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Ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ὁμοφωνίας τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὸ ζήτημα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας-Πολιτείας

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ... ΑΡΙΣΤΕΡΑΝ;

Ἀνησυχητικὴ εἶναι ἡ συμπερι-
φορὰ ἐνίων Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν τῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι
διαφοροποιοῦνται ἀπὸ τὴν στάσιν,
τὴν ὁποίαν τηρεῖ ἡ Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπέναντι
πρὸς τὴν Πολιτείαν.

Ὁ Σεβ. ∆ιδυµοτείχου
Πρῶτος ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ Σεβ.

Διδυμοτείχου καὶ Ὀρεστιάδος. Ὀλί-
γας ἡμέρας πρὸ τῆς συγκλήσεως
τῆς Ἱεραρχίας καὶ ἐνῶ πλῆθος Μη-
τροπολιτῶν εἶχον ἐκφράσει τὴν δυσ-
αρέσκειάν των –μάλιστα πρῶτος
ἀπ’ ὅλους ὁ Μακαριώτατος- σχε-
τικῶς μὲ τὸ νέον πρόγραμμα τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἰδι-
αιτέρως ὅμως κατὰ τοῦ Ὑπουργοῦ
Παιδείας κ. Νικ. Φίλη διὰ τὴν
ἀνεκδιήγητον ἐπίθεσίν του ἐνάν-
τιον τοῦ ἱστορικοῦ ρόλου ποὺ διε-
δραμμάτισεν ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὴν
περίοδον τῆς κατοχῆς καὶ τῆς χούν-
τας, ἔσπευσεν ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου
νὰ ἀποστείλη εἰς αὐτὸν τὴν ἀκό-
λουθον ἐπιστολὴν συμπαραστάσε-
ως:
«∆ιδυµότειχον, 29 Σεπτεµβρίου
2016

Πρὸς Τὸν Ἐντιµότατον Ὑπουργὸν
Παιδείας, Ἐρευνῶν καὶ Θρησκευ-
µάτων κ. Νικόλαο Φίλη

Ἀγαπητὲ κύριε Ὑπουργέ,
Θλίβοµαι βαθύτατα, διότι ἐκ στό-

µατος κάποιων «ἐκκλησιαστικῶν»
προσώπων ἀκούσθησαν πρόσφα-
τα ἀπρεπεῖς καὶ ἀπαράδεκτοι χα-
ρακτηρισµοί, ποὺ ὁπωσδήποτε
Σᾶς προσβάλλουν. Σαφῶς δὲν
συµβιβάζονται µὲ τὸ χριστιανικὸ
ἦθος καὶ ἀσφαλῶς δὲν ἐκφράζουν

ὅλους µας. Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν
διαφορετικὲς τοποθετήσεις, ἀπό-
ψεις καὶ προσεγγίσεις, ὅπως εἶναι
φυσικὸ σὲ µία ἐλεύθερη κοινωνία,
ἀλλὰ ὁ σεβασµὸς στὴν προσωπι-
κότητα τοῦ ἄλλου εἶναι χριστιανικὴ
ἐντολὴ καὶ προϋπόθεση δηµοκρα-
τίας. Μὲ τὸ θάρρος τῆς παλαιᾶς
µας γνωριµίας σᾶς εὔχοµαι ὁλόψυ-
χα ὑγεία καὶ δύναµη.

† ὁ ∆ιδυµοτείχου, Ὀρεστιάδος
καὶ Σουφλίου ∆αµασκηνὸς

Σᾶς ἀναµένω στὸ ∆ιδυµότειχο»
Ἡ ἐπιστολὴ εἶχεν ὡς κύριον στό-

χον τὰς δηλώσεις τοῦ Σεβ. Καλα-
βρύτων ἐναντίον τοῦ Ὑπουργοῦ,

ὡστόσο ἐπρόκειτο διὰ μέγα λάθος,
διότι ὄχι μόνον ἐφάνη ὅτι ὑπερα-
σπίζεται τὸν Ὑπουργὸν εἰς ἕνα ζή-
τημα, διὰ τὸ ὁποῖον ἀκόμη καὶ τὸ
ἴδιον του τὸ κόμμα ἔλαβεν ἀπο-
στάσεις, ἀλλὰ κυρίως διότι ἐνεφά-
νιζε τὴν Ἱεραρχίαν διχασμένην πα-
ραμονὰς τῆς συγκλήσεώς της.
Εἶναι ἡ πρώτη φορά, θὰ ἀναρω-
τηθῆ κανεὶς, ὅπου εἰς τὴν Ἱεραρ-
χίαν ὑπάρχουν διαφορετικαὶ τά-
σεις; Βεβαίως ὄχι, ἀλλὰ τὴν συγ-
κεκριμένην στιγμὴν εἶχε προηγηθῆ
ἡ ὅλη προσπάθεια τοῦ Συνταγμα-
τολόγου κ. Ν. Ἀλιβιζάτου καὶ τῆς
ὁμάδος του διὰ τὴν ἀναθεώρησιν

τοῦ Συντάγματος, νὰ καλλιεργήση
εἰς τὴν Ἱεραρχίαν διχασμὸν καθὼς
καὶ πλῆθος δημοσιευμάτων ποὺ
ἠκολούθησαν τὴν ἰδίαν τακτικήν,
προκειμένου νὰ ἀνισχυροποιηθῆ ὁ
λόγος τῆς Ἱεραρχίας ἔναντι τῆς
Κυβερνήσεως. Ἴσως τελικῶς δι’
αὐτὸ δὲν προσῆλθε κατὰ τὴν πρώ-
την ἡμέραν τῆς συγκλήσεως τῆς

Οἱ σύγχρονοι
Ἕλληνες δύνανται

νὰ ἐπαναλάβουν τὸ ΟΧΙ;
Σύµφωνα µέ τούς Πατέρες τῆς

Ἐκκλησίας ἡ τιµή πρός τόν Ἅγιο
ἀποδίδεται ἀπό τόν πιστό µέ τήν
µίµηση τῶν κατορθωµάτων του.
Ἔτσι καί ὁ ἑορτασµός τῶν
ἐθνικῶν ἐπετείων τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου καί 25ης Μαρτίου
σκοπό ἔχει τήν ὑπενθύµιση τῶν
ἡρωικῶν ἐκείνων στιγµῶν τῆς
Ἑλληνικῆς ἱστορίας, στόν σύγ-
χρονο Ἕλληνα πρός τόνωση καί
ἀνύψωση τῆς ἀγάπης του πρός
τόν τόπο αὐτό πού λέγεται Ἑλλά-
δα. Ἑνός τόπου πού ἡ εἰδοποιός
διαφορά του σέ σχέση µέ ὁποι-
οδήποτε ἄλλο µέρος τοῦ κόσµου,
ἀπό πανάρχαιων χρόνων, εἶναι ἡ
ἀγάπη τῶν Ἑλλήνων πρός τό
θεῖο καί ἀπό τήν ἐνανθρώπηση
τοῦ Κυρίου καί µετά πρός τό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι ἀποδεδειγµένο ἱστορικά
ὅτι στήν Ἑλλάδα, τό ἐθνικό φρό-
νηµα τῶν Ἑλλήνων συµβαδίζει
µέ τό θρησκευτικό φρόνηµά του.
Ὅποτε ὁ Ἕλληνας µεγαλουργοῦ-
σε καί παρουσίαζε θαυµαστά πο-
λεµικά κατορθώµατα, διακατείχε-
το ἀπό ἔντονο θρησκευτικό φρό-
νηµα. Σέ ἀντίθεση, ὅταν τό θρη-
σκευτικό φρόνηµα κατέρρεε, κα-
τέρρεε καί ἡ ἀγάπη του πρός τήν
Πατρίδα. Ὁ Ἑλληνοϊταλικός πό-
λεµος τοῦ ’40 ἦταν ἕνα θαῦµα, τό
ὁποῖο ἐκδηλώθηκε τόσο µέ πολε-
µικά κατορθώµατα ὅσο καί µέ τίς
θρησκευτικές πράξεις τῶν Ἑλλή-
νων.

Ὁ Πρωθυπουργός Ἰωάννης
Μεταξᾶς σέ διάγγελµά του τήν
ἐποχή ἐκείνη µεταξύ τῶν ἄλλων
εἶχε τονίσει꞉ «Νά εὐχαριστήσω-
µεν τόν Ὕψιστον µέ ὅλην µας
τήν ψυχήν, γιατί µᾶς ἐδιάλεξεν
ὑπερασπιστάς τῶν πολυτιµοτέ-
ρων ἀγαθῶν, πού ἔχει ἡ ἀνθρω-
πότης καί µᾶς ὕψωσεν ἀπό τήν

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τὴν 28ην Ὀκτωβρίου, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σύσσωμον τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος τελεῖ
τὴν ἑορτὴν τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου εἰς ἐκδήλωσιν εὐγνω-
μοσύνης καὶ εὐχαριστίας διὰ τὸ μέγα γεγονὸς τῆς διασώσεως καὶ
ἀπελευθερώσεως αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Ἰταλογερμανικοῦ ζυγοῦ. Εἰκών
ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Πρόδρομου Καρέα.

Τρία βήµατα διὰ νὰ διασωθῆ
τὸ χριστιανικὸν µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν

Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, ΘεολόγουΜέτοχοι τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ἔχουν ὡς φωτεινά παραδείγµατα τούς ἁγίους
καί εἰδικότερα τούς µάρτυρες, οἱ ὁποῖοι χάριν τῆς πίστεως
ἔδωσαν τό αἷµα τους. Ἔχουν τριγύρω τους µεγάλο καί πυκνό

σύννεφο ἁγίων καί µαρτύρων. Αὐτούς ἀκολουθοῦν. Στά ἴχνη τους
βαδίζουν. Μιµοῦνται τήν ὑποµονή τους στίς θλίψεις καί τή σταθερό-
τητά τους κατά τή φοβερή ὥρα τοῦ µαρτυρίου.

Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀναφερόµενος στά χαρακτηριστικά τῶν
ἁγίων, τονίζει: «Ἡ µεγαλοπρέπεια εἶναι ἀρετή λαµπρή καί µεγάλη.
Ἐκεῖνος πού ἐκτελεῖ µέ τόν πρέποντα τρόπο τίς µεγάλες καί εὐγενεῖς
πράξεις ὀνοµάζεται µεγαλοπρεπής. Ὅταν λοιπόν ἡ ψυχή δέν ὑπο-
δουλώνεται στό σαρκικό φρόνηµα, ἀποκτήσει δέ µεγαλεῖο καί ἀξίω-
µα πού τῆς ἁρµόζει, µέ τό νά συναισθάνεται τά προσόντα πού τῆς
δόθηκαν ἀπό τό Θεό, τότε µέσα σ᾿ αὐτή ἀντηχεῖ ἡ φωνή τοῦ Κυρίου.
Ὅσοι λοιπόν ἔχουν µεγαλοπρεπεῖς ἀντιλήψεις γιά τό Θεό καί ἐµελέ-
τησαν σέ βάθος τόν τρόπο τῆς δηµιουργίας τοῦ σύµπαντος καί µπό-
ρεσαν σέ ἱκανοποιητικό βαθµό νά ἐννοήσουν τήν ἀγαθότητα τῆς
πρόνοιας τοῦ Θεοῦ καί εἶναι πλούσιοι σέ ἐλεηµοσύνες καί γενναι-
όδωροι, ὅταν πρόκειται νά καλύψουν τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν,
αὐτοί εἶναι οἱ µεγαλοπρεπεῖς, µέσα στήν ψυχή τῶν ὁποίων ἀντηχεῖ
µόνιµα ἡ φωνή τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία καί τούς κατευθύνει. Πραγµατικά
ὁ µεγαλοπρεπής παραβλέπει ὅλα τά σωµατικά, γιατί συκρίνοντάς
τα µέ τά ἀόρατα, κρίνει ὅτι δέν εἶναι καθόλου ἄξια λόγου. Τόν µεγα-
λοπρεπῆ δέν τόν στενοχωρεῖ καµία περιπέτεια καί δυστυχία· καί δέν
τοῦ φέρνει ταραχή κανένα ἀπολύτως πάθος· οὔτε τόν ἐπηρεάζουν
τά ἁµαρτήµατα (σφάλµατα) φαύλων καί ἀνάξιων ἀνθρώπων· οὔτε
καµία σαρκική ἀκαθαρσία θά µπορέσει νά τόν ταπεινώσει. ∆ύσκολα
τόν πλησιάζουν τά πάθη πού ταπεινώνουν καί ἐξευτελίζουν τόν
ἄνθρωπο καί τά ὁποῖα δέν ἔχουν τή δύναµη καί τήν τόλµη νά τόν
κοιτάξουν κατάµατα, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ φρονήµατός του».

Ὁ ἀγώνας τῶν χριστιανῶν εἶναι διαρκής. Καί σέ περιόδους
διωγµῶν καί σέ περιόδους εἰρήνης. Ὁ διάβολος εἶναι πάντα σέ δρά-
ση, προκειµένου νά τούς παρασύρει στήν ἁµαρτία. Γι᾿ αὐτό εἶναι
ἐνδιαφέρον νά δοῦµε πῶς πρέπει νά διεξάγεται αὐτός ὁ πνευµατι-
κός ἀγώνας. Τί πρέπει νά κάνει κανείς, γιά νά πετύχει καί νά γίνει µέ-
τοχος τῆς ἁγιότητας καί µακαριότητας τοῦ Θεοῦ. «Εἰς τό µεταλαβεῖν
τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ» (Ἑβρ. ιβ΄ 10).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι ὁ πνευµατικός ἀγώνας πρέπει νά
γίνεται µέ ὑποµονή, γιατί οἱ ἀρετές δέν ἀποκτῶνται εὔκολα. Εἰδικό-
τερα οἱ ἀγωνιζόµενοι πρέπει νά πετάξουν ἀπό πάνω τους κάθε βά-

Ἡ συνάντηση Ἀρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργοῦ στὸ Μέγαρο Μαξίµου στέ-
φθηκε µὲ πλήρη ἐπιτυχία. Ἐπιτυχία γιὰ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Ὑπουργὸ
Παιδείας ποὺ δὲν ἔκαναν βῆµα πίσω στὸ ζήτηµα τοῦ µαθήµατος τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Ἡ ἐντολὴ ἐφαρµογῆς τῶν νέων προγραµµάτων σπουδῶν συνε-
χίζει νὰ ἰσχύει. Ἀπὸ τὰ παλαιὰ βιβλία χρησιµοποιοῦνται µόνο ὅσα ἀποσπά-
σµατα συνάδουν µὲ τὸ πνεῦµα τοῦ νέου προγράµµατος σπουδῶν. Ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος δὲν πέτυχε τὸν σκοπό, γιὰ τὸν ὁποῖο πέρασε τὴν πόρτα τοῦ Με-
γάρου Μαξίµου.Αὐτὸς ὁ σκοπὸς ἦταν ἡ ἀναστολὴ ἐφαρµογῆς τῶν νέων προ-
γραµµάτων σπουδῶν. Ἀκόµη χειρότερα ἐγκατέλειψε τὴν ἰσορροπηµένη πρό-
ταση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου γιὰ τὸ µάθηµα, λόγος γιὰ τὸν
ὁποῖο ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης δικαίως ἀρνήθηκε τὴ συµµετοχή του στὴ νέα
ἐπιτροπὴ ποὺ συγκρότησε ἡ Ἱεραρχία γιὰ τὴ συνέχιση τοῦ διαλόγου µὲ τὴν
Πολιτεία. Ὁ διάλογος αὐτός, ὅποτε κι ἂν ξεκινήσει, εἶναι χωρὶς οὐσιαστικὸ πε-
ριεχόµενο καὶ πάντως δὲν πρόκειται νὰ γίνει ἀπὸ µηδενικὴ βάση.

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας προχωρᾶ στὴν τελευταία φάση τοῦ σχεδίου
ἀλλαγῆς τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν µὲ τὴ συγγραφὴ νέων σχολικῶν
βιβλίων ποὺ θὰ εἶναι ἕτοιµα γιὰ τὴ νέα σχολικὴ χρονιά. Τὰ βιβλία γιὰ τὸΛύκειο
εἶναι ἤδη ἕτοιµα, ἐνῷ γιὰ τὸ Γυµνάσιο θὰ ἑτοιµαστοῦν ἁπλὰ ἐγχειρίδια ὑπὸ
τύπον τετραδίου ἐργασιῶν τοῦ µαθητῆ ποὺ θὰ περιέχουν µέρος τοῦ βοηθη-
τικοῦ ὑλικοῦ ποὺ ἤδη ἔχει ἀναρτηθεῖ στὸ διαδίκτυο. ∆ὲν θὰ ὑπάρχουν βιβλία
µὲ µορφὴ δοκιµίου, συνεχοῦς λόγου, ὅπως αὐτὰ ποὺ ξέραµε µέχρι σήµερα.
Σὲ κάθε περίπτωση τὰ νέα ἐγχειρίδια, µὲ ὅποια µορφὴ κι ἂν λάβουν, θὰ συ-
νάδουν πλήρως µὲ τὰ νέα Προγράµµατα Σπουδῶν. Ἡ συστηµατικὴ διδα-
σκαλία τῆς Παλαιᾶς∆ιαθήκης, τῆς Καινῆς∆ιαθήκης, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστο-
ρίας, τῆς ὀρθόδοξης λατρείας καὶ δογµατικῆς, τῶν ξένων θρησκευµάτων αὐτο-
τελῶς καὶ τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἠθικῆς ἐγκαταλείπονται. Ἀντὶ αὐτῶν υἱο-
θετεῖται ἕνα µάθηµα Θρησκευτικῶν µὲ κύριο γνώρισµα τὴν ἐνασχόληση µὲ
κάποιες θεµατικὲς ἑνότητες ποὺ εἶναι γεµάτες ἀπὸ διαθρησκειακὰ παράλλη-
λα καὶ συγκρητιστικὴ προσέγγιση φαινοµένων τῆς θρησκείας.

Ἡ Ἐκκλησία µοιάζει νὰ µὴ ἀντιλαµβάνεται τὴν ταχύτητα µὲ τὴν ὁποία δρο-
µολογεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὶς ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τὸ µάθηµα τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Ὅταν οἱ τρεῖς Μητροπολίτες καὶ κάποιοι ἐµπειρογνώµονες ποὺ
ἐκεῖνοι θὰ ἐπιλέξουν θὰ συζητοῦν µὲ στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἤδη
τὸ Ὑπουργεῖο θὰ στέλνει πρὸς ἐκτύπωση τὰ νέα βιβλία. Ὁ διάλογος ξεκινᾶ
ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ὑπουργείου µὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι αὐτὸς ἀναφέρεται
ἁπλῶς σὲ βελτιωτικὲς κινήσεις ποὺ µποροῦν νὰ γίνουν ἐπὶ τοῦ νέου προ-
γράµµατος σπουδῶν, γιὰ νὰ ληφθοῦν δῆθεν ὑπόψη κατὰ τὴ συγγραφὴ τῶν
νέων βιβλίων.

Ἂν ὑπάρχει πραγµατικὸ ἐνδιαφέρον τῆς ∆ιοικούσας Ἐκκλησίας γιὰ τὸ µά-
θηµα τῶν Θρησκευτικῶν µοναδικὸ αἴτηµά της πρέπει νὰ εἶναι ἡ ὁλοκληρω-
τικὴ ἀπόσυρση τῶν νέων προγραµµάτων σπουδῶν, ἡ ἐπάνοδος στὸ µέχρι
σήµερα διδασκόµενο µάθηµα µὲ τὴ χρήση τῶν τωρινῶν βιβλίων καὶ ἡ συζή-

Ἡ ἀνακινουμένη ἀναθεώρησις τοῦ Συντάγματος ἀφήνει ἀνοικτὰ ὅλα τὰ ἐνδεχόμενα διὰ μίαν
νέαν τοποθέτησιν τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας· Ἡ ἀμφισβήτησις τῆς Συνθήκης τῆς
Λωζάννης ἀπὸ τὴν Τουρκίαν θίγει ἰδιαιτέρως τὴν Θράκην. Καί τά δύο προβλήματα ὀφείλονται
εἰς τήν πολιτικήν τῆς κυβερνήσεως. Ποίους παράγοντας ὀφείλει νὰ σταθμίση ἡ Ἱεραρχία;

Τοὺς Ποµάκους τοὺς γνωρίζοµε ὅλοι. Οἱ ἀνόητοι κυβερνοῦν τὸ Κράτος
τῶν Ἀθηνῶν, καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζοµε. Ἀλλὰ πρῶτα ἂς µείνοµε εἰς τοὺς Πο-
µάκους µας. Εἶναι πράγµατι γεγονός, ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐπιστηµονικῶς
ἀδιάψευστα στοιχεῖα περὶ τῆς καταγωγῆς των. Κατὰ τὸ δεύτερο ἥµισυ τοῦ
19ου αἰῶνος ἡ Σόφια ἐκµεταλλεύτηκε τὸ γεγονὸς αὐτὸ καὶ ἰσχυρίσθηκε, ὅτι
οἱ Ποµάκοι εἶναι ἐξισλαµισθέντες Βούλγαροι. Τὸν ἰσχυρισµὸ αὐτὸν τὸν
ἀπέρριψαν Βούλγαροι ἱστορικοὶ ὡς ὁ καθηγητὴς Στρασιµίρωφ. Προηγου-
µένως, τὸ 1789, ὁ Τσέχος καθηγητὴς Γίρατσεκ, διατελέσας ὑπουργὸς Παι-
δείας τῆς Ἡγεµονίας τῆς Βουλγαρίας, κατέληξε εἰς τὸ συµπέρασµα, ὅτι οἱ
Ποµάκοι εἶναι µᾶλλον Ἕλληνες. Εἰς τὸ συµπέρασµα αὐτὸ κατέληξε ὁ Γίρα-
τσεκ βάσει γλωσσολογικῶν, µᾶλλον, παρὰ ἱστορικῶν ἐρευνῶν. Ἔκτοτε ἡ
ἱστορικὴ ἔρευνα ξεπέρασε τὰ ὅρια ποὺ ἔθεσε ἡ ἔρευνα τοῦ Γίρατσεκ.

Ἐπιστηµονικῶς ἀναµφισβήτητο εἶναι, ὅτι εἰς τὴν ἀρχαιότητα ζοῦσαν εἰς
τὴν περιοχὴ ποὺ ζοῦν σήµερα οἱ Ποµάκοι οἱ Ἀγριάνες. Ὁ βασιλεύς τωνΛα-
γαρὸς ἀκολούθησε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο εἰς τὴν κατὰ τῆς Περσίας ἐκστρα-
τεία του. Μετὰ τὸν 4ον αἰῶνα οἱ Ἀγριάνες ἐκχριστιανίσθηκαν. Καὶ αὐτὸ
εἶναι ἐπιστηµονικῶς ἀναµφισβήτητο. Ἔκτοτε ὅµως τὰ ἴχνη τῶν Ἀγριάνων
χάθηκαν εἰς τὴν δίνη τῶν ἀδιάλειπτων βαρβαρικῶν φύλων ἐναντίον τῆς

Μεταναστευτικόν: Παγὶς ἢ εὐκαιρία;
Γράφει ὁ κ. Κρίτων Ἰακώβου, ∆ρ φαρµακοποιός

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ Θράκη εἰς τό ἔλεος τῶν ἐθνοκτόνων
- Οἱ Ποµάκοι καί οἱ ἀνόητοι -

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἐµ. ∆ηµητράκης

Τὸ θρησκευτικὸ στοιχεῖο δὲν ἀποτελοῦσε ποτὲ στοιχεῖο ἀναφορᾶς ἢ
ἄσκησης πολιτικῆς γιὰ τοὺς Τουρκοκύπριους. Ὡστόσο, τὰ τελευταῖα χρό-
νια καὶ εἰδικότερα µετὰ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἐρντογάν στὴν Τουρκία ἄρχισαν νὰ
δηµιουργοῦνται καὶ στὰ κατεχόµενα τµήµατα θρησκευτικῶν σπουδῶν,
ὅπου φοιτοῦν κυρίως ἄτοµα ἀπὸ τὴν Τουρκία, στὰ ὁποῖα προσφέρονται
ὑποτροφίες. Στὴν ὅλη προσπάθεια ἐξισλαµισµοῦ τῶν κατεχοµένων, κάτι
ποὺ προκαλεῖ τὴν ἔντονη ἀντίδραση τῶν Τουρκοκυπρίων, ἐνεργὸ ρόλο
παίζει ἡ «πρεσβεία» τῆς Τουρκίας στὰ κατεχόµενα. Φροντίζει τὴν ἐργοδό-
τηση ἰµάµηδων καὶ ἔχει οὐσιαστικὴ ἐµπλοκὴ στὴν ἀνέγερση τζαµιῶν σὲ
διάφορες περιοχές, κυρίως σὲ ἑλληνοκυπριακὰ χωριά.

Ὁ Ἀχµὲτ Ντζιαβὶτ Ἂν σηµειώνει πὼς ἡ προσπάθεια ἐξισλαµισµοῦ τῶν
κατεχόµενων περιοχῶν τοῦ νησιοῦ ξεκίνησε εὐθὺς µετὰ τὴν τουρκικὴ
εἰσβολὴ τὸ 1974. Σὲ ἔρευνά του, τὴν ὁποία δηµοσιεύει τὸ Κυπριακὸ Κέν-
τρο Εὐρωπαϊκῶν καὶ ∆ιεθνῶν Θεµάτων τοῦ Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, ὁ
καθηγητὴς Ἀχµὲτ Ντζιαβὶτ Ἂν ἀναφέρει ὅτι ἡ διαδικασία ἐξισλαµισµοῦ ξε-
κίνησε µὲ τὴ µετατροπὴ χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν σὲ τζαµιά.

Τὴν ἴδια ὥρα, ἀναπτύσσεται µία ἀντιπαράθεση µεταξὺ ἀτόµων, κυρίως

Πῶς ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νὰ ἀλλοιώση
καὶ θρησκευτικῶς τὰ κατεχόµενα

Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Πιµπίσης

• Τὸ Ἔπος τοῦ '40. «Θέλει
ἀρετὴ καὶ τόλµη ἡ ἐλευθε-
ρία». Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Γ.
Μπράνη, Σ.Σ. - ∆ηµοσιο-
γράφου - Νοµικοῦ. Σελ. 3

• Ἡ µάχη τοῦ Ρίµινι καὶ ὁ ἥρωας
τῆς Πίνδου Ἰωάννης Καρα-
βίας. Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσού-
πρα, ∆ρ Θεολογίας. Σελ. 5

• Αἱ ἐθνικαὶ ἐπέτειοι καὶ διατὶ
τὰς ἑορτάζοµεν. Τοῦ κ. Χρύ-
ση Μιχαηλίδη. Σελ. 5

• Ἱστορικαὶ µνῆµαι: Οἱ ξεχα-
σµένοι ἡγέται τοῦ Ἔπους
τοῦ 1940-41. Γράφει ὁ κ.
∆ιονύσιος Βουλγαρόπου-
λος. Σελ. 6

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὰ µέσα µαζικῆς ἐνηµέρωσης ποὺ ἐλέγχονται πλήρως ἀπὸ τὸ∆ιεθνῆ Πο-
λιτικὸ Σιωνισµὸ καθὼς καὶ τὰ ἐντεταλµένα ὄργανά τους ποὺ ἀποτελοῦν τὴν
«Πέµπτη φάλαγγα» ἐντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, βοµβαρδίζουν συνεχῶς
τὸ λαό µας µὲ λέξεις παραπλανητικὲς καὶ κενὲς περιεχοµένου, τοῦ τύπου
"ξενοφοβία", "ἰσλαµοφοβία", "ὁµοφοβία", "ρατσισµός", "φασισµός", "σεξι-
σµός", "ὑποκίνηση µίσους", "µισαλλοδοξία", "δογµατισµός", "σκοταδισµὸς"
κ.λπ., ποὺ ὅµως διεγείρουν ἀσυναίσθητα ἐνοχὲς καὶ τύψεις σὲ µεγάλη µερί-
δα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Πολλοὶ φοβούµενοι µὴ τυχὸν καὶ χαρακτηρι-
στοῦν ρατσιστές, ὀπισθοδροµικοί, σκοταδιστὲς καὶ φασίστες σπεύδουν νὰ
δικαιολογηθοῦν καὶ γιὰ τὴ παραµικρὴ διαµαρτυρία τους ποὺ σχετίζεται µὲ
τὴν ὑποκινούµενη εἰσβολὴ τῶν ἀλλοδαπῶν στὴ Πατρίδα µας. Οἱ περισσό-
τεροι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀρχικὰ ἀντιδροῦν, στὴ συνέχεια κυριευόµενοι ἀπὸ τὸ
φόβο τῆς τιµωρίας τους, ὑπαναχωροῦν καὶ ἀνασκευάζουν τὰ λεγόµενά τους
µὴ τυχὸν καὶ τοὺς προσάψουν οἱ καθωσπρεπιστὲς τῆς καθεστηκυίας τάξης

2ον
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ[5]

Κείµενο, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ καὶ τὸ
ἐπίσηµο Κείµενο τῆς Λατρείας τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ ἐκπο-
νήθηκε κατόπιν πολυετοῦς ἔρευνας
καὶ µελέτης, ὑπὸ τοῦ ἀείµνηστου κα-
θηγητοῦ Βασιλείου Ἀντωνιάδου[6],
ἔπειτα σχετικῆς ἀναθέσεως ἀπὸ τὸ
Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο[7], προ-
έκυψε τὸ Κείµενο τοῦ 1904, ποὺ συν-
ιστᾶ καὶ τὸ ἐγγύτερο Κείµενο ὡς
πρὸς τὸ ἀρχικό, ὡς πρὸς αὐτὸ δηλ.
ποὺ χρησιµοποίησε ἀπ’ ἀρχῆς ἡ
Ἀδιαίρετη µέχρι τὸ 1054 Ἐκκλησία
καὶ ἡ συνέχεια Αὐτῆς, ἡ Ὀρθόδοξη

δηλ. Ἐκκλησία, ἕως τῆς σήµερον.
Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Κείµενο, δὲν

παρουσιάζει ἐν προκειµένῳ κάποια
ἄλλη ἰδιαίτερη γραφή, διακρίνεται
ἁπλῶς καὶ διαφοροποιεῖται, παρου-
σιάζοντας µία µικρή, ὅπως ἐπιση-
µάνθηκε νωρίτερα, καὶ ἐπουσιώδη,
ὡς πρὸς τὸ νόηµα, διαφορά, ὅπου
τὸ ρῆµα «ἐξῆλθον», στὸ α’ ἡµιστίχιο
τοῦ Β’ Ἰω. 7, ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ
ρῆµα «εἰσῆλθον»: «Ὅτι πολλοὶ
πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσµον,
οἱ µὴ ὁµολογοῦντες Ἰησοῦν
Χριστὸν ἐρχόµενον ἐν σαρκί·
οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντί-
χριστος».

β. Ἡ συνάφεια τοῦ κειµένου
Ἡ Β’Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστό-

λου, Εὐαγγελιστοῦ καὶ Προφήτου
Ἰωάννου, εἶναι ἡ πιὸ σύντοµη Ἐπι-
στολὴ τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ἀποτε-
λούµενη ἀπὸ ἕνα καὶ µόνο κεφάλαιο,
δεκατριῶν µόλις στίχων.

Ἡ Ἐπιστολὴ αὐτὴ ἀπευθύνεται
«ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις
αὐτῆς». Μὲ τὴν φράση αὐτὴ ἐννοεῖ-
ται προφανῶς µία ἐκκλησιαστικὴ
κοινότητα, σύµφωνα πάντοτε µὲ τὴν
ἄποψη τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἰω. Καρα-
βιδόπουλου[8].

Τὸ θέµα τὸ ὁποῖο διαπραγµατεύε-
ται, ἅπτεται προβληµάτων διαστρέ-
βλωσης τῆς Πίστεως ἀπὸ µερικοὺς
καθὼς καὶ ὁδηγίες καὶ συµβουλὲς
γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐντοπίσουν τέτοιου
εἴδους “κρούσµατα”, ποιὰ δηλ. εἶναι
τὰ κριτήρια τῆς ὑγιοῦς διδασκαλίας
καὶ ποιὰ τῆς ψευδοῦς, ὅπως καὶ τὴ
στάση ποὺ πρέπει νὰ τηρήσουν οἱ
χριστιανοὶ ἀπέναντι σὲ τέτοιους ψευ-
δοδιδασκάλους «ἵνα µὴ ἀπολέσητε

ἃ εἰργασάµεθα ἀλλὰ µισθὸν πλή-
ρη ἀπολάβητε»[9], ὅπως χαρακτη-
ριστικὰ τοὺς τονίζει ὁ Εὐαγγελιστὴς
Ἰωάννης.

Λίγο πιὸ πρὶν ἦταν κατηγορηµα-
τικὸς λέγοντάς τους πὼς ἡ ἔννοια
τῆς ἀγάπης συνίσταται καὶ κατανοεῖ-
ται στὴν Ἐντολὴ «ἵνα περιπατῶµεν
κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ»[10].
Ὁποιαδήποτε παρέκκλιση ἀπὸ αὐτὴ
τὴν πορεία, ὑπολανθάνει µία ἑκού-
σια ἢ ἀκούσια ἀποδοχὴ µιᾶς δι-
δαχῆς ξένης καὶ διαφορετικῆς ἀπὸ
αὐτῆς τοῦ Χριστοῦ.

Συνοψίζει δηλ. µὲ λίγα λόγια τὰ
δύο βασικὰ θέµατα τῆς Α΄ Ἐπι-
στολῆς του, χωρὶς ὅµως νὰ παραµέ-
νει νοηµατικὰ µόνο ἐκεῖ, ἀλλὰ προ-
χωράει ἀκόµη περισσότερο, ἀνα-
πτύσσοντας καὶ συµπληρώνοντας
ταυτόχρονα τὴ ∆ιδασκαλία γιὰ τὸ
Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ποὺ εἶχε ἤδη
ἀρχίσει στὴν Α’ Ἐπιστολή του.

Θὰ δοῦµε παρακάτω µὲ πιὸ ἁπτὸ
τρόπο, πόσο ἐπηρεάζει ἡ συνάφεια

τοῦ συγκεκριµένου στίχου ἀλλὰ καὶ
ὁλόκληρης τῆς µικρῆς αὐτῆς Ἐπι-
στολῆς καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ πόσο
εὔκολα µπορεῖ νὰ παρασυρθεῖ ὁ
ἐρευνητὴς καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ λαν-
θασµένα ἑρµηνευτικὰ µονοπάτια,
ἐκλαµβάνοντας ὡς κοινὸ καὶ ταυτί-
ζοντας συνάµα τὸ περιεχόµενο τοῦ
συναφειακοῦ ὑλικοῦ ποὺ προηγεῖ-
ται, δηλ. τὴν Χριστολογία τῶν σχε-
τικῶν τῆς Α΄ Ἰω. µὲ αὐτὴ τοῦ ὑπὸ
ἔρευνα χωρίου.

γ. Ἑρµηνευτικαὶ
Παρατηρήσεις

Ἡ ἔγνοια καὶ ὁ φόβος αὐτὸς τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου ἀναφορικὰ µὲ τὶς
αἱρετικὲς διδασκαλίες ποὺ “κυκλοφο-
ροῦσαν” ἐκείνη τὴν περίοδο καὶ ὁ
κίνδυνος παραπλάνησης τῶν χρι-
στιανῶν ποὺ αὐτὲς ἐγκυµονοῦσαν,
δὲν ἀποτελεῖ ὅπως καὶ πρωτύτερα
εἴδαµε ἕνα στοιχεῖο ποὺ γιὰ πρώτη
φορά τὸ συναντοῦµε σὲ αὐτὴν ἐδῶ
τὴν Ἐπιστολή.

Στὴν ἀµέσως προηγούµενη Ἐπι-
στολή του, στὴν Α’ Ἰω. δηλ., ὁ συγ-
γραφέας ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ τῶν
χριστιανῶν γιὰ τοὺς ψευδοπρο-
φῆτες καὶ τὶς πλανεµένες διδασκα-
λίες τους, οἱ ὁποῖοι δὲν ὁµολογοῦν
καὶ δὲν παραδέχονται «Ἰησοῦν
Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα[11]».

Εἶναι γνωστὸ ἄλλωστε τὸ πρό-
βληµα ποὺ ἀντιµετώπισε ἡ Ἐκκλη-
σία τῶν πρώτων αἰώνων µὲ τὴν
αἵρεση τῶν δοκητῶν ποὺ πρέ-
σβευαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲ
σαρκώθηκε πραγµατικὰ ἀλλὰ φαι-
νοµενικά, “κατὰ δόκησιν” ὅπως ὑπο-
στήριζαν, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀνοµασία “δο-
κῆτες” ποὺ ἀργότερα τοὺς ἀποδόθη-
κε.

Ἕνας τέτοιος αἱρετικός, σύγχρο-
νος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἦταν καὶ ὁ
Κήρινθος. Αὐτὸς δεχόταν ὅτι ὁ Θεὸς
Λόγος δὲ σαρκώθηκε πραγµατικὰ
ἀλλὰ ὅτι δῆθεν κατοίκησε στὸν
ἄνθρωπο Ἰησοῦ ἀπὸ τὴ στιγµὴ τῆς

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.

«Οἱ Ἕλληνες δὲν πολεµοῦν διὰ τὴν νίκην, ἀλλὰ
διὰ τὴν δόξαν» ἦτο ἡ ἀπάντησις τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἰ. Μεταξᾶ, ὅταν ὁ Ἄγγλος
πρέσβυς ἐπεχείρησε νὰ τὸν πείση ὅτι τὰ στρα-
τεύµατα τῆς πατρίδος δὲν θὰ ἦσαν ἱκανὰ νὰ ἀντι-
µετωπίσουν τὴν εἰσβολὴν τῶν ἐχθρικῶν δυνάµε-
ων. Ὁ Μεταξᾶς ἐπηληθεύθη. Ἡ Ἑλλὰς ὄχι µόνον
ἔγραψε χρυσὰς σελίδας ἱστορίας εἰς τὸ πεδίον
τῶν µαχῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀντίστασιν, ἡ ὁποία

ἠκολούθησε µὲ πρῶτον ἀπ’ ὅλους νὰ δίδη τὸ πα-
ράδειγµα τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Χρύ-
σανθον, ὁ ὁποῖος ἠρνήθη τὴν παράδοσιν τῆς
πρωτευούσης καὶ τὴν ὁρκωµοσίαν τῆς διορισµέ-
νης Κυβερνήσεως.

Παρῆλθεν ἤδη διάστηµα πλέον τῶν ἑβδοµή-
κοντα ἐτῶν ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ ἐσηµάδευσαν
καθοριστικῶς τὴν πορείαν τῆς Χώρας. Τὰ ἐρωτή-
µατα ποὺ ἀνέκυψαν τότε εἰς τὸν Ἑλληνισµὸν προ-

βάλλουν καὶ σήµερα ἐπιτακτικά. Θὰ ἀντισταθῶµεν
ἢ θὰ συµβιβασθῶµεν;

Ἡ πολιτικὴ κατάστασις
Ἡ Γερµανία φαίνεται σήµερον ὅτι δὲν συνετίσθη

ἀπὸ τὰ παθήµατα τῶν δύο παγκοσµίων πολέ-
µων, µὲ τοὺς ὁποίους αἱµατοκύλισε τὴν ἀνθρω-
πότητα. Ἐξακολουθεῖ νὰ ἐπιθυµῆ νὰ ἀντιγράφη
τὴν Ἀθηναϊκὴν Ἡγεµονίαν εἰς τὸ νέον πλαίσιον

ποὺ διεµόρφωσε, διὰ νὰ ἐξυπηρετῆ τὰ συµφέ-
ροντά της, εἰς αὐτὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
∆ὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι µὴ εὐκαταφρόνητον ποσο-
στόν, τῶν Ἄγγλων ἐπιθυµοῦν τὸ λεγόµενον «Bre-
xit», δηλαδὴ τὴν ἔξοδον τῆς χώρας των ἀπὸ τὴν
Ε.Ε., διὰ λόγους ἐθνικῆς ὑπερηφανείας, καθὼς
δὲν ἐπιθυµοῦν νὰ εὑρίσκωνται εἰς ἕνα συνασπι-
σµόν, τὸν ὁποῖον ἐλέγχει ἡ κυβέρνησις τῆς Γερ-
µανίας.

Εἰς τὴν Ἑλλάδα οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς
Πρωθυπουργοὺς ἢ τοὺς προσκειµένους εἰς
αὐτοὺς συµβούλους ἦσαν προσκείµενοι πρὸς τὴν
Γερµανίαν, ἡ ὁποία µέσῳ ἑταιρειῶν καὶ ἄλλων
ἐπενδύσεων ἐφρόντιζε νὰ ἱκανοποιῆ πάντας µὲ
τὰς οἰκονοµικὰς συναλλαγάς. Εἰς τοσοῦτον σηµεῖ-
ον ἐφθάσαµεν, ὥστε πρὸ ὀλίγων ἐτῶν νὰ ὑπάρ-
χη εἰς τὸν τόπον ἐπισήµως µὴ ἐκλεγµένη ἀπὸ τὸν
λαὸν κυβέρνησις «τεχνοκρατῶν»! Εἶναι ἀληθὲς ὅτι
αἱ δικτατορίαι προτιµοῦν διορισµένας κυβερνή-
σεις, διὰ νὰ τελοῦν εὐκόλως ὑπὸ τὸν ἔλεγχόν
τους. Αὐτὸ ποὺ παρουσιάζεται ὡς πανάκεια π.χ.
«οἱ τεχνοκράται θὰ δώσουν τὴν λύσιν» ἴσως εἶναι

Ἐμπρὸς δι’ ἕν νέον ἡρωϊκὸν ἔπος!

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραµάδου, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Aἱ τεκτονικαὶ παρεµβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν
4ον

Ὅταν ἡ Μασονία ὠργάνωνε
Τουρκο-ελληνικὴν Αὐτοκρατορίαν!

Κατὰ τὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ ΙΘ΄ αἰώνα καταβλήθηκαν µεγάλες µασο-
νικὲς προσπάθειες, µὲ τρόπο µάλιστα ἐντελῶς συνωµοτικό, γιὰ τὴν δηµι-
ουργία µιᾶς Τουρκο-ελληνικῆς Αὐτοκρατορίας! Ὁ µασόνος ὅµως σουλ-
τάνος, Μουρὰς ὁ Ε΄, τὸν ὁποῖο οἱ τέκτονες προώθησαν ἐξ ὑπαρχῆς στὸν
σουλτανικὸ θρόνο, ἀποδεχόµενον τὴν σχεδιαζόµενη ἐκείνη «Αὐτοκρατο-
ρία», ἀνατράπηκε ἀπὸ ἄλλων συνωµοσία καὶ φυλακίστηκε! Οἱ µασόνοι
ὡστόσο δὲν τὸ ἔβαλαν κάτω... Ἰδοὺ τώρα ἡ -ἀπίστευτης πλοκῆς- συνέχεια
τῆς φοβερῆς ἐκείνης τεκτονικῆς προσπάθειας:

...Ἡ τύχη τοῦ Μουρὰτ ἀπετέλεσε τὸ ἀντικείµενο παρατόλµου ἐπι-
χειρήσεως [τοῦ µασόνου καὶ τραπεζίτη] Κλεάνθους Σκαλιέρη, ὁ ὁποῖος
προσέφυγεν εἰς τὸν διάσηµον Γάλλον καθηγητὴν Ἰωάννην Μαρτί-
νον Σαρκώ, τέκτονα ἐπίσης. Ὁ Σαρκὼ ἀπέστειλε εἰς Κωνσταντινού-
πολιν τὸν συνεργάτην του Ἀλβέρτον Ντιουνώ, τοῦτον δὲ καθὼς καὶ
τὸν Ἕλληνα ἰατρὸν Ἰωάννην Πανάν, ὁ Σκαλιέρης εἰσήγαγεν εἰς τὸ
διαµέρισµα τοῦ [φυλακισµένου, τέως Σουλτάνου!] Μουράτ, ἐξαγορά-
σεις [!] τοὺς φρουροὺς τοῦ ὑπὸ τὰ ἀνάκτορα τοῦ Τσεραγκὰν ὑδρα-
γωγείου! Οἱ ἰατροὶ ἐφήρµοσαν ὑδροθεραπείαν καὶ ὑπνωτισµὸν διὰ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.



Σελὶς 2α 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Τὸ ἡρωϊκὸν «ΟΧΙ» τοῦ 40 καὶ τὰ σηµερινὰ ἐνδοτικά µας «ναί»!

Ἔτος Λ∆´, Ἀριθµ. 45/28 Ὀκτωβρίου 2016
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙ-
ΟΥ ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑ «Γυναικεία
ἐμφάνιση». Ὅταν χαθεῖ ὁ ἔλεγχος
ὑπάρχει πρόβλημα- κρίση. Σχ.
20,50x14 σσ 250. Ἀθήνα 2016. Ἔκδο-
ση τοῦ συγγραφέα
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

ORTHODOX LIFE, ἐκδίδεται διμη-
νιαίως, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς
Ἁγίας Τριάδος, εἰς Τζόρνταβιλ, Ν.
Ὑόρκη. Μάϊος – Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ.
2016.

PRAVOSLAVNAYA RUS. Δεκα-
πενθήμερον περιοδικὸν (εἰς γλῶσσαν
ρωσικήν), ἔκδοσις τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας
Τριάδος. Jordanville Ν.Υ. Ἰούλ., Αὔγ.,

Σεπτ. 2016.
ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ, Μηνιαῖον Ὀρθόδο-

ξον Χριστιανικὸν περιοδικὸν τῆς
Ἀδελφότητος «Λυδία». Ἰούλ., Αὔγ.,
Σεπτ., Ὀκτ. 2016. Θεσσαλονίκη.

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ Ἐσφι-
γμενίτης, Διμηνιαία Ὀρθόδοξος
Ἔκδοσις Ἁγίου Ὄρους. Μάϊος –
Ἰούν., Ἰούλ. – Αὔγ. 2016. Ἅγιον Ὄρος.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Μηνιαῖον
Δελτίον τοῦ Ἱδρύματος Ἁγ. Νε-
κτάριος. Σεπτ. – Ὀκτ. 2016. Λευκωσία.

Ἀρχιµ. Ἰωάννου Κωστώφ, «ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ», ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ», ΣΤΑΜΑΤΑ 2016, σελ.377

Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου Ἀρχι-
μανδρίτης π. Ἰωάννης Κωστώφ εἶναι
γνωστός καί γιά τό πλούσιο συγγρα-
φικό του ἔργο. Τήν προηγούμενη
ἑβδομάδα εἴχαμε παρουσιάσει τό βι-
βλίο του «ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟ-
ΓΗΤΙΚΗΣ», σήμερα θά παρουσιά-
σουμε ἐπίσης μία νέα ἔκδοση μέ τίτλο
«ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ». Ἡ παροῦ-
σα ἔκδοση ἐξετάζει τό μέγα μυστήριο
τῆς πίστεως, τήν βάση ὅλων τῶν
ἀρετῶν. Πρόκειται γιά ἕνα βοήθημα
πούἀποσκοπεῖἀφ’ἑνόςνάἑδραιώση
τούς χριστιανούς στήν πίστη τους καί
ἀφ’ ἑτέρου νά δώση ἐπιχειρήματα,
ὥστε νά ὁδηγήσουν καί ἄλλους
ἀνθρώπους στήν σωτηρία μέ τήν
πειθῶκαίτήνδιδασκαλίαἀλλάκαίμέ
τό πνεῦμα τῆς πραότητος.

“Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μέ τήν πί-
στη”, μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος
Μπριαντσανίνωφ, “ὑπέμειναν σκλη-
ρές δοκιμασίες. Ἔχοντας οἰκειωθεῖ
τόν πλοῦτο καί τήν εὐφροσύνη τῆς
αἰώνιας ζωῆς, θεώρησαν σκουπίδια
τά θέλγητρα τῆς πρόσκαιρης. Μέ τήν
πίστηδέχονταντίςθλίψειςκαίτίςστε-
νοχώριες σάν δῶρα τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, δῶρα μέ τά ὁποῖα Ἐκεῖνος
τούςἀξίωσενάγίνουνμιμητέςκαίμέ-
τοχοι τῶν παθημάτων ἑνός ἀπό τά
πανάγια Πρόσωπά Του, πού ἔστερξε
νά δεχθεῖ τή φύση μας καί νά οἰκονο-
μήσει τή λύτρωσή μας. Ἡ ἀπέραντη
εὐφροσύνη, πού γεννιέται ἀπό τήν πί-
στη, καταβροχθίζει τή σκληρότητα
τοῦ πόνου. Ἔτσι, στή διάρκεια ὀδυ-
νηρῶν βασάνων, νιώθει κανείς μόνο
τέρψη”.

Ὁ συγγραφέας τοῦ πονήματος
αὐτοῦ, π. Ἰωάννης γνωρίζοντας τήν
σπουδαιότητα τῆς πίστεως στήν κα-
θημερινή ζωή τοῦ πιστοῦ μᾶς προσ-
φέρει τό παρόν βιβλίο, τό ὁποῖο εἶναι
γραμμένο μέ τόν προσωπικό τρόπο
πού χαρακτηρίζει τόν συγγραφέα.
Μᾶς παρουσιάζει τίς ἐμπειρίες ἀλλά
καί συμβουλές Πατέρων τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀνθρώπων πού εὐαρέστησαν τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί κοσμικῶν
ἀνθρώπων, δίνοντας τήν προσωπική
του κρίση ὅποτε χρειάζεται, ἡ ὁποία
βασίζεται στήν πολυετῆ πεῖρα του ὡς
πνευματικοῦ.Γραμμένομέἁπλό,σύν-
τομο καί εὐκατανόητο τρόπο, γνωρί-
ζοντας τόν ψυχισμό τοῦ ἀνθρώπου,

κάνονταςχρήσηπαραδειγμάτωνἀπό
τόν σύγχρονο τρόπο ζωῆς, ὥστε νά
κεντρίση τόν ἀναγνώστη καί νά τόν
ὁδηγήση στό ἀληθινό φῶς τῆς διδα-
σκαλίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη-

σίας μας. Χαρακτηριστικά γράφει
«Στά computers τῶν ἀεροπλάνων βά-
ζουν τό πρόγραμμα πτήσεως. Ἄν βά-
λουν λάθος συντεταγμένες θά ἐπέλθη
σύγκρουσι. Τό ἴδιο καί στήν ψυχή
μας꞉ Ὁ διάβολος βάζει λάθος στοι-
χεῖα, γιά νά συγκρουσθοῦμε μέ τό
Θεό». Ἐπίσης, παρουσιάζονται ποι-
ήματα, μέσα ἀπό τά ὁποῖα ὑμνεῖται ἡ
ἀρετή τῆς πίστεως, ὅπως τοῦ Δροσί-
νη, τοῦ Βερίτη καί ἄλλων.

Σταχυολογοῦμε μία συμβουλή,
σχετικά μέ τήν πίστη, τοῦ μεγάλου
συγχρόνου ἁγίου τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας Νικόλαος Βελιμίροβιτς,
πού χαρακτηριστικά γράφει ꞉ «Ὁ
ἄνθρωποςκρατάειτόμπαστούνι.Καί
τό μπαστούνι στηρίζει τόν ἄνθρωπο.
Μερικοίβέβαιατόκρατοῦνγιάὀμορ-
φιά. Μά οἱ πιό πολλοί τό ἔχουν γιά
στήριγμα στό δύσκολο δρόμο τους.
Ἔτσι καί ἡ πίστη εἶναι καί κόσμημα
καί στήριγμα. Ὅσο ἤσουν πλούσιος
τήν εἶχες πιό πολύ γιά στολίδι. Τώρα [
στήν πτωχεία σου ] τήν ἔχεις σάν τό
πιό ἀναγκαῖο στήριγμα. Ἡ πίστι πού
στηρίζει εἶναιπιόθερμήκαίπιόδυνα-
τή ἀπό τήν πίστι πού ἁπλῶς στολίζει».

Γ.Κ.Τ.

Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, σελ. 55

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Νέας Σμύρ-
νης καί ὁ Σεβασμιώτατος κ. Συμεών
προέβησαν στήν ἔκδοση τῆς Ἀκο-
λουθίας τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἁγίου
Εὐχελαίου. Ἡ ἔκδοση αὐτή βασί-
σθηκε στήν μελέτη τοῦ μακαριστοῦ
καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς στήν
Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημί-
ου τῆς Θεσσαλονίκης Ἰωάννου
Φουντούλη. Ὁ λόγος πού ὁδήγησε
τόν Σεβασμιώτατο στήν τύπωσή της,
ὅπως σημειώνει καί ὁ ἴδιος, εἶναι ὅτι
τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου, ἐπειδή
εἶναι ἀπό τίς πλέον ἐκτενεῖς ἀκο-
λουθίες, οἱ ἱερεῖς ἀναγκάζονται νά
τό περικόπτουν αὐθαίρετα καί χω-

ρίς κριτήρια. Ἔτσι, γιά νά παγιωθῆ
στήν Ἱερά Μητρόπολη ἕνας ὁμοι-
όμορφος τρόπος τελέσεώς του ἐξε-
δόθη ἡ ἔκδοση αὐτή. Ἐπίσης ἡ ἀκο-
λουθία εἶναι συντομώτερη, ἐπειδή οἱ
εὐχές εἶναι μικρότερης ἔκτασης,
ἀφοῦ, ὅπως τονίζει ὁ Σεβασμιώτα-
τος « οἱ εὐχές αὐτές τῶν νεωτέρων
ἐκδόσεων εἶναι κατά πολύ ἐκτενέ-
στερες λόγῳ προσθηκῶν». Νά ἐπι-
σημάνουμε ὅτι ἡ ἔκδοση εἶναι
εὔχρηστη, καλαίσθητη καί παρου-
σιάζονται χρήσιμες ἐπισημάνσεις
πρός τούς πρεσβυτέρους μέ σκοπό
τήν σωστή τέλεση τοῦ μυστηρίου.

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΣΑΒΒΑΪΤΗΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ µας ἱστορία εἶναι ὑφασµένη µὲ τὴν
ἡρωικὴ ἔννοια καὶ λέξη «ΟΧΙ». Κι’ αὐτὸ διότι τὸ Γένος
µας, σὲ ὅλο τὸ ἱστορικό του διάβα, διαπνέεται ἀπὸ τὸ
ὕψιστο ἰδανικὸ τῆς ἐλευθερίας. Ἡ πατρίδα µας ἔχει τὴν
εὐλογία νὰ ὑπάρχει σὲ ἕνα ὑπέροχο τόπο, καὶ τὴν κα-
τάρα νὰ περιστοιχίζεται ἀπὸ ἀπολίτιστους καὶ «πολιτι-
σµένους» βαρβαρικοὺς λαούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιβου-
λεύονται τὴν ὀντότητά της. Ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία εἶναι µία
ἀτέλειωτη ἐξιστόρηση ἐπικῶν ἀγώνων γιὰ τὴν ἐπι-
βίωση τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Σήµερα τιµᾶµε ἕνα ἀπὸ τὰ
πολλὰ «ΟΧΙ», αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε τὴν 28η Ὀκτωβρί-
ου 1040, στὸν ὑπερφίαλο φασίστα Μουσολίνι, ἐκπρό-
σωπο τοῦ φοβεροῦ φασιστικοῦ- ναζιστικοῦ - µιλιταρι-
στικοῦ «ἄξονα», γιὰ τὴν κατάληψη τοῦ κόσµου. Εἰπώ-
θηκε ἀπὸ τὸ στόµα τοῦ ἀειµνήστου Κυβερνήτου Ἰωάν-
νου Μεταξᾶ, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε ὁλόκληρο τὸ Ἔθνος
µας. Ἀψήφησε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὴν τροµερὴ ὑπερο-
πλία τοῦ ἐχθροῦ καὶ ὡς µία γροθιὰ ἑνωµένος, ἔδωσε

τὴν ἄνιση µάχη καὶ ἔγραψε στὰ ἀλβανικὰ βουνὰ
λαµπρὲς σελίδες δόξας. Κατατρόπωσε καὶ καταντρό-
πιασε τὴ φασιστικὴ αὐτοκρατορία, προκαλώντας τὸ
θαυµασµὸ ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητας! Οἱ ἱστορι-
κοὶ λένε πὼς οἱ νίκες τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν Ἰταλῶν
ἔκριναν αὐτὴ τὴν ἴδια τὴν ἔκβαση τοῦ Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου! Αὐτὸ συνεχίστηκε καὶ κατὰ τῆς βάρβαρης
ἐπέλασης τῶν ναζιστῶν τοῦ παράφρονα Ἀ. Χίτλερ. Ἡ
ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ λαοῦ µας, συνέτεινε στὴ συν-
τριβὴ τοῦ δαιµονικοῦ «ἄξονα».Αὐτὰ πρὶν ἀπὸ 76 χρό-
νια. Σήµερα βιώνουµε µία ἄλλου εἴδους ἐπέλαση: τῆς
Νέας Τάξης Πραγµάτων τῶν παγκοσµιοποιητῶν.
Ἀλλὰ φεῦ! Ἡ ἔννοια καὶ ἡ λέξη «ΟΧΙ» διαγράφηκε ἀπὸ
τὸ λεξιλόγιο ἡµῶν τῶν νεοελλήνων καὶ ἀντικαταστά-
θηκε µὲ τὰ «ΝΑΙ»! Θυσιάσαµε τὴν ἐθνικὴ καὶ προσω-
πική µας ἐλευθερία γιὰ χάρη µιᾶς ἐπίπλαστης καὶ πρόσ-
καιρης εὐδαιµονίας µας! Ἰδοὺ γιατί ἡ ἐθνικὴ (ἴσως καὶ
ἡ βιολογικὴ) ἐπιβίωσή µας εἶναι ἀµφίβολη πιά!

