουνὸς Θαυμάτων καὶ Ἰαμάτων

᾿Επίκαιρα βιβλία τῶν ἐκδόσεων τοῦ «Ο.Τ.»
᾿Eπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς

ἐπετείου τοῦ ἀθανάτου ἔπους τοῦ
1940 – 1941 ὑπενθυµίζοµεν τὸ βι-
βλιαράκι τοῦ ἀειµνήστου ἱδρυτοῦ τῆς
Π.Ο.Ε.

᾿Aρχιµ. Χαραλάµπους
∆. Βασιλοπούλου

«ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ»

᾿Εξιστορεῖ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἔζη-
σεν ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεὺς συµµε-
τασχών, ὡς γνωστόν, ὡς στρατιώτης
εἰς τὸν ἑλληνοϊταλικὸν πόλεµον εἰς
τὴν ᾿Αλβανίαν.



Σελὶς 4η 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

3ον
Και στὸ φύλλο αὐτό, καλοί µου φίλοι, θὰ συνεχί-

σουµε µὲ τὴν παράθεση τῶν ἐπιστηµονικῶν ἐρευνῶν
ποὺ ἔχουν σχέση µὲ τὸ θέµα µας, µὲ ὅσο συνοπτικὸ
τρόπο γίνεται. Ἔχουµε λοιπόν�

6η ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
Σύµφωνα µὲ Ἀµερικανικὴ ἔρευνα ποὺ δηµοσιεύτη-

κε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἀµερικανικῆς Ἑταιρείας Παι-
διατρικῆς, οἱ γονεῖς πρέπει νὰ λάβουν τὰ µέτρα τους
προκειµένου νὰ ἀποµακρυνθοῦν τὰ παιδιὰ τους
ἀπ’ τὴν πολύωρη χρήση τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν
ἱστοσελίδων κοινωνικῆς δικτύωσης, γιὰ τὴν ἀπο-
φυγὴ καταθλιπτικῶν τάσεων.

Μάλιστα οἱ ἐπιστήµονες τῆς Ἀµερικανικῆς Ἑταιρεί-
ας Παιδιατρικῆς βάφτισαν αὐτὴ τὴν ἐµµονὴ µὲ τὸν
γνωστὸ ἱστότοπο κοινωνικῆς δικτύωσης «Faceboοk
Depression» (κατάθλιψη τοῦ Faceboοk)

Σὲ περίπτωση ποὺ οἱ ἔφηβοι εἶναι εὐάλωτοι συν -
αισθηµατικὰ ἢ συνεσταλµένα παιδιὰ µὲ προβλή-
µατα ἀποδοχῆς τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἐκτιµᾶται ὅτι
αὐτὴ ἡ ἀχανὴς κοινωνία τοῦ Facebook νὰ ἐπιδει-
νώνει τυχὸν ὑφιστάµενη κατάθλιψη ἢ νὰ πυρο-
δοτεῖ µία καταθλιπτικὴ συµπεριφορὰ ποὺ ὥς τό-
τε ἐλεγχόταν. 

Ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας δρ. Cwenn Ὁ’ Keeffe,
σὲ συνέντευξή της πρὸς ἀµερικανικὲς καὶ βρεττανικὲς
ἐφηµερίδες τόνισε ὅτι «τὸ Facebook ἀποτελεῖ ἔµµεσα
ἕνα ἀρκετὰ ἀνταγωνιστικὸ χῶρο γιὰ παιδιὰ µὲ χαµηλὴ
αὐτοπεποίθηση, καθὼς ἀνανεώνονται οἱ σελίδες τῶν
δηµοφιλῶν παιδιῶν καὶ “ἀβγατίζουν” οἱ νέοι φίλοι, ἐνῷ
δηµοσιεύονται πάντα φωτογραφίες πανευτυχῶν νε-
αρῶν µὲ γελαστὰ καὶ συνήθως ὄµορφα πρόσωπα».
Ἐπιπλέον ἀνέφερε καὶ τὴν χαρακτηριστικὴ περίπτω-
ση µιᾶς 15χρονης, ἡ ὁποία αὐτοκτόνησε, ἐπειδὴ τὴν
ἀπέρριψαν ἀπ’ τὸ Facebook !!![1]

7η ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
Πρόκειται γιὰ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστηµίου Καο-

σιοὺνγκ τῆς Ταϊβάν, ποὺ δηµοσιεύτηκε στὸ ἐπιστη-
µονικὸ περιοδικὸ «jurnal of Adolescent Health». Αὐτὴ
ἔγινε σὲ δεῖγµα 9.400 ἐφήβων καὶ ἔδειξε πὼς ὅσο πε-
ρισσότερο οἱ νέοι περνοῦν τὸν χρόνο τους στὸ
διαδίκτυο, ἀποκτώντας ἐθισµὸ µὲ αὐτό, τόσο φέ-
ρονται ἐπιθετικὰ σὲ ἄλλους νέους ἢ στὴν οἰκογέ-
νειά τους. Ἐπίσης ἡ ἔρευνα δὲν ἀπέκλεισε νὰ
ἰσχύει καὶ ἡ ἀντίστροφη σχέση, δηλαδὴ τὰ πιὸ βί-
αια παιδιὰ νὰ χρησιµοποιοῦν περισσότερο τὸ
διαδίκτυο.

Ὁπότε καὶ οἱ ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστηµίου αὐτοῦ
συνιστοῦν στοὺς γονεῖς νὰ προσέχουν πολὺ τί εἴδους
χρήση τοῦ διαδικτύου κάνουν τὰ παιδιά τους καὶ γιὰ
πόση ὥρα. Μάλιστα ἡ αὔξηση τῆς ἐπιθετικότητας
συνδέεται ἰδιαίτερα µὲ τὸ περιεχόµενο ποὺ ἔρχεται σὲ
ἐπαφὴ ὁ νέος στὸ διαδίκτυο.[2]

8η ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
Πρόκειται γιὰ τὴν ἔρευνα τοῦ Πανεπιστηµίου Car-

negie-Mellon (Πενσυλβάνια τῶν ΗΠΑ) µὲ στόχο νὰ
καταγραφοῦν οἱ ἐπιπτώσεις τῆς χρήσης τοῦ διαδι-
κτύου στὴ συναισθηµατικὴ ζωή καὶ τὶς διαπροσωπικὲς
σχέσεις τῶν ἀνθρώπων ἐπιβεβαίωσε τὶς ἤδη ὑπάρ-
χουσες ἀνησυχίες. Μάλιστα ἡ ἔρευνα αὐτὴ ἦταν διάρ-
κειας δύο ἐτῶν καὶ κόστισε 1,5 ἑκατ. δολλάρια· χρη-
µατοδοτήθηκε δὲ ἀπὸ τὶς γνωστὲς πολυεθνικὲς τῆς
πληροφορικῆς Apple, Hewlett – Packard, Intel, Pa-
nasonic καὶ Lotus καὶ ὀνοµάστηκε «HomeNet».

Τὰ συµπεράσµατα ἦταν ὄντως ἀνησυχητικὰ καὶ
σίγουρα δὲν θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι ἀποτέλεσαν
χαρᾶς εὐαγγέλιο γιὰ τοὺς χορηγούς: Ὄντως τὸ
διαδίκτυο προκαλεῖ κατάθλιψη!

Ἔτσι, σύµφωνα µὲ τὴν ἔρευνα αὐτή, ἡ χρήση τοῦ
διαδικτύου προκαλεῖ χαλάρωση τῶν διαπροσωπικῶν
σχέσεων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς οἰκογένειας καὶ αὐξάνει
τὰ συναισθήµατα µοναξιᾶς, ἀποµόνωσης καὶ κατά-
θλιψης, τόσο πολὺ µάλιστα, ὅσο περισσότερο χρόνο
ξοδεύει κάποιος σ’ αὐτό!

Ὁ Καθηγητὴς William Sherlis ποὺ συµµετεῖχε στὴν
ἐρευνητικὴ ὁµάδα δήλωσε στὴν «Independent»: «Ἡ
ἔρευνα αὐτὴ δείχνει ὅτι, παρ’ ὅλο ποὺ τὸ διαδίκτυο
εἶναι πράγµατι µία κοινωνικὰ θετικὴ ἐµπειρία, φαίνε-
ται ὅτι δὲν εἶναι τόσο θετικὴ ὅσο οἱ ἄλλες δραστηριό-
τητες, τῶν ὁποίων παίρνει τὴ θέση».

Ἡ ἔρευνα αὐτὴ δηµοσιεύτηκε στὸ ἐπιστηµονικὸ πε-
ριοδικὸ «American Psychologist» ὑπὸ τὸν τίτλο «In-
ternet Paradox. Α Social Technology That Reduces
Social Involvement and Psychological Well – Being».
[3]

9η ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
Μὲ «νευρωτικὴ φυλακὴ» παροµοιάζουν τὸ Face-

book οἱ ἐπιστήµονες, προειδοποιώντας ὅτι ἡ συχνὴ
ἐνασχόληση τῶν χρηστῶν µὲ τὸ προφίλ τους -ἰδίως
ὅσων ἔχουν πολλοὺς «φίλους»- µπορεῖ νὰ προκαλέ-
σει ἔντονο στρές.

Πρόκειται γιὰ νέα ἔρευνα τοῦ Πανεπιστηµίου
Νάπιερ τοῦ Ἐδιµβούργου, ἡ ὁποία κατέδειξε ὅτι
οἱ ἄνθρωποι µὲ τὶς περισσότερες ἐπαφὲς στὸν
ἱστότοπο αὐτὸ τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης ἔχουν
αὐξηµένες πιθανότητες νὰ εἶναι ἰδιαίτερα στρε-
σαρισµένοι στὴ ζωή τους!

Οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν ὅτι οἱ χρῆστες ὑποφέ-
ρουν ἀπὸ «σοβαρὸ ἄγχος, τὸ ὁποῖο σχετίζεται µὲ τὸ
Facebook». Μάλιστα περισσότεροι ἀπὸ 1 στοὺς 10
ἐρωτηθέντες (12%) δήλωσαν ὅτι Facebook τοὺς κάνει
νὰ αἰσθάνονται «ἀνήσυχοι», ἐνῷ πάνω ἀπὸ 3 στοὺς
10 (34%) ἀνέφεραν ὅτι αἰσθάνονται «ἔνοχοι», ἐπειδὴ
στὸ παρελθὸν ἀπέρριψαν αἰτήσεις «φιλίας».

Τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ χρῆστες αἰσθάνονται ἄβολα,
ὅταν καλοῦνται νὰ διαχειριστοῦν αἰτήµατα «φιλίας»

τοὺς ὠθεῖ στὸ νὰ «φοβοῦνται» καὶ νὰ ἀντιπαθοῦν
αὐτὴ τὴ διαδικασία. Τὸ 12% τῶν µαθητῶν ποὺ ρωτή-
θηκε σχετικά, ἀπάντησε ὅτι δὲν τοῦ ἀρέσει νὰ λαµβά-
νει αἰτήσεις «φιλίας», ἐνῷ σχεδὸν τὰ 2/3 (63%) δή-
λωσαν ὅτι καθυστεροῦν νὰ ἀπαντήσουν σὲ αἰτήµατα
«φίλων».

Ἡ ∆ρ Κάθι Τσάρλς, ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας καὶ κα-
θηγήτρια στὴ Σχολὴ Ὑγείας καὶ Κοινωνικῶν Ἐπι-
στηµῶν τοῦ Πανεπιστηµίου, σηµείωσε ὅτι «τὰ εὑρή-
µατα ἔδειξαν µία σειρὰ ἀπὸ παραδοξότητες. Γιὰ πα-
ράδειγµα, παρ’ ὅτι ὑπάρχει µεγάλη πίεση νὰ εἶναι κα-
νεὶς στὸ Facebook, παρατηρεῖται µεγάλη ἀµφιθυµία
µεταξὺ τῶν χρηστῶν σχετικὰ µὲ τὰ ὀφέλη τοῦ site».

«Ὅπως ὁ τζόγος, ἔτσι καὶ τὸ Facebook κρατᾶ τοὺς
χρῆστες σὲ µία ‘’νευρωτικὴ φυλακή’’. Οἱ χρῆστες δὲν
ξέρουν ἂν πρέπει νὰ µείνουν ἢ νὰ φύγουν, µὲ τὸν φό-
βο ὅτι θὰ χάσουν κάτι καλό», εἶπε ἡ ∆ρ Τσάρλς.

Στὴν ἔρευνα τοῦ Πανεπιστηµίου Νάπιερ συµµετεῖ -
χαν περίπου 200 χρῆστες τοῦ Facebook.[4]

11η ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
«Ὅσοι εἶναι συνδεδεµένοι στὸ Facebook µὲ τὶς

ὧρες, µπορεῖ νὰ εἶναι ὑποψήφιοι κακῆς ψυχικῆς ὑγεί-
ας». Αὐτὸ ἀναφέρουν, µεταξὺ ἄλλων, οἱ ἐρευνητὲς
τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Gothenburg. Καὶ πὼς ὅσοι
βρίσκονται πολλὲς ὧρες µπροστὰ ἀπὸ τὴν ὀθόνη τοῦ
ὑπολογιστῆ τους ἢ τοῦ κινητοῦ τους τηλεφώνου, µπο-
ρεῖ νὰ ἀναπτύξουν στρές, διαταραχὲς τοῦ ὕπνου καὶ
κατάθλιψη. Στὸ συµπέρασµα αὐτὸ κατέληξαν, ἀφοῦ
µελέτησαν τὴ συµπεριφορὰ πάνω ἀπὸ 4.100
Σουηδῶν νέων ἡλικίας 20-24 ἐτῶν γιὰ χρονικὸ διά-
στηµα ἑνὸς ἔτους.

Μάλιστα ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁµάδας δρ. Sara Thome
δήλωσε πὼς «ὑπάρχει οὐσιαστικὴ συσχέτιση ἀνά-
µεσα στὴ χρήση τῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῆς ἐµφά-
νισης ψυχικῶν διαταραχῶν» Ἐπίσης τόνισε τὰ
ἑξῆς: «Εἶναι εὔκολο νὰ ἀφήνει κανεὶς τὸν ἑαυτό του
χαλαρό, παραµελώντας ἄλλες δραστηριότητες ἢ
ἀνάγκες του – ὅπως οἱ κοινωνικὲς συναναστροφές, ὁ
ὕπνος καὶ ἡ ἄσκηση – καὶ νὰ ξεχνιέται περισσότερο
χρόνο µπροστὰ στὸν ὑπολογιστή»!

12η ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
Σύµφωνα µὲ ἔρευνα τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ

Κέϊµπριτζ, 1 στοὺς 3 Βρεττανοὺς νοιώθει κουρασµέ-
νος ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ ἐπικοινωνία ποὺ προκύπτει
ἀπὸ τὴ συχνὴ χρήση ἔξυπνων κινητῶν καὶ ἱστοσελί-
δων κοινωνικῆς δικτύωσης! Μάλιστα διαπίστωσαν ὅτι
ἡ πλειοψηφία ἐκείνων ποὺ χρησιµοποιοῦν συχνὰ τὶς
διάφορες µορφὲς σύγχρονων τεχνολογιῶν ἐπικοινω-
νίας, ἔτειναν νὰ δηλώνουν λιγότερο ἱκανοποιηµένοι
ἀπὸ τὴ ζωή τους, σὲ ἀντίθεση µὲ ἐκείνους ποὺ κρα-
τοῦσαν τὴ χρήση τῶν µέσων αὐτῶν ὑπὸ ἔλεγχο.

Κατὰ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας δρ. Τζὸν Κλάρκ-
σον «Γίνονται πολλὲς συζητήσεις γιὰ τὸ ἂν οἱ σύγ-
χρονες τεχνολογίες ἐπικοινωνίας τελικὰ µᾶς βοηθοῦν
ἢ µᾶς δυσκολεύουν». Καὶ πὼς «τὸ πρόβληµα βρί-
σκεται στὴ διαχείρισή τους»![5]

13η ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
Σὲ Συνέδριο τῆς Βρεττανικῆς Ψυχολογικῆς

Ἑταιρείας ἀναφέρθηκε πὼς εἶναι ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν
ψυχικὴ ὑγεία ἀκόµη καὶ τὰ smartphones, τὰ ὁποῖα τὰ
ἐντάσσουν στὴν κατηγορία τῶν στρεσογόνων παρα-
γόντων! Κι αὐτὸ γιατί οἱ εἰδικοὶ ψυχολόγοι παρατήρη-
σαν αὐξηµένα ἐπίπεδα στρὲς στοὺς χρῆστες ἐκείνους
ποὺ βρίσκονται µὲ τὸ κινητὸ στὸ χέρι περιµένοντας
εἰδοποιήσεις ἀπὸ τὰ δίκτυα, µὲ τὰ ὁποῖα εἶναι συνδε-
δεµένοι!

Σύµφωνα µὲ τὸν εἰδικὸ ἐρευνητὴ δρ. Ρίτσαρντ
Μπόλντινγκ «ὅσο περισσότερο χρησιµοποιοῦνται, τό-
σο καὶ ἀναπτύσσει κανεὶς ἐξάρτηση καὶ µία παρορµη-
τικὴ συµπεριφορὰ µὲ αὐτά, µὲ συνέπεια νὰ ἐντείνει τὸ
στρές του»[6]

14η ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
Πρόκειται γιὰ εἰδικὴ ἐπιστηµονικὴ µελέτη ποὺ ἔγινε

ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τοῦ Μπρίστολ τῆς Μ. Βρετ-
τανίας, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει, πὼς τὰ παιδιὰ ποὺ πα-
ρακολουθοῦν τηλεόραση ἢ παίζουν στὸν ὑπολογιστή
τους γιὰ περισσότερες ἀπὸ 2 ὧρες τὴν ἡµέρα, εἶναι
πιθανὸ νὰ δυσκολεύονται νὰ συγκεντρωθοῦν τὶς ὑπό-
λοιπες ὧρες τῆς ἡµέρας ὅποια δραστηριότητα κι ἂν
κάνουν! Ἐπιπλέον ἔχουν αὐξηµένες πιθανότητες νὰ
ἀναπτύξουν ψυχολογικὰ προβλήµατα. Ἡ µελέτη αὐτὴ
δηµοσιεύτηκε στὴν Ἐπιθεώρηση τῆς Ἀµερικανικῆς
Ἀκαδηµίας Παιδιατρικῆς «Pediatrics»[7]

* * *
Κατὰ τὴν Ψυχολόγο κὰ ∆ήµητρα Κραµποΐκη «πρό-

κειται γιὰ µία ἀµφίδροµη σχέση διαδικτύου – κατάθλι-
ψης, µία ποὺ καὶ ἡ ἴδια ἡ κατάθλιψη ἀπὸ µόνη της
µπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ διαδίκτυο.
Ὑπάρχει ἕνα ἀρκετὰ µεγάλο ποσοστό, τῆς τάξεως τοῦ
2%, µέσα στὸ 8,2% τῶν ἐθισµένων διαδικτυακὰ ἀτό-
µων, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει, εἴτε κάποιο µεῖζον κατα-
θλιπτικὸ ἐπεισόδιο, εἴτε ἀκόµη χειρότερα αὐτοκτονικὸ
ἰδεασµό».[8]

[Στὸ ἑπόµενο θὰ ἀπαντήσουµε στὸ ἑξῆς ἐρώτηµα:
Πότε τὸ διαδίκτυο µᾶς ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη;]

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος
Σηµειώσεις:

[1] Πηγή: Science καὶ Vita.gr [2] Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
[3] Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ [4] Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ [5] Πηγή: ΤΟ
ΒΗΜΑ [6] Πηγή: Medicalnews.gr [7] Πηγή: Wed Only
[8] Βλ. http://www.nealefkadas.gr/magazino/ygeia-zoi

Τὴν 17ην Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ
τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, Πάτμος
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Ἐλεγκτικὸν Συνέδριον 

(Court of Auditors)
Τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο (Court of Auditors ἢ κατὰ

τὴν Λατινική του ὀνοµασία Curia Rationum) εἶναι ἀκό-
µα ἕνα διορισµένο θεσµικὸ ὄργανο τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως. Ἀποστολὴ τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου εἶναι
νὰ συµβάλλει στὴν βελτίωση τῆς δηµοσιονοµικῆς
διαχείρισης τῆς Ε.Ε., νὰ προάγει τὴν διαφάνεια καὶ
νὰ ἐνεργεῖ ὡς ὁ ἀνεξάρτητος θεµατοφύλακας τῶν
οἰκονοµικῶν συµφερόντων τῆς Ἑνώσεως. Ὅµως,
ὅπως θὰ δοῦµε παρακάτω ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι τίποτε
ἄλλο παρὰ ἡ πλουµιστὴ "βιτρίνα" ἑνὸς ἀκόµα διορι-
σµένου ὀργάνου.

Ἐπιπλέον, ὡς ὁ ἀνεξάρτητος ἐξωτερικὸς ἐλεγκτὴς
τῆς Ε.Ε., τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο ὑποτίθεται πὼς ἐλέγ-
χει ἐὰν τὰ κεφάλαια τῆς Ἑνώσεως καταχωρίζονται
ὀρθὰ καὶ ὅτι εἰσπράττονται καὶ δαπανῶνται σύµφωνα
µὲ τοὺς ἰσχύοντες κανόνες καὶ κανονισµούς, µὲ σκοπὸ
πάντοτε τὴν ἀξιοποίησή τους κατὰ τὸν βέλτιστο τρόπο
ἀπὸ οἰκονοµικῆς ἀπόψεως.

Τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο, ὡστόσο, δὲν ἔχει δικαστικὴ
ἢ νοµικὴ ἐξουσία. Ἐὰν οἱ ἐλεγκτές του ἀνακαλύψουν
περιπτώσεις ἀπάτης ἢ παρατυπίες, ἐνηµερώνουν τὴν
OLAF δηλαδὴ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ὑπηρεσία Καταπο-
λέµησης τῆς Ἀπάτης1.

Ἱδρύθηκε στὶς 18 Ὀκτωβρίου τοῦ 1977 κατ’ ἐφαρ-
µογὴ τῆς ∆εύτερης Συνθήκης περὶ προϋπολογι-
σµοῦ ἢ ἀλλιῶς τῆς Συνθήκης τῶν Βρυξελλῶν2 καὶ
ἔχει τὴν ἕδρα του στὸ Λουξεµβοῦργο.

Ἐξουσίαι – Καθήκοντα
Γιὰ νὰ διασφαλίζει τὴν ὀρθὴ τήρηση τοῦ προϋπολο-

γισµοῦ τῆς Ἑνώσεως καθὼς καὶ τὸ ὅτι Εὐρωπαϊκὰ Κοι-
νοτικὰ κεφάλαια διατίθενται κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο,
τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ ἐλέγχει κά-
θε πρόσωπο ἢ ὀργανισµό, ποὺ διαχειρίζεται κονδύ-
λια τῆς Ε.Ε., ἐνῷ πολὺ συχνὰ πραγµατοποιεῖ ἐπιτόπι-
ους ἐλέγχους. Τὰ πορίσµατά του καταγράφονται σὲ
Ἐκθέσεις, ποὺ ὑποβάλλει στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ στὶς κυ-
βερνήσεις τῶν κρατῶν µελῶν τῆς Ἑνώσεως.

Ἕνα ἀπὸ τὰ σηµαντικότερα καθήκοντα τοῦ Ἐλεγκτι-
κοῦ Συνεδρίου εἶναι νὰ ὑποβάλλει στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοι-
νοβούλιο καὶ στὸ Συµβούλιο ἐτήσια Ἔκθεση σχετικὰ µὲ
τὸ προηγούµενο δηµοσιονοµικὸ ἔτος, τὴν λεγόµενη
"ἐτήσια διαδικασία ἀπαλλαγῆς". Τὸ Κοινοβούλιο
ἐξετάζει διεξοδικὰ τὴν Ἔκθεση τοῦ Συνεδρίου πρὶν
ἀποφασίσει, ἐὰν θὰ ἐγκρίνει ἢ ὄχι τὴν διαχείριση τοῦ
Κοινοτικοῦ προϋπολογισµοῦ ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπή.

Σύνθεσις
Στὴν θεωρία καὶ προκειµένου νὰ ἀνταποκρίνεται

ἀποτελεσµατικὰ στὸ ἔργο του, τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο
πρέπει νὰ παραµένει τελείως ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὰ ὑπό-
λοιπα θεσµικὰ ὄργανα, ἀλλὰ νὰ βρίσκεται σὲ συνεχῆ
ἐπαφὴ µὲ αὐτά.

Ὡστόσο καὶ πάλι ἡ πραγµατικότητα εἶναι πολὺ
διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν θεωρία. Στὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέ-
δριο συµµετέχει ἕνα ἄτοµο ἀπὸ κάθε κράτος µέλος τῆς
Ἕνωσης. Παρὰ τὶς ἐξαγγελίες τῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν
ἀνεξαρτησία τοῦ ὀργάνου, τὰ µέλη του διορίζονται
ἀπὸ τὸ Συµβούλιο γιὰ µία θητεία διάρκειας ἕξι ἐτῶν
µὲ δυνατότητα ἀνανέωσης, ἐνῷ αὐτὰ µὲ τὴν σειρά τους
ἐκλέγουν µεταξύ τους τὸν πρόεδρο –τὸν λεγόµενο
"πρῶτο µεταξὺ ἴσων" (primus inter pares)– γιὰ µία τριε-
τία µὲ δυνατότητα καὶ πάλι ἀνανέωσης.

Μόλις στὶς ἀρχὲς τοῦ µήνα, Ὀκτώβριος τοῦ 2016, ὁ
Γερµανὸς Klaus-Heiner Lehne διαδέχθηκε τὸν Vitor
Manuel da Silva Caldeira ἀπὸ τὴν Πορτογαλία, ποὺ

κατεῖχε τὴν προεδρία ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2008. Ὁ
Caldeira, ποὺ ἀποτελεῖ περίπτωση παρόµοια µὲ τοῦ
Jose Manuel Durao Barroso, εἶναι –ὄχι τυχαῖα– ὁ µα-
κροβιότερος πρόεδρος στὴν ἱστορία τοῦ ὀργάνου,
ἔχοντας παραµείνει στὴν θέση αὐτὴ γιὰ τρεῖς συν -
απτὲς θητεῖες!

Γιὰ µία ἀκόµη φορά γίνεται ἀντιληπτὴ ἡ ὑποκρισία
τῶν ἰθυνόντων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀλλὰ
καὶ ὁ καλοστηµένος µηχανισµός, ποὺ ἐνῷ ἐλέγχει τὰ
πάντα δηµιουργεῖ µία ψευδαίσθηση "ἐλευθερίας" καὶ
"δηµοκρατίας". Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνισχύεται ἡ
διαφάνεια, ὅταν ἡ Ἐλεγκτικὴ "ἀνεξάρτητη" Ἀρχὴ
διορίζεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐλέγξει στὴν συνέ-
χεια;

∆ὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο τὸ γεγονὸς πὼς στὴν προ-
εδρία τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου πάντοτε ἐκλέγεται ὡς
"πρῶτος µεταξὺ ἴσων"(!) κάποιος ἀπὸ τοὺς ἰσχυ-
ρούς τῆς Ἑνώσεως3, µὲ τοὺς Γερµανοὺς νὰ ἐκλέγουν
δεύτερη φορά πρόεδρο καὶ µάλιστα διαφορετικὸ πρό-
σωπο. Ἐξαίρεση, ἴσως, θὰ µποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ὁ
πρῶτος πρόεδρος τοῦ Συνεδρίου, ὁ Ἰρλανδὸς Michael
N. Murphy.

Τὴν ἐρχόµενη ἑβδοµάδα, σὺν Θεῷ, θὰ µελετήσουµε
ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα ὄργανα τῆς Ἑνώσεως,
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα. Ἐκεῖ θὰ ἀποσα-
φηνιστεῖ πλήρως αὐτὸ ποὺ ἤδη ἔχει διαφανεῖ ἀπὸ τὰ
δηµοσιευθέντα ἄρθρα µας. ∆ηλαδή, ἡ ἐπεκτατικὴ πο-
λιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση προκειµέ-
νου νὰ ἐγκαθιδρύσει στὴν Εὐρώπη µία ἑνιαία κυβέρνη-
ση, ποὺ µαζὶ µὲ αὐτὴ τῶν ΗΠΑ ἀποτελοῦν τοὺς προ-
δρόµους τῆς µιᾶς ἑνιαίας παγκοσµίου κυβερνήσε-
ως. Τὸν ὑπόλοιπο πλανήτη, προφανῶς, ἔχει ἀναλάβει
νὰ "ἑνοποιήσει"� ἡ Ρωσία!

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. Ἡ OLAF (ἡ ὀνομασία τοῦ ὀργάνου προέρχεται ἀπὸ
τὰ Γαλλικὰ Office Europeen de Lutte AntiFraude) διε-
ρευνᾶ περιπτώσεις ἀπάτης εἰς βάρος τοῦ προϋπολογι-
σμοῦ τῆς Ε.Ε., καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς περιπτώσεις δια-
φθορᾶς καὶ σοβαρῶν παραπτωμάτων στὰ Εὐρωπαϊκὰ θε-
σμικὰ ὄργανα. Χαράσσει ἐπίσης τὴν πολιτικὴ τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀπάτης.

2. Ἡ Συνθήκη τῶν Βρυξελλῶν τοῦ 1975 τροποποίησε
ἐκ νέου ὁρισμένες δημοσιονομικὲς διατάξεις τῶν μέχρι τό-
τε ἰσχυουσῶν Συνθηκῶν τῆς Ἑνώσεως. Ἐνίσχυσε τὶς δη-
μοσιονομικὲς ἁρμοδιότητες τῆς Συνέλευσης ἐξασφαλί-
ζοντας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τὸ δικαίωμα ἀπόρρι-
ψης τοῦ Κοινοτικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τὴν χορήγηση
ἀπαλλαγῆς στὴν Ἐπιτροπὴ ὡς πρὸς τὴν ἐκτέλεση τοῦ
προϋπολογισμοῦ, ἐνῷ προέβλεπε τὴν ἵδρυση ἑνὸς Ἐλεγ-
κτικοῦ Συνεδρίου. Ἡ ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης ἔγινε στὶς
Βρυξέλλες στὶς 22 Ἰουλίου 1975 καὶ ἴσχυσε ἀπὸ τὴν 1η
Ἰουνίου τοῦ 1977. Ἡ Δεύτερη Συνθήκη περὶ προϋπο-
λογισμοῦ καθιερώθηκε ὡς Συνθήκη τῶν Βρυξελλῶν
παρότι καὶ ἡ Συνθήκη Συγχώνευσης, ποὺ ὑπεγράφη
στὶς 8 Ἀπριλίου τοῦ 1965 καὶ ἴσχυσε ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλί-
ου τοῦ 1967, εἶχε ὑπογραφεῖ στὶς Βρυξέλλες.

3. Vitor Manuel da Silva Caldeira, Πορτογαλία
(16/1/2008 - 30/9/2016). Hubert Weber, Αὐστρία
(16/1/2005 - 15/1/2008). Juan Manuel Fabra Valles, Ἱσπα-
νία (16/1/2002 - 15/1/2005). Jan Ὁ. Karlsson, Σουηδία
(18/1/1999 - 31/12/2001). Bernhard Friedmann, Γερμανία
(1/1/1996 - 17/1/1999). Andre J. Middelhoek, Κάτω Χῶρες
(Ὁλλανδία) (12/1/1993 - 31/12/1995). Aldo Angioi, Ἰταλία
(09/1/1990 - 31/12/1992). Marcel Mart, Λουξεμβοῦργο
(18/10/1984 - 20/12/1989). Pierre Lelong, Γαλλία
(18/10/1981 - 17/10/1984). Michael N. Murphy, Ἰρλανδία
(11/11/1977 - 17/10/1981)

Εἶναι τραγικὴ ἡ κατάστασή µας. Καὶ ἀπὸ πλευρᾶς
οἰκονοµικῆς, ἀφοῦ ἀναγκαζόµαστε νὰ δανειζόµαστε,
γιὰ νὰ ζήσουµε καὶ ξεπουλᾶµε στοὺς ξένους τὴ δηµό-
σια περιουσία µας. Καὶ τὸ σπουδαιότερο εἶναι ὅτι δὲ
γνωρίζουµε πότε θὰ βγοῦµε ἀπ’ αὐτὴ τὴν κρίση. ∆ὲν
ὑπάρχει φῶς στὸ τοῦννελ. 

Τὸ χειρότερο ὅµως εἶναι ἡ κοινωνικὴ καὶ ἡ ἠθικο-
πνευµατικὴ κρίση ποὺ διερχόµαστε. Κρίση ἀρχῶν καὶ
ἀξιῶν, ποὺ βαθαίνει ὁλοένα καὶ περισσότερο. Εἶναι
ἀπίστευτες οἱ εἰδήσεις ποὺ κατακλύζουν κάθε τόσο τὰ
µέσα ἐνηµέρωσης καὶ µᾶς ἀφήνουν ἐµβρόντητους.
‘Όπως ἡ ἀκόλουθη, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δηµοσιότη-
τος σὲ βορειοελλαδίτικο περιοδικό: “Ὁ τοῖχος παλιοῦ
ὑδραγωγείου στὴν Ἠγουµενίτσα, περιοχὴ Ἀµπελάκια,
θὰ ἔµενε ἄγνωστος , γεµάτος µὲ ὑβριστικὰ συνθήµα-
τα, ἂν µία παρέα δὲν ἀποφάσιζε νὰ ζωγραφίσει πάνω
του µία τεράστια ἑλληνικὴ σηµαία. Κι ἐνῷ κανεὶς ποτὲ
δὲν κινήθηκε ἐναντίον ὅσων ἔγραφαν καὶ ξανάγρα-
φαν βρισιές, οἱ ἐπίδοξοι “ζωγράφοι” βρέθηκαν στὸ
Ἀστυνοµικὸ Τµῆµα γιὰ R φθορά!!! ξένης (δηµοτικῆς)
περιουσίας”

Καὶ σχολιάζει εὔστοχα τὸ καλὸ περιοδικό: “Κάποιες
ἄλλες ἐποχὲς τιµωροῦνταν καὶ µὲ θάνατο ἀκόµη ,ἡ
ἀποτύπωση τῆς ἑλληνικῆς σηµαίας στοὺς τοίχους.
Μόνο ποὺ τότε τὴν ποινὴ ἐπέβαλε ὄχι ἡ ἑλληνικὴ
ὑπηρεσία, ἀλλὰ ἡ κατοχικὴ Γκεστάπο”.

Τὸ θλιβερὸ καὶ ἀπαράδεκτο αὐτὸ περιστατικό,
ὕστερα ἀπὸ τόσες ἄλλες ἀπίστευτες ἀσχήµιες, ὅπως
ἡ καύση τοῦ ἐθνικοῦ µας συµβόλου παλιότερα στὸ
κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἐπιβεβαιώνει τὴν πνευµατικὴ καὶ
ἰδεολογικὴ διάβρωση ποὺ ἔχουµε ὑποστεῖ τελευταίως
οἱ Ἕλληνες. Ἔχουµε ἀπεµπολήσει κάθε αἴσθηµα σο-
βαρότητας, ἠθικῆς εὐαισθησίας εὐπρέπειας καὶ
ἐθνικῆς φιλοτιµίας καὶ ὑπερηφάνειας. Ἔχουν γεµίσει
οἱ τοῖχοι οἰκιῶν, καταστηµάτων (δηµοσίων καὶ ἰδιω-
τικῶν) , γηπέδων, δικαστηρίων κ.ἄ. µὲ χιλίων εἰδῶν
συνθήµατα καὶ παραστάσεις. Τὰ γνωστὰ γκράφιτι
(νέα ξενόφερτη µόδα αὐτή). Καὶ “δὲν τρέχει τίποτε”.
Ἀκόµη καὶ οἱ σιδηροδροµικοὶ συρµοὶ εἶναι γεµάτοι
γκράφιτι, ποὺ καθὼς κυκλοφοροῦν σ’ ὅλη τὴ χώρα,
µᾶς εὐτελίζουν στοὺς ξένους (τουρίστες κ.ἄ.). Ὅµως
ἔβλαψε ὁ καθαρισµὸς ἑνὸς τοίχου ἀπὸ τὰ ὑβριστικὰ
συνθήµατα καὶ ὁ στολισµός του µὲ τὴ παράσταση τῆς
γαλανόλευκης. Ἔγκληµα καθοσιώσεως διέπραξαν
ἀλήθεια οἱ “ζωγράφοι “ τῆς ἐν λόγῳ παράστασης καὶ
µάλιστα σὲ δηµοτικὸ χῶρο, ὥστε νὰ ὁδηγηθοῦν στὸ
Ἀστυνοµικὸ Τµῆµα ; ∆ὲν τὸ χωράει ὁ νοῦς! Εὔλογα
γεννιέται τὸ ἐρώτηµα: Πῶς φθάσαµε σ’ αὐτὸ τὸ κα-
τάντηµα;

Στὰ µαθητικά µας χρόνια , δεκαετίες πολλὲς πρὶν
τὴν ἔνταξή µας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, διδασκόµα-
στε τὸ σεβασµὸ καὶ τὴν τιµὴ στὴ σηµαία. Στὸ “ ἱερὸ
πανί, τὸ γαλανὸ καὶ τ’ ἄσπρο”. Καὶ ἀπαγγέλαµε τὸ
ποίηµα “Πάντα κι ὅπου σ’ ἀντικρίζω, µὲ λαχτάρα στα-
µατῶ καὶ περήφανα δακρύζω, ταπεινὰ σὲ χαιρετῶR”
Ἦταν, βλέπετε, ἄλλα χρόνια . Χρόνια «καταπίεσης»,
κι ὄχι πλήρους ἀσυδοσίας, ὅπως τώρα. Ἦταν µετὰ
τὴν ἐποποιΐα τοῦ ’40, ποὺ κατέπληξε τὸν κόσµο ὅλο!
Τότε, ποὺ τὸ ὄνοµα Ἑλλὰς προφερόταν µὲ θαυµασµὸ
τὸν παντοῦ. Ἐνῷ τώρα R

Ποιὸς µᾶς τσάκισε ἀλήθεια τὰ ἐθνικὰ φτερά; Πῶς
γίναµε τόσο ἐκπτωσιακοὶ στὰ ἐθνικά µας θέµατα;
Ἀποφασίσαµε νὰ διαγραφοῦµε ὡς λαὸς ἀπὸ τὸ χάρ-
τη τῆς ἱστορίας; ∆ὲν βλέπουµε πὼς οἱ γείτονές µας
(Σκοπιανοὶ καὶ Τοῦρκοι) καπηλεύονται τὴν ἱστορία καὶ
τὸν πολιτισµό µας; Οἱ πρῶτοι τοῦ µεγάλου Ἀλεξάν-

δρου καὶ οἱ δεύτεροι τοῦ Βυζαντίου. Οἱ Σκοπιανοὶ ἔκα-
ναν ἔµβληµά τους τὸ «ἀστέρι τῆς Βεργίνας», τὸν δε-
καεξάκτινο ἥλιο. Τὸν ὑψώνουν παντοῦ καθὼς καὶ τὰ
ἀγάλµατα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ τοῦ Φιλίπ-
που. Ἡ δὲ ἡµισέληνος στὴν Τουρκία κυριαρχεῖ ἀπ’
ἄκρη σ’ ἄκρη τῆς χώρας. Σὲ σπίτια, καταστήµατα,
πλοῖα, ἀεροδρόµια, παντοῦ. Ἀκόµη καὶ ἡ διάταξη τῶν
φυτῶν στοὺς δηµόσιους κήπους (πάρκα ) εἶναι σὲ
σχῆµα ἡµισελήνου. Μάλιστα στὸ βουνὸ τῆς κατεχόµε-
νης Κύπρου, ἔχουν σχηµατίσει τὴν ἡµισέληνο, γιὰ νὰ
δηλώνει κι ἐκεῖ τὴν παρουσία τῆς Τουρκίας.

Ἡ ἀπαξιωτικὴ καὶ ἐχθρική, θὰ λέγαµε, στάση ἀπέ-
ναντι στὸ ἐθνικό µας σύµβολο ἐγείρει σοβαρὰ ἐρωτή-
µατα ποὺ σχετίζονται µὲ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη καὶ
τὴν πορεία µας ὡς λαοῦ. Ὅπως καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς
ὀνοµασίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ
Θρησκευµάτων σὲ Ὑπουργεῖο Παιδείας ( χωρὶς τὸν
προσδιορισµὸ ἐθνικῆς ). Καὶ ἡ διαφοροποίηση ἀπὸ
τὴν προηγούµενη Ἐγκύκλιο τῆς πρόσφατης ἐγκυκλί-
ου τοῦ ὡς ἄνω Ὑπουργείου γιὰ τὴ λειτουργία τῶν
σχολικῶν µονάδων κατὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2016 –
2017. Ἡ προηγούµενη ( Φ. 3/1105/141440/∆1/10-9-
2015)ἀναφέρεται σὲ «Πρωινὴ προσευχὴ καὶ Ἀνάρτη-
ση σηµαίας», ἐνῷ ἡ πρόσφατη ἐγκύκλιος τὰ ἀπο-
σιωπᾶ, παρότι ἀναφέρεται στὶς προβλέψεις τοῦ σχετι-
κοῦ Προεδρικοῦ ∆ιατάγµατος (201/98). Ὅλα αὐτὰ καὶ
ἄλλα πολλὰ δείχνουν µᾶλλον µία µεθοδευµένη καὶ
στοχευµένη προσπάθεια ἀλλαγῆς τοῦ Ἑλληνορθόδο-
ξου χαρακτήρα τοῦ ἔθνους µας. Μία προσπάθεια ἐπι-
βολῆς τῆς Πανθρησκείας καὶ τῆς νεοεποχίτικης παγ-
κοσµιοποίησης. 

Ποῦ πᾶµε λοιπόν; Ἐπιδιώκουµε τὴν καταστροφή
µας; Τὸν ἀφανισµό µας ἀπὸ τὸν χάρτη τῆς ἱστορίας;
Πρὸς τί οἱ θυσίες τῶν στρατιωτῶν στὰ πεδία τῶν
µαχῶν µας, γιὰ νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴ σηµαία; Πρὸς
τί ἡ θυσία τοῦ Εὔζωνα Κων/νου Κουκίδη, φρουροῦ
τῆς γαλανόλευκης στὴν Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν; Ὁ
πατριώτης αὐτὸς , ὅταν ἀνέβηκαν στὸν ἱερὸ βράχο οἱ
ἐπικεφαλεῖς τῶν Γερµανικῶν ἐµπροσθοφυλακῶν,
ἀξιωµατικοὶ Τζάκοµπι καὶ Ἔλσιντς, γιὰ νὰ στήσουν
στὴ θέση τῆς γαλανόλευκης τὴ Γερµανικὴ σβάστικα,
ὑπερασπίσθηκε τὸ ἐθνικό µας σύµβολο µὲ τὴ θυσία
του. Κατέβασε τὴν γαλανόλευκη, τὴν τύλιξε γύρω του,
ἀνέβηκε στὸ παραπέτο (στηθαῖο) καὶ φωνάζοντας
ἔπεσε κάτω, σὲ βάθος 60 µέτρων, ἀπὸ τὰ πυρὰ τῶν
Γερµανῶν ἀξιωµατικῶν. Ἔκανε τὴ σηµαία σάβανό
του! 

Πρὸς τί ἡ παράτολµη γενναιότητα τοῦ ἥρωα τῆς
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης Μανώλη Γλέζου, ὁ ὁποῖος τὴ νύ-
χτα τῆς 30ῆς Μαΐου 1941 κατέβασε, µὲ τὸν Ἀπόστολο
Σάντα, Γερµανικὴ σηµαία, ποὺ κυµάτιζε στὴν Ἀκρό-
πολη τῶν Ἀθηνῶν;

Πρὸς τί τέλος ἡ θυσία τῶν γενναίων ἀξιωµατικῶν
στὰ Ἴµια, πρὶν λίγα χρόνια, πρὸς ὑπεράσπιση τῆς
σηµαίας; Θυσιάστηκαν ὅλοι αὐτοὶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι
ἐθνικοί µας ἥρωες, γιὰ νὰ ἀσελγοῦµε σήµερα ἐµεῖς
στὸ ἐθνικό µας σύµβολο καίγοντάς το καὶ ὁδηγώντας
στὸ Ἀστυνοµικὸ Τµῆµα καὶ σὲ δίκες ὅσους ἔχουν τὴν
παρρησία καὶ τὸ σθένος νὰ τὸ ζωγραφίζουν;

Εἶναι ὄντως θλιβερὰ καὶ ἐπικίνδυνα ὅσα συµβαί-
νουν στὶς µέρες µας. Ἐµφανίζουν τὴ βαθιὰ κρίση
ἀξιῶν καὶ ἰδανικῶν, ποὺ µᾶς µαστίζει. Φθάσαµε νὰ
θεωρεῖται σωβινιστὴς ὅποιος µιλάει γιὰ πατρίδα. Καὶ
ρατσιστής, ὅποιος ἐξυµνεῖ τὸ ξεχωριστὸ µεγαλεῖο τῆς
Ἑλλάδος. Τί θλιβερὸ κατάντηµα!

Κατάθλιψη καὶ διαδίκτυο

Εἰς τὸ Ντητρόϊτ ἔλαβε χώραν ἡ Ζ΄ συνέλευσις
τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἀμερικῆς. Προεβλήθη ὡς
σπουδαῖον ὅτι εἰς τὸ Κολυμβάρι ἀπεφάσισαν συνο-
δικῶς νὰ ἰσχύουν αὐταὶ αἱ πρακτικαί, ἀλλὰ ἀντικα-
νονικαὶ συνελεύσεις. Ἐκ τῶν πραγμάτων ἀποδει-
κνύεται ὅτι ἤδη πρὶν τὸ Κολυμβάρι μόνον εἰς ΗΠΑ
εἶχαν συνέλθει, συμφώνως πρὸς προγενεστέραν
πανορθόδοξον ἀπόφασιν, ἤδη ἕξι φοράς! Οὐδὲν
λοιπὸν ἐποίησαν εἰς Κολυμβάρι! Ὡς ἐπληροφορή-
θημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα mospat.ru τῆς 8ης
Ὀκτωβρίου 2016: 

«Στὴν Ζ’ Συνέλευση ἀπὸ 4 ἕως 5 Ὀκτωβρίου 2016
συνῆλθαν στὴν πόλη Ντιτρόϊτ  οἱ κανονικοὶ Ὀρθόδο-
ξοι Ἐπίσκοποι τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν τῆς Ἀµε-
ρικῆς. Στὶς ἐργασίες τῆς Συνελεύσεως ἔλαβαν µέρος
41 Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν στὴν ἐν λόγῳ πε-
ριοχὴ καὶ ἐκπροσωποῦν τὰ Πατριαρχεῖα Κωνσταντι-
νουπόλεως, Ἀντιοχείας, Μόσχας, Γεωργίας, Σερβίας,
Ρουµανίας, Βουλγαρίας καθὼς καὶ τὴν ἐν Ἀµερικῇ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν συνε-
δριάσεων παρουσιάσθησαν εἰσηγήσεις ἐκπροσώ-

πων τῶν συνδεδεµένων µὲ τὴ Συνέλευση ὀργα-
νισµῶν καὶ Προέδρων τῶν µονίµων Ἐπιτροπῶν
αὐτῆς. Ἐπίσης µίλησαν καὶ προσκεκληµένοι εἰδικοί,
οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν σειρὰ ὁµιλιῶν ἐπὶ θρησκευ-
τικῆς ἐλευθερίας στὶς ΗΠΑ, τῆς θρησκείας στὰ ΜΜΕ
καὶ τῶν προοπτικῶν τῆς ἐλευθερίας τοῦ θρησκεύειν
ἐν γένει. Στὰ πλαίσια τῆς Συνελεύσεως ἐξελέγησαν ὁ
Γραµµατέας καὶ ὁ Ταµίας, τῶν ὁποίων ἡ θητεία ἔληξε
φέτος. Τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας στὴ Συν -
έλευση ἐκπροσωποῦσε ὁ Ἐπίσκοπος Ναρο-
Φοµὶνσκ Ἰωάννς, Ὑπεύθυνος τῶν παροικιῶν τοῦ
Πατριαρχείου Μόσχας στὶς ΗΠΑ, ὁ ὁποῖος στὴν πο-
ρεία τῶν συζητήσεων παρουσίασε τὴ θέση τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας σχετικὰ µὲ τὴν προσφάτως γενο-
µένη στὴ Κρήτη τὸν Ἰούνιο 2016 Σύνοδο, τῆς ὁποίας
τὴ θέση υἱοθέτησε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας στὴ συνεδρία της στὶς 15 Ἰου-
λίου ἐ.ἔ. Στὶς ἐργασίες τῆς Συνελεύσεως συµµετεῖχαν
Ἱεράρχες τῆς Ὑπερορίου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας µὲ ἐπι-
κεφαλῆς τὸν Πρωθιεράρχη τους Μητροπολίτη Ἀνα-
τολικῆς Ἀµερικῆς καὶ Νέας Ὑόρκης Ἱλαρίωνα».

Ζ΄ ἀντικανονικὴ συνέλευσις κανονικῶν Ἐπισκόπων ΗΠΑ 

Βάσει τοῦ νόµου (Νόµος 1363/38 ὡς ἐτροποποιήθη µεταγενεστέρως) ὁ
προσηλυτισµός ἀπαγορεύεται καί τιµωρεῖται ποινικῶς. Ἐπίσης ἀπαγο-
ρεύεται καί ἀπό τό ἄρθρον 13 παρ. 1 τοῦ Συντάγµατος.

Αὐτό σηµαίνει, ὅτι ἡ διάταξη τοῦ νόµου πού τιµωρεῖ τόν προσηλυτισµό
δέν ἐπιτρέπεται, νά καταργηθεῖ. Προσηλυτισµός σηµαίνει ἄµεση ἤ ἔµµεση
προσπάθεια ἤ προσέγγιση κάποιου πρός τόν σκοπό, ὅπως πεισθεῖ, νά
µεταβάλει θρησκεία διά χρησιµοποιήσεως ὁποιασδήποτε µεθόδου π.χ.
διά ὑποσχέσεων, ἀµοιβῶν, προσφορῶν, παραπλανήσεως, ἐξαπατήσεως
κ.λ.π. ἤ καί µέ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο ἔστω καί ἄν δέν ἀναφέρεται
ρητῶς εἰς τόν νόµο.

Ἡ ἑλληνική διάταξη περί προσηλυτισµοῦ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ καί ἀπό τό
Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, τό ὁποῖο καί ἔχει ἐπι-
κυρώσει καί τρεῖς καταδίκες ἐπί προσηλυτισµῷ ἐπιβληθεῖσες ὑπό ἑλλη-
νικῶν δικαστηρίων.

Ἐρχόµεθα τώρα σέ ἕνα εἰδικό πεδίο τοῦ προσηλυτισµοῦ ἐσχάτως εἰσα-
γόµενο εἰς τήν ἐκπαίδευση. Ὡς γνωστόν τό Ὑπ.Παιδείας εἰσάγει εἰς τά
σχολεῖα ἕνα µάθηµα «πολυθρησκευτικό», διά τοῦ ὁποίου οἱ µαθητές
ὠθοῦνται εἰς τό νά διδάσκονται ὄχι τήν ἰδικήν τους θρησκεία ἀλλά καί πολ-
λές ἄλλες θρησκεῖες. Ἀποτελεῖ αὐτό ἄσκηση προσηλυτισµοῦ ἤ ὄχι; Ἄν οἱ
συνοδεύουσες τό µάθηµα αὐτό προτάσεις καί εἰσηγήσεις ἐφρόντιζαν νά
µᾶς ἐπεξηγήσουν, ὅτι δι΄ αὐτοῦ δέν ἀσκεῖται προσηλυτισµός, θά ἐλέγχαµε
τίς ἀπόψεις τους αὐτές καί ἄν καταλήγαµε ὅτι διά τοῦ νέου µαθήµατος δέν
ἀσκεῖται προσηλυτισµός, θά ἀποδεχόµεθα τίς ἀπόψεις τους. Ὅµως οἱ
ἀπόψεις τους λένε τά ἐντελῶς ἀντίθετα, ἤτοι ὁµολογοῦν (ἔστω ἐµµέσως)
ὅτι διά τοῦ νέου µαθήµατος ἐπιδιώκεται οἱ µαθητές νά προσέλθουν σέ νέ-
ες θρησκεῖες καί νά µή εἶναι ἐντεταγµένοι σέ µία θρησκεία (δηλ. εἰς τήν
Ὀρθόδοξη Χριστιανική). Ἰδού λοιπόν µερικά βασικά ἀποσπάσµατα συνο-
δεύοντα τήν εἰσαγωγή τοῦ µαθήµατος αὐτοῦ συνταγέντα ἀπό τό Ἰνστιτοῦ -
το Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, τό ὁποῖο εἰσηγήθη τό νέο µάθηµα καί ἀπε-
δέχθη ὁ Ὑπουργός Παιδείας:

«Ἕνα µάθηµα θρησκευτικῶν (ἐννοεῖ τό τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς
θρησκείας) πού στοχεύει ἀποκλειστικά καί µόνο στήν ἐξοικείωση τῶν µα-
θητῶν µέ µία µόνο θρησκευτική παράδοση ἔχει πλέον φθάσει στά ὅριά
του»

«Οἱ µαθητές εἶναι ἀνάγκη νά µή διαποτίζονται σέ µία θρησκευτική ἄπο-
ψη»

«Τό νέο µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν ἔχει σκοπό, νά ἀφυπνίσει τήν ἀντί-
ληψη τοῦ µαθητῆ, ὥστε νά συνειδητοποιήσει τίς θρησκευτικές προκατα-
νοήσεις του, δηλαδή τήν λανθάνουσα µερικῶς ἀρθρωµένη θρησκευτική
του παράδοση. Νά τόν βοηθήσει νά µετακινηθεῖ ἀπό τίς προκατανοήσεις
του καί νά διαλεχθεῖ µέ τίς ἀφηγήσεις καί τόν λόγο βασικῶν θρησκευτικῶν
ἀλλά καί κοσµικῶν παραδόσεων πού ἀρνοῦνται τήν θρησκευτική ἀλή-
θεια».

«Οἱ µαθητές εἶναι ἀνάγκη νά µή διαποτίζονται σέ µία θρησκευτική ἄπο-
ψη, ὁπότε τό προτεινόµενο πρόγραµµα σπουδῶν τούς προσφέρει εὐκαι-
ρίες νά µελετήσουν καί νά στοχαστοῦν ἐπάνω σέ διαφορετικές θρησκευτι-
κές καί φιλοσοφικές θεωρήσεις».

Ὡς πρός τό δεδοµένο ὅτι οἱ µαθητές εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι οἱ εἰση-
γητές τοῦ προγράµµατός µας ἀναφέρουν ὅτι οἱ µαθητές ἐκ τούτου εἶναι
«χειραγωγηµένοι» καί πρέπει, νά «χειραφετηθοῦν».

Εἰδικότερόν µᾶς ἀναφέρουν ὅτι οἱ µαθητές πού θά διδαχθοῦν τήν νέα
ὕλη πρέπει:

«Νά προβληµατισθοῦν καί νά ἀρχίσουν, νά ἀµφισβητοῦν τό κῦρος καί
τήν ἀλήθεια τῆς θρησκείας, εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκουν καί ἐπίσης νά ἀρχί-
σουν, νά προσβλέπουν πρός ἄλλη θρησκεία ὑπολογίζοντες ὅτι εἶναι ἐγκυ-
ρότερη τῆς ἰδικῆς τους»

∆έν νοµίζω ὅτι χρειάζονται καί ἄλλα ἀποσπάσµατα ἀπό τίς προτάσεις
τοῦ ΙΕΠ περί τοῦ νέου µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν.

Τά ὡς ἄνω στοιχεῖα ἀποτελοῦν βεβαίως ρητήν ὁµολογίαν, ὅτι τό νέο µά-
θηµα τῶν θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ προσπάθεια ἔστω ἔµµεση (ὁ νόµος τι-
µωρεῖ καί τήν ἔµµεσον προσέγγιση τοῦ προσηλυτιζοµένου) προσηλυτι-
σµοῦ. Πρός πλήρη ἐνηµέρωση τοῦ ἀκροατηρίου ἐπισηµαίνουµε µερικά
ἄλλα στοιχεῖα τοῦ ἐγκλήµατος τοῦ προσηλυτισµοῦ. Τό παρόν ἔγκληµα τι-
µωρεῖται ὡς τετελεσµένο καίτοι εὑρίσκεται εἰς τό στάδιον τῆς ἀποπείρας.
Καί τοῦτο διότι ὁ νόµος τιµωρεῖ τήν ἀπόπειρα (δηλ. τήν προσπάθεια) κά-
ποιου νά προσεγγίσει ἄλλον πρός τόν σκοπόν µεταβολῆς τοῦ θρησκεύ-
µατός του. Καί ὄχι τό τετελεσµένο ἔγκληµα. Τό ἀδίκηµα τιµωρεῖται ἔστω καί
ἄν ὁ σκοπός προσεγγίσεως τοῦ προσηλυτιζοµένου δέν ἐπιτευχθεῖ (ὅσες
ἀξιόποινες πράξεις τιµωροῦνται ἐφ’ ὅσον διαπράττονται «πρός τόν σκο-
πόν νά�» ὁ σκοπός δέν ἀπαιτεῖται νά πραγµατοποιηθεῖ). Οἱ τρόποι προσ -
εγγίσεως ἀναφέρονται εἰς τό νόµο ἐνδεικτικῶς καί ὄχι περιοριστικῶς ἀλλά
καί κάθε ἄλλο µέσον ἤ τρόπος πού χρησιµοποιεῖται πρός προσέγγιση,
εἶναι ἀξιόποινος.

Τέλος, ὁ νόµος θεωρεῖ ὡς ἰδιαιτέρως ἐπιβαρυντική περίπτωση τόν προσ -
ηλυτισµό, ἐάν γίνεται ἐντός σχολείων.

Ἀπό ἔρευνα πού ἔγινε διαπιστοῦται ὅτι κάποιος ἤ κάποιοι ἀπό τούς προ-
τείναντες τήν νέαν ὕλη τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν ἀνήκουν σέ αἱρέ-
σεις, ὅπως ἡ αἵρεση Ἀριγκάτου κ.λ.π. Εἶναι σαφές ὅτι ἐφ’ ὅσον εἶναι ἁρµό-
διοι νά καταστρώσουν νέαν ὕλη τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν, ὀφεί-
λουν, νά δώσουν πλήρη στοιχεῖα τῶν θρησκευτικῶν τους πεποιθήσεων.
Ὄχι βεβαίως διότι ἀπαγορεύεται, νά ἀνήκουν σέ ὅποια θρησκεία ἐπιθυ-
µοῦν ἤ ἐπιλέγουν (ἄλλωστε εἰς τήν Ἑλλάδα ἔχουµε ἀνεξιθρησκία), ἀλλά
ἀφοῦ τυγχάνουν ἁρµόδιοι νά εἰσηγηθοῦν νέο µάθηµα θρησκευτικῶν, ἡ
ὑπηρεσία τους πρέπει νά γνωρίζει τίς πεποιθήσεις τους, διότι πρέπει, νά
ἐπιλέξει διά τήν θέση αὐτήν τούς ἱκανοτέρους καί ἐκείνη θά κρίνει ποῖον θε-
ωρεῖ ἱκανότερον καί ὄχι οἱ ἴδιοι. Ὅπως ἐάν τό κράτος θέλει π.χ. νά προσλά-
βει κάποιον διπλωµάτη, ἐκεῖνο θά κρίνει κατά πόσον γνωρίζει ἐπαρκῶς ξέ-
νες γλῶσσες ἤ κατά πόσον εἶναι ἱκανός, νά χειρισθεῖ διπλωµατικά θέµατα
κ.λπ. καί πάντα µέ ἰδικά του κριτήρια κ.ο.κ..Τό ἴδιο ἰσχύει καί διά κάθε ἄλλη
ὑπηρεσία καί φυσικά καί διά τά στελέχη τοῦ ΙΕΠ. Ἑποµένως τά ἐν λόγῳ
στελέχη δέν δικαιοῦνται τά ἴδια νά καθορίζουν τά προσόντα διορισµοῦ τους
καί νά ἀναφέρουν ἤ νά ἀποσιωποῦν ὅποια ἐκεῖνοι κρίνουν ἀνακοινώσιµα ἤ
ὄχι. Ἑποµένως διά τά πρόσωπα αὐτά συντρέχει λόγος σοβαρός ἐπί τῆς
ἱκανότητός τους καί χρησιµότητός τους διά τήν θέση πού κατέχουν, ἐπηρε-
άζων εὐθέως καί τίς πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας προτάσεις τους.

*(Εἰσήγησις εἰς ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν μέ θέμα:
Προβληματική τοῦ νέου Προγράμματος τῶν Θρησκευτικῶν).

Τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν 
καί ἡ συνδροµή λόγων ἐξαιρέσεως*

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Κρίππας, ∆ιδάκτωρ Πολιτικῶν Ἐπιστηµῶν
– Συνταγµατολόγος, Νοµικός Σύµβουλος τῆς ΠΕΘ

Συνθήκη τοῦ Maastricht 1992: Τί ὑπέγραψεν ἡ Ἑλλὰς
καὶ ποίας ἀλλαγὰς ὑπέστη ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ὑπογραφῆς

Θλιβερόν κατάντηµα
Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη 
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κόσµο» § 21). Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τῆς παρούσης ἀνα-
λυτικὴ ἀναφορὰ στὰ κείµενα τῆς Ἐπιτροπῆς. Εἶναι ὅµως
ἐπιτρεπτὴ µία τόσο γενικόλογη προσέγγιση ἐκ µέρους
τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου; Ἐπιτρέπεται ἡ «Ἁγία καί
Μεγάλη» Σύνοδος χωρὶς εἰδικὴ καὶ λεπτοµερῆ µελέτη
νὰ «ἐκτιµᾶ θετικῶς τά θεολογικὰ κείµενα» τῆς Ἐπι-
τροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» καί τήν ἐν γένει «θεολογικὴ
προσφορὰ» τοῦ ΠΣΕ, ὅταν αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ κείµενα
εἶναι γεµάτα ἀπὸ προτεσταντικὲς κακοδοξίες καὶ γι’ αὐτὰ
τὰ κείµενα πολλὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔχουν διατυ-
πώσει κατ’ ἐπανάληψιν σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις, οἱ ὁποῖ -
ες ἔχουν καταγραφεῖ ἀκόµα καὶ στὰ πρακτικὰ τῆς Γ  ́Παν -
ορθοδόξου Προσυνοδικῆς ∆ιασκέψεως (1986)
(Γ΄ΠΠ∆); Γιατί τέτοια προχειρότητα ἀπὸ µία Σύνοδο
ποὺ διεκδικεῖ νὰ καταταγεῖ στὴν ἐκκλησιαστικὴ συν -
είδηση ὡς «Ἁγία καὶ Μεγάλη»;

Περιοριζόµαστε νὰ παραθέσουµε ἐλάχιστα ἀπο-
σπάσµατα ἀπὸ τὸ πλέον σηµαντικὸ κείµενο τῆς
Ἐπιτροπῆς «Πίστις καὶ Τάξις» µὲ τὸν τίτλο «Κείµε-
νο Λίµα, 1982 - Βάπτισµα Εὐχαριστία, Ἱερωσύνη»
(ΒΕΜ-Baptism, Eucharist and Ministry), ἀπὸ τὴν
ἔκδοση τοῦ Κέντρου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχεί-
ου στὸ Σαµπεζύ. Σηµειώνουµε µόνο ὅτι τὸ κείµενο
αὐτὸ (ΒΕΜ), ὅταν ὁµιλεῖ γιὰ «Ἐκκλησίες» ἐννοεῖ τὰ
περισσότερα ἀπὸ 345 µέλη τοῦ ΠΣΕ: 

Βάπτισµα, § 6: «Τὸ κοινόν µας βάπτισµα, τὸ ὁποῖ -
ον µᾶς ἑνώνει µετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ πίστει, ἀπο-
τελεῖ οὕτω θεµελιώδη δεσµὸν ἑνότητος ... οἱ ποι-
κίλλοντες τρόποι τελέσεως τοῦ βαπτίσµατος ὑπὸ
µιᾶς ἑκάστης (Ἐκκλησίας) δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ συµ-
µετοχὴν εἰς τὸ µοναδικὸν βάπτισµα ! Ἡ ἀνάγκη
ὅπως ἐπανεύρωµεν τὴν ἑνότητα τοῦ βαπτίσµατος
εὑρίσκεται εἰς τὴν καρδίαν τῆς οἰκουµενικῆς ἐργα-
σίας» (σ. 20-21). 

Σχόλιο: δηλαδὴ τὸ “βάπτισµα τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
µατος” τῶν Πεντηκοστιανῶν πού συµµετέχουν στὸ
ΠΣΕ «µᾶς ἑνώνει µετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ πίστει»! 

Βάπτισµα, § 13: «Τὸ βάπτισµα εἶναι πρᾶξις, ἡ
ὁποία δὲν δύναται νὰ ἐπαναληφθῇ. Θὰ πρέπει νὰ
ἀποφευχθῇ πᾶσα πρακτική, ἡ ὁποία θὰ ἠδύνατο
νὰ ἑρµηνευθῇ ὡς “ἐπαναβαπτισµός”� Ὡρισµέναι
Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι ἐπέµειναν ἐπὶ ἰδιαιτέρου τινὸς τύ-
που βαπτίσµατος ἢ αἱ ὁποῖαι εἶχον σοβαρὰ προβλή-
µατα ἐν σχέσει πρὸς τὸ κῦρος τῶν µυστηρίων καὶ τῶν
τύπων ἱερωσύνης ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ἐζήτησαν κατὰ
καιροὺς ἀπὸ πρόσωπα προερχόµενα ἀπὸ ἄλλας
ἐκκλησιαστικάς παραδόσεις νὰ βαπτισθοῦν πρὶν ἢ κα-
ταστοῦν πλήρη µέλη τῆς κοινότητος εἰς τὴν ὁποίαν
προσχωροῦν. ∆εδοµένου ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι φθάνουν εἰς
µείζονα ἀµοιβαίαν κατανόησιν καὶ ἀποδοχὴν κατὰ τὸ
µέρος τῆς ἀνακτήσεως στενoτέρων σχέσεων µαρτυ-
ρίας καὶ διακονίας µεταξὺ των, θὰ ἀπέχουν αὗται πά-
σης πρακτικῆς, ἡ ὁποία θὰ ἠδύνατο νὰ θέσῃ ἐν
ἀµφιβόλῳ τὴν µυστηριακὴν ἀκεραιότητα ἄλλων
Ἐκκλησιῶν ἢ νὰ ἀµβλύνῃ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ µυ-
στήριον τοῦ βαπτίσµατος δὲν δύναται νὰ ἐπανα-
ληφθῇ» (σ. 26). 

Ἐρώτηση: δηλαδὴ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν
πρέπει «νὰ θέσῃ ἐν ἀµφιβόλῳ τὴν µυστηριακὴν
ἀκεραιότητα» τῶν Πεντηκοστιανῶν; Ἢ µήπως δὲν
πρέπει νὰ βαπτίζει τοὺς προσερχοµένους ἀπὸ
ἀκραῖες ἢ µὴ προτεσταντικὲς ὁµάδες;

Βάπτισµα, § 15: «Αἱ Ἐκκλησίαι καθίστανται ὁλονέν
καὶ περισσότερον ἱκαναὶ νὰ ἀναγνωρίζουν τὸ βάπτι-
σµα ἡ µία τῆς ἄλλης ὡς τὸ µοναδικὸν βάπτισµα τοῦ
Χριστοῦ! Ἡ ἀµοιβαία ἀναγνώρισις τοῦ βαπτίσµα-
τος ἀποτελεῖ προφανῶς σηµαντικὸν σηµεῖον καὶ
µέσον ἐκφράσεως τῆς βαπτιστηρίου ἑνότητος τῆς
δοθείσης ἐν Χριστῷ. Πανταχοῦ ὅπου τοῦτο εἶναι δυνα-
τόν, αἱ Ἐκκλησίαι θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκφράζουν κατὰ
ρητὸν τρόπον τὴν ἀµοιβαίαν ἀναγνώρισιν τῶν βα-
πτισµάτων των» (σ. 28). 

Σχόλιο: Τί νὰ πεῖ κανείς! Αὐτονοµεῖται πλέον τὸ
«βάπτισµα» ἀπὸ τὴν ὁµολογία τῆς ἀληθοῦς πίστε-
ως;

Εὐχαριστία § 19: «Ἐὰν µία Ἐκκλησία, οἱ λειτουργοὶ
καὶ οἱ πιστοὶ αὐτῆς, διαµφισβητοῦν εἰς ἄλλας Ἐκκλησίας,
εἰς τοὺς βαπτισθέντας ὑπ’ αὐτῶν καὶ εἰς τοὺς λειτουρ-
γοὺς των τὸ δικαίωµα νὰ µετέχουν εἰς τὴν Εὐχαριστίαν
ἢ νὰ προΐστανται αὐτῆς, ἡ καθολικότης τῆς Εὐχαρι-
στίας καθίσταται ὀλιγώτερον ἔκδηλος» (σ. 43).

Σχόλιο: «Ἡ καθολικότης τῆς Εὐχαριστίας» ποὺ
τελεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «καθίσταται ὀλιγώτε-
ρον ἔκδηλος», ἐπειδὴ δὲν ἐπιτρέπουµε στοὺς Προ-
τεστάντες τοῦ ΠΣΕ «νὰ µετέχουν εἰς τὴν Εὐχαρι-
στίαν ἢ νὰ προΐστανται αὐτῆς»;! Κύριε ἐλέησον! Καὶ
ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Κρήτης «ἐκτιµᾶ θε-
τικῶς» τὸ κείµενο αὐτὸ!

Εὐχαριστία § 21: «ἔχοµεν τεθῆ ὑπὸ συνεχῆ κρίσιν�
ὡς ἐκ τῆς ἐµµονῆς εἰς τὰς ὁµολογιακάς ἀντιθέσεις
ἀδικαιολογήτους εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Σώµατος τοῦ
Χριστοῦ» (σ. 44). 

Σχόλιο: ∆έχεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὅτι στὸ
«Σῶµα τοῦ Χριστοῦ» ἀνήκουν καὶ οἱ 300 προτε-
σταντικὲς ὁµάδες καὶ ὁµολογίες; Ἡ καταδίκη ἐκ
µέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς ἀρνήσε-
ως τῶν Προτεσταντῶν τῆς τιµητικῆς προσκυνή-
σεως τῆς Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων, τοῦ Τ. Σταυροῦ,
τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ λειψάνων, τῆς ἀρνήσεως
τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Παναγίας, τῆς ἐκκλησια-
στικῆς παραδόσεως, τῶν Οἰκουµενικῶν Συνό-
δων, τῶν Μυστηρίων, τοῦ κανόνος τῆς Ἁγ.
Γραφῆς κλπ ἐκ µέρους τῶν Προτεσταντῶν εἶναι
µήπως «ἐµµονὴ εἰς ὁµολογιακάς ἀντιθέσεις ἀδι-
καιολογήτους»;

Ἱερωσύνη § 53: «∆ιὰ νὰ φθάσουν εἰς τὴν ἀµοιβαί-
αν ἀναγνώρισιν τῶν µορφῶν ἱερωσύνης των, αἱ
διάφοροι Ἐκκλησίαι ἔχουν νὰ διανύσουν διαφόρους
βαθµίδας λ.χ.: (α) Αἱ Ἐκκλησίαι αἱ ὁποῖαι διεφύλαξαν
τὴν ἐπισκοπικὴν διαδοχὴν θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρί-
σουν τὸ ἀποστολικὸν περιεχόµενον τῆς κεχειρο-
τονηµένης ἱερωσύνης, τὸ ὑπάρχον εἰς τὰς Ἐκκλη-
σίας, αἱ ὁποῖαι δὲν διετήρησαν τὴν διαδοχὴν ταύ-
την»(σ.86). 

Σχόλιο: Μπορεῖ λοιπόν νὰ ὑπάρξει «ἀποστο-
λικὸν περιεχόµενον τῆς κεχειροτονηµένης ἱερωσύ-
νης», χωρὶς νὰ ὑπάρχει «ἀποστολικὴ διαδοχή»;
∆ηλ. οἱ πεντηκοστιανοὶ πάστορες ἔχουν κανονικὴ
ἱερωσύνη, τὴν ὁποία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀνα-
γνωρίζει; 

Ἱερωσύνη § 54: «Ὁρισµέναι Ἐκκλησίαι χειροτονοῦν
ἄνδρας καὶ γυναῖκας, ἄλλαι χειροτονοῦν µόνον
ἄνδρας. Αἱ διαφοραὶ αὗται δηµιουργοῦν ἐµπόδια εἰς ὅ,τι
ἀφορᾶ εἰς τὴν ἀµοιβαίαν ἀναγνώρισιν τῶν διαφόρων
µορφῶν ἱερωσύνης. Τὰ ἐµπόδια ὅµως ταῦτα δὲν θὰ
πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ὡς κωλύµατα ἀποφασιστι-
κοῦ χαρακτῆρος» (σ. 86-87). 

Σχόλιο: ∆ηλ. ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει
τὴ χειροτονία τῶν γυναικῶν χωρὶς νὰ τὴν θεωρεῖ
«κώλυµα ἀποφασιστικοῦ χαρακτῆρος»;

Τελικά, εἶναι δυνατὸν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν Παν -
ορθοδόξῳ Συνόδῳ νὰ «ἐκτιµᾶ θετικῶς» τέτοια κεί-
µενα ἀλλότρια τῆς ἐκκλησιαστικῆς µας παραδόσεως;
Εἶναι δυνατὸν ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης νὰ ἀναγνωριστεῖ
ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση ὡς «ἑποµένη τοῖς
Ἁγίοις Πατράσι» τή στιγµή πού ἀποδέχεται καὶ
«ἐκτιµᾶ θετικῶς» κείµενα µὲ τέτοιες καί τόσες κακο-
δοξίες;

2. Ἐπιπλέον δέ, προσεκτικὴ µελέτη τῶν κοινῶς

ἀποδεκτῶν κειµένων τῶν τελευταίων Γενικῶν Συν -
ελεύσεων τοῦ ΠΣΕ καθιστᾶ σαφὲς ὅτι οἱ προτε-
σταντικὲς ἐκκλησιολογικὲς ἀντιλήψεις διαµορφώ-
νουν ἀκόµα καὶ σήµερα - µετὰ τὴν δῆθεν “ἀνα-
βάθµιση” τῆς συµµετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων - τὸ
θεολογικὸ πλαίσιο λειτουργίας τοῦ ΠΣΕ. Συν -
επῶς, µὲ κανένα τρόπο δὲ µπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ
οὔτε ὁ ἐνθουσιασµὸς τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης οὔτε
ἡ τόσο ἄτονη καὶ γενικόλογη κριτικὴ στὸ ΠΣΕ
ἀπὸ τὴν Σύνοδο: «Ἐν τούτοις ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία διατηρεῖ ἐπιφυλάξεις διὰ κεφαλαιώδη ζητήµατα
πίστεως καὶ τάξεως, διότι αἱ µὴ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησί-
αι καὶ Ὁµολογίαι παρεξέκλιναν ἐκ τῆς ἀληθοῦς πί-
στεως τῆς µιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας» (§ 21)! Εἶναι δυνατὸν µία Πανορθό-
δοξη Σύνοδος νὰ περιορίσει σὲ 32 µόνο λέξεις
τὴν κριτική της στὰ ὅσα ἀπαράδεκτα, καινοφανῆ
καὶ ἀνατρεπτικά τῆς εὐαγγελικῆς, πατερικῆς,
δογµατικῆς καὶ ἠθικῆς διδασκαλίας συντελοῦν-
ται σήµερα στὸ ΠΣΕ; 

Περιποιεῖ τιµὴ στὴν Ἐκκλησία µας τέτοια ἀτολµία
στὴ διατύπωση τῆς µαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ τὰ
ὅσα ἀνίερα λαµβάνουν χώρα στὸν ἐπίσηµο φορέα τῆς
Οἰκουµενικῆς Κίνησης; ∆υστυχῶς, δὲν ἐκφράζεται στὸ
Κείµενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ἡ κατηγορηµατικὴ
διαφωνία τῆς Ἐκκλησίας µας στὰ ἐκφυλιστικὰ φαινό-
µενα ποὺ συναντοῦµε στὸ ΠΣΕ: «Λειτουργία τῆς Λί-
µα», intercommunion, διαθρησκειακὲς συµπροσευ-
χές, χειροτονία γυναικῶν, περιεκτικὴ γλώσσα, ἀπο-
δοχὴ τοῦ σοδοµισµοῦ ἀπὸ πολλὲς Ὁµολογίες-µέλη
τοῦ ΠΣΕ κοκ, πρακτικὲς οἱ ὁποῖες εἶναι πρόσφατοι
καρποὶ τῆς παλαιᾶς προτεσταντικῆς ἐκκλησιολογικῆς
ρίζας.

3. Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀξιολογεῖ θετικὰ τὴν
«∆ήλωση τοῦ Τορόντο» (1950) τοῦ ΠΣΕ,  γιὰ τὴν
ὁποία σηµειώνει «ὅτι αἱ ἐκκλησιολογικαὶ προϋποθέ-
σεις τῆς ∆ηλώσεως τοῦ Toronto (1950), τιτλοφορου-
µένης “Ἡ Ἐκκλησία, αἱ Ἐκκλησίαι καὶ τὸ Παγκόσµιον
Συµβούλιον Ἐκκλησιῶν” εἶναι κεφαλαιώδους σηµα-
σίας διὰ τὴν Ὀρθόδοξον συµµετοχὴν εἰς τὸ Συµβού-
λιον» (§ 19). Ἀποσιωπᾶται ὅµως ἡ ἀναφορὰ στὴ «∆ή-
λωση τοῦ Τορόντο» ὅτι «οἱ ἐκκλησίες ἀναγνωρίζουν
ὅτι τὸ νὰ ἀποτελεῖ κάποιος µέλος τῆς ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ εἶναι πιὸ περιεκτικὸ ἀπὸ τὸ νὰ ἀποτελεῖ µέλος
τῆς ἴδιας του τῆς ἐκκλησίας» (∆ήλωσις Toronto, §2)!
∆ιερωτῶµαι µπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὴν Ὀρθό-
δοξη ἐκκλησιολογία ὅτι ὑπάρχει διαφοροποίηση µε-
ταξύ τοῦ ἕνας Ὀρθόδοξος νὰ εἶναι µέλος τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας καὶ µέλος «τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ»; ἢ ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» (ὅπως ἐννοε-
ῖται στὸ ΠΣΕ) ὑφίσταται πάνω ἀπὸ ὅλες τὶς ἐκκλησίες-
µέλη τοῦ ΠΣΕ;

4. Ἐπιχαίρει ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης διότι ἐγκρί-
θηκε ἡ εἰσήγηση τῆς «Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν
Ὀρθόδοξη συµµετοχὴ στὸ ΠΣΕ» (§ 17). Καὶ ὅµως µὲ
τὴν εἰσήγηση τῆς «Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς» µεταξὺ ἄλλων
ἐγκρίθηκαν καὶ προτάσεις γιὰ «ὁµολογιακὴ κοινὴ προσ -
 ευχὴ» καὶ «διοµολογιακὴ κοινὴ προσευχὴ» ποὺ εἶναι
ἐντελῶς ἀντίθετες στὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ πα-
ράδοση καὶ κανονικὴ τάξη καὶ ἀποβλέπουν στό νὰ
προαγάγουν τὴν ὁρατὴ ἑνότητα τῶν ἐκκλησιῶν-µελῶν
του µὲ προτεσταντικὲς ἐκκλησιολογικὲς προϋποθέσεις.
Μποροῦµε, λοιπόν, νὰ µιλᾶµε µὲ τόσο ἐνθουσιασµὸ
γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ ΠΣΕ;

5. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τῆς παρούσης ἡ ἐκτενής πα-
ράθεση τῶν ἐσφαλµένων ἐκκλησιολογικῶν ἀντιλήψε-
ων ποὺ ἔχουν ἐνταχθεῖ στὰ ἐπίσηµα κοινὰ κείµενα
τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τοῦ ΠΣΕ. Περιοριζόµα-
στε µόνο σὲ ἕνα µικρὸ ἀπόσπασµα ἀπὸ τὴν ἀπόφα-
ση τῆς Θ΄ Γενικῆς Συνέλευσης στό Πόρτο Ἀλέγκρε
(2006), τήν ὁποία δυστυχῶς συνυπέγραψαν Ὀρθό-
δοξοι ἀντιπρόσωποι µέ Προτεστάντες: «Κάθε ἐκκλη-
σία [σσ. ὑπό τόν ὃρο «Ἐκκλησία» ἐννοοῦνται καί ὅλες
οἱ προτεσταντικές ὁµάδες πού συµµετέχουν στό ΠΣΕ]
εἶναι ἡ καθολική Ἐκκλησία καί ὄχι ἁπλά µέρος
της. Κάθε ἐκκλησία εἶναι ἡ καθολική Ἐκκλησία,
ἀλλά ὄχι ὁλόκληρη [ἡ καθολική Ἐκκλησία]. Κάθε
ἐκκλησία πληροῖ τήν καθολικότητά της, ὅταν εὑρί-
σκεται ἐν κοινωνίᾳ µέ τίς ἄλλες ἐκκλησίες ... Ἀκό-
µη καί τώρα πού ἡ συµµετοχή στήν ἴδια Εὐχαρι-
στία δέν εἶναι πάντοτε δυνατή, οἱ διηρηµένες
ἐκκλησίες ἐκφράζουν τήν [µεταξύ τους] ἀµοιβαία
ἐκτίµησι καί ὄψεις τῆς καθολικότητος ! Ὁ ἓνας
χωρίς τόν ἂλλον εἲµαστε πτωχότεροι». Μέ ἄλλα λό-
για, ἡ Οἰκουµενική Κίνηση καί -δυστυχῶς- καί οἱ
Ὀρθόδοξοι στά πλαίσια τοῦ ΠΣΕ ἀναγνωρίσαµε, µε-
ταξύ ἂλλων, τήν “καθολικότητα” (=πληρότητα ἀληθεί-
ας) τῶν αἱρετικῶν προτεσταντικῶν ὁµάδων καί ἐπι-
πλέον διακηρύξαµε ὅτι ἡ Καθολικότητα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἄν βρίσκεται σέ κοι-
νωνία µέ τίς αἱρέσεις τοῦ Προτεσταντισµοῦ, γιατί χω-
ρίς αὐτὲς εἴµαστε � «πτωχότεροι»! Ἂς µὴ ξεχνᾶµε ὅτι
αὐτὴ ἡ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας βλασφηµία
ἑδράζεται καὶ στὸ κείµενο ΒΕΜ τῆς Ἐπιτροπῆς «Πί-
στις καὶ Τάξις», στὸ ὁποῖο ἀµφισβητεῖται ρητὰ ἀκό-
µα καὶ ἡ «καθολικότης τῆς Εὐχαριστίας» τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ
intercommunio: «Ἐὰν µία Ἐκκλησία, οἱ λειτουργοὶ καὶ
οἱ πιστοὶ αὐτῆς, διαµφισβητοῦν εἰς ἄλλας Ἐκκλη-
σίας, εἰς τοὺς βαπτισθέντας ὑπ’ αὐτῶν καὶ εἰς τοὺς
λειτουργοὺς των τὸ δικαίωµα νὰ µετέχουν εἰς τὴν
Εὐχαριστίαν ἢ νὰ προΐστανται αὐτῆς, ἡ καθολικό-
της τῆς Εὐχαριστίας καθίσταται ὀλιγώτερον ἔκδη-
λος».

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης στὸ κείµενό της παρουσιά-
ζει µία πολὺ ὡραιοποιηµένη καί, ὡς ἐκ τούτου, ἐπί-
πλαστη καὶ ψευδῆ εἰκόνα τοῦ ΠΣΕ καὶ τῆς θεολο-
γικῆς του “παραγωγῆς”. Ἀποκρύπτει ὅτι παρὰ τὶς
προσπάθειες Ὀρθοδόξων ἀντιπροσώπων καὶ τὶς πα-
ραχωρήσεις ποὺ ἔγιναν ἐκ µέρους τοῦ ΠΣΕ γιὰ τὴν
Ὀρθόδοξη συµµετοχὴ («Μόνιµη Ἐπιτροπὴ Συνεργα-
σίας καὶ Συναινέσεως» § 17), ἡ θεολογικὴ ταυτότητα
τοῦ Συµβουλίου παραµένει σαφῶς προτεσταντικὴ
καί, κατὰ τὴν εὔστοχη ἐπισήµανση τοῦ Ἁγίου Ὂρους,
«ὅπως λειτουργεῖ σήµερα, εἶναι ἕνας ὁµογενοποιητικὸς
µηχανισµὸς ποὺ ἀµβλύνει τὸ δογµατικὸ αἰσθητήριο καὶ
κυοφορεῖ µία ἐπιφανειακή, ἐπικοινωνιακοῦ χαρα-
κτῆρος, “ἑνότητα”».

∆ὲν παραµένουν, λοιπόν, καὶ σήµερα τραγικὰ ἐπί-
καιροι οἱ παλαιότεροι προβληµατισµοὶ τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Χριστοδούλου: «Τελικὰ οἱ Ὀρθόδοξοι διερω-
τώµεθα: Τί προσφέρουµε παραµένοντας στὸ Π.Σ.Ε ;
Τί ρόλο παίζουµε στὴ διαµόρφωση τῶν ἀποφάσεών
του; Οἱ 300 προτεσταντικὲς παραφυάδες, ποὺ σήµε-
ρα µετέχουν ὡς ἰσότιµα µέλη, συνεχῶς ἀλλοιώνουν,
µὲ τὶς αἱρετικὲς δοξασίες των, τὸν ἐκκλησιολογικὸ χα-
ρακτήρα τοῦ Π.Σ.Ε. ∆ιαρκῶς κινεῖται ἡ εἰσροὴ καὶ νέ-
ων µελῶν, οἱ γυναῖκες διεκδικοῦν ἴση συµµετοχὴ µὲ
τοὺς ἄντρες σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ἤδη στὴν “Λειτουρ-
γία τῆς Λίµα”, ποὺ τελέσθηκε τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς
10-2-91, ἔλαβαν µέρος καὶ δύο γυναῖκες “ἱερεῖς”. Ἡ
θεολογία ὑποχωρεῖ καὶ ἀπωθεῖται ἀπὸ τὸν λαϊκισµό.
Ὁ Χριστιανισµὸς σιγὰ-σιγὰ ἐξανθρωπίζεται καὶ πλη-
σιάζει ἰσότιµα τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Τελικὰ τί δέον γε-
νέσθαι;».