Σεβ. Γόρτυνος:
«Οἱ καθολικοὶ
καὶ οἱ προτεστάντες
εἶναι αἱρετικοί»!

ΠΑΡΑΘΕΣΑΜΕ πολλὲς φορὲς
ἀποσπάσµατα ὁµολογιακῶν ὁµι-
λιῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρ-
τυνος κ. Ἱερεµία, ὁ ὁποῖος ἀκο-
λουθεῖ µὲ ἀκρίβεια τὴν ὀρθόδοξη
παράδοση καὶ τοὺς ἁγίους Πατέ-
ρες. Γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχουν
«πολλὲς ἐκκλησίες», παρὰ µόνο
µία, ἡ Ὀρθόδοξος Καθολικὴ
Ἐκκλησία µας! ∆εῖτε µία πρόσφα-
τη ὁµολογία του: «Τὸ κακὸ ὅµως,
χριστιανοί µου, εἶναι ὅτι ὑπάρχουν
µερικοὶ δικοί µας, καὶ µάλιστα ρα-
σοφόροι καὶ µάλιστα ὑψηλοὶ ρα-
σοφόροι, ποὺ λέγουν τὸν ἐντελῶς
ἀθεολόγητο λόγο ὅτι καὶ οἱ Παπι-
κοὶ εἶναι “Ἐκκλησία”. Μὴ χειρότε-
ρα Χριστὲ καὶ Παναγιά!... Ὄχι, δὲν
εἶναι οἱ Παπικοὶ καὶ οἱ Προτεστάν-
τες καὶ γενικὰ ὅλοι οἱ αἱρετικοί, ὄχι
δὲν εἶναι Ἐκκλησία. ΜΙΑ εἶναι ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία µας. Αὐτὴ εἶναι ἠ
“ΜΙΑ, Ἁγία καὶ Καθολικὴ Ἐκκλη-
σία”, γιὰ τὴν Ὁποία µιλᾶµε στὸ
“Πιστεύω” µας. Οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ
Προτεστάντες εἶναι αἱρετικοί, ἀπο-
τελοῦν µία κοινότητα, µία δική
τους συναγωγή, ἀλλὰ δὲν εἶναι
Ἐκκλησία, µὲ τὴν ἔννοια ποὺ τὸ
ζήσαµε σήµερα ἐµεῖς ἐδῶ στὴν
θεία Λειτουργία. Γιατί τὸ τί εἶναι
Ἐκκλησία τὸ γευόµαστε στὴν θεία
Λειτουργία. Ἀφοῦ µὲ τοὺς Παπι-
κοὺς δὲν µποροῦµε νὰ τελέσουµε
µαζὶ τὴν Θεία Λειτουργία, ἄρα
αὐτοὶ δὲν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία»!
Εὐχαριστοῦµε καὶ πάλι Σεβασµιώ-
τατε, εὐχόµενοι νὰ σᾶς µιµηθοῦν
καὶ ἄλλοι Ἐπίσκοποί µας στὸν
ὁµολογιακό σας ἀγώνα!

Θεωρεῖται
τροµοκρατία
ἡ ἄρνησις τοῦ Ἰσλὰµ
εἰς τὴν Σαουδικὴν
Ἀραβίαν!

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πιὸ ἀνελεύθερη
θρησκεία ἀπὸ τὸ Ἰσλάµ, ἡ ὁποία
ἀσκεῖ ὁλοκληρωτικὴ ἐπιρροὴ
στοὺς λαοὺς ποὺ ἔχουν τὴν ἀτυ-
χία νὰ τὴν ὑφίστανται. ∆εῖτε ἕνα
περιστατικό: «Ἀπίστευτο καὶ ὅµως
ἀληθινὸ αὐτὸ ποὺ συνέβη στὴ Σα-
ουδικὴ Ἀραβία ἀφοῦ ἕνας 28χρο-
νος τιµωρήθηκε µὲ 2.000 µαστι-
γώµατα καὶ 10 χρόνια φυλακὴ
ἐπειδὴ χλεύασε τὸ Κοράνι καὶ
ἔγραψε στo twitter ὅτι εἶναι� ἄθε-
ος! Τὸν νεαρὸ ἐντόπισε ἡ Ἰσλα-
µικὴ ἀστυνοµία, ἔπειτα ἀπὸ 600
ἀναρτήσεις ποὺ εἶχε κάνει στὸ
Twitter, προβάλλοντας τὴν ἐπιλο-
γή του νὰ εἶναι ἄθεος. Κάπου ἐδῶ
πρέπει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι -ἐδῶ καὶ
δύο χρόνια- ἡ ἀθεΐα χαρακτηρίζε-
ται ὡς “τροµοκρατικὴ πράξη” στὴ
Σαουδικὴ Ἀραβία. “Τροµοκρατία
εἶναι ἡ ἐπίκληση τῆς ἀθεΐας σὲ κά-
θε της µορφὴ ἢ ἡ ἀµφισβήτηση
τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῆς Ἰσλα-
µικῆς θρησκείας πάνω στὴν
ὁποία βασίζεται ἡ χώρα”, ἀναφέ-
ρει τὸ διάταγµα, ποὺ ὑπέγραψε ὁ
Βασιλιὰς Ἀµπντουλάχ, ὁ ὁποῖος
πέθανε πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο.
(Ἱστολ. tribune.gr )! Τροµοκρατία,
λοιπόν, ἡ ἄρνηση τοῦ Ἰσλὰµ καὶ ἡ
δήλωση τῆς ἀθεΐας, ἀντίθετα «θε-
άρεστη» πράξη οἱ ἀπίστευτες φρι-
καλεότητες τῶν ἰσλαµιστῶν! Αὐτὴ
εἶναι ἡ «βιβλικὴ» θρησκεία, ἡ
ὁποία, κατὰ τοὺς «δικούς» µας
οἰκουµενιστές, λατρεύει τὸν ἴδιο
Θεὸ µέ µᾶς! Ἕνα «θεό», ὁ ὁποῖος
ἀρέσκεται νὰ δίνουν «βουρδου-
λιὲς» στὸ ὄνοµά του, σὲ ὅσους
δὲν τὸν λατρεύουν!

Ἰησουϊτικὰ
κροκοδείλια δάκρυα
διὰ τὸ περιβάλλον!

ΟΣΟ ἀποδεικνύουµε, ὅσοι πι-
στεύουµε στὴ µοναδικότητα τῆς
Ὀρθοδοξίας, πώς, ὅ,τι βρίσκεται
ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἶναι αἵρε-
ση, τόσο οἱ «δικοί» µας οἰκουµε-
νιστὲς ἀποδίδουν «ἐκκλησιαστικό-
τητα» στοὺς αἱρετικούς! Τὸν πε-
ρασµένο µήνα ὁ Οἰκουµενικὸς
Πατριάρχης κ. Βαρθολοµαῖος ἔκα-
µε κοινὲς δηλώσεις µὲ τὸν
«ἀδελφὸ καὶ συλλειτουτουργό
του» πάπα Φραγκίσκο, γιὰ τὴ διά-
σωση τοῦ περιβάλλοντος! Ἔχει
ἐνδιαφέρον ἡ δήλωση τοῦ «ἀλά-
θητου», ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε γιὰ µία
ἀκόµα φορά τὴ θεολογικὴ ἀσχετο-
σύνη του: «Ἑνωµένοι µὲ τοὺς
ὀρθοδόξους ἀδελφοὺς καὶ ἀδελ-
φές µας, καὶ µὲ τὴν ὑποστήριξη

τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν καὶ χρι-
στιανικῶν κοινοτήτων, ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία σήµερα σηµατοδοτεῖ
τὴν Παγκόσµια Ἡµέρα Προσ-
ευχῆς γιὰ τὴ Φροντίδα τῆς ∆ηµι-
ουργίας. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταν-
τινουπόλεως Βαρθολοµαῖος ὁ
ὁποῖος, ὅπως καὶ ὁ προκάτοχός

του Πατριάρχης ∆ηµήτριος, ἔχει
ἀπὸ καιρὸ ταχθεῖ κατὰ τῆς ἁµαρ-
τίας νὰ βλάπτουµε τὴ ∆ηµιουργία
καὶ ἔχει ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ
στὴν ἠθικὴ καὶ πνευµατικὴ κρίση
στὴ ρίζα τῶν περιβαλλοντικῶν
προβληµάτων. Ὁ ἀδελφός µου, ὁ
Οἰκουµενικὸς Πατριάρχης Βαρθο-
λοµαῖος ἔχει θαρραλέα καὶ προ-
φητικὰ συνεχίσει νὰ ἐπισηµαίνει
τὶς ἁµαρτίες µας κατὰ τῆς ∆ηµι-
ουργίας» (Ἱστολ. Κατάνυξη)! Πα-
ραβλέποντας τὶς συνηθισµένες
«µπουρδολογίες» τοῦ «ἀλάθη-
του», τὸν ρωτᾶµε: πότε ἑνωθήκα-
µε µὲ τὴν «ἐκκλησία» του καὶ δὲν
τὸ γνωρίζουµε; Ἡ «ἁµαρτία» µας
γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλ-
λοντος εἶναι µεγαλύτερη ἀπὸ τὴν
ἀδιάκοπη ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια
ἐγκληµατικὴ ἱστορία τῆς «ἐκκλη-
σίας» του; ∆ὲν ἔπρεπε νὰ µετα-
νοήσει πρῶτα γιὰ τὰ ἐγκλήµατα
τῆς «ἐκκλησίας» του καὶ ὕστερα
γιὰ τὸ περιβάλλον; Ναί, ἀλλὰ τί
ἰησουίτης θὰ ἦταν, ἂν τὸ ἔκανε;

Ἰησουϊτικὰ
κροκοδείλια δάκρυα
(καὶ) διὰ τοὺς πτωχούς!

ΑΣ ΜΗ ξεχνᾶµε ὅτι ὁ «ἀλάθη-
τος» εἶναι καὶ «βασιλιὰς» καὶ µάλι-
στα φεουδαρχικοῦ τύπου, σωστὸ
µεσαιωνικὸ ἀπολίθωµα, τοῦ κρα-
τικοῦ του δείγµατος. Γι’ αὐτὸ καὶ
«τὸ παίζει» συχνὰ καὶ πολιτικὸς
ἡγέτης, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖ (τάχα)
τρόπους γιὰ τὴν λύση τῶν
διεθνῶν προβληµάτων (καὶ τὸ πιὸ
νόστιµο) γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν
ἀδυνάτων! ∆εῖτε τί ἔκανε πρὶν λί-
γες ἡµέρες: «Τὸν πολυεκατοµµυ-
ριοῦχο ἱδρυτὴ τοῦ Facebook,
Μὰρκ Ζούκερµπεργκ ὑποδέχτηκε
ὁ πάπας Φραγκίσκος, ὁ ὁποῖος
συνοδευόταν ἀπὸ τὴ σύζυγό του
Πρισίλα, προκειµένου νὰ συζητή-
σουν τρόπους µὲ τοὺς ὁποίους θὰ
µποροῦσαν νὰ βοηθήσουν τοὺς
φτωχοὺς αὐτοῦ του κόσµου, ἀνα-

κοίνωσε τὸ Βατικανό. Στὴ συνάν-
τησή τους συζήτησαν µὲ ποιὸν
τρόπο θὰ µποροῦσε “νὰ χρησιµο-
ποιηθοῦν ἡ τεχνολογία καὶ οἱ ἐπι-
κοινωνίες προκειµένου νὰ ἀνα-
κουφιστοῦν οἱ φτωχοὶ (...) καὶ νὰ
περάσει ἕνα µήνυµα ἐλπίδας,
ἰδίως στοὺς πιὸ ἀδικηµένους
ἀνθρώπους” ἀναφέρεται στὴ λα-
κωνικὴ ἀνακοίνωση» (Ἱστολ. ek-
klisiaonline.gr)! Ἀντὶ νὰ ἀνοίξει τὰ
σκοτεινὰ θησαυροφυλάκια τοῦ
κράτους του καὶ νὰ µοιράσει µέ-
ρος ἀπὸ τοὺς κλεµµένους πακτω-
λοὺς τῆς «Ἁγίας Ἕδρας» στοὺς
φτωχούς, συζητᾶ (ἀνέξοδα) γιὰ τὴ
λύση ἀπὸ τὶς «ξένες τσέπες»! Γιὰ
νὰ φανεῖ φιλεύσπλαγχνος µὲ «ξέ-
να πορτοφόλια»! Ἡ ἰησουίτικη
ὑποκρισία σὲ ὅλο της τὸ βάθος καὶ
τὸ πλάτος!

Ἅγιος Παΐσιος:
«Ἄς µιµηθοῦµε
τὶς καµῆλες»!

Ο ΘΕΟΣ «τὰ πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησε». ∆ὲν ὑπάρχει τίποτε τὸ
ἄχρηστο καὶ τὸ περιττὸ στὴ δηµι-
ουργία. Μάλιστα εἶναι ἀποτυπωµέ-
νη σὲ κάθε πλάσµα Του ἡ δική Του
πανσοφία. Τὸ µόνο παράλογο καὶ
ἄσοφο στὴν πλάση εἶναι ἡ ἁµαρτία
καὶ τὸ κακό, µέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ
ἄνθρωπος καταντᾶ ἄσοφος καὶ
µωρός. Μέσῳ τῆς ἀποβολῆς τῆς
ἁµαρτίας καὶ τῆς ἕνωσής του µὲ τὸ
Θεὸ γίνεται ξανὰ σοφὸς καὶ ξαναδί-
νεται σ’ αὐτὸν τὸ ἀληθινὸ νόηµα
τῆς ὕπαρξής του, µὲ πρωτοπόρους
τοὺς ἁγίους. Μόνο ποὺ πολλοὶ
ἀνθίστανται καὶ θέλουν νὰ παραµέ-
νουν µωροί. ∆εῖτε τί εἶπε ὁ νεο-
φανὴς ἅγιος Παΐσιος, γιὰ τὸν παρα-
δειγµατισµό µας ἀπὸ τὴ φύση:
«Ἐὰν δὲν µποροῦµε νὰ µιµηθοῦµε
τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Αἰγύπτου,
µὲ τὴν µεγάλη τους Μοναχικὴ ἀκρί-
βεια, ἂς µιµηθοῦµε τουλάχιστον τὶς
γκαµῆλες, οἱ ὁποῖες, ἐνῷ τρῶνε λί-
γο, σηκώνουν ὅµως πολὺ βάρος,
καὶ ἀπὸ τὸ πολὺ γονάτισµα ροζιά-
σανε τὰ γόνατά τους, καὶ βαρυφορ-
τωµένες ἀκολουθοῦν ταπεινὰ πίσω
ἀπὸ ἕνα µικρὸ γαϊδουράκι. Ἔχουν
δὲ καὶ τὸ ἑξῆς τυπικό: τὸν εὐεργέτη
τους ποτὲ δὲν τὸν ξεχνᾶνε καὶ τοῦ
χρεωστοῦν εὐγνωµοσύνη» (Ἱστ.
Τρελογιάννης)! Ἡ Ἁγία Γραφὴ πε-
ριέχει πολλὲς περιπτώσεις κατὰ τὶς
ὁποῖες ὁ ἄλογος φυσικὸς κόσµος
δείχνει τὴ σωστὴ πορεία στὸν ἔλλο-
γο ἄνθρωπο. Ὁ Θεός µας καλεῖ µὲ
µυριάδες τρόπους στὴ σωτηρία,
στὴν υἱοθεσία (Γαλ. 4, 4) καὶ στὴν
κατὰ χάριν θέωση. Ἂς ἀνταποκρι-
θοῦµε σὲ αὐτὴ τὴ σωτήρια πρόκλη-
ση!

∆ηµοτικὸς σύµβουλος
βλασφηµεῖ τὴν Παναγίαν
δηµοσίως!

ΟΙ ΛΑΟΙ ἐπιλέγουν τοὺς ἡγέτες
ποὺ τοὺς ταιριάζουν. Αὐτὸ ἀποδει-
κνύεται στὴν καθηµερινότητα καὶ
ἰδίως στοὺς δικούς µας «ἄρχον-
τες», οἱ ὁποῖοι κάνουν ὅ,τι µπο-
ροῦν, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι εἶναι «ὁµο-
ούσιοι» τῆς παραφθαρµένης κοι-
νωνίας µας! Ὅπως ἡ κοινωνία µας
ἔπαψε νὰ σέβεται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ
ὅσιάς της, τὸ ἴδιο κάνουν καὶ ἐκεῖ-
νοι. ∆εῖτε τὴν εἴδηση: «Ἔγινε κι
αὐτὸ στὸ δηµοτικὸ συµβούλιο τοῦ
∆ήµου Κεφαλονιᾶς. ∆ηµοτικὸς
Σύµβουλος τῆς ἀντιπολίτευσης
βλαστήµησε τὴν Παναγία δηµόσια
καὶ ἐνῷ ἡ κάµερα κατέγραφε ζων-
τανὰ καὶ µετέδιδε τὴ συνεδρίαση
γιὰ λογαριασµὸ τοπικοῦ site, κατὰ
τὴ διάρκεια ἔντονης ἁψιµαχίας ποὺ
εἶχε µὲ ἄλλον ∆ηµοτικὸ Σύµβουλο.
Ἄµεσες καὶ δικαιολογηµένες ἦταν
οἱ ἀντιδράσεις πολλῶν ∆ηµοτικῶν
Συµβούλων � νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸν
βλάσφηµο ∆ηµοτικὸ Σύµβουλο νὰ
ἀποχωρήσει, καθὼς εἶναι τουλάχι-
στον ντροπὴ νὰ µιλᾶ δηµόσια µὲ
τέτοιο τρόπο καὶ νὰ µὴ σέβεται τὸ
θρησκευτικὸ αἴσθηµα τοῦ κόσµου
� ἐνῷ πολλοὶ ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ζη-
τοῦσαν συνεχῶς ἀπὸ τὸν συγκε-
κριµένο σύµβουλο νὰ ἀποχωρήσει
καὶ νὰ ζητήσει συγγνώµη. Πάντως,
µετὰ ἀπὸ λίγο τὸ συµβούλιο συνε-
χίστηκε κανονικά, ἐνῷ ὁ δηµοτικὸς
σύµβουλος ποὺ βλαστήµησε, δι-
καιολογήθηκε λέγοντας πὼς τὴν�
δική του Παναγία βλαστήµησε καὶ
δὲν σκοπεύει νὰ ζητήσει συγγνώ-
µη!» (Ἱστ. Τρωκτικό2)! Μάλιστα, ὁ
ἀναιδὴς «δηµοτικὸς ἄρχοντας»
µᾶς δουλεύει κιόλας! Κεφαλλονί-
τες: ἂν σᾶς κάνει, ξαναψηφίστε
τον!

Φίλης: «Ἡ πλειοψηφία
θέλει χωρισµόν-
∆ὲν θὰ κάνουµε
δηµοψήφισµα»

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ τῆς σύγκρου-
σης ποὺ ἐπέρχεται µεταξὺ
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολι-
τείας εἶναι καὶ οἱ δηλώσεις
τοῦ ὑπουργοῦ κ. Φίλη ὅτι «τὸ
70% τῶν πολιτῶν θέλει δια-
χωρισµὸ Ἐκκλησίας Κρά-
τους». Ἡ Πολιτεία γνωρίζει
τὴν ἀποδοχή, ποὺ ἔχει ἡ
Ἐκκλησία στὸν ἑλληνικὸ λαὸ
καὶ ἔχει ξεκινήσει µὲ διάφορα
δηµοσιεύµατα νὰ ἐκθέτει τὴν
Ἐκκλησία στὰ µάτια τοῦ λαοῦ
καὶ ἔτσι νὰ τὴν ὁδηγήσει στα-
διακὰ στὸ περιθώριο. Θέλου-
µε νὰ πιστεύουµε ὅτι ὁ κ.
ὑπουργὸς δὲν λέει ψέµατα
γιὰ τὸ ποσοστὸ τῶν πολιτῶν
ποὺ ἐπιθυµοῦν τὸν διαχωρι-
σµό. Ἴσως νὰ ἔκανε τὴν δη-
µοσκόπηση κατὰ τὴν διάρ-
κεια τοῦ συνεδρίου τοῦ κόµ-
µατος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἀπε-
φάνθησαν οἱ σύνεδροι κατὰ
70% ὅτι θέλουν διαχωρισµὸ
Ἐκκλησίας - Κράτους.

Ποιοὶ εἶναι οἱ λόγοι ποὺ ἔγι-
νε αὐτὴ ἡ δηµοσκόπηση, ἐὰν
ὄντως ἔγινε; Ἀφοῦ στὶς δη-
λώσεις του ὁ κ. ὑπουργὸς
δὲν ἀναφέρει οὔτε τὸν χρόνο
οὔτε τὴν ἑταιρεία ποὺ τὴν
πραγµατοποίησε. Ἐπιτρέψα-
τέ µας νὰ ἔχουµε τὶς ἀµφιβο-
λίες µας τόσο γιὰ τὴν ἐγκυ-
ρότητα ὅσο καὶ γιὰ τὸν
σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγινε.
Καὶ µάλιστα λίγες ἡµέρες
µετὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ
ὑπουργοῦ στὶς πρῶτες θέ-
σεις στὶς ἐκλογὲς ποὺ πρα-
γµατοποιήθηκαν στὸ κόµµα
του.

Ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ παρα-
µονὴ τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ
στὴν διακυβέρνηση τῆς Χώ-
ρας βαίνει πρὸς τὸ τέλος της.

Στίς 28 Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ τήν
µνήµη τοῦ ὁσίου πατρός ἡµῶν Στεφάνου τοῦ

Σαββαΐτου, τοῦ καί Ἐπισκόπου γενοµένου. Ὁ
ἅγιος Στέφανος ἔζησε στά τέλη τοῦ 8ου αἰώνα.
Ὅταν ἦταν σέ µικρή ἡλικία, ἀφοῦ ἀποµακρύνθη-
κε ἀπό τίς ἡδονές τοῦ παρόντος κόσµου, ἔγινε
µοναχός στήν Λαύρα τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγια-
σµένου, στήν Παλαιστίνη. Ἐκεῖ διδάχθηκε ἀπό
τούς πατέρες τῆς Μονῆς τίς πρακτικές ἀλλά καί
τίς θεωρητικές ἀρετές, πού κοσµοῦν τόν µοναχι-
κό βίο καί ἰδιαίτερα τήν ὑπακοή καί τήν ἡσυχία.
Πρόκοψε τόσο πολύ, πού ὁ Θεός τόν ἀξίωσε νά
γίνη Ἀρχιερέας. Ἔτσι, ἀφοῦ νέκρωσε τά σωµατι-
κά καί τά ψυχικά πάθη µέ τήν νηστεία, τήν προσευ-
χή καί µέ τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες καί πόνους, µέ

τήν βοήθεια τῆς θείας χάριτος ἔφθασε σέ ἄκρα
ἀπάθεια καί ὁ Θεός τόν στόλισε καί µέ τήν ἀρετή
τῆς θαυµατουργίας. Ἰάτρευσε µία δαιµονισµένη
µέ τήν προσευχή του, ἡµέρωσε δέ ἄγρια θηρία,
τά ὁποῖα τάϊζε µέ τό χέρι του. Κάποτε βρισκόµε-
νος στήν ἔρηµο , ὅπου ἀσκήτευε µέ τόν µαθητή
του καί µή ἔχοντας νερό κτύπησε µέ τό ραβδί του
τήν γῆ, ἀπό ὅπου ἀνεύλισε νερό. Ἐπίσης ὁ Θεός
τόν εἶχε κοσµήσει µέ ἦθος ἁπλό καί γλυκύ ἀλλά
καί µέ τήν βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, τήν ταπεινο-
φροσύνη. Ἔτσι ὁ ἀοίδιµος Στέφανος, ἀφοῦ ἔλαµ-
ψε σάν ἄλλος ἅγιος Σάββας, γενόµενος παρά-
δειγµα ἀσκήσεως, κάνοντας θαύµατα καί νουθε-
τώντας τούς µαθητές του, ἐξεδήµησε ἐν εἰρήνῃ
πρός τόν Κύριο.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁµι-
λίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορ-
θοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.)
εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγ-
γος 10, Α´ ὄροφος).

Τήν ∆ευτέραν 31ην Ὀκτω-
βρίου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά
ὁµιλήση ὁ π. Πασχάλης Γρί-
βας µέ θέµα: «Τά γνωρίσµατα
τῆς ἀληθινῆς µετανοίας (σύµ-
φωνα µέ τόν Ἅγιο Νικόδηµο
τόν Ἁγιορείτη)».

Τὴν ∆ευτέραν 7ην Νοεµβρί-
ου καὶ ὥραν 6:30 µ.µ. θά ὁµιλήση
ὁ κ. Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος,
θεολόγος µέ θέµα: «Μεταλλαγ-
µένα Θρησκευτικά».

Παρακαλοῦνται τὰ µέλη τῆς
Π.Ο.Ε. καὶ οἱ φίλοι τοῦ «᾿Ορ-
θοδόξου Τύπου», ὅπως παρα-
κολουθήσουν αὐτάς.

ΑΙ ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.
῾Εβδοµαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ
᾿Εφηµερίς. ᾿Ιδιοκτησία· «Παν-
ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενωσις»
(Π.Ο.Ε.), Κάνιγγος 10, 106 77
᾿Αθῆναι, Τηλ. 210 38 16 206, ΦΑΞ
210 38 28 518. Ἐκδότης καί ∆ιευ-
θυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος
Τραµπούλης, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υπεύθυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος
Μιχ. Σαµωνᾶς, ᾿Αµαδριάδος 15,
∆ροσιά. Τύποις «᾿Ορθοδόξου
Τύπου» (Θησέως 25, 14671 Νέα
᾿Ερυθραία, Τηλ. 210 81 34 951,
ΦΑΞ 210 81 36 981).

῾Ιστοσελίς «Ο.Τ.»:
www.orthodoxostypos.gr
᾿Ηλεκτρον. ταχυδροµεῖον:

orthotyp@otenet.gr
Τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ-

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

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πληροφοροῦµε τούς ἀγαπητούς µας συνδροµητάς ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Τρά-
πεζα, στὴν ὁποία ἔχει λογαριασµὸ ἡ ΠΟΕ, δὲν δέχεται πλέον ἐπιταγὲς (ch-
ecks) σὲ δολλάρια ἢ σὲ ἄλλο νόµισµα ἐκτὸς Εὐρώ. Ἐὰν ἐπιθυµῆ κάποιος
συνδροµητὴς νὰ στείλη τὴ συνδροµή του µπορεῖ νὰ τὸ κάνη µὲ 2 τρόπους:

1) Ἢ νὰ καταθέτη τὸ ποσὸν κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τόν λογαριασµὸν τῆς ΠΟΕ ποὺ
διὰ τὸ ἐξωτερικὸν εἶναι: ΙΒΑΝ εἶναι: GR 1201101290000012929614076. Τό δέ
SWIFT τῆς τράπεζας εἶναι: (BIC) ETHNGRAA.

2) Ἢ νὰ µετατρέπη εἰς εὐρὼ τὰ δολλάρια ποὺ θέλει νὰ στείλη καὶ νὰ
στέλνη τὴν ἐπιταγὴ σὲ εὐρώ.

Καὶ στὶς 2 περιπτώσεις ἀπαραιτήτως ὁ καταθέτης πρέπει νὰ βάζη τὸ
ὀνοµατεπώνυµό του.

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

Μεταφραστικὰ ἀτοπήµατα εἰς τὰς ἐντύπους ἐκδόσεις τῆς Κ. ∆ιαθήκης, µὲ ἀντίκτυπον...
Βαπτίσεως Του µέχρι καὶ τὸ Πάθος Του καὶ ὅτι καὶ ἀπὸ
ἐκεῖ κι ἔπειτα παρακολουθοῦσε ἀπὸ µακριὰ τὰ διαδρα-
µατιζόµενα γεγονότα. «Ἡ αἵρεση αὐτὴ µὲ τὴν ἄρνηση τῆς
πραγµατικῆς Ἐνσάρκωσης τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ -ποὺ
ἀπορρέει ἀπὸ ἑλληνικὲς δυαρχικὲς προϋποθέσεις-
ἀρνεῖται τελικὰ τὴ δυνατότητα σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου
ὡς συνόλου ἀποτελουµένου ἀπὸ σῶµα καὶ ψυχή»[12].

∆ιαπιστώνει κανεὶς µὲ µία πρώτη ἀνάγνωση καὶ προσ-
έγγιση, τὴν καταπληκτικὴ ὁµοιότητα ποὺ ἔχουν τὰ χωρία
Α΄ Ἰω. 4,2 καὶ εἰδικώτερα τὸ γ΄ ἡµιστίχιο µὲ τὸ Β΄ Ἰω. 7.∆ί-
δεται ἀρχικὰ ἡ ἐντύπωση ὅτι γίνεται λόγος γιὰ τὸ ἴδιο θέ-
µα καὶ πρόβληµα. Ἐὰν ὅµως γίνει προσεκτικότερη πα-
ρατήρηση καὶ συνεξέταση τῶν χωρίων αὐτῶν, γίνεται
ἄµεσα ἀντιληπτὸ ὅτι ὑφίσταται µία ἀλλαγὴ στὸν χρόνο
τῆς µετοχῆς ποὺ ἔχει συντακτικὰ ὡς ὑποκείµενο τὸν
Ἰησοῦ Χριστό· ἡ µετοχὴ παρακειµένου «ἐληλυθότα»
στὸΑ΄ Ἰω. 4,2, µετατρέπεται σὲ χρόνο ἐνεστῶτα καὶ γίνε-
ται «ἐρχόµενον» στὸ Β΄ Ἰω. 7β.

Μία σηµαντικὴ µερίδα ἑρµηνευτῶν καὶ ἐρευνητῶν,
παρασυρόµενη ἀπὸ τὴ νοηµατικὴ ὁµοιότητα τῶν δύο
διαφορετικῶν χωρίων, παραβλέπει τὴν οὐσιαστικὴ δια-
φορὰ ποὺ ὑπάρχει µεταξὺ τῶν δύο µετοχῶν ἀναφορικὰ
µὲ τὸν χρόνο στὸν ὁποῖο βρίσκονται· τὸ γεγονὸς αὐτὸ γί-
νεται ἐµφανὲς στὴν ἑρµηνευτικὴ ἀπόδοση τῶν συγκεκρι-
µένων χωρίων ποὺ προβαίνουν στὶς διάφορες µεταφρά-
σεις καὶ παραφράσεις τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης, ἀποδίδον-
τας τὴν µετοχὴ ἐνεστῶτα «ἐρχόµενον» σὲ ἀόριστο χρό-
νο ἢ παραφράζοντάς την τελείως αὐθαίρετα καὶ λανθα-
σµένα, µὲ συνέπεια βέβαια τὴν ἀλλοίωση τοῦ νοήµατός
της.

Ἀπὸ συντακτικῆς ὡστόσο ἀπόψεως ἡ µετοχὴ «ἐρχό-
µενον» ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν προηγούµενή της, ἀπὸ τὸ
«ὁµολογοῦντες» ποὺ προέρχεται ἀπὸ λεκτικὸ ρῆµα καὶ
στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι κατηγορηµατική· µεταφράζε-
ται µὲ τὸ “ὅτι” καὶ τὸ “πώς”.

Ἀναµφίβολα ὅµως, ὁ ἐνεστώτας ποὺ χρησιµοποιεῖ ὁ
ἀπόστολος Ἰωάννης δὲν ἀποτελεῖ τυχαῖο γεγονὸς ἢ ἔστω
µία µορφὴ ἐπίδειξης τῆς δεινῆς γραφίδος ποὺ διέθετε,
οὔτε ἐπίσης µία ἀπόπειρα ἀποφυγῆς ἐπαναλήψεων,
ἀλλὰ ἔχει σαφέστατα πολὺ πιὸ βαθύτερο χαρακτήρα καὶ
σκοπό.∆ηλώνει µία διαρκῆ κατὰ κάποιο τρόπο κατάστα-
ση ποὺ περικλείει µία δυναµικότητα, ἐκφράζοντας ταυτό-
χρονα καὶ κάτι τὸ ἀναµενόµενο, κάτι ποὺ δὲν ἔχει πρα-
γµατοποιηθεῖ ἀκόµη, ἡ ἐκπλήρωση ὅµως τοῦ ὁποίου
ἀναµενόταν “ὅσον οὔπω” ἀπὸ τὴν Πρώτη Ἐκκλησία καὶ
ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς Θεσσαλονικεῖς, ὅπως ἐπίσης εἶναι καὶ
τὸ προσδωκόµενο γιὰ τὸν πιστὸ τῆς κάθε ἐποχῆς.

Πρόκειται γιὰ τὴ ∆ευτέρα καὶ Τελευταία Ἔλευση καὶ
Παρουσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκεῖνο ποὺ ξενίζει εἶναι τὸ ἐρώτηµα, γιατί ἐφόσον ὁ
συγγραφέας ἀναφέρεται σὲ ἕνα Μελλοντικὸ Γεγονὸς δὲν
χρησιµοποιεῖ καὶ τὸν ἀντίστοιχο χρόνο, γιὰ νὰ τὸ ἐκφρά-
σει καὶ νὰ τὸ περιγράψει, ἀλλὰ ἀρκεῖται στὴν χρήση τοῦ
ἐνεστώτα;

Ἡ ἀπάντηση στὴν εὔλογη αὐτὴ ἀπορία δὲν εἶναι δύσ-
κολο νὰ δοθεῖ, ἐὰν λάβουµε ὑπόψη µας τὸ πῶς “λειτουρ-
γοῦν” οἱ χρόνοι τῶν ρηµάτων καὶ ποιὰ εἶναι ἡ χρηστικό-
τητά τους. Ἔτσι ὅπως ἔχουµε γιὰ παράδειγµα τὴν χρήση
ἀορίστου[13] ἀντὶ µέλλοντα, ὅπου µία πράξη χωρὶς νὰ
ἔχει πραγµατοποιηθεῖ ἀκόµη παρουσιάζεται σὰν νὰ ἔχει
ἤδη συντελεσθεῖ σὲ χρόνο ἀόριστο, ἐξαιτίας ἀκριβῶς τοῦ
βεβαίου τῆς πραγµατοποιήσεώς της, κατὰ ἀντίστοιχο
τρόπο ὁ ἐνεστώτας χρησιµοποιεῖται, γιὰ νὰ περιγράψει
πολλὲς φορὲς κι ἕνα µελλοντικὸ γεγονὸς ποὺ ἐπίκειται,
χωρὶς ὡστόσο νὰ καθορίζει ἐπακριβῶς τὴ συγκεκριµένη
χρονικὴ στιγµή, δηµιουργώντας ἕνα κλῖµα διαρκοῦς ἀνα-
µονῆς, ἐξαιτίας τῆς βεβαίας ἀλλὰ ἀγνώστου πότε πρα-
γµατώσεώς του.

Ἐξάλλου µέσα στὰ Κείµενα τῆς ∆ιαθήκης ἀπαντοῦν
ἀρκετὰ χωρία ποὺ ἀναφέρονται στὴ ∆ευτέρα Παρουσία
τοῦ Κυρίου καὶ παρόλο ποὺ εἶναι ἕνα Ἐσχατολογικὸ Γε-
γονός, µία Πραγµατικότητα ἀναµενόµενη στὴν πλήρη
ἔκφανσή Της στὸ Μέλλον, ἐντούτοις ὁ χρόνος τῶν ρηµά-
των ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ρηµατικῶν τύπων γενικότερα
βρίσκονται στὸν ἐνεστώτα, ὅπως π.χ. στὰ
Ματθ.24,30γ[14], Ἀποκ. 1,4[15] καὶ 16,15[16]. Ἐντούτοις,
τὴν Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω ἀκοῦµε στὸ Συναξάρι ὅτι
«µνείαν ποιούµεθα τῆς ∆ευτέρας καὶ ἀδεκάστου Πα-
ρουσίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ φράση
αὐτὴ «µνείαν ποιούµεθα», βεβαιώνει, ὅπως ὑποστηρίζει
ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ὡς Σῶµα
Χριστοῦ, βιώνει στὴ Λατρεία Της τὴ ∆ευτέρα Παρουσία
τοῦ Χριστοῦ µας ὡς «Γεγονὸς» καὶ ὄχι ὡς κάτι τὸ ἱστο-
ρικὰ ἀναµενόµενο, διότι µὲ τὴν Θεία Εὐχαριστία µεθιστά-
µεθα στὴν Οὐράνια Βασιλεία, στὴ µεταϊστορία[17].
Σηµειώσεις:

[5] Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Κείμενο ποὺ χρησιμοποιεῖται
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, εἶναι τὸ Πατριαρχικὸ
Κείμενο ποὺ ἐκδόθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 1904.
Αὐτὸ τὸ κείμενο εἶναι παρόμοιο μὲ τὸ Παραδεδεγμένο

Κείμενο, τὸ λεγόμενο «Textus Receptus» ποὺ κυκλοφοροῦ-
σε στὸν χριστιανικὸ κόσμο τῆς Δύσης καὶ τῆς Ἀνατολῆς
μέχρικαὶτὸν18°αἰώνα,χωρὶςαὐτὸνὰσυνεπάγεταισὲκα-
μία τῶν περιπτώσεων, τὴν κατάργηση ἢ ἁπάλλειψη, τὴν
ὑπέρβαση ἢ τὴ μὴ παραδοχὴ τῆς ὕπαρξης τῶν μεταξὺ τῶν
δύο Κειμένων ὑφισταμένων διαφορῶν, ἀνάμεσα στὸ Tex-
tus Receptus δηλ. καὶ στὸ Πατριαρχικὸ Κείμενο τὸ μόνο
ἐγκεκριμένο πρωτότυπο Κείμενο ἀπὸ τὴν Μεγάλη τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησία, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς
Κωνσταντινουπόλεως,ὅπουπεριλαμβάνεταιστὴνἔκδοση,
«Ἡ Καινὴ Διαθήκη ἐγκρίσει τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ
Ἐκκλησίας», ποὺ τυπώθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ
ἔτος 1904. Ἡ Ἔκδοση αὐτὴ ἀπετέλεσε τὸν φορέα τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως τῶν Ἱερῶν Κειμένων καὶ
ἐναρμονίσθηκε πλήρως μὲ τὸ Φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ἐνῷ γιὰ τὸ διάστημα ἑνὸς ὁλοκλήρου αἰῶνος,
τὴν εὐθύνη καὶ ἐπιμέλεια τῆς Ἔκδοσης τὴν εἶχε ἀναλάβει
πρωτίστως τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινου-
πόλεως καὶ κατόπιν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. [6] Ὁ Βα-
σίλειος Ἀντωνιάδης, διετέλεσε καθηγητὴς στὴ Θεολογικὴ
Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἐργαζόμενος ἀόκνως ἐπὶ ἕξι συναπτὰ
ἔτη, προκειμένου νὰ ἀποδώσει στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, τὴ δική της Καινὴ Διαθήκη, καταλιμπάνουσα στὸ
ἑξῆς, τὴν χρήση τῶν ἐπιμέρους προτεσταντικῶν ἐκδόσεων.
Τὸ ἐγχείρημα αὐτό, συνιστᾶ κατόπιν τῆς πραγματώσεως
καὶ ὁλοκληρώσεώς του, μία κριτικὴ Ἔκδοση, μοναδικὴ
καὶ ἀσύγκριτη στὸ εἶδος της, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἔλαβε
ὑπ’ὄψιν της καὶ ἀξιοποίησε Κείμενα τῶν πιὸ ἀξιόπιστων
καὶ ἀξιολογώτερων Χειρογράφων τῆς Καινῆς Διαθήκης,
τὰὁποῖαἦτανἤδησὲΛειτουργικὴΧρήσηστὴνΠρωτοχρι-
στιανικὴἘκκλησία,ἀλλὰκαὶἐξακολούθησανκαὶστὴσυν-
έχεια νὰ εἶναι μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων, παραμένοντας
σχεδὸνἀναλλοίωτα. [7]Ἐξαιτίαςτῆςὑφιστάμενηςἕωςτό-
τε ἀνομοιομορφίας τοῦ Κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης
ποὺ ἐπικρατοῦσε μέχρι καὶ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, τὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀνέλαβε πρωτοβουλία γιὰ τὴν
ἐκπόνηση μιᾶς Ἔκδοσης ποὺ νὰ συνάδει καὶ νὰ ἀπηχεῖ τὸ
Λειτουργικὸ Ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀναθέ-
τοντας γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, τὸ ἔτος 1899, τὸ ἔργο αὐτό, σὲ
μία ἐπιτροπὴ Ἀρχιερέων, μὲ κύριο συντονιστὴ καὶ ἐκπονη-
τή,τὸνκαθηγητὴτῆςΘεολογικῆςΣχολῆςτῆςΧάλκης,Βα-
σίλειο Ἀντωνιάδη. Τὸ κείμενο τοῦ 1904, ἀνατυπώθηκε καὶ
πάλι σὲ μία δεύτερη Ἔκδοση, στὸ Πατριαρχικὸ τυπογρα-
φεῖο, τὸ 1912. Τὸ Κείμενο αὐτὸ ποὺ τελικὰ κυριάρχησε
στὸν ἑλληνόφωνο χῶρο, ὀνομάζεται ἀλλιῶς καὶ «Πα-
τριαρχικὴ ἔκδοση» ἢ «Πατριαρχικὴ ἔκδοση τοῦ 1904»,
ἐνῷ διεθνῶς ἔχει ἐπικρατήσει στοὺς κύκλους τῶν ἐρευ-
νητῶν, γνωστὸ καὶ μὲ τὴν ὀνομασία ὡς «Patriarchal text» ἢ
ὠς «Antoniadis text». Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε-
ως Κωνσταντῖνος Ε ,́ Βαλλιάδης ὁ ὁποῖος ὡς ἀρχιμανδρί-
τηςεἶχεσπουδάσεικαὶστὴΔύση,διαπίστωσετὴνκακοποί-
ηση ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ ἀπὸ τοὺς δυτικούς, τὰ Κείμενα τῆς
Καινῆς Διαθήκης καὶ ἔκτοτε ἔθεσε ὡς πρωταρχικὸ καὶ κύ-
ριο μέλημά του, τὴν ἐκπόνηση μιᾶς Ἔκδοσης τῆς Καινῆς
Διαθήκης, ἀποκλειστικὰ γιὰ Λατρευτικὴ Χρήση στὴν
Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ γιὰ κατ’ἰδίαν
μελέτη, ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα. Τὸ
πνευματικὸαὐτὸὅραμα,τὸκαλλιεργοῦσεἐντόςτου,ἐπὶ18
ὁλόκληρα ἔτη καὶ ἐνόσω ἦταν ἀκόμη Μητροπολίτης Χίου.
Μὲ τὴν ἐκλογὴ του τὸ 1897, ὡς Πατριάρχου Κωνσταντι-
νουπόλεως, τὸ ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ καὶ κατόρθωσε Χάριτι
Θεοῦ νὰ τὸ ὑλοποιήσει μὲ τὸ συνεργάτη του, Βασίλειο
Ἀντωνιάδη. Παρόλο ὅμως ποὺ μετὰ ἀπὸ 4 ἔτη ὁ Πατριάρ-
χης Κωνσταντῖνος Ε΄,’ ἐκθρονίσθηκε ἀπὸ τὸν Ἰωακεὶμ
Γ΄ποὺ καραδοκοῦσε, ἐποφθαλμιώντας τὸν Πατριαρχικὸ
Θῶκο, ἀποσυρόμενος ταπεινὰ στὴ Χάλκη, δὲν ἔπαψε ποτὲ
νὰ ἐνδιαφέρεται ἐμπράκτως καὶ νὰ ἐνισχύει ἠθικῶς ἀλλὰ
καὶοἰκονομικῶςτὸὅραμααὐτὸτῆςἘκδόσεως,δαπανών-
τας ἐν τέλει τὸ σύνολο τῶν προσωπικῶν του πόρων, ἐκδη-
μώντας τὸ 1914 γιὰ τὴν Ἄνω Ἱερουσαλήμ, πάμπτωχος,
ὅπως θὰ ὄφειλε νὰ πράττει ἄλλωστε καὶ ὁ κάθε ἀληθινὸς
Διάκονος τοῦ Θυσιαστηρίου τοὺ Κυρίου. [8] Βλ. σχ.: Κα-
ραβιδόπουλου Ἰω., “Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ Διαθήκη”, σελ.
336, ἐκδ. “Πουρναρᾶ Π.”, Θεσ/νίκη, 1983. [9] Βλ. σχ.: Β΄
Ἰω.8. [10]Βλ.σχ.:Β΄Ἰω.6. [11]Βλ.σχ.:Α΄Ἰω.4,2-3. [12]Βλ.
σχ.: Καραβιδόπουλου Ἰω., “Εἰσαγωγὴ στὴν Καινὴ Διαθή-
κη”, σελ. 337, ἐκδ. “Πουρναρᾶ Π.”, Θεσ/νίκη, 1983. [13]
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πάντων εἶναι ὁ γνωστὸς
Ἀναστάσιμος Ὕμνος: «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου
καθὼςπροεῖπενἔδωκενἡμῖντὴνΑἰώνιονΖωὴνκαὶμέγα
ἔλεος»,ὅπουκαὶτονίζεταιὅτιἡΑἰώνιαΖωήἐνῷστὴνπλή-
ρη της ἔκφανση θὰ γίνει ἀντιληπτὴ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς μὲ τὴ
ΔευτέραΠαρουσίακιἐπέκεινα,ἐντούτοιςὁἱερὸςὑμνῳδὸς
χρησιμοποιεῖ χρόνο ἀόριστο, “ἔδωκεν”, ἀντὶ γιὰ μέλλοντα,
ἐξαιτίας τῆς ἀπολύτου βεβαίας πραγματοποιήσεως τῆς
Θεανδρικῆς Ὑποσχέσεως τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Ἕνα
ἀκόμη ἀπὸ τὰ πολλὰ σχετικὰ παραδείγματα, ἀποτελεῖ καὶ
ὁ “αἶνος” τοῦ Δ΄ ἤχου, ὅπου ἀναφέρεται σὲ κάποιο σημεῖο
ἡφράση«καταργήσαςτὸνδιάβολον»·φυσικὰὁἀντίδικος
τοῦ ἀνθρώπου διάβολος δὲν ἔχει ἀκόμη καταργηθεῖ φύσει
ἀλλὰ δυνάμει, πλήρως ὅμως ἀναμένεται ἡ κατάργησή του
κατὰ τὴ Δευτέρα Ἔλευση τοῦ Χριστοῦ· ἐνῷ ὅμως ἡ ὁλο-
κληρωτική του κατάργηση τοποθετεῖται χρονικὰ στὸ μέλ-
λον, παρόλ’αὐτὰ ἐξαιτίας τῆς βεβαιότητας συντριβῆς του,
παρουσιάζεται σὲ χρόνο ἀόριστο, “καταργήσας”, σὰν νὰ
ἔχειἤδησυντελεσθεῖ. [15]ὉΠροφήτηςἸωάννηςπροσδιο-
ρίζει, διατυπώνοντας γιὰ ἀκόμη μία φορά ἑρμηνεία ὄχι
διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θέλει τὴν μετοχὴ “ἐρχόμενος”
νὰἀναφέρεταιἀποκλειστικὰκαὶμόνοστὴΔευτέραἜλευ-
ση τοῦ Κυρίου... « Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ
Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, ὁ ὤν καὶ ὁ ἢν καὶ ὁ
ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ
θρόνου αὐτοῦ». [16] Μία ἀκόμη ἐπιπλέον διαβεβαίωση
τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν τρόπο τῆς Ἐλεύσεώς Του.....« Ἰδοὺ
ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ
ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῆ καὶ βλέπωσι τὴν
ἀσχημοσύνην αὐτοῦ». [17] Βλ. περισ. στὸ ἄθρο τοῦ π. Γε-
ωργίου Μεταλληνοῦ “Παράδεισος καὶ Κόλαση στὴν
Ὀρθόδοξη Παράδοση”.

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.

ρος βιοτικῶν πραγµάτων καί φροντίδων καί φυσι-
κά τήν ἁµαρτία, στήν ὁποία εὔκολα κανείς παρασύ-
ρεται. «Ὄγκον ἀποθέµενοι πάντα καί τήν εὐπερίστα-
τον ἁµαρτίαν» (Ἑβρ. ιβ΄ 1). Οἱ πνευµατικοί ἀγωνι-
στές δέν µποροῦν νά ζοῦν κάτω ἀπό τό βάρος τῶν
βιοτικῶν µεριµνῶν, οἱ ὁποῖες, ὅπως λίγο-πολύ ὅλοι
ξέρουµε, ἀπορροφοῦν κάθε πνευµατικό ἐνδιαφέρον
καί κάθε προθυµία γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ
Θεοῦ. Ἡ ἀποφυγή τῶν βιοτικῶν µεριµνῶν καί τῶν
µάταιων φιλοδοξιῶν, ὅπως καί οἱ καταπολέµηση
τῆς ἀκόρεστης ἐπιθυµίας τοῦ πλούτου, ἀλλά καί ἡ
ἀπάρνηση τοῦ ἁµαρτωλοῦ τρόπου ζωῆς ἀποτελοῦν
τίς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις γιά τήν κατά Θεόν ζωή.
Ἀποτελεσµατικότερη ὅµως ἀπ᾿ ὅλες εἶναι ἡ διαρκής
µνήµη τοῦ Χριστοῦ καί πιό συγκεκριµένα τῆς ἐναν-
θρώπησής του. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συµβουλεύει:

«Ἄς ἔχουµε τά µάτια µας προσηλωµένα στόν
Ἰησοῦ, πού µᾶς ἔδωσε τήν πίστη, τήν ὁποία καί τε-
λειοποιεῖ. Αὐτόν πού, ἀντί γιά τή χαρά πού θά µπο-
ροῦσε νά ἔχει, ὑπέµεινε τό σταυρικό θάνατο περι-
φρονώντας τήν ἀτίµωση, καί κάθισε στά δεξιά τοῦ
θρόνου τοῦ Θεοῦ. Ἀναλογιστεῖτε, λοιπόν, αὐτόν πού
ὑπέµεινε µιά τέτοια ἐχθρότητα ἐναντίον του ἀπό µέ-
ρους τῶν ἁµαρτωλῶν καί µή ἀποκάµετε καί χάσετε
τό θάρρος σας» (Ἑβρ. ιβ΄ 2-3).

Αὐτή ἡ διαρκής µνήµη πετυχαίνεται µέ τήν προσ-
ευχή καί τή µελέτη τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ προσευχή εἶναι
συνοµιλία µέ τό Χριστό. Ἡ µελέτη παρέχει τή γνώση
τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, τίς ὁποῖες καλοῦνται νά
τηροῦν στή ζωή τους οἱ χριστιανοί. Μέ τόν τρόπο
αὐτό θά ἔχουν καρπούς στόν πνευµατικό τους ἀγώ-
να καί ἡ σωτηρία τους θά εἶναι ἐξασφαλισµένη.

Μέτοχοι τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.



ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΙΣ
Μοῦ ἐτέθησαν ἀπὸ τὴν Πανελλή-

νια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ), τὰ
κάτωθι ἐρωτήµατα καὶ ἐζητήθη ἡ ἐπ'
αὐτῶν ἐπιστηµονική µου ἄποψη:

1) Ἡ νέα ὕλη τοῦ µαθήµατος τῶν
Θρησκευτικῶν ἡ εἰσαγοµένη εἰς τὰ
σχολεῖα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ.
143575/∆2/2016 ἀποφάσεως τοῦ
Ὑπουργοῦ Παιδείας εἶναι σύµφωνη
πρὸς τὸν νοµὸ καὶ πρὸς τὸ Σύντα-
γµα;

2) Ἐν ἀρνητικῇ δὲ περιπτώσει
(ἐὰν δηλ, εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὸν
νόµο καὶ πρὸς τὸ Σύνταγµα) οἱ κα-
θηγηταὶ Θεολόγοι ποὺ καλοῦνται,
νὰ τὴν διδάξουν, δικαιοῦνται (ἢ ὑπο-
χρεοῦνται) νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ἐφαρ-
µογή της καὶ ἂν ναί, εἰς ποῖες διατά-
ξεις θὰ στηριχθοῦν;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΩΣ
ΑΝΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Ἡ διὰ τῆς ὡς ἄνω ὑπουργικῆς
ἀποφάσεως εἰσαγοµένη νέα ὕλη
τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν
εἶναι ἀντίθετη καὶ πρὸς τὸν νόµο καὶ
πρὸς τὸ Σύνταγµα κυρίως διὰ τοὺς
κάτωθι λόγους:

α) Ὡς ὁµολογεῖται ρητῶς ὑπὸ τῆς
ὑπηρεσίας ποὺ συνέταξε καὶ προ-
ώθησε τὴν ἐν λόγῳ ὕλη (ΙΕΠ =
Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολι-
τικῆς), διὰ τῆς νέας τοιαύτης ὕλης
ἐπιδιώκεται, ὁ µαθητὴς ὄχι νὰ δι-
δαχθεῖ ἀµιγῶς θρησκευτικά, ἀλλὰ
ἐπὶ πλέον νὰ «προβληµατισθεῖ», νὰ
µὴ εἶναι «χειραγωγηµένος» καὶ γε-
νικῶς νὰ ὠθηθεῖ εἰς τὸ νὰ µεταβάλει
(ἐνδεχοµένως) θρησκεία. ∆ιὰ τῆς
πολιτικῆς ὅµως αὐτῆς εἶναι αὐτο-
νόητον, ὅτι διενεργεῖται ἀξιόποινος
προσηλυτισµός, ὁ ὁποῖος ἀπαγο-
ρεύεται καὶ τιµωρεῖται ποινικῶς ἀπὸ
τὸν νόµο 1363/38 (ἄρθρα 4 καὶ 5 ὡς
ἐτροποποιήθησαν µεταγενεστέρως)
καὶ ἐπίσης ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸ
ἄρθρον 13 § 2 τοῦ Συντάγµατος
(λεπτοµερῶς καὶ ἀναλυτικῶς περὶ
τούτου βλέπε Κρίππα, Κατὰ πόσον

τὸ νέο πρόγραµµα σπουδῶν τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν συν-
ιστᾶ ἀξιόποινο πράξη, περιοδικὸ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ∆Ι-
ΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ, 2014 σελ.
679 ἕπ.) Τὰ δεδοµένα αὐτὰ ἐγνω-
στοποιήθησαν εἰς τὸ ὡς ἄνω ΙΕΠ
καὶ δι’ ἐξωδίκου δηλώσεως ἐπιδο-
θείσης εἰς αὐτὸ νοµίµως καὶ ἐγκύ-
ρως τὴν 8ην Ἰουλίου 2014.

β) Ὡς πρὸς τὸ ποία πρέπει νὰ
εἶναι ἡ ὕλη τοῦ µαθήµατος τῶν
Θρησκευτικῶν, ὁρίζεται ἀπὸ τὸ
ἄρθρον 16 § 2 τοῦ Συντάγµατος καὶ
ἀπὸ τὸ εἰς ἐκτέλεση τῆς ἐν λόγῳ
συνταγµατικῆς διατάξεως ἐκδοθὲν
ἄρθρον 1 τοῦ Ν. 1566/1985. Ἤτοι ἡ
ὕλη τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς
θρησκείας. Ἡ τελευταία δὲ αὐτὴ διά-
ταξη ἐκδοθεῖσα εἰς ἐφαρµογὴν συν-
ταγµατικῆς ἐπιταγῆς δὲν ἐπιτρέπε-
ται οὔτε νὰ καταργηθεῖ οὔτε νὰ τρο-
ποποιηθεῖ. Ἐὰν δὲ καταργηθεῖ, θε-
ωρεῖται ὡς ἰσχύουσα καὶ µὴ καταρ-
γηθεῖσα ὡς δέχεται καὶ ἡ θεωρία
(Κρίππα, Νοµοθετικὸ κενὸ συντα-
γµατικῶς ἀνεπίτρεπτο καὶ ἐντεῦθεν
ὑποχρεώσεις τῆς κρατικῆς διοική-
σεως, εἰς «Χαριστήριον Σύµµεικτα
πρὸς τιµὴν Γεωργίου Παπαχατζῆ,
1989 σελ. 335 ἔπ. ) καὶ ἡ ad hoc νο-
µολογία (Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν 10360/81
Ἀρχ. Νόµ. 33 σελ. 4.55. Ἐφετεῖο
Ἀθηνῶν 11650/80 Ἑλλ. ∆ὶκ 22 σελ.
444. Ἀρ. Πάγου 284/2004 Νόµ.
Βῆµα 2005 σελ. 283 ἕπ. Ἀρ. Πάγου
1731/2002 Νόµ. Βῆµα 2003 σελ.
1225 ἐκ. Σύµβ. Ἐπικρατείας
2056/2000 ∆ιοικητικὴ ∆ίκη 13 σελ.
87).

Ἑποµένως ἡ νέα ὕλη εἶναι καὶ
παράνοµη καὶ ἀντισυνταγµατικὴ καὶ
ἀξιόποινη, ὁπότε ἀνακύπτει κατ'
ἀνάγκην τὸ ἑξῆς θέµα: Ὁ κρατικὸς
λειτουργὸς ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ ἐφαρ-
µόσει τὴν προαναφεροµένη ὑπουρ-
γικὴ ἀπόφαση 143575/∆2/2016,
ὑποχρεοῦται, νὰ τὴν ἐφαρµόσει ἢ
δικαιοῦται νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἐφαρµο-
γήν της; Ἐπὶ τοῦ ἐν λόγῳ ἐρωτήµα-
τος ἡ ἄποψή µου εἶναι, ὅτι ὁ ἁρµό-

διος κρατικὸς λειτουργὸς ὑποχρεοῦ-
ται νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἐφαρµογήν της
καὶ τοῦτο διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

α) Κατ' ἄρθρον 25 § 3 τοῦ Ὑπαλ-
ληλικοῦ Κωδικὸς ὁ δηµόσιος ὑπάλ-
ληλος ὑποχρεοῦται, νὰ µὴ ἐκτελέσει
ἐντολήν, ἡ ὁποία τυγχάνει προδή-
λως ἀντισυνταγµατικὴ ἢ παράνοµη
καὶ νὰ ἀναφέρει τὸ δεδοµένο αὐτὸ
εἰς τὴν ὑπηρεσίαν του. Ἡ παροῦσα
δὲ περίπτωση (τῆς νέας ὕλης τοῦ
µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν)
εἶναι προδήλως ὄχι µόνον ἀντισυν-
ταγµατικὴ καὶ παράνοµη ἀλλὰ καὶ
ἀξιόποινη (διενέργεια προσηλυτι-
σµοῦ). Τὸ «προδήλως» προκύπτει,
ἐκ τοῦ ὅτι ἡ τοιαύτη ἐντολὴ ἀποτελεῖ
προϊὸν παρανόµου, ἀντισυνταγµα-
τικῆς καὶ ἀξιοποίνου πράξεως ὄχι
µόνον κατὰ τὴν πεποίθηση τοῦ
ὑπαλλήλου, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἔγκυρη
νοµικὴ θεωρία. Ἑποµένως τὸ θέµα
αὐτὸ λύεται κατ' ἀρχὴν ἐκ τῶν ἐν
λόγῳ δεδοµένων. Ἐν συνεχείᾳ
ὅµως ἡ ἴδια ὡς ἄνω διάταξη (Ὑπαλ-
ληλικὸς Κῶδιξ ἀρθρ. 25 § 3) ἀνα-
φέρει ὅτι ἐὰν ἡ ὑπηρεσία τοῦ ὑπαλ-
λήλου ποὺ ἔλαβε τὴν ἄρνησή του
νὰ ἐφαρµόσει κάποια διαταγὴ λόγῳ
τοῦ ὅτι ἦταν προδήλως παράνοµη
ἢ ἀντισυνταγµατική, ἐπανέλθει καὶ
τοῦ δώσει δευτέραν ἐντολὴ ἐπιση-
µαίνοντας ὅτι διὰ τὴν ἐκτέλεσή της
συντρέχουν λόγοι γενικότερου συµ-
φέροντος, τότε ὀφείλει, νὰ τὴν ἐκτε-
λέσει. Ἐδῶ πρέπει νὰ παρατηρή-
σουµε ὅµως ὅτι ἡ δεύτερη ἐντολὴ
ὀφείλει νὰ ἐκτελεσθεῖ µόνον ἐπὶ δια-
ταγῆς προδήλως παρανόµου ἢ
ἀντισυνταγµατικῆς ὄχι ὅµως δια-
ταγῆς «ἀξιοποίνου». Εἰς τὴν περί-
πτωσή µας ὅµως ἡ ἐν λόγῳ διάτα-
ξη δὲν ἐφαρµόζεται ἐπὶ διαταγῆς
ἀξιοποίνου. Καὶ τοῦτο διὰ τρεῖς βα-
σικοὺς λόγους:

1)∆ιότι θέµα ἀξιοποίνου διαταγῆς
εἰς τὴν ὡς ἄνω διάταξη τοῦ Ὑπαλλ.
Κωδικὸς δὲν ἀναφέρεται,

2)∆ιότι τὸ ἄρθρον 37 § 2 τοῦ Κώ-
δικος Ποινικῆς∆ικονοµίας ἐπιβάλλει
εἰς τὸν δηµόσιο ὑπάλληλο νὰ ἀνα-
φέρει εἰς τὸν Εἰσαγγελέα πᾶσαν
ἀξιόποινο πράξη, τῆς ὁποίας ἔλαβε
γνώση κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν καθη-
κόντων του (ἄλλως ἡ διάταξη αὐτὴ
θὰ ἀχρηστευόταν, ἐὰν ὁ δηµόσιος
ὑπάλληλος ὑπεχρεοῦτο νὰ δια-
πράττει ἀξιόποινες πράξεις καὶ νὰ
µὴ τὶς καταγγέλλει) καὶ 3) ∆ιότι τὸ
ἄρθρον 21 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος τι-
µωρεῖ ποινικῶς τὸν δηµόσιο ὑπάλ-
ληλο διὰ πᾶσαν ἀξιόποινο πράξη
καὶ δὲν τὸν ἀπαλλάσσει, ἐὰν ἐνήρ-
γησε ἐκτελῶν διαταγὴν ἀνωτέρου
του. Τὸν ἀπαλλάσσει µόνον ἐὰν ὁ
νόµος δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἐλέγξει
τὴν νοµιµότητα τῆς διαταγῆς. Εἰς
τὴν περίπτωσή µας (ἐκτέλεση τῆς
ἐντολῆς ἀπὸ τὸν ὑπάλληλο, διδα-
σκαλία πολυθρησκευτικοῦ µαθήµα-
τος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἄρα: διά-
πραξη ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήµατος
τοῦ προσηλυτισµοῦ) κανένας νόµος
δὲν ὑπάρχει ποὺ νὰ ἀπαγορεύει εἰς
τὸν ὑπάλληλο, νὰ ἐλέγξει τὴν νοµι-
µότητα τῆς ἐντολῆς (δηλ. τῆς ἐφαρ-
µογῆς τῆς προαναφεροµένης
Ὑπουργικῆς ἀποφάσεως). Τὸ δε-
δοµένο αὐτὸ (ποινικὴ εὐθύνη τοῦ
δηµοσίου ὑπαλλήλου εἰς πᾶσαν πε-
ρίπτωση, ἔστω καὶ ἐκτελοῦντος
ἐντολὴν ἀνωτέρου του) τὸ ἀποδέχε-
ται καὶ ἡ θεωρία (Βαβαρέτου-
Καρρᾶ, Ποινικὸς Κῶδιξ, Ε΄ ἔκδοση
1974 σελ. 97 καὶ 99 ἕπ. Κατσαντώ-
νη, Ποινικὸν∆ίκαιον Γενικὸν Μέρος,
Α΄ Τὸ Ἄδικον, 1969 σελ. 155, Πα-
παδάκη. Ποινικὴ εὐθύνη καὶ ποινικὴ
προστασία τῶν ὑπαλλήλων τοῦ∆η-
µοσίου, τῶν ∆ήµων καὶ Κοινοτήτων
καὶ τῶν ν.π.δ.δ., 1961 σελ. 158.
Τούση-Γεωργίου, Ποινικὸς Κῶδιξ.
Β' ἔκδ. 1958 σελ. 53 ἕπ., ὅπου ἀνα-
φέρεται ὅτι περιπτώσεις µὴ δυνατό-
τητος ἐλέγχου τῆς νοµιµότητας τῆς
διαταγῆς τοῦ ἀνωτέρου ὑπάρχουν
µόνον εἰς τοὺς χώρους τῆς στρα-
τιωτικῆς καὶ τῆς ἀστυνοµικῆς ὑπη-
ρεσίας καὶ κυρίως ὅπου ὑπάρχει
περίπτωση χρήσεως ὅπλων). Π.χ.
ἀπαγόρευση ἐλέγχου τῆς νοµιµότη-
τας µιᾶς διαταγῆς προβλέπεται ἀπὸ
τὸν Στρατιωτικὸ Ποινικὸ Κώδικα (Ν.
2287/1995 ἄρθρα 55 ἕπ.) καὶ µόνον
διὰ ὁρισµένα στρατιωτικὰ ἀδικήµα-
τα καὶ ὄχι διὰ ὅλα (π.χ. παράβαση
καὶ ἐκβίαση στρατιωτικῆς ἐντολῆς,
ἄρθρον 55 κ.ο.κ ) 3) Ἄλλωστε τὸ
ἄρθρον 21 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος
εἶναι εἰδικὸν ἔναντι τοῦ ἄρθρου 25
τοῦ Ὑπαλληλικοῦ Κώδικος, καθὼς
καὶ ἔναντι πάσης ἄλλης γενικοῦ χα-
ρακτῆρος νοµικῆς διατάξεως ἔναντι
τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Ποινικοῦ Κώδι-
κος, ὅπως εἶναι ἐκείνη τοῦ ἄρθρου
7 τοῦ νόµου 2525/1997, ὁ ὁποῖος
τροποποιεῖ τὸ νόµο 1566/1985,
ὁπότε (τὸ ἄρθρο 21) ὑπερισχύει τοῦ
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ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

γ΄. Ἡ ἐµπλοκή
εἰς τάς βιοτικάς µερίµνας
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν

ὑποθέσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Ἡ
ἐμπλοκή εἶναι ἀναπόφευκτη. Ὅμως
χρειάζεται προσοχή καί διάκριση.
Πρέπει νά καταπολεμεῖται ἡ ὑπερ-
βολή. Δυστυχῶς, ἡ πλειονότητα τῶν
ἀνθρώπων εἶναι αἰχμάλωτη στίς
ἀτέλειωτες βιοτικές μέριμνες. Ἀκό-
μοι καί οἱ χριστιανοί γίνονται θύμα-
τα τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν καί χά-
νουν τόν πνευματικό τους προσανα-
τολισμό. Ἀσχολοῦνται μέ τά ἐφήμε-
ρα καί βιοτικά καί παραμελοῦν τά

πνευματικά. Ἰσχυρίζονται μάλιστα
ὅτι δέν ἔχουν ἐλεύθερο χρόνο γιά τά
θρησκευτικά τους καθήκοντα.
Ὡστόσο, ἡ λύση τοῦ προβλήματος
εἶναι ἁπλή καί τήν ὑποδεικνύει
ἔμμεσα ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ
ἄνθρωπος πρέπει νά ἔχει ὅσο τό δυ-
νατό λιγότερες βιοτικές μέριμνες.
Πρέπει νά ζεῖ μέ τρόπο ἁπλό, λιτό
καί ὀλιγαρκῆ. Νά μή ἐπιθυμεῖ τά
πολλά ὑλικά ἀγαθά, τόν πλοῦτο,
τήν πολυτέλεια, τήν προβολή καί τή
δόξα. Νά εἶναι σέ ὅλα ταπεινός, χω-
ρίς ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες καί μεγά-
λους στόχους, ἡ πραγματοποίηση
τῶν ὁποίων ἀναπόφευκτα ὁδηγεῖ
στήν ἀπομάκρυνση ἀπό τό Θεό.

Ὁ καλός στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ

ἐπιλέγει μιά ζωή μέ ἑκούσια στέρη-
ση. Δέν θέλει περισπασμούς καί μά-
ταια πράγματα. Ἀρέσκεται στά ὅσα
ἔχει καί εἶναι ἐλεύθερος νά κάνει
τόν πνευματικό του ἀγώνα καί νά
προσφέρει στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ.

δ΄. Ἀπτόητοι
εἰς τό ἔργον τοῦ Θεοῦ

Εἶναι κοινή ἐμπειρία στούς ἀληθι-
νούς χριστιανούς καί τούς ἄξιους
κληρικούς, ὅτι στήν ἐποχή μας -
ὅπως καί σ᾿ ὅλες τίς ἐποχές, ἄλλοτε
περισσότερο καί ἄλλοτε λιγότερο-
εἶναι δύσκολο νά ἐργαστεῖς γιά τήν
πίστη. Τά προβλήματα πού δημι-
ουργοῦν οἱ κοσμικοί καί ἄθρησκοι
εἶναι μεγάλα καί χρειάζεται ἀποστο-
λικό φρόνημα. Βέβαια, στή Χώρα
μας ὑπάρχει ἐλευθερία δράσης,

ἀλλά πάντα παρουσιάζονται οἱ με-
μονωμένοι καί ἐμπαθεῖς, πού ἐκδη-
λώνονται μέ σκληρότητα καί ραδι-
ουργία.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶχε περά-
σει πολλές δυσκολίες, χωρίς ὅμως
νά μειωθεῖ ὁ ἱεραποστολικός του
ζῆλος. Εἶναι ἐντυπωσιακά τά λόγια
του: «Ἄν καί μᾶς πιέζουν ἀπό παν-
τοῦ, δέν μᾶς καταβάλλουν. Βρισκό-
μαστε σέ ἀδιέξοδο, ὅμως δέν ἀπελ-
πιζόματσε. Μᾶς καταδιώκουν, ὁ Θε-
ός ὅμως δέν μᾶς ἐγκαταλείπει. Μᾶς
ρίχνουν κάτω, μά δέν χάνουμε τόν
ἀγώνα. Συνεχῶς ὑποφέρουμε σωμα-
τικά μετέχοντας ἔτσι στό θάνατο τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ, γιά νά φανερωθεῖ στό
πρόσωπό μας ἡ ζωή τοῦ ἀναστημέ-
νου Ἰησοῦ. Δηλαδή εἴμαστε ζωντα-
νοί, ἀλλά ἐκθέτουμε συνεχῶς τόν

ἑαυτό μας στό θάνατο γιά χάρη τοῦ
Ἰησοῦ, ὥστε νά φανερωθεῖ στό θνη-
τό μας σῶμα ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ» (Β΄
Κορ. δ΄ 8-11).

Εἶναι μακάριοι ἐκεῖνοι πού ἀξιώ-
θηκαν νά πάθουν καί νά ὑποφέρουν
γιά τό Χριστό. Ἡ κακοπάθεια αὐτή,
εἶναι γλυκιά καί χαροποιεῖ. Ὁ Μέγας
Βασίλειος συμβουλεύει τούς χρι-
στιανούς πῶς πρέπει νά τήν ἀντιμε-
τωπίζουν: «Νά μή σᾶς ταράσσει ἡ
ψευδής κατηγορία, οὔτε νά σᾶς φο-
βίζει ἡ ἀπειλή τῶν ἰσχυρῶν. Νά μή
σᾶς λυποῦν τά γέλια εἰς βάρος σας
καί οἱ βρισιές τῶν γνωστῶν, μήτε ἡ
κατάκριση ἐκείνων πού προσποιοῦν-
ται ὅτι ἐνδιαφέρονται καί πού σᾶς
προσφέρουν πρός ἐξαπάτηση ὡς
ἰσχυρότατο δόλωμα τήν προσποιητή
παραίνεση, ἐφόσον ὁ λόγος τῆς ἀλή-

θειας θά συναγωνίζεται μαζί σας.
Ἄς ἀντιμάχεται ἐναντίον ὅλων
αὐτῶν ὁ ὀρθός (ὁ εὐσεβής) λογι-
σμός, καί νά παρακαλεῖτε νά γίνει
σύμμαχος καί βοηθός σ᾿ αὐτόν ὁ Δά-
σκαλος τῆς εὐσέβειας, ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, γιά τόν ὁπο-
ῖον ἡ κακοπάθεια εἶναι γλυκιά καί ὁ
θάνατος εἶναι κέρδος» (Βασιλείου
Δ. Χαρώνη, Παιδαγωγική ἀνθρωπο-
λογία Μεγάλου Βασιλείου, τόμος
Α ,́ 2002, σελ. 572-573).

Στίς δύσκολες περιστάσεις οἱ χρι-
στιανοί πρέπει νά εἶναι ἄφοβοι. Ἡ
ἐμπιστοσύνη τους στό Θεό ἄς ἀπο-
τελεῖ γἰ αὐτούς πηγή θάρρους. Ἐπι-
πλέον πρέπει νά θυμοῦνται ὅτι τό
Ἅγιο Πνεῦμα καθοδηγεῖ καί ἐμπνέει
τούς ἀγωνιζόμενους τόν καλό ἀγώνα.

Πρεσβ. ∆ιονύσιος Τάτσης
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Ἡ παπικὴ τιάρα ὡς σταθεροῦ συµβόλου

τῆς ἀπολυταρχίας τοῦ Πάπα
∆ιαπιστώσαµε στὸ προηγούµενο ἄρθρο, ὅτι µὲ τὸν πά-

πα Βονιφάτιο Η΄ ἔληξε στὴν πράξη τὸ ὅραµα τῆς ὁλο-
κληρωτικῆς ἐπικράτησης τοῦ Παπισµοῦ1. Ὁ γενικὸς ἔλεγ-
χος τῆς κοσµικῆς ἐξουσίας διέφυγε πλέον τελεσίδικα ἀπὸ
τὰ χέριά του. Αὐτὸ ὅµως δὲν µποροῦσε νὰ σηµαίνει τὴν
παραίτηση καὶ ἀπὸ τὶς διεκδικήσεις του, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶχε
ταυτιστεῖ ἀπόλυτα, ὅπως εἴδαµε µὲ τὴ βοήθεια τῶν πλα-
στογραφιῶν, µὲ αὐτὴν τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐκδοχὴ τῆς πά-
σης ἐξουσίας τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία εἶχε ἀποστολὴ ὡς vi-
carius Christi – ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τῆς γῆς
νὰ ἀσκεῖ. Χαρακτηριστικὴ ἀπόδειξη αὐτῶν τῶν διεκδική-
σεων εἶναι ἡ ἐµφάνιση τοῦ τρίτου στέµµατος στὴν τιάρα λί-
γο µετὰ τὸν Βονιφάτιο Η΄, ὁ ὁποῖος φόρεσε ἀκόµα τὴ τιά-
ρα µὲ τὰ δύο στέµµατα. Τὸ τρίτο στέµµα προστέθηκε στὴν
ἐξορία τοῦ Παπισµοῦ στὴν Ἀβινιὸν καὶ ὁ πρῶτος Πάπας
ποὺ φόρεσε τὴν τιάρα µὲ τρία στέµµατα ἦταν ὁ Κλήµης
Ε΄ (1305-1314)2. Τὴν ἐπίσηµη ἑρµηνεία αὐτῶν τῶν τριῶν
στεµµάτων δίνει τὸ Pontificale Romanum, δηλ. τὸ λει-
τουργικὸ βιβλίο γιὰ τὰ τυπικὰ ποὺ τελοῦνται στὸν Πα-
πισµὸ ἀπὸ ἐπισκόπους, τοῦ 16ου αἰώνα. Περιέχει τὸ τυ-
πικὸ γιὰ τὴν παράδοση τῆς τιάρας ποὺ εἶναι σήµερα ἀκό-
µη σὲ ἰσχύ, παρ’ ὅτι ἡ τελευταία του χρήση ἔγινε στὴ στέ-
ψη τοῦ πάπα Παύλου ΣΤ΄ τὸ 1963. Κατὰ τὸ τυπικὸ αὐτὸ
ὁ ὑποπροϊστάµενος τῶν καρδιναλίων διακόνων παίρνει
τὴν µίτρα ἀπὸ τὴν κεφαλὴ τοῦ Πάπα καὶ ὁ προϊστάµενος
τῶν καρδιναλίων διακόνων τοποθετεῖ τὴν τιάρα µὲ τὰ ἑξῆς
λόγια: «Λάµβανε τὴν τιάρα ποὺ κοσµεῖται µὲ τρία στέµ-
µατα καὶ γνώρισε, ὅτι (1) εἶσαι ὁ πατέρας τῶν πριγκίπων
καὶ βασιλέων, (2) ἡ κεφαλὴ τῆς οἰκουµένης καὶ (3) ὁ ἐπὶ
γῆς ἀντιπρόσωπος τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὸν
ὁποῖο ἀνήκει ἡ τιµὴ καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-
νων, ἀµήν»3. Ἀνάµεσα στὶς 15 ἑρµηνεῖες τῆς τιάρας ποὺ
δίνει ὁ Bernard Sirch4 ἡ ἑρµηνεία τοῦ Λουθήρου δίνει τὸ
ἰδιαίτερό της στίγµα: «Αὐτὸ εἶναι ὁ πάπας καὶ λέγεται
πραγµατικὰ µὲ τὸ τριαδικό του στέµµα: ἕνας αὐτοκράτο-
ρας στὸν οὐρανό, ἕνας αὐτοκράτορας στὴ γῆ, ἕνας αὐτο-
κράτορας κάτω ἀπὸ τὴ γῆ. Ἐὰν ὁ Θεὸς εἶχε κάτι παρα-

πάνω, τότε θὰ ἦταν ἕνας αὐτοκράτορας πάνω ἀπὸ αὐτὸν
καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ φοράει τέσσερα στέµµατα». Μία πνευ-
µατικὴ ἑρµηνεία ὅµως ποὺ ἔχει κατὰ καιροὺς διατυπωθεῖ,
σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία τὰ τρία στέµµατα δηλώνουν τὴν
τριπλῆ διακονία τοῦ Πάπα, δηλ. ὡς διδασκάλου, ἀρχιε-
ρέα καὶ ποιµένα, ἀποκλείεται ἐκ τῶν πραγµάτων. Ὅλοι οἱ
εἰδικοὶ ἐπιστήµονες τῆς λειτουργικῆς συµφωνοῦν, ὅτι ἡ
χρήση τῆς τιάρας ἦταν περιορισµένη σὲ τελετὲς ἐκτὸς τοῦ
Ναοῦ. Πρὶν τὴν εἴσοδό του στὸν ναὸ ὁ Πάπας ἦταν ὑπο-
χρεωµένος νὰ τὴν βγάλει. Ἄλλωστε ὁ πάπας Ἰννοκέντιος
Γ΄ (1198-1216) διευκρινίζει µὲ ἀπόλυτη σαφήνεια, ὅτι φο-
ράει τὴν µίτρα ὡς ἱερέας (pro sacerdotio) καὶ µάλιστα πάν-
τα καὶ παντοῦ καὶ τὴν τιάρα ὡς µονάρχης (pro regno) µό-
νο µὲ εἰδικὲς ἀφορµές5. 

Μία πρώτη µορφὴ τῆς τιάρας µαρτυρεῖται ἤδη ἀπὸ τὸν
8ο αἰώνα. Γιὰ τὸν πάπα Νικόλαο Β΄ (1059-1061) ἀναφέ-
ρεται µία πρώτη γιορτινὴ στέψη ἀπὸ τὸν µοναχὸ Hilde-
brand (τὸν µετέπειτα πάπα Γρηγόριο Η΄)6. Ἡ παύση τῆς
χρήσης τῆς τιάρας ἀπὸ τοὺς τελευταίους Πάπες δὲν ση-
µαίνει φυσικὰ τὴν παραίτηση ἀπὸ τὴν ταύτισή τους µὲ τὸν
φορέα τῆς ἀπόλυτης ἐξουσίας τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ
Χριστοῦ ἐπὶ γῆς. Ἀκόµη καὶ ἡ ἀποβολὴ τῆς τιάρας ἀπὸ τὸ
παπικὸ οἰκόσηµο καὶ ἡ ἀντικατάστασή του µὲ παπικὴ µί-
τρα ἐπὶ Βενεδίκτου ΙΣΤ΄ δὲν ἀλλάζει τίποτε σ’ αὐτὸ τὸ δε-
δοµένο. Ἄλλωστε παραµένει ὡς ἔµβληµα στὴ σηµαία τοῦ
Βατικανοῦ καὶ ὁ ἑκάστοτε Πάπας παραµένει ὁ τελευταῖος
ἀπόλυτος µονάρχης στὴν Εὐρώπη ποὺ συγκεντρώνει
στὸ πρόσωπό του καὶ τὶς τρεῖς ἐξουσίες τοῦ κράτους του,
τὴ νοµοθετική, τὴν ἐκτελεστικὴ καὶ τὴν δικαστική.
Σηµειώσεις:

1. Τὸ 1309 πέρασε ὁ παπικὸς θεσμὸς σὲ ἀπόλυτη ἐξάρτηση
ἀπὸ τὴν Γαλλία μὲ τὰ 70 χρόνια περίπου ἐξορίας του στὴ Ἀβι-
νιόν. 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_tiara 3. https://de.ze-
nit.org/articles/das-neue-papstliche-wappen-ohne-tiara-dem-
symbol-der-papstlichen-macht/. Πρβλ. K. Richter, Die Ordination
des Bischofs von Rom. Aschendorff, Munster i. W. 1976, σελ. 109.
4. Βλ. τὴ διατριβή του μὲ τίτλο «Der Ursprung der bischoflichen
Mitra und papstlichen Tiara», S[ankt] Ottilien, EOS-Verlag, 1975.
5. https://de.zenit.org/articles/das-neue-papstliche-wappen-ohne-
tiara-dem-symbol-der-papstlichen-macht/ 6. Στὸ ἴδιο.
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

Ὅπως ὁ ἄνθρωπος δὲν µπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς τὸ ὀξυ-
γόνο, ἔτσι δὲν µπορεῖ νὰ ζήσει καὶ χωρὶς τὴν ἐλευθερία! Ἡ
ὕπαρξη, ἡ ἐξέλιξη, ἡ ἀνάπτυξη καὶ ἡ πρόοδος τῶν ἀτόµων
καὶ τῶν λαῶν ὀφείλεται στὸ ὕψιστο ἀγαθό, ποὺ φέρει τὸ
ὄνοµα: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

Οἱ Ἕλληνες ἔχουν ταυτίσει τὴν Ἐλευθερία, µὲ τὴν Εὐδαι-
µονία καὶ τὴν Εὐδαιµονία µὲ τὴν Ἐλευθερία! Ὁ Θουκυδί-
δης, ὁ µέγας ἱστορικὸς τῆς Ἀρχαιότητας, ἰδοὺ τί λέει. «ΤΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝ». Καί: «ΤΟ ΕΥ∆ΑΙΜΟΝ
ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ».

Οἱ Ἕλληνες εἶναι, «φύσει καὶ θέσει», λάτρεις τῆς Ἐλευθε-
ρίας. Καµία, ἴσως, ἄλλη φυλὴ στὸν κόσµο δὲν λατρεύει τό-
σο τὴν Ἐλευθερία, ὅσο ἡ Ἑλληνικὴ Φυλή!

Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ποτὲ στὴ Μακραίωνη Ἱστορία του
καὶ στὴν ἀέναη διαδροµὴ τῶν ἀνθρωπίνων αἰώνων δὲν
πτοήθηκε. Ποτὲ δὲν φοβήθηκε τὸν ἐχθρό. Ποτὲ δὲν ὑπολό-
γισε τὸν ἀριθµό, τὸν ὄγκο, τὴν ἀριθµητικὴ καὶ ὁπλικὴ ὑπερ -
οχὴ τοῦ ἀντιπάλου. Ποτὲ δὲν ἔκανε σύγκριση. Ἔλεγε τὸ
ἱστορικὸ καὶ πολυθρύλητο:

«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!». Ἔλεγε: «ΓΗΝ ΚΑΙ Υ∆ΩΡ ΟΥ ∆Ι∆Ο-
ΜΕΝ». «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ».

«Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλµη ἡ Ἐλευθερία!». Θέλει Πίστη στὸ
Θεὸ καὶ Πίστη στὶς Ἀξίες τῆς ζωῆς. Θέλει: Φιλοπατρία.
Ἐθνισµό. Ἑνότητα. Ἀγάπη. ∆ικαιοσύνη. Ἀλτρουισµό. Ὑπο-
µονὴ καὶ Ἐπιµονή. Θέλει: Εὐψυχία. Τόλµη. Γενναιότητα.
Ἀνδρεία. Παλικαριά. Λεβεντιά! Λέξη µοναδικὴ στὸ παγκό-
σµιο γλωσσικὸ στερέωµα!

Οἱ Ἕλληνες ἔγιναν οἱ αἰώνιοι ὑπερασπιστὲς τῆς Ἐλευθε-
ρίας! Οἱ αἰώνιοι ὑπέρµαχοί της. Καὶ ποτὲ δὲν ἔγιναν ριψά-
σπιδες. Ποτὲ δὲν ἔχαναν τὴν ἀρετή τους καὶ τὴν τόλµη
τους. Ἢ νικοῦσαν ἢ ἔπεφταν, ἀλλὰ ἔπεφταν ἐνδόξως,
ἡρωϊκῶς καὶ τιµίως!

Ἔπεφταν χάριν τῶν Ἰδανικῶν! Χάριν τῶν Αἰωνίων καὶ
Ἀκαταλύτων Ἀξιῶν τῆς ζωῆς. Ὁ Μαραθώνας, ἡ Σαλαµίνα,
οἱ Πλαταιὲς εἶναι σύµβολα νίκης! Νίκης τῶν Ἑλλήνων κατὰ
τῶν Περσῶν. Νίκης τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς τόλµης τῶν Ἑλλή-
νων.

«Ἀθηναῖοι Ἑλλήνων προµαχοῦντες Μαραθῶνι, χρυσο-
φόρων Μήδων ἑστόρησαν δύναµιν».

Οἱ Θερµοπύλες ἔπεσαν, λόγῳ τοῦ Ἐφιάλτη, ἀλλὰ ἔπε-
σαν ἡρωικῶς ἐνδόξως καὶ τιµίως!

«Ω! ΞΕΙΝ, ΑΓΓΕΛΕΙΝ ΛΑΚΕ∆ΑΙΜΟΝΙΟΙΣ, ΟΤΙ ΤΗ∆Ε
ΚΕΙΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ».

Ἔµειναν πιστοὶ στὸ Νόµο! Πιστοὶ στὰ Ἰδανικά! Πιστοὶ
στὶς Ἀξίες τῆς ζωῆς. Ἔγιναν σύµβολο φύλαξης: «τῶν
Ἱερῶν καὶ τῶν Ὁσίων τῆς Φυλῆς». Σύµβολο φύλαξης τοῦ
Νόµου, τῆς Ἱστορίας, τῶν Ἰδανικῶν, τῆς Παράδοσης!

«ΤΟ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΣ», εἶναι τὸ ἔµβληµα
τῶν Ἑλλήνων! Εἶναι τὸ σύνθηµα τῶν Ἑλλήνων! Εἶναι ἡ ση-
µαία τῶν Ἑλλήνων!

Τὸ 146 π.Χ. ἡ Κόρινθος φύλαξε Θερµοπύλες! Φύλαξε
τὴν Παράδοση! Ἀντιστάθηκε ἀνδρείως καὶ γενναίως κατὰ
τῶν Ρωµαίων. Φύλαξε τά: «Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῆς Φυλῆς».
∆ὲν παραδόθηκε ἀµαχητί. Πολέµησε. Ἔπεσε, ἀλλὰ ἔπεσε
ἡρωϊκῶς, τιµίως καὶ ἐνδόξως! Τὸ παράδοξο φαινόµενο! Ἡ
«κατακτηθεῖσα» Ἑλλάδα κατέκτησε τοὺς κατακτητὲς Ρω-
µαίους. Τοὺς κατέκτησαν µὲ τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦµα, τὴν
Ἑλληνικὴ Τέχνη, τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισµό!

Τὸ 325 π.Χ. ἱδρύεται τὸ Βυζάντιο, ποὺ ἔζησε 1129 ἔτη.
Γνώρισε νίκες λαµπρές. Κατήγαγε θριάµβους. Πολέµησε
νικηφόρα τὰ βάρβαρα ἀσιατικὰ στίφη. Ἀνέπτυξε τὶς Τέχνες,
τὴν Ἐπιστήµη, τὰ Γράµµατα! ∆ηµιούργησε τὸ Βυζαντινὸ ∆ί-
καιο καὶ τὸ Βυζαντινὸ Πολιτισµό!

Ἦταν τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὸ Χριστιανικὸ Βυζάντιο! Ἡ Κων-
σταντινούπολη, ἡ Πρωτεύουσά του, ἦταν τὸ Κέντρο τοῦ
Ἑλληνισµοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας!

Τὸ 1453 ἦρθε: «Ἡ ἀποφράδα ἡµέρα». Τὸ Ἑλληνικὸ καὶ
Ὀρθόδοξο Βυζάντιο κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Ὀθωµανοὺς
Τούρκους. Φύλαξε ὅµως, Θερµοπύλες! Ὑπερασπίστηκε
µὲ ἀπίστευτη ἀνδρεία καὶ γενναιότητα: «τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ
Ὅσια τῆς Φυλῆς». ∆ὲν προσκύνησε τὸν ἐχθρό. Ἔπεσε,
ἀλλὰ ἔπεσε ἡρωικῶς, τιµίως καὶ ἐνδόξως.

Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ἔπαυσε νὰ ὑπάρχει πλέον ὡς πο-
λιτειακὴ καὶ πολιτικὴ ὀντότητα καὶ νὰ στέλνει τὰ φῶτα του
στὰ πέρατα τῆς Οἰκουµένης. Τὸ σκέπασε τὸ πυκνὸ πέπλο

τῆς δουλείας. Ζεῖ χρόνια δίσεκτα. Χρόνια πέτρινα. Ζεῖ τὴ
δυναστεία τοῦ δυνάστη κατακτητῆ, τὴ σφαγὴ καὶ τὴ σκλη-
ρότητα. ∆υναστεία, ποὺ ἔµελλε νὰ κρατήσει αἰῶνες. Περί-
πτωση µοναδικὴ στὰ παγκόσµια ἱστορικὰ χρονικά.

Ἡ Ὀρθοδοξία γίνεται «Ἐθνάρχης». Καὶ σῴζει τὴν
Ἐθνικὴ ταυτότητα. Σῴζει τὴ θρησκευτικὴ Πίστη, τὴν Ἐθνικὴ
Συνείδηση, τὴν Ἐθνικὴ Γλώσσα! Σῴζει τὸ Ἔθνος!

Ἦρθε τὸ ’21! Τὸ ἡρωικὸ καὶ πολυθρύλητο! Ἀναγεννᾶ τὸ
Ἔθνος καὶ τὸ κάνει «ΕΘΝΟΣ -ΚΡΑΤΟΣ». Τοῦ δίνει Πολιτει-
ακὴ καὶ Πολιτικὴ Ὀντότητα καὶ γίνεται µέλος τῆς ∆ιεθνοῦς
Σκηνῆς.

Τὸ ἀπελευθέρωσε, τὸ ἀνέστησε ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ τόλµη τῶν
Ἑλλήνων. «Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλµη ἡ Ἐλευθερία!».

Τὸ 1912-1913 λυτρώνει καὶ ἄλλα ἀλύτρωτα ἐδάφη καὶ
διπλασιάζει τὴν ἐδαφική του ἔκταση. Μένουν, φυσικά, καὶ
µέρη ἀλύτρωτα.

Τὸ ἔπος τοῦ '40! Τὴν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ἡ Φασιστικὴ
Ἰταλία ζητεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἐλεύθερη εἴσοδο τῶν
στρατευµάτων της στὸ Ἑλληνικὸ ἔδαφος.

«ΟΧΙ», βροντοφώναξε ἡ αἰώνια Ἑλλάδα! «ΓΗΝ ΚΑΙ
Υ∆ΩΡ ΟΥ ∆Ι∆ΩΜΕΝ». Ὁ πόλεµος µεταξὺ Ἑλλάδος καὶ
Ἰταλίας ἀρχίζει. Εἶναι πόλεµος ἄνισος. Ἡ Ἰταλία διαθέτει
στρατὸ πολυάριθµο, ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα διαθέτει στρατὸ ὀλιγά-
ριθµο. Ἡ διαφορά, ὅµως, ἔγκειται στὸ ἑξῆς. Στὴν ἀρετή,
στὴν τόλµη καὶ στὸ σκοπό! Ὁ Ἕλληνας στρατιώτης διαθέ-
τει ἀρετὴ καὶ τόλµη! Καὶ ἔχει ἀκριβῆ συναίσθηση καὶ συνεί-
δηση, γιατί πολεµάει. Γιατί κρατάει στὸ χέρι του ὅπλο. Πο-
λεµάει γιὰ τὴν Πατρίδα, γιὰ τὴν Θρησκεία, γιὰ τὴν Ἐλευθε-
ρία, γιὰ τὴ ∆ηµοκρατία, γιὰ τὴν Ἠθική, γιὰ τὸ ∆ίκαιο, γιὰ τὴν
Τιµή, γιὰ τὴν Ἀξιοπρέπεια, ἐνῷ ὁ Ἰταλὸς στρατιώτης δὲν ξέ-
ρει, γιατί πολεµάει, γιατί κρατάει στὸ χέρι του ὅπλο. Καὶ διε-
ρωτᾶται, γιατί πολεµάω; Γιατί φέρω ὅπλο;

Ὁ Ἑλληνο-Ἰταλικὸς πόλεµος διεξάγεται στὰ βόρειο-ἠπει-
ρωτικὰ βουνά. Γίνονται µάχες ἠχηρές! Ὁµηρικές! Οἱ Ἕλλη-
νες φαντάροι πολεµοῦν ὡς ὑπερήρωες. Ἔχουν ὡς Σύµ-
µαχο τὴν Ὑπέρµαχο Στρατηγό! Τὴν βλέπουν ὡς ὅραµα
καὶ γίνονται ἀήττητοι! Στὸ ὕψωµα 731 γίνεται ἡ µητέρα τῶν
µαχῶν.

Τὴν παρακολουθοῦσε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἰταλὸς δικτάτορας, ὁ
Μπενίτο Μουσσολίνι. Τὴν κέρδισε ὁ ὑπερήρωας ἑλληνικὸς
στρατός! Ὁ Ἰταλικὸς στρατὸς ἡττήθηκε κατὰ κράτος. Ὁ φα-
σισµὸς καὶ ἰµπεριαλισµὸς ἡττήθηκαν κατὰ κράτος. Γράφτη-
κε, ἔτσι, τὸ ἔπος τοῦ '40! Τὸ αἰώνιο καὶ τὸ ἀθάνατο, ποὺ κα-
τέπληξε τὴν Οἰκουµένη, Ἐµψύχωσε τὸ Στρατόπεδο τῶν
Συµµάχων καὶ ἀναπτέρωσε τὸ Ἠθικὸ τῶν Φιλελευθέρων
Λαῶν τῆς Γῆς.

Ἡ περιφανὴς καὶ περίλαµπρη νίκη τῆς Ἑλλάδας κατὰ
τῆς Ἰταλίας ἔγινε ἡ ἀπαρχὴ γιὰ τὴν τελικὴ συντριβὴ τοῦ Τρι-
πλοῦ Ἄξονα. Γερµανίας - Ἰταλίας - Ἰαπωνίας.

Ὁ Οὐΐνστον Τσώρτσιλ, ὁ Βρεττανὸς Πρωθυπουργὸς
ἀντέστρεψε τὴ φράση: «Οἱ Ἕλληνες πολεµοῦν σὰν
ἥρωες» καὶ τὴν ἔκανε: «Οἱ ἥρωες πολεµοῦν σὰν Ἕλλη-
νες».

Στὶς 6 Ἀπριλίου 1941 τὰ Χιτλερικὰ στρατεύµατα εἰσβάλ-
λουν στὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλλάδα εἶπε καὶ τὸ δεύτερο «ΟΧΙ».
Καὶ τὸ δεύτερο: «ΟΧΙ» ἦταν ἐναντίον τῶν Γερµανῶν. ∆ὲν
τοὺς ἄνοιξε τὶς πύλες της γιὰ νὰ περάσουν. Ἀντιστάθηκε.
Πολέµησε ἐναντίον τους. Οἱ Γερµανοί, θαύµασαν τὴν πο-
λεµικὴ ἀρετὴ τῶν Ἑλλήνων. Τελικὰ γίνονται κατακτητὲς τῆς
Ἑλλάδας.

Ἀκολούθησε ἡ τριπλῆ κατοχή: Γερµανῶν - Ἰταλῶν -
Βουλγάρων. Καὶ ἡ Ἐθνικὴ Ἀντίσταση.

Ἡ Ἑλλάδα ἔζησε διώξεις, ἐκτελέσεις, πεῖνα, θανάτους,
λόγῳ πείνας, ὁλοκαυτώµατα.

Στὶς 12 Ὀκτωβρίου 1944 ἡ Ἀθήνα ἀπελευθερώνεται. Οἱ
Γερµανοὶ ἀποχωροῦν. Ἐγκαταλείπουν τὴν Ἑλλάδα. Ἦταν
οἱ αἴτιοι καὶ τοῦ Β' Π. Π. Τὸν ἔχασαν, ὅπως καὶ τὸν πρῶτο.

Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅµως, ὁ πόλεµος δὲν τελείωσε. Ἀκο-
λούθησε ὁ ἐµφύλιος σπαραγµός.

Ὁ ἀδελφοκτόνος πόλεµος. Ἡ χειρότερη µορφὴ πολέ-
µου. Τελείωσε. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι γεµάτη ἐρείπια καὶ πληγές.
Ἀνορθώνεται. Ἀνασυγκροτεῖται. Ἐπουλώνει τὶς πληγές
της. Καὶ πορεύεται µέσα στὸ χρόνο καὶ τὴν ἱστορία. Πο-
ρεύεται ὡς Ἔθνος - Κράτος! Ὡς ἐθνική, πολιτειακὴ καὶ πο-
λιτικὴ Ὀντότητα!

Τὸ Ἔπος τοῦ '40! «Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλµη ἡ ἐλευθερία» 
Τοῦ κ. ∆ηµητρίου Γ. Μπράνη, Σ.Σ. - ∆ηµοσιογράφου - Νοµικοῦ

Τὸ στήριγµα ὅλων µας
Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ Μητέρα μας, ἡ Βασίλισσα τῆς καρδιᾶς μας.

Τὴν ἀγαποῦμε, διότι πιὸ πολὺ μᾶς ἀγαπᾶ ἐκείνη. Ποιὸς ἄνθρωπος
πιστὸς μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου δὲν τὴν ἐπικαλέσθηκε; Ποιὸς
δὲν τὴν ὕμνησε; Ποιὸς θεοφόρος Πατέρας δὲν μίλησε γιὰ Αὐτήν. Εἶναι
ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἡ Μητέρα μας. Ἦταν τὸ στήριγμα τῶν
Ἀποστόλων. Τὸ στήριγμα τῶν Ἁγίων. Τὸ στήριγμα ὅλων τῶν πιστῶν.
Εἶναι ἡ μεσίτρια μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς. Εἶναι ἡ μόνη, ποὺ ὑπερβαλ-
λόντως εὐχαρίστησε τὸν Θεόν.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης τονίζει: «Ἂν καθ᾽ ὑπόθεσιν ὅλα
τὰ ἐννέα τάγματα τῶν Ἀγγέλων ἤθελαν κρημνισθοῦν ἀπὸ τοὺς οὐρα-
νοὺς καὶ γίνουν δαίμονες· ἂν ὅλοι οἱ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἄνθρωποι ἤθελαν
γίνει κακοὶ καὶ ὅλοι νὰ ὑπάγουν εἰς τὴν κόλασιν χωρὶς νὰ γλυτώσῃ τι-
νάς· ἂν ὅλα τὰ κτίσματα, οὐρανός, φωστῆρες, ἄστρα, στοιχεῖα, φυτά,
ζῶα ἤθελαν ἀποστατήσουν κατὰ Θεοῦ, νὰ εὔγουν ἀπὸ τὴν τάξιν των
καὶ νὰ ὑπάγουν εἰς τὸ μὴ ὄν. Μὲ ὅλον τοῦτο, ὅλαις αὐταῖς αἱ κακίαι
τῶν κτισμάτων, συγκρινόμεναι μὲ τὸ πλήρωμα τῆς ἁγιότητος τῆς Θε-
οτόκου, δὲν ἐδύναντο νὰ λυπήσουν τὸν Θεόν· διατί, μόνη ἡ Κυρία Θε-
οτόκος ἦτον ἱκανὴ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα, καὶ
νὰ μὴ τὸν ἀφήσῃ νὰ λυπηθῆ διὰ τὸν χαϊμὸν καὶ τὴν ἀπώλεια τῶν τό-
σων καὶ τόσων κτισμάτων του· ὅσον ἤθελεν τὸν κάμει νὰ χαίρῃ ὑπερ-
βαλλόντως διὰ λόγου της μόνον· ἤγουν, διατὶ αὐτὴ μόνη ἀσυγκρίτως
τὸν ἠγάπησεν ὑπὲρ πάντα· διότι Αὐτὴ μόνη ὑπὲρ πάντα ὑπήκουσεν
εἰς τὸ θέλημά Του· καὶ διατὶ μόνη ἐστάθη χωρητικὴ καὶ δεκτικὴ ὅλων
ἐκείνων τῶν φυσικῶν, τῶν προαιρετικῶν καὶ τῶν ὑπερφυσικῶν χαρι-
σμάτων, ὁπού ὁ Θεὸς διεμοίρασεν εἰς ὅλην τὴν κτίσιν... ὅλος ὁ νοητὸς
καὶ αἰσθητὸς κόσμος ἔγινε διὰ τὴν Κυρίαν Θεοτόκον· καὶ πάλιν ἡ Κυ-
ρία Θεοτόκος, ἔγινε διὰ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Καὶ οὕτως
ἐτελειώθη ἡ ἀρχαία βουλὴ καὶ ὁ σκοπὸς ὁ πρῶτος τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ νὰ
ἀνακεφαλαιώθησαν τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, καὶ ἡνώθη ἡ Κτίσις μὲ
τὸν Κτίστιν, οὐχὶ φυσικῶς, οὐχὶ προαιρετικῶς καὶ κατὰ χάριν, ἀλλὰ
κατ’ αὐτὴν τὴν ὑπόστασιν· ὅστις εἶναι ὁ ἀνώτατος βαθμὸς τῆς ἑνώσε-
ως, ὕστερα ἀπὸ τὸν ὁποῖον, ἄλλος ἀνώτερος, οὔτε εὑρέθη, οὔτε εὑρε-
θήσεται».

� Ποιὸν δὲν στήριξε ἡ Παναγία μας; Τὴν Πατρίδα μας πόσες
φορὲς τὴν βοήθησε. Ἀπό τό βιβλίο: «ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ» Ἔκδοση 33η Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου - Ὠρωπὸς
Ἀττικῆς παραθέτομε ἕνα γεγονὸς ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ ’40.

Ὁ Ν. Ντραμουντανὸς διηγεῖται μία θαυμαστὴ ἐμπειρία του.
«Ὁ λόχος μας πῆρε διαταγὴ νὰ καταλάβει ἕνα προχωρημένο ὕψω-

μα γιὰ προγεφύρωμα. Στήσαμε ταμπούρι μέσα στὰ βράχια. Μόλις τα-
κτοποιηθήκαμε, ἄρχισε νὰ πέφτει πυκνὸ χιόνι. Ἔπεφτε ἀδιάκοπα δύο
μερόνυχτα κι ἔφτασε σὲ πολλὰ μέρη τὰ δύο μέτρα. Ἀποκλειστήκαμε
ἀπὸ τὴν ἐπιμελητεία. Καθένας εἶχε τροφὲς στὸ σακκίδιό του γιὰ μία
ἡμέρα. Ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ τὸ κρύο δὲν λάβαμε πρόνοια «διὰ τὴν
αὔριον» καὶ τὶς καταβροχθίσαμε.

Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἄρχισε τὸ μαρτύριο. Τὴ δίψα μας τὴ σβήναμε μὲ
τὸ χιόνι, ἀλλὰ ἡ πεῖνα μᾶς θέριζε. Περάσαμε ἔτσι πέντε μερόνυχτα.
Σκελετωθήκαμε. Τὸ ἠθικό μας τὸ διατηρούσαμε ἀκμαῖο, ἀλλὰ ἡ φύση
ἔχει καὶ τὰ ὅριά της. Μερικοὶ ὑπέκυψαν. Τὸ ἴδιο τέλος περιμέναμε ὅλοι
«ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος».

Τότε μία ἔμπνευση τοῦ λοχαγοῦ μας ἔκανε τὸ θαῦμα! Ἔβγαλε ἀπ’
τὸν κόρφο του μία χάρτινη εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὴν ἔστησε στὸ ψή-
λωμα καὶ μᾶς κάλεσε γύρω του: ...

— Παλληκάρια μου! εἶπε, Στὴν κρίσιμη αὐτὴ περίσταση ἕνα θαῦμα
μόνο μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει. Γονατίστε, παρακαλέστε τὴν Παναγία, τὴ
μητέρα τοῦ Θεανθρώπου, νὰ μᾶς βοηθήσει!

Πέσαμε στὰ γόνατα, ὑψώσαμε τὰ χέρια, παρακαλέσαμε θερμά. Δὲν
προλάβαμε νὰ σηκωθοῦμε κι ἀκούσαμε κουδούνια. Παραξενευτήκαμε
καὶ πιάσαμε τὰ ὅπλα. Πήραμε θέση «ἐπὶ σκοπόν».

Δὲν πέρασε ἕνα λεπτὸ καὶ βλέπουμε ἕνα πελώριο μουλάρι νὰ
πλησιάζει κατάφορτο. Ἀνασκιρτήσαμε! Ζῷο χωρὶς ὁδηγὸ νὰ περνᾶ
τὸ βουνό, μ’ ἕνα μέτρο χιόνι — τὸ λιγώτερο — ἦταν ἐντελῶς ἀφύσι-
κο. Καταλάβαμε: Τὸ ὁδηγοῦσε ἡ Κυρία Θεοτόκος. Τὴν εὐχαριστή-
σαμε ὅλοι μαζὶ ψάλλοντας σιγανά, μὰ ὁλόκαρδα, τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ»
καὶ ἄλλους ὕμνους της. Τὸ ζῷο εἶχε πάνω του μία ὁλόκληρη ἐπιμε-
λητεία ἀπὸ τρόφιμα: κουραμάνες, τυριά, κονσέρβες, κονιὰκ καὶ
ἄλλα.

Πολλὲς κι ἀπίστευτες κακουχίες πέρασα στὸν πόλεμο. Ἀλλ’ αὐτὴ
μοῦ μένει ἀξέχαστη, γιατί δὲν εἶχε διέξοδο. Τὴν ἔδωσε ὅμως ἡ Πανα-
γία».

Ποινικόν ἀδίκηµα συνιστᾶ ἡ διδασκαλία
τοῦ νέου Προγράµµατος τῶν Θρησκευτικῶν

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἠλ. Κρίππας, ∆ιδάκτωρ Συνταγµατικοῦ ∆ικαίου

Νὰ µὴ χάνωµεν τὴν ἐλπίδα µας
Ὁ ἄρχοντας τῆς συναγωγῆς Ἰάρειος ἦλθε µὲ πίστι κοντὰ στὸ Χριστό, ἔπεσε

στὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὸν παρακαλοῦσε νὰ πάη στὸ σπίτι του, γιὰ νὰ για-
τρέψη τὴν ἑτοιµοθάνατη 12χρονη µοναχοκόρη του. Καὶ ὅταν ἦλθε τὸ θλιβερὸ
µαντᾶτο ἀπὸ τὸ σπίτι του ὅτι ἡ κόρη του ἀπέθανε καὶ δὲν πρέπει να ἐνοχλῆ
ἄλλο τὸν ∆ιδάσκαλο, δὲν ἔχασε τὴν πίστι καὶ τὴν ψυχραιµία του. Ἄλλωστε τὸν
καθησύχασε ὁ Κύριός µας Ἰησοῦς Χριστός, λέγοντάς του: «Ἐσὺ µὴ φοβᾶσαι,
µόνο πίστευε καὶ θὰ σωθῆ ἡ κόρη σου». Καὶ ἡ πίστις του δικαιώθηκε µὲ τὸ
ἐκπληκτικὸ θαῦµα τῆς ἀναστάσεως τῆς θυγατέρας του.

Καὶ ἡ αἱµορροοῦσα γυναίκα µὲ θερµὴ πίστι πλησίασε τὸν Ἰησοῦ, ἀφοῦ ἀπο-
γοητεύθηκε προηγουµένως ἀπὸ πολλοὺς γιατρούς, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ ἔπαιρναν
τὴν ἀµοιβή, κανένας δὲν µπόρεσε νὰ τὴν κάνη καλά. Μὲ πολλὴ πίστι ἄγγιξε
τὴν ἄκρη τοῦ ἐνδύµατος τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀµέσως ἔλαβε τὴν γιατρειά της. Ὅταν
δὲ ὁ Ἰησοῦς, ποὺ ἔνοιωσε ὅτι ἐβγῆκε ἀπὸ ἐπάνω του θεραπευτικὴ δύναµις τὴν
ἀνεζήτησε καὶ ἐκείνη τρεµάµενη ἔπεσε στὰ πόδια Του καὶ ὡµολόγησε
µπροστὰ σὲ ὅλους γιὰ πιὸ λόγο τὸν ἄγγιξε καὶ ποιὸ ἦταν τὸ εὐεργετικὸ ἀποτέ-
λεσµα ἀπὸ τὴν προσέγγισι αὐτή, τῆς εἶπε: «Θάρρος, κόρη µου, ἡ πίστι σου σὲ
ἔσωσε· πήγαινε στὸ καλό». Καὶ µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπεβράβευσε τὴν ἔνθερµη
πίστι της.

Στὰ ὅσα περὶ πίστεως ἀκούσαµε µέχρι στιγµῆς κρίνουµε σκόπιµο καὶ ὠφέ-
λιµο νὰ προστεθοῦν τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα ἀπὸ τὸν ἔνθεο βίο καὶ τὴν θεοφιλῆ
πολιτεία τοῦ σηµερινοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου Παύλου, Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ ὁµολογητοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν Ἱεράρχης µεγάλης πίστεως,
διὰ τὴν ὁποίαν ὑπέµεινε τὰ πάνδεινα καὶ τὴν ὁποία περιτράνως ὡµολόγησε.

Ὁ Ἅγιος Παῦλος γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη ἀρχὲς τοῦ 4ου αἰώνα µ.Χ.
Τὴν ἐποχὴ τῆς Α  ́Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας ἦταν ἀκόµη ἔφηβος. Λί-
γο ἀργότερα ἐντάχθηκε στὸν Ἱερὸ Κλῆρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινου-
πόλεως. ∆ιακρίθηκε γιὰ τὴν ἁγνότητα τοῦ βίου του, τὴν πραότητά του καὶ ὡς
λαµπρὸς διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, νέος ἀκό-
µη, χειροτονήθηκε ∆ιάκονος καὶ κατόπιν Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως Ἀλέξανδρο.