Ὁ πόνος καὶ αὐτὴ ἡ κραυγὴ ἀγωνίας δὲν ὑπάρχει,
δυστυχῶς, στὸ κείµενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης γιὰ τὸ
ΠΣΕ�

Συνεπῶς, µία Σύνοδος ἡ ὁποία ἀποδέχεται καὶ
«ἐκτιµᾶ θετικῶς» κείµενα καὶ καταστάσεις ποὺ εἶναι
ἀντίθετες στὴν Ὀρθόδοξη, Πατερικὴ Παράδοση µπο-
ρεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδη-
ση ὡς «Ἁγία καὶ Μεγάλη»;

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται ὑπεύθυνα νὰ ἀποφανθεῖ!

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης καὶ τὸ Παγκόσµιον
Συµβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ)

Ἀπάντησις εἰς Μητροπολίτην τῶν «Νέων Χωρῶν»
διὰ τὸ ποῖοι διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας 

Γράφει ὁ κ. Βασίλειος Π. Κερµενιώτης
3ον

Ὁ πιστὸς λαός, λοιπόν, εἶναι ὁ Φύλακας τῆς
Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ ὄχι κοµπάρσος καὶ οἰκονο-
µικὸς χορηγός, ὅπως τὸν θέλουν οἱ σύγχρονοι δε-
σποτάδες τῆς καλοπέρασης. Αὐτὸ πρεσβεύει, δια-
χρονικά, ἡ Ἐκκλησία µας, αὐτὸ ἐπαναλάµβανε συχνὰ
καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος στὰ κηρύγµατά του: «Ὁ µεγάλος
φύλακας τῆς Ὀρθοδοξίας εἶστε ἐσεῖς, ὁ εὐσεβὴς ἑλλη-
νικὸς λαός!»20, ἔλεγε. Μάλιστα, ἕνα ἀπὸ τὰ βιβλία του,
τὸ «Συνοδικά», τόµος Α΄, τὸ ἀφιέρωσε «εἰς τὸν πιστὸν
λαόν, τὸν φρουρὸν τῆς Ὀρθοδοξίας».

Προτεραιότητα, βέβαια, νὰ ἀγωνιστοῦν ὑπὲρ τῆς
Πίστεως ἔχουν οἱ ἐπίσκοποι καὶ µετὰ οἱ κληρικοὶ καὶ
οἱ µοναχοί. Ἄν, ὅµως, ὅλοι αὐτοὶ σιωπήσουν, τότε
σειρὰ ἔχει ὁ λαός. Ἂς ἀκούσουµε καὶ πάλι τὸν Γέρον-
τά µας, τὸν π. Αὐγουστῖνο: «∆υστυχῶς, οἱ ὀλίγοι κα-
λοὶ ἐπίσκοποι ποὺ ὑπάρχουν εἶναι δειλοί, δὲν ἔχουν
σθένος νὰ ἀγωνισθοῦν! Τρέµουν, φοβοῦνται νὰ µὴ
καθαιρεθοῦν! �Σήµερα ἀγὼν δὲν γίνεται. Κληρικοὶ
δὲν ἀγωνίζονται. ∆ὲν ὑπάρχει ἀγωνιστικὸ πνεῦµα. Τί
µέλλει γενέσθαι; �Ὁ ἀγώνας πέφτει στὸ λαό.
Ὅπως, δυστυχῶς, ὅλα τὰ βάρη, τὰ οἰκονοµικά, οἱ
φόροι, ἡ στράτευσις, τὰ αἵµατα, τὰ µαρτύρια, τὰ πάν-
τα πέφτουν στὸ λαό µας, ἔτσι καὶ τὸ βάρος αὐτοῦ
τοῦ ἀγῶνος, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, πέφτει στὸν
λαό!»21

Ὅσον ἀφορᾶ, τώρα, στὰ γεγονότα µὲ τὸν Πρού -
σης, κάποιοι ἐπέκριναν τόσο τὴν κίνηση τοῦ θρησκευ-
τικοῦ συλλόγου ποὺ µοίραζε τὰ φυλλάδια, ὅσο καὶ
ἐκείνη τῶν φοιτητῶν ποὺ φώναξαν. Γιὰ τὸ πρῶτο, θὰ
θυµίσουµε ἕνα λόγο τοῦ π. Αὐγουστίνου: «ἂν δὲν
ὑπῆρχαν θρησκευτικοὶ σύλλογοι [νὰ διαµαρτυρη-
θοῦν γιὰ τὰ κακῶς κείµενα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας],
οἱ δεσποτάδες θὰ εἶχαν σαπίσει µέσα στὴ λάσπη
τῆς ἀδιαφορίας τους! Ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν οἱ σύλλο-
γοι, οἱ δεσποτάδες µας δὲν θὰ ξυπνούσανε πο-
τέ!»22

Γιὰ τὸ δεύτερο, θὰ µνηµονεύσουµε, ἀπὸ τὴν ἐκκλη-
σιαστικὴ ἱστορία, µία παρόµοια περίπτωση: Μεταφε-
ρόµαστε στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 429 µ.Χ. Ὁ Πα-
τριάρχης Νεστόριος µόλις διακήρυξε τὴν αἵρεσή του.
Ἐπικρατεῖ παντοῦ φόβος καὶ σιωπή. Ποιὸς τολµάει νὰ
τὸν ἐλέγξει; (Ὅπως σήµερα, κανεὶς δὲν τολµᾶ νὰ
ἐλέγξει τὸν Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο!) Ξαφνικά, µέσα
στὸν µεγαλοπρεπῆ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰσέρχεται
ἕνας «σοῦπερ ὀρθόδοξος» λαϊκός, ὀνόµατι Εὐσέβιος,
διακόπτει τὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἀποδοκιµάζει τὶς κα-
κοδοξίες τοῦ Πατριάρχη γιὰ τὴ Θεοτόκο! Καὶ σὰν νὰ
µὴ ἔφτανε αὐτό, ὁ «ἀνυπάκουος» καὶ «ἀσεβὴς»
αὐτὸς λαϊκὸς εἶχε τὸ «θράσος», ἀµέσως µετά, νὰ τοι-
χοκολλήσει ἔξω ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ νὰ διαδώσει δηµόσιο
γραπτὸ λίβελλο-ἔλεγχο τῆς αἱρέσεως τοῦ Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως! (Ὑπ’ ὄψιν, ὅτι αὐτὸ ἔγινε πολὺ
πρὶν καταδικαστεῖ ὁ Νεστόριος ἀπὸ τὴν Γ΄ Οἰκουµε-
νικὴ Σύνοδο).

Καὶ τότε, λοιπόν, κατὰ σύµπτωση, εἶχε βρεθεῖ ἕνας
ἐπίσκοπος, φίλος τοῦ Νεστορίου, πού, τὴν ἑποµένη
Κυριακή, ἐπιτέθηκε µὲ λύσσα ἐναντίον τοῦ λαϊκοῦ, κα-
τηγορώντας τον γιὰ «ἀνυπακοή», «διατάραξη τῆς
εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας», «φανατι-
σµό», κ.λ.π. Ὅµως, ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας
ἐγκωµίασε τὴν ἐνέργεια τοῦ Εὐσεβίου καὶ τοῦ ἀπέδω-
σε «θερµὸ καὶ φιλόθεο ζῆλο»23. Ἀργότερα, ὁ λαϊκὸς
αὐτός, ἔγινε καὶ ἐπίσκοπος (∆ορυλαίου) καὶ τὸ ὄνοµά
του γράφτηκε µὲ χρυσὰ γράµµατα στὴν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας! 

Τελειώνοντας, ἂς µνηµονεύσουµε καὶ κάποιους
ἀκόµη λόγους Ἁγίων ἐπὶ τοῦ θέµατος:

● Ὅσιος Μελέτιος ὁ Γαλησιώτης: «Ὁ ταπεινόφρων
δὲν ἀπειθεῖ καὶ δὲν ἀντιλέγει, παρὰ µόνο ἂν πρόκειται
γιὰ τὴν Πίστη».24

● Ἅγιοι Κάλλιστος καὶ Ἰγνάτιος: «Ὁ πρᾶος δὲν τα-
ράζεται ποτέ, ἐκτὸς καὶ ἂν συντρέχουν λόγοι εὐσεβεί-
ας (=Πίστεως)»25

● Ἱερὸς Γερµανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως: «Λαὲ τοῦ Χριστοῦ, ἔλεγχε ὅσους παραποιοῦν
τὴν εὐσέβεια»26

Ἅγιοι Πατέρες: «Σὲ καιρὸ αἱρέσεως,
ἡ σιωπὴ εἶναι συνένοχη 

καὶ ὁδηγεῖ στὴν κόλαση».
Τελικά, ποῖοι ἀγαποῦν πραγµατικὰ 

τοὺς Μητροπολίτας µας;
Οἱ Ἅγιοί µας εἶναι κατηγορηµατικοί: σὲ καιρὸ αἱρέ-

σεως ἡ σιωπὴ ὄχι µόνο δὲν εἶναι χρυσός, ἀλλά, ἀντί-
θετα, ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ἀπώλεια! Ἂς τοὺς ἀκούσου-
µε:

● Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος: «Ὅταν ὑβρίζον-
ται οἱ νόµοι τοῦ Θεοῦ, κι ἐµεῖς σιωποῦµε καὶ ἀδιαφο-
ροῦµε, τότε µᾶς περιµένει ἡ Κόλαση».27

● Μέγας Βασίλειος: «Ἡ ἀδιαφορία στὰ ζητήµατα
τῆς Πίστεως, µᾶς στερεῖ τὴν παρρησία ἐνώπιον τοῦ
Χριστοῦ»28

● Ἅγιος Θεόδωρος, ὁ Στουδίτης: «Ἡ σιωπὴ εἶναι
µέρος τῆς συγκαταθέσεως [στὴν αἵρεση]»29

● Ἱερὸς Ἰωσὴφ Βρυέννιος: «Ὅποιος µπορεῖ νὰ πεῖ
τὴν ἀλήθεια καὶ δὲν τὴν λέει θὰ κατακριθεῖ ἀπὸ τὸν
Θεό. Ὅταν κινδυνεύει ἡ Πίστη, ὁ ἐφησυχασµὸς
ἰσοδυναµεῖ µὲ ἄρνηση, ἐνῷ ὁ ἔλεγχος εἶναι δεῖγ-
µα εἰλικρινοῦς Ὁµολογίας».30

Γιατί ὅµως εἶναι τόσο βαρὺ τὸ ἁµάρτηµα τῆς
σιωπῆς; Γιατί, σύµφωνα µὲ τοὺς θεοφόρους Πατέ-
ρες, ἂν ἡ αἵρεση δὲν στηλιτευθεῖ, θὰ κερδίσει ἔδαφος
καὶ θὰ ἐξαπλωθεῖ σὰν πυρκαγιὰ καὶ σὰν µολυσµα-
τικὴ ἀσθένεια µέσα στὸ Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας, πλα-
νώντας τοὺς πιστούς. Λέγει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος:
«Εἶναι δίκαιο νὰ ἀγανακτήσετε, γιατί ἂν αὐτὰ ἀντιµε-
τωπιστοῦν διὰ τῆς σιωπῆς θὰ ἐπεκταθεῖ λίγο-λίγο τὸ
κακὸ καὶ στὶς ἄλλες Ἐκκλησίες καὶ θὰ καταντήσει ἡ
διδασκαλία µας ἐµπόριο ποὺ πωλεῖται καὶ ἀγοράζε-
ται».31

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἔχει γράψει κάτι
φοβερό: ὅτι ἀκόµη καὶ ὁ πιὸ φτωχός, ρακένδυτος καὶ
ἐµπερίστατος ἄνθρωπος ποὺ κάνει ἀγώνα ἐπιβίωσης
κι ἔτσι δὲν µπορεῖ νὰ σκεφτεῖ τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ
πῶς θὰ βρεῖ λίγο ψωµὶ, γιὰ νὰ µὴ λιµοκτονήσει ἡ οἰκο-
γένειά του, ἀκόµη κι αὐτὸς θὰ κολασθεῖ ἂν δὲν δια-
µαρτυρηθεῖ, ὅταν κηρύσσεται αἵρεση µέσα στὴν
Ἐκκλησία!32 Φαντάζεσθε, λοιπόν, τί τιµωρία ἐπιφυ-
λάσσει ἡ Κρίση στοὺς µοναχούς, τοὺς κληρικοὺς καὶ
ἰδιαίτερα στοὺς ἐπισκόπους, ποὺ κατὰ τὴ χειροτονία
τους εἶχαν δώσει φρικτοὺς ὅρκους ὅτι θὰ ὑπερασπι-
σθοῦν τὴν Πίστη;

Ἂν προσέξουµε στὸ ναό, τὸν δεσποτικὸ θρόνο, θὰ
δοῦµε ὅτι, ἑκατέρωθεν, ἔχει ἀπὸ ἕνα ξύλινο σκαλιστὸ
λιοντάρι, ποὺ συµβολίζει τὴ µαχητικότητα λιονταριοῦ,
µὲ τὴν ὁποία οἱ ἐπίσκοποι θὰ πρέπει νὰ πολεµοῦν
τοὺς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας, τοὺς αἱρετικούς. ∆υσ -
τυχῶς, ὅµως, στοὺς σηµερινοὺς ἀποκαλυπτικοὺς
καιρούς, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν µητροπο-
λιτῶν µας παρακολουθοῦν ἀδιάφοροι τοὺς λυκοποι-
µένες Οἰκουµενιστὲς νὰ ἀσχηµονοῦν εἰς βάρος τῆς
Ὀρθοδοξίας. Σιωποῦν οἱ ἐπίσκοποι, σιωπᾶ καὶ ἡ Ἱ.
Σύνοδος. Ἔλεγε ὁ π. Αὐγουστῖνος: «Ἡ Ἱεραρχία
ἔχει φιµωθεῖ. Ὁ λέων ἔµεινε πλέον ὡς ξύλινο
ὁµοίωµα διακοσµητικὸ στὰ βάθρα τῶν ἀρχιερα-
τικῶν θρόνων. Ἐκεῖ, µᾶλλον ὁµοιώµατα λαγοῦ
θὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετηθοῦν!».33 Καὶ ἄλλοτε: «Λέ-
γει ὁ ἅγιος Γρηγόριος [ὁ Παλαµᾶς] ὅτι τὸ νὰ σιωπᾶ
ὁ ἐπίσκοπος, σὲ τέτοιες µέρες, εἶναι ἔγκληµα
ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ σιωπὴ τοῦ ἐπισκό-
που εἶναι ἀθεΐα!».34 Καὶ ἄλλοτε, ἐπίσης: «Ποιὸ εἶναι

τὸ γνώρισµα τοῦ καλοῦ παπᾶ καὶ τοῦ δεσπότη σ’
αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια; Νὰ λειτουργάει, νὰ κάνει
ὡραῖες ἀκολουθίες; Νὰ κηρύττει χαριτωµένα ἀπὸ τὸν
ἄµβωνα καὶ νὰ δακρύζουν τὰ µάτια µερικῶν δεσποι-
ναρίων διὰ τοὺς στοχαστικούς του λογισµούς; Τὸ
γνώρισµα τοῦ παπᾶ καὶ τοῦ δεσπότη εἶναι ἡ µα-
χητικότης. Εἶναι ἡ παρρησία. Εἶναι ἐκεῖνο ποὺ εἶπε
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι “οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζεῖν
διωχθήσονται” [Τιµ. 3, 12]. Ὅσοι διώκονται. Ἐὰν δεῖ -
τε παπά, ἂν δεῖτε µητροπολίτη ἢ ἀρχιεπίσκοπο ποὺ
δὲν διώκεται, ἀλλὰ ἀπολαµβάνει τῆς ἀγάπης καὶ ἐκτι-
µήσεως ὅλων, νὰ ξέρετε πολὺ καλὰ ὅτι αὐτὸς δὲν
βαδίζει καλῶς».35

Μετὰ ἀπὸ ὅσα εἴπαµε, ἂς βγάλει ὁ καθένας τὰ συµ-
περάσµατά του. Ἂς ἀναλογισθεῖ, τόσο ὁ π. Θεόκλη-
τος, ὅσο καὶ ὅλοι οἱ Μητροπολίτες τῆς ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας, ποιοὶ εἶναι οἱ πραγµατικοὶ φίλοι καὶ ἐχθροί
τους· ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἀγαποῦν ἀληθινά:
Ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς κολακεύουν καὶ τοὺς ἐπαναπαύουν
στὴν ἀπραξία καὶ τὴ σιωπὴ ἢ αὐτοὶ ποὺ τοὺς λένε τὴν
πικρὴ ἀλήθεια; Ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι σαλιαρίσµατα καὶ
κούφια λόγια, σὰν κι ἐκεῖνα ποὺ λένε οἱ Οἰκουµενιστὲς
καὶ οἱ δεσποτάδες ποὺ λιβανίζουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο. Ἡ
Ἀγάπη εἶναι ἐνυπόστατη, εἶναι ὁ Θεὸς (Α΄ Ἰω. 4:8).
Ἐκτὸς ὅµως ἀπὸ ἀγάπη, ὁ Χριστὸς εἶναι καὶ Ἀλήθεια
(Ἰω. 14:6). 

Μόλις ὁ Φ.Μ. πληροφορήθηκε ὅτι ὁ π. Θεόκλητος
εἶναι στενοχωρηµένος µετὰ ἀπὸ ὅσα ἔγιναν (γιατί
ἐκτέθηκε), ἔσπευσε νὰ τοῦ «συµπαρασταθεῖ» ἐπανα-
παύοντάς τον, ὅµως, στὴ λαθεµένη κατάσταση. Κι
ἐµεῖς νιώθουµε πολὺ ἄσχηµα ποὺ στενοχωρήθηκε ὁ
καλός µας ὁ ἐπίσκοπος. Ἂν ἡ ζωή τελείωνε στὸν τά-
φο, θὰ ἤµασταν ἀδικαιολόγητοι καὶ κατακριτέοι,
ὅπως µᾶς θεωρεῖ ὁ Φ.Μ. Ἐπειδή, ὅµως, ἐµεῖς οἱ χρι-
στιανοὶ πιστεύουµε στὴν αἰώνια ζωή, εἶναι χίλιες
φορὲς προτιµότερο νὰ στενοχωρηθοῦν οἱ Μητροπο-
λίτες µας σ’ αὐτὴ τὴ ζωή, παρὰ νὰ στενοχωριοῦνται
αἰώνια στὴν ἄλλη. Ἐκτὸς αὐτοῦ, πάνω ἀπὸ τοὺς ἐπι-
σκόπους µας εἶναι ὁ Χριστός. Ὀφείλουµε, λοιπόν, νὰ
προτιµήσουµε νὰ µὴ λυπήσουµε τὸ Χριστὸ παρὰ κά-
ποιους ἀνθρώπους, ὅσο σεβαστοὶ καὶ ἀγαπητοὶ κι ἂν
εἶναι αὐτοί. 

Ματώνει ἡ ψυχή µας, ὅλ’ αὐτὰ τὰ χρόνια, βλέπον-
τας τοὺς Μητροπολίτες µας νὰ σιωποῦν ἀπέναντι
στὴν οἰκουµενιστικὴ ἀσέβεια. Ἐπιτρέψτε µου νὰ κάνω
µία ὑπόθεση: ἂν στὸ προσεχὲς χρονικὸ διάστηµα, ὁ
ἕνας µετὰ τὸν ἄλλο, παραιτηθοῦν ἢ κοιµηθοῦν οἱ Μη-
τροπολίτες τῶν «Νέων Χωρῶν» καὶ ἀντικαταστα-
θοῦν, ὅλοι τους, ἀπὸ Οἰκουµενιστὲς (κάτι διόλου ἀπί-
θανο) πιστεύετε ὅτι, ἐκεῖνοι θὰ δυσκολευτοῦν πολὺ νὰ
ἐπιβάλουν στὶς µητροπόλεις τῆς Β. Ἑλλάδος τὰ αἱρε-
τικά τους φρονήµατα; Ἐγὼ λέω ὄχι. Ὅταν ὁ λαός,
ἐδῶ καὶ χρόνια, εἶναι ἐντελῶς ἀκατήχητος στὰ ἀντιαι-
ρετικὰ θέµατα· ὅταν βλέπει Οἰκουµενιστὲς Μητροπο-
λίτες τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τὸν Μεσσηνίας,
τὸν ∆ηµητριάδος καὶ τὸν Σύρου, ὄχι µόνο νὰ µὴ ἐλέγ-
χονται, ἀλλὰ νὰ ἀντιµετωπίζονται ὡς ὀρθοδοξοῦντες·
ὅταν βλέπει τοὺς Μητροπολίτες καὶ τοὺς κληρικούς
µας νὰ σπεύδουν, σὰν ὑπάκουα µαθητούδια, ξοπίσω
ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, ὅταν αὐτὸς ἔρχεται στὴν Ἑλλά-
δα· ὅταν βλέπει τὰ περιοδικὰ τῶν µητροπόλεών µας
νὰ τοῦ ἀποδίδουν σεβασµό· ὅταν ἀκούει νὰ διαβά-
ζονται οἱ πατριαρχικὲς ἐγκύκλιοι στοὺς ναούς· ὅταν
ἀκούει τὴν οἰκουµενιστικὴ προπαγάνδα τοῦ «ραδιο-
φωνικοῦ σταθµοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τὸν
ὁποῖο ἀναµεταδίδουν τὰ ἐκκλησιαστικὰ ραδιόφωνα
πολλῶν µητροπόλεων· ὅταν ἀκούει κληρικοὺς κάποι-
ων µητροπόλεων νὰ ἐκφράζουν οἰκουµενιστικὲς θέ-
σεις· ὅταν οἱ περισσότεροι ἱερεῖς µας εἶναι ἀδιάφοροι
στὸ θέµα τῆς Πίστεως, δὲν διαβρώνεται τὸ ὀρθόδοξο
αἰσθητήριό του; 

Ἐπίσης, δὲν ἀλλοιώθηκε ἡ ἐκκλησιαστικὴ συνείδη-
ση τῶν τοπικῶν µας Ἐκκλησιῶν, ὅταν οἱ Μητροπολί-
τες µας σιώπησαν καὶ δὲν σχολίασαν τὰ ὅσα ἀπαρά-
δεκτα ἔγιναν στὶς δύο ἐπισκέψεις τοῦ Πάπα στὸ Φα-
νάρι, τὸ 2006 καὶ τὸ 2014; Πολὺς κόσµος θεώρησε ὅτι
ὅσα ἔλαβαν χώρα, τότε, ἦταν πολὺ καλά! Κάποιοι,
µάλιστα, ἦταν καὶ συγκινηµένοι πού, «ἐπιτέλους,
ἀποκαθίσταται τὸ Σχίσµα καὶ συµφιλιώνονται οἱ δύο
Ἐκκλησίες»! Ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις, ὁ λαὸς εἶδε τὸν
ἀντίχριστο Πάπα νὰ γίνεται, µὲ τιµές, δεκτὸς ὡς κανο-
νικὸς ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, νὰ τοῦ ψάλεται τὸ
πολυχρόνιο, νὰ ἀπαγγέλει τὸ πάτερ ἡµῶν, νὰ τὸν
ἀσπάζεται, λειτουργικά, ὁ Πατριάρχης, νὰ εὐλογοῦν
ἀπὸ κοινοῦ τοὺς πιστοὺς καὶ πολλὰ ἄλλα, καὶ τὰ θεώ-
ρησε φυσιολογικά, ἀφοῦ κανείς, στὶς µητροπόλεις
µας, δὲν τὰ ἀποδοκίµασε! Στὸ τέλος δέ, στὸν ἐξώστη
τοῦ Πατριαρχείου, (καὶ τὸ 2006 καὶ τὸ 2014) Πάπας
καὶ Πατριάρχης ἕνωσαν καὶ ὕψωσαν θριαµβευτικὰ τὰ
χέρια τους, ὑπὸ τὶς ἐπευφηµίες τοῦ πλήθους! Ἀπί-
στευτα γεγονότα! Σηµεῖα τῶν Καιρῶν!

Σηµειώσεις:
20. Προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἔκδ. Καπλάνο-

γλου, Φλώρινα 2007, σελ. 38
21. www.youtube.com/watch?v=J60kqy2UQSc22. Ἀπὸ ὁμι-

λία τοῦ π. Αὐγουστίνου, τὸ 1959, ἀπομαγνητοφωνημένη
στὸ βιβλίο: «Ρίχνω τὸν κουβά μου βαθιά», ἔκδ. Α. Καπλά-
νογλου, 2004, σελ. 24-25 

23. Πεντάβιβλος Ἀντίρρησις κατὰ τῶν Νεστορίου δυσ -
φημιῶν 1, 5, PG 76, 41ε. (μεταγλώττιση).

24. Ὁσίου Μελετίου τοῦ Γαλησιώτου, Ἀλφαβηταλφάβη-
τος, βαθμὶς ψβ΄, σελ. 322.

25. P.G. 147, 773A.
26. Γερμανοῦ, Κωνσταντινουπόλεως, ἐπιστολὴ σταλεῖσα

ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ…, σελ. 19.
27. Joannes Chrysostomus Scr. Eccl., De Babyla contra Julia-

num et gentiles (2062:373)
28. Μεγάλου Βασιλείου, ἐπιστολὴ σξβ΄, κεφ. β΄, P.G. 32,

976A.
29. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ἐπιστολὴ β΄, βιβλίο

β΄, P.G. 99, 1120Β-1121Α.
30. Ἰωσὴφ Βρυέννιου, Τὰ εὑρεθέντα, Μελέτη περὶ τῆς

τῶν Κυπρίων πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μελετηθεί-
σης ἑνώσεως, τόμος β΄, σελ. 18.

31. Μεγάλου Ἀθανασίου, Πρὸς Ἀντιοχεῖς, Ἐγκύκλιος
ἐπιστολὴ 6,25.

32. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, Ἐπιστολὴ πρὸς
Παντολέοντι Λογοθέτη, PG 99, 1321Α.Β, PG 99,1321A-C.
(μεταγλώττιση)

33. Ἐκκλησιαστικὸς στρουθοκαμηλισμός, ὅπως προ-
ηγουμένως (ὅ.π.), σελ. 194

34. www.youtube.com/watch?v=mOn0ARLbMho 
35. www.youtube.com/watch?v=lyO_CB0u-Xs 

φήµου «Ἀνατολικοῦ» ζητήµατος...
Ἀρχηγὸς τῆς συµπράξεως γιὰ τὴ δηµιουργία µιᾶς νέας Τουρκίας, βασι-

ζόµενης ἐπὶ πλήρους τουρκοελληνικῆς ἰσοπολιτείας καὶ δηµοκρατικῆς συν -
εργασίας, ἦσαν ὁ Ἕλληνας µασόνος Κλεάνθης Σκαλιέρης- ὅπως προανα-
φέρθηκε- καὶ ὁ Τοῦρκος µασόνος Μιντχὰτ Πασάς.

Ὁ Σκαλιέρης, γεννηθεὶς τὸ 1833 εἶχε ἀναδειχθεῖ εἰς σηµαίνοντα παρά-
γοντα τῆς ἀγορᾶς τῆς Κων/λεως, ὡς χρηµατιστὴς καὶ τραπεζίτης. Εἰς τὸν
Τεκτονισµὸ προσῆλθε τὸ 1865, µυηθεὶς στὴ Στοά «Ἕνωσις Ἀνατολῆς» τῆς
Κωνσταντινουπόλεως, ἐργαζόµενης στὴ γαλλικὴ γλώσσα.

...Ὁ Μιντχὰτ πασὰς γεννηθεὶς τὸ 1822, εἶχε ἀναδειχθῆ εἰς ἀρχηγὸν
τῶν «Νεοτούρκων». Εἰς τὸν τεκτονισµὸν ἐµυήθη κατὰ τὴν παραµο-
νήν του διὰ σπουδὰς εἰς τὴν Ἀγγλίαν...

Ἡ πρωτοβουλία κοινῆς ἑλληνοτουρκικῆς δράσεως ἀνῆκε εἰς τὸν Σκαλιέ-
ρην.

Πῶς θὰ ἐγίνετο αὐτὴ ἡ «Ἀδελφοποίησις»;
...Ἡ ἀδελφοποίησις αὕτη ἔπρεπε νὰ γίνη τοιούτῳ τρόπῳ, ὥστε,

οὐχὶ µόνον τὸ Τουρκικὸν στοιχεῖον, ἰσχυρὸν καθιστάµενον, νὰ διεκ-
δικῆ τὰ τοῦ κράτους δικαιώµατα, ἀλλὰ καὶ τὸ Ἑλληνικόν, συµµετέχον
τῆς διοικήσεως, νὰ δύναται καὶ αὐτό, τῶν αὐτῶν προνοµίων ἀπο-
λαµβάνον, τὰ αὐτὰ ἐπὶ τοῦ κράτους δικαιώµατα νὰ διεκδικῆ καὶ νὰ
εἶναι ὁ ἀκοίµητος φύλαξ τῆς ἀκεραιότητος τῆς ἐπικρατείας ταύτης. Ὁ
προσφορώτερος τρόπος τῆς πρακτικῆς ἐφαρµογῆς τῆς ἰδέας ταύ-
της ἦτο ἡ ἀνακήρυξις Συνταγµατικοῦ χάρτου, τὰ αὐτὰ δικαιώµατα εἰς
ἅπαντας ἀναγνωρίζοντος, ἄνευ διακρίσεως φυλῆς ἤ θρησκείας.
Ἵνα, ὅµως ἡ ἀνακήρυξις τοιούτου Συντάγµατος, τοὺς πάντας ἴσους
ἀναγνωρίζοντος, γιὰ νὰ ἦτο δυνατή, ἔπρεπε πρὸ παντὸς νὰ εὑρεθῆ
Σουλτάνος δεχόµενος τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ Συντάγµατος. Ὁ µόνος
ἱκανὸς διὰ τὴν θείαν καὶ εὐαγγελικὴν ἀποστολὴν ταύτην ἦτο ὁ ἐπί-
δοξος διάδοχος τοῦ Σουλτανικοῦ θρόνου, ὁ Μουράτ. Ἀλλ’ ἔπρεπε
ὁσονδήποτε εὐγενῆ καὶ φιλελεύθερα ἦσαν τὰ αἰσθήµατα ὑπὸ τῶν
ὁποίων ἐνεπνέετο νὰ διαπαιδαγωγηθῆ καταλλήλως καὶ προετοι-
µασθῆ...

Ὁ Μουρὰτ µεταµφιέζεται εἰς Ἀρµένην ἁλιέα
καὶ γίνεται µασόνος εἰς τὴν οἰκίαν Σκαλιέρη...

...Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, παρασκευασθεὶς δεόντως, ἐµυήθη εἰς
τὰ τοῦ Τεκτονισµοῦ µυστήρια. Ἡ µύησις τοῦ Μουρὰτ ἐγένετο τὸν
Ὀκτώβριον τοῦ 1882, εἰς τὴν Στοὰν «Πρόοδος», ἐργαζοµένην ὑπὸ
τὴν αἰγίδα τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς (τεκτονικῆς ἀρχῆς) τῆς Γαλλίας.
Ἀλλά, ἡ µύησις δὲν ἐγένετο, διὰ λόγους ἀσφαλείας, εἰς τὸ οἴκηµα τῆς
Στοᾶς. ∆ιεσκευάσθη προχείρως µία αἴθουσα τῆς οἰκίας τοῦ Κλεάν-
θους Σκαλιέρη καὶ εἰς αὐτὴν ἔγινε ἡ µύησις. Ὁ Μουράτ, διὰ νὰ δυ-
νηθῆ νὰ ἐξέλθη τῶν ἀνακτόρων ἄνευ συνοδείας καὶ νὰ κινηθῆ ἀπα-
ρατήρητος, µετεµφιέσθη εἰς Ἀρµένιον ἁλιέα...

Ἐν συνεχείᾳ ἐπακολούθησε σύντοµη προπαρασκευὴ γιὰ τὴν ἐκτέλεση
τοῦ ὅλου σχεδίου. Ἐν πρώτοις, ὁ Σκαλιέρης ἐπιδόθηκε στὴν κατάρτιση νέ-
ου Συντάγµατος (τῆς Τουρκίας!), µὲ τὴ συνεργασία εἰδικῶν ἐπιστηµόνων,
οἱ ὁποῖοι συνεδρίαζαν στὴν οἰκία Σκαλιέρη «εἰς παννυχίδας» (ὁλονυκτίας).
Ἦσαν, κυρίως, ὁ παλαιὸς διπλωµάτης Ἀλέξανδρος Χολλίνσκυ, ὁ δικηγό-
ρος (µετέπειτα δήµαρχος Παρισίων) Λουδοβίκος Ἀµιάµπαλ, ὁ πρε-
σβευτὴς τῆς Περσίας Μοσχίν - Χὰν καὶ ὁ πρεσβευτὴς τῆς Ἀγγλίας σὲρ
Τζώρτζ Ἔλλιοτ.

Πλὴν τοῦ τελευταίου, ὅλοι οἱ ἄλλοι ἦσαν µασόνοι. Ὁ Ἄγγλος πρε-
σβευτὴς συνέπραττε βάσει τῆς ἀγγλικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία ἀπέβλεπε «εἰς
ἰσχυροποίησιν τῆς Τουρκίας πρὸς περιστολὴν τῆς Ρωσικῆς βουλιµίας»!

Ἡ ὥρα φθάνει. Ὁ Σουλτάνος Ἀβδοὺλ Ἀζὶζ ἀνατρέπεται...
Ἡ εὐκαιρία δράσεως, ὅταν ὅλα ἦσαν ἤδη ἕτοιµα, ἐδόθη τυχαίως

(!)... Ὁ ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς κινήσεως Μιντχὰτ Πασάς, µετέχων τῆς τό-
τε κυβερνήσεως, συνετέλεσεν εἰς τὴν ἀνατροπὴν τοῦ Σουλτάνου
Ἀβδοὺλ Ἀζίζ, κατὰ τὸν πατροπαράδοτον διὰ κράτος µὲ θεοκρατικὰς
παραδόσεις τρόπον. Ἤτοι, ἐκλήθη ὁ θρησκευτικὸς ἀρχηγὸς τοῦ
κράτους, ὁ Σεΐχ - οὐλ - Ἰσλάµης, νὰ ἐκδώση φετβάν, διὰ τοῦ ὁποίου
κατεβιβάζετο ἀπὸ τὸν θρόνον ὁ Ἀβδοὺλλ Ἀζίζ, τὴν 17 Μαΐου 1876,
καὶ τὴν ἑποµένην ἀνεβιβάζετο ὁ πρίγκιψ Μουρὰτ -ἐφέντης ὑπὸ τὸν
τίτλον Μουρὰτ ὁ Ε΄ ...

Ὁ συµπατριώτης µας, τραπεζίτης, χρηµατιστὴς καὶ µασόνος, Κλεάνθης
Σκαλιέρης ἔβλεπε τὸ ὄνειρό του νὰ παίρνει σάρκα καὶ ὀστᾶ. Στὶς τεκτονικὲς
Στοὲς ἀκούγονται «χαρµόσυνες χειροκρουσίες» (=τελετουργικὰ χειροκρο-
τήµατα).

...Ἀλλά, δὲν διήρκεσεν ἡ ψυχικὴ αὐτὴ εὐφορία περισσότερον ἀπὸ
τρεῖς µῆνας καὶ µίαν ἡµέραν...

∆έκα - πέντε ἡµέρας µετὰ τὴν ἐνθρόνισίν του, ὁ (ἀνατραπεὶς)
Ἀβδοὺλ Ἀζίζ εὑρέθη νεκρὸς εἰς τὸ λουτρόν του, µὲ κοµµένες τὶς φλέ-
βες τῆς χειρός του µ’ ἕνα ψαλίδι. Ὁ (νεοενθρονισµένος Σουλτάνος)
Μουρὰτ κατελήφθη ὑπὸ νευρικῶν κρίσεων, ὀφειλοµένων γενικῶς
µὲν εἰς ὀργανικήν του πάθησιν, εἰδικῶς δὲ εἰς τὴν ἐντύπωσιν ὅτι καὶ
ἄν ἀκόµη ὁ πρώην σουλτάνος δὲν εἶχε δολοφονηθῆ, πάντως εἶχεν
ἀνατραπῆ κατόπιν συνωµοσίας, εἰς τὴν ὁποίαν συνέπραξε καὶ ὁ
ἴδιος...
Ἀνατρέπεται καὶ ὁ Μουρὰτ ἀπὸ τὸν πρεσβευτὴν τῆς Ρωσίας!

Ἡ Μασονικὴ Συνωµοσία κλονίζεται...
...Τὴν φυσικὴν ἐκ τῆς καταστάσεως αὐτῆς ἀρρυθµίαν εἰς τὸ κρά-

τος ἐξεµεταλλεύθη ὁ πρεσβευτὴς τῆς Ρωσίας, στρατηγὸς Ἰγνάτιερ,
µὲ τὴν συµµετοχὴν δὲ καὶ τοῦ Ἰησουΐτου Καπολεόνε, γνωµατεύσαν-
τος ὅτι ὁ Μουρὰτ ἦτο φρενοβλαβὴς ἐπέτυχε νὰ τὸν ἀποµακρύνη τοῦ
θρόνου. Ἔτσι, ὁ Μουρὰτ ὁ Ε΄ καθηρέθη τὴν 19ην Αὐγούστου 1876
καὶ ἐνεκλείσθη εἰς τὰ ἀνάκτορα τοῦ Τσεραγάν, σουλτάνος δὲ ἀνηγο-
ρεύθη ὁ ἀδελφός του, ὁ Ἀβδοὺλ Χαµίτ ὁ Β΄.

Ὁ νέος σουλτάνος ἐπεχείρησε συνθηκολόγησιν µὲ τὸν τεκτονι-
σµόν, ὁ ὁποῖος ἦτο ἡ συνισταµένη τῆς κινήσεως τῆς ἀλλαγῆς (διὰ
τῆς συνωµοσίας αὐτῆς) µὲ τὴν µεσολάβησιν τοῦ Τέκτονος Μαυρογέ-
νους πασᾶ (!) ἐζήτησε νὰ µυηθῆ (καὶ αὐτὸς ὁ Σουλτάνος!), ὑποσχόµε-
νος ὑποταγὴν εἰς τοὺς νόµους τοῦ Τάγµατος. Ἀλλὰ ὁ Σκαλιέρης,
πληρεξούσιος τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Γαλλίας (τῆς ἐντελῶς ἄθεης
γαλλικῆς µασονίας!), ἔχων καὶ τὴν σύµφωνον γνώµην ταύτης, ἀπέ-
κρουσε τὴν αἴτησιν. Ἔκτοτε ὁ Ἀβδοὺλ Χαµὶτ ἐπεζήτησε ἁπλῆν
ἐπαφὴν µὲ Στοὰν Ἰταλικήν, εἰσφέρων ἐτησίως (δίδων χρήµατα) εἰς
τὸν κορµὸν τῆς ἀγαθοεργίας (εἰς τὸ ταµεῖο τῆς ἰταλικῆς Στοᾶς γιὰ τὴν
ἄσκηση τῆς «φιλανθρωπίας» της)...

Ἡµέτερον σχόλιον...
Τὰ τελευταῖα ἐτοῦτα ποὺ διαβάσαµε µᾶς δίδουν τὸ µέτρο τοῦ γιατὶ

ἦταν τόσος ὁ τρόµος ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποστροφὴ ὅλου τοῦ κόσµου στὸ
ἄκουσµα τῶν λέξεων «µασόνος» καὶ «Μασονία». Μασονικὲς ἴντριγ-
κες καὶ συνωµοσίες!

Τρόµος καὶ φόβος ἦταν λοιπὸν ἡ Μασονία, τόσο γιὰ τοὺς λαοὺς
ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἡγέτες αὐτοῦ, κυρίως γιὰ ὅσους τολµοῦσαν νὰ µὴ
εἶναι µασόνοι...

(Στὸ ἑπόµενο φύλλο ἀκολουθοῦν τὰ χειρότερα, τὰ πολὺ χειρότερα γιὰ
τὴ µασονικὴ ἐκείνη συνωµοσία, καθὼς καὶ ὅλες οἱ αὐθεντικὲς τεκτονικές
µας πηγές).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

Aἱ τεκτονικαὶ παρεµβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν

Ἀνακοίνωσις - Πρόσκλησις
Μὲ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ

Εὐαγγελιστοῦ τοῦ Ἕλληνος θὰ πραγµατοποιηθῇ τὴν
Κυριακὴ 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6:30 µ.µ., στὴν
αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁµόνοια, σύ-
σκεψη µὲ θέµα: «Τρόποι διαδόσεως τῆς κοινῆς τῶν
Ἑλλήνων γλώσσης.» 

Εἰσηγητὲς: Γεώργιος Β. Τσούπρας, ∆ρ. Θεολο-
γίας - ἐκπαιδευτικός.

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – MSc Φιλοσοφίας.
Γραπτὲς παρεµβάσεις θὰ κάνουν οἱ:

● Λαυρέντιος ∆ελλασούδας, ὁµ. καθηγητὴς
Παν/µίου Ἀθηνῶν,

● Κων. Γανωτῆς, φιλόλογος-συγγραφέας.
Συντονίζει: ὁ θεολόγος - κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Ἄγγλος πρέσβυς H. Elliot πού προωθοῦσε τά μασονικά σχέδια τοῦ Κ. Σκαλιέρη
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Προγράµµατος Σπουδῶν» (∆ελτίον Τύπου Ἱερᾶς
Συνόδου, 13-1-2016).

2. Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπέστειλε ἐπιστολή στόν
Ὑπουργό Παιδείας (ὑπ' ἀριθ. Πρωτ.
881/391/22.02.2016), στήν ὁποία µεταξύ τῶν ἄλλων,
περιλάµβανε καί τήν ἑξῆς ἀπόφασή της:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος προτίθεται νά συνεργαστεῖ
περαιτέρω, στή βάση τῆς ἐπιστηµονικῆς βελτίωσης τοῦ
ὑπάρχοντος µαθήµατος καί τῆς στήριξης τῶν καθη-
γητῶν του. Ἀντιτίθεται στήν κατάργηση καί ἀντι-
κατάστασή του ἀπό ἕνα µάθηµα «γεωγραφίας τῶν θρη-
σκειῶν» ἤ «θρησκευτικοῦ ἐγκυκλοπαιδισµοῦ» µέ κάποια
ἁπλῶς ἰδιαίτερη παρουσίαση τῆς παρουσίας τῆς Ὀρθο-
δοξίας στόν ἑλλαδικό χῶρο».

3. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν
8η Μαρτίου 2016 σύµφωνα µέ τό ∆ελτίο Τύπου υἱοθέτη-
σε τήν ἀπόφαση τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, πού πα-
ρατέθηκε προηγουµένως.

Ἐπίσης «ἔγινε ἀποδεκτή ἡ πρόταση τοῦ Μακαριωτά -
του Ἀρχιεπισκόπου γιά "τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν, τήν τήρηση τῶν ὡρῶν
διδασκαλίας στό τρέχον πρόγραµµα καί τόν Ὀρθόδο-
ξο χαρακτήρα του"». Ἡ πρόταση αὐτή ἐντάσσεται
µέσα στήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας.

4. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος µετά τήν συνάντησή του
µέ τούς ἐκπροσώπους τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θε-
ολόγων µεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε:

«Βεβιασµένα τώρα ἀκοῦµε τά νέα προγράµµατα, τά
ὁποῖα ξέρουµε πῶς ἐλήφθησαν καί πῶς προωθήθη-
καν καί µέ σφραγίδα ποίων ἀνθρώπων προωθήθη-
καν αὐτά τά προγράµµατα", εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί
συµπλήρωσε: "Ἐγώ µέ µιά λέξη θά ἔλεγα σήµερα ἐπειδή
διάβασα τά καινούρια προγράµµατα καί τά εἶδα: εἶναι
ἀπαράδεκτα! Εἶναι ἐπικίνδυνα! Εἶναι πράγµατα πού
δέν θά ἀποδώσουν καρπούς, ἀλλά µεγάλη ζηµιά στήν
Παιδεία γενικότερα, στήν κοινωνία καί ρήξη στίς
σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας. Γι’ αὐτό καί ἀπό αὐτή τή
θέση σήµερα, θά τά πῶ καί στήν Ἱεραρχία τοῦ
Ὀκτωβρίου, κάνω ἔκκληση πρός τόν πρωθυπουργό
κ. Τσίπρα νά σταµατήσει αὐτήν τήν προσπάθεια, νά
ἀναβάλει κάθε µιά πρωτοβουλία ἑνός ἢ µερικῶν
ἀνθρώπων καί σέ µιά βάση µεγάλη Ἐκκλησίας καί Πο-
λιτείας νά συνεργαστοῦµε σοβαρά ἐπιτέλους σέ ἕνα
τόπο πού ἀκούγονται λόγια, λόγια, λόγια καί λείπει ὁ
λόγος!» (skai.gr, 20-09-2016, 14:20).

5. Ὁ Μακαριώτατος κ. Ἱερώνυµος σέ ἐπιστολή του
πρός τόν Πρωθυπουργό καί τούς Ἀρχηγούς τῶν Κοινο-
βουλευτικῶν Ὁµάδων, ἔγραψε, µεταξύ τῶν ἄλλων:

«Τὸ αἴτηµα αὐτό δέν ἀπαντήθηκε ποτέ ἀπό τό Ι.Ε.Π.,
οὔτε ὑπῆρξε πρόσκληση γιά ἄλλη συνάντηση. Τό αἴτηµά
µας γιά ἀνοικτό καί οὐσιαστικό διάλογο παραµένει
σέ ἐκκρεµότητα, ἀλλά µέ προαπαιτούµενο τήν
ἔναρξή του ἀπό µηδενική βάση».

6. Ὁ Μακαριώτατος στήν εἰσήγησή του κατά τήν
Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου 2016 εἶπε γιά τό µάθηµα τῶν
Θρησκευτικῶν, µεταξύ ἄλλων:

«Ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο πρωτοστάτησε ἡ Πολιτεία, τά
καινούργια προγράµµατα τά ὁποῖα µελέτησα, µέ ἔπει-
σαν ὅτι δέν πρόκειται γιά Θρησκευτικά, ἀλλά γιά µιά
ἐπιχείρηση ἀλλοιώσεως τῆς πίστεώς µας.

Γιά τό θέµα αὐτό παραπέµπω στήν πολυσέλιδη ἐπι-
στολή, τήν ὁποία ἀπηύθυνα στόν Πρωθυπουργό καί
τούς Ἀρχηγούς τῶν Κοµµάτων καί τήν ὁποία πρό
ὀλίγων ἡµερῶν σᾶς κοινοποίησα.

Πρότασή µου: Ἐξ ἀρχῆς ἀντιµετώπιση κάθε ἀναγ-
καίας ἀλλαγῆς σέ συνεργασία πραγµατική Ἐκκλησίας
καί Πολιτείας, ὅπως προβλέπει τό Σύνταγµα καί ὁ Κα-
ταστατικός µας Χάρτης».

Καί στίς τελικές προτάσεις του συµπεριέλαβε καί τήν ἑξῆς:
«Ὑλοποίηση τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως στή Βουλή

τήν Τετάρτη 28 Σεπτεµβρίου 2016, σύµφωνα µέ τήν
ὁποία θά συνεχισθῆ ἡ συνεργασία µέσα ἀπό ἀµοιβαῖο
διάλογο ἀπό µηδενική βάση Ἐκκλησίας – Πολιτείας γιά
τό περιεχόµενο τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν».

7. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν
συνεδρίασή της τήν 5-10-2016, ἀπεφάσισε, ὅπως κα-
ταγράφηκε στό ∆ελτίον Τύπου, µεταξύ ἄλλων, «νά ζητη-
θεῖ συνάντηση τοῦ Μακαριωτάτου µετά τοῦ κ. Πρωθυ-
πουργοῦ ἐντός τῆς ἡµέρας προκειµένου νά τοῦ ἐκθέσει
τίς ἀπόψεις καί τήν σύµφωνη γνώµη τῆς Ἱεραρχίας
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἐπίσης γιά τό ἴδιο θέµα ἔχει ζητήσει συνάντηση καί µέ
τόν Πρόεδρο τῶν ΑΝ.ΕΛ. κ. Πάνο Καµµένο».

Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἱεραρχίας Μητροπολίτης
∆ηµητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ἀπαντώντας σέ ἐρωτήσεις τῶν
δηµοσιογράφων, προσδιόρισε τήν πρόταση τήν
ὁποία θά ὑπέβαλε ἡ Ἐπιτροπή τῆς Ἱεραρχίας στήν
συνάντησή της µέ τόν Πρωθυπουργό καί τούς Ὑπουρ-
γούς. Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε: «Αὐτό πού ζητᾶµε εἶναι
γιά τή χρονιά πού ἄρχισε νά ἀνασταλεῖ τό Πρόγραµ-
µα Σπουδῶν τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν»
(Desk Vimaorthodoxias, 5-10-2016, 14:51).

8. Ὁ Μακαριώτατος µετά τήν συνάντηση µέ τόν Πρω-
θυπουργό καί τούς Ὑπουργούς εἶπε στούς δηµο-
σιογράφους, µεταξύ τῶν ἄλλων:

«∆ηµοσιογράφος: Μηδενική βάση, δηλαδή;
∆ηµοσιογράφος: Φέτος θά ἰσχύση τό πρόγραµµα;
Ἀρχιεπίσκοπος: Θά χρησιµοποιηθοῦν τά παλιά

βιβλία καί ἡ προσπάθεια τῶν διορθώσεων θά γίνη ἀπό

τώρα καί ἕως ὅτου γραφοῦν τά καινούρια βιβλία θά
χρησιµοποιοῦνται τά βιβλία τά σηµερινά».

9. Ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρη-
σκευµάτων κ. Φίλης µετά τήν συνάντηση µέ τούς
ἐκπροσώπους τῆς Ἱεραρχίας καί τόν Μακαριώτατο
ἀνέφερε µεταξύ τῶν ἄλλων:

«∆ΗΜ: Συνεχίζετε µέ τά νέα προγράµµατα φέτος κα-
νονικά;

ΝΦ : Βεβαίως συνεχίζουµε καί δέν ὑπάρχει ζήτηµα
διαφωνίας αὐτή τή στιγµή γιά τό ζήτηµα αὐτό. Ἤδη
ἔχουν ἐκδοθεῖ τά νέα προγράµµατα, γίνονται οἱ ἐπι-
µορφώσεις τῶν καθηγητῶν. Ἀλλά ἐπαναλαµβάνω: ∆έν
ἔχουµε µία ἀντίληψη δογµατική. Θέλουµε τό διάλογο, θά
ξανακούσουµε τίς ἀπόψεις πού θά διατυπωθοῦν ἐπί τῶν
συγκεκριµένων προγραµµάτων ἀπό παράγοντες ἐκκλη-
σιαστικούς καί θά προχωρήσουµε στήν ἀξιολόγηση τοῦ
µαθήµατος στό τέλος τῆς χρονιᾶς.

∆ΗΜ: Πάγωµα τῶν προγραµµάτων σπουδῶν δέν
ὑπάρχει;

ΝΦ: Σᾶς εἶπα ὅτι ἐφαρµόζονται» (ἀπό τήν ἱστο-
σελίδα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας).

10. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν
Συνεδρίαση τῆς 6ης Ὀκτωβρίου, ἀφοῦ ἐνηµερώθηκε
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς Ἱεράρχες πού συν -
αντήθηκαν µέ τόν Πρωθυπουργό καί τούς Ὑπουργούς
ἀπεφάνθη, σύµφωνα µέ τό ∆ελτίον Τύπου τῆς ἡµέρας
ἐκείνης:

«Γιά τήν τρέχουσα χρονιά θά ἀξιοποιηθοῦν τά
ὑπάρχοντα βιβλία Θρησκευτικῶν, τά ὁποῖα ἔχουν
ἤδη διανεµηθεῖ στούς µαθητές. [...].

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ἀνέφερε ὅτι σέ τηλεφω-
νική ἐπικοινωνία πού εἶχε νωρίς τό πρωί τό Γραφεῖο
Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου µέ τήν Ὑφυπουργό παρά τῷ
Πρωθυπουργῷ καί Κυβερνητική Ἐκπρόσωπο κ.
Ὄλγα Γεροβασίλη, ἐδόθη ἡ διαβεβαίωση ὅτι γιά τό
µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν ἰσχύουν τά ὅσα εἰπώθη-
καν στή χθεσινή συνάντηση µέ τόν Πρωθυπουργό
καί γι’ αὐτό κάθε ἄλλη ἐνέργεια εἶναι προσωπικές
ἑρµηνεῖες τοῦ καθενός».

∆ιαβάζοντας κανείς ὅλες αὐτές τίς ἀποφάσεις καί τίς
δηλώσεις, διαπιστώνει µερικά χαρακτηριστικά σηµεῖα.

α) Ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε νά κάνη διάλογο στό πα-
λαιό Ἀναλυτικό Πρόγραµµα, ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου
γράφηκαν τά βιβλία. Ὅµως, ἡ Κυβέρνηση µέ ὑπουργική
ἀπόφαση ἀπέστειλε σέ ὅλα τά Σχολεῖα τό νέο Πρόγραµ-
µα Σπουδῶν, γιά νά ἐφαρµοσθῆ, µέ τήν ὁδηγία νά χρη-
σιµοποιήσουν ὑλικό ἀπό τά παλαιά βιβλία:

«Κατά τή φετινή σχολική χρονιά, ἔχουν διανεµηθεῖ
στούς µαθητές τά σχολικά βιβλία τῶν παλαιῶν Προ-
γραµµάτων Σπουδῶν. Οἱ ἐκπαιδευτικοί µποροῦν νά τά
ἀξιοποιοῦν κατά τήν κρίση τους, ὡς πηγές στή διδα-
σκαλία, µέ βάση τά νέα Προγράµµατα Σπουδῶν,
ἀποκλειστικά στήν περίπτωση πού τά θέµατα τῶν
νέων Προγραµµάτων Σπουδῶν σχετίζονται µέ τά
περιεχόµενά τους» (Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί
Θρησκευµάτων: Ὁδηγίες ἐφαρµογῆς τῶν νέων Προ-
γραµµάτων Σπουδῶν τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευ-
τικῶν στὸ ∆ηµοτικό, στὸ Γυµνάσιο καὶ στὸ Λύκειο, 27-9-
2016).

β) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔµενε σταθερός στίς ἀπόψεις του
καί τίς θέσεις τῆς Ἱεραρχίας, ἀφοῦ ἔκανε λόγο γιά παρα-
µονή τῶν βιβλίων, πού ἐγράφησαν µέ τό παλαιό Ἀνα-
λυτικό Πρόγραµµα, καί ἔκανε λόγο γιά διάλογο ἀπό µη-
δενική βάση, ἀναφερόµενος στό νέο Πρόγραµµα
Σπουδῶν. Ἐπίσης, ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς
Ἱεραρχίας, ἐνηµέρωσε τούς δηµοσιογράφους ὅτι θά
προταθῆ ἡ ἀναστολή τοῦ νέου Προγράµµατος.

γ) Ἡ Κυβέρνηση παρέµεινε στήν ἀπόφασή της νά
ἐφαρµοσθῆ τό νέο Πρόγραµµα, νά γίνουν Σεµινάρια
Ἐπιµορφώσεως καί οἱ θεολόγοι καθηγητές νά χρησιµο-
ποιήσουν τά παλαιά βιβλία, τά ὁποῖα εἶχαν ἤδη διανε-
µηθῆ, στήν προοπτική τοῦ νέου Προγράµµατος
Σπουδῶν.

δ) Τελικά, ἀπό ὅ,τι καταλαβαίνω θά γίνη διάλογος µε-
ταξύ ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἰνστιτούτου
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς ὄχι πάνω στά βιβλία τοῦ πα-
λαιοῦ Προγράµµατος, ὅπως ἀρχικά ἀποφάσισε ἡ
Ἐκκλησία, ἀλλά πάνω στό νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν,
πού ἤδη ἐφαρµόζεται, γιά νά βελτιωθοῦν, ὥστε νά κα-
ταρτισθοῦν τά νέα βιβλία.

Παρακαλουθώντας τήν ἐξέλιξη τῆς πορείας τοῦ θέµα-
τος, διεπίστωσα ὅτι ἀποφασίσθηκε κάτι πού εἶναι ἀντι-
κείµενο σεµιναρίου διπλωµατίας καί γι' αὐτό οἱ ἀνα-
λυτές τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἔχουν συγκεχυµένες
ἀπόψεις. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Κυβέρνη-
ση ἐπέβαλε τίς ἀπόψεις της καί ἄλλοι ὅτι ὑποχώρησε ἡ
Κυβέρνηση στίς ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας.

Πάντως, κάποιος Ἀρχιερεύς πού συµµετεῖχε στήν
συζήτηση πού ἔγινε στό Πρωθυπουργικό Μέγαρο εἶπε
ὅτι «τό συµπέρασµα εἶναι ὅτι δέν βγάζω κανένα
συµπέρασµα» (kathimerini.gr, 07-10-2016, 10:47).
Νοµίζω ὑπάρχουν συµπεράσµατα, τά ὁποῖα ἐξάγονται
ἄν δοῦµε τό θέµα µέσα ἀπό ἄλλη ὀπτική γωνία.

Ἐπειδή, ὅµως, ἤµουν εἰσηγητής καί στήν ∆ιαρκῆ Ἱερά
Σύνοδο καί στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
ὅπου ἐλήφθη καθαρή ἀπόφαση, εἶχα τήν ἄποψη ὅτι δέν
πρέπει νά γίνη νέος ἀτελέσφορος διάλογος καί γι' αὐτό
δέν ἀποδέχθηκα νά συµµετάσχω σέ ἕνα διάλογο, ὁ
ὁποῖος δέν θά εὐδοκιµήση ὅσον ἀφορᾶ τίς ἀποφάσεις
τῆς Ἐκκλησίας.–
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Αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας διά τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν

Ὁ αἰών τῶν ἐκπλήξεων
Κύριε ∆ιευθυντά,

Καθὼς µπῆκε ὁ 21ος αἰώνας,
ἐµεῖς οἱ ὡριµότεροι ἀρχίσαµε νὰ
δοκιµάζουµε διαδοχικὲς µεγάλες
ἐκπλήξεις. Νὰ βλέπουµε καταστά-
σεις ποὺ δὲν περιµέναµε. Νὰ προ-
βλέπουµε ὅτι µιὰ κατάσταση, ἀπ’
ὅσα ξέραµε θὰ ἐξελιχθεῖ πρὸς τὴν
ἄλφα κατεύθυνση, καὶ παραδόξως
ἡ κατάσταση νὰ προχωρεῖ πρὸς τε-
λείως διαφορετικὴ κατεύθυνση.

Βεβαίως ἡ χαλάρωση τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς ἠθικῆς παγκοσµίως δύο
ἀξιῶν αἰωνίας ἰσχύος ποὺ κάνουν
τὸν ἄνθρωπο νὰ διαφέρει ἀπὸ τὰ
ζῶα, δὲν ἦταν ἔκπληξη, εἶχε ξεκινή-
σει ἀπὸ καιρό. Ἀλλὰ ὄχι καὶ µὲ τόση
ξεδιαντροπιά, ὥστε νὰ βλέπετε
πρόεδρο µεγάλου εὐρωπαϊκοῦ
κράτους νὰ ἀποκτᾶ τρία παιδιὰ µὲ
µιὰ γυναῖκα χωρὶς κανενὸς εἴδους
γάµο καὶ στὴ συνέχεια νὰ δραπε-
τεύει µὲ µιὰ µοτοσυκλέττα, γιὰ νὰ
τὴν ἀπατήσει µὲ ἄλλη γυναῖκα.

Ἄλλο µεγάλο σκάνδαλο τῆς
ἐποχῆς µας εἶναι ἡ λεγόµενη «σε-
ξουαλικὴ προτίµηση». Ἂν δηλαδὴ
ὁ ἄνθρωπος θὰ συµµορφωθεῖ µὲ
τὴν ἐπιλογὴ καὶ ἔκαµε γι’ αὐτὸν ὁ
Θεὸς (ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν
αὐτοὺς) ἤ θὰ προτιµήσει τὴν ὁµο-
φυλοφιλία (σοδοµισµὸς κὰι θὰ πα-
ραδοθεῖ κατὰ τὸν µεγάλο Ἀπόστο-
λο Παῦλο σὲ «πάθη ἀτιµίας». Κα-
θαρὲς κουβέντες: Ἡ ὁµοφυλοφιλία
εἶναι διαστροφὴ τῆς φύσεως καὶ
συνεπῶς πάθος ἀτιµίας, ποὺ
ἀποµακρύνει ἀπὸ τὸ Θεό.

Τὰ φαινόµενα αὐτὰ τῆς ἀποστα-
σίας δὲν µποροῦσαν νὰ λείψουν
καὶ ἀπὸ τὴν Πατρίδα µας, ἀλλὰ
ἦσαν περιορισµένης ἐκτάσεως καὶ
ἀποδοκιµαζόµενα ἀπὸ τὴν πλει-
ονότητα τοῦ λαοῦ µας. Οἱ πολιτικοί
µας π.χ. µπορεῖ νὰ µὴ ἦσαν πολὺ
θρησκευόµενοι, ἀλλὰ ἐσέβοντο τὴν
πίστη τοῦ λαοῦ µας, ἀναγνώριζαν
τὶς χριστιανικὲς του ρίζες δὲν σκε-
πτόντουσαν νὰ τὸν ἀποχριστιανί-
σουν. Ξαφνικὰ ἦλθαν πολιτικὲς ἐξε-
λίξεις ἀπρόσµενες καὶ πρὸς τὸ κα-
κό. Ἀπὸ τὸ πουθενὰ παρουσιάσθη-
κε ἕνας δυναµικὸς νέος, παρέλαβε
ἕνα κόµµα, ποὺ ἐκάλυπτε τὰ 4%
τῶν ψηφοφόρων καὶ τὸ ἐκτίναξε
στὸ 36,5%. Ἡ ρητορική τοῦ κόµµα-
τος αὐτοῦ ἦταν ἀκρο-ἀριστερὴ καὶ
διάφοροι συνεργάτες του
καυχῶνται ὅτι κατάγονται ἀπὸ συν -
εργάτες τοῦ  αἱµοσταγοῦς Βελου-
χιώτη. Αὐτὸ τὸ 36,5% εἶναι ποὺ δὲν
θὰ περίµενε κανεὶς ἀπὸ τὸν ἑλλη-
νικὸ λαό. Τὸν λαὸ τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, τὸ λαὸ τῆς Μεγαλόχα-
ρης Παναγίας µας. Πῶς ψήφισαν οἱ
Ἕλληνες ἕνα ἄνθρωπο ποὺ δηλώ-
νει µὲ ὑπερηφάνεια ὅτι εἶναι ἄθεος
καὶ δὲν βαπτίζει τὰ παιδιά του; Καὶ
τὸ πιὸ περίεργο εἶναι ὅτι τὸν ψήφι-
σαν καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ πη-
γαίνουν στὴν Ἐκκλησία (βεβαιωµέ-
νο αὐτό). Πῶς τὸ ἔκαµαν αὐτό;
Ἀντιµετώπισαν τὸ θέµα µὲ τὴ σκέ-
ψη ὅτι «ἕτερον ἐκάτερον»; Ὅτι δη-
λαδὴ αὐτὸς εἶναι µακρυὰ ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία, ἀλλὰ θὰ κυβερνήσει
καλὰ τὰ ὑπόλοιπα ζητήµατα τοῦ
Κράτους. Λάθος. ∆ὲν εἶναι ἁπλῶς
µακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ
ὑπὸ τὴν κάλυψή του ἔχει ἀρχίσει
µεθοδευµένη καὶ συστηµατικὴ
προσπάθεια βαθµιαίας κατεδάφι-
σης τῆς Ἐκκλησίας.

Συνεχεῖς προσπάθειες γιὰ χω-
ρισµὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κρά-
τος. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πει-
ραιῶς ἀποδεικνύει µὲ τὸ ἄρθρο του
στὸν Ο.Τ. ὅτι ὁ χωρισµὸς αὐτός,
ὅσο ἐπιτρέπει τὸ Σύνταγµα, ἔχει γί-
νει. Τὰ παραπέρα, ὅπως «ὁ ἐξορ-
θολογισµὸς τῶν σχέσεων κράτους
καὶ Ἐκκλησίας προδίδουν τὴν προσ -
πάθεια νὰ ἐξοµοιωθεῖ ἡ Ὀρθόδο-
ξος Ἐκλλησία, τὸ στήριγµα τοῦ
Ἑλληνικοῦ λαοῦ µὲ κάθε δύσκολη
περίπτωση µὲ κάτι σὰν ἀθλητικὸ
σωµατεῖο. ∆ικαίωµά σου νὰ εἶσαι
Παναθηναϊκός, Ὀλυµπιακός, χρι-
στιανός, µουσουλµάνος ὅ,τι προ-
τιµᾶς, ἀρκεῖ νὰ φορολογεῖσαι,
ὅπως πρέπει. Ἤδη ἐσηµείωσαν
καὶ µία µεγάλη νίκη: Τὸ µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν στὸ σχολεῖο,
ὅπως τὸ ξέραµε (Κατήχησις καὶ Λει-
τουργικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας), ἔχει πλέον καταργηθεῖ καὶ
ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸν θρη-
σκειολογία. Θρησκεῖες ὑπάρχουν
πολλές. Κάπου στὴν Ἀµερικὴ ἔχει
ἀναγνωρισθεῖ καὶ θρησκεία τοῦ Σα-
τανᾶ.

Ἕνα ἐπιχείρηµα τῶν ἀθέων εἶναι
ὅτι πολλοὶ ἐκκλησιαζόµενοι εἶναι θε-
οµπαῖχτες. Ὅµως ἄλλο εἶναι νὰ
εἶναι χριστιανὸς ὄχι συνεπὴς (καὶ
πολλοὶ ἀπὸ µᾶς ἀναγνωρίζουµε ὅτι
ἀπέχουµε ἀπὸ τὴν πλήρη χριστια-
νικὴ ἀρετή) καὶ ἄλλο νὰ εἶναι ἐπιδει-
ξίας τῆς ἀθεΐας. Συµπέρασµα.
Ὅσοι ψηφίζουν τὸν Σύριζα πρέπει
νὰ ξέρουν ὅτι ψηφίζουν τὸν ∆ιάβο-
λο, ἄν τοὺς ἐνδιαφέρει αὐτό.

Εἴδε ἡ Μεγαλόχαρη νὰ φωτίσει
ὅλους νὰ µετανοήσουν, συµπερι-
λαµβανοµένης καὶ τῆς ἡγεσίας τοῦ
Σύριζα (δὲν ἀποκλείεται αὐτό);
Ἐµεῖς οἱ πιστοὶ νὰ ζοῦµε συνεχῶς
τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀρχηγοῦ µας
«µείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐµῇ» καὶ νὰ
διακηρύσσουµε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα εἶναι
Χώρα χριστιανικὴ». Οἱ ἀλλόθρησκοι
εἶναι φιλοξενούµενοι µὲ ἀγάπη.

Θ. Β. Κετσέας,
ἰατρός

Πρωθυπουργὸς
τῶν Ρωµιῶν

ἤ τῶν Ἑλλήνων;
Ἀξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργὲ τῶν
Ἑλλήνων

Καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς θητεί-

ας σας ὡς Πρωθυπουργὸς δύο
πράγµατα φέρατε εἰς πέρας: τὸ
σύµφωνο συµβίωσης καὶ τὸ τζαµὶ
στὸν Ἐλαιώνα.

Θὰ σᾶς στενοχωρήσω ἄν σᾶς
πῶ ὅτι ἤσαστε πρωθυπουργὸς
τῶν Ἑλλήνων ποὺ φράγκεψαν, ποὺ
τούρκεψαν καὶ ποὺ πῆραν ἰθαγένεια
Ἑλληνική. ∆ὲν ἤσαστε πρωθυ-
πουργὸς τῶν Ρωµιῶν, γιατὶ Ρωµιὸς
σηµαίνει Ἕλληνας Ὀρθόδοξος.

Ρωµιοὶ ἔκτισαν τὴν Βυζαντινὴ
Αὐτοκρατορία, ποὺ βασίλεψε γιὰ πά-
νω ἀπὸ χίλια χρόνια (µοναδικὸ φαι-
νόµενο στὴν ἱστορία). Ὅταν ἔπεσε ἡ
Πόλη (ἡ Νέα Ρώµη) ἡ Ρωµιοσύνη
δὲν χάθηκε, γιατὶ τὸ δέντρο της ἔχει
βαθιὲς ρίζες, γιατὶ ἀντριώθηκε ἀπὸ τὸ
χῶµα τὸ ζυµωµένο µὲ τὸ αἷµα τῶν
Ρωµιῶν. Καὶ ὅταν πέφτει ἡ βροχὴ τό-
τε αὐτὸ τὸ αἷµα κατακλύζει τὶς λίµνες,
τὰ ποτάµια, τὶς θάλασσες καὶ πηγαί-
νει στὰ πέρατα τῆς γῆς.

Ὅσα ∆ΝΤ καὶ νὰ ἔρθουν, ὅσα σπί-
τια καὶ νὰ µᾶς πάρουν, ὅση γῆ καὶ νὰ
µᾶς πάρουν, δυστυχῶς γι’ αὐτούς,
θὰ τραφοῦν µὲ τοὺς καρποὺς τῆς
ρωµιοσύνης, ποὺ ἔχει µέσα της
Χριστὸ καὶ ὁ Χριστὸς δὲν νικιέται.

Σᾶς εὔχοµαι νὰ γίνεται καὶ πρωθυ-
πουργὸς τῶν Ρωµιῶν καὶ τότε θὰ
φύγει ὁ τροµερὸς φόβος ἀπὸ τὸ
βλέµµα σας καὶ θὰ γίνεται σὰν τὸν
∆αβίδ, ποὺ νίκησε µὲ τὴν σφεντόνα
του τὸν Γολιάθ.

Μετὰ τιµῆς
Μαρίνα Ἐλ. Γκουρβέλου

Συντ. ὀδοντίατρος

Ὁ οἰκουµενισµὸς ὡδήγησεν
εἰς τὸ µάθηµα 

τῆς θρησκειολογίας
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ἡ Νέα Τάξη Πραγµάτων, οἱ Νεο-
ταξίτες ἰσχυρίζονται καὶ πιστεύουν
ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει τεράστιες δυ-
νάµεις ἀρκεῖ νὰ γνωρίζει τὸ πῶς νὰ
τὶς ἐνεργοποιήσει καὶ νὰ φτάσει ἀπὸ
µόνος του στὴν σωτήρια:...

Οἱ ἀφελεῖς καὶ οἱ τοῦ κοσµικοῦ
πνεύµατος πιστεύουν ὅτι ὅταν εἶσαι
καλὸς ἄνθρωπος καὶ δὲν ἀδικεῖς
κανένα, µπορεῖς νὰ σωθεῖς σὲ
ὁποιαδήποτε θρησκεία καὶ ἂν ἀνή-
κεις. Αὐτὸν τὸν τύπον ἀνθρώπου
προσ παθοῦσαν νὰ φτιάξουν οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες «τοῦ καλοῦ κἀγα-
θοῦ», τοῦ ἐνάρετου, τοῦ ἠθικοῦ,
τοῦ τιµίου καὶ εἰλικρινοῦς. Αὐτὸ φαί-
εται ἐκ πρώτης ὄψεως σωστὸ καὶ
λογικό. Ἀλλὰ ἐὰν ὁ ἄνθρωπος
σῴζεται ἀπὸ µόνος του καὶ σὲ
ὅποια θρησκεία καὶ ἂν πιστεύει καὶ
ὅποιους θεοὺς λατρεύει, τότε ποιὸς
ὁ λόγος ὁ Θεὸς νὰ στείλει στὴ γῆ
τὸν Υἱὸ του τὸν µονογενῆ καὶ µάλι-
στα νὰ σταυρωθεῖ;

Ποῦ πήγαιναν οἱ ψυχὲς τῶν δι-
καίων καὶ ἀδίκων τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθή-
κης; Ὅλες πήγαιναν στὸν Ἅδη. Τί τὶς
ἐµπόδιζε; Πρῶτον τὸ προπατορικὸ
ἁµάρτηµα καὶ δεύτερον ἡ πίστις στὸν
µονογενῆ Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἰησοῦ
Χριστό.

Ὅσοι δὲν πιστεύουν στὸν Χριστὸ
εἶναι κατακριτέοι («ὁ ἀπιστήσας κα-
τακριθήσεται») καὶ ὅσοι καταδιώκουν
τοὺς Χριστιανοὺς ἀκόµα χειρότερα
καὶ τρισχειρότερα.

Μά, ἂν τηροῦν τοὺς Νόµους ποὺ
τοὺς ὑπαγορεύει ἡ δική τους θρη-
σκεία, τότε γιατί νὰ µὴ µποροῦν νὰ
πᾶνε στὸν Παράδεισο;

Γιατί ὁ ἴδιος, ὁ Χριστὸς (Ἰω. ιδ´ 6)
εἶπε: «Οὐδείς ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέ-
ρα εἰ µὴ ∆Ι᾽ ΕΜΟΥ, καὶ ὅτι (Ἰω. ί  9):
«Ἐγὼ εἰµὶ ἡ ΘΥΡΑ (τοῦ Παραδεί-
σου)• ∆Ἰ  ΕΜΟΥ ἐὰν τὶς εἰσέλθῃ σω-
θήσεται». Καὶ γιατί, ὅπως διεκήρυξε
τὸ Ἅγιον Πνεῦµα διὰ στόµατος
(Πράξ. δ  ́8 καὶ 12) τοῦ Πέτρου: 

«Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ ΟΥ∆ΕΝΙ ἡ
Σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνοµα ἕτερον
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδοµένον ἐν
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ ΣΩΘΗΝΑΙ
ΗΜΑΣ».

Καί αὐτὸ τὸ ὄνοµα εἶναι τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, στὸν ὁποῖον ἐδόθη (Ματθ.
κη´ 18, Φιλιπ. β´ 9-11) «Πᾶσα ἐξου-
σία στὸν οὐρανὸ (τοὺς ἀγγέλους),
στὴ γῆ (τοὺς ἀνθρώπους) καὶ στὰ κα-
ταχθόνια (στὸν Ἅδη καὶ τὶς κολασµέ-
νες ψυχές). 

Ἑποµένως οὔτε Βούδας, Κοµ-
φούκιος, Βράχµα, Μωάµεθ κτλ. εἶναι
δυνατὸν νὰ σώσουν τὸν ἄνθρωπον
ἀπὸ τὴν κόλαση:... Καί τὰ καλά τους
ἔργα καὶ ὅλοι τους οἱ κόποι θὰ πᾶνε
χαµένοι; Ὅταν δουλεύουν σὲ ξένα
ἀφεντικὰ, πῶς περιµένουν νὰ ἀντα-
µοιφθοῦν καὶ πληρωθοῦν ἀπὸ τὸν
Χριστό; Γιατί τὸ Φῶς ἦρθε στὸν κό-
σµο, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ αὐτοὶ
προτιµοῦν τὸ σκοτάδι, ποιὸς τοὺς
φταίει; 

Γιατί τὰ γράφοµε ὅλα αὐτά; Γιατί τὸ
κοσµικὸ πνεῦµα ἔχει εἰσχωρήσει καὶ
στοὺς κληρικοὺς ὅλων τῶν βαθµί-
δων, ποὺ γιὰ πολιτικὲς σκοπιµότητες
κατάντησαν πολιτικάντηδες, ἐνστερ-
νιζόµενοι ἀλλουνοῦ παπᾶ Εὐαγγέλιο
(Γαλ. α  ́8,9) καὶ ὅσα σᾶς ἀνέφερα τὰ
βλέπουν ὡς φοβερὰ ἐµπόδια στὰ
παγκόσµια σχέδιά τους, τῆς παγκο-
σµιοποιήσεως καὶ τῆς πανθρη-
σκείας, ποὺ ἀκοῦνε στὸ ὄνοµα: ΟΙ-
ΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ...

Παραβλέποντες τὸ Εὐαγγέλιο ὡς
(Ματθ. ιβ´ 20, Μάρκ. ιδ´ 24) «µὴ
εἰδότες τὰς Γραφάς» παραδέχονται
ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι µὲ τὶς καλὲς
των πράξεις µποροῦν νὰ πᾶνε στὸν
Παράδεισο σὲ ὅποια θρησκεία καὶ
ἂν ἀνήκουν, ἐνῷ, ὅπως εἴδαµε, οἱ
Ἅγιες Γραφὲς τοὺς διαψεύδουν
γράφοντας τὰ ἐκ διαµέτρου ἀντίθε-
τα. Γι᾽ αὐτὸ βλέποµε συνέδρια καὶ
διαλόγους µὲ τοὺς αἱρετικοὺς (πο-
λυχρόνια µάλιστα) καὶ µὲ ὅλες τὶς
θρησκεῖες τοῦ κόσµου καὶ στὸ µά-
θηµα τῶν θρησκευτικῶν συναι-
νοῦν νὰ γίνει θρησκειολογικό,

ἐκτὸς ἐλαχίστων.
Μετὰ τιµῆς

Παναγιώτης Ράπτης
Φιλιππιάδα

Περὶ τῆς διώξεως 
τοῦ Σεβ. Χίου

ΠΡΟΣ
Τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκο-
πον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερώνυµον
καὶ τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἱ. Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Μὲ µεγάλη λύπη καὶ ἀγανάκτηση
ἐνηµερωθήκαµε τὴν προσφάτως καὶ
ἄδικα ἀσκηθεῖσα ποινικὴ δίωξη κατὰ
τοῦ Μητροπολίτη Χίου γιὰ δηλώσεις
του, ποὺ θεωρήθηκαν ὡς δῆθεν ρα-
τσιστικὲς ἀπὸ αὐτούς, ποὺ φο-
βοῦνται τὴν ὑγιῆ δύναµη τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ τοῦ λαοῦ καὶ προσπαθοῦν
νὰ τὶς φιµώσουν. Ὁ Σύλλογός µας
ὡς ἐκφραστὴς τῶν παραδοσιακῶν
Ἑλληνικῶν καὶ Χριστιανικῶν Ἰδεῶν
τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, ποὺ τὸν
στηρίζουν εἶναι ἄκρως σύµφωνος µὲ
τὶς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου Χί-
ου. Ὁ Μητροπολίτης µίλησε ὡς γνή-
σιος Ἕλληνας καὶ Πατριώτης στὰ
πλαίσια τοῦ ἰσχύοντος Συντάγµατος
καὶ ἀναφέρθηκε σὲ µία πραγµατικὴ
κατάσταση, εἶπε τὴν ἀλήθεια καὶ
εἶναι συνταγµατικὰ κατοχυρωµένος
ἀπὸ κάθε ἄποψη. ∆ὲν εἶναι πρόσφυ-
γες οἱ χιλιάδες ξένοι ποὺ µᾶς φέρ-
νουν συνεχῶς. Πρόσφυγας στὰ
πλαίσια τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαίου εἶναι
αὐτὸς ποὺ λόγῳ δύσκολων συν-
θηκῶν µεταβαίνει σὲ ἕνα γειτονικό
του Κράτος καὶ ὄχι νὰ περνάει 4-5
κράτη, γιὰ νὰ ἔρθει στὴν Ἑλλάδα.
∆ὲν εἶναι κἄν µετανάστες, διότι δὲν
εἰσέρχονται µὲ τὴν νόµιµη διαδικασία
ποὺ εἰσέρχονται οἱ νόµιµοι µετανά-
στες ἀπὸ ἄλλα κράτη. Εἶναι λοιπὸν
πολὺ σωστὰ λαθροµετανάστες. ∆ὲν
εἶναι ρατσιστὴς ἕνας γνήσιος Πα-
τριώτης ποὺ ἀναφέρει ἁπλὰ τὴν
ὠµὴ Πραγµατικότητα. Ὁ µόνος ρα-
τσισµὸς ποὺ ὑπάρχει σήµερα στὴν
Ἑλλάδα εἶναι ὁ ρατσισµὸς ποὺ ὑφί-
στανται καθηµερινὰ οἱ Ἕλληνες Πο-
λίτες καὶ πατριῶτες, τὸν ὁποῖο ὁ
Σύλλογός µας ἐξετάζει καὶ θὰ ἐξετά-
ζει σὲ διάφορα θέµατα. Οἱ πλειοψη-
φία τῶν Κυβερνώντων, δυστυχῶς,
ἔχει βαπτίσει τὸ µαῦρο ἄσπρο, τὸν
ὑγιῆ Πατριωτισµὸ ρατσισµό, τὸν
στρατὸ λαθροµεταναστῶν καηµέ-
νους πρόσφυγες καὶ τὴν σὲ λίγο
χωρὶς ὅπλα κατάληψη τῆς Χώρας
µας φιλοξενία καὶ ἀδιανόητη εὐκαι-
ρία γιὰ αὔξηση τοῦ πληθυσµοῦ.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ἐφιστοῦ µε
τὴν Ἰδιαίτερη Προσοχὴ Σας, Μακα-
ριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε κ.κ. Ἱερώνυµε
καὶ Ἱεραρχία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας, καὶ Σᾶς θε-
ωροῦµε συνυπεύθυνους τοῦ ἐγκλή-
µατος τῆς ποινικῆς δίωξης ἑνὸς
ἀθῴου πατριώτη, ἂν δὲν ἀντιδράσε-
τε ἄµεσα καὶ δυναµικὰ ὑπερασπί-
ζοντας τὸν Μητροπολίτη Χίου. Τυχὸν
ἀπὸ µέρους Σας ἀµέλεια καὶ περι-
φρόνηση τῆς κρισιµότητας αὐτῆς
τῆς ποινικῆς δίωξης θὰ ἀνοίξει τοὺς
ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου γιὰ πολλὲς στὴν
συνέχεια διώξεις Χριστιανῶν καὶ Πα-
τριωτῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν ἀπὸ µέ-
ρους µιᾶς Κυβέρνησης ποὺ στὴν
πλειοψηφία της δὲν ἔχει σχέση µὲ τὶς
Ἑλληνικὲς καὶ Χριστιανικὲς Ἀρχές,
ποὺ ἀποτελοῦν θεµέλιο τῆς ὕπαρ-
ξης τῆς πατρίδας µας ἐπὶ αἰῶνες τώ-
ρα. 

Περιµένουµε ἐναγωνίως τὴν ἄµε-
ση ἀπάντησή Σας στὴν παροῦ σα.

Ὁ Παγκρήτιος Σύλλογος
διὰ τοῦ Προέδρου του,

Ἀντωνίου Ἱερωνυµάκη

Ἡ Σύνοδος Κολυµβαρίου
χρειάζεται 

πιστοποιητικὸν θανάτου
Καληµέρα. Θὰ εἶµαι λακωνική.

Σᾶς γράφω, ἐπειδὴ αἰσθάνοµαι καὶ
τὴν προσωπική µου εὐθύνη σὲ πε-
ρίπτωση σιωπῆς. Ὁ π. Βασίλειος
Βολουδάκης γράφει: "Ἡ Σύνοδος
τῆς Κρήτης ἀπέθανε καὶ ἐτάφη!" Γιὰ
νὰ τὸ ξέρει, ὅµως, ὅλος ὁ ὑπόλοι-
πος κόσµος (πρόσφατα ἔµαθα ὅτι
µία χριστιανὴ ὀρθόδοξη, ἐνῶ
ἐκκλησιάζεται τακτικά, δὲν ἐγνώριζε
καθόλου ὅτι ἔγινε πιὰ ἡ σύνοδος
τῆς Κρήτης ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ ἕνα
µήνα!), πρέπει νὰ βγεῖ τὸ "πιστο-
ποιητικὸ θανάτου" ἀπὸ τοὺς ἁρµό-
διους (δηλ. καταδίκη).

Εὐχαριστῶ.
Ὄλγα Στεφανίδου

Τί µένει ἄνευ ἐλπίδος
εἰς τὸν Θεόν;

Σὲ µιὰ ὁµιλία του, ὁ Μητρο-
πολὶτης Μεσογαίας κ.Νικόλαος
ἀνεφέρθη στὴν περίπτωση µιᾶς
κοπέλας, ποὺ βρίσκεται χρόνια τώ-
ρα στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου χωρὶς νὰ
µπορεῖ νὰ κινήσει παρὰ µόνο τὰ
µάτια τηςR

Αὐτὴ ὅµως, σὲ ἀντίθεση µὲ τὸν
σὲ παρόµοια περίπτωση εὑρισκό-
µενο Στῆβεν Χώκινς, αἰσθάνεται ὅτι
∆ΕΝ ΤΗΣ ΛΕΙΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΓΙΑΤΙ
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙ∆Α ΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΘΕΟ..!!

Καὶ ἀναρωτιέται ὁ Σεβασµιώτα-
τος -ποὺ ὅλοι γνωρίζουµε τὶ ἐπιπέ-
δου ἐπιστηµονικῆς κατάρτισης
εἶναι:

«Ἄν ὅλες οἱ ἐπιστῆµες βρίσκον-
ταν δίπλα στὴν κοπέλα, ἀλλὰ τῆς
ἔλειπε ἡ πίστη καὶ ἡ ΕΛΠΙ∆Α ΤΙ ΘΑ
ΕΜΕΝΕ», κύριοι ὀρθολογιστὲς καὶ
σὺ δύστυχε Στῆβεν Χώκινς; 

∆ηµήτριος Κανάρης
καθηγητὴς µουσικῆς, βιολόγος

Τά0 οὐδετερόθρησκα θρησκευτικά
τούτῳ, καὶ αὐθεντικοὺς ἐκφραστές τους) προκειµένου νὰ µπορέσει ἡ µα-
θητικὴ νεολαία της, ἀνεπηρέαστη, ἔπειτα νὰ ἀποφασίσει ὅ,τι θέλει.

Τὸ ἴδιο καὶ στὸν τοµέα τῆς Τέχνης. Θὰ ἀνέφερε ἂς ποῦµε τὴν κορυφαία
ἀξία τοῦ Βὰν Γκὸγκ στὸ σηµερινὸ χρηµατιστήριο τῆς ζωγραφικῆς, µὰ δὲν
θὰ παρέλειπε νὰ µαρτυρήσει (ὡς ἰσόκυρη ἄποψη) ὅτι ἡ ἐπίσηµη τεχνοκρι-
τικὴ διαφώτιση τὸν εἶχε προπηλακίσει – στὴν πρώτη ὑποδοχή του – σὰν
ἄχρηστο. Θὰ ἔστεκε στὸ τέλοςR ἀµερόληπτη ἐνώπιον τῶν δύο ἐνδεχοµέ-
νων.

Οὐδέτερη δὲν θέλει νὰ εἶναι ἡ σχολικὴ ἀγωγὴ οὔτε κἄν στὸν τοµέα τῆς
ἐπιστήµης. ∆ιδάσκει π.χ. τὴν θεωρία τῆς ἐξελίξεως κατ’ ἀποκλειστικὴ
ἐκδοχή, χωρὶς νὰ ἀποδίδει καµµία σηµασία στὶς ἐνστάσεις καὶ στὰ ἐπιχει-
ρήµατα δυσπιστίας πρὸς αὐτὴν ἀπὸ µέρους ἄλλων ἐπιστηµόνων – τοὺς
ὁποίους ὁλοκληρωτικὰ διαγράφει ἀπὸ τὰ ἐνδεχόµενα τῆς διδακτέας ὕλης.

Μία δηµοκρατικὴ πολιτεία ὀφείλει λοιπόν, ὅπως σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο
διακριτικὸ στοιχεῖο τοῦ αὐτοκαθορισµοῦ τῶν κοινωνιῶν, ἔτσι καὶ ὅσον
ἀφορᾶ τὴν µεταφυσικὴ ἀναφορά, νὰ ἐκφράζει τὴν ταυτότητα ἐκείνη ποὺ ἡ
κοινωνία κατακυρώνει. Ἐνῷ µὴ ἐκφράζοντας καµµία ταυτότητα φανερώ-
νει µόνο ὅτι ἐπιζητεῖ νὰ καθιερώσει τὴ δίωξη, ἴσα ἴσα, τῆς ἐπικρατούσας
ἀπάντησης.

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἀντιθρησκευτικότητας δὲν εἶναι ἐπιλογὴ τοῦ λαοῦ. (Ὅποι-
ος ἀµφιβάλλει γι’ αὐτό, ἂς ἐρωτήσει τὸν ἴδιο.) Εἶναι ἐπιλογὴ τῆς “ἐλίτ”. Μία
ἐπιλογή, ὡστόσο, ποὺ δὲν τίθεται ὑπὸ τὴν κρίση τοῦ λαϊκοῦ σώµατος:
Ἁπλῶς, ὁρισµένα µέλη τῆς ἐλὶτ ὑποδύονται σχῆµα πολιτευοµένου προ-
σώπου προκειµένου, διὰ µέσου τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, νὰ προωθήσουν
αὐτὸ ποὺ ἡ κοινωνία ἀρνεῖται. Τοῦτο κατ’ οὐσίαν εἶναι ἀντιποίηση ἀρχῆς:
Ἔρεισµα τοῦ Κράτους ἔχει πάψει νὰ εἶναι ὁ ∆ῆµος του.

Ἡ διακήρυξη ὅτι ἡ Πολιτεία ἀποφασίζει δὲν ἀµφισβητεῖται ἀπὸ κανένα.
Ἀσαφήνιστο µένει ἂν ἡ Πολιτεία ἀπαρτίζεται καὶ ἀπὸ τοὺς Πολίτες της. Ἂν
τυχὸν ναί, τότε τὸ δικαίωµα διαµαρτυρίας θὰ ἔπρεπε, ἐπίσης, νὰ προβαί-
νει ἀδιαµφισβήτητο.

Ὅταν ὅµως φτάνουµε στὸ σηµεῖο νὰ ἀποδοκιµάζεται ἐκφοβιστικὰ ἀκό-
µα καὶ ἡ ἐκδήλωση γνώµης, γίνεται πλέον σαφὲς ὅτι ἐκεῖνο ποὺ διακυ-
βεύεται εἶναι ἡ φύση τοῦ πολιτεύµατος: Πρόκειται γιὰ τὴν ἀποσιωπηµένη
σὲ ἐπίπεδο δηµόσιου λόγου (καθὼς αὐτὸς ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς µηχανι-
σµοὺς τῆς ἐλὶτ) διαρκῆ διαπάλη ἀνάµεσα σὲ ∆ηµοκρατία καὶ Ἀριστοκρατία.

Σὲ ὅλη ἰδοὺ τὴ διάρκεια τῆς καθ’ ἡµᾶς Μεταπολίτευσης, µία ἀντιθρη-
σκευτικῶν πεποιθήσεων διανοητικὴ ἐλὶτ προστάζει (διὰ µέσου τοῦ παρα-
θεσµικοῦ δικτύου ΜΜΕ ποὺ – θαλασσοδανειοδοτούµενα, δηλαδὴ παρα-
σιτώντας – τὴν ὑπηρετοῦν) τὴν πολιτικὴ ἐλὶτ νὰ χρησιµοποιηθεῖ ὁ µηχα-
νισµὸς τῆς Παιδείας προκειµένου νὰ ἀποϊεροποιηθεῖ ἡ κοινωνία.

Ὅποτε ἡ κοινωνία φυσιολογικὰ ἀντισταθεῖ, τότε τὸ δίκτυο τῆς παραθε-
σµικῆς ὑπερεξουσίας τῶν ΜΜΕ ἀποµονώνει καὶ στοχοποιεῖ ἐν ψυχρῷ τὰ
πρόσωπα τῶν ἐκφραστῶν αὐτῆς τῆς ἀντίστασης (δηλαδὴ τοὺς λίγους
ποὺ κατορθώνουν νὰ διαρρήξουν τὸ καθεστὼς τῆς µονοµεροῦς ἐνηµέρω-
σης) προκειµένου ἡ ἀντίρρηση νὰ µείνει γιὰ πάντα ἀνέκφραστη.

Τῶν πραγµάτων τὰ ὀνόµατα ἀντιστρέφονται πάραυτα σὲ µία τέτοια
συνθήκη: Τὸ µαῦρο ράσο τῶν κληρικῶν, π.χ., ἀντὶ µαρτυρίας διαρκοῦς
(καὶ µάλιστα, συγκλονίζουσας) συµµετοχῆς καὶ παρηγορίας πρὸς τὸ πέν-
θος ποὺ συνέχει τὶς δυσκολώτερες ὧρες ὅλων ἡµῶν τῶν ὑπόλοιπων, κα-
ταγγέλλεται κιόλας ὡς στοιχεῖοR εἰς βάρος τους.

Τὴν ἴδια στιγµή, τὰ ἐπίσηµα ἐπιχειρήµατα καταποντίζονται σὲ αὐτὸ-µει-
ωτικὴ ὑποκρισία: Ὅταν τὸ Σύνταγµα, λένε, ἐπιτάσσει «ἀνάπτυξη τῆς θρη-
σκευτικῆς συνείδησης», δὲν ἐννοεῖ τὴν ἐπικρατοῦσα µὰ ὁποιαδήποτεR
ἕτερη. Ὅτι ἡ Πολιτεία δηλαδήR ὑποχρεοῦται νάR ἀντιστρατεύεται τὴ συν -
είδηση τῶν Πολιτῶν της.

Ἡ ἐπίκληση «οὐδετερότητας» ἴσως διατηροῦσε ἕνα θεωρητικὸ περιεχό-
µενο ἂν τυχὸν ἐκπορεύοταν ἀπὸ οὐδέτερα πρόσωπα. Στὸ ἴδιο τόR µέτω-
πο ὡστόσο ὅσων ἀντιµάχονται τὴν ὕπαρξη θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης
“ἀναγράφεται” µεγαλογραµµάτως ἡ ἐκκίνηση ἀπὸ σαφῆ ἀντὶ-θρησκευτικὴ
ἐπιδίωξη. Αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν ἔλλειψη οὐδετερότητας εἶναι ποὺ ἀπαιτοῦν
νὰ διαβιβάζουν καὶ µέσῳ τῆς κρατικῆς παιδαγώγησης.

Ὅταν γιὰ παράδειγµα ἡ ἡµερήσια ἐφηµερίδα τοῦ ∆ηµοσιογραφικοῦ
Ὀργανισµοῦ Λαµπράκη βγαίνει µὲ βαµµένη στὸ µαῦρο τὴ µισή της πρώτη
σελίδα καί, µέσα στὸ σκηνογραφηµένο αὐτὸ πλαίσιο, ἐντάσσει µία φωτο-
γραφία ἀπὸ τὶς πλάτες τῶν ἱεραρχῶν ποὺ προσέρχονται στὸ Μέγαρο Μα-
ξίµου καδραρισµένη, ἔτσι ὥστε νὰ ὑποβάλει τὴν ἔννοια ἑνὸς σκοτεινοῦ γε-
γονότος, δὲν διακηρύσσει κάποια ἐπιµέρους αἰτίαση: ∆ιατρανώνει τὸ πά-
θος της ἐναντίον, αὐτῆς καθαυτήν, τῆς χριστιανικὰ προσανατολισµένης
ὑπόστασης. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ὅµως, µέσα στὴν ἐπικράτεια τῶν σε-
λίδων της, ἡ οὐδετερότητα ἀποδεικνύεται νὰ διάγειR ποδοπατηµένη.
Ἐνῷ σὲ µία τέτοια ἀκριβῶς – χωρὶς ντροπὴ – «οὐδετερότητα» ἀπαιτεῖ νὰ
ἀναγκάσει καὶ τὴν παιδεία (κατὰ προέκταση: τὴν κοινωνία) ὁλόκληρη!

Ὁ Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας, κάνοντας δηλώσεις τελευταῖος καὶ µονάχος
ἀµέσως µετὰ τὴν προαναφερόµενη συνάντηση, µᾶς εἶπε ὅτι συµφωνήθη-
κε νάR µὴ ἀλλάξει στὸ παραµικρὸ ὁ προγραµµατισµός: Πρὶν τὶς τελικές
του ἀποφάσεις, ὅποτε θὰ ἔχει ἁπλῶς λάβει χώρα ἕνας κάποιος διάλογος,
µόνο καὶ µόνο, γιὰ νὰ τηροῦνται οἱ τύποι. Τὸ πρόσωπό του ἐκείνη τὴ  στι -
γµή, ἐνώπιον τῆς κάµερας, δὲν ἔδειχνε νὰ διαπερνᾶται ἀπὸ καµµιὰ διερώ-
τηση γιὰ τὸ πῶς κρίνει τὸ θέµα ἡ κοινωνία τριγύρω του: Πασιφανής του
ἀγωνία ἦταν µὴ τυχὸν περιπέσει στῆς ἐλὶτ τὴ δυσµένεια.

Ἡ ἔκταση ἀλλὰ καὶ ἡ ὀξύτητα τῆςR ἀντίδρασης (µέσῳ ΜΜΕ) ἐναντίον
τῆςR ἀντίστασης, ὅσον ἀφορᾶ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, φανέρωνε
βέβαια µία ἐχθρότητα – µάλιστα, φανατικὴ – ἐναντίον, αὐτοῦ καθεαυτό,
τοῦ γεγονότος τῆς πίστης. Φανέρωνε ὅµως κάτι ἀκόµα: Ὅτι τὸ δίληµµα
πάνω στὸ προκείµενο θέµα παραµένει τὸ ὑπ’ ἀριθµὸν «ἕνα» ζήτηµα (ἡ
πηγὴ ἐκπορεύσεως πάσης ἄλλης σηµασιοδοτήσεως) στὴ ζωή ὅλων ἀνεξ -
αιρέτως τῶν ἀντιδρώντων προσώπων. Ἀποδείκνυε δηλαδή, ὅτι ἡ ἐποχή
µας διατηρεῖται ἐξ ἴσου θεοκεντρικη (ἔστω ἀπορριπτικὰ) ὅσο ἀκριβῶς καὶ
ὁποιαδήποτε προγενέστερη!

Ὑπὸ µία τέτοια – ἔµµεση ἔστω – ὁµολογία, ὅµως, ἡ ἐπίκληση ἐπιχειρη-
µάτων περὶ «ἐκσυγχρονισµοῦ» ἀποδεικνύεται (ἂν ὄχι κολοσσιαῖος φαρι-
σαϊσµὸς) λόγος ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν... ἀκοῦνε τί... λένε.

Προξενεῖ τὴν κατάπληξη ἡ ἐπίκληση τῆς «ἀνεξιθρησκίας» ἀπὸ ἕνα πο-
λιτικὸ σχηµατισµὸ τῆς Ἀριστερᾶς: Τῆς παράταξης δηλαδὴ ποὺ ἔχει (καὶ
προβαίνει ἀπέραντα ἀκατανόητο αὐτὸ) διακηρυγµένα ταυτίσει τὸν ἑαυτό
της µὲ τὴ στρατευµένη ἀθεΐα.

Ἂς θυµηθοῦµε ὅτι κάθε νέο παιδὶ ποὺ ἐκδηλώνει εὐαισθησία γιὰ τὴν
Κοινωνικὴ ∆ικαιοσύνη, “διδάσκεται” παρευθὺς “ἁρµοδίως” ὅτι θὰ πρέπει
πρῶτα πρῶτα νὰ ἀπαρνηθεῖ ὁποιαδήποτε χριστιανικὴ ἀναφορά του!

Πρόκειται βέβαια γιὰ τὸ Ἀπόλυτο Σκάνδαλο, τὸ ὁποῖο, ὅµως, ἔχουµε
ὅλοι «κατηχηθεῖ» νὰ θεωροῦµεR αὐτονόητο: Ἀντιµάχεται τὴν πίστη, µία
πρόταση βίου ἡ ὁποία δὲν θὰ εἶχε ποτὲ ἐµφανιστεῖ στὴν Ἱστορία ἂν τυχὸν
ἡ τελευταία δὲν εἶχε ὀργανωθεῖ, ἐπὶ αἰῶνες, ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ διδαχή.

Μὲ πόσο ἀκριβῶς βαθµὸ αὐτεπίγνωσης, λοιπόν, µία ἀριστερὴ διαχείρι-
ση ἀναλαµβάνει νὰ µᾶς µυήσει στὴν ἀνεξιθρησκία;

Ποιὰ ἄλλη εἰκόνα ἱστορεῖ τὴ στιγµὴ στὸ ἀκέραιο;:
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ κατήγγειλανR Πραξικόπηµα τὴ στιγµὴ ἀκριβῶς ποὺ

ἡ παροῦσα κυβέρνηση ἐξήγγειλε ∆ηµοψήφισµα, οἱ ἄνθρωποι ποὺ 20
µῆνες τώρα παραληροῦν ἐναντίον τῆς ἴδιας κυβέρνησης ἀπὸ τὸ πρωὶ µέ-
χριR τὸ ἄλλο πρωί, οἱ συγκεκριµένοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωπου συµπλέουν πα-
θιασµένα µαζί της ὅσον ἀφορᾶ τὴν τρέχουσα διαπάλη.

Εἶναι δυνατὸν ὅλο ἐτοῦτο νὰ µὴ “διηγεῖται” τά... πάντα σὲ κείνη;
Εἶναι παράδοξη (κάτι περισσότερο: εἶναι ἄλογη) ἡ λογικὴ αὐτῶν ποὺ

µᾶς λένε ὅτι ἡ ἀντίσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς συνείδησης προξενεῖ «διχα-
σµό»: ∆ιχασµὸ προξενεῖ µία µειοψηφία ποὺ θέλει νὰ ἀποφασίζει εἰς βάρος
τῆς πλειοψηφίας. Ὄχι µία πλειοψηφία ποὺ ζητᾶ «ἡ τῶν πλειόνων ἀρχὴ»
νὰ τηρεῖται. Παρεκτὸς βέβαια ἂν τοὺς διαπερνᾶ ἡ Παρεξήγηση γιὰ τὸ ποιὰ
ἀπ’ τὶς δύο πλευρὲς εἶναι πλειοψηφική. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ὅµως, για-
τί ἐκνευρίζονται ἄκρατα (καὶ παροξυσµικὰ ἐπιτίθενται) µόλις τυχὸν συλλα-
βιστοῦν οἱ συλλαβὲς ∆η-µο-ψή-φι-σµα;

Ἂν πάλι τὸ ξέρουν πὼς οἱ ἐπιλογές τους εἶναι µειοψηφικές, τότε γιατί
ὑποκρίνονται πὼς ἡ πλειοψηφία διχάζει;

Ἕνας καλοπροαίρετος παρατηρητὴς ὀφείλει ἀσφαλῶς νὰ διερωτηθεῖ
καὶ γιὰ τὸ ἀντίστροφο ἐνδεχόµενο: Μήπως τὰ Νέα Προγράµµατα δὲν εἶναι
ἐπιζήµια.

Ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ διλήµµατος, ὅµως, σπεύδει ὁ “καθ’ ὕλην ἁρµόδιος” – ὁ
Ὑπουργὸς Νίκος Φίλης – νὰ διευκρινίσει τὸ ζήτηµα: Ἂν τυχὸν ὁ ἴδιος
αἰσθανόταν ἐν δικαίῳ δὲν θὰ εἶχε ἀσφαλῶς ἀνάγκη νὰ διαστρέψει τὴν
ἱστορία τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, προκειµένου νάR ἔχει καθηλώσει τὸν
“ἀντίδικο” στὸ “σκαµνὶ” τότε ἀκριβῶς ποὺ ἦταν νὰ “ἐπιδικασθεῖ” ἡ τρέχου-
σα ἀντιγνωµία.

Πέραν αὐτοῦ ὅµως: ∆ὲν θὰ ἀνακοίνωνε στὴ Βουλὴ (1/9/2016) «θρη-
σκειολογικό», ἀπὸ ἐφέτος, χαρακτήρα τοῦ ἕως τώρα γνωστοῦ ὡς «µαθή-
µατος Θρησκευτικῶν».

Ἀκόµα περισσότερο πάντως: ∆ὲν θὰ ὑπερασπιζόταν αὐτὰ τὰ προγράµ-
µατα ἐν ὀνόµατι, ἀπερίφραστα, µιᾶς «οὐδετερόθρησκης» διαπαιδαγώγη-
σης.

Τὰ οὐδετερόθρησκα θρησκευτικὰ ὡς µόνο τους περιεχόµενο µποροῦν
νὰ ἔχουν τὴν αὐτοαναίρεση τοῦ ζητουµένου τους. Παρεκτὸς ἐπὶ τέλους ἂν
δὲν ἐννοοῦµε τί λέµε. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ὅµως, ἂς µὴ ἔχει παράπονο
ἀπὸ τοὺς ἐξανιστάµενους: Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ διασῴζουν τῶν κρισίµων λέ-
ξεων τὶς ἔννοιες.

πηγὴ κειµένου: Ἀντίφωνο 12-10-2016

Τό προσφυγικόν πρόβληµα καί ὁ κ. Φίλης
λοπροαίρετη, ἀφοῦ ὅπως µᾶς διαβεβαίωναν κυβερνητι-
κά στελέχη µερικούς µῆνες πρίν, οἱ ὄντως δυστυχισµένοι
αὐτοί ἄνθρωποι θά ἦταν περαστικοί ἀπό τήν Χώρα µας
πρός τήν δυτική Εὐρώπη. 

Σήµερα ἀνοίγουν τά ἑλληνικά σχολεῖα, τά ὁποῖα κατα-
σκευάσθηκαν ἀπό τά χρήµατα τοῦ ἕλληνα φορολογού-
µενου. Ἐάν τελικά αὐτά τά παιδιά παραµείνουν στήν Πα-
τρίδα µας σηµαίνει ὅτι σέ δύο χρόνια οἱ γονεῖς τους θά ὁδη-
γηθοῦν σέ ἀναζήτηση ἐργασίας. Ὁπότε ἡ ἤδη πιεσµένη
ἑλληνική κοινωνία ποῦ θά ὁδηγηθεῖ; Ὁ κ. Φίλης δήλωσε ὅτι
“Θέλουµε νά µή ὑπάρχει ἀντίληψη γκέτο καί νά ἐνταχθοῦν
ἁρµονικά τά παιδιά στήν ἑλληνική κοινωνία. Ἡ ἑλληνική κοι-
νωνία εἶναι ἕτοιµη νά ἀγκαλιάσει τά παιδιά αὐτά”. Καί βέβαια
ἡ ἑλληνική κοινωνία θέλει νά ἀγκαλιάση αὐτά τά παιδιά καί
νά µή ζοῦν σέ γκέτο, ὅµως ὁ ἀνεξέλεγκτος τρόπος πού δια-
χειρίζεται τήν κατάσταση ἡ κυβέρνηση θά ἔχη σάν ἀποτέλε-
σµα νά ὁδηγηθοῦµε στήν δηµιουργία γκέτο, ἀφοῦ οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί οὔτε θά προσαρµοσθοῦν οὔτε θά ἀπορ-
ροφηθοῦν. Ἔτσι τά παιδιά αὐτά θά µείνουν ἀµόρφωτα καί
αὔριο θά ἀποτελοῦν ὡρολογιακή βόµβα γιά τήν κοινωνία.
Τά δέ ἑλληνόπουλα θά ἔχουν χάσει τήν ταυτότητά τους,
ἀφοῦ ὁ κ. Φίλης θά ἔχη προνοήσει νά ἐξοβελίση τό µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν καί τῆς Ἱστορίας ἀπό τά σχολεῖα.

Μία ἄλλη παράµετρος πού δέν θά πρέπη νά µᾶς διαφεύ-
γει εἶναι καί ὁ ἀπροκάλυπτος τρόπος, µέ τόν ὁποῖο ἡ κυβέρ-

νηση ἔχει βαλθῆ νά ἀποχριστιανοποιήση τήν Πατρίδα µας.
Μᾶς κυβερνοῦν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀπορρίψει τήν
χριστιανική πίστη καί διακηρύττουν ὅτι εἶναι ἄθεοι προκειµέ-
νου νά µετατρέψουν τήν Χώρα αὐτή σέ ἕνα ἄθρησκο λαϊκό
κράτος.  Ἔτσι µέ µέσον τούς µετανάστες ἀποσκοποῦν νά
ἀλλοιώσουν τήν ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ τόπου  χρησιµοποι-
ώντας ὡς πρόφαση τήν χριστιανική φιλανθρωπία. Ὅµως ἡ
φιλανθρωπία καί ἡ ἀγάπη, τίς ὁποῖες προβάλλουν οἱ ἄθεοι
κυβερνῶντες εἶναι ψευδεπίγραφες, ὅπως καί ἡ ἐλευθερία
πού ἐπαγγέλλονται. ∆ιότι εἶναι φιλανθρωπία πού ἔχει ἐπι-
νοηθῆ ἀπό πονηρούς ἀνθρώπους, γιά νά πετύχουν τά πο-
νηρά σχέδια τους, δηλαδή νά ἐπιβάλουν τήν ἀθεΐα καί τήν
ἀλλοίωση τοῦ Γένους µας.

Μετά τήν ἵδρυση σέ πρώτη φάση τῶν εἴκοσι σχολικῶν
τµηµάτων ὁ κ. ὑπουργός δήλωσε ὅτι τό πρόγραµµα αὐτό
θά ἐπεκταθῆ ὄχι µόνο στήν Ἀθήνα, στήν Θεσσαλονίκη καί
στήν Ἤπειρο, “ἀλλά θά ἐξαπλωθεῖ καί σέ ἄλλες ἀναγκαῖες
γεωγραφικές περιοχές”. ∆ηλαδή περιµένουν πολύ κόσµο
ἀκόµα; Ἄρα καί τά δηµοσιεύµατα, τά ὁποῖα ἀναφέρουν ὅτι
τά προγράµµατα αὐτά χρηµατοδοτοῦνται ἀπό σκοτεινές
ΜΚΟ µήπως εἶναι ἀληθινά; Ἀλήθεια ποιός τά διαχειρίζεται
αὐτά τά χρήµατα;

Θέλουµε νά πιστεύουµε ὅτι, ἐάν ἡ κυβέρνηση θέλη νά
ἀποφύγη ἐπεισόδια, ὅπως αὐτά πού συνέβησαν στό Ὡραι-
όκαστρο, καλό θά εἶναι νά ἀφουγκραστῆ τήν ἑλληνική κοι-
νωνία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐξελέγη Μητροπολίτης Σητείας
Αἱ τοπικαὶ ἐφημερίδες εἶχον προτείνει τὸν Σεβ. Προι -

κονήσου κ. Ἰωσὴφ Χαρκιολάκη, ὁ ὁποῖος ὅμως συμφώνως
πρὸς ἀνεπιβεβαιώτους πληροφορίας προορίζεται διὰ
Μητρόπολιν τῆς Εὐρώπης. Τελικῶς ἐξελέγη ὁ Ἀρχιγραμ-
ματεὺς τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ ἡ θέσις ἀνεπληρώ-
θη ἀπὸ τὸν ὑπογραμματέα. Παραθέτομεν μέρος τοῦ ἐπι-
σήμου ἀνακοινωθέντος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης τῆς
12ης Ὀκτωβρίου 2016:  

«Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
συνῆλθε Τετάρτην, 12ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ἐν Ἡρακλείῳ, εἰς
Τακτικὴν Συνοδικὴν Συνεδρίαν, παρόντων ἁπάντων τῶν
Μελῶν Αὐτῆς, συνωδᾶ τῷ 3ῳ ἄρθρῳ τοῦ Ν. 4149/1961
«Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας»R Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας ἐξε-
λέγη, παµψηφεί, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτης τοῦ Οἰκουµε-

νικοῦ Θρόνου κ. Κύριλλος ∆ιαµαντάκης, Ἀρχιγραµµατεὺς
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
ὅστις ἀκολούθως ἔδωκε τὸ νενοµισµένον Μικρὸν Μήνυµα
ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε,
παµψηφεί, Ἀρχιγραµµατέα, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιµανδρίτη
Πρόδροµο Ξενάκη, µέχρι τοῦδε Ὑπογραµµατέα Αὐτῆς.
Στή συνέχεια, τό Ἱερό Σῶµα ἀσχολήθηκε µέ τό θέµα τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν καί ἐπισηµαίνει ὅτι ἡ διδα-
σκαλία τοῦ µαθήµατος αὐτοῦ δέν µπορεῖ παρά νά ἀποτε-
λεῖ τήν ἔκφραση τῆς Πνευµατικῆς καί Πολιτιστικῆς Παρά-
δοσης τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισµοῦ καί τοῦ εὐσεβοῦς Γέ-
νους µας. Μάλιστα, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁµοφώνως ἀποφάσι-
σε τή σύσταση εἰδικῆς τριµελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπι-
τροπῆς, γιά τήν παρακολούθηση καί εἰς βάθος µελέτη
ὅλων τῶν ἐξελίξεων ἐπί τοῦ µείζονος τούτου θέµατος». 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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λιτικὸς γάµος ὡς πορνεία, οἱ ἐκτρώσεις ὡς φόνος, τὸ αὐτόµατον διαζύγιον
ὡς ἀντιχριστιανικὴ τακτική, ὁ Σοδοµιτισµὸς (Ὁµοφυλοφιλία) ὡς µέγα
ἁµάρτηµα, οἱ προγαµιαῖες σχέσεις ὡς ἀχρήµατος πορνεία καὶ ἀρχὴ πά-
σης ἀνηθικότητος καὶ ἄλλα παρόµοια. ε) Ἡ τεχνιτὴ καὶ ἐξωσωµατικὴ γο-
νιµοποίησις, ἡ Τράπεζα Σπέρµατος καὶ ἡ καταδίκη τῶν «µοιχευ-
τικῶν µεθόδων γονιµοποιήσεως» καὶ τὰ σὺν αὐτοῖς ὅµοια.

Θὰ ἦτο πράγµατι «Ἁγία καὶ Μεγάλη Πανορθόδοξος Σύνοδος», ἐὰν
ἀπουσίαζαν ἐξ αὐτῆς οἱ κληθέντες ὡς παρατηρηταὶ αἱρετικοὶ (Παπικοί -
Κόπτες - Μονοφυσίτες - Προτεστάντες καὶ ἄλλοι), οἱ ὁποῖοι καὶ προσεκλή-
θησαν τὴν Πεντηκοστὴν νὰ συµπροσευχηθοῦν µετὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἐν
τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς (τῆς Γονυκλισίας). Ἐπι-
σφράγισµα τοῦ Οἰκουµενισµοῦ ἔµπρακτον καὶ νόµιµον!

Γι’ αὐτὸ καὶ «οἰκονοµία τις θεϊκή» ἦτο ἡ µὴ παρουσία στὴν Σύνοδον
αὐτή, τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας καὶ
Ἀντιοχείας, διὰ νὰ κατορθωθῆ τουλάχιστον ἀργότερα ἡ καταδίκη της ὡς
ψευδοσύνοδος καὶ ληστρική, µὴ ἐξυπηρετοῦσα τὸ πνευµατικὸν ὄφελος
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Τιµὴ καὶ ἔπαινος στὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κύ-
ριον Ἱερόθεον ὡς καὶ στοὺς 5 Μητροπολίτας ἐπισκόπους ἐκ Κύπρου
ποὺ δὲν ὑπέγραψαν, ὅτι οἱ παραφυάδες τῆς ∆ύσεως ἀποτελοῦν Ἐκκλη-
σίες. Γι’ αὐτὸ καὶ ὑπέστη κάποιες ἐπιθέσεις ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου
ἀπὸ Οἰκουµενιστὰς Ἱεράρχας καὶ εἰρωνείας· καὶ τὸ χειρότερον, ὡς ἠκού-
σθη, Μητροπολίτης ἀπὸ Μητρόπολιν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, µετὰ τὴν
Σύνοδον, εἶπε σὲ λαϊκὸν ποὺ συνδιαλεγόταν µαζί του ὅτι «ὁ Ναυπάκτου
κατέχεται ἀπὸ ἑωσφορικὸν ἐγωϊσµόν», αὐτὸς ποὺ ἔσωσε κατὰ τὸ δυ-
νατὸν τὴν τιµὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ καὶ νηπτικώτερος τῶν ἐν Ἑλλάδι
Ἱεραρχῶν.

Ὅτι ἡ ἐν Κρήτῃ Σύνοδος ἦτο ἐν τέλει ληστρική, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν βίαν
ποὺ χρησιµοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς Φαναριώτας ἐπισκόπους, στοὺς Ρουµά-
νους ἐπισκόπους ποὺ παρευρέθησαν στὴν Σύνοδο, γιὰ νὰ ὑπογράψουν,
µίαν ὥραν περίπου πρὶν ἀναχωρήσουν ἀπὸ τὴν Κρήτη γιὰ τὴν Πατρίδα
τους. Γι’ αὐτὸ καὶ χιλιάδες κόσµου ὡς ἠκούσθη, στὴν Ρουµανία, µετέβαι-
ναν ἀπὸ µητρόπολι σὲ µητρόπολι καὶ ἀπαιτοῦσαν ἀπὸ τοὺς Ἱεράρχας ποὺ
ὑπέγραψαν νὰ πάρουν πίσω τὰς ὑπογραφάς των. Ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι αὐτὸς ὁ λαός.

Ἡ ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρὸς τὸ
Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον τῆς 25ης/12ης Μαΐου 2016, ἀπαίτησεν ἀπὸ
τὸν Οἰκουµενικὸν Πατριάρχην νὰ γίνουν κάποιες διορθώσεις στὸν κατάλο-
γον τῶν θεµάτων ποὺ ἐπρόκειτο νὰ τεθοῦν πρὸς συζήτησιν στὴν Μεγά-
λην Σύνοδον. Καὶ συγκεκριµένα στὸ ἄρθρο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν κόσµον». Ὅπου σὲ µίαν παρά-
γραφον αὐτοῦ ἀναφέρεται: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν
ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ
εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετ’ αὐτῆς». Καὶ ἀντὶ τοῦ ὅρου «Ἐκκλησίες»
νὰ γραφεῖ «Χριστιανικὰ ∆όγµατα καὶ Ὁµολογίες».

Ναὶ µὲν ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη προσέγγιζε τὶς θέσεις ποὺ ἔπρεπεν, ἀλλὰ
ἔπρεπε νὰ ἦτο πιὸ πατερική. Οἱ αἱρετικοὶ οὔτε Ἐκκλησίες εἶναι οὔτε ∆ό-
γµατα, οὔτε Ὁµολογίες. Ἀλλὰ Συναθροίσµατα Χριστιανῶν εὑρισκοµέ-
νων ἐν αἱρέσει. Ἤ καλύτερον ὡς διεκήρυξε καὶ ὁ ἀείµνηστος καθηγητὴς
Κωνσταντῖνος Μουρατίδης «Θρησκευτικαὶ Κοινότητες Αἱρετικῶν». Ἄν
δὲν τονίσουµε στοὺς Αἱρετικοὺς ὅτι βρίσκονται στὴν πλάνη, στὴν αἵρεση
καὶ στὴν κακοδοξία, ποτὲ δὲν µετανοοῦν, ποτὲ δὲν ἐπιστρέφουν στὴν ἀλή-
θεια, στὴν Ἐκκλησία, στὴν Ὀρθοδοξία. Μάλιστα θὰ καυχῶνται ὅτι ἀνα-
γνωρίζονται καὶ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους.

Ἐπίσης στὴν ἐν λόγῳ ἀπαντητικὴν ἐπιστολὴν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος
ὑπῆρχαν -ἄν θυµᾶµαι καλά- καὶ ἡ λέξις, πρὸς τὸ τέλος, «εὐπειθέστατα τέ-
κνα». Σὰν νὰ ἐνηµέρωνε τὸν Πατριάρχη, ὅ,τι καὶ ν’ ἀποφασισθῆ στὴν Σύν -
οδο τῆς Κρήτης, ἐµεῖς θὰ σᾶς ἀκολουθήσουµε. Ὅπως καὶ ἐν τέλει ἔγινε.
Ἔλαβε τὴν σφραγίδα τῆς «Συνόδου» ὁ Οἰκουµενισµὸς καὶ ἐπικυρώθηκε.
Ἐνῷ ἄν ἐξυπηρετοῦσε ἡ ἐν λόγῳ γενοµένη Σύνοδος τὰ συµφέροντα τῆς
Ὀρθοδοξίας, πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα θὰ κατεδικάζετο ἡ αἱρετικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ
1920, ὡς ἀρχὴ ἁλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας µὲ τὰ 11 ἄρθρα της, ποὺ
ὑπεγράφησαν ἀπὸ προτεστάντες τῆς Ἀµερικῆς, Ἀγγλικανοὺς τῆς Ἀγγλίας
καὶ ἀπὸ τὸν Τοποτηρητὴ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου ∆ωρόθεον Προύσης
καὶ τοὺς Φαναριώτας Ἐπισκόπους.

Καὶ ἐν κατακλεῖδι ἀναφέρω κάποια ἀπαράδεκτα πράγµατα ποὺ συνέβη-
σαν στὸ Ἅγιον Ὄρος µετὰ τὴν Ψευδοσύνοδον τῆς Κρήτης. ∆ύο τουλάχι-
στον Μονὲς προέβησαν εἰς διωγµούς -ἔστω καὶ ἐµµέσως- µερικῶν Μο-
ναχῶν ποὺ δήλωσαν ὅτι κόβουν τὸ µνηµόσυνο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριάρχου. Μερικοὶ ἐκ τῶν Ἀρχῶν, Ἐξουσιῶν καὶ ∆ιοικήσεων Πατέρες Ἁγιο-
ρεῖτες, ἔδιωξαν Μοναχούς, ποὺ δὲν κατέβαιναν εἰς τὰς Ἀκολουθίας καὶ Λει-
τουργίας τῶν Μονῶν τους. Ἄλλοι ἔπαψαν Προϊστάµενον Μοναχὸν καὶ τοῦ
πῆραν ὅλα τὰ διακονήµατα, µὲ τὴν πρόφασιν ὅτι, χωρὶς τὴν ἄδειαν τῆς Ἱ.
Μονῆς ἔκαµνεν ἀντιοικουµενιστικὸν ἀγῶνα ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους καὶ κατη-
γοροῦσε τὸν Πατριάρχη. Οἱ ἴδιοι ἔδωσαν προθεσµίαν σὲ Καθισµατάρη
Μοναχὸν 2 µηνῶν, νὰ ἑτοιµάσῃ τὰ πράγµατά του πρὸς ἀναχώρησιν, ἐὰν
δὲν συµµορφωθῆ καὶ δὲν ἔχη πνευµατικὴ διακοινωνία µετὰ τῆς Ἱ. Μονῆς.
Οἱ ἴδιοι ἀπείλησαν 16 περίπου ἐξαρτηµατικοὺς Μοναχοὺς Σκήτης τῆς πε-
ριφερείας τους ὅτι ἄν δὲν πάρουν πίσω τὰς ὑπογραφάς των, θ’ ἀπελα-
θοῦν. Ὅπως καὶ κατώρθωσαν νὰ τὶς πάρουν, ὡς ἠκούσθη. Ἄλλοι δύο
Ἱεροµόναχοι ἐκ δύο Ἱ. Μονῶν ἐπισκέφθησαν τὸν Γέροντα Γαβριὴλ καὶ τὸν
ἐπετίµησαν ὅτι θὰ πάη στὴν Κόλαση, διότι ὑπέγραψε καὶ αὐτὸς διακοπὴν
µνηµοσύνου τοῦ Πατριάρχου καὶ ἔτσι βοηθεῖ στὴν σχισµατοποίησιν τῶν
Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Ὁ δὲ ἀνεξίκακος γέρων τοὺς εἶπε: «Ἄν δὲν ἀγωνι-
σθῆτε κατὰ τοῦ οἰκουµενισµοῦ, νὰ µὴ ξανάρθετε σὲ µένα». Ἄλλος πάλιν
Ἱεροµόναχος ποὺ ὑπέγραψε διακοπὴ µνηµοσύνου τοῦ Πατριάρχου, ὅταν
ζήτησε ἄδειαν ἀπ’ τὴν Ἱ. Μονήν, ποὺ ὑπάγεται γιὰ νὰ βγῆ σὲ κάποιες ἐργα-
σίες του ἔξω τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ εἰπώθη ὅτι, ἄν δὲν πάρη τὴν ὑπογρα-
φήν του πίσω, δὲν ἔχει ἄδεια.

∆υστυχῶς µερικοί, ὡς κυνάρια µισθωτοῦ ποιµένος µὲ τὰς ὑλακάς των
προσπαθοῦν νὰ ὁδηγήσουν τὰ πρόβατα εἰς νοµὰς ὅπου συχνάζουν λύ-
κοι, ὄφεις, λέοντες. Τὰ πρόβατα γνωρίζοντας τὸν κίνδυνον ἐκ τῶν θηρίων
διστάζουν νὰ ὁδηγηθοῦν εἰς τὰς ἐπικινδύνους νοµάς. Ὁ δὲ µισθωτὸς ποι-
µήν, µὴ φοβεῖσθε τοὺς λέγει, διότι τὰ θηρία τώρα µὲ τὴν Νέαν Τάξιν Πρα-
γµάτων εἶναι ἀκίνδυνα. Οἱ δὲ γινώσκοντες τὴν ἀγριότητα τῶν θηρίων, οὐκ
ἠθέλησαν συναγελάζεσθαι µετ’ αὐτῶν, ἀλλ’ προτίµησαν τῆς σωτηρίας
ἑαυτῶν.

Συζήτησα πρὸ ἡµερῶν µὲ παλιοὺς Γέροντες, «βετεράνους» τοῦ Ἁγιο-
ρειτικοῦ Μοναχισµοῦ ποὺ ἔζησαν κατὰ τὴν «Ἀθηναγόριον περίοδον»
1965 - 1972 καὶ ἐνθυµοῦνται καλῶς τὴν διακοπὴν µνηµοσύνου τοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρου Α΄ καὶ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, εἶπαν
ὅτι κανεὶς δὲν διενοήθη τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ὅτι ἡ διακοπὴ µνηµοσύνου, δη-
µιουργεῖ σχίσµα στὴν Ἐκκλησία, ἐπειδὴ γίνεται γιὰ κάποιον συγκεκριµένον
σκοπὸν προσωρινά, µέχρι, ν’ ἀλλάξη ὁ αἱρετικὸς ἤ αἱρετίζων ἐπίσκοπος ἤ
µέχρι νὰ γίνη Σύνοδος καὶ ἀποκαταστήση τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐπανέλθη ἡ νό-
µιµος τάξις. Ἐνῶ οἱ σηµερινοὶ βλέπουν τὴν διακοπὴν µνηµοσύνου σχίσµα
καὶ αἵρεσιν.

∆υστυχῶς τρέµουν τὸ «σχίσµα» καὶ καταφρονοῦν τὸν κίνδυνον ἐκ
τῶν αἱρέσεων καὶ δή τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ. Ἐφόσον οἱ ἐν
λόγῳ Πατέρες, οἱ κατέχοντες ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας καὶ διοικήσεις ἐν τῷ
Ἁγιωνύµῳ Ὄρει, δὲν ἀκολουθοῦν τὴν πατερικὴν ὁδὸν καὶ δὲν ἀκοῦνε τὰς
φωνὰς τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἀκοῦνε τὸν Οἰκουµενικὸν Πατριάρχην ἐν
τῇ ἑνότητι τῇ οἰκουµενιστικῇ, ἄς ἑτοιµασθοῦν νὰ ὑποδεχθοῦν καὶ τὸν Πά-
παν, τὸν ὁποῖον θὰ τοὺς φέρη ὁ Πατριάρχης, σύµφωνα µὲ τὰ ὁρατὰ ση-
µεῖα καὶ τὰ δεδοµένα τῆς σηµερινῆς ἐποχῆς.

Ὑπάρχουν στὴν Ἐκκλησία κάποιοι ποὺ ἔχουν τὸ χάρισµα τῆς ἁγνότη-
τος καὶ παρθενίας καὶ δὲν δέχονται οὔτε κηλίδα ἁµαρτίας στὰ σώµατα καὶ
τὰς ψυχάς των. Τοιουτοτρόπως ὑπάρχουν καὶ οἱ θέλοντες καθαρὰ καὶ ἀκη-
λίδωτα τὰ δογµατικά τους αἰσθητήρια καὶ θυσιάζουν τὰ πάντα γιὰ τὴν κα-
θαρότητα τῆς Πίστεως· καὶ δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀφαιρέση κανεὶς αὐτὸ τὸ δι-
καίωµα.