Ἦταν ἀγαπητὸς σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Βασιλεύουσας. Τὸ 340 χειρο-
τονήθηκε Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, µετὰ τὸν θάνατο τοῦ προκα-
τόχου του Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν εἶχε ὑποδείξει ὡς διάδοχό του.

Ἡ ἐκλογή του ὅµως προκάλεσε τὸ µῖσος τῶν ἀρειανῶν, οἱ ὁποῖοι τὸν διέβα-
λαν στὸν αὐτοκράτορα Κωνστάντιο, ποὺ τότε βρισκόταν στὴν Ἀντιόχεια καὶ σὲ
ἔξαλλη κατάστασι γύρισε πίσω στὴν Κων/πολι, ὅταν ἔµαθε τὰ τῆς ἐκλογῆς καὶ
χειροτονίας τοῦ νέου Ὀρθοδόξου Ἀρχιεπισκόπου. Συγκάλεσε µία Σύνοδο
ἀρειανοφρόνων ἐπισκόπων, ἡ ὁποία ἐκθρόνισε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο καὶ
στὴ θέσι του ἐξέλεξε τὸν ἐπίσκοπο Νικοµηδείας Εὐσέβιο, ἕνα ἀπὸ τοὺς αἱρε-
σιάρχες.

Τότε ὁ θρίαµβος τοῦ ἀρειανισµοῦ φάνηκε ὁριστικός, ἀφοῦ ὁ αὐτοκράτορας
καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ἔνθερµοι ὀπαδοί του. Ὁ
Εὐσέβιος µὲ τὴν ἐνθρόνισί του ἄρχισε νὰ καταδιώκη µανιωδῶς τοὺς ὑπερα-
σπιστὲς τῆς Οἰκουµενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας. Ὁ Θεὸς ὅµως δὲν ἐγκατέλει-
ψε τὴν Ἐκκλησία του· ὁ Εὐσέβιος πέθανε µετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο καὶ οἱ ὀρθόδο-
ξοι τῆς Βασιλεύουσας ἐκάλεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο νὰ ἐπιστρέψη στὸν
θρόνο του. Ὁ Παῦλος εἶχε καταφύγει στὴ Ρώµη, κοντὰ στὸν Ὀρθόδοξο πάπα
Ἰούλιο, µαζὶ µὲ τὸν ἅγιο Ἀθανάσιο Ἀλεξανδρείας, ὁ ὁποῖος εἶχε κι αὐτὸς ἐξο-
ρισθῆ γιὰ τὸ ὄνοµα τοῦ Χριστοῦ.

Ὅταν ὅµως ὁ ἅγιος ὁµολογητὴς Παῦλος ἑτοιµαζόταν νὰ ἀναλάβη πάλι τὰ
ἀρχιεπισκοπικά του καθήκοντα, βρέθηκε στὴ δίνη λαϊκῶν ταραχῶν, διότι οἱ
ἁρειανοὶ εἶχαν ἀπὸ τὴ µεριά τους ἐκλέξει καὶ χειροτονήσει διάδοχο τοῦ Εὐσεβί-
ου τὸν αἱρετικὸ Μακεδόνιο. Ὁ Μακεδόνιος στὴν πλάνη τοῦ Ἀρείου, ὅσον
ἀφορᾶ τὴν θεότητα τοῦ Λόγου, πρόσθεσε τὴν βλασφηµία κατὰ τῆς θεότητος
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μόλις πληροφορήθηκε τὶς εἰδήσεις γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις
αὐτὲς ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος, διέταξε ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια τὸν Ἑρµογένη,
στρατιωτικὸ διοικητὴ τῆς Θράκης, νὰ εἰσβάλη µὲ τὰ στρατεύµατά του στὴν
πρωτεύουσα καὶ νὰ ἐκδιώξη µὲ τὴν βία τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο. Ὁ λαός,
ὅµως, ἐστασίασε, ὑπερασπιζόµενος τὸν κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο. Ἔγι-
ναν παντοῦ αἱµατηρὲς ὁδοµαχίες µὲ πλῆθος θυµάτων καὶ ὁ Ἑρµογένης µάλι-
στα ἔπεσε καὶ ὁ ἴδιος θῦµα τῆς λαϊκῆς ὀργῆς. Οἱ στασιαστὲς τὸν σκότωσαν,
ἔσυραν τὸ σῶµα του στοὺς δρόµους καὶ ἔκαψαν τὴν κατοικία του.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Παῦλος ἀποκαταστάθηκε στὸν θρόνο του, γιὰ λίγο ὅµως,
γιατὶ ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος ἔξαλλος πάλι ἔφθασε στὴν Κων/πολι µὲ τὶς
δυνάµεις του, ἐκδίωξε τὸν Παῦλο, ἐξαναγκάζοντάς τον νὰ ἀναζητήση γιὰ µιὰ ἀκό-
µη φορὰ καταφύγιο στὴ Ρώµη καὶ ξέσπασε τὴν ὀργή του πάνω στὸν ἀρειανὸ
Ἀρχιεπίσκοπο Μακεδόνιο, κατηγορώντας τον ὡς ὑπαίτιο τῶν ταραχῶν αὐτῶν.

Στὴ ∆ύσι ὁ Ἁρχιεπίσκοπος Παῦλος ἐξασφάλισε τὴν ὑποστήριξι τοῦ αὐτοκρά-
τορα Κώνστα ποὺ διέµενε στὰ Τρέβηρα καὶ χάρις στὶς ἐπιτιµητικὲς ἐπιστολές τοῦ
πάπα πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Ἀνατολῆς γιὰ τὴν στάσι τους ἀπέναντι σ’
αὐτὸν τὸν διωκόµενο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο, διωγµένο κι ἐκεῖνον
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλεξανδρείας ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς ἀρειανούς, µπόρεσε λίγο
ἀργότερα ὁ Παῦλος νὰ ἀνακτήση τὸν θρόµο του πρὸς µεγάλη χαρά τοῦ λαοῦ.

Ὡστόσο, ὁ ἀρειονόφρων αὐτοκράτορας Κωνστάντιος, µὴ µπορώντας νὰ
ἡσυχάση στὸν ἀγώνα του κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων, ἀνέθεσε σύντοµα στὸν
ἔπαρχο Φίλιππο νὰ ἐκθρονίση τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο καὶ νὰ τὸν ἀντικατα-
στήση µὲ τὸν αἱρετικὸ Μακεδόνιο, χωρὶς ὅµως αὐτὴ τὴ φορὰ νὰ ἐπαναλη-
φθοῦν οἱ ταραχές, ποὺ προκάλεσε ἡ παρέµβασι τοῦ στρατιωτικοῦ διοικητῆ τῆς
Θράκης, Ἑρµογένη στὸ παρελθόν. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Φίλιππος ἔβαλε σὲ
ἐφαρµογὴ ἕνα στρατήγηµα µὲ σκοπὸ νὰ προσελκύση τὸν Παῦλο στὰ λουτρά,
µὲ τὸ πρόσχηµα ὅτι ἐπιθυµοῦσε νὰ τοῦ ἀποτίση τιµὲς καὶ ἐκεῖ ἔβαλε νὰ τὸν
ἀπαγάγουν κρυφὰ καὶ νὰ τὸν ἐξορίσουν στὴ Θεσσαλονίκη, ἀπὸ ὅπου ὁ πολυ-
παθὴς Ἀρχιεπίσκοπος µετέβη ἐκ νέου στὴ Ρώµη.

Τὸ ἔτος 347 µ.Χ., µετὰ τὴν Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς, ὁ Ἀθανάσιος καὶ ὁ Παῦ -
λος µπόρεσαν νὰ ἀνακτήσουν τὸν θρόνο τους. Γιὰ τρία περίπου χρόνια ἡ
Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως συσπειρωµένη γύρω ἀπὸ τὸν κανονικὸ
Ποιµενάρχη της Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο γνώρισε τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ ἀνάπαυλα ὅµως αὐτὴ δὲν κράτησε γιὰ πολύ, διότι τὸ 350
ὁ κόµης Μαγνέντιος ἐστασίασε κατὰ τοῦ Ὀρθοδόξου αὐτοκράτορα τῆς ∆ύσε-
ως Κώνστα καὶ ἀνακηρύχθηκε αὐτοκράτορας ὁ ἴδιος ἀπὸ τὰ στρατεύµατά
του. Ὁ Μαγνέντιος ὅµως διεκδικοῦσε καὶ τὴν ἀνατολικὴ αὐτοκρατορία. Ὁ
Κωνστάντιος κήρυξε πόλεµο, ἔκανε ἐκστρατεία ἐναντίον του καὶ µετὰ ἀπὸ
σκληρὲς µάχες ἀνακατέλαβε τὸ Λούγδουνο (τὴ σηµερινὴ Λυών), ἀποκαθι-
στώντας γιὰ δικό του ὄφελος τὴν ἑνότητα τῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ ἰσορροπία,
ποὺ ἐξασφάλιζε µέχρι τώρα ἡ παρουσία ἑνὸς ὀρθοδόξου αὐτοκράτορα στὴ
∆ύση ἔπαυσε πιὰ νὰ ὑπάρχη καὶ ὁ Κωνστάντιος µποροῦσε ἐλεύθερος πλέον
νὰ ἐξαπολύση τοὺς διωγµούς του κατὰ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς θεότητος τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.

∆ιέταξε νὰ συλλάβουν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Παῦλο καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσουν σι-
δηροδέσµιο στὸ Σιγκάρ, στὴν ἀρχή, κατόπιν στὴν Ἔµεσα καὶ τέλος στὴν Κου-
κουσὸ τῆς µακρινῆς Ἀρµενίας. Ἐκεῖ µία ἡµέρα, ποὺ ὁ Ἅγιος αὐτὸς Ἀρχιεπί-
σκοπος τελοῦσε τὴν Θεία Λειτουργία, εἰσέβαλαν οἱ ἀρειανοὶ στὸν Ἱ. Ναὸ καὶ
τὸν στραγγάλισαν, τὸν ἔπνιξαν, µὲ τὸ ὠµοφόριό του. Ἡ τιµία κάρα τοῦ Ὁµο-
λογητοῦ Πρωθιεράρχου φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σίµωνος Πέτρας τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ὅπου ἰδιαίτερα τιµᾶται.

Τὸ µήνυµα τῆς σηµερινῆς Κυριακῆς εἶναι νὰ ἔχωµε -καὶ νὰ µᾶς χαρίζη ὁ
Πανάγαθος Θεός- πίστι σταθερὴ καὶ ἀκλόνητη µέσα στοὺς δύσκολους και-
ροὺς τῆς ἠθικοπνευµατικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκονοµικῆς κρίσεως, ποὺ διερχό-
µαστε καὶ µᾶς σπρώχνουν στὴν παρατεταµένη ἀγωνία, τὴν ἀνασφάλεια καὶ
µερικὲς φορὲς στὴν ἀπόγνωσι καὶ ἀπελπισία, καὶ νὰ µὴ χάνωµε ποτὲ τὸ θάρ-
ρος καὶ τὴν ἐλπίδα µας στὸν Τρισάγιο Θεό µας, ποὺ τρέφει καὶ συντηρεῖ ὅλο
τὸν κόσµο καὶ τὴν κορωνίδα τῶν δηµιουργηµάτων του, τὸν ἄνθρωπο, καὶ
ἐλευθερώνει πάντοτε ἀπὸ τὶς δύσκολες περιστάσεις καὶ τὰ ἀδιέξοδα, ὅσους
τὸν ἐπικαλοῦνται καὶ τὸν ἐµπιστεύονται.

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείµ
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Μετὰ καὶ τὶς 13 ἐπιστηµονικὲς ἔρευνες, ποὺ ἀναλυ-

τικὰ παραθέσαµε στὰ προηγούµενα φύλλα τῆς ἐφηµε-
ρίδας µας, καλοί µου φίλοι, τώρα θὰ ἀπαντήσουµε στὸ
ἐρώτηµα, ποὺ ὑποσχεθήκαµε: Πότε τὸ διαδίκτυο µᾶς
ὁδηγεῖ στὴν κατάθλιψη;

Οἱ λόγοι ποὺ συµβαίνει αὐτὸ εἶναι πολλοί, οἱ κυριότε-
ροι ἐκ τῶν ὁποίων, εἶναι οἱ ἑξῆς: α) Ὅταν πλήττει τὴν
ἐπικοινωνία µας β) Ὅταν µᾶς ἐγκλωβίζει στὸ ἀκατάλ-
ληλο περιεχόµενό του γ) Ὅταν ἐθιζόµαστε σ’ αὐτὸ δ)
Ὅταν χρησιµοποιεῖται ἀπὸ τρίτους, γιὰ νὰ µᾶς ἐκφοβί-
ζει (Cyber Bullying) καὶ ε) Ὅταν µᾶς στερεῖ τὸν ὕπνο!

Ὅλα αὐτὰ εἶναι παρὰ πολὺ σηµαντικὰ καὶ λέµε – σὺν
Θεῷ – νὰ τὰ ἀναπτύξουµε ὅσο συνοπτικὰ γίνεται. Στὸ
παρὸν καὶ τὸ ἑπόµενο φύλλο θὰ δοῦµε τὸ πρῶτο.
Ἔχουµε λοιπὸν �

*  *  *
Τὸ διαδίκτυο µὲ ὅλες ἐκεῖνες οἱ γνωστές του ἐφαρ-

µογὲς τῶν chat-rooms καὶ τῆς κοινωνικῆς δικτύωσης,
ἦρθαν ὡς πρόσθετο καὶ ἀκαταµάχητο τεχνολογικὸ µέ-
σο, γιὰ ν’ αὐξήσει καταπληκτικὰ καὶ ἄνευ προηγουµέ-
νου τὴν ἐπικοινωνία µεταξύ µας.

Ἀκριβῶς στὸ σηµεῖο αὐτὸ εἶναι ποὺ στέκονται ὅλοι οἱ
θιασῶτες τοῦ διαδικτύου. Λένε πὼς τὸ διαδίκτυο ἔχει
θετικὴ ἐπίδραση στοὺς ἀνθρώπους γιατί µᾶς βγάζει
ἀπ’ τὴν ἀποµόνωση, ἐνθαρρύνει τὶς φιλίες καὶ τὶς κοι-
νωνικὲς σχέσεις, ἔστω κι ἂν εἶναι αὐτὲς � online, καὶ
πὼς συµβάλλει στὴν κοινωνικοποίηση τοῦ χρήστη!

Εἶναι πράγµατι ἔτσι; Μήπως τὸ διαδίκτυο δηµι-
ουργεῖ ἐπ’ αὐτοῦ ἀνυπέρβλητα προβλήµατα; Ἡ
ἀπάντηση εἶναι δυστυχῶς καταφατική. Καὶ νὰ για-
τί: Πρόκειται γιὰ τὴν «εἰκονικὴ» καὶ ὄχι γιὰ τὴν
πραγµατικὴ ἐπικοινωνία!

Ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὶς ἔρευνες, ἡ δικτυακὴ
ἐπικοινωνία σὲ καµµιὰ περίπτωση δὲν ἔχει τὸ ἴδιο
εἰδικὸ βάρος καὶ τὰ ἴδια συναισθηµατικὰ ὀφέλη ποὺ
ἔχει ἡ φυσικὴ ἐπαφὴ µὲ τὴν οἰκογένεια, τοὺς φίλους καὶ
τοὺς ὅποιους ἄλλους γνωστούς. Πρόκειται γιὰ ὑπο-
κατάστατο τῆς ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας, ποὺ θέ-
λει νὰ ξεφύγει ἀπὸ προσωπική, γιὰ νὰ γίνει
ἐντελῶς ἀτοµικιστική!

Οἱ φοιτητὲς ἡλικίας 18-24 ἐτῶν ποὺ συµµετεῖχαν σὲ
ἔρευνα τοῦ Βρεττανικοῦ Ἰνστιτούτου Ψυχικῆς Ὑγείας
παραδέχθηκαν σὲ ποσοστὸ 31% (περίπου 1 στοὺς 3)
ὅτι καταναλώνουν ὑπερβολικὰ πολὺ χρόνο ἐπικοινω-
νώντας «ψηφιακὰ» µὲ ἄτοµα, τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε νὰ
συναναστρέφονται ἀπὸ κοντά. Ἄρα ἡ «εἰκονικὴ ἐπικοι-
νωνία» σαφῶς ὑποκαθιστᾶ τὴν πραγµατική. Κι αὐτὸ
πῶς µπορεῖ νὰ εἶναι χωρὶς ἐπιπτώσεις, ἀφοῦ
ἀφαιρεῖ τὰ ὀφέλη ἀπ’ τὴν πραγµατική;

Ὁ δικτυωµένος, ἰδιαίτερα δὲ ὁ «κολληµένος» σ’
αὐτό, σαφῶς καταλήγει (καὶ ἀνάλογα βέβαια µὲ τὴ χρή-
ση ποὺ κάνει) νὰ ἀντικαθιστᾶ τὶς κοινωνικὲς συνήθειες
καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς πραγµατικῆς ζωῆς µὲ τὶς online
ἐπαφὲς καὶ τὶς συνοµιλίες σὲ chart-rooms καὶ κοινω-
νικὲς ἱστοσελίδες ὅπως τὸ Facebook! Ἆραγε, ἂν πρό-
κειται γιὰ ἔφηβο, πόσο µποροῦν νὰ καλύψουν τὴν ἀνυ-
πέρβλητη ἀνάγκη ποὺ ἔχει γιὰ πραγµατικοὺς καὶ ὄχι
γιὰ εἰκονικοὺς φίλους, ἀλλὰ καὶ τὴν παρέα;

Στὴ συνέχεια, εἶναι ἑπόµενο νὰ δηµιουργοῦνται φαι-
νόµενα ἀποµόνωσης καὶ ἐσωστρέφειας, τότε ἀκριβῶς
ποὺ εἶναι πολὺ µεγάλη ἡ ἀνάγκη γιὰ τὴν κοινωνικοποί-
ησή του.

Οἱ «κολληµένοι» δὲν θέλουν νὰ βλέπουν τοὺς
γονεῖς καὶ τ’ ἀδέλφια τους, τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς
φίλους τους, δὲν συµµετέχουν σὲ οἰκογενειακὲς ἢ
καὶ ἄλλες συγκεντρώσεις, δὲν ἀποχωρίζονται µὲ
τίποτα τὸν ὑπολογιστὴ καὶ τὸν εἰκονικό τους κό-
σµο! Στὴν οὐσία ὁ ὑπολογιστής, καὶ µόνον αὐτός,
εἶναι ὁ πραγµατικός τους φίλος. ∆ηλαδή, ὄχι πλέ-
ον ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ µηχανή!

Στὴν προαναφερθεῖσα πρώτη ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα
(βλέπ. β΄ µέρος) τοῦ Ἀµερικανικοῦ Πανεπιστηµίου
Carnegie Mellon προέκυψε ὅτι, παρ’ ὅλο ποὺ οἱ ἐρω-
τηθέντες ἀξιοποιοῦσαν τὶς πλέον «κοινωνικὲς» δυνα-
τότητες τοῦ διαδικτύου, τοὺς χώρους ἀνταλλαγῆς ἀπό-
ψεων καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία, παρατηρή-
θηκε ἐκφυλισµὸς τῆς ἐπικοινωνίας τους µὲ τὰ µέλη τῆς
οἰκογένειάς τους καθὼς καὶ συρρίκνωση τοῦ κοινωνι-
κοῦ – φιλικοῦ τους κύκλου. Οἱ ἐπιστήµονες – ἐρευ-
νητὲς δήλωσαν: «Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις γίνονται µὲ τὸ
διαδίκτυο περισσότερο ἐπιφανειακές, τὰ συναισθήµατα
ἐξασθενοῦν»!

Αὐτὴ ἡ κατάσταση σαφῶς ὁδηγεῖ στὴν ἀποµό-
νωση, στὸ ἔντονο αἴσθηµα τῆς µοναξιᾶς, στὴν µε-
λαγχολία καὶ στὴν κατάθλιψη. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσµα
ἢ τὸ τίµηµα τῆς στέρησης τῆς ἀνθρώπινης
ἐπαφῆς;

Κι ὅσο ἀποµονώνεται κανεὶς χάριν τοῦ διαδικτύου,
τόσο καὶ χάνει τὸν χρόνο του στὸν εἰκονικὸ κόσµο, τό-
σο καὶ χάνεται σ’ ὅλα αὐτὰ τὰ συµπτώµατα!

Νὰ γιατί οἱ ἐρευνητὲς1 διαπιστώνουν κατάπλη-
κτοι τοῦτο τὸ φαινόµενο: Ὅσο περισσότερο οἱ νέ-
οι περνοῦν τὸ χρόνο τους στὸ διαδίκτυο, τόσο συ-
χνότερο εἶναι τὸ φαινόµενο νὰ φέρονται ἐπιθετικὰ
σὲ ἄλλους νέους ἢ καὶ σ’ αὐτὴ τὴν οἰκογένειά τους!

Παρατηροῦν µάλιστα ὅτι ἡ αὔξηση τῆς ἐπιθετικότη-
τας, συνδέεται καὶ µὲ τὴν λεγόµενη «online κουβεντοῦ -
λα» (chatting)!

Οἱ φρενήρεις ρυθµοὶ µὲ τοὺς ὁποίους ἐπικοινωνοῦ -
µε µέσῳ τοῦ Twitter, τοῦ Facebook καὶ τῶν γραπτῶν
µηνυµάτων «ὁδηγοῦν σὲ µία ψυχοπαθολογικὴ
συµπεριφορά», γράφει στὸ βιβλίο της «Μόνοι Μαζὶ»
ἡ Σερὶ Τέρκλ, καθηγήτρια τοῦ ΜΙΤ τῶν ΗΠΑ, καὶ κορυ-
φαία κοινωνιολόγος, ἡ ὁποία πρωτοστατεῖ στὴν ἐπίθε-
ση κατὰ τῶν νέων µορφῶν ἐπικοινωνίας.

Ἡ θέση τῆς δρὸς Τὲρκλ εἶναι ἁπλή: «Ἡ τεχνολογία
ἀπειλεῖ νὰ κυριαρχήσει ἐπὶ τῆς ζωῆς µας καὶ νὰ µᾶς
ἀποµονώσει ἀπὸ τὴν ἐπαφή µας µὲ τοὺς ἄλλους
ἀνθρώπους. ∆ηµιουργώντας µας τὴν ψευδαίσθηση ὅτι
µᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπικοινωνοῦµε καλύτερα, µᾶς κάνει
νὰ ζοῦµε σὲ µία κυβερνο-πραγµατικότητα πολὺ κατώτε-
ρη, καὶ συχνὰ πιὸ σκληρή, ἀπ’ τὸν πραγµατικὸ κόσµο».

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ φωνή της ἔρχεται νὰ ἑνωθεῖ
µὲ τὶς θέσεις πλειάδας εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποστη-
ρίζουν ὅτι οἱ ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης
δὲν συνδέουν µεταξύ τους τοὺς ἀνθρώπους, ἀντί-
θετα τοὺς ἀποµονώνουν ἀπ’ τὴν πραγµατικότητα,
προκαλώντας κάτι σὰν ψυχικὴ τρέλλα στὸν ψυχι-
σµό τους!

Ἀλλὰ γιὰ τὸ ἴδιο θέµα θὰ συνεχίσουµε καὶ στὸ ἑπό-
µενο φύλλο�

Κ. Γ. Παπαδηµητρακόπουλος
Σηµείωση:

[1] Βλέπετε γιὰ παράδειγμα τὴν 7η ἔρευνα ποὺ δημο-
σιεύτηκε στὸ προηγούμενο φύλλο

Τὴν 1ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Ὁσίου Δαυίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Ἀνωτέρω εἰκών τῆς τιμίας
Κάρας τοῦ Ἁγίου.

Η ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ∆ΑΥΙ∆

Νοµίζουµε πὼς εἶναι ἐπιβεβληµένη µία ἀκόµα παρέν-
θεση στὴν µελέτη µας πάνω στὴν Συνθήκη τοῦ Maastri-
cht λόγῳ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ ἑορτασµοῦ τοῦ «ΟΧΙ»
ὡς ἀπάντηση ἐκ µέρους τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ στὸ τελεσί-
γραφο τῆς Ἰταλίας, ποὺ παρέλαβε ἀπὸ τὸν Ἰταλὸ διπλω-
µάτη Emanuele Grazzi τὰ ξηµερώµατα τῆς ∆ευτέρας
28ης Ὀκτωβρίου 1940. Ὁ Ἰταλὸς πρέσβης µετέφερε
στὸν Ἰωάννη Μεταξᾶ τὸν παραλογισµὸ τοῦ Benito Amil-
care Andrea Mussolini, ποὺ ἀπαιτοῦσε «νὰ ἐπιτραπεῖ
στὰ Ἰταλικὰ στρατεύµατα ἡ ἐλεύθερη διέλευση, προ-
κειµένου νὰ καταλάβουν διάφορες ἐπίκαιρες θέσεις
ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου».

Τὸ «ΟΧΙ» τοῦ Μεταξᾶ –ἡ κυριολεκτικὴ ἀπάντηση τοῦ
Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ ἦταν «alors, c'est la guerre!»,
ποὺ σηµαίνει «ἔ, λοιπόν, αὐτὸ σηµαίνει πόλεµο!»– δὲν
ἦταν µία αὐθόρµητη καὶ ἀπερίσκεπτη ἀπάντηση στὰ
πλαίσια ἑνὸς συναισθηµατικοῦ πατριωτισµοῦ. Ὁ Με-
ταξᾶς, σύµφωνα µὲ µαρτυρία πολὺ κοντινοῦ του προ-
σώπου, ζήτησε τὸν φωτισµὸ καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Σταυ-
ροῦ τοῦ Χριστοῦ µας πρὶν ἀπαντήσει στοὺς Ἰταλούς. Ἡ
στάση του αὐτὴ µαρτυρεῖ πολλὰ γιὰ τὴν ζωή του, ὅπως
ἀντίστοιχα πολλὰ µαρτυρεῖ ἡ στάση τῶν συγχρόνων πο-
λιτικῶν ποὺ ἐµπαίζουν ἢ/καὶ ἀγνοοῦν τὸ «διὰ τοῦ Σταυ-
ροῦ» πολίτευµα.

Παρὰ τὴν φιλοβρεττανικὴ στάση τοῦ βασιλιᾶ Γεωργίου
Β΄ καὶ τὴν ἀνεξέλεγκτη ἐµπλοκή του στὴν ἐξωτερικὴ πο-
λιτική, ὁ Μεταξᾶς ἀπὸ τὴν πρώτη στιγµὴ ποὺ ἀνέλαβε
πρωθυπουργὸς τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1936, ἀλλὰ καὶ µετὰ τὴν
ἀναστολὴ ὁρισµένων ἄρθρων τοῦ Συντάγµατος τὴν 4η
Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους, προσπάθησε νὰ διατηρήσει
ἰσορροπίες ἔτσι ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπανάληψη ἑνὸς
ἀκόµα Ἐθνικοῦ διχασµοῦ, ὅπως εἶχε συµβεῖ κατὰ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Πρώτου Παγκοσµίου (Μεγάλου) Πολέµου,
ἀπὸ τὸ 1915 µέχρι τὸ 1922.

Ἀκόµα καὶ µετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Β΄ Παγκοσµίου Πολέ-
µου, οἱ ἐντολὲς τοῦ Μεταξᾶ πρὸς τοὺς Ὑπουργούς του,
καὶ κυρίως πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Τύπου Νικολούδη, ἦσαν
σαφεῖς καὶ κατηγορηµατικές. Ἡ Ἑλλάδα θὰ κρατοῦσε
στάση πλήρους οὐδετερότητος.

Ὁ Στρατηγὸς Μεταξᾶς, ὡστόσο, ὡς πολὺ ἔµπειρος καὶ
διορατικός, ἔβλεπε τὴν ἀπειλὴ τοῦ πολέµου νὰ ἔρχεται καὶ
γι’ αὐτὸ προετοίµαζε τὴ Χώρα καὶ τὸν λαὸ γιὰ αὐτόν. Ἀκό-
µα καὶ µετὰ τὸν τορπιλλισµὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ καταδροµι-
κοῦ πλοίου µὲ τὴν ὀνοµασία «Ἕλλη» (ΒΠ Κ/∆ ΕΛΛΗ)
ἀπὸ τοὺς Ἰταλούς, µία καθαρὰ προκλητικὴ καὶ ὕπουλη
ἐπιθετικὴ ἐνέργεια, καὶ ἐνῷ ἦταν κοινὸ µυστικὸ τὸ ποιὸς
τορπίλλισε τὸ Ἑλληνικὸ πλοῖο, ὁ Μεταξᾶς κράτησε χαµη-
λοὺς τόνους καὶ οὐδέτερη στάση, ἀπαγορεύοντας τὴν δη-
µοσιοποίηση τῶν στοιχείων, ὅπως τὰ θραύσµατα τῶν
τορπιλλῶν, ποὺ ἀποκάλυπταν τὴν ταυτότητα τοῦ ὑπο-
βρυχίου ποὺ τορπίλλισε τὸ Ἕλλη.

Αὐτὸ τὸ δήλωσε ὁ ἴδιος κατὰ τὴν συνέντευξη, ποὺ πα-
ραχώρησε στοὺς ἐκδότες καὶ στοὺς ἀρχισυντάκτες τῶν
ἐφηµερίδων, τὴν Τετάρτη 30 Ὀκτωβρίου 1940, στὸ ξενο-
δοχεῖο «Μεγάλη Βρεττανία»: «Εἰς τὰς 15 Αὐγούστου ἔγι-
νεν ὁ τορπιλλισµὸς τῆς ΕΛΛΗΣ. Γνωρίζετε ὅτι ἀπὸ τὴν
πρώτην στιγµὴν διεπιστώθη ὅτι τὸ ἔγκληµα ἦτο Ἰταλικόν.
Ἐν τούτοις δὲν ἐπετρέψαµεν νὰ γνωσθῆ ὅτι εἴχοµεν καὶ
τὰς ὑλικὰς πλέον ἀποδείξεις περὶ τῆς ἐθνικότητος τοῦ
ἐγκληµατίου. Συγχρόνως ὅµως διέταξα τὰ ἀντιτορπιλλικὰ
τὰ ὁποῖα συνώδευον τὰ πλοῖα ποὺ µετέφερον τοὺς προ-
σκυνητὰς ἀπὸ τὴν Τῆνον µετὰ τὸ ἔγκληµα, ἄν προσβλη-
θοῦν ἀπὸ ἀεροπλάνα ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως, νὰ κάµουν
ἀµέσως χρῆσιν τῶν ὅπλων των.

«Θὰ σᾶς ἀποκαλύψω τώρα, ὅτι τότε διέταξα νὰ βολι-
δοσκοπηθῆ καταλλήλως τὸ Βερολῖνον. Μοῦ διεµηνύ-
θη ἐκ µέρους τοῦ Χίτλερ, ἡ σύστασις νὰ ἀποφύγω οἱον-
δήποτε µέτρον δυνάµενον νὰ θεωρηθῆ ἀπὸ τὴν Ἰταλίαν
πρόκλησις. Ἔκαµα τὸ πᾶν, διὰ νὰ µὴ µποροῦν οἱ Ἰταλοὶ
νὰ ἐµφανισθοῦν ὡς δυνάµενοι νὰ ἔχουν ὄχι ἀφορµὰς
εὐλόγους, ἀλλ' οὔτε εὐλογοφανὲς παράπονον ἐκ µέρους
µας, ἂν καὶ ἀπὸ τὴν πρώτην στιγµὴν ἀντελήφθην τί πρά-
γµατι ἐσήµαινεν ἡ ὅλως ἀόριστος σύστασις τοῦ Βερολί-
νου. Σεῖς καλύτερον παντὸς ἄλλου γνωρίζετε ὅτι ἔκαµα τὸ
πᾶν, διὰ νὰ µὴ δώσωµεν ἀφορµὴν ἐµφανίσεως τῆς Ἰτα-
λίας ὡς δυναµένης νὰ ἔχη εὐλογοφανεῖς κἄν ἀφορµὰς
αἰτιάσεων. Λόγῳ τοῦ ἐπαγγέλµατός σας ἔχετε παρακο-
λουθήσει εἰς ὅλες τὶς λεπτοµέρειες τὴν ἱστορίαν τῶν ἀτε-
λειώτων Ἰταλικῶν προκλήσεων δηµοσιογραφικῶν καὶ
ἄλλων, ἀλλὰ καὶ τὴν χριστιανικὴν ὑποµονὴν τὴν ὁποί-
αν ἐτηρήσαµεν, προσποιούµενοι ὅτι δὲν τὶς καταλα-

βαίνουµε, περιοριζόµενοι µόνον σὲ δηµοσιογραφικὰς
ἀνασκευάς τῶν Ἰταλικῶν ἐναντίον µας κατηγοριῶν».

Τὴν Τετάρτη 29 Ἰανουαρίου τοῦ 1941 στὶς 6:20 τὸ πρωὶ
ὁ Μεταξᾶς πέθανε στὸ σπίτι του στὴν Κηφισιά. Σύµφωνα
µὲ τὸ ἰατρικὸ ἀνακοινωθέν, ποὺ ὑπέγραφαν δώδεκα
Ἕλληνες γιατροί, ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς δέκα ἡµέ-
ρες νωρίτερα εἶχε ἐµφανίσει φλεγµονὴ στὸν φάρυγγα.
«Παρὰ τὴν ἔγκαιρον διάνοιξίν του, ὡς καὶ τὴν µετεγχειρη-
τικὴν κατάλληλον θεραπείαν, παρουσίασεν ἐν συνεχείᾳ
τοξιναιµικὰ φαινόµενα καὶ ἐπιπλοκάς, ὡς γαστρορραγίαν
καὶ οὐρίαν καὶ ἀπέθανεν».

«Ἂν εἴχαµε βάλει τὸν Μεταξᾶ σὲ ἕνα νοσοκοµεῖο στὴν
τρίτη θέση, θὰ εἶχε ζήσει», ἔλεγε ἀργότερα ὁ στενός του
συνεργάτης καὶ πανίσχυρος Ὑπουργὸς Ἀσφαλείας Μα-
νιαδάκης!

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀσθενείας του τὸν ἐπισκέφθη-
καν ἀρκετοὶ Βρεττανοὶ γιατροί. Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ
ὑποστηρίζουν πώς, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τοῦ ἔκαναν ἐνέσεις,
ἐνῷ ἀκόµα περισσότεροι πιστεύουν πὼς ὁ Μεταξᾶς δη-
λητηριάστηκε ἢ δολοφονήθηκε µὲ εὐθύνη τῶν Ἄγγλων.
Τὸν ἰσχυρισµό τους βασίζουν στὸ ὅτι οἱ Γερµανοὶ εἶχαν
προτείνει ἀνακωχὴ καὶ εἰρήνη, κάτι ποὺ δὲν ἤθελαν οἱ
Βρεττανοί, ἐπειδὴ ἡ λήξη τοῦ πολέµου δὲν τοὺς εὐνοοῦσε
στρατηγικά. Οἱ Βρεττανοί, ἀντιθέτως, ἐπεδίωκαν τὴν
φθορὰ τῶν Γερµανικῶν δυνάµεων ποὺ σπαταλοῦσαν
ἄνδρες καὶ χρόνο στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὁ Μεταξᾶς ἔβλεπε
θετικὰ τὸ ἐνδεχόµενο τῆς εἰρήνης. 

Σήµερα δὲν ἔχουµε ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις γιὰ τὸ ἐὰν
πράγµατι δολοφονήθηκε ἢ ἁπλὰ πέθανε λόγῳ ἀσθενεί-
ας. Ἔχουµε, ὡστόσο, τρανταχτὲς ἀποδείξεις ὅτι οἱ Ἄγγλοι
καὶ οἱ ΗΠΑ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ παρέτειναν τὴν διάρκεια τοῦ
Β  ́Παγκοσµίου Πολέµου, τὴν στιγµὴ ποὺ ἡ ναζιστικὴ Γερ-
µανία ἔδειχνε νὰ ἀναζητᾶ τὴν ἀνακωχή .

Στὸ χρονικὸ τοῦ Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου εἶναι καταγε-
γραµµένο τὸ ὅτι στὶς 6 Ὀκτωβρίου τοῦ 1939 ὁ Hitler ἐξέ-
φρασε στὴν Βρεττανία καὶ στὴν Γαλλία τὴν πρόθεσή του
γιὰ εἰρήνη, ποὺ ἀπορρίφθηκε στὶς 10 Ὀκτωβρίου τοῦ
1940 ἀπὸ τὸν τότε Βρεττανὸ πρωθυπουργὸ Arthur Ne-
ville Chamberlain καὶ στὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 ἀπὸ
τὸν Πρόεδρο τοῦ Συµβουλίου τῆς Γαλλίας Edouard Da-
ladier. Στὶς 28 Μαρτίου τοῦ 1940 ἡ Βρεττανία καὶ ἡ Γαλλία
ἀποφάσισαν πὼς δὲν θὰ δεχθοῦν εἰρήνη µὲ τὴν Γερµα-
νία, κάτι ποὺ ἀνακάλεσαν οἱ Γάλλοι δύο µῆνες ἀργότερα,
ὅταν στὶς 16 Μαΐου τοῦ 1940 ἀνακοίνωσαν στὸν ἀντικα-
τάστατη τοῦ Chamberlain, στὸν Sir Winston Leonard
Spencer-Churchill, πὼς ἀποσύρονται ἀπὸ τὸν πόλεµο
ἀφήνοντας µόνους τοὺς Βρεττανούς.

Μποροῦµε, ἐπίσης, νὰ ποῦµε ὅτι ἔχουµε ἀποδείξεις ὅτι
ἡ Ἀγγλία καὶ ὁ περίφηµος πρωθυπουργός της Sir Win-
ston Leonard Spencer-Churchill ἐπιβεβαίωσαν γιὰ
ἄλλη µία φορά τὴν φήµη τῆς "πονηρᾶς Ἀλβιῶνος"
καὶ τὴν ἀναξιοπιστία τους ὡς συµµάχων.

Ὁ Churchill σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη χρονικὴ συγκυρία θὰ
εἶχε περάσει ἀπαρατήρητος σὰν ἄνθρωπος χωρὶς
ἡγετικὰ προσόντα, µὲ ἐλάχιστες ἀρετὲς καὶ πολλὲς
ἀδυναµίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ χαρακτηριστικότερη ἦταν ἡ
ἔλλειψη πρωτοβουλίας. Μπορεῖ τὰ Ἀγγλοσαξωνικὰ
συµφέροντα νὰ τὸν παρουσιάζουν ὡς τὸν "πρωτεργάτη
τῆς νίκης τῶν συµµαχικῶν δυνάµεων", δὲν µποροῦν,
ὅµως, νὰ ἐξωραΐσουν τὴν ἔλλειψη ἐντιµότητος καὶ τὴν
διπλοπροσωπία ποὺ ἔδειξε σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα εἶναι τὴν στιγµὴ ποὺ ἐπαι-
νοῦσε µὲ ποµπώδη λόγια τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες
λέγοντας «ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα δὲν θὰ λέµε ὅτι οἱ Ἕλληνες
πολεµοῦν σὰν ἥρωες, ἀλλὰ οἱ ἥρωες πολεµοῦν σὰν
Ἕλληνες» δὲν δίστασε νὰ γράψει, στὶς 6 Μαρτίου τοῦ
1941, στὸν τότε Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Βρεττα-
νίας, Sir Robert Anthony Eden2, πὼς «ἡ ἀπώλεια τῆς
Ἑλλάδος δὲν ἀποτελεῖ καθόλου συµφορὰ γιὰ µᾶς,
ἀρκεῖ ἡ Τουρκία νὰ κρατήση ἔντιµον οὐδετερότητα».

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ διπλοπροσωπία δὲν ἔχει ἀλλάξει, δυσ -
τυχῶς, οὔτε καὶ στὶς µέρες µας. Οἱ Ἕλληνες, ὅµως, δὲν
θέλουµε νὰ τὸ δοῦµε, ἀλλὰ ἐξακολουθοῦµε νὰ προσβλέ-
πουµε πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους σὰν εἰλικρινεῖς συµµάχους
καὶ σωτῆρες µας ξεχνώντας ὅτι στοὺς ἀνθρώπους καὶ
στοὺς λαοὺς ποὺ λείπει ἡ πίστη στὸ νόµο τοῦ Θεοῦ, λεί-
πει καὶ ἡ πίστη καὶ ἡ πραγµατικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρω-
πο.

Ὁ φετινὸς ἑορτασµὸς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου θὰ πρέπει
νὰ ἀποτελέσει τὴν ἀρχὴ τοῦ προβληµατισµοῦ ὅλων µας,
σχετικὰ µὲ τὸ ποιὰ εἶναι τελικὰ ἡ ∆ύση, ποιὸς εἶναι ὁ ρό-
λος ποὺ ἔχει διαδραµατίσει στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπό-
τητος ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος εἰδικότερα, καί, τέλος, πῶς
στεκόµαστε ἐµεῖς ἀπέναντι στοὺς ἀµοραλιστὲς ἀπογό-
νους τῶν Φράγκων. Καὶ ἀκόµα περισσότερο πρέπει νὰ
µᾶς προβληµατίσουν τὰ δικά µας κίνητρα, ποὺ µᾶς κά-
νουν νὰ ἐπιλέξουµε πάνω ἀπὸ τὴν Πίστη, τὰ Ἰδανικὰ καὶ
τὶς Ἀξίες τῶν προγόνων µας, τὴν ἀµφίβολη φιλία λαῶν
ποὺ δὲν µᾶς ἐκτιµοῦν, µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ αἰσθανόµα-
στε τὴν "ἀσφάλεια" τῆς παραµονῆς µας στὴν Εὐρωζώνη
καὶ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση!

Καὶ τί κερδίζουµε ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀνταλλαγή; Ξεπουλή-
σαµε τὴν Ὀρθοδοξία µας, τὴν Ἱστορία µας, τοὺς Πατέρες
µας, γιὰ νὰ πάρουµε σὰν ἀντάλλαγµα ἕνα δυσβάστακτο
χρέος σὲ εὐρώ. Μᾶς κάνει αὐτὸ καλοὺς ἐµπόρους;

Μ. Β.
Σηµειώσεις:

1. Βλέπε, ἐπίσης, ἄρθρο-ἔρευνα τοῦ Γιάννη Χρ. Σπανοῦ
στὸ «Ἱστορικὲς Ἀλήθειες γιὰ τὸ Ἔπος τοῦ 40»: «Κατὰ τὴν
ἀποκάλυψη τοῦ στρατάρχη Μπαντόλιο, ὁ Γερμανὸς στρα-
τάρχης Κάϊτελ τοῦ δήλωσε (Ἴνσμπουρκ, 15 Νοεμβρίου 1940)
πὼς ἂν τὸ γνώριζε θὰ ἐμπόδιζε τὴν ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἑλλά-
δας. (Ἐπιβεβαιώσεις στὴ δίκη τῆς Νυρεμβέργης Ρίμπεντροπ,
Γκέρινγκ). Ἀλλὰ κατὰ τὸν πρέσβη Ἀντώνιο Κοραντή, οἱ
Ἄγγλοι ἀπέτρεψαν μεσολάβηση Χίτλερ γιὰ τερματισμὸ τοῦ
Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου! […] Περαιτέρω, ἡ Ἀγγλία δὲν
ἀνέλαβε τὶς εὐθύνες της (τῆς συμφωνίας Μεταξᾶ- Ἄγγλου
πρέσβη 17ης Νοεμβρίου) γιὰ στρατιωτικὴ ἐνίσχυση τῶν
Ἑλλήνων. Ἤθελαν συνέχιση τοῦ πολέμου καὶ ὀχύρωσή
τους στὴν Κρήτη. Ἐξάλλου, τὸ Λονδῖνο ἀρνήθηκε μετα-
φορὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης μὲ τὸν βασιλιᾶ στὴν Κύ-
προ, ἀλλὰ καὶ μεταφορὰ 55 χιλιάδων Πελοποννησίων στρα-
τευμένων γιὰ ἐκπαίδευση καὶ μετακίνηση στὴ Μέση Ἀνα-
τολή, γιατί οἱ Κύπριοι θὰ κήρυσσαν τὴν ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλά-
δα» 2. Διετέλεσε καὶ πρωθυπουργὸς τῆς Μεγάλης Βρεττα-
νίας ἀπὸ τὸ 1955 ἕως τὸ 1957, μὲ μεγάλες ἀποτυχίες του: (α)
τὴν στάση του στὸ Κυπριακὸ πρόβλημα, ὅπου τάχθηκε μὲ
σφοδρότητα ἐνάντια στὴν ἀνεξαρτησία τῶν Κυπρίων καὶ
ἐνάντια στὸν καταστατικὸ χάρτη τοῦ ΟΗΕ, καὶ (β) τὴν κρί-
ση τοῦ Suez, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη πολιτικὴ ταπεί-
νωση τῆς Μεγάλης Βρεττανίας στὸν 20ὸ αἰώνα, ὑπὸ τὸ βά-
ρος τῆς ὁποίας ἀναγκάσθηκε τελικὰ νὰ παραιτηθεῖ τὸ 1957
ἔχοντας παραμείνει στὴν ἐξουσία μόνο γιὰ 18 μῆνες.

Κατάθλιψη καὶ διαδίκτυο

Μετὰ τὴν πρώτη µουδιασµένη ἀντίδραση τοῦ ἑλλη-
νικοῦ καὶ διεθνοῦς πολιτικοῦ κατεστηµένου ἀπέναντι
στὴν καταστολὴ τοῦ πραξικοπήµατος ἀπὸ τὸν Ἐρντο-
γάν περάσαµε τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἐξωτε-
ρικὸ σὲ µία συστηµατικὴ προσ -
πάθεια δηµιουργίας ἀπὸ τὰ
ΜΜΕ καὶ δυστυχῶς καὶ πολλὰ
ἱστολόγια τῆς εἰκόνας τοῦ ψυχοπαθοῦς δικτάτορα γιὰ
τὸν νόµιµα ἐκλεγµένο ἡγέτη τῆς Τουρκίας. Καὶ τὸ ἐρώ-
τηµα εἶναι γιατί; Ποιὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ὁ Ἐρντογάν
πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ πέσει; Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὸν
πολεµοῦν στὸ ἐσωτερικό τῆς Τουρκίας καὶ ἔχουν τόσο
µεγάλη ὑποστήριξη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ παγκοσµίως σὲ ση-
µεῖο ὥστε νὰ τοὺς ὑποστηρίζουν ἀκόµη καὶ ὅταν προ-
βαίνουν σὲ πραξικόπηµα; 

Ἡ ἄµεση ἀπάντηση στὸ τελευταῖο ἐρώτηµα –ἀπὸ
τὴν ὁποία θὰ ἀπαντηθοῦν καὶ τὰ προηγούµενα- εἶναι
ὅτι πρόκειται γιὰ τοὺς κεµαλιστὲς στρατιωτικοὺς καὶ γιὰ
µία κοσµικὴ ἀστικὴ τάξη γύρω ἀπὸ αὐτούς. Γιὰ ἀνθρώ-
πους ποὺ δὲν εἶναι φανατικοὶ µουσουλµάνοι, ὅπως οἱ
ὑποστηρικτὲς τοῦ Ἐρντογάν. Στὴν πραγµατικότητα δὲν
εἶναι καθόλου µουσουλµάνοι, ἀλλὰ εἶναι κρυπτὸ-ἰου-
δαῖοι, ντονµέδες. Πρόκειται γιὰ µία ἱστορία ποὺ ἄρχισε
ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα µὲ τὴν εἰκονικὴ µεταστροφὴ
πολλῶν Ἑβραίων τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας
στὸν µουσουλµανισµό. Τέτοια καταγωγὴ εἶχε καὶ ὁ ἡγέ-
της τῆς σύγχρονης, κοσµικῆς «Τουρκίας», ὁ ἑλληνοφά-
γος Μουσταφᾶ Κεµάλ. 

Καὶ ἐδῶ εὔλογα θὰ ρωτήσει κανείς: µὰ ποῦ στηρί-
ζονται ὅλα αὐτά; Γιατί δὲν τὰ ἔχουµε ξανακοῦσει; Γιατί
κανεὶς ἀπὸ τοὺς διεθνολόγους, διεθνιστὲς καὶ τουρκο-
λόγους ἀναλυτὲς δὲν τὰ γράφει; Ἡ ἀπάντηση εἶναι σχε-
τικὰ εὔκολη: οἱ πολλοὶ «εἰδικοὶ» εἶναι ἁπλῶς ἄσχετοι· οἱ
λίγοι καὶ ὄντως εἰδικοί, εἶναι ἁπλὰ παρόµοιων θρη-
σκευτικῶν πεποιθήσεων (καµπαλιστὲς) ἢ ἀργυρώνη-
τοι. Καὶ γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς θὰ δοῦµε µερικὰ ἀπο-
σπάσµατα ἀπὸ ἄρθρο στὴν ἑβραϊκὴ ἐφηµερίδα Haa-
retz στὶς 8 Αὐγούστου 2016 (http://www.haaretz.com/
jewish/features/1.735849): 

Τὸ ἄρθρο ἀφορᾶ στὶς διώξεις ποὺ ὑφίστανται οἱ
ντονµέδες ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν· µεταφέροντας τὸν διά-
λογο δύο ντονµέδων γράφει: 

«Οἱ δύο φίλοι λένε ὅτι ἀντίθετα µὲ τὴν ἱστορικὴ προ-
κατάληψη, οἱ Ντονµέδες πιστεύουν καὶ µὲ πολλοὺς
τρόπους ἔχουν ἀποδεχθεῖ τὶς ἰδέες καὶ τὶς ἀξίες τοῦ
ἱδρυτῆ τῆς Τουρκίας Μουσταφᾶ Κεµάλ· ἔχουν δηλαδὴ
ἀποδεχθεῖ τὸ κοσµικὸ κράτος καὶ τὸν διαφωτισµό. Ἡ
πατρίδα τοῦ Κεµὰλ ἦταν ἡ Θεσσαλονίκη, καὶ ὁ ἴδιος
φοίτησε σὲ σχολεῖο ντονµέδων, κάνοντας πολλοὺς
συνωµοσιολόγους νὰ συµπεράνουν ὅτι ἦταν καὶ ὁ
ἴδιος ντονµές». («The two friends say that despite the
historical prejudice, the Donme believed in and in ma-
ny ways embodied the ideals of Turkey’s founder Mu-
stafa Kemal Ataturk, such as secularism and enligh-
tenment. Ataturk’s hometown was in fact Salonika,
and he went to a Donme school, leading many con-
spiracy theorists to erroneously conclude that he him-
self was Donme»).

Παρὰ τὴν ἱστορικὴ ἀνακρίβεια ὡς πρὸς τὸν τόπο κα-
ταγωγῆς καὶ τὴν οἰκογενειακὴ κατάσταση τῶν προγό-
νων τοῦ Κεµὰλ ἡ ἑβραϊκὴ ἐφηµερίδα παραδέχεται ὅτι ὁ
Κεµὰλ µεγάλωσε µὲ κρυπτὸ-ἰουδαϊκὴ παιδεία. 

Σὲ ἄλλο σηµεῖο τοῦ ἄρθρου ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο
ντονµέδες ξεκαθαρίζει τὰ πιστεύω τους: 

«Τὸ νὰ εἶναι κανεὶς ντονµές, σηµαίνει ὅτι ἀποτελεῖ
µέρος τῆς σεφαρδίτικης (τῶν Ἑβραίων δηλαδὴ τῆς
∆ύσης) παράδοσης, ἐφόσον οἱ πρόγονοί του ἦταν
Ἑβραῖοι ποὺ ἔφυγαν διωγµένοι ἀπὸ τὴν Ἱσπανία καὶ
τὴν Πορτογαλία στὰ τέλη τοῦ 15ου αἰώνα ἐρχόµενοι
στὴν σχετικῶς ἀνεκτικὴ Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία.
Σηµαίνει ἐπίσης ὅτι ἔχει ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Καµπάλα,
ἐπειδὴ οἱ πρόγονοί µας ἀσχολοῦνταν ἐπιστεµένα µὲ

τὴν µελέτη της. Καὶ αὐτὸ σηµαίνει µυστικισµός».
(“Being Donme for me is being part of the Sephardic
culture,” he said, since their ancestors were Jews who
fled persecution in Spain and Portugal in the late fif-

teenth century for the relative
religious freedom of the Otto-
man Empire. “It means an inte-

rest in the Kabbalah, because our ancestors were ex-
tremely involved with studying it. It means mysti-
cism.”). 

Καθίσταται νοµίζω σαφὲς ὅτι σήµερα στὴν Τουρκία
ἔχουµε ἀπὸ τὴν µία τοὺς Τούρκους µουσουλµάνους
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς κρυπτο-ἰουδαίους κοσµικούς,
ὀπαδοὺς τοῦ δυτικοῦ παραδείγµατος, τὸ ὁποῖο, ὅπως
ἔχει δείξει ὁ µεγαλύτερος Ἰουδαῖος σοφός τοῦ 20οῦ
αἰώνα, ὁ Gershom Scholem, ἀποτελεῖ προϊὸν κα-
θαρὰ τῆς ἰουδαϊκῆς καµπαλιστικῆς σκέψης. Γιὰ ἐµᾶς,
ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουµε πεῖ, ἀµφότερα τὰ στρατόπε-
δα εἶναι ἐχθρικά. Ἴσως εὐκολότερος ἐχθρὸς εἶναι τὸ
πρῶτο, καθὼς πολεµᾶς εὐκολότερα αὐτὸ ποὺ φαίνε-
ται τί εἶναι. 

Γιὰ ὅποιον θέλει νὰ διαβάσει περισσότερα γιὰ τοὺς
ντονµέδες: 

- The Donme Jewish Converts, Muslim Revolutiona-
ries, and Secular Turks by Marc Baer 

- The Donmes: Crypto-Jews under Turkish Rule by
Jacob M. Landau Jewish Political Studies Review
19:1–2, Jerusalem Center for Public Affairs 

- Α Scapegoat for All Seasons: The Doenmeh or
Crypto-Jews of Turkey by Rifat Bali (Isis Press,
400pgs), a review by Dan Yardeni in Haaretz

Rifat N. Bali, “Another Enemy: The Donme or Cry-
pto-Jews,” Kabbalah, Vol. 9 (2003): 77-108

Jacob M. Landau, “Muslim Turkish Attitudes towards
Jews, Zionism and Israel,” Die Welt des Islams, n.s.,
Vol. 28 (1988): 291-300.
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Vol. 46, No. 4 (2004): 682-708.
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Ποία «Τουρκία» πολεµεῖ τὸν «ψυχοπαθῆ» Ἐρντογάν;

Ὁ Ρήγας Βελεστινλῆς (1757-1798) στὴν προετοιµασία τοῦ στρατηγι-
κοῦ σχεδίου τῆς ἐπανάστασής του γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν πο-
λύχρονη σκλαβιά, ἐνδιαφέρθηκε ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προετοιµασία τῆς ἐξέ-
γερσης καὶ τὸν ἐν συνεχείᾳ ἔνοπλο ἀγώνα, καὶ γιὰ τὸ δηµοκρατικὸ πολί-
τευµα διακυβέρνησης τῶν ἐλευθερωµένων µετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ
Βαλκανικοῦ χώρου[1]. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἑτοίµασε τὸ 1797 τὸ σχετικὸ
σχέδιο Συντάγµατος τοῦ δηµοκρατικοῦ πολιτεύµατος. Μετέφρασε τὸ
Γαλλικὸ Σύνταγµα τοῦ 1793, στὸ ὁποῖο, ὡστόσο, πρόσθεσε ἀρκετὰ δικά
του στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα δείχνουν τὸ πρωτοπόρο πολιτικοκοινωνικὸ πνε-
ῦµα τοῦ Ρήγα[2]. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουµε τὴν ἐκπαίδευση τῶν κοριτσιῶν
(ἄρθρο 22, «Τὰ ∆ίκαια τοῦ Ἀνθρώπου»), τὰ δικαιώµατα στὶς ὁµάδες, τὶς
µειονότητες (ἄρθρο 7 τοῦ Συντάγµατος), τὴν προστασία τῶν πολιτῶν
ἀπὸ τὴν τοκογλυφία (ἄρθρο 35, «Τὰ ∆ίκαια τοῦ Ἀνθρώπου»), τὰ φυσικὰ
δίκαια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι «θεόθεν δοσµένα» («Ἐπαναστατικὴ Προκή-
ρυξη») κ.ἄ.