Καὶ κάτι τελευταῖο ποὺ λησµόνησα νὰ τὸ ἀναφέρω στὴν θέσι τῶν κει-
µένων ποὺ ἔπρεπε, τὸ ὁποῖον καὶ ἀναφέρω ὡς ὑστερόγραφον, εἶναι τὸ
ἑξῆς, ἄξιον παρατηρήσεως. Ἀναφερόταν σὲ κάποιο ἄρθρο τῆς θεµατολο-
γίας ποὺ συζητήθηκαν στὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης, ὅτι ἄν κάποιοι µεµονω-
µένως ἤ καὶ ὁµάδες Ὀρθοδόξων, δὲν ὑπακούσουν στὶς ἀποφάσεις τῆς
«Ἁγίας καὶ Μεγάλης» Συνόδου τῶν Ὀρθοδόξων, θὰ ὑποστοῦν ποινές.
Προφανῶς καθαιρέσεις κληρικῶν καὶ ἀφορισµοὺς λαϊκῶν. Ὅµως ἐδῶ
ἀντιφάσκουν οἱ συντάξαντες Φαναριῶτες τὰ θέµατα τῆς Συνόδου. ∆ιότι
ἀφοῦ «ἀναγνωρίζουν τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁµολογιῶν µὴ εὑρισκοµένων ἐν κοινωνίᾳ µετὰ τῶν
Ὀρθοδόξων», οἱ ὁποῖες αὐτὲς Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες καὶ Ὁµολογίες,
ἐξῆλθαν ἀπὸ τὸν Παπισµὸν τῆς ∆ύσεως κατὰ διαφόρους καιρούς, ὡς
διαµαρτυρόµενοι, διὰ τὰ στραβὰ καὶ τὰς πλάνας τοῦ Παπισµοῦ καὶ ξε-
χώρισαν οὕτω τὶς θέσεις τους, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπο τώρα καὶ οἱ Ὀρθόδο-
ξοι, ὅταν δὲν γίνει κάτι κατὰ Θεὸν καὶ σύµφωνα µὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες,
ἔχουν τὸ δικαίωµα διαφωνίας, διαµαρτυρίας καὶ διακοπῆς µνηµοσύνου
τῶν ἐν λόγῳ κακοδόξων ἐπισκόπων τους. Ἐδῶ δὲν µᾶς τὰ εἶπαν καλὰ οἱ
Φαναριῶτες.

Ἐπίσης ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς. Ἐνῶ τὰ διάφορα Συνα-
θροίσµατα καὶ τὰς Κοινότητας Αἱρετικῶν τῆς ∆ύσεως τὰς ἀποκαλοῦν
Ἐκκλησίας καὶ Ὁµολογίας, (Τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ἡ ∆ιοικοῦ -
σα Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος), τοὺς Ζηλωτὰς καὶ Παλαιοηµερολογίτας τοὺς
ἀποκαλοῦν -προσέξτε- ὄχι Ἐκκλησίας, ἀλλὰ Παλαιοηµερολογιτικὰς Πα-
ρατάξεις!

Βλάσιος Μοναχὸς Ἁγιορείτης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΓΝΟΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
νὰ ὑπάρξουν ἔντονοι διάλογοι µεταξύ τους. Μεσογαί-
ας: «∆ὲν µοῦ ἐπιτρέψατε νὰ διδάξω στὸ σχολεῖο ὅταν
µὲ φώναξαν οἱ µαθητές». Ὑπουργὸς Παιδείας «Σᾶς
δώσαµε ἄδεια. Ματαιώσατε ὅµως τὴν ὁµιλία σας καὶ
δὲν ξαναζητήσατε ἄδεια». Μεσογαίας: «Μὰ γιὰ θέµατα
βιοηθικῆς θὰ µιλοῦσα...». Ὑπουργὸς Παιδείας «∆ὲν
εἶναι ἀθῶα ὅµως αὐτά. Τί θὰ λέγατε π.χ. γιὰ τὰ βλα-
στοκύτταρα; Στὶς Ἡνωµένες Πολιτεῖες οἱ πάστορες δί-
νουν µανιώδη µάχη, γιὰ νὰ µὴ προχωρήσουν τὰ πει-
ράµατα ποὺ θὰ σώσουν πιθανὸν ἀνθρώπινες ζωές».
Ἡ µεγάλη κόντρα, ὡστόσο, µὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας
ἔγινε ὅταν «λύθηκαν οἱ παρεξηγήσεις» µὲ τὸ µάθηµα
τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ Μητρο-
πολίτες ἔθεσαν θέµα γιὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Ν. Φίλη γιὰ
τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν Ἱεραρχία πίκαρε κυρίως
ἡ δήλωση ὅτι «ἡ Ἐκκλησία ἔχει σηµαντικὴ συµβολὴ
στὴν ἠθικὴ πτώση τῶν ἀξιῶν», µὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδεί-
ας νὰ ἐπιµένει πὼς δὲν ἔχει πεῖ αὐτό. «Ἐξήγησα µὲ τὴν
ὁµιλία µου στὴ Βουλὴ τί ἐννοοῦσα. Ἐννοοῦσα ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι µέρος τῆς κρίσης παράγοντας τῆς κρί-
σης δὲν εἶναι ἀναµάρτητη. Ἡ κρίση, δηλαδή, δὲν εἶναι
κρίση µόνο τοῦ πολιτικοῦ συστήµατοςR «Νὰ ἀποσύ-
ρετε τότε τὴν ἀρχική σας δήλωση», ἐπέµενε ὁ Μεσο-
γαίας µὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας νὰ δεσµεύεται ὅτι θὰ
προχωρήσει προσεχῶς σὲ δήλωση, ποὺ θὰ ἀναφέρει
µόνο ὅσα εἶπε στὴ Βουλὴ καὶ ὄχι τὸ σηµεῖο ποὺ «ξεσή-
κωσε» τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ Ν. Φίλης ἐπέµενε πὼς ἔχουν τηρηθεῖ καὶ οἱ τρεῖς
ὅροι ποὺ εἶχε θέσει ἡ Ἐκκλησία, «ἡ διατήρηση τῶν
Θρησκευτικῶν ὡς ὑποχρεωτικοῦ µαθήµατος, τῶν
ὡρῶν του καὶ τοῦ ὀρθόδοξου προσανατολισµοῦ του»,
µὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὡστόσο νὰ ζητᾶ ὄχι τὸν «ὀρθόδο-
ξο προσανατολισµό» του, ἀλλὰ τὸν «ὀρθόδοξο χαρα-
κτήρα».

Ἐξερχόμενοι ἐκ τοῦ Μεγάρου ὁ μὲν Ἀρχιεπίσκοπος
ἐδήλωσε λακωνικῶς τὸ αἰνιγματικὸν «ἐλύθησαν αἱ πα-
ρεξηγήσεις». Λέγεται ὅτι ὁ Σεβ. Φθιώτιδος  εἶπεν εἰς
ἐπήκοον ὅλων: «Μὰ τώρα τί πήραμε;», ἐκφράζων
κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον τὴν διαφωνίαν του μὲ τὴ στάσιν
τοῦ κ. Ἱερωνύμου καὶ ὁ Σεβ. Μεσογαίας ὅτι «δὲν
ὑπάρχει συμπέρασμα» σχετικῶς μὲ τὴν συνάντησιν...
Πάντως καὶ ἡ ὑπόσχεσις τοῦ κ. Φίλη ἀνακοινώσεως
τῆς συγγνώμης, δὲν ἐτηρήθη μέχρι τώρα…

Οἱ Μητροπολῖται 
τῆς ἐπιτροπῆς διαλόγου

Τὴν ἑπομένην  ἡμέραν ἡ Ἱεραχία ἀπεφάσισε νὰ ὁρίση
ἐπιτροπὴν διαλόγου μὲ τὴν Κυβέρνησιν ἀποτελουμένην
ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολίτας Ὕδρας, Μεσογαίας καὶ
Μεσσηνίας. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Σεβ. Μεσογαίας ἀφορᾶ τὸ
δημόσιον πρόσωπόν του
καθὼς ἤδη ἀπὸ ἐκπομπὰς
τῆς κ. Ἀ. Παναγιωταρέα εἰς
τὴν κρατικὴν τηλεόρασιν
κατὰ τὸ παρελθὸν διαθέτει
τὴν συμπάθειαν τοῦ κό-
σμου, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ
κῦρος λόγῳ μορφώσεως,
ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ προέρχε-
ται ἀπὸ τὰ κέντρα τῆς ἐλίτ
τῶν ΗΠΑ. Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ
Σεβ. Μεσσηνίας ἀφορᾶ εἰς
τὸ ὅτι  εἶναι Καθηγητὴς τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ
λόγῳ τοῦ οἰκουμενισμοῦ
πρόσκειται εἰς τὰς ἀπόψεις
τῶν θεολόγων τοῦ ΚΑΙΡΟΥ, ἡ εὐρυτέρα ὁμὰς τῶν ὁποί-
ων εὐθύνεται διὰ τὰ νέα θρησκευτικά. Ἐπίσης ὑπεστήρι-
ξε σθεναρῶς τὸ ἐγχείρημα τοῦ Κολυμβαρίου, τὸ ὁποῖον
ὑπεστήριξε μὲ κάθε μέσον καὶ ἡ Κυβέρνησις. Ἡ ἐπιλογὴ
τοῦ Σεβ. Ὕδρας, τὸν ὁποῖον δημοσιεύματα φέρουν ὡς
ἀριστερὸν καὶ παρόντα εἰς τὰ γεγονότα τῆς Νομικῆς
κατὰ τὴν δικτατορίαν, ἔχει παραπλανήσει ἀκόμη καὶ
ἐγκύρους δημοσιογράφους, οἱ ὁποῖοι γράφουν ὅτι κριτή-
ριον ἀποτελεῖ ὅτι ἐμαθήτευσε κοντὰ εἰς τὸν μακαριστὸν
Μητροπολίτην Ὕδρας Ἱερόθεον. Ὄντως ὁ κυρὸς Ἱερόθε-
ος ἔχαιρεν ἐκτιμήσεως, ἀλλὰ πλειστάκις διαφωνοῦσε καί
εἰς πνευματικά καί εἰς ἄλλα ζητήματα μέ τόν νῦν
Ὕδρας... Κακῶς ἔγινεν ἐπίσης ἐπίκλησις τοῦ ὀνόματός
του ἀπὸ τὸν Σεβ. Παροναξίας εἰς τὴν προηγουμένην
Ἱεραρχίαν σχετικῶς μὲ τὴν ὀνομασίαν τῶν Παπικῶν ὡς
Ἐκκλησίας. Νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὅτι εἰς δεῖπνον πρὸ
μηνὸς εἰς τὸ Μέγαρον Μαξίμου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος συνω-
δεύετο πάλιν ἀπὸ τὸν Σεβ. Ὕδρας καὶ τοὺς Σεβ. Χαλκί-
δος καὶ Νέας Ἰωνίας. Ὡς γνωστὸν καὶ ὁ Σεβ. Νέας
Ἰωνίας εἶναι φιλοοικουμενιστής. Οἱ δύο Μητροπολῖται
Σεβ. Ὕδρας καὶ Σεβ. Ν. Ἰωνίας θεωροῦνται ἀπὸ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπον ὡς ἁρμόδιοι διὰ τὰ σχέδια περὶ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

Οἱ Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος καὶ Σιατίστης κ. Παῦ -
λος ἠρνήθησαν τὴν συμμετοχήν τους εἰς τὴν ἐπιτροπήν,
καθὼς διεφώνησαν μὲ τὴν βάσιν τῆς διαπραγματεύσεως,
τὴν ὁποίαν θεωροῦν «ἀνατροπὴ» τῆς ἀποφάσεως τῆς
Ἱεραρχίας, ποὺ ἔλεγε «διάλογος ἀπὸ μηδενικὴ βάση».

Μὲ ποῖον θὰ διαλεχθοῦν;
Ὑπάρχει ἡ ψευδαίσθησις ὅτι θὰ γίνη διάλογος. Τὰ

γεγονότα ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχει ἀποφα-
σίσει τί θὰ πράξη ἁπλῶς προσπαθεῖ νὰ ἀποφύγη τὴν
σύγκρουσιν μὲ τὴν Ἐκκλησίαν. Συγκεκριμένα:

α) Συμφώνως πρὸς τὸ «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς» τῆς
2ας Ὀκτωβρίου ὁ Πρωθυπουργὸς εἶπε πρὸς τὸν
Ἀρχιεπίσκοπον εἰς τὸ δεῖπνον πρὸ μηνός:

«Ἐµεῖς ὑποστηρίζουµε τὴ µετατροπὴ τῶν Θρησκευ-
τικῶν σὲ µάθηµα θρησκειολογίας, ἀλλὰ µποροῦµε νὰ
συνεχίσουµε τὸν διάλογο γιὰ τὴ διαµόρφωση τοῦ προ-
γράµµατος σπουδῶν».

β) Ὁ κ. Φίλης ἐπανειλημμένως ἔχει δηλώσει ὅτι ἐπι-
θυμεῖ νὰ μετατρέψη τὸ σχολεῖον εἰς «οὐδετερόθρη-
σκον», ποὺ σημαίνει ὅτι εἰς ἕνα τέτοιο σχολεῖον δὲν θὰ
ἔχουν θέσιν ἡ προσευχή, ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ τὰ θρη-
σκευτικὰ σύμβολα. Ἦτο χαρακτηριστικὴ ἡ δήλωσίς
του εἰς τὴν «Βουλὴ τῶν Ἐφήβων» ὅτι ἡ παράλειψις
τῆς προσευχῆς εἰς τὸ σχολεῖον δὲν ἰσοδυναμεῖ μὲ κα-
ταστροφήν… Ἔχει ἐπίσης ὑπογραμμίσει ὅτι:

«γιὰ ἱστορικοὺς λόγους τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν στὴ Χώρα µας ἔχει ὁµολογιακὸ χαρακτήρα. Αὐτὸ
συνιστᾶ ἕνα ἀναχρονισµὸ ποὺ τὸν ἀντιλαµβάνονται καὶ
φωτισµένοι ἱεράρχες καὶ θεολόγοι. Εἶναι ἀναγκαία ἡ
ἀναµόρφωση τῶν Θρησκευτικῶν, ὥστε νὰ γίνει µάθη-
µα Θρησκειολογίας, γνώσης τῶν θρησκειῶν, µὲ τὴν
ἰδιαίτερη παρουσίαση τοῦ πολιτισµικοῦ ρόλου τῆς
Ὀρθοδοξίας στὴ Χώρας µας� Ἡ ἀπόφαση βεβαίως
εἶναι τῆς Πολιτείας, ἔτσι λειτουργεῖ τὸ σχολεῖο. ∆ὲν λει-
τουργεῖ µὲ ἀποφάσεις ἄλλων, εἴµαστε ἕτοιµοι, θὰ πᾶµε
σὲ ἐπιµόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ θὰ προχωρή-
σουµε σὲ ἕνα πρόγραµµα ἀλλαγῆς τοῦ µαθήµατος τῶν
Θρησκευτικῶν, ὥστε νὰ µὴ εἶναι µάθηµα ὁµολογιακό,
κατηχητικό, ἀλλὰ µάθηµα γνώσης τῶν θρησκειῶν καὶ
βεβαίως τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων θρη-
σκευµάτων, τὰ ὁποῖα περιβάλλουν τὴ Χώρα µας ἢ
θρησκευµάτων, οἱ πιστοὶ τῶν ὁποίων ζοῦνε στὴ Χώρα
µας».

γ) Ἐπικεφαλῆς τοῦ ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πο-
λιτικῆς ἔχει τεθῆ ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ. Γεράσιμος Κουζέ-
λης, καθηγητὴς Κοινωνικῆς Θεωρίας καὶ Κοινωνιολο-
γίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἔχει
ταχθῆ δημόσια ὑπὲρ τῆς καταργήσεως τῆς πρωινῆς
προσευχῆς εἰς τὰ σχολεῖα, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

δ) Ἡ τοποθέτησις πρὸ καιροῦ τοῦ καθηγητοῦ κ.
Ἀντωνίου Λιάκου εἰς τὴν θέσιν τοῦ προέδρου τῆς Ἐπι-
τροπῆς Ἐθνικοῦ Διαλόγου διὰ τὴν παιδείαν εἶναι

ἐνδεικτική, καθὼς πρόκειται διὰ τὸν «πρύτανη» τῆς
σχολῆς τῶν «ἐθνομηδενιστῶν».

Ὁ ἐκβιασµὸς
Ὁ κ. Φίλης ἔχει δηλώσει ὅτι ἡ μετατροπὴ τοῦ μαθή-

ματος, ὥστε νὰ ἀποβληθῆ ὁ ὁμολογιακὸς χαρακτὴρ,
ἀποτελεῖ προϋπόθεσιν, διὰ νὰ παραμείνη ὑποχρεω-
τικὸν τὸ μάθημα, ἄλλως θὰ καταστῆ προαιρετικόν. Ἂν
καὶ ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἔχει ἀγωνισθῆ, διὰ νὰ καταστή-
ση γνωστὸν ὅτι τὸ μάθημα δὲν ἔχει οὔτε κατηχητικὸν
οὔτε ὁμολογιακὸν χαρακτῆρα, ἡ προπαγάνδα εἶναι
πολὺ ἰσχυρότερη… Ὁ Ὑπουργὸς καὶ οἱ ὁμόφρονες πι-
στεύουν ἢ ἐπικαλοῦνται τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ὑποχρεω-
τικότης σημαίνει μὴ δυνατότητα ἀπαλλαγῶν καὶ αὐτὸ
μπορεῖ νὰ διασφαλισθῆ μόνον μὲ ἕνα «οὐδέτερο» μά-
θημα. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἰσχύει. Εἰς ὁμιλίαν του ὡς νο-
μικὸς ὁ κ. Ε. Βενιζέλος εἰς ἡμερίδα ποὺ διωργάνωσε
τὴν 20ὴν Φεβρουαρίου 2016 ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» μὲ θέμα
«Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ὁ δημόσιος
χῶρος» εἶπε:

«Ἂς πάρουµε τὴ νορβηγικὴ ἀπόφαση τοῦ 2007, τὴ
Folgero κατά Νορβηγίας, ποὺ εἶχε προεικονισθεῖ – γιὰ
νὰ χρησιµοποιήσω µία θεολογικὴ ἔκφραση – στὴν
ἑλληνικὴ ὑπόθεση Βαλσάµης κατὰ Ἑλλάδος καὶ ἐπα-
νελήφθη  στὶς ἀλεβίτικες τουρκικὲς ὑποθέσεις, δηλαδὴ
στὴ Zengin κατὰ Τουρκίας καὶ στὴν πιὸ πρόσφατη Yal-
cin κατὰ Τουρκίας ποὺ δηµοσιεύθηκε πρὶν ἀπὸ µερι-
κοὺς µῆνες, τὸ Φεβρουάριο τοῦ 2015. Αὐτὴ ἡ ἀπόφα-
ση λοιπὸν στὶς κρίσιµες σκέψεις (98 καὶ 99)  λέει ὅτι καὶ
ἀπὸ ἕνα µάθηµα τὸ ὁποῖο εἶναι ἐντονότατα θρησκειο-
λογικό, ἕνα µάθηµα ποὺ εἶναι θρησκειολογικὸ µὲ στοι-
χεῖα κοινωνιολογίας καὶ ἠθικῆς, ἕνα µικτὸ µάθηµα,
ἀνθρωπιστικό, δὲν ἀποκλείεται τὸ δικαίωµα ἐξαίρε-
σης� Ὅµως καὶ ἀπὸ ἕνα µάθηµα ἠθικῆς ὑπάρχει δι-
καίωµα ἐξαίρεσης, καὶ ἀπὸ ἕνα µάθηµα καθαρὰ φιλο-
σοφικοῦ περιεχοµένου ὑπάρχει δικαίωµα ἐξαίρεσης,
γιατί κατοχυρώνεται στὸ ἄρθρο 2 τοῦ προσθέτου πρω-
τοκόλλου τῆς ΕΣ∆Α τὸ δικαίωµα τοῦ γονιοῦ καὶ τοῦ κη-
δεµόνα καὶ ἐπὶ τῶν φιλοσοφικῶν πεποιθήσεων τοῦ
παιδιοῦ. Συνεπῶς δὲν µπορεῖς νὰ τὸν δελεάσεις µὲ τὴν
«ἀπειλὴ» τῆς ὑποκατάστασης, νὰ πεῖς ὅτι ὄχι, θὰ πᾶς
ἐσὺ τώρα καὶ θὰ παρακολουθεῖς, τὴν ἴδια ὥρα, ἕνα µά-
θηµα ἠθικῆς ποὺ θὰ σοῦ διδάσκει ὁ φιλόλογος, διότι
µπορεῖ νὰ σοῦ πεῖ ὅτι ἐγὼ διαφωνῶ καὶ µὲ τὶς ἀντιλή-
ψεις αὐτές� Ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀκό-
µη καὶ τὸ καθαρὰ θρησκειολογικό, θὰ µποροῦσε νὰ ζη-
τήσει κάποιος  ἐξαίρεση, µὲ βάση τὸ ἄρθρο 2 τοῦ
(πρώτου) προσθέτου πρωτοκόλλου τῆς ΕΣ∆Α καὶ τὴ
νοµολογία τοῦ Ε∆∆Α, ὅπως καὶ ὅποτε καὶ  ἂν ὁρίζει τὴν
ταυτότητά του».

Ἐπίτηδες ἐπικαλούμεθα τὸν κ. Βενιζέλον, ὁ ὁποῖος
εἶχεν ὑποστηρίξει τὴν κ.
Διαμαντοπούλου (ἄλλωστε
ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ἀπορροφή-
σει τὸ ΠΑΣΟΚ), ἀλλὰ καὶ
τὴν ὁμιλίαν του εἰς ἡμερίδα
τῆς ἑνώσεως «ΚΑΙΡΟΣ»,
ποὺ ὑποστηρίζει τὰς ἀλλα-
γάς, ὥστε νὰ καταδειχθῆ
ὅτι ἀκόμη καὶ ὑπὸ αὐτῶν
καταρρίπτεται τὸ ἐπιχείρη-
μα συνδέσεως τῆς ὑποχρε-
ωτικότητος μὲ τὰς ἀπαλλα-
γάς. Ὑποχρεωτικὰ εἶναι τὰ
μαθήματα ποὺ ὁρίζει τὸ
κράτος καὶ ὄχι τὸ τί ἐπιλέ-
γουν οἱ μαθηταί.

Ἡ ἀπάντησις ἔρχεται 
ἀπὸ τὴν πραγµατικότητα!

Ἡ Κυβέρνησις λοιπὸν κατευθύνεται οὐσιαστικῶς ἀπὸ
τὴν ἰδεολογίαν της καὶ αὐτὴ εἶναι ὅτι σήμερα ζοῦμε εἰς
μίαν «πολυπολιτισμικὴν κοινωνίαν» καὶ δι’ αὐτὸ χρειάζε-
ται πλουραλισμός. Νὰ ἐρωτήσωμεν τὸν κ. Ὑπουργόν:
Δὲν παραμένει τὸ 95% τῶν κατοίκων Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί; Οὔτε τὴν πρόσφατον ἔρευναν ἐμελέτησε ποὺ
καταγράφει ὅτι: «τὸ 30% νὰ δηλώνει πὼς πιστεύει ὅτι τὰ
Θρησκευτικὰ πρέπει νὰ διδάσκονται ὡς «μάθημα ὁμο-
λογιακοῦ χαρακτήρα, γνώσης τῆς ὀρθόδοξης πίστης».
Τὸ 34,5% ὑποστηρίζει πὼς πρέπει νὰ διδάσκεται «ὡς
μάθημα γνώσης τῶν θρησκειῶν μὲ ἔμφαση στὴν ὀρθόδο-
ξη», ἐνῶ «ἕνας στοὺς τρεῖς (30,5%) συμφωνεῖ πὼς τὰ
Θρησκευτικὰ πρέπει νὰ διδάσκονται ὡς «θρησκειολογία,
δηλαδὴ μάθημα γνώσης ὅλων τῶν θρησκειῶν»». Τὸ 1/3
θέλει ὁμολογιακὸν μάθημα! Τὸ 65% θέλει Ὀρθόδοξον
τὸν χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος! Ἂς ὑποθέσωμεν ὅμως
ὅτι εἴμεθα εἰς μίαν πολυπολιτισμικὴν κοινωνίαν, ἰδεολό-
γημα τὸ ὁποῖον εἶναι ἕνας μῦθος, αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι
καὶ πολυθρησκευτική; Πόσαι θρησκεῖαι πλὴν τῶν Ἑβραί-
ων, Μουσουλμάνων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ποὺ ἤδη διδά-
σκονται τὰ ἰδικά τους θρησκευτικά, ὑπάρχουν; Τί γίνεται
εἰς τὴν πολυπολιτισμικὴν Εὐρώπην; Αἱ 22 ἀπὸ τὰς 28
χώρας-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀναπτύσσουν
ὁμολογιακὸν-κατηχητικὸν μάθημα θρησκευτικῶν, ἐνῶ
μόνον 5 μὴ ὁμολογιακόν!

Εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν πάντως δὲν ὑπάρχει συγ-
κεκριμένη ὁδηγία διὰ τὰ θρησκευτικά, ἀπεναντίας συμ-
φώνως πρὸς τὴν Συνθήκην τοῦ Ἄμστερνταμ τοῦ 1997 τὰ
ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὰς σχέσεις Ἐκκλησίας - Πολι-
τείας, καθὼς καὶ ἡ διδακτέα ὕλη τῆς Παιδείας ἀποφασί-
ζονται ἀπὸ τὸ κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά, δηλαδὴ
ἀπὸ τὴν Κυβέρνησίν του! Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἰσχύουν τὰ
ἄρθρα 3 καὶ 16 τοῦ Συντάγματος. Τὰ ἀγνοεῖ ὁ κ. Φίλης;

Τὰ πραγµατικὰ προβλήµατα
Προτείνομεν εἰς τὸν Ὑπουργὸν νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὰ

πραγματικὰ προβλήματα τῆς παιδείας καὶ ὄχι νὰ ἀναλώ-
νη ἑαυτὸν καὶ τὴν ὑπομονὴν τῶν πολιτῶν εἰς πειράματα
καθὼς τὰ νέα προγράμματα θρησκευτικῶν ἐφηρμόσθη-
σαν πιλοτικὰ ἀπὸ τὸ 2011 ἕως 2014 μόλις εἰς 68 Δημοτικὰ
καὶ Γυμνάσια, ἐνῶ τὰ προγράμματα τοῦ Λυκείου, ποὺ
συνετάχθησαν τὸ 2015, δὲν ἐδοκιμάσθησαν πουθενά!
Ἔχει λάβει μέριμναν τὸ Ὑπουργεῖον διὰ τοὺς μαθητάς
ποὺ λαμβάνουν ἀπαλλαγὴν καὶ τὴν ὥραν ποὺ οἱ ἄλλοι
κάνουν μάθημα, ἐκεῖνοι περιφέρονται ἀσκόπως; Διὰ τὸ
ἐπίπεδον τῶν σχολείων, ὅπου σιγαρέττα ἀκόμη καὶ ναρ-
κωτικὰ διακινοῦνται, ἀσχολεῖται κανείς; Ὅμως τὸ Ὑπουρ-
γεῖον ἐνδιαφέρεται νὰ ἀλλάξη τὰ βιβλία τῆς ἱστορίας,
ἐνῷ χιλιάδες μουσουλμάνοι εἰς τὴν Θράκην κάνουν μά-
θημα διὰ τὸ Ἰσλὰμ μὲ βιβλία ποὺ εἰσάγονται ἀπὸ τὴν
Τουρκίαν καὶ δὲν ἔχουν ἐλεγχθῆ τελευταίως διὰ τὸ περιε-
χόμενόν τους ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸν κράτος μὲ διαφόρους κα-
ταγγελίας νὰ ἀναρτῶνται εἰς τὸ διαδίκτυον! Ὅμως τὸ
Ὑπουργεῖον ἔχει εἰς τὰς προτεραιότητάς του νὰ εἰσάγη
μάθημα «σεξουαλικῆς ἀγωγῆς»! Μήπως τώρα μὲ τὴν νο-
μιμοποίησιν τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» τὸ οὐδετερό-
θρησκον σχολεῖον θὰ διδάσκη ὅτι ἔχομεν ὅλοι ἕνα «οὐδέ-
τερο» φῦλον καὶ ὅτι τὰ παιδιὰ τῶν 10, 15 καὶ 17 ἐτῶν θὰ
ἐπιλέγουν τὸν προσανατολισμόν του; Οἱ παπικοὶ πάντως
εἰς ἀνάλογον περίπτωσιν εἰς τὴν Κολομβίαν ἐπανεστάτη-
σαν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ἀποστέλλοντες τὸ ἑξῆς τελεσί-
γραφον: «ἀποσύρτε το ἢ ὑποβάλλετε τὴν παραίτησή
σας!». Τί θὰ πράξωμεν ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι;

Τό πτυχίον
Διατί εἶναι σημαντικὸν ὁ Ὑπουργὸς τουλάχιστον νὰ ἔχη

πτυχίον; Δὲν πρόκειται διὰ λοιδορίαν ἢ ρατσισμόν, ὅπως
νομίζουν πολλοί. Κάθε κυβερνήτης κράτους καὶ ὅσοι χα-
ράσσουν πολιτικήν, διὰ νὰ ἔχουν ἀνοικτοὺς ὁρίζοντας
ὀφείλουν νὰ ἔχουν γνώσεις. Ἡ γνῶσις διευρύνει τὸ μυαλὸν
καὶ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀναθεωρήση ἰδεοληψίας ποὺ
τὸν κρατοῦν αἰχμάλωτον. Μὰ μόνον ὅσοι ἔχουν πτυχίον
ἔχουν γνώσεις; Ὄχι εἰς καμμίαν περίπτωσιν, ἀλλὰ οὔτε
ὅσοι ἔχουν πτυχίον διά… λέμβον δύνανται νὰ κατευθύ-
νουν καὶ ἕνα ὑπερωκεάνιον.

Ἡ Θρησκειολογικὴ σούπα τῶν νέων Προγραµµάτων
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ὁ τωρινὸς Ὑπουργὸς ἔχει συν -
υφάνει µὲ τὸ πρόσωπό του σὲ µοναδικὸ βαθµὸ τὸν ἀµο-
ραλισµό, τὴν ἀπάτη καὶ τὰ ἀσύστολα ψεύδη, προκειµένου
νὰ παρουσιάζει τὰ ἄσπρα µαῦρα καὶ τὰ µαῦρα ἄσπρα.

Μερικὰ µόνο δείγµατα αὐτῆς τῆς «ἱκανότητας» τοῦ κ.
Ὑπουργοῦ: ∆ιακηρύττει κάθε τόσο, ὅτι τὸ σχολεῖο στὴν
Ἑλλάδα εἶναι «κοσµικό», ἐνῷ ὁ βασικὸς νόµος τῆς Χώ-
ρας, τὸ Σύνταγµα, ξεκινάει µὲ τὴν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Ἐδῶ µόνο δύο δυνατότητες ἑρµηνείας ὑπάρ-
χουν: Ἢ ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν ἔχει ἀνοίξει καθόλου τὸ Σύν-
ταγµα, πρᾶγµα ὅµως ποὺ τὸ θεωροῦµε ἐντελῶς ἀπίθανο,
ἢ τὸ κάνει ἀπόλυτα ἐνσυνείδητα µὲ βαθύτατη περιφρόνη-
ση πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ ἔχει δώσει στὸν ἑαυτό του
αὐτὸν τὸν βασικὸ νόµο καὶ ἐπιθυµεῖ τὴν ἐθνική του συγ-
κρότηση καὶ τὴν λειτουργία τῆς κοινωνίας του νὰ τὴν ρυθ-
µίζει σύµφωνα µὲ τὸ πνεῦµα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ περι-
φρόνηση πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ συνδέεται, βέβαια, στὴν
περίπτωση αὐτὴ µὲ ἕνα ἀσύλληπτο αὐταρχισµὸ καὶ ἀλα-
ζονεία, ἐπειδὴ παρὰ τὴν τόσο ρητὴ ἐπιθυµία τοῦ λαοῦ, ὁ κ.
Ὑπουργὸς ὄχι µόνο διατυµπανίζει συνεχῶς αὐτὸ τὸν κο-
σµικὸ χαρακτῆρα τοῦ σχολείου, ἀλλὰ ζητεῖ καὶ νὰ τὸ κάνει
πραγµατικότητα.

∆ιακηρύττει καὶ διαφηµίζει ἀπὸ τηλεόρασης πρὸς τὸν
Ἑλληνικὸ λαό, ὅτι µὲ τὴ διατύπωση «ἀνάπτυξη τῆς θρη-
σκευτικῆς συνείδησης» ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο 16,
παρ. 2 τοῦ Συντάγµατος µεταξὺ ἄλλων ὡς σκοπὸς τῆς
παιδείας, ἐννοεῖται ἀόριστα κάποια θρησκευτικὴ συνείδη-
ση, ποὺ πρέπει νὰ καλλιεργηθεῖ στοὺς Ὀρθόδοξους
Ἕλληνες µαθητές. Καὶ στὸ σηµεῖο αὐτὸ σχετικὰ µὲ τὴν
ἑρµηνεία ποὺ δίνει, θὰ µποροῦσε πάλι νὰ ἐπικαλεσθεῖ κα-
νεὶς τὴν ἄγνοια τοῦ κ. Ὑπουργοῦ. Ἤδη ὅµως παραπάνω
ἀπορρίψαµε αὐτὴ τὴν ἐκδοχὴ ὡς ἰδιαίτερα ἀπίθανη. Ἔτσι
µένει µόνο νὰ διαπιστώνουµε τὸ ἑξῆς: Ὁ κ. Ὑπουργὸς
πρέπει νὰ γνωρίζει πολὺ καλά, ὅτι ἁρµόδιο γιὰ τὴν ἑρµη-
νεία τοῦ Συντάγµατος εἶναι τὸ Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας
(ΣτΈ).

Καὶ ἡ ἑρµηνεία αὐτῆς τῆς διατύπωσης «ἀνάπτυξη τῆς
θρησκευτικῆς συνείδησης» ἔχει δοθεῖ µὲ ἀπόλυτη σαφή-
νεια στὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ 3356/1995 καὶ 2176/1998 καὶ
στὴν τελεσίδικη ἀπόφαση τοῦ ∆ιοικητικοῦ Ἐφετείου Χα-
νίων 115/2012. Σύµφωνα µὲ τὶς ἀποφάσεις αὐτὲς ὁ ὅρος
«θρησκευτικὴ συνείδηση» ἑρµηνεύεται λόγῳ τοῦ προοιµί-
ου τοῦ Συντάγµατος, δηλ. τῆς ἐπίκλησης τῆς Ἁγίας Τριά-
δος καὶ λόγῳ τοῦ ἄρθρου 3, ὅπου ὁρίζεται ἡ Ὀρθόδοξη
Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία, ὡς ἡ
Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ συνείδηση. Ὅµως ἀπόλυτα συνει-
δητὰ διαστρέφει τὸ νόηµα τοῦ Συντάγµατος, καὶ µὲ περι-
φρόνηση πρὸς τὴν ἴδια τὴν ἔννοια τῆς δηµοκρατίας, ποὺ
περικλείει τὸν διαχωρισµὸ τῶν ἐξουσιῶν, ἀκυρώνει στὴν
πράξη τὴ δικαστικὴ ἐξουσία ὁρίζοντας ὁ ἴδιος µὲ ἀπολυ-
ταρχικὸ τρόπο, τί µέλλει γενέσθαι: Γιὰ νὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ
συνταγµατικὴ ἀπαίτηση γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευ-
τικῆς συνείδησης ὡς σκοποῦ τῆς παιδείας, ὅπως τὴν
ἐννοεῖ ὁ ἴδιος, πρέπει νὰ προσφέρεται στὰ Ὀρθόδοξα παι-
διὰ ἡ θρησκειολογικὴ σούπα τῶν νέων Ἀναλυτικῶν Προ-
γραµµάτων Σπουδῶν (ΑΠΣ) στὸ ΜτΘ, δηλ. νὰ διδάσκον-
ται παράλληλα µὲ τὴν ἀληθινὴ πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ
ἄλλες ἕξι θρησκεῖες καὶ δύο χριστιανικὲς ὁµολογίες, ἐξισώ-
νοντας ἔτσι τὰ πάντα. Μέχρι τώρα γινόταν ὄχι διδασκαλία
ἀλλὰ ἐνηµέρωση καὶ ἐξήγηση τῆς πίστης ὅπως καὶ τοῦ
πολιτισµοῦ τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ ὁµολογιῶν.

Ἀπὸ τώρα ὅµως ὁ στόχος προφανῶς θὰ εἶναι, καὶ τονί-
ζω πάλι γιὰ τὰ Ὀρθόδοξα παιδιά, ἡ ὤθηση τῶν παιδιῶν
ἀπὸ τὴν τρυφερὴ ἡλικία τῶν 8 χρονῶν στὴν ἀθεΐα, διότι
αὐτὴ εἶναι ἡ συνέπεια τῆς σχετικοποίησης τῶν πάντων
ποὺ ἐπιχειρεῖται µὲ τὰ νέα ΑΠΣ τοῦ ΜτΘ ἀπὸ τὴν ἡγεσία
τοῦ Ὑπουργείου.

∆ιακηρύττει ὅτι προηγήθηκε ἐπὶ µῆνες διάλογος, πρὶν λη-
φθεῖ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ τῶν νέων ΑΠΣ στὸ
ΜτΘ. Ὁ διάλογος, τὸν ὁποῖο διαφηµίζει τόσο ὁ κ. Ὑπουρ-
γός, ἐννοεῖται ὅτι διεξήχθη στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς
Πολιτικῆς (ΙΕΠ) ἀπὸ µία ἐπιτροπὴ ποὺ εἶχε συσταθεῖ µὲ
ἀπόφαση τοῦ ἴδιου τοῦ Ὑπουργοῦ καὶ ἀποτελεῖτο ἐκτὸς
ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ ΙΕΠ ἀποκλειστικὰ ἀπὸ νεωτεριστὲς
Θεολόγους τοῦ Πανελληνίου Θεολογικοῦ Συνδέσµου «Και-
ρός», ὁ ὁποῖος ἀποδεδειγµένα συστάθηκε γιὰ τὴν προ-
ώθηση καὶ ἐφαρµογὴ αὐτῶν τῶν προγραµµάτων καὶ µὲ τὸν
ὁποῖο παρὰ τὴν ἰσχνὴ µειοψηφία τῶν µελῶν του διαλέγεται
ἀποκλειστικὰ τὸ Ὑπουργεῖο καὶ τὸ ΙΕΠ. Μάλιστα τὰ πέντε
ἀπὸ τὰ 7 µέλη τῆς ἐπιτροπῆς εἶχαν συµµετάσχει στὴν ἐπι-
τροπὴ ἐµπειρογνωµόνων τῶν νέων ΑΠΣ καὶ ἄρα εἶχαν
ἄµεσο προσωπικὸ συµφέρον ἀπὸ τὴν ἔκβαση τῆς κρίσης
τῆς ἐπιτροπῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-
γων (ΠΕΘ) µὲ αἴτησή της στὸν Ὑπουργὸ εἶχε ζητήσει τὴν
ἐξαίρεσή τους, χωρὶς φυσικὰ νὰ εἰσακουστεῖ (βλ. Ποιὰ ὅµως
µορφὴ ἔλαβε αὐτὸς ὁ τόσο διαφηµισµένος διάλογος στὴν
ἐπιτροπὴ τοῦ ΙΕΠ, ὅπου κλήθηκαν τόσο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅσο καὶ ἡ ΠΕΘ νὰ καταθέσουν
τὶς προτάσεις τους; Φυσικὰ τὴν µορφὴ ποὺ εἶχε προκαθορι-
στεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ὑπουργὸ µὲ τὴν ἐντολή του πρὸς τὴν
ἐπιτροπή, νὰ µὴ συζητήσει καµία ἄλλη πρόταση πέραν τῶν
πολυθρησκειακῶν νέων ΑΠΣ. Ἡ ΠΕΘ ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴ
συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ θεολογικοῦ κόσµου στὴν
Ἑλλάδα κατόπιν αὐτῶν ἀρνήθηκε σὲ ἐπιστολή της πρὸς
τὸν πρόεδρο τοῦ ΙΕΠ νὰ συµµετάσχει σ’ αὐτὴν τὴν παρ-
ῳδία διαλόγου, ὑπογραµµίζοντας ταυτόχρονα ὅτι τὰ τελευ-
ταῖα χρόνια «δὲν κλήθηκε ποτὲ νὰ συµµετάσχει, παρὰ τὰ
διαρκῆ αἰτήµατά της περὶ αὐτοῦ, σὲ καµία ἐπιτροπὴ διαλό-
γου ποὺ ἀφοροῦσε τὴ σύνταξη ἢ τὴν ἀναµόρφωση νέων
Προγραµµάτων Σπουδῶν» (βλ. http://www.petheol.gr/). 

Παραπάνω τονίσαµε ὅτι τὰ νέα ΑΠΣ προορίζονται
οὐσιαστικὰ µόνο γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους µαθητές. Πῶς κα-
ταλήγουµε σ’ αὐτὸ τὸ συµπέρασµα; Πρὶν ἀποφασιστεῖ
ὁριστικὰ ἡ ἐφαρµογὴ τῶν νέων ΑΠΣ ὁ κ. Ὑπουργὸς εἶχε
τονίσει ἐπανειληµµένα, ὅτι ἐὰν διατηρεῖτο ὁ Ὀρθόδοξος
χαρακτήρας τοῦ µαθήµατος, δὲν θὰ µποροῦσε νὰ διατη-
ρηθεῖ ὁ ὑποχρεωτικὸς χαρακτήρας τοῦ µαθήµατος, ἐννο-
ώντας προφανῶς µὲ αὐτὸ ὅτι θὰ ἔδινε πάλι τὴ δυνατότητα
ἀπαλλαγῆς καὶ στοὺς Ὀρθόδοξους µαθητές, δηλ. ἕνα κα-
θεστὼς παρόµοιο µὲ αὐτὸ ποὺ ἴσχυε ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ

2008 µέχρι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015. Στόχος προφανῶς
αὐτῶν τῶν δηλώσεων ἦταν νὰ ἐκφοβίσει τοὺς Θεολόγους
καθηγητές, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑποφέρει ἀπὸ τὸ καθεστὼς
αὐτὸ τῶν ἀθρόων ἀπαλλαγῶν, βλέποντας τὸ µάθηµά
τους νὰ ἐξευτελίζεται, νὰ συµφωνοῦν χωρὶς καµία ἀντίστα-
ση µὲ τὴν ἐφαρµογὴ τῶν νέων ΑΠΣ. Τὸ καθεστὼς αὐτὸ
τῶν ἀθρόων ἀπαλλαγῶν ποὺ ἦταν σὲ ἰσχὺ µέχρι τὸν
Ἰανουάριο τοῦ 2015 εἶχε βέβαια καταδικαστεῖ τελεσίδικα
ὡς ἀντισυνταγµατικὸ ἀπὸ τὸ ∆ιοικητικὸ Ἐφετεῖο τῶν Χα-
νίων (ἀπόφαση 115/2012). Ἀλλά, ὅπως εἴδαµε καὶ παρα-
πάνω, ὁ κ. Ὑπουργὸς δὲν δίνει καὶ ἰδιαίτερη σηµασία στὴ
δικαστικὴ ἐξουσία, ἡ ὁποία, ὅπως φαίνεται, γι’ αὐτὸν εἶναι
περισσότερο διακοσµητική.