Σχετικὰ µὲ τὴν θανατικὴ ποινὴ ὁ Ρήγας διαφοροποιεῖται, παρόµοια,
ἀπὸ τὸ Γαλλικὸ πρότυπο τοῦ 1793, τὸ ὁποῖο µετέφρασε. Συγκεκριµέ-
να, ἐνῷ τὸ ἄρθρο 27 τῶν «∆ικαίων τοῦ Ἀνθρώπου» (Declaration des
droits de l’homme et du citoyen) προέβλεπε τὴν θανατικὴ ποινὴ στὸν
ἅρπαγα τῆς κυριαρχίας τοῦ λαοῦ, «Que tout individu qui usurperait la
souverainete, soit al’instant mis a mort par les hommes libres», ὁ Ρή-
γας θεσπίζει τὴν φυλάκιση καὶ τιµωρία του καὶ ὄχι τὴν θανατικὴ ποινή
του. Συγκεκριµένα, προτείνει ὅπως «Κάθε ἄνθρωπος, ὁπού ἤθελεν
ἁρπάσει τὴν αὐτοκρατορίαν (κυριαρχία) καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ ἔθνους,
εὐθὺς νὰ φυλακώνεται ἀπὸ τοὺς ἐλευθέρους ἄνδρας, νὰ κρίνεται, καὶ
κατὰ νόµον νὰ παιδεύεται»[3]. Τονίζεται ὅτι καὶ στὸ ἄρθρο 13 τῶν «∆ι-
καίων τοῦ Ἀνθρώπου», ὁ Ρήγας συνιστᾶ ὅπως κατὰ τὴν σύλληψη καὶ
προφυλάκιση τοῦ πολίτη γιὰ κάποιο ἀδίκηµα, µέχρι νὰ δικαστεῖ, θὰ
πρέπει «κάθε αὐστηρότης, καθὼς δέσιµον, ὑβρισµοί, δαρµοί�νὰ εἶναι
ἐµποδισµένα».

Ὡστόσο θὰ πρέπει νὰ ἐπισηµανθεῖ ὅτι ὁ Ρήγας θὰ εἶχε ὑπόψιν καὶ τὶς
ἀπόψεις συγγραφέων τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι διατύπωναν τὴν ἄποψη
τῆς θανατικῆς ποινῆς σὲ ἰδιαίτερες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα, θὰ γνώ-
ριζε τὸ σηµαντικὸ ἔργο τοῦ Μοντεσκιέ, Τὸ Πνεῦµα τῶν Νόµων, τὸ ὁποῖο
ὁ Ρήγας εἶχε σκοπὸ νὰ τὸ ἐκδώσει· ὁ ἴδιος στὸ Φυσικῆς ἀπάνθισµα[4],
ἀναγράφει τὴν εἴδηση πὼς εἶχε µεταφράσει τὸ ἥµισυ τοῦ ἔργου καὶ ὅτι θὰ
τὸ ἐξέδιδε µόλις περάτωνε τὴν µετάφραση, κάτι ποὺ δυστυχῶς δὲν ἔχει
γίνει καὶ δὲν ἔχει µέχρι σήµερα ἀνευρεθεῖ τὸ σχετικὸ χειρόγραφο ἢ ἀντί-
γραφό του. Στὸ ἔργο αὐτὸ καὶ ἰδιαίτερα στὸ κεφάλαιο «Ἡ ἐλευθερία εὐνο-
εῖται ἀπὸ τὴ φύση τῶν ποινῶν καὶ τὴν ἀναλογικότητά τους» ὁ Μοντεσκιὲ
(Charles Montesquieu, 1689-1755) διατυπώνει τὴν ἄποψη τῆς θανα-
τικῆς ποινῆς στὴν τέταρτη κατηγορία ἐγκληµάτων, ποὺ ἔχουν σχέση µὲ
τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν. Συγκεκριµένα γράφει ὅτι «Ἕνας πολίτης
εἶναι ἄξιος τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου, ὅταν παραβιάζει τὴν ἀσφάλεια µέχρι
σηµείου νὰ ἀφαιρεῖ τὴ ζωὴ ἤ νὰ ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν ἀφαιρέσει. Αὐτὴ ἡ θανα-
τικὴ καταδίκη εἶναι κάτι σὰν φάρµακο τῆς ἀσθενοῦς κοινωνίας»[5]. Καὶ
στὴ συνέχεια τονίζει πὼς «Ὅταν παραβιάζεται ἡ ἀσφάλεια ἀναφορικὰ µὲ
τὴν περιουσία, µπορεῖ καὶ νὰ συντρέχουν λόγοι νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ θανατικὴ
ποινή· ἀλλὰ ἴσως θὰ ἦταν προτιµότερο καὶ πιὸ σύµφωνο µὲ τὴ φύση νὰ
τιµωροῦνται τὰ ἐγκλήµατα εἰς βάρος τῆς ἀσφάλειας τῶν ἀγαθῶν µὲ τὴν
δήµευση τῶν ἀγαθῶν».

Παρόµοια καὶ στὸ βιβλίο τοῦ Ἰταλοῦ νοµοµαθοῦς Καίσαρος Βεκκαρί-
ου, Περὶ ἁµαρτηµάτων καὶ ποινῶν, τὸ ὁποῖο ἐκδόθηκε στὰ Ἰταλικὰ τὸ
1765 καὶ 1774 καὶ στὰ Γαλλικὰ τὸ 1766, (πιθανότατα ὁ Ρήγας νὰ εἶχε
γνώση τοῦ περιεχοµένου), καὶ στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν Ἀδαµάντιο Κοραῆ
τὸ 1802, σηµειώνεται ὅτι ἡ θανατικὴ ποινὴ δυνατὸν νὰ ἐπιβληθεῖ σὲ ἰδι-
αίτερες περιπτώσεις, «∆ιὰ δύο µόνας αἰτίας δύναται νὰ κριθῆ ἀναγκαῖος
ὁ θάνατος τοῦ πολίτου. Ἡ πρώτη εἶναι, ὅταν αὐτὸς µ’ ὅλον ὅτι στερηµέ-
νος τῆς ἐλευθερίας µὲ τὴν φυλάκωσιν, ἔχη ὅµως τοιαύτας µὲ ἄλλους
σχέσεις καὶ δύναµιν τοσαύτην, ὥστε νὰ κινδυνεύη ἡ εἰρήνη καὶ ἡσυχία
ὅλου τοῦ ἔθνους, ἢ ὅταν ἡ ζωή του δύναται νὰ µεταβάλη τὴν παροῦσαν
πολιτικὴν κατάστασιν. Καὶ τοῦτο συµβαίνει, ὅταν τὸ ἔθνος ἀναλαµβάνει,
ἢ ἀποβάλλει τὴν ἐλευθερίαν του, ἢ εἰς καιρὸν ἀναρχίας, ὅταν αἱ ἀταξίαι
κρατοῦσι τὸν τόπον τῶν νόµων»[6].

∆ιαπιστώνεται, συµπερασµατικά, ὅτι ὁ Ρήγας τὸ 1797 ἐναντιώνεται
στὴν θανατικὴ ποινή. Προτείνει τὴν τιµωρία τοῦ ἐνόχου, τὴν φυλάκισή
του καὶ ὄχι τὴν θανατικὴ ποινή, ὅπως ἀνέγραφε τὸ Γαλλικὸ Σύνταγµα τοῦ
1793. Προηγήθηκε δύο σχεδὸν αἰῶνες στὴν κατάργηση τῆς «ἐσχάτης
τῶν ποινῶν», τῆς θανατικῆς ποινῆς, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ ἄλλες
χῶρες τῆς Ἑνωµένης Εὐρώπης. Στὴν Ἑλλάδα µὲ νόµο τοῦ 1983 ἐπὶ
ὑπουργίας ∆ικαιοσύνης Γεωργίου Κουµεντάκη, νόµος 2172/1993,
ἄρθρο 33, παράγραφος 1, ΦΕΚ Α΄ 207, (κυβέρνηση Ἀνδρέα Παπανδρέ-
ου), καταργήθηκε ἡ θανατικὴ ποινὴ καὶ στὴ συνέχεια ἐπιβεβαιώθηκε
στὴν Συνταγµατικὴ Ἀναθεώρηση τοῦ 2001. Ἂς σηµειωθεῖ ὅτι ἡ θανατικὴ
ποινὴ διατηρεῖται ἀκόµη, ὅπως ἐνδεικτικὰ στὶς ΗΠΑ καὶ στὶς Μουσουλµα-
νικὲς χῶρες.
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Ἡ πρωτοποριακὴ θέσις τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ 
τὸ 1797 ἐναντίον τῆς θανατικῆς ποινῆς

Γράφει ὁ ∆ρ. ∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος, Πρόεδρος
Ἐπιστηµονικῆς Ἑταιρείας Μελέτης Φερῶν-Βελεστίνου-Ρήγα

τελευταίου βάσει τοῦ κανόνος, jus specialis derogate
generalis.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ὁ καθηγητὴς Θεολόγος ἐφ' ὅσον
θεωρεῖ ὅτι ἡ προαναφεροµένη ὑπουργικὴ ἀπόφαση
εἶναι προδήλως παράνοµη καὶ ἀντισυνταγµατικὴ ὀφεί-
λει νὰ µὴ τὴν ἐφαρµόσει ἀναφέρων τὸ δεδοµένο αὐτὸ
εἰς τὴν ὑπηρεσίαν του. Ἐὰν δὲ βάσει τοῦ ἰδίου ἄρθρου
λάβει νέαν ἐντολή, νὰ τὴν ἐφαρµόσει τῇ ἐπικλήσει λό-
γων γενικότερου συµφέροντος, ὑποχρεοῦται, ἐπίσης νὰ
µὴ τὴν ἐφαρµόσει, διότι ἡ περὶ ἧς ὁ λόγος ἐντολὴ τυγ-
χάνει ἀξιόποινη καὶ ἡ διάταξη αὐτὴ τοῦ Ὑπαλληλικοῦ
Κώδικος ἐφαρµόζεται µόνον ἐπὶ µὴ ἀξιοποίνων πράξε-
ων καὶ ὄχι ἐπὶ ἀξιοποίνων καὶ µάλιστα ὅταν ἡ σχετικὴ
διάταξη τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος (ἄρθρον 21) ρητῶς ἀνα-
φέρει, ὅτι ὁ δηµόσιος ὑπάλληλος τιµωρεῖται ποινικῶς,

ἀκόµη καὶ ἂν ἐκτελεῖ ἐντολὴν ἀνωτέρου του καὶ δὲν
ἀπαλλάσσεται ἐκ τούτου σὲ καµµία περίπτωση, πλὴν
τῆς περιπτώσεως, ποὺ ἀντίστοιχη διάταξη νόµου τοῦ
ἀπαγορεύει νὰ ἐλέγξει τὴν νοµιµότητα τῆς διαταγῆς, ὁ
λόγος ὁ ὁποῖος δὲν συντρέχει ἐν προκειµένῳ, καθ' ὅσον
ἡ προαναφεροµένη διάταξη τοῦ Ὑπαλληλικοῦ Κώδικος
(ἄρθρον 25 § 3) ὄχι µόνον ἐπιτρέπει, ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλ-
λει εἰς τὸν δηµόσιο ὑπάλληλο, νὰ ἐλέγχει τὴν νοµιµότη-
τα τῶν ἐντολῶν, ποὺ λαµβάνει.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ ὅταν ζητεῖται ἀπὸ τὸ δηµόσιο
ὑπάλληλο νὰ ἐκτελέσει, µὲ βάση τὸ ἄρθρο 7 τοῦ νόµου
2525/1997, τὸ ἀξιόποινο ἀδίκηµα τοῦ προσηλυτισµοῦ,
ὅπως συµβαίνει στὴν προκειµένη περίπτωση καὶ αὐτὸ
διότι οὐδόλως τοῦ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸν νόµο αὐτὸν
(2525/1997), νὰ ἐλέγξει τὴ νοµιµότητα ἢ ὄχι τῆς ἐντολῆς
ποὺ τοῦ δίδεται πρὸς ἐκτέλεση.

Ποινικόν ἀδίκηµα συνιστᾶ ἡ διδασκαλία...

28η Ὀκτωβρίου 1940: ∆ιατί ἑορτάζοµεν
τὴν ἐµπλοκήν µας εἰς τὸν Β΄ Παγκόσµιον Πόλεµον;

Τοῦ κ. Χαραλάµπους Μηνάογλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

ΟΜΙΛΙΑ
Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐθνικῆς µας ἑορτῆς, σᾶς προσ -

καλοῦµε τὴν Κυριακὴ 30 Ὀκτωβρίου 2016 καὶ ὥρα
5:30 µ.µ. σὲ ἐπίκαιρη ὁµιλία, ποὺ θὰ γίνει στὴν αἴθου-
σα τῆς ΓΕΧΑ Ἀµαρουσίου, Ἁγ. Ἀναργύρων 9, µὲ
θέµα: «Ἡ Μεγάλη Ἀντίσταση».

Ὁµιλητής: ὁ κ. Σταῦρος Μποζοβίτης, Θεολόγος -
συγγραφέας.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

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 ,
δι ό τι 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
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Μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Ρώµης, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1944,
ἀπὸ τοὺς Συµµάχους, οἱ Γερµανοὶ ὑποχώρησαν καὶ
καλύφθηκαν πίσω ἀπὸ τὴν Γοτθικὴ Γραµµή, ποὺ ἐκτει-
νόταν σὲ µία νοητὴ Εὐθεῖα ἀπὸ τὸ Τυρρηνικὸ Πέλαγος
ἕως τὴν Ἀδριατική, στὸ ὕψος τῆς Πίζας καὶ τοῦ Ρίµινι.
Ἔκοβαν ἔτσι τὴν Ἰταλία στὴ µέση µὲ µία ἐξοπλισµένη
καὶ καλὰ προστατευµένη ὀχυρωµατικὴ γραµµή, τὴν
ὁποία οἱ Σύµµαχοι δὲν µποροῦσαν νὰ ξεπεράσουν. Τὸ
πιὸ ἀδύνατο
σηµεῖο της
ἦταν τὸ πα-
ραλιακὸ µέ-
τωπο τῆς
Ἀδριατικῆς,
σὲ πεδινὸ κυ-
ρίως ἔδαφος,
τὸ ὁποῖο
προστατευό-
ταν ἀπὸ τὴν
πόλη τοῦ Ρί-
µινι καὶ τὸν
ποταµὸ Ρου-
β ί κ ω ν α .
Ἀκριβῶς ἐκεῖ
ἀποφάσισε ὁ
ἐπικεφαλῆς
τῆς 8ης συµ-
µ α χ ι κ ῆ ς
στρατιᾶς τῆς
Ἰταλίας στρα-
τηγὸς Ἀλε-
ξάντερ ὅτι
ἔπρεπε νὰ
στρέψει τὴν ἐπιθετικὴ δράση, ἡ ὁποία ξεκίνησε στὶς 15
Αὐγούστου ἔπειτα ἀπὸ ἰσχυρὴ προπαρασκευὴ πυρο-
βολικοῦ. Γιὰ δέκα ἡµέρες µάχονταν οἱ συµµαχικὲς δυ-
νάµεις, κυρίως Καναδοὶ καὶ Νεοζηλανδοὶ καί, ἂν καὶ κα-
τόρθωσαν µικρὰ ἐδαφικὰ κέρδη, δὲν εἶχαν πετύχει τὸν
κύριο ἀντικειµενικὸ στόχο, τὴ διάσπαση τῆς Γοτθικῆς
Γραµµῆς καὶ τὴν καταδίωξη τῶν Γερµανῶν βορειὀτε-
ρα. 

Τότε ἐπιλέχθηκε νὰ ριχτεῖ στὴ µάχη ἡ 3η Ἑλληνικὴ
Ὀρεινὴ Ταξιαρχία, οἱ ἑλληνικὲς στρατιωτικὲς δυνάµεις
ποὺ κατέφθασαν ἀπὸ τὴ Μέση Ἀνατολή, ὅπου εἶχαν
συµβάλει στὸ µέτρο ποὺ τοὺς ἀναλογοῦσε στὴ συµ-
µαχικὴ νίκη τοῦ Ἒλ
Ἀλαµέϊν. Στὶς 9 Σε-
πτεµβρίου 1944 οἱ
Ἕλληνες πολεµιστὲς
ἔλαβαν διαταγὴ νὰ
ἀντικαταστήσουν τοὺς
Καναδοὺς καὶ νὰ ἐπιτε-
θοῦν στὸ Ρίµινι. Τὸ κα-
λύτερα ὀχυρωµένο
σηµεῖο ἦταν τὸ χωριὸ
Μοναλντίνι, τὸ ὁποῖο
ὑπεράσπιζαν οἱ σκλη-
ροτράχηλοι Γερµανοὶ
καταδροµεῖς καὶ ἀλεξι-
πτωτιστὲς τοῦ Κέσελ-
ρινγκ µὲ τὴν ἐνίσχυση
ἁρµάτων µάχης Πάν-
τσερ. Ὁ διοικητὴς τῆς
Ταξιαρχίας Θρασύ-
βουλος Τσακαλῶτος,
θεῖος τοῦ σηµερινοῦ
ὑπουργοῦ, ἀνέθεσε τὸ
ἔργο τῆς ἐπίθεσης
στὸν ἄξονα Μοναλντί-
νι-Μοντιτσέλι στὸν δι-
οικητὴ τοῦ 1ου Τάγµα-
τος τῆς Ταξιαρχίας
Ταγµατάρχη τότε Ἰωάννη Καραβία. Οἱ δυνάµεις του θὰ
κάλυπταν τὴν κίνηση τῶν ἄλλων δύο ταγµάτων, τὰ
ὁποῖα θὰ κινοῦντο ἐναντίον τῆς πόλης. Πράγµατι οἱ
µαχητὲς τοῦ 1ου Τάγµατος, µὲ τὴν ὑποστήριξη συµµα-
χικῶν ἁρµάτων µάχης, ἐπέφεραν βαριὰ χτυπήµατα
ἐπὶ τῶν Γερµανῶν, ἀναγκάζοντάς τους νὰ στρέψουν
πρὸς τὰ ἐκεῖ τὴν ἀµυντική τους δραστηριότητα, προ-
κειµένου νὰ ἀντιµετωπίσουν τὴν δυναµικὴ διείσδυση
τῶν Ἑλλήνων. Στὶς µάχες ποὺ ἀκολούθησαν ἀντήχη-
σε ἡ πολεµικὴ κραυγὴ «ΑΕΡΑ!!!» καὶ πάλι στὰ αὐτιὰ
τῶν δυνάµεων τοῦ Ἄξονα, σὲ ἰταλικὸ αὐτὴ τὴ φορά
ἔδαφος, προκαλώντας σὲ ὅσους Ἰταλοὺς στρατιῶτες
πολεµοῦσαν στὸ πλευρὸ τῶν Γερµανῶν ὀδυνηρὲς
ἐνθυµήσεις ἀπὸ τὴν ἧττα τους στὴν Πίνδο καὶ τὴν
Ἀλβανία. 

Τελικὰ στὶς 14 Σεπτεµβρίου οἱ Ἕλληνες κατόρθω-
σαν νὰ ἀνατρέψουν τὶς ὑπέρτερες ἀντίπαλες δυνάµεις
καὶ νὰ φέρουν στὴ συµµαχικὴ παράταξη τὴν πρώτη νί-
κη στὴ µάχη τοῦ Ρίµινι. Αὐτὸ ἔδωσε ὤθηση στοὺς Συµ-
µάχους νὰ συνεχίσουν τὴν προσπάθειά τους, ἀξιοποι-
ώντας τὴν Ἑλληνικὴ Ταξιαρχία ὡς τὸν κυριότερο µοχλὸ
πίεσης πρὸς τοὺς Γερµανούς. Οἱ ἐπιτυχίες συνεχίστη-
καν. Στὶς 16 Σεπτεµβρίου τὸ 1ο Τάγµα µὲ αἰφνιδιαστικὴ
ἐπίθεση κατέλαβε τὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόµιο, ἀναγκά-
ζοντας τοὺς ὑπερήφανους καὶ ἐµπειροπόλεµους Γερ-
µανοὺς ἀλεξιπτωτιστὲς νὰ ὑποχωρήσουν κακὴν
κακῶς, γεγονὸς ποὺ προξένησε τὴν κατάπληξη τοῦ
συµµαχικοῦ στρατηγείου. Μὲ τὴν κατάληψη τοῦ ἀερο-
δροµίου ἄνοιγε ὁ δρόµος γιὰ τὴν ἐκπόρθηση καὶ τῆς
πόλης τοῦ Ρίµινι. Γιὰ τὴν ἀποφασιστικὴ συµµετοχή του
στὴν κατάληψη τοῦ ἀεροδροµίου ὁ Ἰωάννης Καραβίας
προτάθηκε γιὰ παρασηµοφόρηση µὲ τὸ δεύτερο τῇ τά-
ξει πολεµικὸ παράσηµο. 

Στὴν τελικὴ ἐπίθεση τὸ 2ο καὶ τὸ 3ο Τάγµα τῆς Τα-
ξιαρχίας µετὰ ἀπὸ σκληρὸ ἀγῶνα κατόρθωσαν νὰ
εἰσέλθουν στὴν πόλη καὶ νὰ τὴν ἐκκαθαρίσουν ἀπὸ
τοὺς θύλακες ἀντίστασης τῶν Γερµανῶν. Ἔτσι στὶς 21
Σεπτεµβρίου τοῦ 1944 τὸ Ρίµινι παραδόθηκε στοὺς
Ἕλληνες ἀπὸ τὸν Ἰταλὸ ∆ήµαρχο. Ἦταν ἡ πρώτη ση-
µαντικὴ νίκη τῶν Συµµάχων στὸν ἕνα µήνα ποὺ πολε-
µοῦσαν ἐναντίον τῆς γοτθικῆς γραµµῆς. Τὴν ἴδια ἡµέρα
τὸ 1ο Τάγµα ὑπὸ τὸν Καραβία εἶχε ὁλοκληρώσει τὶς κυ-
κλωτικὲς κινήσεις καὶ εἶχε ὑψώσει τὴν ἑλληνικὴ σηµαία
στὴ γέφυρα τοῦ Τιβερίου δυτικὰ τῆς πόλης, τὴν ὁποία
κατόρθωσε νὰ καταλάβει ἄθικτη. Στὶς µέρες ποὺ ἀκο-
λούθησαν οἱ Γερµανοὶ ἀναγκάστηκαν νὰ ὑποχωρή-
σουν πίσω ἀπὸ τὸν ποταµὸ Ρουβίκωνα καὶ νὰ ὀργα-
νώσουν νέα γραµµὴ ἄµυνας. 

Ἡ νίκη ἦταν ἀποτέλεσµα κυρίως τῆς ἑλληνικῆς
ψυχῆς, ποὺ ζητοῦσε ἐκδίκηση γιὰ τὴν ἰταµὴ ἰταλικὴ
εἰσβολὴ τοῦ 1940. Ταυτόχρονα ἦταν ἡ ἀπόδειξη ὅτι ἡ
ἧττα ἀπὸ τοὺς χιτλερικοὺς Γερµανοὺς τὸ 1941 δὲν

ἦταν ἀναπόφευκτη, ἀλλὰ προῆλθε µόνο κατόπιν ὀλέ-
θριων χειρισµῶν καὶ ὄχι ἀγωνιστικῆς ἀδυναµίας τῶν
Ἑλλήνων. Ἡ µάχη στὰ ὀχυρὰ ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντίσταση
ποὺ ἀκολούθησε εἶναι τὰ ἀτράνταχτα τεκµήρια τῆς µα-
χητικότητας τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη,
ἐναντίον ἀντιπάλων ποὺ διέθεταν συντριπτικὴ ὑπερο-
πλία σὲ µέσα καὶ ἄνδρες. ∆υστυχῶς µὲ τὴ συνθηκολό-
γηση τοῦ στρατοῦ τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Τσολάκογλου

καὶ τὴν ἄτακτη
φυγὴ τῶν
Ἄγγλων, τοῦ
Βασιλιᾶ καὶ
τῆς Κυβέρνη-
σης, οἱ Ἕλλη-
νες µαχητὲς
γ ε ύ τ η κ α ν
ἄδοξα τὴ γεύ-
ση τῆς προ-
δοτικῆς ἥττας. 

Ἡ κυριότε-
ρη ὅµως
ἀπόδειξη τῆς
δύναµης τῆς
ἑ λ λ η ν ι κ ῆ ς
ψυχῆς ἦταν ἡ
ἀ π ό λ υ τ η
ἐκµηδένιση
τῶν γερµα-
νικῶν δυνά-
µεων λίγες
ἡµέρες ἀργό-
τερα στὸ µέ-
τωπο τοῦ Πο-

ταµοῦ Ρουβίκωνα. Ἐνῷ δὲν εἶχαν ἀκόµη ἀνασυντα-
χθεῖ οἱ δυνάµεις της, ἡ Ταξιαρχία ἔλαβε διαταγὴ ἐπίθε-
σης ἐναντίον τῶν Γερµανῶν, προκειµένου νὰ καλυ-
φθεῖ ἡ ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὸ µέτωπο µιᾶς νεοζηλαν-
δικῆς δύναµης, ποὺ εἶχε ἀποδεκατιστεῖ µπροστὰ στὴν
γοτθικὴ γραµµή. Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος ὁ Θρασύβου-
λος Τσακαλῶτος στὸ βιβλίο του, ἕνας µόνο ἀξιωµα-
τικὸς ἦταν ἱκανὸς νὰ ἀναλάβει τέτοιο ἔργο. Νὰ συγκεν-
τρώσει, δηλαδή, ἀξιόµαχη δύναµη µετὰ ἀπὸ σκληρὲς
µάχες δεκαπέντε ἡµερῶν ἀλλὰ καὶ µετὰ ἀπὸ τὴν ἀνα-
πόφευκτη ἀποδυνάµωση τῶν ταγµάτων λόγω σηµαν-
τικῶν ἀπωλειῶν. Ἦταν αὐτὸς ποὺ νίκησε τὴ Μεραρ-

χία Τζούλια στὴν Πίν-
δο, ὁ Ἰωάννης Καρα-
βίας. Σ’ αὐτόν, λοιπόν,
ἀνατέθηκε προσωπικὰ
τὸ ἔργο τῆς συγκρότη-
σης ἀξιόµαχης δύνα-
µης, κι αὐτὸς τὸ ἔφερε
εἰς πέρας. Οἱ Ἕλληνες
στρατιῶτες, παρὰ τὴ
συνεχῆ πολεµικὴ κατα-
πόνηση καὶ τὴν ἐλλιπῆ
στελέχωση, ὄχι µόνο
κάλυψαν ἐπιτυχῶς
τοὺς Νεοζηλανδούς,
ἀλλὰ ἐπιτέθηκαν µὲ
δυναµισµὸ καὶ ἄφτα-
στη ὁρµὴ ἐναντίον τῶν
ἐχθρῶν. Ὁ Καραβίας
σχεδίασε καὶ ἔφερε εἰς
πέρας ἕνα τολµηρὸ
πολεµικὸ τέχνασµα καὶ
ἔτσι οἱ Ἕλληνες πέρα-
σαν τὸν ποταµὸ καὶ
ἀνέτρεψαν τὴ γερµα-
νικὴ ἄµυνα, φθάνον-
τας µέχρι τὸ χωριὸ
Μπελάρια, ἀρκετὰ χι-

λιόµετρα ἐντὸς τοῦ γερµανικοῦ ἀµυντικοῦ τοµέα. Οἱ
Γερµανοί, βλέποντας τὴν ὁρµὴ καὶ τὴν αὐτοθυσία τῶν
Ἑλλήνων, πίστεψαν ὅτι εἶχαν νὰ κάνουν µὲ γενικευµέ-
νη ἐπίθεση πολὺ ὑπέρτερων δυνάµεων καὶ ἔτσι ὑπο-
χώρησαν ἄτακτα, γιὰ νὰ ἀποφύγουν πλήρη καταστρο-
φή. 

∆υστυχῶς ἡ τολµηρὴ αὐτὴ ἐπιχείρηση δὲν εἶχε ἀνά-
λογο ἀποτέλεσµα. Οἱ ὑπόλοιπες συµµαχικὲς δυνάµεις
δὲν ἦταν ἕτοιµες νὰ κινηθοῦν ἐπιθετικὰ καὶ ἔτσι ἡ ταχύ-
τατη διείσδυση, ποὺ ἐπεδίωκε ὁ Καραβίας, ἀνακόπη-
κε. ∆ὲν δόθηκε ἡ δυνατότητα στοὺς Ἕλληνες µαχητὲς
νὰ «πάρουν φαλάγγι» τοὺς ἀντιπάλους τους, ὅπως
εἶχαν πετύχει στὴν Ἀλβανία καὶ τὸ Ἒλ Ἀλαµέϊν. Ἔτσι, ἡ
διάβαση τοῦ Ρουβίκωνα, ἐξαιτίας τῆς ὀλιγωρίας τῶν
συµµάχων, δὲν εἶχε ἀνάλογη ἔκβαση, παρόµοια µὲ τὴν
ἀρχαία διάβαση τοῦ ποταµοῦ ἀπὸ τὸν Ἰούλιο Καίσαρα,
ποὺ ἔµεινε στὴν ἱστορία µὲ τὴ φράση «Ὁ κύβος ἐρρί-
φθη». Ὁ Ἰωάννης Καραβίας ἔγινε ὁ µοναδικὸς Ἕλλη-
νας ἀξιωµατικὸς ποὺ τιµήθηκε γιὰ δεύτερη φορά, µὲ τὸ
ἀνώτατο συµµαχικὸ παράσηµο, τὸ χρυσὸ ἀριστεῖο
Ἀνδρείας, τὸ ὁποῖο µέχρι τότε δινόταν µόνο σὲ νεκροὺς
στρατηγοὺς καὶ διοικητὲς στρατιῶν. 

Ἡ νίκη στὸ Ρίµινι καὶ ἡ διάβαση τοῦ Ρουβίκωνα ἔκα-
νε σεβαστὴ τὴν Ἑλλάδα στοὺς Συµµάχους καὶ δηµι-
ούργησε µία ἄλλη εἰκόνα γιὰ τὸν ἑλληνικὸ στρατὸ µετὰ
ἀπὸ τὴν περιπέτεια τῆς Καζέρτας καὶ τῆς στάσης ποὺ
εἶχε προηγηθεῖ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἀριστερῶν στρα-
τιωτῶν. Ταυτόχρονα ἔδειξε ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀξιωµατικοὶ
καὶ στρατιῶτες, ζυµωµένοι ἀπὸ τὶς δυσκολίες τῆς ἑλλη-
νικῆς γῆς, εἶχαν ἄλλον ἀέρα καὶ ἦταν σὲ θέση νὰ ξε-
περνοῦν τὰ ἐµπόδια στὶς µάχες, ὅταν οἱ ἄλλοι στρατοὶ
καθηλώνονταν. Ἀπέδειξαν γιὰ ἄλλη µία φορά ὅτι µὲ µα-
χητικότητα καὶ αὐταπάρνηση ἀλλὰ καὶ µὲ κατάλληλη
καὶ ἱκανὴ ἡγεσία µποροῦν νὰ πράξουν αὐτὰ ποὺ οἱ
ἄλλοι θεωροῦν ὡς ἀδύνατα. Τὸ τίµηµα τῆς νίκης,
ὅµως, ὅπως συµβαίνει πάντοτε στοὺς πολέµους, ἦταν
βαρύ. Στὸ στρατιωτικὸ νεκροταφεῖο τοῦ Ρίµινι παρέµει-
ναν τὰ σώµατα 116 Ἑλλήνων πολεµιστῶν (10 ἀξιωµα-
τικῶν καὶ 106 ὁπλιτῶν), ἐνῷ ἄλλοι 315 ἄνδρες συνο-
λικὰ τραυµατίστηκαν κατὰ τὶς πολυήµερες ἐπιχειρή-
σεις. 

∆υστυχῶς ὁ ἐµφύλιος πόλεµος ποὺ ἀκολούθησε
δὲν ἐπέτρεψε στοὺς Ἕλληνες νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ
τὴ νίκη ἐναντίον τοῦ Ἄξονα καὶ νὰ ἀξιοποιήσουν τὶς
ὑποσχέσεις ποὺ τοὺς εἶχαν δώσει οἱ Σύµµαχοι. Ἀντί-
θετα, µὲ τὸν ἐθνικὸ διχασµὸ δόθηκε ἡ εὐκαιρία στοὺς
ἰσχυροὺς νὰ ἐπέµβουν στὶς ἐσωτερικὲς διαµάχες τῆς
Χώρας µας καὶ νὰ ἐλέγξουν τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονοµι-
κή της ζωή γιὰ δεκαετίες. Οἱ ἴδιοι οἱ πρωταγωνιστὲς
τῆς µεγάλης νίκης στὸ Ρίµινι µετὰ τὸν Πόλεµο τέθηκαν
σταδιακὰ στὸ περιθώριο, προκειµένου νὰ ἀναρριχη-
θοῦν στὰ ὕπατα ἀξιώµατα τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς πολι-
τικῆς ἄνθρωποι τῶν συµφερόντων καὶ κοµµατικῶν
ἐξαρτήσεων. Οἱ δεύτεροι, κατέχοντας θέση στρατάρ-
χου ἢ πρωθυπουργοῦ, στέρησαν ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Κα-
ραβία τὴν κατὰ δύο βαθµοὺς προαγωγή του ἐπ’
ἀνδραγαθίᾳ (γιὰ τὴ µάχη τῆς Πίνδου καὶ τὴ διάβαση
τοῦ Ρουβίκωνα), ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀπαγόρευσαν νὰ φέρει
τὰ συµµαχικὰ παράσηµα, µὲ τὸ πρόσχηµα τοῦ σεβα-
σµοῦ τῆς ἀρχαιότητας στὴν ἱεραρχία. Τελικὰ πέτυχαν
τὴν ἀποστρατεία του, προκειµένου νὰ τοῦ στερήσουν
τὴν ἀνάδειξή του σὲ Ἀρχηγὸ ΓΕΣ, ὥστε νὰ τοποθετή-
σουν στὴ θέση αὐτὴ κάποιον ἄλλον, ὁ ὁποῖος θὰ ἦταν
πρόθυµος νὰ ἐκτελεῖ πειθήνια τὶς ἐντολὲς τῶν τότε
κρατούντων. Ἀρκεῖ κάποιος νὰ διαβάσει τὸ βιβλίο τοῦ
Θρασύβουλου Τσακαλώτου «Σαράντα χρόνια στρα-
τιώτης», γιὰ νὰ πειστεῖ γιὰ τὴ στάση ποὺ τήρησαν οἱ
πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ ἐπικρατήσαντες µετὰ τὸν
Πόλεµο.

Ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης Καραβίας, στρατηγὸς πιὰ ἀργότε-
ρα, ὡς θεῖος τῆς µητέρας µου, µοῦ διηγόταν µὲ προ-
σωπικὴ πικρία τὴ συνεχῆ σύγκρουση µὲ τὴν διεφθαρ-
µένη πολιτικὴ ἡγεσία καὶ τοὺς «πρόθυµους» ἀνώτα-
τους ἀξιωµατικούς, ποὺ δὲν ἐπέτρεψαν στὴν Ἑλλάδα
νὰ ἀπολαύσει τὰ κέρδη τῆς εἰρήνης καὶ τῆς συµφιλίω-
σης. 

Ἂς µείνει µία εὐχή, νὰ µὴ χρειαστεῖ νὰ ξαναζήσουµε
τέτοιες καταστάσεις. 

Ἡ µάχη τοῦ Ρίµινι καὶ ὁ ἥρωας τῆς Πίνδου Ἰωάννης Καραβίας
Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσούπρα, ∆ρ Θεολογίας

Ἀπάντησις εἰς Μητροπολίτην τῶν «Νέων Χωρῶν» διὰ τὸ ποῖοι διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας 
4ον - Τελευταῖον

Οὔτε λέξις διὰ τὴν «ταµπακιέρα»,
δηλ. τὰς αἱρετικάς κακοδοξίας 
τοῦ Προύσης Ἐλπιδοφόρου!

Στὴν ἀνοιχτή µου ἐπιστολὴ πρὸς τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Φλώρι-
νας, κατέγραψα καὶ τὶς κακοδοξίες τοῦ πατριαρχικοῦ ἐπισκό-
που. Ἐκτιµῶ, ὅτι τὸ ποιὸ ἔντιµο θὰ ἦταν, ὁ Φ.Μ. πρῶτα νὰ
ἀναιροῦσε τὰ ὅσα ἔχουν καταµαρτυρηθεῖ γιὰ τὸν π. Ἐλπιδο-
φόρο καὶ µετὰ νὰ καταφερόταν ἐναντίον µας. Φαίνεται ὅµως
ὅτι, κατὰ τὸν Φ.Μ., πρόβληµα δηµιουργοῦµε µόνο ἐµεῖς καὶ
ὄχι οἱ φρικτὲς κακοδοξίες τοῦ Προύσης, ποὺ τὶς ἔκανε «γαρ-
γάρα» ―συγχωρεῖστε µου τὴν ἔκφραση― ἴσως γιατί ὁ Μη-
τροπολίτης Προύσης εἶναι προσωπικός του φίλος! Ἡ µε-
γάλη φιλία ποὺ τοὺς συνδέει φάνηκε τόσο ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ Φ.Μ.
ἦταν παρὸν στὴ χειροτονία τοῦ Ἐλπιδοφόρου στὴν Πόλη, τὸ
2011, ὅσο καὶ στὴν τιµητικὴ δεξίωση ποὺ παρέθεσε στὴ Θεσ-
σαλονίκη, τὸ ἴδιο ἔτος, ἑορτάζοντας τὴν ἐκλογή του ὡς Καθη-
γητῆ στὴ θεολογικὴ σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. (Ὑπ’ ὄψιν ὅτι ὅλα τὰ
µαθήµατα ποὺ διδάσκει εἶναι οἰκουµενιστικά!). Ἀλλὰ καὶ ὁ π.
Ἐλπιδοφόρος ἀνταπέδωσε, µὲ τὴν παρουσία του στὴν
ἐνθρόνιση τοῦ Φ.Μ.! (Ὁ Φ.Μ. ἐξελέγη πρόσφατα µητροπολί-
της)

∆ὲν θὰ ἐπικαλεστῶ τὴ λαϊκὴ παροιµία «δεῖξε µου τὸ φίλο
σου νὰ σοῦ πῶ ποιὸς εἶσαι», ἀλλὰ δύο πολὺ γνωστοὺς λό-
γους τοῦ Ἁγίoυ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου: «Αὐτὸς ποὺ γίνε-
ται φίλος µὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Βασιλέως [=τοῦ Χριστοῦ] δὲν
µπορεῖ νὰ εἶναι καὶ φίλος µὲ τὸ Βασιλιᾶ, οὔτε θὰ ἀξιωθεῖ τῆς
αἰώνιας ζωῆς, ἀλλὰ θὰ ἀπωλεσθεῖ µαζὶ µὲ τοὺς ἐχθροὺς»36

καὶ «Κάνε φίλους γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ ἐχθροὺς γιὰ τὸ Χριστό».
Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ὁ Φ.Μ. ἔχει ἄριστες σχέσεις µὲ τοὺς
Οἰκουµενιστές. Ταυτόχρονα, πηγαίνει καὶ σὲ ἑορτὲς Ἁγίων.
Ἀναρωτιέµαι: Πῶς τὰ συνδυάζει καὶ τὰ δύο; Καὶ µὲ τοὺς
ἐχθροὺς καὶ µὲ τοὺς φίλους τοῦ Χριστοῦ! Καὶ µὲ τὸ ∆ιάβολο
καὶ µὲ τὸ Χριστό!

Τὸν ἐρωτῶ, λοιπόν: 
● ∆ὲν εἶναι σοβαρὸ ζήτηµα τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Προύσης ἔχει

οἰκουµενιστικά, δηλ. αἱρετικὰ φρονήµατα;
● ∆ὲν εἶναι σοβαρὸ ζήτηµα τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι ὁ εἰσηγητὴς

µιᾶς καινούργιας αἵρεσης µέσα στὴν Ἐκκλησία, τῆς ὕπαρξης,
δῆθεν, «πρωτείου» ἐξουσίας τῶν προκαθηµένων τῶν ὀρθο-
δόξων Πατριαρχείων καὶ αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν; Τόσα
χρόνια γνωρίζαµε ὅτι οἱ προκαθήµενοι ἔχουν πρωτεῖο τιµῆς,
ὅτι εἶναι «πρῶτοι µεταξὺ ἴσων» καὶ ὄχι «πρῶτοι ἄνευ ἴσων»
ὅπως µᾶς λέει ὁ π. Ἐλπιδοφόρος καὶ τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ τὸν
καλύπτει. Γιὰ τὴν κακοδοξία του αὐτή, τὸν ἔχει ἐπιπλήξει τόσο
ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας37, ὅσο καὶ πολλοὶ
Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Πειραιῶς38, Κονί-
τσης, Γλυφάδας, Κυθήρων, Αἰτωλοακαρνανίας καὶ Γόρτυνος
καὶ Μεγαλουπόλεως39). Ἐρωτῶ τὸν Φ.Μ.: αὐτός, γιατί δὲν τὴν
καταδίκασε; Τὴν ἀποδέχεται τὴν ἑτεροδιδασκαλία τοῦ Πρού -
σης, ναὶ ἢ ὄχι;

Στὴν ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης, τὴν δῆθεν «Πανορθόδο-
ξη», ἐφαρµόστηκε de facto (δηλ. στὴν πράξη) αὐτή,
ἀκριβῶς, ἡ κακοδοξία περὶ Πρωτείου. ∆ικαίωµα ψήφου
εἶχαν µόνο οἱ 10 προκαθήµενοι καὶ ὄχι οἱ 250 Μητροπο-
λίτες, ποὺ ἀπάρτιζαν ὅλες τὶς ἀντιπροσωπίες! Αὐτοὶ ἦταν
ἁπλῶς� «συνοδοὶ» καί� «γλάστρες», ὅπως εἶπε κι ὁ µη-
τροπολίτης µας, ὁ π. Θεόκλητος! Αὐτὸ εἶναι πρωτοφανὲς
στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας! Τί ἔχει νὰ µᾶς πεῖ γιὰ ὅλ’ αὐτὰ ὁ
Φ.Μ.;

● ∆ὲν εἶναι σοβαρὸ ζήτηµα τὸ γεγονὸς ὅτι, τὸν περασµένο
Ὀκτώβριο, ὁ µητροπολίτης Προύσης µετέβη στὴν Ἰταλία καὶ
παρέστη σὲ λειτουργία Οὐνιτῶν; Ἡ Οὐνία εἶναι ὁ ∆ούρειος
Ἵππος τοῦ Ρωµαιοκαθολικισµοῦ, γιὰ νὰ προσηλυτίζει τοὺς
ὀρθόδοξους λαοὺς καὶ ἐξ’ αἰτίας της εἶχε βαλτώσει ὁ διµερὴς
«θεολογικὸς διάλογος», ἔχουν γίνει πολλὲς ἀναταραχὲς καὶ
ἔχουν µαρτυρήσει καὶ χριστιανοί!

Σὲ ἕνα τέτοιο ἀνίερο «ναὸ» πῆγε, λοιπόν, ὁ π. Ἐλπιδοφό-
ρος καί, ὅπως εἴδαµε στὰ σχετικὰ βίντεο, εἰσῆλθε στὸ
«ἱερὸ»40, ἀπήγγειλε τὸ «Πιστεύω»41 καὶ τὸ «Πάτερ ἡµῶν»42,
ἀποκάλεσε τοὺς Οὐνίτες «ἀγαπηµένα παιδιὰ τοῦ Πατριαρχεί-
ου», τὸν Οὐνίτη ψευδεπίσκοπο: «θεοφιλέστατο ἀγαπηµένο
ἀδελφὸ» καὶ «Ἄγγελο Κυρίου» καί, τέλος, εὐχήθηκε «Ὁ Θεὸς
νὰ δίνει στοὺς δύο Πατέρες µας, τὸν Πάπα Φραγκίσκο καὶ τὸν
Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο, ὑγεία καὶ χρόνια πολλά, γιὰ νὰ µᾶς
καθοδηγοῦν ὅλους µας στὸ δρόµο τῆς Σωτηρίας καὶ τῆς Ἑνό-
τητας»!43

Νοµίζω, ὅτι ἔτσι ἐξηγοῦνται ὅλα: Οἱ Οἰκουµενιστὲς ἔχουν
ἤδη προαποφασίσει νὰ κάνουν τὴν ψευδοένωση. Μετὰ ἀπὸ
τόσες δεκαετίες «θεολογικῶν διαλόγων», ἀντὶ νὰ προσελκύ-
σουν τοὺς δυτικοὺς στὸ φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας, τοὺς τράβηξαν
ἐκεῖνοι στὸ σκότος τῆς αἱρέσεως! «Τοὺς τσουβάλιασαν»,
ὅπως λέει ὁ λαός. Ἔχουν ἤδη καταπιεῖ τὸ «καταπέτασµα»,
δηλ. τὶς 20+ παπικὲς κακοδοξίες (filioque, Ἀλάθητο, ἄζυµα,
κτιστὴ Χάρη κ.λ.π.) καὶ τὸ µόνο ποὺ ἔµεινε νὰ ρυθµιστεῖ ἦταν
τὸ πῶς θὰ µεθοδεύσουν νὰ ἀποδεχθοῦµε τὴν κορωνίδα τῶν
αἱρέσεων τοῦ ἀντίχριστου Πάπα, δηλαδὴ τὸ Πρωτεῖο ἐξου-
σίας. Ἔτσι, τοὺς ἐξυπηρετεῖ ποὺ ὁ µητροπολίτης Προύσης
«ἀνακάλυψε» ὅτι ὑπάρχει Πρωτεῖο καὶ στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, διότι ὅταν, στὸ µέλλον, γίνει ἡ «Ἕνωση», θὰ µπο-
ρέσουµε νὰ ἀποδεχθοῦµε Πρωτεῖο στὸν Πάπα, ὡς κάτι�
ἤδη «καθιερωµένο»! Στὴ Σύνοδο ποὺ ἔγινε στὴν Κρήτη, ἀνα-
γνωρίστηκαν καὶ ἐπισήµως, µὲ συνοδικὴ «βοῦλλα», οἱ Παπι-
κοὶ (καὶ ὄχι µόνο αὐτοὶ) ὡς «Ἐκκλησία». Στὴν ἑπόµενη «Με-
γάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο», πιθανότατα, θὰ µᾶς ἑνώσουν µαζί
τους καὶ ὅπως ἔλεγε ὁ π. Αὐγουστῖνος: «µία ὡραία πρωία θὰ
ξυπνήσουµε καὶ θὰ µάθουµε ὅτι �ἑνωθήκαµε µὲ τὸν Πάπα!»
Ἡ ἕνωση θὰ εἶναι οὐνιτικοῦ τύπου: θὰ µᾶς καθησυχάζουν ὅτι
«δὲν θὰ ἀλλάξει ἀπολύτως τίποτα στὴν λειτουργικὴ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας µας, ἁπλὰ ὅλοι οἱ Προκαθήµενοι τῶν Ἐκκλησιῶν
θὰ µνηµονεύουν τὸν “Ἁγιώτατο Πάπα Ρώµης”. Τί µᾶς νοιάζει
ἐµᾶς αὐτό; ∆ὲν εἶναι δική µας δουλειά· ἐµεῖς νὰ κοιτᾶµε τὴν
ψυχή µας καὶ τὶς ἁµαρτίες µας!» Πιστεύω ὅτι γι’ αὐτὸ τὸ λόγο
ἀποκάλεσε, ὁ Προύσης, «ἀδελφούς» τοὺς Οὐνίτες: Γιατί,
ὅπου νὰ ’ναι, θὰ γίνουµε κι ἐµεῖς Οὐνίτες!

● Τέλος, δὲν εἶναι σοβαρὸ αὐτὸ ποὺ συνέβη τὸ 2006 κατὰ
τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸ Φανάρι, ὅπου ὁ π. Ἐλπιδοφό-
ρος ἔσκυψε καὶ τοῦ φίλησε, µὲ σεβασµό, τὸ χέρι; Τὸ γεγονὸς
κατέγραψαν οἱ τηλεοπτικὲς κάµερες καὶ τὸ µετέδωσαν σ’ ὅλη
τὴν ὑφήλιο. Τί ἔχει νὰ πεῖ γι’ αὐτὸ ὁ Φ.Μ.; Ὅτι «δὲν ἦταν καὶ τί-
ποτα τὸ σπουδαῖο»; Ἂν ἀπαντήσει ἔτσι, θὰ τὸν κατακεραυ-
νώσει ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος ποὺ τὸν χειροτόνησε: «Ποιὸς εἶσαι
σὺ ὁ ψευτοεπίσκοπος, πού µοῦ λὲς ὅτι “δὲν εἶναι τίποτε τὸ χει-
ροφίληµα τοῦ Πάπα”; Ἂν δὲν εἶναι τίποτε νὰ πάρεις τὴ γοµο-
λάστιχα ποὺ ἔχει ὁ διάβολος καὶ ν’ ἀνοίξεις τὴν Ἱστορία καὶ νὰ
σβήσεις τὰ “κατορθώµατα” τοῦ Πάπα – ἂν µπορέσεις νὰ τὰ
σβήσεις. Νὰ πᾶς κατόπιν στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ ξεκρεµάσεις
τὶς εἰκόνες τῶν Ἁγίων ποὺ ἀγωνίσθηκαν ἐναντίον τοῦ παπι-
σµοῦ. Κι ἀφοῦ τὰ σβήσεις ὅλα αὐτά, νὰ σβήσεις καὶ τὶς ἑορτὲς
ὅλων αὐτῶν τῶν ἁγίων. Καὶ µετὰ νὰ µοῦ πεῖς ὅτι δὲν εἶναι τί-
ποτε τὸ χειροφίληµα τοῦ Πάπα�»44

Ἡ Ἐκκλησία µᾶς διδάσκει ὅτι πρέπει νὰ 
ἀποφεύγωµεν τοὺς αἱρετικούς, ἀκόµη 
κι ἄν ἔχουν ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώµατα

Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔλεγε ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἀρχιερεῖς εἶναι «δυ-
νάµει καθηρηµένοι», δηλ. ἔχουν ὅλες τὶς προϋποθέσεις, βά-
σει τῶν Ἱερῶν Κανόνων, γιὰ νὰ καταδικαστοῦν καὶ νὰ καθαι-
ρεθοῦν ἀπὸ ἐκκλησιαστικὸ δικαστήριο. Μέχρι νὰ γίνει ὅµως
αὐτό, εἶναι κανονικοὶ ἐπίσκοποι καὶ τὰ µυστήρια ποὺ τελοῦν
εἶναι ἔγκυρα. Αὐτὸ τὸ οἰκονοµεῖ ὁ Θεὸς «χάριν τοῦ πληρώµα-
τος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι χάριν τῶν κακοδόξων ἀρχιερέ-
ων»45, ἔγραφε ὁ µεγάλος Κανονολόγος τῆς Ἐκκλησίας µας, ὁ
ἅγιος Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ὡστόσο, οἱ
Ἱεροὶ Κανόνες παρέχουν τὸ δικαίωµα τῆς διακοπῆς τοῦ µνη-
µοσύνου κληρικοῦ ποὺ κηρύττει αἵρεση «γυµνῇ τῇ κεφαλῇ»46,
ὡς θεραπευτικὴ πρακτικὴ στὸ Σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν δια-
βάσουµε ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία θὰ διαπιστώσουµε ὅτι αὐτὸ
γινόταν πολὺ συχνά. Μάλιστα, ἀκόµη καὶ ἡ ὑποψία ὅτι ἕνας
ἐπίσκοπος µπορεῖ νὰ εἶχε αἱρετικὰ «πιστεύω», ἀρκοῦσε γιὰ
τὸν Μέγα Βασίλειο ὥστε νὰ διακόψει τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοι-
νωνία µαζί του, µέχρι τουλάχιστον, ὁ ἐν λόγῳ ἐπίσκοπος, νὰ
ἀποδείξει τὰ Ὀρθόδοξα φρονήµατά του. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔπρα-
ξε ἀπέναντι σὲ δύο γνωστούς του ἐπισκόπους, τὸν Εὐστάθιο
καὶ τὸν Παυλίνο. 

Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καλεῖ τοὺς χριστιανοὺς
τῆς Γαλατίας νὰ «ἀναθεµατίσουν» ἀκόµη καὶ τὸν ἴδιο,
στὴν ὑποθετικὴ περίπτωση πού, ἐπιστρέφοντας, τοὺς
δίδασκε διαφορετικὰ δόγµατα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ τοὺς εἶχε

παραδώσει, ἀρχικὰ (Γαλ. 1,8-9).
Ἂς ἀκούσουµε καὶ κάποιους λόγους Ἁγίων:
● Μ. Ἀθανάσιος: «Νὰ ἀποφεύγετε τὴν ἐκκλησιαστικὴ

κοινωνία µὲ ὅσους πιστεύουν φανερὰ τὰ ἀσεβῆ δόγµα-
τα) Ἐπιβάλλεται νὰ ἀποφεύγουµε τὴν ἐπικοινωνία µὲ
ὅσους ἀποστρεφόµαστε τὸ φρόνηµα...».47 (Ὁ Ἅγιος εἶναι
κατηγορηµατικός, καὶ δὲν ἀφήνει κανένα περιθώριο νὰ συµ-
περάνει κάποιος ὅτι αὐτὸ µπορεῖ νὰ γίνει µόνο µετὰ τὴ συνο-
δικὴ καταδίκη τῶν αἱρετικὰ φρονούντων)

● Μ. Βασίλειος: «Οὔτε γιὰ λίγη ὥρα δὲν πρέπει νὰ δε-
χόµαστε σχέση µὲ αὐτοὺς ποὺ χωλαίνουν στὴν Πίστη)
ἀκόµη κι ἂν αὐτοὶ µᾶς φαίνονται πολὺ γνήσιοι καὶ ἐπίσηµοι
[ὅπως ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ ἐπίσκοποι τοῦ Πατριαρχείου],
ἐµεῖς ποὺ ἀγαποῦµε τὸν Κύριο πρέπει νὰ τοὺς ἀποστρεφό-
µαστε».48

● Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: «Κάθε ἕνας ποὺ λέει
πράγµατα διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ παραδεδοµένα, ἀκόµα κι
ἂν εἶναι ἀξιόπιστος, κι ἂν εἶναι νηστευτής, κι ἂν παρθενεύει, κι
ἂν κάνει θαύµατα, κι ἂν προφητεύει, νὰ σοῦ φαίνεται σὰν
λύκος ποὺ φοράει προβιὰ καὶ ἀποσκοπεῖ νὰ θανατώσει
τὰ πρόβατα) Νὰ σοῦ φαίνεται σὰν ἀντίχριστος)».49 γι’
αὐτὸ καὶ συνιστᾶ: «Νὰ τοὺς ἀποφεύγετε [τοὺς αἱρετικούς],
ὅπως τὰ θηρία»50 (Γιατί αὐτοὺς τοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰγνα-
τίου, µᾶς τοὺς ἀποκρύπτουν οἱ δεσποτάδες καὶ µᾶς ἐµφανί-
ζουν µόνο τὰ ὅσα εἶπε περὶ «ὑπακοῆς»;) 

● Σύµφωνα µὲ τὸν Ἅγιο Μάξιµο, τὸν Ὁµολογητή, «οἱ αἱρε-
τικοὶ εἶναι ψευδοδιδάσκαλοι» τοὺς ὁποίους «ἔχει ἐπιλέξει ὁ
∆ιάβολος». Κατὰ συνέπεια, «ὅποιος δέχεται ψευδοδιδα-
σκάλους δέχεται τὸ ∆ιάβολο».51

● Ὅσιος Ἐφραίµ, ὁ Σύρος: «Μὴ συναναστρέφεσαι µὲ
αἱρετικοὺς ἄνδρες ποὺ δὲν λένε τίποτα τὸ ἀξιόπιστο».52

● Ἅγιος Εἰρηναῖος: «Εἶχαν τόση εὐλάβεια οἱ Ἀπόστολοι
ποὺ οὔτε µὲ ἕνα λόγο δὲν ἐπικοινωνοῦσαν µ’ αὐτοὺς
ποὺ παραχάρασσαν τὴν ἀλήθεια».53

Πῶς ἐξηγεῖται ὅµως αὐτὴ ἡ φοβερὴ αὐστηρότητα πού, φαι-
νοµενικά, δείχνει ἔλλειψη ἀγάπης; Τὴν ἀπάντηση δίνουν οἱ
ἴδιοι οἱ Ἅγιοι:

● Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: «Οἱ αἱρέσεις γεννοῦν θα-
νατηφόρο καρπὸ ποὺ ὅποιος τὸν γευθεῖ πεθαίνει. Αὐτοὶ
δὲν εἶναι φυτεία τοῦ Πατρός».54

● Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Νὰ ἀποφεύγουµε ἐκεί-
νους ποὺ ἔχουν ἀντίθετα φρονήµατα, ὡς διαφθορεῖς τῆς ἀλη-
θείας, γιὰ νὰ µὴ µεταδοθεῖ καὶ σὲ ἐµᾶς ἡ ἀσθένειά τους,
πρὶν τοὺς µεταδώσουµε τὴν ὑγεία µας»55

● Ἅγιος Ἐφραίµ, ὁ Σύρος: «)οἱ λόγοι τους πληγώνουν
τὶς καρδιὲς σὰν βέλη φαρµακερά».56

Εἶναι δεδοµένη, λοιπόν, καὶ αὐτονόητη ἡ στάση ποὺ ὀφεί-
λει νὰ κρατήσει ἕνας ἐπίσκοπος ἀπέναντι στοὺς διαστροφεῖς
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅποιοι κι ἂν εἶναι αὐτοί.