Ἐπίσης στὸ σηµεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπαναφέρουµε στὴ
µνήµη µας ὅτι ἀρχικὰ αὐτὰ τὰ προγράµµατα εἶχαν προ-
βληθεῖ ἀπὸ τοὺς νεωτεριστὲς θεολόγους ποὺ τὰ συντάξα-
νε ὡς ἡ µεγάλη εὐκαιρία γιὰ τὴν ἀναβάθµιση τοῦ ΜτΘ.
Ἰσχυρίζονταν ὅτι µὲ αὐτὰ θὰ ἀφαιροῦνταν ἀπὸ τοὺς ἀµφι-
σβητίες τὰ ἐπιχειρήµατα ὑπὲρ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ µά-
θηµα, ὅτι θὰ ἦταν ἕνα µάθηµα ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους καὶ
δὲν θὰ ὑπῆρχε καθόλου ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς, ἀφοῦ
θὰ διδάσκονται οἱ βασικὲς θρησκεῖες µὲ βαρύτητα στὴ
θρησκεία τοῦ τόπου, ποὺ εἶναι ἀπόλυτα λογικὸ καὶ θεµιτό.
Ὅλα αὐτὰ βλέπουµε σήµερα ὅτι ἦταν ἁπλὴ διαφήµιση γιὰ
τὰ νέα ΑΠΣ. ∆ιότι παρὰ τὴν καθιέρωση τῶν νέων ΑΠΣ
στὴν σχολικὴ πράξη ἡ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ
ΜτΘ συνεχίζει νὰ ὑπάρχει. Μέχρι σήµερα βρίσκεται σὲ
ἰσχὺ ἡ ἐγκύκλιος τῆς 23-1-2015, ἡ ὁποία περιορίζει τὴ δυ-
νατότητα ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ ΜτΘ αὐστηρὰ στοὺς «µὴ
Χριστιανοὺς Ὀρθόδοξους µαθητές, δηλαδὴ ἀλλόθρη-
σκους ἢ ἑτερόδοξους ἢ ἄθρησκους, ποὺ ἐπικαλοῦνται λό-
γους θρησκευτικῆς συνείδησης». Ἔτσι προκύπτει τὸ ἑξῆς
ἐνδιαφέρον στοιχεῖο: Ὅσο τὸ ΜτΘ εἶχε τὸν παραδοσιακὸ
ὀρθόδοξο χαρακτήρα, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου ἀπὸ τὸ
2008 ἔδινε µὲ ἀσαφεῖς διατυπώσεις, ἐντελῶς ἀντισυντα-
γµατικά, σὲ Ὀρθόδοξους µαθητὲς τὴν δυνατότητα ἀπαλ-
λαγῆς, µαθαίνοντάς τους στὴν ἀπάτη µὲ ψευδεῖς δηλώ-
σεις καὶ χρησιµοθηρία, ἀφοῦ εἶχαν ἕνα µάθηµα λιγότερο
νὰ διαβάζουν. Τώρα ποὺ ὁ κ. Ὑπουργὸς καθόρισε, πάλι
ἐντελῶς ἀντισυνταγµατικά, µὲ τὰ νέα ΑΠΣ τὸν πολυθρη-
σκειακὸ χαρακτήρα τοῦ ΜτΘ καὶ µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καθιε-
ρώνει πλέον ἐλεύθερα τὸν προσηλυτισµὸ καὶ ὠθεῖ τοὺς
µαθητὲς στὴν ἀθεΐα ἀποκλείει πιὰ µὲ ἀπόλυτη σαφήνεια
καὶ αὐστηρότητα τὴν ἀπαλλαγὴ Ὀρθόδοξων µαθητῶν
ἀπὸ τὸ ΜτΘ, ἐπιτρέποντας αὐτὴ τὴν ἀπαλλαγὴ µόνο σὲ
ἀλλόθρησκους, ἑτερόδοξους ἢ ἄθεους µαθητές. Τώρα
ποὺ µὲ βάση τοὺς ἐµπνευστὲς «θεολόγους» τῶν νέων
ΑΠΣ τὸ µάθηµα θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ γιὰ ἀνε-
ξαιρέτως ὅλους τοὺς µαθητές, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν πλέ-
ον λόγοι θρησκευτικῆς συνείδησης ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ
ἐπικαλεστοῦν, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου δίνει πάλι σὲ µὴ
Ὀρθόδοξους µαθητὲς τὴ δυνατότητα ἀπαλλαγῆς, προ-
φανῶς γιὰ νὰ µὴ «προσηλυτίζονται» αὐτοὶ κατὰ λάθος
στὴν Ὀρθοδοξία καὶ γιὰ νὰ εἶναι σὲ πλεονεκτικὴ θέση
ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων συµµαθητῶν τους µὲ ἕνα µάθηµα
λιγότερο. Στοὺς δὲ Ὀρθόδοξους µαθητὲς ἐπιβάλλει τὸ µά-
θηµα, γιὰ νὰ ὑποστοῦν µὲ τὴν θρησκειολογικὴ σούπα ποὺ
θὰ διδάσκεται πλύση ἐγκεφάλου καὶ νὰ στραφοῦν ἐπὶ τέ-
λους στὸν νέο παράδεισο τῆς ἀθεΐας ποὺ ἐπαγγέλλεται
ἐκεῖνος καὶ τὸ κόµµα του (βλ. τὶς δηλώσεις τοῦ Πρωθυ-
πουργοῦ στὶς 25/7/2016 γιὰ µία «Νέα Ἑλλάδα. Τὴν Ἑλλά-
δα τοῦ 2021», ἡ ὁποία θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἀναθεώρη-
ση τοῦ Συντάγµατος καὶ τὴν µετατροπὴ τῆς Χώρας σὲ
οὐδετερόθρησκο κράτος). Σὲ ὅλα τὰ παραπάνω προστί-
θεται ἕνα ἀκόµα στοιχεῖο ποὺ ἐπιβεβαιώνει µὲ ἀκλόνητο
τρόπο τὴ θέση µας, ὅτι τὰ νέα ΑΠΣ στοχεύουν βασικὰ
στοὺς Ὀρθόδοξους µαθητές. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ποὺ προ-
ωθοῦσε ὁ κ. Ὑπουργὸς τὴν ἐφαρµογὴ τῶν νέων ΑΠΣ ψη-
φίστηκε στὸ Κοινοβούλιο ὁ νόµος 4386/11-5-16 (ΦΕΚ
83/11.5.2016 τ. Α )́, ὅπου στὸ ἄρθρο 55 «Ρύθµιση θεµά-
των τῆς Γενικῆς Γραµµατείας Θρησκευµάτων τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας Ἔρευνας καὶ Θρησκευµάτων» καὶ στὴν
παρ. 5 νοµοθετήθηκαν τὰ ἀκόλουθα: «5. Στὸ ἄρθρο 16
τοῦ Ν. 1771/1988 (Α΄171) προστίθεται νέα παράγραφος
4, ὡς ἀκολούθως: «4. Κατ’ ἐξαίρεση, ἐφόσον στὰ δηµόσια
δηµοτικὰ σχολεῖα τῶν µὲ ἀριθµὸ 25153/26.2.1957 (Β΄86)
καὶ 78871/22.3.1962 (Β΄125) κοινῶν ὑπουργικῶν ἀποφά-
σεων τῶν Ὑπουργῶν Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευµά-
των καὶ Οἰκονοµικῶν δὲν ὑπηρετεῖ δάσκαλος τοῦ Καθολι-
κοῦ δόγµατος ἢ τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας καὶ γλώσσας γιὰ
τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν µαθητῶν τοῦ Καθολικοῦ
δόγµατος ἢ τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας καὶ γλώσσας ἀντί-
στοιχα, µετὰ ἀπὸ σχετικὴ εἰσήγηση τῶν ἁρµοδίων Περιφε-
ρειακῶν ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας καὶ ∆ευτεροβάθ-
µιας Ἐκπαίδευσης, εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσληψη, ἀνὰ σχο-
λικὸ ἔτος, ἐκπαιδευτικοῦ ἐκτὸς τῶν οἰκείων πινάκων ἀνα-
πληρωτῶν ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ µαθήµα-
τος τῶν θρησκευτικῶν τοῦ Καθολικοῦ δόγµατος καὶ γιὰ τὴ
διδασκαλία τοῦ µαθήµατος τῶν θρησκευτικῶν καὶ γλώσ-
σας τῆς Ἑβραϊκῆς θρησκείας.

Ἡ ἐπιλογὴ καὶ πρόσληψη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ γίνεται µὲ
ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὕστερα ἀπὸ πρόταση
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας Ἑλλάδος
(Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) καὶ τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συµβουλίου (Κ.Ι.Σ)
ἀντίστοιχα». Τὰ δικαιώµατα αὐτά, τὰ ὁποῖα ἡ κυβέρνηση
πολὺ καλῶς σύµφωνα µὲ τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς
συνείδησης (ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγµατος) καθιερώνει µὲ τὸν
παραπάνω νόµο γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Καθολικῆς Ἱεραρ-
χίας Ἑλλάδος καὶ γιὰ τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συµβούλιο καὶ
ποὺ ἤδη ἰσχύουν γιὰ τὴ µουσουλµανικὴ κοινότητα στὴ
Θρᾴκη, γιατί δὲν ἰσχύουν καὶ γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς Ὀρθόδοξους µαθητές; Μήπως
στὰ µάτια τῆς Κυβέρνησης ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν
Ἑλλάδα καὶ οἱ πιστοί της εἶναι ὑποδεέστεροι τῶν παραπάνω
θρησκευτικῶν µειονοτήτων; Γιατί αὐτὸς ὁ θρησκευτικὸς ρα-
τσισµὸς εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν πιστῶν της; Γιατί
οἱ Ρωµαιοκαθολικοί, Ἑβραῖοι καὶ Μουσουλµάνοι Ἕλληνες
µαθητὲς νὰ ἔχουν τὸ δικαίωµα νὰ διδάσκονται τὴ δική τους
θρησκεία, καὶ µάλιστα µὲ ἐκπαιδευτικούς τῆς ἐπιλογῆς τῶν
θρησκευτικῶν τους κοινοτήτων, καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες
µαθητὲς νὰ ταΐζονται µὲ αὐτὴ τὴ θρησκειολογικὴ σούπα τῶν
νέων ΑΠΣ τοῦ ΜτΘ; Αὐτὴ εἶναι ἡ Νέα Ἑλλάδα ποὺ ἐπαγγέλ-
λεται ὁ Ὑπ. Παιδείας καὶ ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ;
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Τό Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης

του; Ποῖον πολιτικά, θεσµικόν ὄργανον, προγραµµατίζει,
σχεδιάζει, προσδιορίζει καίἐπιβάλλει, τελικῶς, τὴν ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησιαστικήν πολιτικήν τῶν ἁπανταχοῦ Ρωµιῶν;
Ἄν ὄντως, ὁ Ρωσικός δάκτυλος ἐπηρέασε, τά τέσσαρα
ἀπουσιάζοντα Πατριαρχεῖα, νά ἀναβάλουν τελικῶς, τήν
ἐπίσηµον παρουσίαν, συνδιάσκεψιν καί σύνοδον  κο-
ρυφῆς τοῦ Κολυµπαρίου, τότε διά ποῖον ἀκριβῶς λόγον,
νά µή ἐρευνηθῆ καί ἕνας ἄλλος διαφορετικός, ἀντίθετος καί
εὔλογος συλλογισµός (µά καθόλου αὐθαίρετος, ἀφοῦ ὀνό-
µατα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ. ὑφίσταντο
πλουσιοπάροχα εἰς τὸ διαδίκτυον, ἔτσι σεβ.;): ὅτι λ.χ. ἡ ἐπι-
τακτική καὶ βεβιασµένη, σύγκλησις καὶ τελική συνέλευσις,
µόνον τῶν δέκα Αὐτοκεφάλων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἔγινε
µᾶλλον µὲ συνοπτικές, πολιτειοκρατικές/ πλανηταρχιακές
ὑποδείξεις τῆς Οὐάσινγκτων (U.S.A.)R(;!)  Μόνον µέ  τά
ἀνωτέρω δύο ἀµυδρά δεδοµένα, τά δύο πρόσωπα κλει-
διά, εἶναι κατάδηλον και ἐπιλυόµενον τὸ «συνοδικὸ πάζλ»,
ἀφοῦ πρόκειται (κατά τήν ἄποψιν πάµπολλων εἰδικῶν) διά
στυγνοτάτην πολιτειοκρατικήν ἤ πολιτικοθρησκευτικήν
(Λουθηροκαλβινοκίνητον καί Βατικανοκίνητον Πολιτικήν)
πειραµατικήν (ἐξ)ἄσκησιν ἐξουσίας κατά τῶν ἁπανταχοῦ
Ρωµιῶν τοῦ καί Χριστωνύµου πληρώµατος τῆς παγκοσµί-
ου Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. 

Ὁ ἀείµνηστος ∆ογµατολόγος τῆς Ρουµανίας π. ∆ηµή-
τριος Στανιλοάε (Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας) ἀναφέρει τά κατωτέρω καί ἔχει δίκαιον, δυσ -
τυχῶς, ἀσχέτως ἄν τό κατέγραψε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας
τοῦ 1970:

«Οἱ µεταβολές πού σχετίζονται µέ τήν ἐκκλησιαστική πο-
λιτική οἱ ἔννοιες Βυζάντιο, Νέα Ρώµη κ.λπ. (σηµ. δική µας:
Τρίτη Ρώµη) δέν ἀγγίζουν τά βαθύτερα στρώµατα τοῦ
λαοῦ».

Ὅµως ὅσο δίκαιον καί νά ἔχη ὁ µακαριστός Καθηγητής

καί Ρουµᾶνος Στανιλοάε, εἶναι σχεδόν ἀπόλυτα βέβαιον,
ὅτι ὁ ἁπλός λαουτζίκος, ὁ βιοπαλεστής και µέσος ἄνθρω-
πος, δέν χαµπαριάζει ἤ καί κυρίως ἀδιαφορεῖ περί τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς (τὸ ὁποῖο ἐπιβεβαιώνει συχνά-
κις ἀποδεικτικά, καὶ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος
Βολουδάκης (Ἡ Πολιτική εἶναι Ποιµαντική: Ἡ πνευµατική
µας εὐθύνη γιά τό κατάντηµα τῆς Πατρίδος µας) τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος µέσα ἀπό τά
σωρηδόν Ποιµαντικοπολιτικά ἄρθρα, κείµενα καί συγγρά-
µατά του κ.ο.κ.) , ἀλλά, πού ὅλως παραδόξως περί τῆς
Κοµµατικῆς ἤ καὶ Κυβερνητικῆς Πολιτικῆς, ἔχοµεν γίνει
ἅπαντες οἱ σπεσιαλίστες και διδάκτορες τοῦ εἴδους! ∆ηλα-
δή «ξερόλες», ἐπί παντῶς ἐπιστητοῦ. Σύµφωνα ὅµως µὲ
τὴν νεοεποχίτικην καί σύγχρονον (µετά τήν Τουρκοκρατίαν
καί ἑξῆς), κλασσικήν καί παγίαν, προπαγάνδα τῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν ταγῶν τοῦ Οἰκουµενι(στι)κοῦ Πατριαρχείου τῆς
Νέας Ρώµης, διά πᾶσαν κακοδαιµονίαν εἰς τὸν πλανήτην
Γῆ, εὐθύνην φέρει (ὄχι βέβαια ὁ ∆ιάβολος ἤ κάποιος Ἀρια-
νός) ἀλλά ἡ «δαιµονοποιηµένη» ρωµαλέα Μοσχοβίτικη
ψευδοΤρίτη ΡώµηR! ∆ὲν εἴµεθα ὅµως οἱ ἁρµόδιοι νὰ κά-
νωµεν ἄρσιν τοῦ Ρωσικοῦ ἤ καί Ἀµερικανικοῦ Ἰµπεριαλι-
σµοῦ, ἀλλ’ οὔτε εἴµεθα εἰς τὴν ἀρίστην θέσιν νὰ προσφέ-
ρωµεν, ἐξειδικευµένες καί ἐπιστηµονικά πολιτικές, ἤ, ἄν θέ-
λετε καλύτερα ἐκκλησιαστικο-πολιτικές, προτάσεις καὶ ὑπη-
ρεσίες, πέραν τοῦ νὰ γίνωµεν, ἀσήµαντοι και ἐλάχιστα, βοη-
θητικοί ὁδοδεῖ κτες, πρὸς τὸ µνηµειῶδες Πολιτικόν ἔργον
τοῦ Πρώτου πατερούλη τῶν Ἑλλήνων, νέο-Ρωµιοῦ Κυ-
βερνήτου τῆς Ἑλλαδίτσας µας  Ἰωάννου Καποδιστρίου.
Περί τοῦ Ρωσικοῦ Ἱµπεριαλισµοῦ, καταγράφει µίαν ἄκρως
ἐνδιαφέρουσαν ἐπιστηµονικο-ἱστορικήν µελέτην (µὲ τὴν
ὁποίαν συµφωνοῦµεν εἰς πολλά) διά τό ζήτηµα ὁ µακαρι-
στός ∆ογµατολόγος καί Ἐκκλησιαστικός Ἱστορικός π.
Ἰωάννης Ρωµανίδης µέ τίτλον: Ἡ Ρωµιοσύνη τοῦ 1821 καί
αἱ Μεγάλαι ∆υνάµεις. («Ὀρθόδοξος Τύπος» (ἔκτακτη ἔκδο-
σις), 25 Μαρτίου 1978, Ἀριθµός Φύλλου 309).

Οὔτε µὲ τὴν Ἀµερικὴν οὔτε µὲ τὴν Μόσχαν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



Σελὶς 8η

Συνῆλθεν ἀπὸ τὴν 10ην ὥς τὴν
12ην Ὀκτωβρίου 2016 ἡ ΔΙΣ καὶ
ἀπεφάσισε συμφώνως πρὸς τὰ ἐπί-
σημα ἀνακοινωθέντα ὅτι:

«ἐντάσσεται στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ὁ ἀπὸ Καρθαγένης Ἀλέ-
ξιος (γνωριζόµενος κατὰ κόσµον
Κωνσταντῖνος Λεονταρίτης) προ-
ερχόµενος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας, ὡς Τιτουλάριος Μη-
τροπολίτης µὲ τὸν τίτλο τῆς πάλαι
ποτὲ διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς ∆ι-
αυλείας, ἡ ὁποία ἀνυψοῦται ἐν τῷ
προσώπῳ αὐτοῦ εἰς Μητρόπολιν.
Εἰς τὸν Πανιερώτατον ∆ιαυλείας ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσε καθήκοντα
ἐποπτείας τῆς λειτουργίας τῶν δύο
Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ριζαρείου Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς. Ἡ Ἐκκλησία τῆς

Ἑλλάδος ἀνταποκρινόµενη στὴν
πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ρωσίας νὰ συµµετάσχει στὶς ἑορ-
ταστικὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ 17 ἕως
21 Νοεµβρίου ἐ.ἔ., ὅρισε ὡς ἀντι-
προσώπους Αὐτῆς τοὺς Σεβα-
σµιώτατους Μητροπολίτες ∆ηµη-
τριάδος καὶ Ἁλµυροῦ κ. Ἰγνάτιο καὶ
Πειραιῶς κ. Σεραφείµ, καθὼς καὶ
τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Χρι-
στιανουπόλεως κ. ΠροκόπιοR Ἡ
∆.Ι.Σ. ἀποφάσισε νὰ θέσει ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ Β’ Παν -
ελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηµα-
τικῶν περιηγήσεων, τὸ ὁποῖο θὰ
πραγµατοποιηθεῖ στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Κίτρους καὶ Κατερίνης
ἀπὸ τὴν 25η ἕως τὴν 27η Νοεµβρί-
ου ἐ.ἔ».

Ἐπιτέλους µία Σύνοδος 
ἠσχολήθη µέ τήν ποιµαντικήν!

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς
συνῆλθε τήν 12ην καί 13ην Ὀκτω-
βρίου 2016 καί ἠσχολήθη κυρίως
μέ ποιμαντικά θέματα πλήν ἐκεί-
νου τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμβαρί-
ου, διά τό ὁποῖον κακῶς ἠσχολήθη.
Παραθέτομεν τό ἀκόλουθον ἀνα-
κοινωθέν τῆς 13ης Ὀκτωβρίου:

«Ἡ Σύνοδος συνεζήτησε
ἐκτενῶς µεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς
θέµατα: 1. Συνεζήτησε λειτουργικά
θέµατα ἀφορῶντα α) εἰς τήν ἐφαρ-
µογήν τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἐγκεκρι-
µένου ὑπό τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πα-
τριαρχείου κειµένου τῆς Θείας Λει-
τουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόµου ὑπό τῶν Ἱερέων,
Ἱεροψαλτῶν καί χορωδιῶν, καὶ β)
ὡς ἐπίσης καί τήν συνέχισιν µετα-
φράσεων λειτουργικῶν κειµένων,
ὅπως τῆς Ἱερᾶς Προθέσεως, τοῦ
Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου κλπ.
2. Συµφώνως πρός τούς κανονι-
σµούς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ
Ἱερά Σύνοδος ἀνεθεώρησε τόν κα-
τάλογον ὑποψηφίων πρός Ἀρχιε-
ρατείαν κληρικῶν, ὁ ὁποῖος θά
ἀποσταλῇ πρός ἔγκρισιν εἰς τό
Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον. 3. Κα-
θώρισε τό πρωτόκολλον ἀπο-
νοµῆς ὀφφικίων πρός τούς ἱερεῖς,
οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν εἰς τάς Ἐνό-
πλους ∆υνάµεις. Κατ’αὐτό, τά
ὀφφίκια ἀπονέµονται ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀµερικῆς τῇ εἰση-
γήσει τοῦ Συντονιστοῦ διά τάς Ἐνό-
πλους ∆υνάµεις (Military Ordinary),
ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τοῦ Σεβα-

σµιωτάτου Μητροπολίτου Ντένβερ
κ. Ἠσαΐα. 4. Συνεζήτησε θέµατα
ἀναφερόµενα εἰς τήν ζωήν καί
δρᾶσιν τῶν ἐνοριῶν µέ ἔµφασιν εἰς
θέµατα διοικητικά, οἰκονοµικά καί
νοµικά. 5. Ἐγένετο ἐκτενής συζήτη-
σις προσεγγίσεως τῶν µή ἐκκλη-
σιαζοµένων Χριστιανῶν Ὀρθοδό-
ξων καί ἐξευρέσεως τρόπων διά
τήν ἐνεργόν συµµετοχήν των εἰς
τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπί πλέ-
ον ἀπεφασίσθη ὅπως ἐνταθοῦν αἱ
προσπάθειαι προσεγγίσεως
Ὀρθοδόξων φοιτητῶν εἰς Πανεπι-
στήµια διά τήν συµµετοχήν των εἰς
τά κατά τόπους Ὀρθοδόξους Φοι-
τητικάς Συγκεντρώσεις (O.C.F.) 6.
Τήν Σύνοδον ἀπησχόλησαν ἐπί-
σης ἐκπαιδευτικά θέµατα ὅπως ἡ
κατάρτισις ὑποψηφίων κληρικῶν
ὡς καί ἐνοριακῶν στελεχῶν. 7.
Ἀνεφέρθησαν ἀκόµη αἱ ἀποφάσεις
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί
ὁ τρόπος ἐνηµερώσεως τόσον τῶν
κληρικῶν ὅσον καί τῶν λαϊκῶν.
Ἐσηµειώθη ὅτι κατά τήν διάρκειαν
τῆς 43ης Κληρικολαϊκῆς Συνελεύ-
σεως, τόν παρελθόντα Ἰούλιον, οἱ
τέσσαρες Ἀρχιερεῖς σύν τῷ Σεβα-
σµιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ ἐκ τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς, οἱ ὁποῖοι
συµµετέσχον εἰς τήν Ἁγίαν καί Με-
γάλην Σύνοδον ἐπαρουσίασαν
λίαν ἐπιτυχῶς διαφόρους πλευράς
αὐτῆς εἰς τούς ἐκπροσώπους τῶν
ἐνοριῶν. 8. Τήν προτεραίαν τῆς
ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱ. Συν -
όδου, τά Μέλη αὐτῆς ἐπεξειργά-
σθησαν κείµενον ἐσωτερικῶν κα-
νονισµῶν διά τάς Ἱεράς Μονάς».

Ἡ CROCEU διὰ τὴν θρησκευτικὴν ἐλευθερίαν
Συνῆλθεν εἰς τὴν Λευκωσίαν,

ἀπὸ 8ης ὥς 10ης Ὀκτωβρίου ἡ Ἐπι-
τροπὴ τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τὴν
Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν (CROCEU),
μετὰ ἀπὸ πρόσκλησιν τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Κύπρου μὲ θέμα «Θρη-
σκευτικὲς Ἐλευθερίες τῶν Ὀρθο-
δόξων ἀνὰ τὸν κόσμο». Συμμε-
τεῖχαν: ὁ Σεβ. Βελγίου Ἀθηναγό-
ρας, ὁ Ἀρχιμ. Αἰμιλιανὸς Βογιάν-
νου (Πατριαρχεῖον Κων/πόλεως), ὁ
πρωτοπρ. Ἀθηνόδωρος Παπαευ-
ρυβιάδης (Πατριαρχεῖον Ἀλεξαν-
δρείας), ὁ Ἀρχιμ. Μωυσῆς Alkhas-
si (Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας), ὁ
Σεβ. Βόστρων Τιμόθεος (Πατριαρ-
χεῖον Ἱεροσολύμων), ὁ πρωθιερέας
Δημήτριος Sizonenko (Πατριαρ-
χεῖον Μόσχας), ὁ Ἱερομόναχος Ev-
sevije Meandzija (Πατριαρχεῖον
Σερβίας), ὁ Σεβ. Targoviste Νή-
φων, ὁ πρωτοπρ. Sorin Selaru
(Πατριαρχεῖνο Ρουμανίας), ὁ Παν.
Νεαπόλεως Πορφύριος καὶ ὁ ἱερο-
διάκονος Νεκτάριος Ἰωάννου
(Ἐκκλησία Κύπρου). Παραθέτομεν
μέρος ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν ἀπὸ
τὴν ἱστοσελίδα newsit.com.cy τῆς

13ης Ὀκτωβρίου 2016:
«ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ἰωάν-

νης Κασουλίδης, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Γρα-
φείου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλί-
ου στὴν Κύπρο καὶ ὅλοι οἱ ἐκπρόσω-
ποι τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
ὑπογράµµισαν τὴν σηµασία τῆς
Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἰδιο-
προσωπίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀπο-
τελεῖ θεµέλιο γιὰ µία δηµοκρατικὴ
κοινωνίαR Μιλώντας κάποιος γιὰ τὸ
θέµα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας
σκέφτεται πρωτίστως τὰ δικαιώµατα
ποὺ τοῦ ἐξασφαλίζει, ὡστόσο, πρέ-
πει κανεὶς νὰ λάβει ὑπόψη καὶ τὶς
εὐθύνες ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτήν.
Ἡ CROCEU κλήθηκε ἀπὸ ὅλους
τοὺς συµµετέχοντες νὰ ἐντείνει ἀκό-
µα περισσότερο τὶς ἐργασίες της στὸ
θέµα τῶν παραβιάσεων τῶν θρη-
σκευτικῶν ἐλευθεριῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ
ὀργανώσει περαιτέρω συναντήσεις
µὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ θεσµικὰ ὄργανα,
ὥστε νὰ γίνουν γνωστοὶ οἱ κίνδυνοι
ποὺ οἱ Χριστιανοὶ ἀντιµετωπίζουν σὲ
διάφορες χῶρες, ὅπως τὴν Μέση
Ἀνατολή, τὴν Τουρκία, τὸ Κοσσυφο-
πέδιο καὶ τὸ Μετόχια, τὴν Οὐκρανία,
τὴν Κύπρο καὶ ἀλλοῦ».

Κοιναὶ «ἠθικαὶ ἀρχαὶ» εἰς τὰς θρησκείας; 

Λόγῳ ὑποβολῆς αἰτήματος ἀπὸ
τὸ Πανουκρανικὸν Συμβούλιον
Ἐκκλησιῶν καὶ Θρησκευτικῶν
Ὀργανισμῶν εἰς τὸ Διαθρη-
σκειακὸν Συμβούλοιν τῆς Ρωσίας
διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν ὁμή-
ρων εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Οὐκρα-
νίαν αὐτὸ προέβη εἰς τὴν ἀκόλου-
θον δήλωσιν, μέρος τῆς ὁποίας
δημοσιεύομεν, ὅπως τὴν ἀνήρτη-
σαν εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα
τοῦ τμήματος ἐξωτερικῶν σχέσε-
ων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας τὴν
7ην Ὀκτωβρίου 2016. Ἀποροῦμεν
πῶς ὁμιλοῦν διὰ κοινὲς «ἠθικὲς
ἀρχὲς» π.χ. ὅταν τὸ Ἰσλὰμ εἶναι
ὑπὲρ τοῦ «ἱεροῦ» πολέμου, ὅταν
τὰ ἀνατολικὰ θρησκεύματα ἐκμη-
δενίζουν τὴν ἀτομικὴν ὑπόστασιν
κ.ἄ. Πρόκειται ἁπλῶς διὰ συμ-
μόρφωσιν πρὸς τὰς πολιτικὰς
ἐπιταγάς…

«Ἐµεῖς, ἀρχηγοὶ καὶ ἐκπρόσω-
ποι τῶν παραδοσιακῶν θρησκευ-
τικῶν κοινοτήτων τῆς Ρωσίας,
ἐκφράζουµε τὴ ἔντονή µας ἀνησυ-
χία γιὰ τὴ συνεχιζόµενη περισσό-
τερο ἀπὸ δύο χρόνια ἔνοπλη σύγ-
κρουση στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρα-
νία. Ἡ ἱστορικὴ ἐγγύτητα καὶ οἱ
πλούσιοι πνευµατικοί, πολιτιστι-

κοί, οἰκογενειακοὶ καὶ ἀνθρώπινοι
δεσµοὶ µεταξὺ τῶν ἀδελφικῶν
λαῶν µας, µᾶς καθιστᾶ νὰ βιώ-
νουµε τὴ σύγκρουση στὴν Οὐκρα-
νία ὡς προσωπικό µας πόνο�
Ἀποτελεῖ ἔγκληµα καὶ ἁµαρτία ἡ
ἀπάνθρωπη µεταχείριση τῶν
αἰχµαλώτων. Ἕνα σπουδαῖο
βῆµα πρὸς συµφιλίωση θὰ µπο-
ροῦσε νὰ εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση
ὅλων τῶν αἰχµαλώτων καὶ ὁµή-
ρων� Καταδικάζουµε ἀπερίφρα-
στα κάθε ἐκδήλωση σκληρότητας,
ἐπιθετικότητας, ταπεινώσεως τῶν
ἐθνικῶν συναισθηµάτων, διάκρι-
ση γιὰ λόγους γλώσσας, ἔθνους
καὶ θρησκείας καὶ ἄλλες µορφὲς
τῆς µισανθρωπίας ὡς τολµηρὴ
πρόκληση στὶς ἠθικὲς ἀρχὲς τῶν
θρησκειῶν µας� Οἱ δηµοσιογρά-
φοι, οἱ κοινωνικοὶ παράγοντες καὶ
οἱ πολιτικοὶ δὲν πρέπει νὰ λησµο-
νοῦν τὸ ἠθικὸ καθῆκον τους νὰ
συµβάλουν στὴ διευθέτηση τῆς
συγκρούσεως καὶ νὰ διαδίδουν
ἰδέες συµφωνίας, καλῆς γειτονίας
καὶ συνεργασίας, ἀκόµη καὶ µε-
ταξὺ παιδιῶν καὶ νέων. Θρησκεῖες
τὶς ὁποῖες ἐκπροσωποῦµε καλοῦν
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ εἰρή-
νη, ἔλεος καὶ ἀνακούφιση τῶν ἐν
ἀνάγκῃ».

Κείµενα τοῦ Πάπα εἰς τὰ Θρησκευτικά!
Ὁ κ. Ἰωάννης Π. Μπουγᾶς, Θεο-

λόγος, εἰς κείμενόν του μὲ τίτλον
«ἔλεος μακαριώτατε!» δημοσι-
ευθὲν εἰς τὴν φιλοπατριαρχικὴν
ἱστοσελίδα «Ἀμὴν» ἐπιχειρεῖ νὰ
καταδείξη πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον καὶ τὴν Ἱεραρχίαν ὅτι τὰ νέα
Θρησκευτικὰ περιέχουν Ὀρθόδοξα
κείμενα. Ὅμως μαζὶ μὲ τοὺς Πατέ-
ρας τῆς Ἐκκλησίας ἐμφανίζονται
καὶ κείμενα τοῦ Πάπα, τοῦ Κολυμ-
βαρίου καὶ ἄλλων οἰκουμενιστῶν!
Παραθέτομεν τὸ ἐπίμαχον σημεῖον,
ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα
amen.gr τῆς 5ης Ὀκτωβρίου 2016:

«Ἔτσι λοιπὸν κατὰ Μακαριώτα-
το προβλήµατα καὶ ἀλλοίωση πί-
στεως συνιστοῦν [ἀναφέρονται
ἐνδεικτικὰ κάποια κείµενα, γιατί
ὑπάρχουν στὰ νέα ἀναλυτικὰ προ-
γράµµατα καὶ πολλὰ ἄλλα τῆς χρι-
στιανικῆς γραµµατείας]: διάφορα
ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ

Καινὴ ∆ιαθήκηR ἀποσπάσµατα
ἀπὸ τὸ ἐπίσηµο ἔγγραφο τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη
2016)R κείµενα τῶν:R Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου,
Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ∆ηµη-
τρίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας
καὶ πάσης Ἀφρικῆς Θεόδωρου Β΄,
Πάπα Ἰωάννη Παύλου Β΄, Πάπα
ΦραγκίσκουR Μητρ. Περγάµου
ἸωάννουR Μητρ. ∆ηµητριάδος
ἸγνατίουR Ἀρχιµ. Φιλοθέου Φά-
ρουR Χ. ΓιανναρᾶR Χρυσ. Στα-
µούληR Μὰ ὅλων αὐτῶν τὰ κείµε-
να προβληµατικὰ καὶ ἀλλοιωτὲς
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως οἱ συγγρά-
ψαντες; Αὐτὰ περιέχουν τὰ νέα
ἀναλυτικὰ προγράµµατα τῶν Θρη-
σκευτικῶν στὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλά-
δος. Ἀφῆστε µας, Μακαριώτατε,
ἐµᾶς τοὺς ἁπλοῦς κατ’ ὄνοµα Θεο-
λόγους νὰ κάνουµε ἥσυχα τὸ λει-
τούργηµά µας καὶ βρεῖτε κείµενα
καὶ συγγραφεῖς ἄλλους γιὰ τὰ Κα-
τηχητικά σας». 

Οἱ οἰκουµενικοὶ νόµοι: Ἀριστεροὶ καὶ ∆εξιοὶ στηρίζουν ἀλλήλους
«Ἂν οἱ ἀριθµοὶ λένε πάντα τὴν

ἀλήθεια, τότε ἡ εἰκόνα τῆς σφοδρῆς
πολιτικῆς σύγκρουσης µεταξὺ τῆς
κυβέρνησης καὶ τῆς ἀντιπολίτευσης
δὲν ἀποτελεῖ πιστὴ ἀπεικόνιση τῆς
κοινοβουλευτικῆς πραγµατικότητας.
Στὸν ναὸ τῆς ∆ηµοκρατίας, ἡ
σκληρὴ ἀντιπαράθεση τὶς περισσό-
τερες φορὲς περιορίζεται στὰ λόγια.
Ἡ ἀντιπολίτευση κατηγορεῖ τὴν κυ-
βέρνηση ὅτι οἱ «κόκκινες γραµµὲς»
ξεθώριασαν, ὅτι κορόϊδεψε τοὺς πο-
λίτες καὶ ὅτι ἔχει γίνει πιὸ µνηµονιακὴ
ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούµενες. Κι
ὅµως ψηφίζει. 

Μοιάζει παράδοξο, ὡστόσο τὰ
στοιχεῖα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὸ
νοµοθετικὸ ἔργο περισσότερο σὲ
οἰκουµενικὴ κυβέρνηση παραπέµ-
πουν. Κάπως ἔτσι, µόνο λίγοι δὲν
εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ πιστεύουν ὅτι ἡ συν -
αίνεση ἔχει ἐφαρµοστεῖ στὴν πράξη
καὶ πὼς τὸ ἔδαφος ἔχει στρωθεῖ
προκειµένου, ἂν ἔρθει καὶ πάλι ἡ δύσ -
κολη στιγµή, ὅπως πέρσι τὸ καλο-
καίρι, τὸ Μαξίµου νὰ ἔχει τὴ στήριξη
τῆς ἀντιπολίτευσης. Ἡ συναίνεση
ἔχει ἐφαρµοστεῖ πλέον στὴν πράξη,
µὲ τὰ κόµµατα νὰ δίνουν χεῖρα βοη-
θείας στὴν κυβέρνηση ὅποτε τὸ χρει-
άζεται. 

Ἡµεροµηνία-ὁρόσηµο γιὰ τὸ νέο
τοπίο στὴ Βουλὴ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ
τὸ περσινὸ καλοκαίρι, ὅταν τὸ
«ἀντάρτικο» τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥ-
ΡΙΖΑ στὶς µνηµονιακὲς ἐπιταγὲς
ὑποχρέωσε τὴν ἀντιπολίτευση νὰ
στηρίξει τὴν κυβέρνηση «γιὰ νὰ σω-
θεῖ ἡ Χώρα», ὅπως χαρακτηριστικὰ
λέγεται. Ἔκτοτε τὸ Μαξίµου ἔχει βρεῖ
συµµάχους πολλὲς φορές. Εἶναι, δέ,
χαρακτηριστικὸ πὼς ὅποτε χρει-

άστηκε, ὅταν ὁ κυβερνητικὸς ἑταῖρος
τῶν ΑΝ.ΕΛ. ἀποσκίρτησε, ἡ ἀντιπο-
λίτευση ἔδωσε χεῖρα βοηθείας, γιὰ
νὰ σχηµατιστεῖ ἡ ἀπαιτούµενη πλει-
οψηφία καὶ τὰ νοµοσχέδια νὰ γίνουν
νόµοι. 

Οἱ ἀριθµοὶ εἶναι ἐνδεικτικοὶ καὶ µαρ-
τυροῦν τὴν ἀλήθεια. Ἀπὸ τὰ 32 σχέ-
δια νόµου (ἐξαιροῦνται οἱ ἐνσωµατώ-
σεις κοινοτικῶν ὁδηγιῶν στὸ ἐθνικὸ
δίκαιο) ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴ Βουλὴ
ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ περσινοῦ Σε-
πτεµβρίου µέχρι
καὶ σήµερα ἡ κυ-
βέρνηση βρῆκε
θετικὴ ψῆφο ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση
σὲ 13 νοµοσχέδια καὶ ρυθµίσεις. Ὁ
ἀριθµὸς εἶναι τεράστιος, ἂν τὸν συγ-
κρίνει κανεὶς µὲ ὅσα συνέβαιναν πρὸ
τοῦ 2015, ὅταν ἡ Ν.∆ κατηγοροῦσε
τὴν ἀξιωµατικὴ ἀντιπολίτευση τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ ὅτι δὲν εἶχε ὑπερψηφίσει
οὔτε ἕνα σχέδιο νόµου τῆς κυβέρνη-
σης Σαµαρᾶ. Ἡ θετικὴ ψῆφος τῆς
ἀντιπολίτευσης δὲν ἄργησε καὶ ἦρθε
µόλις στὸ τρίτο νοµοσχέδιο ποὺ κα-
τατέθηκε µετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ περσι-
νοῦ Σεπτεµβρίου, τὸ "ὁποῖο ἀφοροῦ -
σε στὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν
τραπεζῶν. Ἐκεῖνο τὸ σχέδιο νόµου
ψηφίστηκε ἀπὸ τὴ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τῶν κοµµάτων (ΣΥΡΙΖΑ,
Ν.∆., ∆ηµοκρατικὴ Συµπαράταξη,
Ποτάµι, ΑΝ.ΕΛ. καὶ Ἕνωση Κεν-
τρώων), µὲ ἕνα ἄθροισµα βου-
λευτῶν ποὺ ξεπερνοῦσε τοὺς 250,
ἐπιβεβαιώνοντας τὸ νέο τοπίο.