Ἐπίλογος
∆ὲν ἔχω κάτι τὸ προσωπικό, οὔτε µὲ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη

Προύσης, οὔτε µὲ τὸν Φ.Μ. Ἄλλωστε, τοὺς ἀνθρώπους
αὐτοὺς δὲν τοὺς γνωρίζω προσωπικά. Ἡ συνείδησή µου µὲ
ὤθησε νὰ ἀσκήσω κριτικὴ σὲ λόγους καὶ πράξεις τους ποὺ
σχετίζονται µὲ τὸ ὕψιστο θέµα τῆς Πίστεως. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν
Φ.Μ., εἶναι, ἴσως, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει ἐπηρεάσει τὸν µη-
τροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο περισσότερο ἀπὸ κάθε
ἄλλον, αὐτὰ τὰ χρόνια. Κατὰ συνέπεια, εἶναι κι αὐτὸς συνυ-
πεύθυνος γιὰ τὴ σιωπὴ καὶ τὴν ἀδράνεια τῆς µητροπόλεως
Φλωρίνης ἀπέναντι στὴ µεγαλύτερη αἵρεση ὅλων τῶν αἰώ-
νων. Ἀντί, λοιπόν, νὰ βγεῖ στὴν Ὡραία Πύλη, γιὰ νὰ ζητήσει
συγγνώµη ἀπὸ τὸν πιστὸ λαό, βγῆκε γιὰ νὰ θολώσει τὰ νερὰ
καὶ νὰ κατηγορήσει, ὡς σατανοκίνητους, τοὺς πιστοὺς ποὺ
διέσωσαν τὴν τιµὴ καὶ τὴν ὑπόληψη τῆς µητροπόλεως! Αὐτὸ
εἶναι θράσος! 

Ἀδελφοί, ζοῦµε σὲ καιροὺς ἀποκαλυπτικούς, σὲ καιροὺς
γενικευµένης Ἀποστασίας. Ὁ Γέροντάς µας, ὁ π. Αὐγου-
στῖνος, πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια µᾶς προειδοποιοῦσε ὅτι «ἤδη
ἀκούγονται τὰ βήµατα τοῦ Ἀντιχρίστου»!57 Ἀλλὰ καὶ ὁ Γέ-
ρων Παΐσιος, ὁ Ἁγιορείτης, ἀπὸ τότε ἔλεγε ὅτι «σήµερα, δια-
βάζοντας τὴν Ἀποκάλυψη εἶναι σὰν νὰ διαβάζουµε)
ἐφηµερίδα!»58 καὶ ἐπίσης: «Ἔρχονται δύσκολα χρόνια· θὰ
ἔχουµε δοκιµασίες µεγάλες. Θὰ ἔχουν µεγάλο διωγµὸ οἱ
Χριστιανοί! Καὶ βλέπεις, οἱ ἄνθρωποι οὔτε κἄν καταλαβαί-
νουν ὅτι ζοῦµε στὰ σηµεῖα τῶν καιρῶν, ὅτι προχωρεῖ τὸ
σφράγισµα. Εἶναι σὰν νὰ µὴ συµβαίνει τίποτε! Γι’ αὐτὸ
λέει ἡ Γραφὴ ὅτι θὰ πλανηθοῦν καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ [Ματθ.
24:24]. Ὅσοι δὲν θὰ ἔχουν καλὴ διάθεση, δὲν θὰ φωτι-
σθοῦν καὶ θὰ πλανηθοῦν στὰ χρόνια της Ἀποστασίας.
Γιατί, ὅποιος δὲν ἔχει τὴν Θεία Χάρη, δὲν ἔχει πνευµατικὴ δι-
αύγεια, ὅπως καὶ ὁ διάβολος».59 ∆υστυχῶς, αὐτὴν τὴν πνευ-
µατικὴ τύφλωση τὴ βλέπουµε σήµερα σὲ πολλὲς µητροπό-
λεις! «Μερικοὶ πνευµατικοὶ κοιµίζουν τὸν κόσµο»60 ἔλεγε ὁ
Ἅγιος. 

Ἡ κατάσταση στὴν Ἐκκλησία µας εἶναι τραγική: Στὴν Κρή-
τη, πρὶν λίγο καιρὸ ἔγινε µία Σύνοδος «ἀντορθόδοξη,
λῃστρικὴ καὶ αἱρετική»61, ὅπως τὴν χαρακτήρισαν οἱ ἁγιορε-
ῖτες πατέρες. Ἡ δὲ «Σύναξη κληρικῶν καὶ µοναχῶν» ἔγραψε
ὅτι «δὲν ἦταν οὔτε “σύνοδος”, οὔτε “ἁγία”, οὔτε “µεγάλη”»,
ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ τὴ συγκάλεσαν εἶναι πλέον ὑπόδικοι «στὴν
κρίση µιᾶς µελλοντικῆς ἀληθοῦς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνό-
δου»!62 Ὡστόσο, εἶναι πιθανὸν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ ἐπιχειρήσει
νὰ µᾶς τὴν παρουσιάσει ὡς ὀρθόδοξη! Πρέπει νὰ εἴµαστε
ὑποψιασµένοι, ὥστε νὰ ἀντιδράσουµε! Τὸ θλιβερὸ εἶναι ὅτι
ἤδη ἀκούγονται φωνές, ἀπὸ µητροπόλεις, ποὺ λένε ὅτι ἡ
«Σύνοδος» αὐτὴ εἶναι «καλὴ» καὶ ὅτι, δῆθεν, ὁ χαρακτη-
ρισµὸς «Ἐκκλησίες» ποὺ ἀπέδωσε στοὺς ἑτεροδόξους ἦταν
γιά� «τυπικοὺς καὶ ἱστορικοὺς λόγους», χωρὶς ἀληθὲς ἐκκλη-
σιολογικὸ ἀντίκρισµα! Ἂν ἦταν µόνο γιὰ «ἱστορικοὺς λόγους»,
αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ διατυπωθεῖ ρητὰ στὰ κείµενα ποὺ ὑπο-
γράψανε. Καὶ µόνο τὸ γεγονὸς ὅτι συνάντησε λυσσώδη ἀντί-
σταση ἡ πρόταση τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ ὀνοµαστοῦν
«Ὁµολογίες» ἀντὶ γιὰ «Ἐκκλησίες», τὰ λέει ὅλα! Θὰ πῶ καὶ
κάτι ἀκόµη, πρὸς κάθε καλοπροαίρετο χριστιανὸ ποὺ διαθέτει

στοιχειώδη νοηµοσύνη: Τὴν ἡµέρα ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν
της, ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος εὐχαρίστησε «ἐγκάρδια»
καὶ δηµόσια τὸν «Ἁγιώτατο Πάπα» γιατί «προσευχήθηκε στὸ
Θεὸ» γιὰ τὴν θετικὴ ἔκβαση τῆς Συνόδου!63 Ναί, εἴµαστε
ἁµαρτωλοί, ἀλλὰ δὲν εἴµαστε χαζοὶ καὶ δὲν θὰ δεχτοῦµε οἱ
Μητροπολίτες µας νὰ γίνουν συνήγοροι τῶν Οἰκουµενιστῶν!

Στὸ ἀµέσως προσεχὲς χρονικὸ διάστηµα, ἐπίσης, ἡ ἄθεη
κυβέρνηση, ποὺ ἔγινε µαριονέττα τῆς Νέας Τάξης καὶ τοῦ Σιω-
νισµοῦ πού, ὅπως ἔλεγε ὁ π. Παΐσιος, βρίσκεται ἀπὸ πίσω
της, θὰ ἐπιχειρήσει νὰ µᾶς δώσει νέες ταυτότητες, ἠλεκτρονι-
κές, ποὺ πιθανότατα θὰ περιέχουν τὸν δυσώνυµο ἀριθµὸ
666. Ἂν γίνει ἔτσι, δὲν πρέπει µὲ τίποτα νὰ τὶς πάρουµε,
γιατί αὐτό, κατὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο, ἀποτελεῖ µεγάλη
πτώση!64 (Σηµ. Ο.Τ. Πρόκειται περὶ ἑνὸς ζητήµατος, ποὺ
ἀπαιτεῖ ἰδιαιτέραν πραγµάτευσιν καὶ θεολογικὸν διάλογον καὶ
ἐδῶ ἐκφράζει τὴν ἄποψιν τοῦ συγγραφέως).

Χρειάζεται, λοιπὸν νὰ εἴµαστε προετοιµασµένοι γιὰ Ὁµολο-
γία καὶ Ἀγώνα. Ἐκφράζει τὸ παράπονό του ὁ π. Παΐσιος: «Ἂν
ἡ Ἐκκλησία δὲν µιλάει, γιὰ νὰ µὴν ἔρθει σὲ ρήξη µὲ τὸ κράτος,
ἂν οἱ Μητροπολίτες δὲν µιλοῦν, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν καλὰ µὲ
ὅλους, οἱ Ἁγιορεῖτες πάλι ἂν δὲν µιλοῦν, γιὰ νὰ µὴ τοὺς κό-
ψουν τὰ ἐπιδόµατα, τότε ποιὸς θὰ µιλήσει;»65 ∆υστυχῶς,
σχεδὸν γιὰ ὅλα τὰ φλέγοντα ζητήµατα, οἱ περισσότεροι ἐπί-
σκοποι ἀκολουθοῦν τὴν τακτική τοῦ στρουθοκαµηλισµοῦ καὶ
ἀποκοιµίζουν τὸ λαό. Τὴν ἀλήθεια δὲν πρόκειται νὰ τὴ µάθου-
µε οὔτε ἀπὸ τὰ συστηµικὰ ΜΜΕ καὶ τὶς ἐφηµερίδες, ποὺ κα-
τευθύνονται ἀπὸ σκοτεινὰ κέντρα, οὔτε ἀπὸ τὸ 4Ε. Πρέπει νὰ
κινητοποιηθοῦµε καὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦµε ἀπὸ µόνοι µας, γιατί
«ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ἄγνοια πλέον δὲν δικαιολογοῦνται!»66, ξε-
καθαρίζει ὁ π. Παΐσιος. Τὴν ἀλήθεια µποροῦµε νὰ τὴν µάθου-
µε µόνο ἀπὸ ἱστοσελίδες στὸ internet, (ὅπως τὶς «Ἀκτῖνες»,
τὴν «Κατάνυξις», τὴν «Καιοµένη Βάτο». κ.ἄ.) καὶ ἀπὸ τὴν
ἑβδοµαδιαία ἱστορικὴ καὶ µαχητικὴ ἐφηµερίδα «Ὀρθόδοξος
Τύπος».

Ὁ π. Παΐσιος µᾶς θέτει πρὸ τῶν εὐθυνῶν µας: «Σήµερα
προσπαθοῦν νὰ γκρεµίσουν τὴν Πίστη, γὶ αὐτὸ ἀφαιροῦν
σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ καµµιὰ πέτρα, γιὰ νὰ σωριασθεῖ τὸ οἰκοδόµη-
µα τῆς Πίστεως. Ὅλοι ὅµως εὐθυνόµαστε γιὰ τὸ γκρέµι-
σµα αὐτό· ὄχι µόνον αὐτοὶ ποὺ ἀφαιροῦν τὶς πέτρες καὶ
τὸ γκρεµίζουν, ἀλλὰ καὶ ὅσοι βλέπουµε νὰ γκρεµίζεται
καὶ δὲν προσπαθοῦµε νὰ τὸ ὑποστυλώσουµε»67 καὶ τονί-
ζει ὅτι «τὸ νὰ ἀντιδράσεις, γιὰ νὰ ὑπερασπισθεῖς σοβαρὰ
πνευµατικὰ θέµατα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Πίστη µας, τὴν
Ὀρθοδοξία, αὐτὸ εἶναι καθῆκον σου».68 Ἐνώπιον τῶν
εὐθυνῶν µας, µᾶς θέτει καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος: «Ἐγὼ τὸ κή-
ρυγµα δὲν τὸ κάνω γιὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω, ἀλλὰ γιατί θέλω
νὰ γίνετε ἀγωνισταὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂν δὲν γίνετε ἀγω-
νισταὶ εἶστε ἄχρηστοι!»69 «Μπορεῖ νὰ µείνουµε λίγοι», ἀνα-
φωνεῖ, «�ἀλλὰ µὴ φοβηθεῖτε! Ὁ ἀγώνας δὲν µετριέται µὲ
τὰ κορµιά, ὁ ἀγώνας δὲν µετριέται µὲ τὰ νούµερα· ὁ ἀγώ-
νας νικᾶται µὲ τὰ στήθη τῶν ἡρῴων, ὁ ἀγῶνας δίδεται µὲ
τὴν Πίστη!».70 «Εἰ ὁ Θεὸς µεθ’ ἡµῶν, οὐδείς καθ’ ἡµῶν»,
ἔλεγε συχνά. Καὶ κλείνω µὲ τὸ ἀγωνιστικό του κάλεσµα:
«Ὅσοι πιστοί, ὅσοι Ἕλληνες, ὅσοι γνήσιοι [χριστιανοὶ]
σταθῶµεν! Ἡµεῖς εἴµεθα οἱ Θερµοπύλες! ∆ὲν θὰ περάσει
ὁ Παπισµός, [δὲν θὰ περάσει ὁ Οἰκουµενισµός, δὲν θὰ
περάσει τὸ σφράγισµα τοῦ Ἀντιχρίστου] δὲν θὰ περά-
σουν οἱ αἱρέσεις· ἡ Ἑλλὰς ἡ αἰωνία θὰ ζήσει!»71.

36. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος περὶ ψευδοπρο-
φητῶν, καὶ ψευδοδιδασκάλων, καὶ ἀθέων αἱρετικῶν… 37. Τὸ κεί-
μενο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, στὰ ἀγγλικά:
https://mospat.ru/en/2013/12/26/news96344 38. Ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ
Μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφεὶμ πρὸς τὸν Πατριάρχη Μόσχας
Κύριλλο γιὰ τὸ πρωτεῖο, 9/1/2014, στὴν ἱστοσελίδα: http://thriskefti-
ka.blogspot.gr/2014/01/blog-post_8554.html  39. Ὑπόμνημα πέντε Μη-
τροπολιτῶν κατὰ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Π.Σ.Ε. στὸ Πουσὰν τῆς Ν.
Κορέας www.impantokratoros.gr/D416764F.el.aspx  40. Βλ. τὸ σχε-
τικὸ βίντεο, ὅπου καλύπτεται, εἰδησεογραφικά, τὸ χρονικὸ τῆς ἐπί-
σκεψης: www.youtube.com/watch?v=6mgM2N8Ih_U  41. www.you-
tube.com/watch?v=ovG_aMYF8Yg  42. www.youtube.com/watch?v=
RFEihGUW3WI Ἐπίσης, μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸν Οὐνίτη «ἐπίσκοπο»
νὰ μνημονεύει τὸ ὄνομα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου:
www.youtube.com/watch?v=bVghw-sjp5Y  43. www.youtube.com/wat-
ch?v=zp15aaXPCWM  44. Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμι-
λίας τοῦ π. Αὐγουστίνου, ποὺ ἔγινε στὴν Ἀθήνα τὴν Κυριακὴ 28-
6-1959 www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=6363  45. Ἐπιφανίου Θεο-
δωροπούλου, Τὰ δύο ἄκρα Οἰκουμενισμὸς καὶ Ζηλωτισμὸς 46.
Πρόκειται γιὰ τὸν 15ο Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου 47.
P.G. 26, 1188ΒC 48. Μ. Βασιλείου, Κεφάλαια τῶν Ὅρων κατ’ ἐπι-
τομήν, ἐρωτ. ρὶδ΄ 49. Τhesaurus Linguae Graecae [TLG]IgnatiusScr.
Eccl., Epistulae interpolatae etepistulae suppositiciae (recensio longior)
[Sp.]Epistle 10, chapter 2, section 1, line1 50. Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θε-
οφόρου, πρὸς Ἐφεσίους, κεφ. ζ΄, P.G. 5, 649B 51. Μαξίμου τοῦ
Ὁμολογητοῦ περὶ τῶν πραχθέντων…, κεφ. θ΄-ιβ΄, P.G. 90, 144B-
145C 52. Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Λόγος περὶ ἀρετῆς, κεφ. η΄,
σελ. 146. 53. Ἁγίου Εἰρηναίου, Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῆς ψευ-
δωνύμου γνώσεως, βιβλίον γ΄, P.G. 7, 854A. 54. Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ
Θεοφόρου, Τραλλιανοῖς, κεφ. ια΄, P.G. 5, 684A 55. Ἁγίου Γρηγορί-
ου τοῦ Θεολόγου, Εἰρηνικὸς α΄, κεφ. κβ΄, P.G. 35, 752Α. 56. Βλέπε
τὴν παραπομπὴ 52. 57. Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, τοῦ Μη-
τροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στὸν ἱερὸ ναὸ
τοῦ Ἅγιου Παντελεήμονος Φλωρίνης στὶς 25-12-1986 www.augou-
stinos-kantiotis.gr/?p=17375 58. Ἱερομ. Χριστοδούλου, ἁγιορείτου,
Σκεῦος Ἐκλογῆς, Ἅγιον Ὄρος 1996 59. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιο-
ρείτου, Λόγοι Β΄, Πνευματικὴ Ἀφύπνιση, Ἱ. Ἡσυχαστ. Εὐαγγε-
λιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 1999, σελ.
176-177 60. ὅ.π. σελ. 45 61. Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων
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Μόνο του τὸ γεγονός, ὅτι
θέσαµε ἕνα τέτοιο θέµα
πρὸς συζήτηση καὶ ἀνταλ-
λαγὴ ἀπόψεων, παρουσιά-
ζει ἀνάγλυφα τὴν πνευµα-
τικὴ κρίση ποὺ περνοῦµε,
ὡς πολίτες ἑνὸς ὑπὸ ἀµφι-
σβήτηση κράτους, καὶ ἑνὸς
παραπαίοντως ἔθνους. 

Πραγµατικὰ σήµερα, τό-
σο ἡ Κύπρος ὡς ἀναγνω-
ρισµένο διεθνῶς κράτος
κινδυνεύει νὰ ἐξαφανιστεῖ
µὲ τὴν δική µας ὑπογραφή,
ὅσο καὶ ἡ Ἑλλάδα κινδυ-
νεύει νὰ χάσει ἐδάφη, τόσο
στὰ βόρεια σύνορά της
ὅσο καὶ κάποια νησιά, ὅπως Καστελλόριζο, Στρογγυλὴ ἀκόµα
καὶ Ρόδος, λόγω τῆς δεινῆς οἰκονοµικὸ – πολιτικῆς θέσης
ποὺ εὑρίσκεται σήµερα. Καὶ αὐτὰ ὡς φυσικὰ ἀπότοκα τοῦ
Ἀφελληνισµοῦ µας, τῆς πολιτισµικῆς ἀλλοτρίωσής µας,
ἐντασσόµενοι,... ψυχῇ τε καὶ σώµατι... στὸ Ἀµερικάνικο ὄνει-
ρο τῆς συνεχοῦς ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ. 

Ἡ πολιτισµική µας ἀλλοτρίωση ἐκφράζεται κυρίως στὸν
τρόπο ζωῆς µας, στὶς καθηµερινές µας συνήθειες καὶ τὶς
ΑΞΙΕΣ, πάνω στὶς ὁποῖες δοµοῦµε τὸ ΕΙΝΑΙ µας. 

Κάποτε, ὄχι πολλὰ χρόνια πίσω, οἱ Ἐθνικὲς ἐπέτειοι ἦσαν
ἕνα ἔγχρωµο διάλειµµα στὴν ζωή τοῦ ἁπλοῦ ἐργαζόµενου
οἰκογενειάρχη, ποὺ θὰ ἔπαιρνε ὅλη τὴν οἰκογένεια, γιὰ νὰ
πᾶνε στὴν παρέλαση, χωρὶς κατ’ ἀνάγκη νὰ ἔχει κάποιο δικό
του πρόσωπο νὰ παρελαύνει. Ἦταν µία µέρα Γαλανόλευκη,
χωρὶς πολλὰ λόγια, µὲ πολλὰ ἐµβατήρια καὶ πολλὴ µαθητι-
ῶσα νεολαία. Ἐκεῖ ἔπεφταν οἱ ἐρωτήσεις, τί ἔκανες µπαµπὰ
στὸν Ἀγώνα; Τί γνωρίζεις γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821; Ὁ
θεῖος τί σχέση ἔχει µὲ ὅλα αὐτά; Καὶ τότε ἀνάµεσα στὸ πα-
γωτὸ καὶ τὸν µέτριο βραστὸ καὶ ὑπὸ τὸν ἦχο τῶν ἐµβατηρίων,
ὅλες οἱ γνώσεις καὶ τὰ βιώµατα τῶν γονέων καὶ τῶν παππού-

δων ἅπλωναν στὸ τραπε-
ζάκι τῆς καφετέριας ποὺ
µᾶς φιλοξενοῦσε. 

Κάθε ΕΘΝΙΚΗ ἐπέτειος
ἦταν πρῶτα µία οἰκογενει-
ακὴ ὑπόθεση, καὶ µία
Ἐθνικὴ ὑποχρέωση, πάν-
τα στὸ ἠθικὸ-πνευµατικὸ
ἐπίπεδο. Κάθε ΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ἀποτελοῦσε
µία χρυσὴ εὐκαιρία, γιὰ µία
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΗ
καὶ συνειδητοποίηση τοῦ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΘΕΣ, γιὰ νὰ
µποροῦµε νά τὸ συγκρίνο-
µε µὲ τὸ σηµερινὸ καὶ νὰ
προβλέψοµε τὸ ἐρχόµενο. 

Σήµερα ποὺ ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ἔχει ἐξαφανιστεῖ, καὶ
καταφύγαµε στὴν ἐπαγγελµατικὴ ἐκπαίδευση, ἡ ΙΣΤΟΡΙΑ ὡς
µάθηµα ἔχασε κάθε αἴγλη καὶ σηµασία ἐµπρὸς στὰ µάτια τῶν
µαθητῶν, γιατί ἡ ΙΣΤΟΡΙΑ, γιὰ τοὺς ἀνυποψίαστους, δὲν µᾶς
δίνει λεφτά, δὲν ἀποφέρει κέρδος καὶ ἀτοµικὸ ὄφελος. Ἡ δὲ
σχολικὴ Παράδοση στὶς ἑορτές, ἐξαφανίστηκε, µέσα ἀπὸ στε-
νόµυαλα συνδικαλιστικὰ αἰτήµατα, καὶ τὴν ὑπέρµετρη ἄγνοια
καὶ ἀνευθυνότητα τῶν δασκάλων-καθηγητῶν ἔναντι ἱστο-
ρικῶν ἐννοιῶν καὶ ἐθνικῶν ἀξιῶν. 

Ὅλο αὐτὸ τὸ ἰδεολογικὸ κοµφούζιο, ἐπιδεινώνεται µὲ τὴν
ἰδεολογικοποίηση τῶν ἐθνικῶν ὅρων καὶ τῶν ἐννοιῶν, χωρὶς
κανένας ἀπὸ τοὺς πάµπολλους βραβευµένους διανοούµε-
νούς µας, νὰ τολµᾶ νὰ ξεκαθαρίσει τὸ σκόπιµα θολωµένο
ἱστορικὸ τοπίο. 

Καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ µία κοινωνία τῶν τεχνοκρατῶν, ἀλλὰ
ἀγγραµµάτων καλοπληρωµένων ὑπαλληλάκων, ποὺ δὲν
βρίσκουν χρόνο – στὸ ὄνοµα τῆς καριέρας- νὰ ἀνταλλάξουν
δύο λέξεις µὲ τὰ παιδιά τους καὶ µία καθαρὴ ἀγκαλιὰ καὶ ἕνα
φιλὶ µὲ τὸ ταίρι τους.

Αἱ ἐθνικαὶ ἐπέτειοι καὶ διατὶ τὰς ἑορτάζοµεν
Τοῦ κ. Χρύση Μιχαηλίδη

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

τοῦ ἀθανάτου ἔπους τοῦ 1940 – 1941 ὑπενθυµ-
ίζοµεν τὸ βιβλιαράκι τοῦ ἀειµνήστου ἱδρυτοῦ τῆς
Π.Ο.Ε.

᾿Aρχιµ. Χαραλάµ-
πους

∆. Βασιλοπούλου

«ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ»

᾿Εξιστορεῖ γεγον-
ότα, τὰ ὁποῖα ἔζη-
σεν ὁ ἴδιος ὁ συγ-
γραφεὺς συµµε-
τασχών, ὡς γνω -
στόν, ὡς στρατι-
ώτης εἰς τὸν ἑλλη-
νοϊταλικὸν πόλεµον
εἰς τὴν ᾿Αλβανίαν.
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τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας τοῦ Μουράτ. Φαίνε-
ται ἀπίστευτον, ὅτι ὁ Γάλλος ἰατρὸς διέµεινεν ἐπὶ
ἕνα µῆνα εἰς µυστικὸν τµῆµα τοῦ γυναικωνίτου
τῶν ἀνακτόρων, διὰ νὰ ἔχη τὸν ἐκθρονισθέντα
σουλτάνον ὑπὸ τὴν συνεχῆ φροντίδα του!...

Μασονικὴ ἀπόπειρα ἀπαγωγῆς 
- ἀποδράσεως τοῦ φυλακισµένου 

Σουλτάνου διὰ τῶν ὑπονόµων 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως!

...Ὅταν οἱ ἰατροὶ ἀπεφάνθησαν ὅτι ὁ Μουρὰτ ἦτο
καλὰ εἰς τὴν ὑγείαν του καὶ ἀνεχώρησαν, ὁ Σκαλιέ-
ρης ἐσχεδίασε τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ὡς νοµί-
µου θεωρουµένου σουλτάνου, διὰ νὰ ἡγηθῆ κινή-
µατος πρὸς ἀποκατάστασίν του εἰς τὸν θρόνον καὶ
πιστὴν ἐφαρµογὴν τοῦ προγράµµατος συνεργα-
σίας τῶν δύο ἐθνοτήτων [ἑλληνικῆς καὶ τουρκικῆς].
Καὶ τὴ νύκτα τῆς 15ης Ἀπριλίου 1877, µία ὁµὰς
ἀπελευθερώσεως ἀπὸ Ἕλληνες καὶ Τούρκους
ἐµπίστους τοῦ Σκαλιέρη, µὲ τὸν ἴδιον ἐπικεφαλῆς,
εἰσήρχοντο ἀπὸ τὴν παραλίαν εἰς ὑπόνοµον ὁδη-
γοῦσαν εἰς τὸ ὑδραγωγεῖον κάτωθεν τῶν ἀνακτό-
ρων τοῦ Τσεραγάν. Ἀλλά, λόγῳ λάθους ἤ παρα-
πλανήσεως ἀπὸ ἀνακαλύψαντας τὴν σχεδιαζοµέ-
νην ἀπόπειραν προδότας, ἀντὶ νὰ εὑρεθοῦν εἰς
τὸν θάλαµον τοῦ Μουράτ, ἀντίκρυσαν τὸ διαµέρι-
σµα τῶν εὐνούχων φυλάκων, οἱ ὁποῖοι συνέλαβον
τοὺς περισσοτέρους, ἐνῶ ὁ Σκαλιέρης ἠδυνήθη,
ὑπὸ συνθήκας κινηµατογραφικάς, νὰ σωθῆ καὶ νὰ
κρυφθῆ εἰς οἰκίαν τέκτονος. Καὶ οἱ µὲν Ὀθωµανοὶ
ἐκ τῶν συλληφθέντων ἀπηλάθησαν, ὁ δὲ Σκαλιέ-
ρης, ὡς ἀρχηγός, κατεδικάσθη εἰς θάνατον ἐρήµην
καὶ ἐπεκηρύχθη. Τῇ συνδροµῇ τεκτόνων ἐπεβιβά-
σθη ἰταλικοῦ πλοίου καὶ ἔφθασεν εἰς Πειραιᾶ πάµ-
πτωχος...

Ὁ Σουλτάνος Ἀβδοὺλ Χαµὴτ στέλλει 
εἰς Ἀθήνας τὸν συνταγµατάρχην Σεφὴκ 
βέην, διὰ νὰ φονεύση τὸν Σκαλιέρην!
Καὶ στὴν Ἑλλάδα ὁ Σκαλιέρης δὲν ἔπαψε νὰ ἐργάζε-

ται ὑπὲρ τοῦ φυλακισµένου Μουράτ. Τὸ 1881 ἔγραψε
στὰ γαλλικὰ ἕνα κείµενο - ἔκκληση πρὸς τὶς µεγάλες
∆υνάµεις ὑπὲρ τοῦ ἐγκαθείρκτου Σουλτάνου, ἰσχυριζό-
µενος ὅτι ἦτο ὑγιής. Ἐκµανὴς τότε ὁ ἐπὶ τοῦ θρόνου κα-
θήµενος σουλτάνος Ἀβδοὺλ Χαµὴτ ἔστειλε στὴν Ἀθή-
να τὸν συνταγµατάρχη Σεβὴκ βέην, γιὰ νὰ φονεύσει
τὸν Σκαλιέρη, ἀλλὰ τὸν ἔπιασε ἡ ἀστυνοµία καὶ δικά-
στηκε σὲ φυλάκιση. Μετὰ ἀπὸ καιρό, τὸ 1891, ὁ Κλε-
άνθης Σκαλιέρης, ἐργαζόµενος ἕως τότε ὡς γραµµατέ-
ας στὴν ἑταιρεία Σιδηροδρόµων Πελοποννήσου, µὲ
µισθὸ ποὺ µόλις τοῦ ἔφτανε γιὰ νὰ ζήσει -αὐτός, ὁ
ἄλλοτε πλούσιος τραπεζίτης! - ἀπέθνησκε... Ἀλλὰ τὴν
σκυτάλη τῆς φροντίδος γιὰ τὸν Μουρὰτ ἀνελάµβαναν
τεκτονικὲς στοές, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὴν
Τουρκία.

Τὸ 1894, κατόπιν δηµοσιευθείσης εἰδήσεως περὶ
βαρειᾶς ἀσθένειας τοῦ Μουράτ, ἡ ὁποία θεωρήθηκε
ὡς προπαρασκευὴ τῆς κοινῆς γνώµης γιὰ µελετώµενη
δολοφονία του, ἡ Στοὰ «Ἀθηνά» καὶ ὅµιλος τεκτόνων
Κωνσταντινουπόλεως πέτυχαν τὴν ἐπέµβαση τῆς
(ἄθεης) γαλλικῆς Μασονίας, ἡ ὁποία ἀπέστειλε ἐπι-
τροπὴ µὲ ἐπικεφαλῆς τὸ δήµαρχο Λουδοβῖκον
Ἀµιάµπλ, τὸν παλαιὸ εἰς τὰ συνταγµατικὰ σχέδια συ-
νεργάτη τοῦ Μουρὰτ καὶ τοῦ Σκαλιέρη.

Ἐπέτρεψαν στὴν ἐπιτροπὴ νὰ ἰδῆ τὸν κρατούµενο
Σουλτάνο ἐξ ἀποστάσεως (!) καὶ νὰ διαπιστώσει περὶ
τῆς ὑγείας του. ∆ιεµυνήθη, πάντως, εἰς τὸν Ἀβδοὺλ Χα-
µήτ, ὅτι καὶ φυσικὸς ἀκόµη θάνατος τοῦ δεσµώτη
Σουλτάνου, δὲν θὰ ἐγίνετο πιστευτός... Ὁ Μουρὰτ ἀπέ-
θανε τὸ 1904, µετὰ ἀπὸ κάθειρξη 28 ἐτῶν. Παρ’ ὅλες
τὶς προσπάθειές της δὲν τὰ κατάφερε ἡ µασονία ν’ ἀπε-
λευθερώσει τὸν ἐκλεκτό της.

Τὸ ὄνειρον τοῦ Τεκτονικοῦ -καὶ ὄχι µόνον-
Παρασκηνίου διὰ τὴν δηµιουργίαν 

Τουρκοελληνικῆς «Αὐτοκρατορίας»...
Τί ἔγινε αὐτὸ τὸ ὄνειρο µετὰ τὸν θάνατο τῶν δύο

πρωταγωνιστῶν του, Μουρὰτ καὶ Σκαλιέρη;

...Τό κίνηµα ὑπὲρ τῆς ἰσοτίµου τουρκοελλη-
νικῆς συνεργασίας εἰς τὰ πλαίσια δηµοκρατικοῦ
ἀνατολικοῦ κράτους δὲν ἐγκατελείφθη µὲ τὸ θάνα-
το ἀµφοτέρων τῶν πρωτεργατῶν, ἀλλὰ δὲν
ἐπρόκειτο νὰ ἔχη αἰσίαν ἔκβασιν. Ἡ Στοά «Ἀθη-
νά», στοαὶ τῆς Θεσσαλονίκης, ἀκόµη καὶ τῆς Κερ-
κύρας, προέβησαν εἰς µύησιν Τούρκων, κεκηρυ-
γµένων ὑπὲρ τῆς φυλετικῆς συνεργασίας. Μεταξὺ
αὐτῶν ἦσαν ὁ Πρωθυπουργεύσας Ταλαὰτ βέης, ὁ
διευθύνας τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν Τεβφὴκ
Ρουσδῆ Ἀράς, ὁ ὑπουργὸς δικαιοσύνης Τεκφίε
βέης, ὁ διοικητὴς τῆς Σµύρνης Ἀχµὲτ Νακῆ βέης
καὶ ἄλλοι...

Ἐπίσης στὴν δική µας Ἀθήνα ἐµυήθηκαν ὁ Ἀλῆ
Χαρδὶρ Μιντχὰτ βέης (υἱὸς τοῦ Μινχὰτ πασᾶ) καὶ
ἄλλοι, πολλοί, ὀνόµατα ἰσχυρά, γιὰ τὸν ἴδιο ἀρχικὸ
σκοπό, τῆς τουρκοελληνικῆς Αὐτοκρατορίας, µὲ τὴν
ἀνάλογη, βέβαια, «προσγείωση» τώρα...

Ἐν τῷ µεταξύ: Ποῦ «βρῆκε» θαλπωρὴν 
τὸ κίνηµα τῶν Νεοτούρκων;

- Εἰς τὰς µασονικὰς Στοὰς τῆς Θεσ/νίκης!
...Τὸ κίνηµα τῶν Νεοτούρκων, τὸν Ἰούλιον τοῦ

1908, ἔδωσε ἀφορµὴν εἰς ἐκδηλώσεις συναδελφι-
κάς, ἰδίως λόγῳ τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ ἐν ἀνα-
στολῇ Συντάγµατος τοῦ Μουράτ. Προκειµένων
ἐκλογῶν, ἐδόθη εἰς αὐτὰς τόνος ὄχι ἀναµετρήσε-
ως ἀντιπάλων, ἀλλὰ ἑορτασµοῦ. Αἱ κάλπαι πε-
ριήγοντο (!) ἐν ποµπῇ ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς Κων-
στανινουπόλεως, µὲ ἐπικεφαλῆς ἅµαξαν, τῆς
ὁποίας ἐπέβαινον ἕνας µουσουλµάνος, ἕνας Χρι-
στιανός, καὶ ἕνας Ραββῖνος, εἰς συµβολισµὸν τῆς
συναδελφώσεως τῶν λαῶν (τὰ γνωστά - ἄνευ ἀντι-
κρύσµατος, κίβδηλα - ψευδο/οικουµενιστικὰ τοῦ και-
ροῦ µας. Ἀπὸ τότε!]

Τὸ 1909 συνήφθη συνθήκη Τεκτονική, διὰ τῆς
ὁποίας ἡ συσταθεῖσα Μεγάλη Ἀνατολή [τεκτονικὴ
ἀρχή] τῆς Τουρκίας ἀνεγνώριζε τὸ δικαίωµα τῶν
ὑπὸ τὴν ἑλληνικὴν αἰγίδα Στοῶν (µεταξὺ τῶν
ὁποίων ἦτο καὶ ἡ «Ἁρµονία» Κων/λεως καὶ αἱ
Στοαὶ Θεσσαλονίκης, ∆ράµης, Σερρῶν κ.ἄ.) νὰ
ἐξακολουθήσουν τὴν λειτουργίαν των. Ἀλλά,
αὐταὶ καὶ αἱ λοιπαὶ ἐκδηλώσεις ἦσαν ἐντελῶς ἐπι-
φανειακαὶ καὶ τὸ εἰδύλλιον τῆς συνεργασίας ἐµα-
ράθηκε σὰν τὸ ρόδο. Ἡ µεγαλυτέρα διάψευσις
(ὁµολογοῦν οἱ µασόνοι!) προῆλθεν ἀπὸ τὴν ἐξέ-
λιξιν τοῦ κινήµατος τῶν Νεοτούρκων, ποὺ εἶχεν
εὕρει θαλπωρὴν ἐκκολάψεως (!) ἰδίως ἐντὸς τῶν
Στοῶν τῆς Θεσσαλονίκης. Ὅπως ἔγραψεν ἀργό-
τερα ὁ υἱὸς τοῦ Σκαλιέρη Γεώργιος, τὸ κόµµα τῶν
Νεοτούρκων ἐξηκολούθησε ἐφαρµόζον τὴν θεω-
ρίαν τοῦ παρ’ αὐτοῦ καταλυθέντος ἀπολυταρχι-
κοῦ καθεστῶτος «περὶ φυλῆς κρατούσης καὶ
φυλῆς κρατουµένων». Ἦτο ἀναπόφευκτον, ἑπο-
µένως, ἡ λύσις τοῦ προβλήµατος τῶν ἀλυτρώτων
Ἑλλήνων ν’ ἀνατεθῆ εἰς τὴν ἰσχύν -ἀλλὰ καὶ εἰς
τὴν καλὴν ἤ κακὴν τύχην- τῶν ὅπλων...

Ἡµέτερο σχόλιο: Ὅλα τὰ παρασκήνια ἔχουν τὸ
ἐνδιαφέρον τους, τὰ µασονικά, περισσότερο. ∆ιότι,
στὸ καιρό τους, αὐτά, περιφρουροῦνται διὰ φοβερῶν
ὅρκων καὶ σκότους πυκνοῦ. ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

(Στὸ ἑπόµενο φύλλο, Ρωσία: Ἡ συµβολὴ τῶν τε-
κτόνων στὴν ἀνατροπὴ τῶν Ροµανὼφ καὶ τὴν ἔκρηξη
τῶν ἐκεῖ Ἐπαναστάσεων).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Οἱ πηγές μας (εἰς Β΄ καὶ Γ΄ συνέχειες) εἶναι τὰ

αὐθεντικὰ τεκτ. ἔντυπα: Τεκτ. περιοδικὸ ΑΘΗΝΑ,
1893. Λεύκωμα ἐπὶ τῇ Πεντακονταετηρίδι τῆς Σεπτῆς
Στοᾶς Πυθαγόρας (1881-1931. Τεκτ. Περ. Πυθαγό-
ρας, 1931. Μάριου Πολλάτου (τῆς «Σεπτῆς Στοᾶς»
Προμηθεὺς) Διακόσια Χρόνια τοῦ Ἕλλην. Τεκτονι-
σμοῦ (1740-1940). Ν. Λάσκαρι Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς
Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, λῆμμα Μουρὰτ Ε΄. Τεκτο-
νικὸν Δελτίον, 1972, τ. 101 (καὶ ἄλλα). Ἐπίσης στὴν
ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα Σκρὶπ πολλὰ δημοσιεύματα μὲ
τὸν τίτλον «Ὁ Δεσμότης Σουλτάνος Μουράτ»
23/6/1901 (πρὸ καὶ μετά).

Aἱ τεκτονικαὶ παρεµβάσεις εἰς τὴν Ἱστορίαν

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἱερεῖς
Σεβαστὲ Πάτερ,

Ζητοῦµε τὶς Εὐχὲς καὶ τὶς Προσευχές Σας γιὰ τὴν κατὰ
Θεὸν ἔκβαση τοῦ τιτανίου πνευµατικοῦ-πολιτικοῦ ἀγῶνος,
ποὺ ἔχουµε ἀναλάβει, ὑπακούοντες στὴ φωνὴ τῆς Ὀρθοδό-
ξου συνειδήσεώς µας καὶ τῆς ἐµπεριστάτου Πατρίδος µας,
ποὺ συνεχῶς καὶ µὲ καλπάζοντες ρυθµοὺς ἀποχριστιανίζε-
ται ἀλλὰ καὶ χρεωκοπεῖ πνευµατικὰ καὶ οἰκονοµικά.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὅπως ἤδη γνωρίζετε, ἱδρύθη-
κε τὸ 2008 πολὺ πρὶν τὴν δυσάρεστη ἔκβαση τῶν πολιτικῶν
πεπραγµένων τῆς Ἑλλάδος. Πρὶν ἀπὸ ὀκτώµισι ἔτη στὴν
Ἰδρυτική µας ∆ιακήρυξη εἴχαµε τονίσει πὼς «∆ὲν µποροῦµε
νὰ συµβιβαστοῦµε µὲ τὴν ἰδέα ὅτι πρέπει νὰ ἀφήσουµε τὰ
πράγµατα ἀνεξέλεγκτα, χωρὶς ἀντίσταση στὸ κακό, χωρὶς
ἀντίσταση στὴν πνευµατική µας ὑποδούλωση, ἀδιαφο-
ρώντας γιὰ τὸ ὅτι µὲ τὴν στάση µας αὐτὴ συντελοῦµε στὸ
νὰ γίνει σχεδὸν ἀδύνατη ἡ πνευµατικὴ ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων, ἀφοῦ γνωρίζουµε πολὺ καλά, ὅτι, µὲ τοὺς ρυθµοὺς
ποὺ γκρεµίζονται τὰ πάντα, θὰ ’ρθει πολὺ σύντοµα ἡ ἡµέρα
ποὺ ἐλάχιστοι ἄνθρωποι θὰ ἔχουν πιὰ τὶς ψυχικὲς ἀντιστά-
σεις, γιὰ νὰ ζήσουν χριστιανικά.

∆ὲν µποροῦµε νὰ πιστέψουµε πὼς ἡ Πατρίδα µας, ποὺ
ἀνέδειξε τόσους ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἡρωϊκοὺς Κυβερνῆτες δὲν
ἔχει τὴ δύναµη νὰ ἀναστήσει καὶ πάλι ἄνδρες τίµιους, ἡγέτες
στὴν εὔδροµη πορεία τοῦ λαοῦ καὶ τῆς Πατρίδος µας, ἀλλὰ
θὰ πρέπει νὰ παραδοθεῖ ἀµαχητὶ στοὺς ποικίλους κουλτου-
ριάρηδες καὶ πανούργους κατακτητές, ποὺ σφάζουν καθη-
µερινὰ τὴν ψυχή µας µὲ τὸ βαµβάκι!».

Ἀπὸ τῆς συστάσεως µας δηλώσαµε µὲ κάθε εἰλικρίνεια ὅτι
ἂν δὲν εἴχαµε στὸ νοῦ καὶ στὴν καρδιά µας κάτι ἐντελῶς
διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτό, ποὺ ἐκφράζουν οἱ ὑπάρχουσες πο-
λιτικὲς -Ἑλληνικὲς καὶ παγκόσµιες- δὲν θὰ ἐπιχειρούσαµε
ἕνα τέτοιο ἄθληµα, ποὺ ἐκτὸς τοῦ µεγέθους καὶ τῆς βαρύτη-
τάς του ἔχει ἄµεσες δυσβάστακτες ἐπιπτώσεις στὰ πρό-
σωπα ὅλων ὅσοι τὸ ἐπιχειροῦµε, δεδοµένου ὅτι ὅλοι
εἴµαστε ἄνθρωποι µισθοσυντήρητοι καὶ ἀνήκουµε στὴν µε-
σαία οἰκονοµικὴ τάξη.

Τὸ τραγικό, εἶναι πὼς ἐνῷ ἐµεῖς ἀνταποκριθήκαµε πρόθυ-
µα στὶς προτροπὲς τῶν διορατικῶν µας Πατέρων -ἐνδει-
κτικὰ ἀναφέροµε τὸν µακαριστὸν Μητροπολίτην Ὕδρας
κυρὸ Ἱερόθεον, τὸν µακαριστὸν Ἀρχιµανδρίτην καὶ ἐξέ-
χοντα Ἐκκλησιαστικὸν διδάσκαλον π. Μᾶρκον Μανώ-
λη, τὸν πρωτοπρεσβύτερον Βασίλειον Ε. Βολουδάκη,
ποὺ µὲ τὸ θαυµάσιο ἔργο του «ἡ πολιτικὴ εἶναι ποιµαν-
τικὴ» ἔθεσε τὰ ἰδεολογικὰ θεµέλια τοῦ ἐγχειρήµατός µας-
δὲν βρήκαµε στὸν ἀγῶνα µας τὴν ἀντίστοιχη συνδροµὴ καὶ
συµπαράσταση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ µᾶς θλίβει, ἰδιαίτερα σήµερα ὅπου ἔχουν
ἐµφανισθεῖ πολλοὶ "µετὰ Χριστὸν προφῆτες", ποὺ ἐπιχει-
ροῦν νὰ ἀντιγράψουν τὶς θέσεις τῆς Παρατάξεώς µας µὲ κί-
νητρο τὴν ἱκανοποίηση προσωπικῶν φιλοδοξιῶν. Ὅπως
ἀναφέραµε στὴν πρόσφατη ἀνακοίνωσή µας εἶναι ἀπορίας
ἄξιον τὸ γιατί ὅλοι αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ λαϊκοί, οἱ δικαίως
ἀνησυχοῦντες γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν ἀνησύχησαν τόσα χρό-
νια καὶ δὲν συντάχθηκαν νὰ παλέψουν κάτω ἀπὸ τὴ σηµαία
τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ποὺ ὑψώθηκε πρὶν 8,5 χρόνια, ἐφόσον
ἔχουν ἀνάλογες Ἀρχές, ὥστε νὰ ὑπάρξουν καλύτερα ἐκλο-
γικὰ ἀποτελέσµατα;

Τὰ ἐκλογικὰ ποσοστὰ τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», µπορεῖ νὰ µὴ
εἶναι αὐτά, ποὺ ὁραµατιζόµαστε καὶ ἐπιδιώκουµε, εἶναι,
ὅµως, ἐκπληκτικά, ἀφ’ ἑνὸς µὲν γιὰ τὸν µηδαµινὸ ἀριθµὸ
τῶν κληρικῶν, ποὺ δραστηριοποιήθηκαν καὶ ἀφ' ἑτέρου γιὰ
τὸν ἀνεξήγητο πόλεµο κατὰ τῆς Παρατάξεώς µας, ποὺ ἔγινε
καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ γίνεται ἀπὸ κληρικοὺς καὶ θρησκευόµε-
νους.

Σᾶς ἔχουµε κοινοποιήσει τὸ Πολιτικὸ Πρόγραµµα τῆς Πα-
ρατάξεως µας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὅπου ἀποτυπώνονται σὲ ἀπό-
λυτη προτεραιότητα οἱ θέσεις µας ὡς πρὸς τὴν ∆ιοίκηση τῆς
Ἐκκλησίας µας καὶ τοὺς Λειτουργούς Της, γιὰ τὴν διασφάλι-
ση τῆς ἀπροσκόπτου λειτουργίας Της πρὸς ἐπιτέλεση τοῦ
Ἁγιαστικοῦ, Πνευµατικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ Της Ἔργου.

Υἱικῶς αἰτούµεθα τὴν προσευχὴ καὶ τὴν συνδροµή σας
στὸ δύσκολο ἔργο µας. Περιµένουµε ἐναγωνίως τὴν παρα-
κίνησή σας στὰ πνευµατικὰ τέκνα σας, ἔτσι ὥστε νὰ πλαι-
σιώσουν καὶ νὰ στελεχώσουν τὴν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ὡς ὑποψήφιοι βουλευτές. Μὲ τὴν παρότρυνσή σας στὰ
πνευµατικά σας παιδιά, ποὺ ἔχουν διοικητικὰ χαρίσµατα νὰ
ἐνεργοποιηθοῦν καὶ νὰ συµµετάσχουν ὡς ὑποψήφιοι βου-
λευτὲς µὲ τὴν Παράταξή µας, θὰ συµµετέχετε καὶ σεῖς -ἰδίως
ἂν τὰ βοηθήσετε µὲ τὴν πνευµατικὴ ἐπιρροή σας νὰ ἐκλε-
γοῦν- στὴν κατὰ Θεὸν ἀναµόρφωση καὶ διακυβέρνηση τῆς
Πατρίδος µας.

Ἡ Πατρίδα µας ἔχει ἀνάγκη ὅσο ποτὲ νὰ παραµείνει
ἄρρηκτος ὁ δεσµὸς µεταξύ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ
ψυχὴ τοῦ Ἔθνους, καὶ τῆς Πολιτείας, ποὺ εἶναι τὸ σῶµα.
Αὐτὴ εἶναι ἡ θέση, ποὺ πρεσβεύει µόνο ἡ Παράταξη «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ», ἡ ὁποία καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπιστροφὴ τῆς πολι-
τικῆς διακυβερνήσεως τῆς Ἀνατολικῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρα-
τορίας, ὅπου τὰ πάντα εἶχαν ὡς ἀναφορὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ
τὶς Ὁδηγίες τοῦ Οὐρανοῦ.

Μετὰ βαθυτάτου Σεβασµοῦ, Τιµῆς καὶ υἱικῆς Ἀγάπης
Μιχαὴλ Ἠλιάδης

Ὁ Πρόεδρος

Κατὰ Γερµανῶν
∆ιαβάσαµε καὶ φρίξαµε γιὰ τὸ ἀπίστευτο καὶ ὅµως ἀληθινὸ

στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο (2110/ 25-3-16) ὅτι: Ἡ Γερµανία ἐγεί-
ρει θέµα πολεµικῶν ἀποζηµιώσεων κατὰ τῆς Ἑλλάδος: Καὶ
ὁ λόγος; Γιατί, κυρίως οἱ Κρητικοὶ εἶχαν τὸ «θράσος» νὰ ἀντι-
σταθοῦν δυναµικὰ καὶ νὰ σκοτωθοῦν χιλιάδες Γερµανοί...

Ἀλλὰ τὴν ἀπάντηση τὴν ἔδωσε µία Κρητικοπούλα.
Ὅπως µοῦ διηγήθηκαν οἱ γονεῖς τῶν µαθητῶν µου αὐτὴ

δούλευε σὲ ἕνα ἐργοστάσιο καὶ ἐπειδὴ δὲν πήγαιναν καλὰ οἱ
ἐξαγωγὲς τῶν προϊόντων του ἀπέλυσαν ἀρκετοὺς ἐργάτες
καὶ ἀνάµεσα σὲ αὐτοὺς καὶ τὴν ἐν λόγῳ Κρητικοπούλα. Γιὰ
νὰ βρεῖ δουλειὰ πῆγε στὴν ἑταιρεία ἠλεκτρικῶν εἰδῶν τῆς
Μπός. 

Παρέδωσε τὰ χαρτιά της καὶ κοιτάζοντας ὁ ∆ιευθυντής,
ποὺ εἶχε κοµµένο τὸ ἕνα του χέρι καὶ βλέποντας ὅτι ἦταν
ἀπὸ τὴν Κρήτη ξεστόµισε µία βαριὰ βρισιὰ (σάιζε) καὶ µετὰ
µὲ µῖσος πετᾶ κάτω τὰ χαρτιά της. Γνωρίζοντας καλὰ τὰ Γερ-
µανικὰ µὲ θάρρος τὸν ρωτᾶ: Γιατί πέταξες κάτω τὰ χαρτιά
µου; Καὶ αὐτὸς νευριασµένος τῆς ἁπαντᾶ: - Ἐγὼ ἔχασα τὸ
χέρι µου στὴν Κρήτη καὶ σὺ ἦρθες νὰ σοῦ δώσω δουλειά;
Νὰ µοῦ φέρεις πρῶτα τὸ χέρι µου καὶ ἔπειτα νὰ σοῦ δώσω
δουλειά.

Χωρὶς νὰ χάσει τὴν ψυχραιµία της τοῦ ἀπαντᾶ:
- Καὶ σὺ νὰ µοῦ φέρεις τοὺς γονεῖς µου, τ᾽ ἀδέλφια µου,

τὴν ἀδερφή µου καὶ νὰ µοῦ φτιάξετε τὸ σπίτι µου ποὺ τὸ κά-
ψατε καὶ δὲν ἀφήσατε τίποτα ὄρθιο καὶ ἐγὼ νὰ σοῦ φέρω τὸ
χέρι σου.

Ἐσεῖς µᾶς κηρύξατε τὸν πόλεµο µὲ τὰ τάνκς, τὰ ἀεροπλά-
να, γιὰ νὰ µᾶς σκλαβώσετε καὶ νὰ καταστρέψετε τὴν πατρί-
δα µας. Ἐµεῖς ἤρθαµε εἰρηνικὰ νὰ δουλέψουµε ἀξιο-
πρεπῶς. Βλέπεις νὰ ἔχω πάνω µου µαχαίρια, πιστόλια,
ὁπλοπολυβόλο καὶ νὰ ἔχω ἐχθρικὲς διαθέσεις ἀπέναντί σας;

Ὅταν βλέπετε νὰ σοῦ σκοτώνουν ἐν ψυχρῷ τοὺς ἀγαπη-
µένους σου ἀδιακρίτως καὶ νὰ σοῦ καταστρέφουν ὅ,τι ἀπὸ
χρόνια ἔκτισες στὴ ζωή σου, θὰ µείνεις ἀπαθὴς µὲ σταυρω-
µένα χέρια, µοιρολατρικῶς καὶ δὲν θὰ ἀντισταθεῖς;

Ἐπειδὴ ὅλ᾽ αὐτὰ τὰ ἀκούγανε καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι Γερµανοὶ
ντροπιάστηκε καὶ ψυχρὸς καὶ ἀµίλητος ἔσκυψε πῆρε ἀπὸ
κάτω τὰ χαρτιὰ καὶ τὴν ἔβαλε στὴ δουλειά. Καὶ ὁ λαὸς πολὺ
σοφὰ λέει: Ἐκεῖ ποὺ µᾶς χρωστάγαν µᾶς πῆραν καὶ τὸ βόδι.
Τὸ πόσο εἶναι κυνικοί, ψυχροί, σκληροὶ καὶ ἄτεκτοι τὸ βλέ-
πουµε καὶ στὶς µέρες µας µὲ τὴν οἰκονοµικὴ κρίση καὶ τὰ
µνηµόνια, ποὺ ἐξ αἰτίας των, χιλιάδες Ἕλληνες αὐτοκτόνη-

σαν καὶ αὐτοὶ ἐπιµένουν ὡς ἐγκληµατίες σαδιστὲς στὴν ἐξα-
θλίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Μετά τιµῆς
Παναγιώτης Ράπτης

Φιλιππιάδα

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν
κ. ὑπουργὸν ∆ικαιοσύνης:

“Πρόθεση ἀποποινικοποίησης
τοῦ ἀδικήµατος τῆς βλασφηµίας”

Ἀξιότιµε Κύριε Ὑπουργέ,
Ἔχει γίνει γνωστὴ ἡ πρόθεσίς σας νὰ καταργήσετε ἀπὸ τὸν

ἰσχύοντα Ποινικὸν Κώδικα τὰ σχετικὰ ἄρθρα, ποὺ προβλέ-
πουν καὶ τιµωροῦν τὸ ἀδίκηµα τῆς Βλασφηµίας. Καὶ κύκλοι τοῦ
Ὑπουργείου σας ἔχουν διαρρεύσει ὅτι ὁ λόγος, ἄλλως ἡ νοµικὴ
αἰτία ποὺ ἐπιβάλλει τὴν ἀποποινικοποίησιν αὐτὴν εἶναι ὅτι:

“Κατά τὸ ποινικὸ ∆ίκαιο, ἡ ποινὴ προϋποθέτει τὴν τέλεση
πράξης. Ὁ προσδιορισµὸς τῆς τελευταίας χωρεῖ µὲ στάθµιση
τῶν ἐµπειρικῶν – ἀποδείξιµων ἀποτελεσµάτων της. Ὡστόσο
στὴν περίπτωση τῆς βλασφηµίας λείπει ὁποιαδήποτε ἀπο-
δείξιµη ἐνώπιον δικαστηρίου βλαπτικὴ συνέπεια τῆς πράξης.
Ἑποµένως, ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκλήµατος δὲν διακρίνεται”.
Κύριε Ὑπουργέ.

Εἶσθε ὄχι ἁπλῶς νοµικὸς ἀλλὰ καὶ Ποινικολόγος, διδάσκα-
λος τοῦ Ποινικοῦ ∆ικαίου.Ἄρα, ὡς φοιτητὴς ἐδιδάχθητε ἀπὸ
δοκίµους Πανεπιστηµιακοὺς διδασκάλους καὶ ὡς τοιοῦτος
τώρα διδάσκετε τοὺς φοιτητάς σας, ὅτι, τὸ διὰ τοῦ ἀδικήµατος
τῆς βλασφηµίας προστατευόµενον ἀγαθόν, δὲν εἶναι τόσον ὁ
ὀφειλόµενος σεβασµὸς τοῦ ἀδυνάτου ἀνθρώπου πρὸς τὸν
Ὕψιστον Θεόν, ἀλλὰ κυρίως:

“τὸ θρησκευτικὸν αἴσθηµα τῶν κοινωνιῶν καὶ ἡ κοινωνικὴ
εἰρήνη, ποὺ διαταράσσονται, διὰ τῆς περιϋβρίσεως ἀλλοτρίων
πεποιθήσεων (iδε Αἰτιολ. Ἔκθεσιν Κ. Ποιν.∆. σελ. 320)....καθό-
σον ὕψιστον συµφέρον ἔχει ἡ Πολιτεία πρὸς κραταίωσιν τοῦ
θρησκευτικοῦ αἰσθήµατος τῶν κοινωνιῶν (αὐτόθι σελ. 321).

Καὶ ὁ νοµοθέτης τοῦ ἰσχύοντος Ποιν. Κ. ἐπεξηγεῖ κατὰ τρό-
πον, ποὺ δὲν ἐπιδέχεται καµίαν ἀµφιβολίαν, ὅτι:

“Ὁ ὅρος 'καθυβρίζων' περιλαµβάνει ὄχι µόνον τὴν προφο-
ρικὴν ἐξύβρισιν ἀλλὰ καὶ τὴν δὶ' ἐγγράφου, δι’ εἰκόνος, διὰ κι-
νηµάτων, διὰ συµβολικῆς παραστάσεως κλπ τοιαύτην”
(Αἰτιολ. Ἔκθεσις σέλ. 321). 

Τί λέτε; Ὅλα αὐτὰ στεροῦνται οἱασδήποτε “ἀποδείξιµης
ἐνώπιον δικαστηρίου βλαπτικῆς συνέπειας τῆς πράξης”;

Ὄχι δὲ µόνον ὁ Νοµοθέτης τοῦ ἰσχύοντος Π.Κ (1950), ἀλλὰ καὶ
ὁ τοῦ προϊσχύσαντος Ποινικοῦ Νόµου (1834), ποὺ ἦτο καὶ αὐστη-
ρότερος ἐδήλωνε σαφέστατα ὅτι τὸ προστατευόµενον ἀγαθὸν τοῦ
σχετικοῦ περὶ βλασφηµίας ἄρθρου 152 ἦτο, ὅτι τὸ ἀδίκηµα τοῦτο:

“...ἀντιβαίνει εἰς τὰς βάσεις τῆς θρησκείας καὶ τῆς ἠθικῆς”
καὶ “ὅστις δηµοσίως ἐκφράζεται, µὲ τρόπον προσβάλλοντα τὸ
σέβας τὸ ὀφειλόµενον πρὸς τὸ Ὕψιστον ΟΝ, διαπράττει τοῦ -
το εἰς πρόσκοµµα ἄλλων”!

Αὐτὸ τὸ “πρόσκοµµα ἄλλων”, δηλαδὴ ἡ “πρόκλησις θυ-
µοῦ”- ἀπὸ τὴν προσβολὴν τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήµατος-
τῶν Κοινωνιῶν, µὲ πιθανώτατον ἀποτέλεσµα τὴν ἀντίδρασιν,
τὴν ἀντεπίθεσιν, τὴν σύγκρουσιν καὶ ἀντιπαλότητα εἰς τὴν
Κοινωνικὴν Ζωήν, δηλαδὴ ἡ Κοινωνικὴ Εἰρήνη, εἶναι τὸ πολύ-
τιµον ἀγαθόν, ποὺ ἤθελε καὶ θέλει ὁ Νοµοθέτης νὰ προστα-
τεύση µὲ τὰ περὶ βλασφηµίας ἄρθρα (198-200) τοῦ Π.Κ.

Ἄλλως τε, ὁ Ἑλληνικὸς Λαός, ἀπὸ τῆς ἐµφανίσεώς του εἰς
τὸν τόπον τοῦτον ἦταν ὁ “δεισιδαιµωνέστερος” τῶν Λαῶν τῆς
Γῆς, ἀφοῦ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ὑψίστην ἀκµήν του (τὸν χρυσοῦν
αἰῶνα), ὄχι τὴν βλασφηµίαν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν “ἀπιστίαν”
εἶχεν ἀναγάγει εἰς κακούργηµα! Καὶ δὲν ἐδίστασαν οἱ τῆς Ἠλι-
αίας, αὐτὸν τὸν “πάντων σοφῶν σοφώτατον” Σωκράτην νὰ
καταδικάσουν εἰς θάνατον, διότι:

“Ἀδικεῖ Σωκράτης οὕς ἡ Πόλις Νοµίζει θεοὺς οὐ Νοµί-
ζων...(καί): Τίµηµα Θάνατος”!
Κύριε Ὑπουργέ,

∆ΕΝ προστατεύεται ὁ Θεὸς οὔτε τὸ Θεῖον ἢ τὰ Θεῖα µὲ τὰ
ἄρθρα 198 ἔπ.τοῦ Π.Κ. καὶ 152 τοῦ Ποιν. Νόµου. ∆ὲν ἔχει
ἀνάγκην ὁ Θεὸς τῆς προστασίας µας ! Ὁ Θεὸς µᾶς εὐηργέτη-
σε τοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅταν Τὸν σταυρώναµε, ἐνῷ ὑπέφε-
ρεν ἀπὸ τοὺς πόνους τῶν ἥλων, θερµῶς γιὰ ἐµᾶς τοὺς σταυ-
ρωτάς Του προσηύχετο!

Ὁ σεβασµός, ὁ ἅγιος φόβος καὶ ἡ λατρεία πρὸς τὸν Κύριον,
ὄχι τὸν Θεὸν ἀλλὰ ἐµᾶς τοὺς ἀθλίους καὶ ἀγνώµονας ὠφε-
λοῦν! Ἐµᾶς τοὺς Πολίτες καὶ τὸν Λαόν, τὴν Κοινωνικὴν εἰρή-
νην καὶ γαλήνην προστατεύουν τὰ ἄρθρα αὐτά! Αὐτὲς διατα-
ράσσονται ὄχι µόνον ἀπὸ τὴν βλασφηµίαν τοῦ Χριστιανικοῦ
Θεοῦ ἀλλὰ καὶ κάθε γνωστῆς καὶ προστατευοµένης ἀπὸ τὸ
Σύνταγµα γνωστῆς Θρησκείας (Ἰσλάµ, Ἰνδουϊσµοῦ, Ἰουδαϊ-
σµοῦ κ.λπ.). 

Καὶ ὅλοι ἔχουµε γίνει µάρτυρες, ἰδίως τὶς τελευταῖες δεκαε-
τίες, τόσων πολλῶν καὶ βδελυρῶν ἐγκληµάτων, ἀπὸ φανατι-
κοὺς ἀνθρώπους, ποὺ θίγονται ἀπὸ τὴν προσβολὴν τῶν
θρησκευτικῶν τους πεποιθήσεων, εἰς τὴν κατὰ τὰ ἄλλα 'πολι-
τισµένην' Εὐρώπην µας!

Ἔχετε ἀναλογισθῆ ὑµεῖς καὶ οἱ συνεργάται σας τῆς νοµοπα-
ρασκευαστικῆς ἐπιτροπῆς, τί ἠµπορεῖ νὰ ἀντιµετωπίση ἡ Ἑλλη-
νικὴ Κοινωνία αὔριο, µὲ τὴν κατάργησιν τῆς βλασφηµίας ὡς ἀδι-
κήµατος, ἀπὸ ἀνθρώπους εἴτε ἀσεβεῖς ἐκ γενετῆς εἴτε “ἠθεληµέ-
νους πράκτορες ξένων καὶ ἀνθελληνικῶν δυνάµεων”, ποὺ ἀσυ-
στόλως θὰ βλασφηµήσουν...π.χ. τὸν Ἀλλὰχ τοῦ Ἰσλάµ;

Καὶ ἔχετε, ὡς κυβέρνησις, φροντίσει νὰ ζοῦν εἰς τὴν Ἑλλά-
δα πολλοὶ πιστοί του! Σκεφθῆτε, λοιπόν, 'δύο φορὲς' τὸ θέµα...

Μετὰ τιµῆς,
Φιλόλαος ∆ηµητρίου

Ὁ Ἱπποκράτης διὰ τήν εὐθανασίαν
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ἡ συζήτηση περὶ εὐθανασίας, (τηλεόραση - ἐφηµερίδες,
κ.λπ.) µᾶς παραπέµπει, στὸν σοφὸ ἰατρὸ Ἱπποκράτη, ὁ ὁπο-
ῖος δὲν εἶπε µόνον γιὰ τὴν ἄµβλωση: «οὐδὲ γυναικὶ πεσὸν
φθόριον δώσω», ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν εὐθανασία;» οὐ δώσω δὲ
φάρµακον οὐδενί, αἰτηθεὶς θανάσιµον, οὐδὲ ὑφηγήσοµαι
συµβουλὴν τοιήνδε».

Μὲ ἐκτίµηση
Ἀµαλία κ. Γερακανάκη

Ἀθήνα

Ποῦ πορευόµεθα Μακαριώτατε;
Μακαριώτατε,

∆ὲν φοβᾶστε τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ποὺ θὰ πέσει στὴν
ἡρωϊκὴ καὶ τραυµατισµένη Πατρίδα µας;

1) ∆εχθήκατε τὸ σύµφωνο συµβίωσης. 2) Βγάλατε τὸν Σταυ-
ρό, γιὰ νὰ παρουσιαστῆτε στοὺς µετανάστες. 3) Τώρα ἀγκαλια-
σθήκατε µὲ τὸν Πάπα! Ὅσο γιὰ τὸ τελευταῖο, πολλὰ κακὰ µᾶς
βρήκανε µετὰ τὸ 2001, ποὺ πάτησε τὸ πόδι του στὸν Ἱερὸ
Βράχο, ποὺ δίδαξε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Μία λέξη ὑπάρχει, αἶσχος.
Μαρίνα Γκουρβέλου

Πάτρα

Τὰ µεθεόρτια τῆς «Συνόδου
Κύριε ∆ιευθυντά,

Ζητῶ συγνώµη ἀπὸ τὴν ἐφηµερίδα σας καὶ τοὺς ἀναγνῶστες
σας γιὰ τὸ παράδειγµα µὲ τὸ ὁποῖο ἀρχίζω.

Στὰ τυχερά παιχνίδια Τζόκερ, Λόττο κ.ἄ. οἱ συµµετέχοντες γνω-
ρίζουν ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι πιθανότητα ἐπιτυχίας µεγάλου πο-
σοῦ ἔχουν µία στὸ ἕνα ἑκατοµµύριο. Τὸ ἀντίθετο συνέβη µὲ τὸ
ἀποτέλεσµα - ἀποφάσεις τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου». Οἱ
ὀρθόδοξοι χριστιανοί, παρὰ τὶς ἐλλείψεις των, καὶ τὴν ἁµαρτωλό-
τητά των, οἱ ζῶντες µέσα στὴν Ἐκκλησία ἐκ τῶν προτέρων γνώρι-
ζαν κατὰ 90% τὶς ἀποφάσεις, στὶς ὁποῖες θὰ κατέληγαν οἱ συµµε-
τέχοντες. Ἔβλεπαν ἕνα καλοστηµένο σικὲ «ἀγῶνα», µὲ γνωστοὺς
παῖχτες καὶ προειληµµένες ἀποφάσεις εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἔληξε µὲ πολλὲς φιέστες καὶ πανη-
γυρισµοὺς καὶ µὲ πολλὲς θριαµβολογίες τῆς ἐπιτυχίας της. Οἱ
συµµετέχοντες ἀρχιερεῖς γύρισαν στὰ ποίµνια τους, - ὅσοι ἐξ
αὐτῶν εἶχαν-. Μετὰ ἔσβησαν οἱ προβολεῖς.

Ἔχουν ἔτσι ὅµως τὰ πράγµατα;
Στὸν θρησκευτικὸ τύπο ἀλλὰ καὶ στὸ διαδίκτυο διαφορετικὰ

παρουσιάζονται τὰ γεγονότα. Ἀναφέροµαι ἀποσπασµατικὰ σὲ
µερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ δηµοσιεύµατα. Αὐτὰ δείχνουν ὅτι οἱ διοργα-
νωτὲς τῆς «Συνάντησις» στὸ Κολυµβάρι τῆς Κρήτης βρίσκονται
σὲ ἀπόγνωση.

Ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας, (ἱστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ), ὁ Πα-
τριάρχης Κύριλλος σηµείωσε ὅτι ἡ συνάντηση στὴν Κρήτη δύ-
ναται νὰ συµβάλει στὴν προετοιµασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Συνόδου, ὅπου θὰ συµµετάσχουν ὅλες οἱ κοινῶς ἀνεγνωρισµέ-
νες κατὰ τόπους αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας βλέπει τὴν γε-
νοµένη συνάντηση «ὡς µία προκαταρκτικὴ Συνέλευση τῆς Παν -
ορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου».

Ὁ καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. ∆ηµήτριος
Τσελεγγίδης, µὲ ἐπιστολή του «Πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος», (Θεσσαλονίκη 20/7/16), καὶ µὲ «Κοινοποίηση
σὲ ὅλους τοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», κάνοντας
µία Ἀποτίµηση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης γρά-
φει ὅτι: «ἡ λεγοµένη «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» -θεολογικὰ κρι-
νοµένη- δὲν εἶναι «Ἁγία» κατὰ κυριολεξία. Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ δὲν
εἶναι «ἑποµένη τοῖς ἁγίοις πατράσι»... ∆ὲν εἶναι ὅµως καὶ «Μεγά-
λη»... ἡ «Σύναξη» αὐτὴ τῶν Ἀρχιερέων δὲν µπορεῖ νὰ χαρακτη-
ριστεῖ... οὔτε κἄν ὡς µία Τοπικὴ Σύνοδος... Πρόκειται µᾶλλον,
γιά... ἕνα «Συνέδριο» δέκα συγκεκριµένων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλη-
σιῶν. Κατὰ συνέπεια, οἱ ἀποφάσεις... δὲν ἔχουν δεσµευτικὸ χα-
ρακτῆρα. Ἄρα καὶ καµιὰ ἰσχύ, ὄχι µόνο γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία,
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς Τοπικὲς Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, ποὺ ἀντιπρο-
σωπεύτηκαν... Στὴν Κρήτη ὄχι µόνο δὲν καταδικάστηκε καµία
ἑτεροδοξία (αἵρεση) ἀλλὰ καὶ ἐπιχειρήθηκε µία φοβερή... ἔκπτω-
ση ἀπὸ τὴ δογµατικὴ διδασκαλία τοῦ Συµβόλου της.

Ὅµοια ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν: Ἡ
«Σύνοδος» τοῦ Κολυµβαρίου Κρήτης καὶ ἡ σύµπλευσή της µὲ
τὸν Οἰκουµενισµὸ» (Ὀρθόδοξος Τύπος 8/7/16, Ἱστολόγιο ΑΚΤΙ-
ΝΕΣ, π. Γεώργ. Μεταλληνός, π. Θεόδ. Ζήσης κ.ἄ.), ὅπου ὑπο-
γράφουν ἀξιόλογοι γνωστοὶ καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν Ἀθηνῶν -Θεσσαλονίκης, Ἡγούµενοι Ἱ. Μονῶν καὶ ἀξιό-
λογοι Ἀρχιµανδρῖτες, τονίζεται ὅτι: «Πρὶν νὰ συνέλθη ἡ «σύνο-
δος» ἔχασε τὸν πανορθόδοξο χαρακτῆρα της καὶ προπαντὸς
τὴν ἀξιοπιστία τῶν ἀποφάσεών της, διότι οἱ ἀπόντες κατήγγει-
λαν ἔλλειψη συνοδικότητας, διαφάνειας καὶ σεβασµοῦ τῶν πα-
ραδεδοµένων, ἐν ὀλίγοις ἔλλειµµα Ὀρθοδοξίας, καὶ προώθηση
προειληµµένων ἀποφάσεων. Καὶ δὲν εἶναι βέβαια µόνον ἡ
ἀπουσία τῶν τεσσάρων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ποὺ µικραί-
νει τὴ «σύνοδο» περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ἡ µὴ ἐκπροσώπη-
ση τοῦ συντριπτικὰ µεγαλυτέρου ἀριθµοῦ πιστῶν, τῆς πληθυ-
σµιακῆς ὑπεροχῆς τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ δὲν ἐκπροσωπήθη-
καν στὴν «σύνοδο».

Στὸν «ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΤΥΠΟ» 22/7/16 ὁ πρωτοπ. Βασίλειος
Βολουδάκης, τελειώνοντας τὸ ἀξιόλογο ἄρθρο του περὶ τῆς Συν -
όδου τῆς Κρήτης γράφει: «∆ὲν ἔχει ἀπολύτως κανένα πρακτικὸ
ἀποτέλεσµα ἡ παροῦσα Σύνοδος, οὔτε καµία Τοπικὴ Ἐκκλησία
ἢ Πατριαρχεῖο µπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει στοὺς κληρικοὺς ἀλλὰ καὶ
στοὺς λαϊκοὺς τὶς ἀποφάσεις της. Κάλλιστα µπορεῖ νὰ θεωρηθῆ
ὡς µηδέποτε γενοµένη. Ὁποιαδήποτε ἀντίσταση καὶ σοβαρὴ
πολεµικὴ ἐναντίον της, θὰ τῆς προσδώσει σηµασία ποὺ δὲν
ἔχει, καὶ ποὺ δὲν πρέπει νὰ προσλάβει... Ἡ Σύνοδος τῆς Κρή-
της ἀπέθανε καὶ ἐτάφη. Ἂς µείνη ἐνταφιασµένη. Ἂς θεωρηθεῖ
ὡς µὴ γενοµένη καὶ ἂς λάβουν τέλος τὰ κατ' αὐτήν!».

Κλείνουµε µὲ τὸν ἐκ Ζαγορᾶς τοῦ Πηλίου Οἰκουµενικὸ Πα-
τριάρχη Καλλίνικο Γ (∆") (1713-1791), στὸν ὁποῖο καὶ ἄλλοτε
ἔχουµε ἀναφερθεῖ.

Γιὰ τὸν Καλλίνικο οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι: «ἄνθρωποι
ἐπουράνιοι», «ἄγγελοι ἐπίγειοι», «οἱ κήρυκες καὶ διδάσκαλοί
της», «οἱ ἱεροὶ θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας µας», «οἱ θεόσοφοι», «οἱ
διδάσκαλοι», «οἱ θεοδίδακτοι», «οἱ ἐξηγηταὶ τῆς Γραφῆς», «οἱ
πνευµατοφόροι», «οἱ µέχρις αἵµατος ἀθλήσαντες ὑπὲρ τοῦ Χρι-
στοῦ», «οὐ γὰρ ἦσαν αὐτοὶ οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦµα τοῦ
Θεοῦ», «οἱ ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος αὐγασθέντες», «καὶ γνώσε-
ως φῶς πεπλουτηκότες παρὰ τοῦ Πνεύµατος» κ.ἄ. Γι’ αὐτὸ καὶ
ἐπιµένει σ’ αὐτῶν τὴ διδασκαλία νὰ µένουµε σταθεροί. Σὲ περι-
πτώσεις δὲ ἀτόµων ποὺ λοξοδροµοῦσαν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
διδασκαλία -πίστη τονίζει κάτι, ποὺ παρὰ τὴν µηδαµινότητά µας
καὶ ἁµαρτωλότητά µας θὰ µπορούσαµε σὰν ἕνας ἁπλὸς πιστὸς
νὰ τὸ ἐπαναλάβουµε γιὰ ἀρκετοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν µέ-
ρος στὴν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο»

«Ἕπεσθαι χρὴ τοιναροῦν τοῖς ἀγίοις πατράσι καὶ διδασκάλοις
ἡµῶν καὶ δέχεσθαι ἅπερ ἐκεῖνοι ἐδέξαντο" ἀποδεδοκιµάζειν δὲ δί-
χα λόγου παντὸς ἅπερ ἐκείνοις ἐπεδεδοκιµάσθη· οὐδὲ γὰρ ἐκεί-
νων ἐσµὲν σοφώτεροι». (Κωδ. 91 σ. 51 Βιβλιοθήκης Ζαγορᾶς).

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία
Ἐµµανουήλ Λιναριτάκης 

«Εὐχαριστήριον»
Ἀξιότιµε Κύριε ∆ιευθυντά.

Ἡ Οἰκογένεια καὶ τὰ Πνευµατικὰ Τέκνα τοῦ Πρωτοπρεσβυτέ-
ρου κυροῦ Στεφάνου Ἀβραµίδη ἐφηµερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
«Ἁγίου Χαραλάµπους» Ἰλισίων Ἀθηνῶν, πνευµατικοῦ καὶ Γραµ-
µατέως τῆς «Ἐπιτροπῆς ∆ιορθοδόξων καὶ ∆ιαχριστιανικῶν Σχέ-
σεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Σᾶς εὐχαριστοῦµε θερµά,

διὰ τὴν ἄµεσον καὶ ἔγκαιρον ἀνακοίνωσιν τοῦ τριετοῦς
Ἀρχιερατικοῦ Μνηµοσύνου Του, εἰς τὴν ἔγκριτον ἐφηµερίδα
Σας «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἡ ὁποία ἐδηµοσιεύθη τὴν 9ην
Σεπ/ου ἐ.ἔ. 2016, (ἀριθ. φύλλου 2130).

Ἐκκλησιαστικὸς Κρατισµός;
23.9.2016

Ὁ κρίµασιν οἷς οἶδε Κύριος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυ-
µος συνεχίζει καὶ στὴ νέα ἀντιδικία του µὲ τὸν ὑπουργὸ Φίλη νὰ
ἐπιδεικνύει τὴν πάγια νοοτροπία του, δηλαδή, τὴ νοοτροπία
µιᾶς κρατικῆς θρησκευτικῆς καὶ φιλανθρωπικῆς ὑπηρεσίας, ἡ
ὁποία θέλει νὰ διατηρήσει τὰ κεκτηµένα της µέσα στὸ κρατικὸ
γραφειοκρατικὸ κατεστηµένο. Μόνο ἕνας ἄσχετος ἢ ἀντίθετος
πρὸς τὴν αὐθεντικὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ σωτηριολο-
γία θὰ µποροῦσε νὰ συµφωνήσει µὲ τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο ὁ
κ. Ἱερώνυµος ἐπιχειρεῖ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ὑπὸ τὴ διοίκησή
του Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ µάθηµα τῶν θρησκευτικῶν
ἔναντι τοῦ ὑπουργοῦ Φίλη. Προφανῶς, δὲν µπορῶ ἐδῶ νὰ
ἐκθέσω τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ σωτηριολογία.
Ὅµως, ἀρκοῦµαι νὰ ἐπισηµάνω ὅτι, κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη
ἐκκλησιολογία καὶ σωτηριολογία, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι
µυστήριο καὶ ὄχι κρατικὴ ὑπηρεσία, καὶ τὴν κατήχηση στὴν
Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ὁµολογία ἔχει εὐθύνη νὰ τὴν κάνει ἡ
Ἐκκλησία, ὡς µυητικὴ διαδικασία, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Μάξιµος
ὁ Ὁµολογητής, καὶ ὄχι ἡ κρατικὴ γραφειοκρατία. Ἐπίσης, µετὰ
ἀπὸ τόσες δεκαετίες τάχα "ὁµολογιακοῦ" µαθήµατος θρησκευ-
τικῶν στὰ ἑλλαδικὰ σχολεῖα καὶ τάχα φιλοεκκλησιαστικῶν δε-
ξιῶν κυβερνήσεων, ἡ µεγάλη πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ποὺ
αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἶναι ἐντυπω-
σιακῶς καὶ σκανδαλωδῶς ἀνίδεοι καὶ ἀµύητοι στὴν Ὀρθόδοξη
Χριστιανικὴ θεολογία, ἀποτελώντας κραυγαλέο παράδειγµα
ἀποτυχίας τῶν διοικητικῶν Ἀρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος ποὺ εἶναι καὶ θέλει νὰ εἶναι κρατικὴ ὑπηρεσία.

Ν.

Ἱστορικαὶ µνῆµαι: Οἱ ξεχασµένοι ἡγέται τοῦ Ἔπους τοῦ 1940-41
Γράφει ὁ κ. ∆ιονύσιος Βουλγαρόπουλος-∆ηµοσιογράφος

Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 φέρνει πάν-
τα στὸ νοῦ ὅλων τῶν καλῶν Ἑλλήνων τὶς µεγάλες καὶ
ἔνδοξες στιγµὲς ποὺ ἔζησε ἡ πατρίδα µας πρὶν ἀπὸ 76
χρόνια, ὅταν γενναῖα ἀντιµετώπισε τὴν ἐπίθεση τῶν
Ἰταλῶν εἰσβολέων ποὺ ἐπιβουλεύονταν τὴν ἐλευθερία
τῆς πατρίδας µας ὑπερασπίζοντας ταυτόχρονα παναν-
θρώπινες ἀξίες. Ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα µας ἀντιστάθηκε καὶ
κατανίκησε τοὺς Ἰταλούς, ὄρθωσε τὸ ἀνάστηµά της καὶ
στὴν τότε παντοδύναµη Γερµανία. 

Ἂς θυµηθοῦµε τὰ γεγονότα. Τὸ 1940 ὁ παντοδύνα-
µος Ἄξονας (Ἰταλία καὶ Γερµανία) τροµοκρατοῦσε ὅλη
τὴν Εὐρώπη καὶ εἶχε ὑποτάξει µετὰ ἀπὸ µικρὴ ἢ ἀναι-
µικὴ ἀντίσταση τὴν Πολωνία, τὸ Βέλγιο, τὴν Ὁλλανδία,
τὴ ∆ανία, τὴ Νορβηγία  καὶ τὴ Γαλλία. 

Ἡ µικρὴ Ἑλλὰς παρατηροῦσε ὅτι ὁ πόλεµος θὰ ἔφτα-
νε στὴν πόρτα της,  ἀργὰ ἢ γρήγορα καὶ ἦταν σὲ διαρκῆ
ἑτοιµότητα. Ὁ Ἰταλὸς Πρέσβης Ἔµµ. Γγκράτσι,  στὶς
03:00 τὸ πρωὶ  τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 ἔφθασε
στὴν οἰκία τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ Ἰω. Μεταξᾶ.
Συναντήθηκε  µαζί Του καὶ µὲ ἕνα τελεσίγραφο ζήτησε
νὰ καταλάβει ὁ ἰταλικὸς στρατὸς ἐδάφη τῆς πατρίδος
µας. Ἡ ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε ὁ Ἐθνικὸς Κυβερνήτης
ἀπευθυνόµενος  στὸ Γκράτσι, ἦταν ἕνα νέο «ΜΟΛΩΝ
ΛΑΒΕ» σὰν ἄλλος Λεωνίδας,:«Alors,c'est la guerre »-
«Λοιπόν, αὐτὸ σηµαίνει πόλεµο» ἐκδηλώνοντας ἔτσι
τὴν ἀρνητικὴ θέση Του, ἐπὶ τῶν ἰταµῶν ἰταλικῶν αἰτη-
µάτων. Ἐκείνη τὴ στιγµὴ στὸ σπίτι τῆς Κηφισιᾶς, εἰπώ-
θηκε τὸ Θρυλικὸ «ΟΧΙ».Ὁ Μεταξὰς ἄµεσα στὴ συνέχεια
ἐνηµέρωσε τὸν Ἕλληνα Βασιλέα Γεώργιο Β’ γιὰ ὅσα
εἶχαν συµβεῖ καὶ ἔπειτα τὸν Ἀρχιστράτηγο Ἀλ. Παπάγο.
Καὶ οἱ τρεῖς εἶχαν ἤδη συµφωνήσει  καὶ εἶχαν κοινὴ καὶ
ἀταλάντευτη γραµµὴ σὲ περίπτωση ἰταλικῆς ἐπίθεσης.
Εἶχαν συµφωνήσει ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔπρεπε νὰ ἀγωνισθεῖ
µέχρις ἐσχάτων κι ἔτσι δὲν χάθηκε πολύτιµος χρόνος.
Χρόνια νωρίτερα εἶχε ξεκινήσει ἡ προετοιµασία γιὰ τὸν
ἐπερχόµενο πόλεµο µὲ τὸν ἐξοπλισµὸ τῶν Ἐνόπλων
∆υνάµεων καὶ τὴ θωράκιση τῆς Χώρας ὅπως τὰ ἀπροσ -
πέλαστα ὀχυρά του Ροῦπελ τῆς «γραµµῆς Μεταξᾶ»! 

Ὁ ἐθνικὸς παλµὸς καὶ τὸ ὑψηλὸ ἐθνικὸ φρόνηµα τῆς
ἐποχῆς φαίνεται καὶ στὰ Ἱστορικὰ διαγγέλµατα τὸ
πρωὶ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὅπως τὰ ἔγραψε ἡ
ἀνεπανάληπτη Ἡγεσία τῆς Χώρας µας. Ἔγραφε ὁ Ἰ.
Μεταξᾶς: «Ἕλληνες, τώρα θὰ ἀποδείξωµεν ἐὰν εἴµεθα
ἄξιοι τῶν προγόνων µας καὶ τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὁποί-
αν µᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές µας. Ὅλον τὸ
Ἔθνος ἂς ἐγερθῆ σύσσωµον, ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πα-
τρίδα, τὰς γυναῖκας, τὰ παιδιά σας, καὶ τὰς ἱεράς µας
παραδόσεις. Νῦν ὑπὲρ πάντων ὁ ἀγών». 

Στὸ ἴδιο ἐπίπεδο ἔγραφε καὶ ὁ Βασιλιὰς Γεώργιος Β΄:
«Ὁ πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως ἀνήγγειλε πρὸ ὀλίγου

ὑπὸ ποίους ὅρους ἠναγκάσθηµεν νὰ κατέλθωµεν εἰς
πόλεµον κατὰ τῆς Ἰταλίας, ἐπιβουλευθείσης τὴν ἀνε-
ξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος. Κατά τὴν µεγάλην αὐτὴν
στιγµὴν εἶµαι βέβαιος, ὅτι κάθε Ἕλλην καὶ κάθε Ἑλληνὶς
θὰ ἐπιτελέση τὸ καθῆκον µέχρι τέλους καὶ θὰ φανῆ
ἀντάξιος τῆς ἐνδόξου ἡµῶν ἱστορίας. Με πίστιν εἰς τὸν
Θεὸν καὶ εἷς τὰ Πεπρωµένα τῆς φυλῆς, τὸ Ἔθνος σύσ-
σωµον καὶ πειθαρχοῦν ὡς εἰς ἄνθρωπος θὰ ἀγωνισθῆ
ὑπὲρ βωµῶν καὶ ἑστιῶν µέχρι τῆς τελικῆς νίκης.» 

Ὁ Ἀρχιστράτηγος Ἀλ. Παπάγος ὑπογράµµιζε:
«Ἔχω ἀκράδαντον τὴν πεποίθησιν ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς
Στρατὸς θὰ γράψει νέας λαµπρὰς σελίδας εἰς τὴν ἔνδο-
ξον ἱστορίαν τοῦ Ἔθνους». Καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύ-
σανθος τόνιζε: «Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὰ ὅπλα τὰ ἱερὰ
καὶ πέποιθεν ὅτι τὰ τέκνα τῆς Πατρίδος εὐπειθῆ εἰς τὸ
κέλευσµα Αὐτῆς καὶ τοῦ Θεοῦ, θὰ σπεύσουν ἐν µιᾷ
ψυχῇ καὶ καρδίᾳ νὰ ἀγωνισθοῦν ὑπὲρ βωµῶν καὶ
ἑστιῶν καὶ τῆς Ἐλευθερίας καὶ τιµῆς». Ὁ ἀγώνας δὲν
ἦταν εὔκολος. Ἔγιναν σκληρὲς µάχες. Χύθηκαν ποτα-
µοὶ αἵµατος ἀπὸ τὰ παλικάρια τοῦ Στρατοῦ µας στὸ Καλ-
πάκι, στὴν Πίνδο, στὸ θρυλικὸ ὕψωµα 731, καὶ ἔτσι
ναυάγησε ἡ ἰταλικὴ ἐπίθεση τοῦ Μουσολίνι. Αὐτὸ ὀφεί-
λεται στὸ ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἦταν ἐκπαιδευµένος,
εἶχε ὑψηλὸ ἠθικὸ καὶ ἦταν ἑτοιµοπόλεµος. Γιὰ αὐτὸ
ἐνδιαφερόταν ἀποκλειστικὰ  ἡ τριανδρία Μεταξᾶ-Γε-
ωργίου Β΄-Παπάγου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ κάποιοι
πριόνιζαν, χωρὶς ἐπιτυχία εὐτυχῶς, τὸ ἠθικὸ τῶν Στρα-
τιωτῶν µας σὰν ἄλλοι Ἐφιάλτες (Κ.Κ.Ε.) λέγοντας: «Κα-
λοῦµε τοὺς πολεµιστὲς µας ν’ ἀρνηθοῦν νὰ πολεµήσουν
πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς πατρίδας µας. Τί ζητᾶµε στὴν
Ἀλβανία;� ». Τὸ Κ.Κ.Ε. δυστυχῶς, χάραζε τὴ στάση
του ἀνάλογα µὲ τὰ κελεύσµατα τῆς Μόσχας�

Χρόνια ἀργότερα κάποιοι παραχαράκτες τῆς Ἱστο-
ρίας θέλησαν νὰ ὑποβαθµίσουν τὴ σηµασία τοῦ «ΟΧΙ»
ἀπὸ τὴν Ἡγεσία τοῦ 1940 λέγοντας γενικὰ καὶ ἀόριστα
ὅτι τὸ «Ὄχι» στὴν φασιστικὴ Ἰταλία τὸ εἶπε�ὁ λαός!
Ἀσφαλῶς καὶ τὸ εἶπε ὁ λαός, ἀλλὰ πρῶτα τὸ εἶπε ὁ Ἰω.
Μεταξᾶς. Ἂν ὁ Μεταξᾶς καὶ ὁ Γεώργιος Β’ εἶχαν δεχθεῖ
τὸ τελεσίγραφο τοῦ Γκράτσι , τὸ ἔπος τοῦ 1940 δὲν θὰ
εἶχε γίνει, τουλάχιστον ὄχι ὅπως τὸ ξέρουµε σήµερα. ∆υσ -
τυχῶς φτάσαµε στὸ σηµεῖο νὰ µὴ ἀναφέρονται κἄν τὰ
ὀνόµατα τῆς θρυλικῆς Ἡγεσίας τοῦ 1940 λὲς καὶ ἡ
Ἑλλάδα ἦταν ἀκέφαλη τότε. Σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνι-
στόρητους παραχαράκτες, ἀπαντᾶ ὁ Παναγιώτης Κα-
νελλόπουλος: «Πρέπει νὰ εἴµεθα, χωρὶς ἄλλο, εὐγνώ-
µονες εἰς τὸν Ἰωάννην  Μεταξᾶ, διότι εἶπε, ὁλοµόναχος
εἰς τὸ σκοτάδι τῆς νυκτός, τὸ µέγα ‘’ΟΧΙ’’». Ἡ ἀντίσταση
καὶ ἡ Νίκη τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων στὴν
Ἰταλία καὶ ἔπειτα στὴ  Γερµανία ἄλλαξε τὸν ροῦ τῆς Ἱστο-
ρίας. Καθυστέρησε ἀποφασιστικὰ τὴ γερµανικὴ  ἐπίθε-
ση στὴ Ρωσία µὲ τὶς γνωστὲς συνέπειες γιὰ τὴ νίκη τῶν
Συµµαχικῶν δυνάµεων.

Ἄλλη Ἑλλάδα ὑπῆρχε ἐκεῖνα τὰ χρόνια καὶ ἄλλη βιώ-
νουµε σήµερα. Ἡ σήψη καὶ ἡ παρακµὴ ἔχει εἰσχωρήσει
παντοῦ. Πρέπει νὰ πάρουµε κουράγιο καὶ δυνάµεις ἀπὸ
τοὺς Ἥρωες προγόνους µας, καὶ νὰ τοὺς διαβεβαι-
ώσουµε ὅτι τὸ παράδειγµα τῆς θυσίας τους παραµένει
ἀκόµη φωτεινό. Εἴθε ἡ µνήµη τῶν δαφνοστεφανοµένων
µαχητῶν µας τοῦ Ἔπους τοῦ ’40- ’41, νὰ µένει ἄσβε-
στη, γιατί ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ οἱ Ἡγέτες
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς νὰ ἀναπαύονται ἥσυχοι στὸν αἰώ-
νιο ὕπνο τους, γιατί ἔπραξαν τὸ χρέος τους στὸ ἀκέραιο
δοξάζοντας γιὰ ἀκόµη µία φορά τὴν ταλαιπωρηµένη πα-
τρίδα µας. Μακάρι νὰ ὑπάρξουν µιµητές τους.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἑορτασµός τοῦ Ἔπους 1940-1941
Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ἔχει τὴν

τιµὴν νὰ σᾶς προσκαλέσῃ εἰς τὸν ἑορτασµὸν τῆς
Ἐθνικῆς Ἐπετείου τοῦ Ἔπους 1940-1941 τὴν 29ην
Ὀκτωβρίου 2016, ἡµέραν Σάββατον καὶ ὥραν 19.00
εἰς τὴν Αἴθουσαν Μ. Εὐεργετῶν - Εὐεργετῶν τοῦ Με-
γάρου της (ὁδὸς Εὐριπίδου 12).

Συµµετέχει ἡ Χορῳδία «Ἠχοχρωµάτων» Ἱ.Ἀ.Ἀ. ὑπὸ
τὴν διεύθυνσιν τῆς Φιλολόγου-Μουσικοῦ κυρίας Σµα-
ρούλας Νάκῃ. Εἰς τὸ πιάνο συνοδεύει ὁ κ. Ἐµµανουὴλ
Μπουρίκας.
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ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ...
Ἱεραρχίας ὁ Σεβ. Διδυμοτείχου…

Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως
Δεύτερος ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως.

Ὁ Σεβ Ἀλεξανδρουπόλεως ἠκολούθησεν ἀντίστροφον
πορείαν ἀπὸ ἐκείνην τοῦ Σεβ. Διδυμοτείχου. Ἐνῶ
προσῆλθε καὶ συμμετεῖχε κανονικῶς εἰς τὴν Ἱεραρχίαν
διεφοροποιήθη μετὰ ἀπὸ αὐτὴν μὲ τὸ ἀκόλουθον κεί-
μενόν του, τὸ ὁποῖον ἔχει τίτλον «Ἐκκλησία καὶ Κρά-
τος: σχέσεις καὶ προοπτικὲς στὰ χρόνια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ»: 

«Ἂν δὲν εἴµασταν οἱ Ἕλληνες τόσο ἐπιρρεπεῖς σὲ
διχασµούς, ἡ Ἐκκλησία θὰ ζητοῦσε τὸν χωρισµό της
ἀπὸ τὸ Κράτος ...χθές. Στὶς Ὀρθόδοξες χῶρες, γε-
νικῶς, ὁ χωρισµὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος ση-
µαίνει χωρισµὸ τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸ Κράτος. Ἡ νοµικὴ δια-
τύπωση "ἐπικρατοῦσα θρησκεία" δηλώνει ὅτι ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία συνιστᾶ τὸν πρωταρχικὸ παράγοντα
τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. 

Τὸ Κράτος, πράγµατι, δὲν πρέπει νὰ θρησκεύεται,
ὅµως προνοεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ὁ ρό-
λος του εἶναι νὰ φροντίζει τὴν κοινωνικὴ συνοχή. Γιὰ
τὸν ἴδιο σκοπὸ δικαίως σέβεται καὶ κατοχυρώνει τὰ δι-
καιώµατα κάθε θρησκευτικῆς µειονότητος. Βέβαια, ἡ
συνταγµατικὴ ἀρχὴ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας δὲν
ἀναιρεῖ τὴν ὑποχρέωση τοῦ Κράτους νὰ καλλιεργεῖ τὴν
κοινωνικὴ συνοχή.

Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες στὴν Ἑλλάδα, κουρα-
στήκαµε νὰ ἀκοῦµε πυροτεχνήµατα  ἀπὸ τὸν πάνοπλο
κάποτε Κων. Καραµανλῆ καὶ Ἀνδ. Παπανδρέου µέχρι
τὸν ἐλαφρὸ πελταστὴ περὶ τοῦ θέµατος Στ. Θεοδωράκη.

Γι' αὐτό, ἐµεῖς δὲν θὰ ζητήσουµε ποτὲ χωρισµὸ ἀπὸ
τὸ Κράτος µας, ὥστε νὰ µὴ γίνουµε ὑπαίτιοι αὐτοῦ ποὺ
θὰ ἀκολουθήσει. Ἂν ὅµως µᾶς ἐπιβληθεῖ, θὰ ποῦµε
"δόξα στὸ Θεό", ἐπειδὴ ἐµεῖς ξέρουµε νὰ περπατήσου-
µε τὸν εὐλογηµένο αὐτὸ µονόδροµο. Καὶ µετὰ ἀπὸ ἕνα
ἀνήφορο 3-5 χρόνων θὰ βγοῦµε σὲ ξέφωτο. 

Τὸ βασικὸ πρόβληµα ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὸ χω-
ρισµὸ εἶναι ἡ µισθοδοσία τοῦ Κλήρου µας, ποὺ ἀποτε-
λεῖ µὲν συµβατικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας γιὰ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ποὺ ἤδη ἔχει πάρει τὸ ἑλλη-
νικὸ Κράτος, ἀλλὰ ὅµως ἄρχισε πλέον ἔµµεσα νὰ πα-
ραθεωρεῖται µέσα στὴ χαίνουσα κρίση, µὲ τὴ µορφὴ
τῆς µείωσης τῶν διορισµῶν. (Βέβαια, πρέπει νὰ λη-
φθεῖ σοβαρὰ ὑπόψη ὅτι: α. οἱ περισσότεροι Ἕλληνες
Κληρικοὶ εἶναι οἰκογενειάρχες καὶ  β. σὲ πολλὲς εὐρω-
παϊκὲς χῶρες πλέον,
οἱ ἱερεῖς ἤδη ἄρχισαν
νὰ µισθοδοτοῦνται
οὕτως ἢ ἄλλως).

Ἄλλες ἐπιπτώσεις
ἑνὸς χωρισµοῦ θὰ
εἶναι: α. νὰ µὴ ἀνε-
βαίνει ὁ Μητροπολί-
της στὴν ἐξέδρα τῶν
ἐπισήµων στὶς παρε-
λάσεις,  β. νὰ ἀφαι-
ρεθεῖ τὸ σηµαιάκι καὶ
τὰ διακριτικὰ ἀπὸ τὸ
αὐτοκίνητό του, γ. νὰ
µὴ τελεῖται ἡ ὁρκω-
µοσία τῶν κατὰ τό-
πους αἱρετῶν καὶ
τῶν βουλευτῶν
(ἐκτὸς ἂν διαγκωνί-
ζονται οἱ ἐκλεγµένοι
ποιὸς πρῶτος θὰ τὸ
ζητήσει), δ. νὰ καταρ-
γηθεῖ ὁ ἁγιασµὸς στὸ Κοινοβούλιο (ἐκτὸς ἂν ἔχει ἀπο-
τελέσει προεκλογικὴ ὑπόσχεση τῆς Κυβερνήσεως).
Ὅταν παρέλθει τὸ ἀνεπαίσθητο σὸκ ποὺ θὰ προκαλέ-
σει ἡ ἀλλαγὴ αὐτοῦ τὸ ἐθιµικοῦ δικαίου καὶ κατακαθίσει
ὁ κουρνιαχτός, τότε θὰ ἀρχίσει νὰ διαφαίνεται τὸ ἀπο-
τέλεσµα τοῦ χωρισµοῦ.

Ὡς ∆ιοικητικὸς Ὀργανισµὸς ἡ Ἐκκλησία θὰ θωρακι-
στεῖ πίσω ἀπὸ βατικάνεια τείχη, µὲ διάπλατες βέβαια
ἀνοιχτὲς πόρτες στὸ λαό µας. Ὅµως σύνολη ἡ Ὀρθό-
δοξη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση εἶναι ἕνας τρόπος ζωῆς
καὶ σκέψης. Ὁπότε, ὅταν οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱεροκήρυ-
κες θὰ ὁµιλοῦν γιὰ τὴν ἀνεργία, γιὰ τοὺς ἄδικους φό-
ρους, γιὰ τὴν διαφθορὰ στὸ ∆ηµόσιο, γιὰ τὰ Ἐθνικὰ θέ-
µατα, γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἠθικὴ καὶ πολλὰ παρόµοια, ὁ
λόγος τους δὲν θὰ ἐκλαµβάνεται ὡς πολιτικός, ἀλλὰ θὰ
ἐκτιµᾶται ὡς ἄσκηση τοῦ ποιµαντικοῦ τους ἔργου ἢ
ἀκόµα ὡς κοινωνικὸς ἢ ἐργατικὸς ἀγώνας.

Οἱ πιστοὶ χριστιανοί µας, αὐτοὶ ποὺ ζοῦν τὴν "κατὰ
Χριστὸν ζωή", γνωρίζουν τὴ δυναµικὴ τῆς Ἐκκλησίας
τους, γι' αὐτὸ ὅταν ὁµιλοῦν γιὰ χωρισµὸ ἀπὸ τὸ Κράτος
ἐννοοῦν: α. νὰ µὴ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τὸ µαξιλαράκι ποὺ
συστηµατικὰ ἀπορροφᾶ τοὺς πολιτικοὺς κραδασµοὺς
(πρὸς χάριν τῆς ἑνότητος τοῦ λαοῦ), β. νὰ βρίσκουν
στὴν Ἐκκλησία τὸν αὐτεπάγγελτο προστάτη τους καὶ γ.
νὰ µὴ συµφύρεται ἡ Ἐκκλησία σὲ πολιτικὲς συνανα-
στροφὲς καὶ σχέσεις, ὥστε νὰ µὴ ἐµφανίζεται ὡς µέρος
τοῦ διεφθαρµένου Κράτους.

Ὅµως ἐδῶ, χρειάζεται νὰ προσέξουµε οἱ ἐκκλησια-
στικοί: Τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι τὸ τυράκι
πρὶν τὴν φάκα. Ἕνας ἐνθουσιαστικὸς παρορµητισµὸς
µπορεῖ νὰ ἐξοβελίσει τὸ µάθηµα ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Τὸ
Σχολεῖο δίνει γνώσεις, ὄχι πίστη. Κι αὐτό, ἐπειδὴ ὁ δά-
σκαλος, γιὰ νὰ δώσει πίστη πρέπει ...νὰ τὴν ἔχει! Πάν-
τως ὁ Ὀρθόδοξος πολιτισµὸς (ὡς ἀπόρροια τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς πράξεως) πρέπει νὰ διδάσκεται σὲ ὅλους
ἀνεξαιρέτως τοὺς µαθητὲς τῶν Σχολείων τῆς Χώρας,
ὡς κύριος κορµὸς τῆς καθηµερινῆς ζωῆς στὴν Ἑλλάδα.
Παράλληλα νὰ δίνονται καὶ στοιχεῖα ὅλων τῶν ἄλλων
θρησκειῶν, ὄχι θρησκειολογικὰ φυσικά. Νὰ καταλάβου-
µε ὅµως ὅτι ἡ ΕΕ ζητεῖ πάσει θυσίᾳ νὰ µετατραποῦν τὰ
µαθήµατα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς Ἱστορίας σὲ soft,
ἐπειδὴ ἔτσι νοµίζει ὅτι θὰ ἀποφύγει τὶς θρησκευτικὲς καὶ
ἐθνικὲς πολώσεις στοὺς κόλπους της. (Βέβαια, στὴν
περίπτωση τῆς Ὀρθοδοξίας νοµίζω ὅτι λαθεύει, λόγῳ
ἄγνοιας τοῦ χώρου µας. Ἡ Ὀρθοδοξία ξέρει νὰ συζεῖ µὲ
ἀλλοδόξους καὶ ἀλλοθρήσκους καὶ ἔχει ἐµπειρία αἰώ-
νων συνύπαρξης, ὅµως µὲ πολιτιστικὰ στεγανὰ ἀνάµε-
σα στοὺς διαφορετικοὺς πολιτισµικοὺς χώρους). 

Χρειάζεται πάντως οἱ ἐκκλησιαστικοὶ νὰ µὴ "παίξου-
µε" στὸ συνδικαλιστικό, κοµµατικό, ἰδεολογικὸ γήπεδο,
ὅπου καλούµεθα, ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ γήπεδο δὲν εἶναι τό-
σο οἰκεῖο σὲ ἐµᾶς ὅσο εἶναι στοὺς πολιτικούς. Νὰ παί-
ξουµε µὲ λέξεις, ὥστε τὸ µὲν Κράτος νὰ "ἀποδεσµευ-
τεῖ" ἐπισήµως ἀπὸ τὴν κρατικὴ θρησκευτικότητα καὶ
ἐµεῖς νὰ στηριχθοῦµε στὰ πόδια µας ἐµπιστευόµενοι
τὴ δραστικότητα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴ δυναµικὴ τῆς
πνευµατικότητός µας.

Ἕνας ἐνδεχόµενος χωρισµός, σίγουρα θὰ κατοχυ-
ρωθεῖ µὲ ἕνα Κονκορδάτο ἀνάµεσα στὰ δύο συµβαλ-
λόµενα µέρη. Σ' αὐτὸ ἐµεῖς θὰ προτάξουµε τὴν ἰσχὺ
τοῦ πνευµατικοῦ χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας µας. Πνευ-
µατικὸς χαρακτήρας ὁ ὁποῖος θὰ µπορεῖ νὰ ἀναπτυ-
χθεῖ ἀπρόσκοπτα καὶ νὰ δηµιουργήσει µὲ καθαρὰ ποι-
µαντικὸ ἐνδιαφέρον: ἰδιωτικὰ Σχολεῖα, ἰδιωτικὰ Νοση-
λευτήρια, ἴσως καὶ Τράπεζα. Ἡ ἄµεση σχέση µας µὲ τὰ
θεσµικὰ ὄργανα τῆς ΕΕ θὰ διευκολύνει τὴν πλουραλι-
στικὴ καὶ οἰκουµενικὴ ἰκµάδα µας, ὅταν θεωροῦµε ὅτι
αὐτὰ "πνίγονται" ἢ δεσµεύονται ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ νοµο-
θεσία µας. Ἡ προνοιακὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας
(Ἱδρύµατα, συσσίτια κ.λπ.), βεβαίως θὰ συνεχίσει νὰ
ὑφίσταται, ἐπειδὴ ἔτσι ὑπηρετοῦµε τὸ λαό µας (πι-
στοὺς καὶ µή), ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου
µας, ποὺ ζήτησε νὰ "Τὸν συναντοῦµε" στὰ προσωπα
ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν συνανθρώπων µας».