Ἡ θετικὴ ψῆφος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς
Ν.∆., τῆς ∆ηµοκρατικῆς Συµπαράτα-
ξης, τῶν ΑΝ.ΕΛ., τοῦ Ποταµιοῦ καὶ
τῆς Ἕνωσης Κεντρώων ἐπαναλή-
φθηκε καὶ σὲ ἄλλες ψηφοφορίες. Χα-

ρακτηριστικότερα παραδείγµατα, οἱ
ἀποκρατικοποιήσεις, καθὼς τὰ πα-
ραπάνω κόµµατα ὑπερψήφισαν τὴν
κύρωση τῆς σύµβασης παραχώρη-
σης τοῦ Ἑλληνικοῦ, τὴ σύµβαση πα-
ραχώρησης τοῦ ΟΛΠ στὴν COSCO,
ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποκρατικοποίηση τοῦ
Ο∆ΙΕ (ἐκτὸς τῆς Ε.Κ.). Παρὰ τὸ γε-
γονὸς ὅτι πολλοὶ θὰ µποροῦσαν νὰ
ἐκτιµήσουν ὅτι ἡ θετικὴ ψῆφος δόθη-
κε στὸ πλαίσιο τῆς ἰδεολογικῆς συµ-
φωνίας τῆς ἀντιπολίτευσης µὲ τὶς

ἀποκρατικοποι-
ήσεις ἢ µὲ τὰ «µνη-
µονιακὰ προαπαι-

τούµενα», τὰ πράγµατα δὲν εἶναι
ἔτσι. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται, δέ, ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση ἔβαλε
πλάτη καὶ σὲ ἄλλα δύσκολα σχέδια
νόµου, τὰ ὁποῖα δὲν εἶχαν καµία σχέ-
ση µὲ τὰ Μνηµόνια, βγάζοντας
πολλὲς φορὲς τὴν κυβέρνηση ἀπὸ τὴ
δύσκολη θέση. Χαρακτηριστικότερο
παράδειγµα ὅλων, τὰ νοµοσχέδια
γιὰ τὸ σύµφωνο συµβίωσης καὶ γιὰ
τὸ τέµενος στὴν Ἀθήνα, στὰ ὁποῖα ὁ
κυβερνητικὸς ἑταῖρος τῶν Ἀνεξάρτη-
των Ἑλλήνων δὲν περιορίστηκε σὲ
ἁπλὴ ἔκφραση διαφωνίας, ἀλλὰ
ἔφτασε στὸ σηµεῖο νὰ καταψηφίσει
(Σηµ. Ο.Τ.: ∆ὲν εἶναι ἐντελῶς ἀληθὲς
καθὼς ἦταν µοιρασµένοι οἱ φῆφοι,
ἀλλὰ τὸ πλέον ὑποκριτικὸν εἶναι ὅτι
στηρίζουν τὴν Κυβένησιν, ἡ ὁποία τὰ
ψηφίζει!). Ἡ κυβέρνηση, ὡστόσο,
δὲν ἀντιµετώπισε πρόβληµα. Κι αὐτὸ
γιατί βρῆκε θετικὴ ψῆφο ἀπὸ βου-
λευτὲς τῆς Ν.∆., τῆς ∆ηµοκρατικῆς
Συµπαράταξης, τοῦ ΚΚΕ, τοῦ Ποτα-
µιοῦ καὶ τῆς Ἕνωσης Κεντρώων. Μὲ
συντριπτικὴ πλειοψηφία καὶ τὴ θετικὴ
γνώµη τῆς ἀντιπολίτευσης πέρασαν

τὸ νοµοσχέδιο γιὰ τὴν καταπολέµη-
ση τοῦ λαθρεµπορίου καπνοῦ, τὸ νο-
µοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς
Ἄµυνας γιὰ τὶς Ἔνοπλες ∆υνάµεις,
τὸ νοµοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου
Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης γιὰ τὶς βοσκή-
σιµες γαῖες, ἀλλὰ καὶ τὸ νοµοσχέδιο
τοῦ ὑπουργείου Ἀθλητισµοῦ γιὰ τὴν
καταπολέµηση τοῦ ντόπινγκ. Τὴν
ἀνέγερση τεµένους ψήφισαν: ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Ν.∆., ∆ηµοκρατικὴ Συµπαράτα-
ξη, ΚΚΕ, Ποτάµι καὶ Ἕνωση Κεν-
τρώων. Τὸ σύµφωνο ἐλεύθερης
συµβίωσης ψήφισαν: ΣΥΡΙΖΑ, ∆η-
µοκρατικὴ Συµπαράταξη, Ποτάµι,
Ἕνωση Κεντρώων καὶ µερίδα Βου-
λευτῶν τῶν Ν∆. - ΑΝ .ΕΛR

Μὲ µικρότερη πλειοψηφία, ἀλλὰ
καὶ πάλι µὲ τὴ θετικὴ ψῆφο κοµµά-
των τῆς ἀντιπολίτευσης πέρασαν ἡ
τροπολογία γιὰ τὴν κρατικοποίηση
τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, τὴν ὁποία
µάλιστα καταψήφισαν οἱ ΑΝ.ΕΛ., τὸ
νοµοσχέδιο τοῦ κ. Παππᾶ γιὰ τὸν
διαγωνισµὸ γιὰ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδει-
ες (ὑπερψήφισε τὸ Πατάµι), ἀλλὰ καὶ
τὸ ἐκλογικὸ νοµοσχέδιο, τὸ ὁποῖο
ὑπερψηφίστηκε ἀπὸ τὴν Ἕνωση
Κεντρώων τοῦ κ. Λεβέντη. Ἡ ἀπάν-
τηση τῆς ἀντιπολίτευσης στὸ ἐρώτη-
µα «γιατί στηρίζει τόσο τὴν κυβέρνη-
ση;» εἶναι ἁπλή: «Ἐµεῖς δὲν θὰ γί-
νουµε σὰν τοὺς ἄλλους καὶ θὰ ἐπι-
µείνουµε στὴν ἄσκηση ὑπεύθυνης
ἀντιπολίτευσης. Ψηφίζουµε αὐτὰ µὲ
τὰ ὁποῖα συµφωνοῦµε καὶ καταψη-
φίζουµε αὐτὰ µὲ τὰ ὁποῖα διαφω-
νοῦµε» (Σηµ. Ο.Τ.: ∆ηλαδὴ συµφω-
νοῦν µὲ τὸ σύµφωνον συµβιώσεως,
τὸ τέµενος κ.ἄ.)». 

(Πηγή: Ἐφηµερὶς «Παραπολιτικὰ»
01.10.2016)

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Χρέος καὶ τιµὴ ὅλων µας
εἶναι νὰ µὴ ἀπορρίπτουµε κανένα»

«“Ναὶ” στὴ φιλοξενία καὶ τὴν ἐκπαί-
δευση τῶν προσφύγων, λέει ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρη-
ναῖος."∆ὲν εἶναι Λάθος τὰ παιδιὰ τῶν
προσφυγῶν νὰ πηγαίνουν σὲ ἑλλη-
νικὰ σχολεῖα, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχει ἀλλη-
λοσεβασµὸς" λέει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
"Ὄχι" στὸ φόβο, "ναὶ" στὴ φιλοξενία
τῶν προσφύγων καὶ τὴν ἁρµονικὴ
συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων ἀνεξάρ-
τητα ἀπὸ τὸ χρῶµα, τὴ φυλή, τὴ
θρησκεία τους, λέει σὲ συνέντευξή
του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Εἰρηναῖος τονίζοντας ὅτι ἀπειλὴ γιὰ
τὴ χώρα µας δὲν εἶναι οἱ µουσουλ-
µάνοι, ἀλλὰ οἱ φανατικοὶ καὶ οἱ ἐχθρι-
κοὶ ἄνθρωποι ἀπ' ὅπου καὶ ἂν προ-
έρχονται. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
σηµειώνει ὅτι δὲν µποροῦµε νὰ κρί-
νουµε καὶ νὰ ἀπορρίπτουµε τοὺς
πρόσφυγες ἂν δὲν τοὺς γνωρίσουµε
καὶ σηµειώνει ὅτι τὰ παιδιὰ τῶν προσ -
φύγων πρέπει νὰ πηγαίνουν σὲ
ἑλληνικὰ σχολεῖα ἀρκεῖ νὰ σέβονται
τὴ χώρα ποὺ τὰ φιλοξενεῖ καὶ νὰ τὰ
σεβόµαστε κι ἐµεῖς. "Ἰδιαίτερα στὸν
σηµερινὸ κόσµο ἡ συνύπαρξη τῶν
λαῶν εἶναι ἀπαραίτητη. Εἶναι λάθος
νὰ πιστεύουµε ὅτι ὅλοι οἱ µουσουλ-
µάνοι εἶναι φανατικοὶ καὶ ἐπικίνδυνοι,
ὁ φόβος δὲν ὠφελεῖ κανένα" τονίζει.
Ἡ συζήτηση µὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο
Κρήτης εἶχε ὡς ἑξῆς: 

Ἐρώτηση: Γίνεται µεγάλη συζήτη-
ση τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴν Κρήτη
γιὰ τὴν φιλοξενία τῶν προσφύγων
στὸ νησί. Κάποιοι διαφωνοῦν κάθε-
τα, ἄλλοι λένε ὅτι πρέπει νὰ τοὺς
βοηθήσουµε ὅσο µποροῦµε. Ποιὰ
εἶναι ἡ δική σας θέση; 

Ἀπ: "Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ συνει-
δητοποιοῦµε πάντοτε ὅτι ὁ ἄνθρω-
πος, κάθε ἄνθρωπος, εἶναι παιδὶ καὶ
δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ. ∆ὲν εἶναι
σωστὸ νὰ ἀπορρίψουµε ὁποιονδή-
ποτε ἄνθρωπο, ὁποιουδήποτε χρώ-
µατος, ἠπείρου, φυλῆς, χώρας.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι σεβαστοί.

∆ὲν µποροῦµε καὶ δὲν πρέπει νὰ
ἀπορρίπτουµε κανένα ἄνθρωπο.
Χρέος καὶ τιµὴ ὅλων µας εἶναι νὰ µὴ
ἀπορρίπτουµε κανένα, ἀλλὰ νὰ τὸν
τιµοῦµε καὶ τὸν σεβόµαστε. Ἡ ἀπάν-
τηση εἶναι "ναί", νὰ τοὺς φιλοξενή-
σουµε, "ναὶ" νὰ τοὺς βοηθήσουµε". 

Ἐρωτ: Ἔχετε συναναστραφεῖ
προσωπικὰ µουσουλµάνους, ἔχετε
π ρ ο σ ω π ι κ ὴ
ἐµπειρία γιὰ τὸν
τρόπο ποὺ ζοῦν
καὶ σκέφτονται; 

Ἀπ: "Κατὰ καιρούς, σὲ ἄλλες
ἐποχὲς ἔχω συναντηθεῖ καὶ ἔχω µι-
λήσει µὲ µουσουλµάνους, ἰδιαιτέρως
στὰ χρόνια τῶν σπουδῶν µου εἰς
τὴν Κωνσταντινούπολη. ∆ὲν ἔχω
προσωπικῶς συναντήσει φανατι-
κοὺς µουσουλµάνους. Ἐκείνους
τοὺς ὁποίους ἔχω συναντήσει εἰς τὴν
Τουρκίαν ἦταν φυσιολογικοὶ ἄνθρω-
ποι, ὄχι φανατικοί". 

Ἐρωτ: Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι
ἀπειλὴ γιὰ τὸν χριστιανισµὸ ἡ ἔλευση
µουσουλµάνων στὴ Χώρα µας καὶ
αἰσθάνονται φόβο. Τί θὰ λέγατε σὲ
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους; 

Ἀπ: "Ὅλοι οἱ µουσουλµάνοι δὲν
εἶναι τὸ ἴδιο. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς
εἶναι πολὺ φανατικοί, ἐνῶ ἄλλοι ὄχι.
Ἐξαρτᾶται πολὺ ἀπὸ τὸ ἦθος καὶ τὴν
ποιότητα τῶν ἀνθρώπων. Ἀπειλὴ
γιὰ τὴ Χώρα µας καὶ τοὺς ἀνθρώ-
πους της εἶναι οἱ φανατικοὶ καὶ ἐχθρι-
κοί. Σαφῶς καὶ πρέπει κανεὶς νὰ µὴ
ἀπειλεῖ τὸν ἄλλον. Ὅσοι τὸ κάνουν
αὐτὸ εἶναι λάθος, ὅποιοι κι ἂν εἶναι.
∆ὲν µποροῦµε πάντως νὰ κρίνουµε
τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς ἂν δὲν
τοὺς γνωρίσουµε πρῶτα, ἂν δὲν µι-
λήσουµε µαζί τους καὶ µετὰ νὰ βγά-
λουµε συµπεράσµατα. ∆ὲν γνωρίζω
προσωπικῶς ὅλους τοὺς µουσουλ-
µάνους καὶ δὲν µπορῶ νὰ γνωρίζω
πῶς εἶναι ὅλοι. Πιστεύω ὅµως ὅτι
δὲν εἶναι ὅλοι οἱ µουσουλµάνοι φα-

νατικοὶ καὶ ἐπικίνδυνοι. ∆ὲν γνωρίζω
ποιοί, πόσοι ἀπ' αὐτοὺς εἶναι φανατι-
κοὶ καὶ ἐπικίνδυνοι. Πιστεύω ὅµως
ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ φοβούµασθε
κανένα. Μόνον νὰ ἀγαποῦµε, νὰ σε-
βόµαστε, ὄχι νὰ φοβούµασθε. Ὁ φό-
βος δὲν ὠφελεῖ κανένα". 

Ἐρωτ: Ἀρκετοὶ ἀντιδροῦν καὶ στὴ
σκέψη ὅτι τὰ παιδιὰ τῶν προσφύγων

θὰ φοιτοῦν σὲ
ἑλληνικὰ σχολεῖα.
Θεωροῦν ὅτι τὰ

προσφυγόπουλα δὲν ἔχουν θέση
στὰ σχολεῖα ποὺ πηγαίνουν τὰ δικά
τους. 

Ἀπ: "∆ὲ νοµίζω ὅτι εἶναι λάθος τὰ
παιδιὰ τῶν προσφύγων νὰ πηγαί-
νουν σὲ ἑλληνικὰ σχολεῖα. ∆ὲν εἶναι
λάθος. Εἶναι ὅµως ἀπαραίτητο τὰ
παιδιὰ αὐτὰ νὰ σέβονται τὴν Ἑλλάδα
µας, τὰ παιδιά µας, τὰ σχολεῖα µας,
ὅπως καὶ ἐµεῖς νὰ τὰ σεβόµαστε ὡς
παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπους
Του". 

Ἐρωτ: Ὑπάρχουν ἱεράρχες ποὺ
ἀναπτύσσουν µία ρητορικὴ µίσους
γιὰ τοὺς ἀλλόθρησκους. Τί γνώµη
ἔχετε γιὰ τὴν τακτική τους; 

Ἄπ: "Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ οἱ κληρικοὶ
καὶ ἱεράρχες µόνον ἀγαποῦν. Ἐὰν
µισοῦν καὶ δὲν ἀγαποῦν εἶναι λάθος
καὶ χρειάζεται νὰ διορθωθεῖ τὸ λάθος
αὐτό". 

Ἐρωτ: Θεωρεῖτε πῶς εἶναι δυνατὴ
ἡ συνύπαρξη τῶν λαῶν ἀνεξάρτητα
ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις
τοῦ καθενός; 

Ἀπ: "Ἡ συνύπαρξη τῶν λαῶν καὶ
τῶν ἀνθρώπων χρειάζεται πάρα πο-
λύ, ἰδιαιτέρως εἰς τὸν σηµερινὸ κό-
σµο. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία εἴµαστε ἀδέλ-
φια ὅλοι µας. Μποροῦµε καὶ πρέπει
νὰ συνυπάρχουµεν ὡς λαοὶ καὶ
ἄνθρωποι. Εἶναι ὅµως σίγουρον ὅτι
αὐτὸ δὲν µπορεῖ νὰ γίνει µόνον ἀπὸ
ἐµᾶς. Χρειαζόµαστε ἀπολύτως τὴν

εὐλογία καὶ τὴ δύναµη τοῦ Θεοῦ.
Μόνο µ' αὐτὸ τὸν τρόπο µποροῦµε
νὰ συνυπάρξουµε. Χωρὶς τὸν Θεὸ
θὰ εἴµαστε στὴ σηµερινὴ τραγικὴ κα-
τάσταση. Χρειάζεται ὅµως νὰ γνωρί-
ζουµε τὸν Θεὸ ὡς Πατέρα καὶ ∆ηµι-
ουργό µας. Τὸν Θεὸ ὅµως χρειάζε-
ται νὰ τὸν ἀγαποῦµε, νὰ γνωρίζουµε
τὴν ἀγάπη ποὺ ἔχει εἰς ἐµᾶς. Νὰ
"ἀγαποῦµεν ἀλλήλους", ὁ ἕνας τὸν
ἄλλο, ὅπως συµβαίνει µὲ τὴν Ὀρθο-
δοξία. Μόνο µέσα σ' αὐτὸ τὸ κλῖµα
µποροῦµε νὰ συνυπάρχουµε καὶ νὰ
συµπορευόµασθε, διαφορετικὰ θὰ
εἴµαστε ὅπως εἶναι σήµερα ὁ κό-
σµος, στὸ χάος".

(Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 26.09.2016)

Σχόλιον Ο.Τ.: Συμφωνοῦμεν ἀπο-
λύτως μὲ τὸν Σεβασμιώτατον ὅτι κά-
θε ἄνθρωπος εἶναι σεβαστός, διότι
εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Διαφω-
νοῦμεν ὅμως ὡς πρὸς τὴν ἁπλότητα
μὲ τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζει ὅλο αὐτὸ
τὸ μεταναστευτικὸν ρεῦ μα. Βεβαίως
ὑπάρχουν φανατικοὶ καὶ μετριοπα-
θεῖς μουσουλμάνοι, ἀλλὰ αὐτὸ συμ-
βαίνει εἰς ὅλας τὰς θρησκείας. Πρωτί-
στως πρέπει νὰ ἀπαντήση κανεὶς τὸ
ἐρώτημα: Τὸ Ἰσλὰμ ὡς θρησκεία προ-
τρέπει πρὸς τὴν βίαν; Αὐτὸ εἶναι
οὐσιῶδες ἐφ’ ὅσον τώρα ἤνοιξε καὶ
κατεύθυνσις Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.
Ἕνα δεύτερον ἐρώτημα εἶναι ἂν
σκοπὸς κάποιων κρατῶν –εὐρω-
παϊκῶν ἢ ἀνατολικῶν- εἶναι νὰ ἀφή-
σουν τὴν Ἑλλάδα νὰ καταληφθῆ ἀπὸ
μουσουλμάνους. Ὅσον ἀφορᾶ σχο-
λεῖα ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν μουσουλμά-
νους δὲν πρέπει νὰ τοὺς κατηγο-
ροῦμεν ὡς πράττουν κάποιοι ὡς ἐθνι-
κιστάς, ἀλλὰ νὰ ἐγκύψωμεν εἰς τὸ
πρόβλημα καὶ νὰ διευκρινίσωμεν ἂν
αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἐγκατα-
ληφθῆ ἀπὸ τὸ κράτος γενικῶς.

Ἔκθετον ἀφήνει τὸν κ. Καλαϊτζίδην ὁ Σεβ. ∆ηµητριάδος
διὰ τὴν ἐπίθεσίν του πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν

Παραμονὴν τῆς συγκλήσεως τῆς
Ἱεραρχίας ἐδημοσιεύθη κείμενον τοῦ
Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας Θεολο-
γικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱ. Μ. Δημητριά-
δος κ. Π. Καλαϊτζίδη εἰς τὴν «ἀντιεκ-
κλησιαστικὴν» «Ἐφημερίδα τῶν
Συντακτῶν». Τὸ ἄρθρον αὐτὸ ἀνε-
φέρετο καὶ εἰς τὸ πρόσωπον τῶν
Σεβ. Πειραιῶς καὶ Καλαβρύτων καὶ
εἰς τὴν ἰδίαν συνάφειαν ὑπῆρχαν βα-
ρέα ἀντιδημοκρατικὰ ὑπονοούμενα.
Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἀπήντησε καὶ ἐζή-
τησεν ἀρχικῶς νὰ ὑποβάλη καὶ μήνυ-
σιν, ἀλλὰ ἐλύθη ἡ «παρεξήγησις».
Ὅμως ἡ ἀντίδρασις αὐτὴ τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου ἂν καὶ ὀρθή, διότι ἐθίγετο
ἀνάνδρως, ἐδημιούργησε μίαν ἐπί-
πλαστον εἰκόνα πρὸς τοὺς Ἱεράρχας,
ὅτι δηλ. ὁ κ. Καλαϊτζίδης ἐπετίθετο
ἐναντίον τοῦ Σεβ. Πειραιῶς, ἐνῶ εἰς
τὴν πραγματικότητα ἐπετίθετο ἐναν-
τίον ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν, ὡς διαφαί-
νεται ἀπὸ τὸ ἴδιον τὸ κείμενόν του.
Ἰδιαιτέρως ἀπηυθύνετο πρὸς τὸν
Πρόεδρον τῆς Ἱεραρχίας γράφων με-
ταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:

«Ἀντὶ λοιπὸν γιὰ τὴν ἔκπληξη καὶ
δυσφορία τοῦ Μακαριωτάτου, θὰ
πρέπει µᾶλλον νὰ καταθέσουµε τὴ
δική µας (καὶ πολλῶν ἄλλων!)
ἔκπληξη, ἀπορία καὶ ἀνησυχία γιὰ
ὁρισµένες κρίσιµες ἀποφάσεις τῆς
ἡγεσίας τῆς θεσµικῆς Ἐκκλησίας
ποὺ δὲν ἀφοροῦν µόνο τὸ ΜτΘ,
ἀλλὰ σηµατοδοτοῦν µίαν εὐρύτερη
συντηρητικὴ στροφὴ (ὅποιος κάνει
τὸν κόπο νὰ διαβάσει τὸ κείµενο
«Ποιὸν Ἀρχιεπίσκοπο θέλουµε;»
ποὺ ὑπέγραψαν 26 προσωπικότη-
τες τοῦ εὐρύτερου ἐκκλησιαστικοῦ
χώρου παραµονὲς τῶν ἀρχιεπισκο-
πικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2008, θὰ διαπι-
στώσει ποιὲς ἐλπίδες ἐπενδύθηκαν
τότε στὶς ἀρχιεπισκοπικὲς ὑποψη-
φιότητες)R».

Τοῦ ζητήματος δὲν ἐπελήφθη ἡ
Ἱεραρχία, διότι προσεπάθησεν ὁ
Σεβ. Δημητριάδος νὰ δώση ἐξηγή-
σεις πρὸς τὸν Σεβ. Πειραιῶς, ὡς τὸ
ζήτημα νὰ ἀφοροῦσε μόνον εἰς
αὐτὸν καὶ νὰ ἁπαλύνη τὰς καταστά-
σεις λόγω τῆς προσωπικῆς γνωριμίας
των. Αἱ ἐξηγήσεις διετυπώθησαν καὶ
δημοσίως εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν
κ. Γλυκερίαν Ὑδραίου εἰς τὴν ἐφημε-
ρίδα «Ταχυδρόμος» τῆς Μαγνησίας
τῆς 9ης Ὀκτωβρίου 2016:

«-Ἔντονες ἀντιδράσεις προκαλεῖ
τὸ ζήτηµα τῶν θρησκευτικῶν, µὲ τὴν
ἔνταση νὰ κορυφώνεται µετὰ τὸ
ἄρθρο τοῦ διευθυντῆ τῆς Ἀκαδηµίας
Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου καὶ
τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς νὰ ἐξα-
πολύει ἐπίθεση ἐναντίον σας. Πῶς
ἀντιµετωπίσατε τὸ συγκεκριµένο θέ-
µα, ὡς ἱεράρχης, δεδοµένου ὅτι προ-
έρχεστε καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὴν Μητρό-
πολη Πειραιῶς; 

«Αὐτὸ ποὺ ἐµφανίζεται ὡς ἔνταση
στὰ δηµόσια µέσα, δὲν ἔχει καµία
σχέση µὲ τὴν πραγµατικότητα. Μὲ
τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς µᾶς συν-
δέει µία φιλία καὶ ἕνας δεσµὸς ἀπὸ τὰ
µαθητικά µας χρόνια, ὁ ὁποῖος συνε-
χίζεται καὶ δὲν ὑπάρχει περίπτωση
νὰ ἀλλάξει. Ἤµασταν στὴ συνεδρία-
ση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἦρθε στὴ
γνώση του τὸ κείµενο τοῦ κ. Παντελῆ
Καλαϊτζίδη, τὸ ὁποῖο εἶχε ἀπὸ µέρες
κυκλοφορήσει, ἁπλῶς ἔφτασε στὰ
δικά του χέρια κάπως καθυστερηµέ-
να καὶ ὑπῆρξε στὴν ἀρχὴ µία δυσα-
ναγνωσία. ∆ηλαδὴ τὸ κείµενο ποὺ
τοῦ ἔδωσαν δὲν ἦταν καθαρό, µὲ
ἀποτέλεσµα νὰ θεωρήσει ὅτι τοῦ
προσάπτει τὶς κατηγορίες γιὰ ἐξύ-
µνηση τῆς χούντας καὶ τῆς ἀκροδε-
ξιᾶς. Αὐτὸ διευκρινίστηκε, διότι στὸ
κείµενο δὲν ἀναφέρεται τὸ συγκεκρι-
µένο γεγονὸς γιὰ τὸ Μητροπολίτη
Πειραιῶς. Αὐτὸ ἔγινε κατανοητὸ καὶ

πιστεύω ὅτι ἡ δική του ἐπιστολὴ γρά-
φτηκε, ἔχοντας κατὰ νοῦ τὴν πρώτη
ἀνάγνωση. Στὴ συνέχεια συζητήσα-
µε καὶ ἔχει κατανοήσει, τουλάχιστον
σὲ ὅ,τι µὲ ἀφορᾶ καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ
τὴν Ἀκαδηµία Θεολογικῶν
Σπουδῶν, ὅτι τὸ κείµενο αὐτὸ δὲν
ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἀκαδηµία, οὔτε ἐµέ-
να προσωπικά. Εἶναι ἕνα καθαρὰ
προσωπικὸ κείµενο τοῦ κ. Καλαϊτζί-
δη καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ θέση τοῦ Μη-
τροπολίτη Πειραιῶς ἀπέναντι στὰ
δύο παραπάνω θέµατα, εἶµαι ὁ ἴδιος
µάρτυρας, διότι ἤµασταν συµµα-
θητὲς καὶ σχεδὸν συµφοιτητὲς ἐκείνη
τὴν περίοδο καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν
ἀκροδεξιά, ἔχει πεῖ τὰ χειρότερα
ὅλων µας. Εἶναι γνωστὲς οἱ θέσεις
του καὶ µπορῶ νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσω».

-Πῶς διαµορφώνονται, πλέον, οἱ
σχέσεις σας µὲ τὸν Μητροπολίτη Πει-
ραιῶς καὶ τὸν Παντελῆ Καλαϊτζίδη,
στὴν κατεύθυνση τοῦ διαλόγου, τῆς
καταλλαγῆς ἢ τῆς ρήξης;

«Μὲ τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς
παραµένουµε ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, µὲ ἀδελφικὲς σχέ-
σεις, εἴµαστε µαζὶ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο
καὶ εἶµαι βέβαιος ὅτι µὲ τὸν ἴδιο τρόπο
ποὺ µέχρι τώρα συνεργαζόµαστε, θὰ
συνεχίσουµε νὰ συνεργαζόµαστε.
Μὴ ξεχνᾶτε ὅτι µέσα στὴν Ἐκκλησία
ὑπάρχει πάντοτε ἕνα κλῖµα ἐλευθε-
ρίας, ὅπου µπορεῖ κανεὶς νὰ διαµορ-
φώνει τὶς προσωπικές του σκέψεις,
νὰ τὶς διατυπώνει, ἀλλὰ τελικὰ ὁµο-
νοοῦµε καὶ µὲ ἀποφασιστικότητα
στηρίζουµε τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλη-
σίας µας.

∆ὲν ἐκπροσωπῶ τὸν κ. Καλαϊτζί-
δη καὶ ἐπιτρέψτε µου νὰ πῶ ὅτι δὲν
νιώθω ὅτι εἶµαι µέντοράς του. Συµ-
βαίνει νὰ εἶναι ἁπλῶς διευθυντὴς τῆς
Ἀκαδηµίας Θεολογικῶν Σπουδῶν,
τὴν ὁποία διοικεῖ διοικητικὸ συµβού-
λιο µὲ µέλη Πανεπιστηµιακοὺς ἀπὸ
τὴν Ἀθήνα καὶ τὴ Θεσσαλονίκη. Ἄρα

ὁ κ. Καλαϊτζίδης µίλησε σὲ ὅ,τι τὸν
ἀφορᾶ προσωπικὰ καὶ φυσικὰ στὸ
κείµενο αὐτό, δὲν ἐκπροσωπεῖ οὔτε
τὴν Ἀκαδηµία οὔτε ἐµένα. Πιστεύω
ὅτι µετὰ τὶς διευκρινήσεις ποὺ δόθη-
καν στὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς, δὲν
θὰ ὑπάρξει συνέχεια στὸ θέµα».

Ὡς διαπιστώνει οἱοσδήποτε ἀνα-
γνώσει τὰ ὅσα ἀπήντησεν ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐπιχειρεῖ νὰ ὑποβαθμίση
τὸ ζήτημα δηλώνων ὅτι ὁ κ. Καλαϊτζί-
δης «Συμβαίνει νὰ εἶναι ἁπλῶς διευ-
θυντής»! Ἂν εὑρίσκεται τυχαίως εἰς
τὴν θέσιν «Διευθυντοῦ» τότε πῶς
δέχεται ὁ Σεβασμιώτατος εἰς μίαν τό-
σον σπουδαίαν θέσιν νὰ εὑρίσκεται
ἕνα ὁποιοδήποτε πρόσωπον; Ἂν δὲν
εὑρίσκεται τυχαίως τότε σημαίνει ὅτι
ἀπολαμβάνει τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ
Σεβασμιωτάτου; Παρόμοια εἶχε δη-
λώσει καὶ ὅταν ἡ Ἀκαδημία προσε-
πάθησε νὰ προωθήση τὴν «Μετα-
πατερικὴν Θεολογίαν», λέγων ὅτι
«ἐννοοῦμε μαζὶ μὲ τοὺς Πατέρες»!
Ὥς πότε ἡ Ἀκαδημία θὰ δημιουργῆ
θεολογικὰ προβλήματα; Ἕως πότε ἡ
Ἀκαδημία θὰ δημιουργῆ προβλήμα-
τα εἰς τὴν Ἱεραρχίαν; Διατί ἀπολαμ-
βάνει τῆς πλήρους ὑποστηρίξεως
τοῦ Σεβ. Δημητριάδος; Ἂς μὴ ἐπι-
χειρῆ νὰ θολώση τὰ νερὰ ὁ Σεβα-
σμιώτατος, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἡ
Ἀκαδημία εἶναι «ὄργανον» τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως καὶ ὅτι αἱ σχέσεις του
μὲ τὸν Διευθυντὴν εἶναι περισσότε-
ρον ἀπὸ ἄρισται! Ἐκτὸς ἂν ἐπιθυμῆ
νὰ μᾶς πείση ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι ἡ
Ἱ. Μητρόπολις φιλοξενεῖται ἀπὸ τὴν
Ἀκαδημίαν καὶ ὅτι ὁ ἴδιος παρευρί-
σκεται εἰς κάθε ἐκδήλωσίν της ὡς
προσκεκλημένος;… Ἂν, Σεβασμιώ-
τατε, ὅσα ἔγραψεν εἶναι «προσωπι-
κές του ἀπόψεις», τότε διατί εὑρί-
σκονται ἀναρτημένα εἰς τὴν ἐπίση-
μον ἱστοσελίδα τῆς Ἀκαδημίας;

Ὁ συγκρητισµὸς ὁδηγεῖ τὸ Φανάρι εἰς ἄβυσσον 

Καὶ φίλοι καὶ ἐχθροὶ τοῦ Πατριαρ-
χείου Κων/πόλεως συνεχῶς προσπα-
θοῦν νὰ τὸ ἀφυπνίσουν λέγοντες ὅτι ὁ
θρησκευτικὸς συγκρητισμός, τὸν ὁποῖ -
ον ἐχάραξαν αὐθαιρέτως οἱ τελευταῖοι
Πατριάρχαι εἶναι αὐτοκαταστροφι-
κός. Συμφώνως πρὸς  τόekklhsiaonli-
ne τῆς 11ης Ὀκτωβρίου 2016:

«Κι ἐνῶ εἶχε καταλαγιάσει ὁ κο-
νιορτὸς ἀπὸ τὶς ἀνυπόστατες τουρ-
κικὲς αἰτιάσεις περὶ ἐµπλοκῆς τοῦ
Φαναρίου στὴν πρόσφατη ἀπόπειρα
πραξικοπήµατος, οἱ Τοῦρκοι κατὰ
πὼς φαίνεται δὲν εἶναι διατεθειµένοι
νὰ βάλουν τὸ εὐφάνταστο αὐτὸ σενά-
ριο στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας
καὶ ἐπανέρχονται! Ἡ τουρκικὴ ∆ιεύ-
θυνση Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων
κατηγόρησε τὸν ὑποτιθέµενο
ἐµπνευστὴ τοῦ πραξικοπήµατος τῆς
15ης Ἰουλίου Φετουλὰχ Γκιουλὲν ὅτι
χρησιµοποίησε τὸν διάλογο µὲ τὶς
χριστιανικὲς ἐκκλησίες στὸν "κακὸ
σχεδιασµό" του, γιὰ νὰ καταλάβει τὴν
ἐξουσία στὴ χώρα. Μέσῳ τοῦ δια-
θρησκειακοῦ διαλόγου, σύµφωνα µὲ
µία ἔκθεση ἀπὸ τὸ συγκεκριµένο
Γραφεῖο, ἡ Feto ( "Fetullahistskaya
τροµοκρατικὴ ὀργάνωση" - ἔτσι ὀνο-
µάζεται σήµερα στὴν Ἄγκυρα τὸ κί-
νηµα Γκιουλέν), ἐπιχείρησε ἀφενός,
νὰ ἐνισχύσει τοὺς δεσµοὺς µὲ τὸν
χριστιανικὸ πολιτισµό, καὶ ἀφετέρου
προσπάθησε νὰ ἑδραιώσει τὴ θέση
της στὴ ∆ύση . "Στὸ τέλος, ὁ Γκιουλὲν
κατάφερε νὰ δηµιουργήσει τὴ βάση
του στὴν Πενσυλβάνια, καὶ πολλὲς

δυτικὲς χῶρες ἔχουν ἀνοίξει τὶς πόρ-
τες τους στὸν ὀργανισµό του", - λέει ἡ
ἔκθεση. Προηγουµένως, ἕνας µεγά-
λος ἀριθµὸς Τούρκων δηµοσιογρά-
φων κατηγοροῦσαν τὸν Gulen ἀκόµη
καὶ γιὰ τὴ συνάντησή του µὲ τὸν Πά-
πα Ἰωάννη Παῦλο ΙΙ, ποὺ πραγµατο-
ποιήθηκε τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1998». 

Τὸ ἴδιον ὑποστηρίζουν καὶ πνευ-
ματικοὶ ἄνθρωποι τῆς Ρωσίας. Ὡς
κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελί-
δα el.gr τῆς 11ης Ὀκτωβρίου 2016: 

«Ἡ Ρωσικὴ Λέσχη «Izborskiy»
ἀνθρώπων τοῦ πνεύµατος καὶ τῆς
διανόησης τῆς Ρωσίας ἐξέδωσε ψή-
φισµα, κατὰ τὸ ὁποῖο, στηρίζει τὴν θέ-
ση τοῦ Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου
σὲ σχέση µὲ τὴν «Πανορθόδοξη» Σύν -
οδο τῆς Κρήτης. «Ἡ Λέσχη ἀσκεῖ δρι-
µεῖα κριτικὴ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ
Πατριάρχη Βαρθολοµαίου, τὸν ὁποῖο
δὲν ἀποκάλεσαν κἄν Οἰκουµενικό,
ἀλλὰ ἁπλὰ ὡς Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλεως! «Τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ∆υτικὴ
πολιτικὴ καὶ κύκλους τῶν ∆υτικῶν
ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας», ἀνέφεραν
µεταξὺ ἄλλων. Ἐν ὀλίγοις οἱ Ρῶσοι
κατήγγειλαν τὸ Πατριαρχεῖο ὅτι ἐπη-
ρεάζεται ἀπὸ τὴν Νέα Τάξη Πραγµά-
των, ἡ ὁποία µὲ «µπροστάρη» τὸν
Πάπα προωθεῖ στοὺς κύκλους τοῦ
Χριστιανισµοῦ τὴν Πανθρησκεία, τὴν
ἕνωση δηλαδὴ ὅλων τῶν θρησκειῶν
κάτω ἀπὸ τὴν σιδηρᾶ πυγµὴ µιᾶς
παγκόσµιας ἐξουσίας, παραγκωνί-
ζοντας τὴν ∆ιδασκαλία τοῦ Χριστοῦ».

Ὁµολογία λάθους διὰ τὸ Κολυµβάρι
Ἐπιτέλους ἀντελήφθη τουλάχι-

στον εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τοῦ
Φαναρίου, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὑπε-
στήριζον ὅλοι πλὴν τοῦ Πατριαρ-
χείου Κων/πόλεως, ὅτι ἔπρεπε
ἔστω καὶ ἀπὸ σεβασμὸν πρὸς τὸ
χειμαζόμενον Πατριαρχεῖον Ἀντιο-
χείας νὰ εἶχε λυθῆ τὸ θέμα του
πρὶν προχωρήσουν εἰς τὸ Κολυμ-
βάρι. Ἐπίστευαν ὅτι θὰ ἐπιβλη-
θοῦν διὰ τῆς ἰσχύος πρὸς ἕνα Πα-
τριαρχεῖον, τὸ ὁποῖον ἐξ ἀρχῆς δὲν
εἶχεν ὑπογράψει οὔτε τὴν σύγκλη-
σιν τῆς Συνόδου αὐτῆς. Συμφώνως
πρὸς τὸ Ἀθηναϊκὸν Πρακτορεῖον
Εἰδήσεων τῆς 9ης Ὀκτωβρίου
2016:

«Νοµίζω ὅτι δὲν πρέπει ποτὲ νὰ
σταµατήσουµε νὰ ἐλπίζουµε καὶ νὰ
συνεχίσουµε τὸν ἀγώνα τῆς ἀπε-
λευθερώσεως τῆς κατεχόµενης πε-
ριοχῆς τῆς Κύπρου, πρᾶγµα τὸ
ὁποῖο προσωπικὰ εὔχοµαι νὰ γίνει
σύντοµα», δήλωσε ὁ Μητροπολί-
της ΒελγίουR 

Σὲ ἐρώτηση πῶς βλέπει τὸ µέλ-
λον τῆς Ὀρθοδοξίας µετὰ τὴν Ἁγία
καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδό-

ξου Ἐκκλησίας στὴν Κρήτη, εἶπε
πὼς «ἀπὸ τὴ µία ὑπάρχει αὐτὸ τὸ
ἰσχυρὸ µήνυµα τῆς ἑνιαίας Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν ἄλλη
βεβαίως εἴχαµε αὐτὴ τὴ δυσκολία
τῆς ἀπουσίας τεσσάρων κατὰ τό-
πους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».
Σηµείωσε πὼς τὸ Πατριαρχεῖο
Ἀντιοχείας ἀπουσίαζε γιὰ ἕνα
γνωστὸ λόγο. «Νοµίζω προσω-
πικὰ ὅτι ἔπρεπε πρῶτα νὰ εἶχε λυ-
θεῖ αὐτὸ τὸ πρόβληµα καὶ µετὰ νὰ
εἴχαµε πάει στὴ Σύνοδο», ἀνέφερε.
Γιὰ τὰ Πατριαρχεῖα Ρωσίας, Βουλ-
γαρίας καὶ Γεωργίας εἶπε πὼς δὲν
ἔπρεπε νὰ ἀπουσιάζουν, σηµει-
ώνοντας πὼς ἔχει λάβει µηνύµατα
ὅτι «ὄντως κατάλαβαν ὅτι ἔκαναν
λάθος καὶ δὲν ἦλθαν σὲ αὐτὴ τὴ σύν -
οδο».

Ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας
σηµείωσε πὼς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Χρυσόστοµος ὑποσχέθηκε στὸν
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη πώς, ἐφό-
σον λυθεῖ τὸ Κυπριακό, θὰ τερµατι-
στεῖ ἡ λειτουργία τοῦ Γραφείου τῆς
Ἐκκλησίας Κύπρου στὶς Βρυξέλ-
λες, ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνω-
σηςR».

π. Ἰ. Χρυσαυγῆς: «Οἱ Ἐκκλησίες
θὰ δεχθοῦν τὴν Σύνοδο;»

Ὁ διατελέσας Ἐκπρόσωπος Τύ-
που τοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλε-
ως εἰς τὸ Κολυμβάρι π. Ἰωάννης
Χρυσαυγῆς εἰς τὴν πρώτην συνέν-
τευξίν του μετὰ τὴν Σύνοδον, ποὺ
ἕως καὶ σήμερα ἀναπαράγεται κα-
θημερινῶς ἀπὸ μέσα ἐνημερώσε-
ως, δηλώνει εὐθαρσῶς ὅτι καθορι-
στικὸν ρόλον θὰ διαδραματίση ἡ
ἀποδοχὴ τῆς Συνόδου ἀπὸ τὰς Το-
πικὰς Ἐκκλησίας. Ἐνετοπίσαμεν
τὴν πρώτην ἀνάρτησιν τῆς μετα-
φράσεως τῆς συνεντεύξεως εἰς τὸ
ἱστολόγιον fanarion.blogspot.gr
τῆς 31ης Αὐγούστου 2016:

«Οἱ ἀριθµοὶ ποτὲ δὲν ὑπῆρξαν
κριτήριο τῆς ὀρθοδοξίας ἢ τῆς ἀλή-
θειας στὴν ἘκκλησίαR Ὁ καθένας
µας περιµένει ἀνυπόµονα τί θὰ
ἀποφασίσουν οἱ ἀποῦσες ἐκκλη-
σίες – τῆς Βουλγαρίας, Γεωργίας,
Ἀντιόχειας, καὶ Ρωσίας – σχετικὰ
µὲ τὰ κείµενα ποὺ ἐκδόθηκαν ἀπὸ
τὴν Μεγάλη Σύνοδο. Φυσικά, εἶναι
σηµαντικὸ καὶ ἀπαραίτητο ὅτι αὐτὲς
οἱ ἐκκλησίες πρέπει νὰ µελετήσουν
καὶ νὰ λάβουν θέση σχετικὰ µὲ τὶς
συνοδικὲς ἀποφάσεις καὶ τὰ κείµε-
να τῆς ΣυνόδουR ἡ Ἁγία καὶ Μεγά-

λη Σύνοδος ἦταν µία ἄσκηση (µία
εὐκαιρία πρωτίστως) στὴν ἑτοιµό-
τητα καὶ ἑκουσιότητα τῶν 14 αὐτο-
κεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
νὰ συνέλθουν σὰν µία, ἑνωµένη
Ἐκκλησία. Καὶ νοµίζω ὅτι δὲν περά-
σαµε τὶς ἐξετάσειςR Ἀλλοίµονο ἂν
γιὰ τὰ κείµενα αὐτά, ποὺ ὅπως ἀνέ-
φερα δὲν ἦσαν στὴν οὐσία τους
δογµατικά, τουλάχιστον ὑπὸ τὴν
στενὴ ἔννοια, δὲν συµφωνοῦσαν οἱ
ἐπίσκοποι µὲ τοὺς προκαθηµένους
τουςR

Τὸ πιὸ σηµαντικὸ στοὺς λόγους
τοῦ Πατρὸς Τύχωνα εἶναι ὅτι προ-
έρχονταν ἀπὸ κάποιον ποὺ ζεῖ σὲ
µία µοναστικὴ κοινότητα, ἀπὸ τὸν
ὁποῖο θὰ περιµέναµε ἴσως περισ-
σότερη αὐστηρότητα καὶ περισσό-
τερη (κανονικὴ) ἀκρίβεια, µία πιὸ
στενὴ προσήλωση ἀκόµη καὶ
αὐστηρὴ προσέγγισηR.

Θὰ συνεχιστεῖ ἡ ζωή κάθε αὐτο-
κέφαλης Ἐκκλησίας ὅπως πρὶν –
σὲ ἀποµόνωση ἀπὸ τοὺς ἄλλους,
ἀπασχοληµένη µὲ τὰ δικά της ζητή-
µατα καὶ ἐνδιαφέροντα; Ἢ οἱ
Ἐκκλησίες µας θὰ δεχτοῦν καὶ θὰ
σεβαστοῦν τὸ «φρόνηµα» τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου;».

Συνεδριάσεις τῆς ∆.Ι.Σ.
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Τῆς κ. Ἄννας Κωνσταντουλάκη 

Τοῦ κ. Γεωργίου Λυκουρέντζου

Ὁ Πάπας εἰς  συνάντησιν μέ τόν Φατουλάχ Γκιουλέν