Ὁ «ΚΑΙΡΟΣ»
Μετὰ μεγάλης προσοχῆς ὀφείλει κανεὶς νὰ ἀξιολο-

γήση τὸ κείμενον. Μία ἐπιπολαία ἀνάγνωσις ἀφήνει
τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει νὰ φοβηθῆ τί-
ποτε ἀπὸ τὸν χωρισμόν της ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, κάτι τὸ
ὁποῖον ἰσχύει. Ὅμως ὁ Σεβασμιώτατος ἐλαχιστοποιεῖ

καὶ περιορίζει τὰ προβλήματα εἰς περιπτώσεις τοῦ
«θεαθῆναι» (π.χ σημαιάκια τοῦ μητροπολιτικοῦ ὀχή-
ματος!) καὶ δημιουργεῖ μίαν εἰκόνα παντοδυναμίας
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ὅμως στηρίζεται εἰς μίαν ἐγκο-
σμιοκρατικὴν ἐξουσίαν (π.χ. βατικάνεια τείχη) ὅσον
καὶ ἂν προβάλη αὐτὴν ὡς πνευματικὴν σχέσιν μὲ τὸν
λαόν. Πιθανῶς συμβαίνει αὐτό, διότι ἐπιχειρεῖ νὰ μι-
λήση εἰς τὴν «γλῶσσαν» τῆς πολιτικῆς (ἂν καὶ αὐτὸ
ἐγείρει ἠθικὰ ἐρωτήματα…) καὶ ἀπευθύνεται πρὸς πο-
λιτικούς. Ἀκόμη καὶ τοιουτοτρόπως δὲν θὰ ὑπῆρχε λό-
γος ἀνησυχίας, ἐὰν δὲν εἶχε προηγηθῆ μὲ τὴ λῆξιν τῆς
Ἱεραρχίας ἀφ’ ἑνὸς ἡ ἀπόλυτος φράσις τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ὅτι «ἡ Ἐκκλησία
δὲν θὰ ζητήση ποτὲ τὸν χωρισμὸ ἀπὸ τὴν Πολιτεία»
καὶ ἀφ’ ἑτέρου νέα δημοσιεύματα ποὺ ἐπεκαλοῦντο
παρόμοια ἐπιχειρήματα ὡς αὐτὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Τὰ δημοσιεύματα αὐτὰ δὲν προήρχοντο μόνον ἀπὸ
συντηρητικοὺς κύκλους, τοὺς ὁποίους κακῶς εὐκόλως
ἀπαξιώνουν πολλοὶ ἄκριτα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ προοδευτι-
κοὺς καὶ τὰς ἐφημερίδας των, γεγονὸς ποὺ ὀφείλει νὰ
προβληματίση τὴν Ἱεραρχίαν… Μήπως παρεμπιπτόν-
τως νὰ ἀνέτρεχε κανεὶς καὶ εἰς ἐκεῖνο τὸ συνέδριον
«Ἐκκλησία καὶ Ἀριστερὰ» καὶ νὰ ἀναδιφήση τάς ἀπό-
ψεις ἐκείνων ποὺ σήμερα εὑρίσκονται εἰς τὸ πλευρὸν
τοῦ συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» διὰ τὰ νέα θρησκευτικά;

Τὸ ἐπικίνδυνον τῆς ὅλης ὑποθέσεως δὲν εἶναι βεβαί-
ως ἡ ἐλευθερία, τὴν ὁποίαν πρέπει νὰ ἔχη κάθε Μη-
τροπολίτης, ἡ ὁποία εἶναι δεδομένη καὶ ἐπιθυμητή. Ἡ
ἀνησυχία ἤρχισε, ὅταν οἱ τέσσερις Μητροπολῖται τῆς
Θράκης ἐξέδωσαν ἀνακοινωθὲν ὅπου συμφωνοῦσαν μὲ
τὴν Κατευθύνσιν Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, τὴν ὁποίαν ἐκι-
νητοποίησαν πρόσωπα τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται καὶ εἰς
τὸν σύνδεσμον «ΚΑΙΡΟΣ» καὶ ἐμπλέκονται καὶ μὲ τὰ
νέα θρησκευτικὰ (δεδηλωμένοι ἀριστερῶν φρονημά-
των ἔνιοι ἐξ αὐτῶν). Μάλιστα, ὡς ἐγράφη καὶ ἄλλοτε
εὐλογία διὰ τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν ἦλθε καὶ ἀπὸ τὸν
Πατριάρχην Βαρθολομαῖον. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀναζη-
τήση κανεὶς πόσας φορὰς μεταβαίνουν οἱ Μητροπολῖ -
ται αὐτοὶ εἰς τὸ Φανάρι ἢ πόσας ἐπισκέψεις δέχονται
ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν. Εἶναι καλύτερον νὰ ἐνθυ-
μηθῆ κανεὶς τὰς σχέσεις τοῦ Πατριάρχου μὲ τὴν παροῦ -
 σαν δῆθεν ἀριστερὰν Κυβέρνησιν. Ἐγράφη καὶ ἄλλοτε
διὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως π.χ κ. Ἀμανατίδης, κ.
Σκουρλέτης κ.ἄ., τὰ ὁποῖα ἔχουν στενὰς σχέσεις μὲ
πρόσωπα τοῦ Πατριαρχείου. Προσφάτως ἔρριξε φῶς

εἰς τὸ ζήτημα
ἄρθρον μὲ τίτλον
«Τὸ τρίγωνο Κυβέρ-
νηση – Ἐκκλησία –
Φανάρι καὶ τό…
ἀπεταξάμην Τσί-
πρα» εἰς τὴν ἱστοσε-
λίδα 15minutes.gr
τῆς 4ης Ὀκτωβρίου
2016:

«Πρὶν περίπου
δέκα ἡµέρες, σὲ µία
ἀπὸ τὶς πολλές,
ἄγνωστες στὸ εὐρὺ
κοινὸ καὶ στοὺς δη-
µοσιογράφους, συ-
σκέψεις τοῦ ἄτυπου
πολιτικοῦ κέντρου
τῆς κυβέρνησης,

πρῶτο θέµα συζήτη-
σης ἦταν τὸ ζήτηµα

τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν. 
Παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ἔγινε

ἐκτενὴς συζήτηση γιὰ τὶς ἀντιδράσεις καὶ τὸν ἀντίκτυπο
ποὺ ἔχει στὴν κυβέρνηση ἡ σύγκρουση τοῦ ὑπουργοῦ
Παιδείας Νίκου Φίλη µὲ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐκεῖ λέγεται, παρουσίᾳ καὶ τοῦ Ν. Φίλη, ὅλοι ἀκόµα καὶ
ὁ Ἀλ. Τσίπρας ὄχι µόνο συµφώνησε µὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς
διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλὰ ζήτησε ἀπὸ
ὅλους νὰ στηρίξουν τὸν ὑπουργὸ Παιδείας. Στὸ
πλευρὸ τοῦ Ν. Φίλη τάχθηκαν ὁ Νίκος Παππᾶς καὶ οἱ
συνοδοιπόροι του, πολιτικὰ τέκνα τοῦ Γιάννη Μπανιᾶ,
οἱ Νίκος Βούτσης καὶ Πάνος Σκουρλέτης� 

Τί συµβαίνει πραγµατικὰ ὅµως στὴ σύγκρουση Φί-
λη-Ἐκκλησίας; Οἱ µυηµένοι λένε ὅτι ὁ ὑπουργὸς Παι-
δείας δὲν ἔχει τὰ θρησκευτικὰ ὡς βασικὸ λόγο γιὰ ἀντί-
δραση στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ τονίζουν πὼς ὑπάρχει
στενὴ σχέση τοῦ ἰδίου καὶ τοῦ προέδρου τῆς Ἐπι-
τροπῆς Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλῆς Κώστα
Γαβρόγλου µὲ τὸ Φανάρι. Πῶς ἐµπλέκεται τὸ Φανάρι;
Φίλης καὶ Γαβρόγλου, λένε οἱ πιὸ µυηµένοι στὰ ἐκκλη-
σιαστικὰ θέµατα, συµφωνοῦν µὲ τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο γιὰ µία σειρὰ θεµάτων καὶ ὡς ἐκ τούτου
ἔρχονται σὲ κόντρα µὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ποὺ
διαφωνεῖ κατὰ καιροὺς µὲ τὸ Φανάρι».

Ἐπίλογος
Πρὸ μηνῶν περιοδεία τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τὴν

Θράκην εἶχε προσωρινῶς συσπειρώσει τοὺς Μητροπολί-
τας... Ἡ Τουρκία ἐπιχαίρει σήμερον διὰ τὴν ἵδρυσιν τῶν
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ποὺ ἐπεκρότησαν οἱ τέσσερις Μη-
τροπολῖται. Μὲ τὸν πρόεδρον τῆς Τουρκίας νὰ ἀμφι-
σβητῆ περαιτέρω τὴν Συνθήκην τῆς Λωζάννης, ἡ ὁποία
ἀφορᾶ κυρίως εἰς τὸ ζήτημα τῆς Θράκης, μὲ τὸ προσφυ-
γικὸν νὰ ἐπιβαρύνη τὰς περιοχὰς αὐτάς, ἐνῶ ἔχει ἱδρυθῆ
τουρκικὸν κόμμα εἰς τὴν περιοχὴν καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῶν
«Νέων Χωρῶν» νὰ παραμένη πάντοτε ἀνοικτὸν αἱ δη-
μόσιαι τοποθετήσεις ὅλων πρέπει νὰ εἶναι ἰδιαιτέρως
προσεκτικαί. Αἱ ρωγμαὶ μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας
εἶναι ἐμφανεῖς τὸ ἴδιον καὶ ἡ σύσφιξις σχέσεων Θράκης
καὶ Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῶ ἐπίκειται ἡ ἀναθεώρησις
τοῦ Συντάγματος. Ἀλήθεια, ὁ κ. Γ. Κτιστάκις, νομικός
σύμβουλος τοῦ Πατριαρχείου ἔχει σχέσιν μέ τόν κ. Γ. Κτι-
στάκι «πρωταγωνιστὴ τῆς πρωτοβουλίας» διά τό σχέδιον
χωρισμοῦ πού προώθησεν ὁ κ. Ν. Ἀλιβιζάτος;

Μεταναστευτικόν: Παγὶς ἢ εὐκαιρία;
τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, ρατσιστικά, ξενοφοβικὰ καὶ
ἀπάνθρωπα γνωρίσµατα. 

Ζοῦµε λοιπὸν σὲ µία χώρα ποὺ ἐνῷ πολλοὶ Ἕλληνες
βιώνουν τὸ φριχτὸ ρατσισµὸ καὶ τὶς διακρίσεις, τὴν προ-
κλητικὴ ἀδιαφορία τοῦ ἀντεθνικοῦ Κράτους µπροστὰ
στὴν ἐξαθλίωσή τους, ταυτόχρονα τὸ Κράτος αὐτὸ
σπαταλᾶ ἑκατοντάδες ἑκατοµµύρια εὐρὼ γιὰ τὴν προ-
νοµιακὴ µεταχείριση τῶν µεταναστῶν καὶ ἀπειλεῖ µὲ
ποινικὲς διώξεις αὐτοὺς ποὺ διαµαρτύρονται. 

Γνωρίζοντας οἱ ἄθλιοι "Πεµπτοφαλαγγίτες" ὅτι ὁ
λαὸς µας εἶναι φιλόχριστος, φιλόξενος καὶ φιλάνθρω-
πος, σκέφτηκαν νὰ τὸν ξεγελάσουν καὶ νὰ τὸν παρα-
πλανήσουν, λέγοντάς του ὅτι εἶναι ὑποχρέωση γιὰ ἕνα
"λαὸ καλῶν χριστιανῶν" νὰ δεχθεῖ στοὺς κόλπους του
τὴν πληµµυρίδα τῶν λαθροαλλοδαπῶν. Ὅλα αὐτὰ τὰ
ὄργανα τῆς Νέας Παγκόσµιας Τάξης πιπιλᾶνε ἀσταµά-
τητα τὴ καραµέλα τῆς Παγκοσµιοποίησης καὶ τῆς "Παν-
θρησκείας τῶν ἀνύπαρκτων ἀνθρωπίνων δικαιωµά-
των": "κάτω τὰ σύνορα", "Πατρίδα µας ὅλη ἡ γῆ","ὅλοι
παιδιὰ τοῦ ἴδιου Θεοῦ", "ἵνα πάντες ἕν ὦσι" καὶ ἕνα
σωρὸ ἄλλες ἀσυναρτησίες καὶ κενολογίες.

Ὅµως ἡ Ἀλήθεια τῆς Πίστεώς µας, ὅπως µᾶς τὴν
ἀποκάλυψε ὁ µόνος ἀληθινός, ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς
εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ µᾶς παρουσιά-
ζουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ διεστραµµένοι νεοεποχίτες. ∆ὲν θὰ
συναντήσουµε πουθενὰ στὸ Εὐαγγέλιο, συγκρητι-
σµοὺς καὶ ἀναµείξεις ἐθνῶν, ποὺ ἐπιδιώκει νὰ µᾶς ἐπι-
βάλει ἡ Νέα Παγκόσµια Τάξη.

Ἀντιθέτως, θὰ διαπιστώσουµε ὅτι ἡ λαθροµετανά-
στευση ἀποτελεῖ ἐναντίωση καὶ ἀντιστράτευση στὸ θέ-
ληµα καὶ στὴν πρόνοια τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ.

Μόνο µὲ τὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ βάπτισµα εἶναι
δυνατὸν νὰ ἀρθοῦν τὰ ἐµπόδια ποὺ χωρίζουν τοὺς
Ὀρθόδοξους Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς ἑτερόθρησκους
ἀλλοδαπούς. ("Πορευθέντες οὖν µαθητεύσατε πάντα
τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνοµα τοῦ Πατρὸς
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, διδάσκοντες
αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν· καὶ ἰδοὺ
ἐγὼ µεθ’ ὑµῶν εἰµι πάσας τὰς ἡµέρας ἕως τῆς συντε-
λείας τοῦ αἰῶνος. Ἀµήν." Ματθ. κη΄ 18-20.)

Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἔχει ὁρίσει τὶς ἀνθρώπινες κοι-
νωνίες, τὶς φυλὲς καὶ τὰ ἔθνη, τοὺς τόπους διαβίωσής
των πάνω στὴ Γῆ, τὰ ὅρια αὐτῶν, καθὼς καὶ τὸ χρόνο
ζωῆς των. Ἐπίσης, τὰ ἔθνη ἔχουν ἀπὸ ἕνα τουλάχιστον
φύλακα ἄγγελο, ὡς φύλακα τῶν συνόρων ὁλοκλήρου
τῆς χώρας των: «Ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν κατὰ ἀριθµὸν
ἀγγέλων Θεοῦ» (∆ευτερον. 32:8).

Κατὰ τὴ Χριστιανικὴ διδασκαλία, ἡ µαζικὴ µετακίνη-
ση πολιτῶν ἑνὸς ἔθνους, ἀπὸ τὰ ἐδάφη τοῦ κράτους
των, πρὸς τὰ ἐδάφη ἄλλου ἔθνους (κράτους), ποὺ
συντελεῖται συστηµατικά, κρυφά, ἀνεξέλεγκτα καὶ πα-
ράνοµα (δηλαδὴ ἡ λαθροµετανάστευση ἀλλοεθνῶν,
ποὺ γίνεται, παρὰ τὴ θέληση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἀρχῶν

τοῦ κράτους, ποὺ δέχεται τὴν παραβίαση τῶν συνό-
ρων του, καὶ χωρὶς τὴν τήρηση τῶν νοµίµων προϋπο-
θέσεων καὶ διαδικασιῶν, ποὺ ρυθµίζουν διεθνῶς τὶς
διακρατικὲς σχέσεις), καὶ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα (ἢ καὶ
σκοπὸ) τὴ νόθευση καὶ τὴν ἀλλοίωση τῆς πληθυ-
σµιακῆς σύνθεσης καθὼς καὶ τὴν διάρρηξη τῶν συνε-
κτικῶν (φυλετικῶν, ἱστορικῶν, πολιτισµικῶν καὶ θρη-
σκευτικῶν) δεσµῶν τοῦ προσ βαλλόµενου ἔθνους
(κράτους) ἀποτελεῖ κακόβουλη καὶ κατάφωρη παρα-
βίαση, ὄχι µόνο τῆς ἀνθρώπινης ἔννοµης τάξης (διε-
θνοῦς καὶ Ἐθνικοῦ δικαίου), ἀλλὰ καὶ τῆς Θείας Ἔννο-
µης Τάξης. Πολὺ περισσότερο καὶ ἐµφανέστερα, µάλι-
στα, ὅταν οἱ λαθροεισβολεῖς εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ ἀλλοε-
θνεῖς, καὶ ἀλλόθρησκοι, ὁπότε οἱ πολίτες τοῦ προσ -
βαλλόµενου κράτους (καὶ ἰδίως τῆς Ἑλλάδας, ποὺ
εἶναι στὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τους Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοὶ) κινδυνεύουν ἀπὸ µὲ ἀντίχριστες, εἰδωλο-
λατρικὲς καὶ δαιµονολατρικὲς δοξασίες, διδασκαλίες,
πρακτικές, ἐπιδόσεις καὶ παραδόσεις, µὲ ἀποτέλεσµα
νὰ δηµιουργεῖται κλῖµα θρησκευτικῆς ἀντιπαράθεσης
καὶ κοινωνικῆς ἀναταραχῆς. 

Ὁ ρατσισµὸς καὶ κάθε ἔννοια διάκρισης ἀνθρώπων,
καταδικάζονται ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία µας, διότι ἀποτε-
λοῦν ὕβρη κατὰ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος "ἐποίησέ τε ἐξ
ἑνὸς αἵµατος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ πᾶν
τὸ πρόσωπον τῆς γῆς" (Πράξ. 17, 26). Ὁ κάθε ἄνθρω-
πος, ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα , εἶναι
εἰκόνες τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι εἶναι ἀληθινοὶ ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοὶ δὲν κάνουν διακρίσεις στοὺς ἀνθρώπους ἀνα-
λόγως µὲ τὴ φυλὴ καὶ τὴ θρησκεία στὶς ὁποῖ ες ἀνήκουν,
ἀλλὰ ἀρνοῦνται κατηγορηµατικῶς τὴ νόθευση τοῦ
ἔθνους τους ἀπὸ ἀλλοεθνεῖς καὶ κυρίως ἀπὸ ἀλλόθρη-
σκους. Ἔχουν τὴν πεποίθηση ὅτι ὅλοι µόνο διὰ µέσου
τῆς πίστεως στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ γίνονται ἰσότιµοι υἱοὶ
τοῦ Θεοῦ (Γαλ. γ' 23- δ' 5). Πῶς κατορθώνεται αὐτό;
Μόνο διὰ τοῦ βαπτίσµατος. “Όσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβα-
πτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε”. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴ στιγµὴ
ποὺ ὁ ἄνθρωπος δεχθεῖ τὸ βάπτισµα, ἐνδύεται τὸν
Χριστό. “Τοῦ Χριστοῦ τὸν τύπον καὶ τὴν ἰδέαν περιε-
βάλλεσθε· τῷ Χριστῷ ἀφοµοιώθητε”. Ὅλοι λοιπὸν οἱ
βαπτισµένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀνεξαρτήτως κατα-
γωγῆς δὲν διακρίνονται µεταξύ τους, ἀλλὰ εἶναι υἱοὶ τοῦ
Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

Ἡ περίφηµη φράση ποὺ ὁρισµένοι ἀδαεῖς καὶ διε-
θνιστὲς παρερµηνεύουν, ὅτι “οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ
Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν
καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑµεῖς (ἐξυπακούεται οἱ καθαροὶ τῇ
καρδίᾳ βαπτισθέντες) εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ”, δὲν
καταργεῖ τὰ ἔθνη, οὔτε ὑποστηρίζει τὴν ἀπορρόφηση
τῶν λαῶν µέσα στὴ δίνη οἰκουµενιστικῶν, διεθνιστικῶν
θεωριῶν καὶ ποικιλώνυµων δοξασιῶν µὲ δῆθεν χρι-
στιανικὸ µανδύα.

Ἑποµένως, γιὰ ἐµᾶς τοὺς Ἕλληνες, ὁ ἀγώνας γιὰ τὴ
διατήρηση τῆς ἑλληνορθόδοξης αὐτοσυνειδησίας µας
καὶ τῆς ὁµοιογενοῦς σύστασης τοῦ ἔθνους µας, εἶναι
ὕψιστο ἱερὸ καθῆκον καὶ ζήτηµα ζωῆς καὶ θανάτου.

Πῶς ἡ Τουρκία προσπαθεῖ νὰ ἀλλοιώση...
ἀπὸ τὴν Τουρκία, µὲ βαθιὲς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ τοὺς Τουρκοκύ-
πριους. Γιὰ τοὺς φανατικοὺς µουσουλµάνους οἱ Τουρκοκύπριοι οὐδέποτε
θεωρήθηκαν ἱκανοποιητικὰ θρησκευόµενοι, ἐνῶ πολλὲς φορὲς κατηγορή-
θηκαν καὶ ὡς ἀλλόθρησκοι. 

Σύµφωνα µὲ τὸν Ἀχµὲτ Ντζιαβὶτ Ἄν, «ἡ πλειονότητα τῶν Τουρκοκυ-
πρίων δὲν ἀρέσκεται στὴν ἐµπλοκὴ τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων µὲ
τὰ πολιτικά», ὅπως καὶ ἀντιτίθεται στὴ χρήση τῆς θρησκείας γιὰ σκοποὺς
πολιτικῆς. Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἐγκρίνουν τὴ µαζικὴ προπαγάνδα γιὰ τὸ
Ἰσλάµ, ὅπως αὐτὴ γίνεται µέσα ἀπὸ διάφορες θρησκευτικὲς ὀργανώσεις
ποὺ ἔχουν δηµιουργηθεῖ κυρίως ἀπὸ ἐποίκους τῆς Ἀνατολίας καὶ φοιτητές.

Ὁ Ντζιαβὶτ Ἂν σηµειώνει πὼς ἐντὸς τῆς τουρκοκυπριακῆς κοινότητας
ὑπῆρχαν πάντα θρησκευόµενα ἄτοµα, ἀλλὰ ἦταν µειονότητα καὶ οὐδέπο-
τε διακατέχονταν ἀπὸ φανατισµό. Ἐνδεικτικὸ τῆς ὅλης κατάστασης ἀποτε-
λοῦν οἱ ἀναφορὲς τοῦ σεΐχη Ναζὶµ στὴ διάρκεια ἑνὸς συνεδρίου µὲ τὴν
ὀνοµασία «Κογκρέσσο τοῦ Μεγάλου Ἰσλὰµ», ποὺ πραγµατοποιήθηκε
στὴν κατεχόµενη Λευκωσία στὶς 22 ∆εκεµβρίου 1996.

Ὁ σεΐχης Ναζὶµ χαρακτήρισε τοὺς Τουρκοκύπριους ὡς «ἕνα ξεχωριστὸ
εἶδος ἀνθρώπων, ποὺ εἶναι ἔξυπνο καὶ µὲ πολλὲς δαιµονικὲς ἰδέεςN Ὅλοι
αὐτοὶ οἱ ἰµάµηδες ποὺ στέλνονται ἀπὸ τὴν Τουρκία δὲν γνωρίζουν τοὺς
Τουρκοκύπριους. Μπορῶ νὰ πείσω ἑκατοµµύρια, ὅµως τὰ τελευταῖα 60
χρόνια, ἔχω κουραστεῖ νὰ προσπαθῶ νὰ πείσω αὐτὸ τὸ µιλέτι (τῶν Τουρ-
κοκυπρίων)». 

Σήµερα στὰ κατεχόµενα ὑπολογίζεται ὅτι φοιτοῦν περὶ τὰ 600 ἄτοµα
στὶς δύο θεολογικὲς σχολὲς στὸ «πανεπιστήµιο» Ἐγγὺς Ἀνατολῆς καὶ
«πανεπιστήµιο» Κοινωνικῶν Ἐπιστηµῶν ἐνῶ ἄλλοι 800 φοιτητὲς παρα-
κολουθοῦν µαθήµατα σὲ θεολογικὰ κολλέγια. Σχεδὸν ὅλοι οἱ φοιτητὲς εἶναι
νεαρὰ ἄτοµα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν Τουρκία µέσῳ ὑποτροφιῶν, ἐνῶ
ὑπάρχει κι ἕνας µικρὸς ἀριθµὸς παιδιῶν ἐποίκων τῆς Ἀνατολίας. Ὅσον
ἀφορᾶ τοὺς καθηγητές, ὅλοι προέρχονται ἀπὸ τὴν Τουρκία. 

Τὸ νεοσυσταθὲν θεολογικὸ κολλέγιο Χαλὰ Σουλτὰν εἶναι µέρος ἑνὸς µε-
γαλύτερου οἰκοδοµήµατος µὲ οἰκοτροφεῖο, µεγάλο τζαµί, αἴθουσες συνε-
δριάσεων καὶ καταστήµατα καὶ θὰ στοιχίσει γύρω στὰ 80 ἑκατοµµύρια δολ-
λάρια. Τὸ τζαµὶ Χαλὰ Σουλτὰν θὰ ἔχει τέσσερις µιναρέδες καὶ θὰ εἶναι ἕτοι-
µο µέχρι τὸ 2017 µὲ τὸ κόστος ἀνέγερσής του νὰ φτάνει τὰ 30 ἑκατοµµύ-
ρια δολλάρια. Ἀκόµα ἕνα µεγάλο τζαµὶ κτίζεται κοντὰ στὸ «πανεπιστήµιο»
Ἐγγὺς Ἀνατολῆς µὲ ἕξι µιναρέδες καὶ ἀναµένεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἐντὸς
τοῦ 2017.   Τζαµιὰ ποὺ τιµοῦν τοὺς κατακτητές. 

Πρὶν ἀπὸ τὸ 1974 σ’ ὅλη τὴν Κύπρο ὑπῆρχαν περίπου 300 τζαµιά. Στὶς
ἀστικὲς περιοχὲς τὰ πλεῖστα τζαµιὰ δὲν εἶχαν κἄν µιναρέ. Μέχρι τὸ τέλος
τοῦ 1991 στὶς κατεχόµενες περιοχὲς ὑπῆρχαν 141 τζαµιὰ ἀλλὰ τὰ 58 ἐξ
αὐτῶν δὲν εἶχαν ἰµάµη, γιὰ νὰ τελέσει προσευχές.

Τὰ δεδοµένα ὡστόσο διαφοροποιοῦνται στὴ συνέχεια καὶ τὸ 1999 τὸ
τµῆµα Θρησκευτικῶν Θεµάτων -µὲ προσωπικὸ 13 ἄτοµα- ἐργοδοτοῦσε
135 ἰµάµηδες σὲ ὅλα τὰ τζαµιά, µὲ µόνο 5 ἐξ αὐτῶν νὰ εἶναι ἀπόφοιτοι κά-
ποιας θεολογικῆς σχολῆς, καὶ ἄλλοι 56 ἰµάµηδες εἶχαν διοριστεῖ ἀπὸ τὴν
Τουρκία. Στὰ τέλη τοῦ 2012 ὁ ἀριθµὸς τῶν τζαµιῶν στὰ κατεχόµενα φτάνει
τὰ 199, στὰ ὁποῖα ἐργοδοτοῦνται 255 ἰµάµηδες καὶ µουεζίνηδες.

Ἐπιπρόσθετα ἄλλοι 103 ἰµάµηδες πληρώνονταν ἀπὸ τὴν τουρκικὴ
«πρεσβεῖα» στὴν κατεχόµενη Λευκωσία. Ὁ συνολικὸς ἀριθµὸς ἰµάµηδων
-συµπεριλαµβανοµένων καὶ τῶν τριῶν ποὺ ἐργάζονται στὶς ἐλεύθερες πε-
ριοχὲς- φτάνει τοὺς 361, ἐκ τῶν ὁποίων µόλις 10 ἐργοδοτοῦνται σὲ µόνιµη
βάση, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι εἶναι µὲ συµβόλαια. Τὸ 2014 ὑπῆρχαν στὰ κατε-
χόµενα 260 ἰµάµηδες ποὺ πληρώνονταν ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ «πρωθυ-
πουργοῦ» τοῦ ψευδοκράτους καὶ ἄλλοι 120, οἱ ὁποῖοι λάµβαναν τοὺς µι-
σθούς τους ἀπὸ τὴν «τουρκικὴ πρεσβεία» στὰ κατεχόµενα. 

Πέρα ὅµως ἀπὸ τὴν ἐργοδότηση ἰµάµηδων ἡ «τουρκικὴ πρεσβεία» συν -
έβαλε καὶ στὸ νὰ κτιστοῦν συνολικὰ ἐννέα τζαµιὰ σὲ διάφορες περιοχὲς
στὰ κατεχόµενα. Ἕνα ἐξ αὐτῶν βρίσκεται στὴν Κερύνεια καὶ κτίστηκε τὸ
1999 χρησιµοποιώντας τὸ στὺλ τῆς Ἀνατολίας καὶ φέρει τὸ ὄνοµα τοῦ
Νουρετὶν Ἐρσὶν πασᾶ, τοῦ διοικητῆ τῶν τουρκικῶν δυνάµεων ποὺ εἰσέβα-
λαν στὴν Κύπρο τὸ 1974.

Ἀκολουθεῖ ἀνάλογο τζαµὶ στὴν Ἀµµόχωστο τὸ 2003, τὸ ὁποῖο πῆρε τὸ
ὄνοµα τοῦ Φαζὶλ Πολὰτ πασᾶ, τοῦ Τούρκου διοικητῆ ποὺ κατέλαβε τὴν
πόλη τὸ 1974. 

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2005 ὑπῆρχαν συνολικὰ 173 τζαµιὰ καὶ ἕνα ποσὸ τῆς
τάξης τῶν 3,5 ἑκατοµµυρίων τουρκικῶν λιρῶν (περίπου ἕνα ἑκατοµµύριο
εὐρὼ) διαµοιράστηκε γιὰ σκοποὺς ἀνέγερσης ἄλλων 12 τζαµιῶν. Ἀπὸ τῆς
ἀνάληψης τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸ ΑΚΡ (Κόµµα ∆ικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης)
στὴν Τουρκία, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ 2002, ἀπὸ τὰ 39 νεοεγερθέντα τζαµιὰ τὰ
37 ἦταν σὲ κατεχόµενα ἑλληνοκυπριακὰ χωριὰ καὶ ὅλα ἦταν ἀντίγραφα
τοῦ µεγάλου τζαµιοῦ στὴν Κερύνεια µὲ ἕνα ἢ δύο µιναρέδες. 

Ὅλα αὐτὰ προκαλοῦν τὴν ἀντίδραση τῶν Τουρκοκυπρίων, οἱ ὁποῖοι κα-
ταγγέλλουν προσπάθεια ἐξισλαµισµοῦ τῶν κατεχοµένων. Ἡ τουρκοκυ-
πριακὴ συντεχνία δασκάλων (ΚΤΟΣ) ἐπέκρινε τὴ συµπερίληψη µαθηµά-
των κορανίου σὲ νεοεγερθέντα σχολεῖα. Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ ὀργάνωση
τὸ 2012 ἀναφέρει πὼς στὰ κατεχόµενα, ἐνῶ ὑπῆρχαν 192 τζαµιά, ὁ
ἀριθµὸς τῶν σχολείων ἦταν 160, 21 νοσηλευτήρια καὶ 17 νοσοκοµεῖα.   

Ἕνας ἔποικος/ συνοµιλητὴς 
Ἕνας ἔποικος ἀπὸ τὴν Ἀνατολία, ὁ καθηγητὴς Ταλὶπ Ἀταλάϊ, ἐγκατα-

στάθηκε µαζὶ µὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν κατεχόµενη Ἀµµόχωστο τὸ 1975,
ὅταν ἦταν 7 ἐτῶν. Τὸ 2010 διορίστηκε ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα ὡς «Μουφτὴς τῆς
Κύπρου». Ἡ τοποθέτησή του στὴ θέση τοῦ διευθυντῆ Θρησκευτικῶν Θε-
µάτων συνοδεύτηκε µὲ τὸ νὰ ἀποκτήσει τὸ τµῆµα του πέντε γερµανικὲς λι-
µουζίνες, προκαλώντας ἔντονες ἀντιδράσεις.

Ὁ Ταλὶπ Ἀταλάϊ, καθηγητὴς Θεολογίας, ἐκπροσωπεῖ τὴν τουρκοκυ-
πριακὴ κοινότητα στὶς ἐπαφὲς µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ
γίνεται δεκτὸς ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας, παρὰ τὸ γε-
γονὸς ὅτι ὁ ἴδιος δὲν εἶναι Τουρκοκύπριος.
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Ἐµπρὸς δι’ ἕν νέον ἡρωϊκὸν ἔπος!
ἡ µεγαλυτέρα παγίς, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ µόνη. Εὔκολοι λύ-
σεις δὲν ὑπάρχουν, διότι αὐταὶ δὲν εἶναι ἡρωϊκαί, καὶ εἰς
κρισίµους καταστάσεις µόνον ἥρωες µποροῦν νὰ ἀνοί-
ξουν ὁδὸν πρὸς τὴν ἐλευθερίαν. Ὅταν λοιπὸν διατυµ-
πανίζεται ὡς εὔκολος λύσις ἡ «οἰκουµενικὴ κυβέρνησις»
θὰ πρέπη νὰ ἀναρωτηθῆ κάθε Ἕλλην, ἂν αὐτὸ δὲν µε-
ταφράζεται ὡς συνυπογραφὴ ἀπὸ ὅλα τὰ κόµµατα τῆς
πολιτικῆς ὑποταγῆς, δηλαδὴ µετάβασις ἀπὸ τοὺς τεχνο-
κράτας τῆς οἰκονοµίας εἰς τὴν τεχνοκρατικὴν πολιτικήν.

Ποῦ θὰ εὑρεθοῦν ὅµως οἱ ἥρωες; Ἡ πρόσφατος συ-
ζήτησις εἰς τὴν Βουλὴν διὰ τὴν διαπλοκὴν καὶ αἱ ἀποκα-
λύψεις σκανδάλων ἑκατέρωθεν καὶ αἱ βολαὶ ἔνθεν κακεῖ -
θεν κατέδειξαν ὅτι σωτῆρες δὲν δύνανται νὰ ἀποβοῦν οἱ
ὀλετῆρες. Ὅσοι ὡδήγησαν τὴν Χώραν εἰς τὴν παροῦσαν
κατάστασιν καὶ ὅσοι συνεχίζουν νὰ ἀκολουθοῦν τὸν ἴδιον
ἀδιέξοδον δρόµον δὲν εἶναι ἁπλῶς ὑπαίτιοι τῶν τόσων
δεινῶν ποὺ περιεκύκλωσαν τὴν πολυβασανισµένην
αὐτὴν γῆν, ἀλλὰ δὲν ἔχουν ἢ δὲν θέλουν νὰ ἔχουν ὁρα-
µατισµούς. ∆ὲν ὑπάρχει δι’ αὐτοὺς µέλλον. Οἱ δεξιοὶ ζοῦν
µὲ τὸ παρελθὸν καὶ οἱ ἀριστεροὶ ζοῦν µὲ τὸ παρόν. Αὐτὸ
ἀποδεικνύουν καὶ τὰ λόγια τους. Ἀκοῦµε ὅτι «τὰ δύσκο-
λα εἶναι πίσω µας» (ἐνῶ λαµβάνουν συνεχῶς νέα µέτρα),
χωρὶς νὰ µᾶς λένε τί ἀναµένοµεν «µπροστά µας».
Ἀκούοµεν ἄλλοτε ὅτι «βλέπουµε φῶς στὸ τοῦ νελ», χωρὶς
νὰ µᾶς λέγουν εἰς ποίαν στοὰν ἔχουν ρίξει τὴν Χώραν,
ὥστε νὰ ἀχνοφαίνεται εἰς τὸ βάθος ὁ παράδεισος ποὺ
ὅλο ἀποµακρύνεται δι’ αὐτὸ καὶ τὸ φῶς ἐξασθενεῖ.
Ἀκούοµεν διὰ µεταρρυθµίσεις, ἐνῶ γνωρίζοµεν τὰ ἀπο-
τελέσµατα τῆς σπουδαίας «Μεταρρυθµίσεως» τοῦ Γερ-
µανοῦ Λουθήρου. Ἀκούοµεν ὅτι τὸ πρόβληµα τόσα χρό-
νια ἦταν ὅτι δὲν ἔχοµεν κράτος καὶ παιδείαν «οὐδετερό-
θρησκη». Εἶναι δυνατὸν ἀπὸ κάτι οὐδέτερον νὰ προκύ-
ψη κάτι ὠφέλιµον; Οὔτε εἰς τὴν φύσιν αὐτὸ δὲν συµβαί-
νει. Αὐτὸ ὅµως ποὺ ἐπιχειρεῖται εἶναι ἡ ἐξουδετέρωσις κά-
θε δυνάµεως ποὺ θὰ ἠδύνατο νὰ συµβάλη θετικῶς καὶ
κυρίως τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ αὐτὸ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν διά-
πλασιν νωθρᾶς ἄβουλης νεολαίας, ἀπὸ ἕνα µάθηµα
θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖον θὰ εἶναι ὡς πολυκατάστηµα
θρησκειῶν διὰ καταναλωτὰς ἰδεολογιῶν, ἄνευρον καὶ
ἀδιάφορον. Ἐφ’ ὅσον θὰ καταστήσουν νεκρὰν τὴν ψυ-
χήν τους ἀπὸ τὴν πίστιν εἰς τὸν Κύριον καὶ ἀπὸ κάθε πα-
τριωτικὴν ἰδέαν, ἀφοῦ εἰς τὸ πρόγραµµα ἀλλαγῶν εὑρί-
σκεται ἡ ἱστορία καὶ ἡ γλῶσσα, θὰ ἔχη ἐπιτευχθῆ ἡ δια-
γραφὴ τοῦ ἔπους τοῦ ’40 ὄχι ὡς µνήµη, ἀλλὰ ὡς φλόγα
ἐπαναστατική.

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάστασις
Ἀντιστέκεται σήµερον ἡ Ἐκκλησία; Ὑπουργὸς τῆς Κυ-

βερνήσεως, αὐτῆς ποὺ θεωρεῖ ὅτι τὸ ἔπος τοῦ ’40 ἐγρά-
φη χωρὶς νὰ εἶναι ἡ Ὑπέρµαχος Στρατηγὸς εἰς τοὺς προ-
µαχῶνας ὑπερασπίσεως τῶν πατρίων ἐδαφῶν, ἰσχυρί-

σθη ὅτι ἡ Ἐκκλησία συνθηκολογεῖ µὲ τὴν ἐξουσίαν. Ἡ διά-
ψευσις προέρχεται ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν ἱστορίαν. Ἂς ἐµβα-
θύνωµεν ὅµως εἰς τὴν ὑπὲρ-ἱστορίαν, τὴν πνευµατικὴν
διάστασιν ποὺ κινεῖ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ Ἐκκλησία εὑρί-
σκεται πάντοτε µεταξὺ δύο πολέµων. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ
ἀόρατος πόλεµος, ὁ πόλεµος µὲ τὴν ἐξουσίαν ὡς ἰδέαν.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει, διὰ νὰ ἐπιβάλλεται, ἀλλὰ διὰ
νὰ σταυρώνεται. Ἡ ἱερωσύνη ἐννοήθη πάντοτε ὡς δια-
κονία, ἀντιθέτως µὲ τὸν Παπισµόν, ποὺ ὄχι µόνον ἐδηµι-
ούργησε κράτος µὲ στρατόν, ἀλλὰ ἤδη κατὰ τὸν µεσαί-
ωνα οἱ «δεσπότες» ἦσαν καὶ «ἱππότες», ποὺ ἐξήγγειλαν
διαφόρων εἰδῶν σταυροφορίας. Αὐτὸς ὁ πνευµατικὸς
πόλεµος θὰ ὑφίσταται ἕως συντελείας τῶν αἰώνων. ∆ὲν
εἶναι δυνατὸν ὅµως νὰ ἐπικαλῆται κανεὶς αὐτόν, διὰ νὰ
ζητῆ ἀπὸ τὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ
µὴ προειδοποιῆ διὰ τὰς ἐπερχοµένας συµφοράς. Ἡ
Ἐκκλησία µαρτυρεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ αὐτὸ ἀπαιτεῖ προ-
φητικὸν λόγον. Καὶ οἱ προφῆται ἐµαρτύρησαν µαρτύρια
µεγάλα, διότι κατήγγειλαν τὴν κοσµικὴν ἐξουσίαν, ὅτι πα-
ρεπλάνει τὸν λαόν. Εἰς αὐτὸ τὸ σηµεῖον ἔρχεται ὁ δεύτε-
ρος πόλεµος, ὁ ἀκήρυχτος πόλεµος. Εἶναι ὁ πόλεµος τοῦ
κράτους πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν. Καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει γρά-
ψει ἔπη ἐπῶν ἔναντι κατακτητῶν. Αὐτοὶ ἦταν ἀρχικῶς οἱ
Ρωµαῖοι Αὐτοκράτορες καὶ µεταγενεστέρως οἱ Ἰσλαµισταὶ
καὶ οἱ ὑλισταὶ τοῦ καταπετάσµατος. Ὅλα τὰ ἀντιµετώπι-
σεν ἡ Ἐκκλησία καὶ τὴν θεοποίησιν ἀνθρώπων καὶ τὸν
φανατισµὸν τοῦ ψεύδους καὶ τὸν µηδενισµὸν καὶ ἐξῆλθεν
ἀλώβητος. Μήπως σήµερον δὲν εἶναι πνευµατικὸν ζήτη-
µα ἡ ἀναβίωσις τῆς «Ἁγίας Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ
Γερµανικοῦ Ἔθνους»; Μήπως εἶναι «ἰσόθεος ὁ Πρωθυ-
πουργὸς» ποὺ δὲν ὁρκίζεται; Μήπως ὁ ὀθωµανισµὸς τῆς
γείτονος δὲν ἐπανέρχεται µὲ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν νὰ γίνεται
τζαµί; Μήπως τὸ προσφυγικὸν δὲν προεκλήθη ἀπὸ τὴν
ἐπέλασιν τοῦ ISIS; Μήπως ὁ ὑπαρκτὸς σοσιαλισµὸς τῆς
ἀριστερᾶς δὲν εἶναι µηδενισµός; Μήπως ἡ µασονία τῶν
δεξιῶν δὲν εἶναι εἶδος οἰκουµενιστικοῦ-συγκρητιστικοῦ
µηδενισµοῦ;

Κλῆσις διὰ νέον ἔπος
Ἡ Ἐκκλησία πάντοτε ἔτρεφεν ὡς µάνα ἀλλὰ καὶ ἐπαι-

δαγώγει. Τὸ παράδειγµα τοῦ ἀειµνήστου π. Χαραλάµ-
πους Βασιλοπούλου εἶναι χαρακτηριστικόν: Εἰς τὴν κα-
τοχὴν ἐσίτιζε τοὺς πένητας καὶ µετακατοχικῶς ἐνέπλη-
σεν τοὺς πενοµένους µὲ λόγον Θεοῦ ἔχων τὸν Ο.Τ. ὡς
πεδίον µάχης. Ἕνα ἔπος ἀπαιτεῖ ἔπη, δηλ. λόγον, ὁρί-
ζοντες, ὅραµα! Τὰ «ἔπη» προϋποθέτουν πνευµατικὰ
ἀναστήµατα καὶ αὐτὰ ἀναζητεῖ ὁ λαός. Εἰς τὴν πολιτικὴν
ὑπῆρξεν µετὰ τὸ «ἔπος» τοῦ ’21 ὁ Ἰ. Καποδίστριας καὶ
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν κατὰ τὸ ἔπος τοῦ ’40 ὁ µακ. Χρύσαν-
θος. Οἱ συνεχισταὶ αὐτῶν ὑπάρχουν καὶ ἡ ὥρα τοῦ
ἀγῶνος κατέφθασε. Ἂς φανῶµεν ὅλοι ἀντάξιοί των.
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Ἡ Θράκη εἰς τό ἔλεος τῶν ἐθνοκτόνων - Οἱ Ποµάκοι καί οἱ ἀνόητοι - 
Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ οἱ
Βούλγαροι, οἱ ὁποῖοι κατέκτησαν τὴν περιοχὴ τῶν
Ἀγριάνων.

Ὑπάρχουν βυζαντινὲς ἱστορικὲς πηγές, οἱ ὁποῖες
ὀνοµάζουν τὴν περιοχὴ ποὺ κατοικοῦν καὶ σήµερα οἱ
Ποµάκοι «Ἀχρίδα». Αὐτὸ εἶναι φυσικό, εἰς τὰ τέλη τῆς
πρώτης χιλιετίας ὁλόκληρος ἡ Θρᾴκη καὶ ἡ σηµερινὴ
Βουλγαρία ἀποκαλοῦντο Μακεδονία, µὲ µακεδονικὰ
τοπωνύµια. Ἡ µακεδονικὴ βυζαντινὴ δυναστεία τοῦ
Αὐτοκράτορα Βασιλείου τοῦ Β΄ κλπ. ἀποκαλεῖτο Μακε-
δονική, ἂν καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀδριανούπολη. Τὴν
ἐποχὴ ἐκείνη οἱ Ἀγριάνες ἐµφανίζονται εἰς τὶς βυζαν-
τινὲς ἱστορικὲς πηγὲς ὡς Ἀχρίδαι. Αὐτοὶ οἱ Ἀχρίδαι δὲν
εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ ἦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἀγριάνες. Ἄλλη
ἐξήγηση δὲν ὑπάρχει.

Αὐτοὶ οἱ Ἀχρίδαι ἐξισλαµίστηκαν βιαίως µεταξὺ 1656
καὶ 1660 εἰς τὴν Φιλιππούπολη ὑπὸ τοῦ Σεχµεντὶν
Πασᾶ. Αὐτοὶ οἱ ἐξισλαµισθέντες Ἀγριάνοι καὶ οἱ Ἀχρίδαι
εἶναι οἱ σηµερινοὶ Ποµάκοι. Καὶ ἐδῶ δὲν ὑπάρχει ἄλλη
ἐξήγηση, πολλῷ µᾶλλον ἀφοῦ ἡ τύχη των εἶναι µονα-
δικὴ εἰς τὰ Βαλκάνια: Σέρβοι, Ἀλβανοὶ καὶ Ἕλληνες
ὑπέστησαν τὰ ἴδια. Εἰς ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις
τὸ θρησκευτικὸ συναίσθηµα νίκησε τὴν ἐθνικὴ συν -
είδηση. Ἴδετε καὶ σήµερα τὴν Ἰταλία. Οἱ Ἕλληνες
τῆς Σικελίας καὶ Νοτίου Ἰταλίας ἔγιναν πρῶτα Κα-
θολικοὶ καὶ κατόπιν ἀπώλεσαν τὴν ἐθνική τους συνεί-
δηση.

Ἔτσι οἱ Ἀγριάνοι-Ἀχρίδαι ἔγιναν µουσουλµάνοι µέ-
χρι ποὺ ὁ Ἀτατοὺρκ τοὺς εἶπε, ὅπως εἰς ὅλους τοὺς
µουσουλµάνους τῆς Μ.Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης, ὅτι
εἶναι Τοῦρκοι. Οἱ Ἀγριάνοι-Ποµάκοι δὲν τὸ ἀπεδέχθη-
σαν ἀπολύτως, ὅπως καὶ δὲν τὸ ἀπεδέχθησαν καὶ οἱ

Κοῦρδοι τῆς Μ. Ἀσίας. Τοὺς Κούρδους τοὺς κατασφά-
ζουν οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὸ 1925. Τοὺς Ποµάκους τοὺς
προστάτευσαν καὶ ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ Ἑλλάδα.

Καὶ ἐρχόµαστε τώρα εἰς τοὺς ἐπικίνδυνους γιὰ τὸ
Ἔθνος, εἰς τοὺς ἀνόητους τοῦ Κράτους τοῦ Κολω-
νακίου: 1ον) Ἀγνόησαν τὴν µετατροπὴ τῶν Μου-
σουλµάνων εἰς Τούρκους ἀπὸ τὸν Ἀτατούρκ. 2ον)
Τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἐµφυλίου καὶ τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου
µετέτρεψαν ὁλόκληρη τὴν Ἑλληνικὴ Θρᾴκη εἰς ἕνα
µεγάλο Γκέτο. «Μέσα» σὲ αὐτὸ ὅλοι: Ἕλληνες,
Μουσουλµάνοι καὶ Ποµάκοι! Σὲ συνέχεια ἄρχισαν
τὶς ὀσφυοκαµψίες ἔναντι τῆς «φίλης» Τουρκίας καὶ
ΥΠ0ΧΡΕΩΣΑΝ, παρὰ τὰς ἀντιδράσεις των, τοὺς
Ποµάκους νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ τουρκικὸ ἐκπαιδευτικὸ
σύστηµα.! 

Μάλιστα! Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀνόητοι τοῦ Κράτους τοῦ Κο-
λωνακίου, οἱ ἐπικίνδυνοι ἐθνοκτόνοι. Ἂς ψάξουν ὅπου
θέλουν εἰς τὸν κόσµο: Νὰ βροῦν ἕνα Ἐθνικὸ Κράτος,
τὸ ὁποῖον ὑποχρέωσε µία µειονότητά του νὰ ἀποδε-
χθεῖ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστηµα µιᾶς ὁµόρου χώρας, ἡ
ὁποία ἐγείρει ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν ἐθνικὴ καταγωγὴ τῆς
δικῆς του µειονότητας!

Αὐτὰ συµβαίνουν µόνον εἰς τὸ ἀνόητο Κράτος τοῦ
Κολωνακίου. Θαυµάστε το!

Ὑποσημείωση: Ὁ ἀρθρογράφος κρητικῆς (Μα-
ριοὺ/ Ν. Ρεθύμνης) καὶ θρακικῆς καταγωγῆς γεννήθη-
κε καὶ διαμένει εἰς τὴν Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικὲς-
Οἰκονομικὲς Ἐπιστῆμες καὶ Κοινωνιολογία εἰς τὴν
Βόννη καὶ Ἱστορία καὶ Πολιτιστικὴ κληρονομιὰ εἰς
τὴν Ἀθήνα. Διετέλεσε ἐπὶ 5 χρόνια ὑπάλληλος τῆς
Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς τῆς Γερμανίας καὶ ἐπὶ 30-ἐτία
Διπλωματοῦχος Ξεναγὸς γιὰ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπι-
κράτεια.
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Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες δύνανται...

ταπεινότητά µας εἰς σκεῦος ἐκλογῆς». Λόγοι οἱ ὁποῖοι ἀποδεικνύουν τήν
πίστη τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἀλλά καί τήν βαθειά θρησκευτικό-
τητα καί πίστη τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. ∆έν θά πρέπη
νά ξεχνᾶµε ὅτι ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ἄν καί στίς 4 Αὐγούστου 1936 διέλυσε
τήν Βουλή καί ἐγκατέστησε δικτατορία στήν Χώρα, προτίµησε νά ἀρνηθῆ
νά πληρώση χρέος τῆς Ἑλλάδος σέ Βελγική Τράπεζα. Αὐτό εἶχε σάν ἀπο-
τέλεσµα νά ἀντιµετωπίση ∆ιεθνές ∆ικαστήριο, στήν προσπάθειά του νά
ἐξασφαλίση τά ζωτικά συµφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τήν ἐσωτερική
καί ἐξωτερική ἀσφάλεια τῆς Χώρας, ὅπως χαρακτηριστικά εἶχε δηλώσει.
Ἀλλά καί ὁ λαός, ὅπως µᾶς πληροφορεῖ ὁ ἱστορικός, εἶχε καθολική συµµε-
τοχή στόν ἀγώνα. Στίς 11 τό πρωΐ τῆς 28ης τά προπύλαια τοῦ Πανεπιστη-
µίου ἦταν γεµάτα µέ κόσµο, ὅπου «ἐπικεφαλῆς στήν κοσµοθάλασσα ἐκεί-
νη ἦταν οἱ ∆ωδεκανήσιοι καί οἱ Κύπριοι φοιτητές, πού ζητοῦσαν νά κατα-
ταγοῦν σέ ἐθελοντικά σώµατα καί νά φύγουν ἀµέσως γιά τό Μέτωπο».   

Ἡ ἀναφορά τῶν δύο αὐτῶν γεγονότων ἔγινε, γιά νά καταδειχθῆ ἡ δια-
φορά τῆς τότε Ἑλλάδος µέ τήν σύγχρονη εὐρωπαϊκή Ἑλλάδα. ∆έν θά θέ-
λαµε νά ἀναφέρουµε τίποτε γιά τήν κατάντια τῆς σηµερινῆς Ἑλλάδος τό-
σο ἀπό πλευρᾶς ἀρχόντων ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς ἀρχοµένων, ἀφ’ ἑνός
γιατί ὅλοι τά γνωρίζουµε, ἀφοῦ τά ζοῦµε, ἀφ’ ἑτέρου καί ὁποιαδήποτε
σύγκριση θά ἦταν βεβήλωση πρός ἐκείνους τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
δέν πέθαναν, ἀφοῦ ταυτίστηκαν µέ τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι
Ἀθάνατος, ἐνῶ ἐµεῖς πνευµατικά νεκροί, χωρίς πίστη, ἀλλοτριωµένοι,
ἔχοντας προδώσει τήν ταυτότητά µας, κατακτηµένοι χωρίς κἄν νά τό
ἔχουµε καταλάβει, κυβερνώµενοι ἀπό ἀνθρώπους ἀµοραλιστές, ἄθεους,
προδότες, δειλούς, ἀντίχριστους καί περιµένοντας τίς δόσεις ἀπό τήν ∆ύ-
ση, γιά νά ζήσουµε.

Τό ἐρώτηµα ὅµως παραµένει, µπορεῖ νά πῆ ΟΧΙ ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα;
Καί ἡ ἀπάντηση εἶναι꞉ Καί βέβαια µπορεῖ νά πῆ ΟΧΙ ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα!!!
Καί πρέπει νά πῆ ΟΧΙ στήν διαφθορά καί στήν ἀνηθικότητα, στούς ἀνάξι-
ους ἀνθρώπους πού διαχειρίζονται τό µέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου. Στόν µη-
δενισµό πού διέφθειρε τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, στήν χειραγώγηση
ἀπό σκοτεινά ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά κέντρα, πού ἀποσκοποῦν στήν
πλήρη ἰσοπέδωση. Στούς σύγχρονους κατακτητές µας. Καί θά τό πετύ-
χουµε ἐάν µετανοήσουµε καί ἐµπνευσθοῦµε ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου
µας Ἲησοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας µας καί τῶν Ἁγίων µας.
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τηση σταδιακὰ τῆς δυνατότητας προσθήκης κάποιων
χωριστῶν ἑνοτήτων θρησκειολογικοῦ περιεχοµένου στὸ
τέλος τῶν σηµερινῶν βιβλίων σύµφωνα µὲ τὴν πρόταση
τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου. Γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς
παραπάνω θέσης πρέπει νὰ ζητηθοῦν ἀπὸ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας:

α) Ὑπουργικὴ ἀπόφαση ἀναστολῆς ἐφαρµογῆς τῶν
νέων Προγραµµάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ποὺ
θὰ ἀποσταλεῖ ἄµεσα στὸ ΦΕΚ καὶ ἀκολούθως στὰ σχο-
λεῖα.

β) Ἐντολὴ ἐκτύπωσης καὶ γιὰ τὴν ἑπόµενη σχολικὴ
χρονιὰ τῶν τωρινῶν διδακτικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν
γιὰ τὸ ∆ηµοτικό, τὸ Γυµνάσιο καὶ τὸ Λύκειο.

γ) Ἔναρξη διαλόγου γιὰ τὸ περιεχόµενο τῶν διδα-
κτικῶν ἑνοτήτων θρησκειολογικοῦ περιεχοµένου, ποὺ θὰ
προστεθοῦν στὰ σχολικὰ βιβλία Θρησκευτικῶν πιθανό-
τατα τὴν µεθεπόµενη σχολικὴ χρονιά.

Ἐὰν ἡ Ἱεραρχία πιστεύει ὅτι εἶναι ἀδύνατον στὴν κυ-
βέρνηση νὰ κάνει τὰ τρία παραπάνω βήµατα στὸ ζήτη-
µα τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν τότε ἂς µὴ ἐλπίζει
σὲ κανένα οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσµα ἀπὸ τὸν διάλογο ποὺ
θὰ διεξαχθεῖ µεταξὺ τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ συνέστησε καὶ
τῶν στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἐνδιάµεση λύ-
ση δὲν ὑπάρχει. Ἢ θὰ ὑπάρξει ὑποχώρηση τῆς κυβέρ-
νησης στὸ θέµα ἢ θὰ ὁδηγηθοῦµε στὴν ὁλοκλήρωση τῆς
ἀλλαγῆς τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν µὲ τὴ συγ-
γραφὴ τῶν νέων βιβλίων Θρησκευτικῶν ποὺ εἶναι ἤδη
στὰ σκαριά.

Τρία βήµατα διὰ νὰ διασωθῆ...

Ὁ  Σ ε β .  Ἀ λ ε ξ α ν δ ρ ο υ π ό λ ε ω ς  ε ἰ ς  τ ό  σ υ ν έ δ ρ ι ο ν
« Ἐ κ κ λ η σ ί α  κ α ί  Ἀ ρ ι σ τ ε ρ ά »  ( Ἰ α ν ο υ ά ρ ι ο ς  2 0 1 3 )



Σελὶς 8η

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ
Σεβ. Καρπενησίου εἰς τὸν τοπικὸν
τύπον. Ἐρωτήθη διὰ τὰς ἀλλαγὰς
εἰς τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἐὰν ἡ ἕως
σήμερα διδασκαλία τους εἶχε τὸ
ἐπιθυμητὸν ἀποτέλεσμα. Παραθέ-
τομεν ἕνα τμῆμα τῶν ἀπαντήσεων,
ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἐφημε-
ρίδα «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛ-
ΜΟΣ» τῆς 13ης Ὀκτωβρίου 2016:

«Οἱ νεοαγγελθεῖσες ἀλλαγὲς
προβληµατίζουν. Ὡς πρώην ἐκπαι-
δευτικὸ δὲ µὲ προβληµατίζει τόσο ἡ
ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων ὅσο
ἡ ἐπιχειρηµατολογία τοῦ Ὑπουρ-
γείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, ἀπόρ-
ροια τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τῶν
βιβλίων. Τί πιστεύουν ἆραγε οἱ κα-
τέχοντες θέσεις ἐξουσίας; Ποῦ ὁδη-
γοῦν τὴν κοινωνία; Τὸ πνεῦµα τῆς
παγκοσµιοποιήσεως κυριαρχεῖ µία
ἰσοπεδωτικὴ λογικὴ ἢ στόχος εἶναι
ἡ Ὀρθόδοξη πίστη; Γνωρίζετε πὼς
µὲ Ὑπουργικὴ πρωτοβουλία, ψηφί-
στηκε στὴ Βουλὴ ρύθµιση ποὺ δί-
νει τὸ δικαίωµα σὲ Ἑβραίους καὶ
Ρωµαιοκαθολικοὺς µαθητὲς τῆς

Ἑλλάδας νὰ µποροῦν νὰ διδά-
σκονται ἀποκλειστικὰ τὴ δική τους
πίστη ἀπὸ δικούς τους διδάσκον-
τες, τὴν ἐπιλογὴ τῶν ὁποίων προ-
τείνει ἡ οἰκεία θρησκευτικὴ κοινότη-
τα καὶ τοὺς προσλαµβάνει τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας (ἄρθρο 55
Νόµου 438612016, ΦΕΚ Α· 83);
Φυσικὰ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς
µουσουλµάνους µαθητὲς στὴ ∆υ-
τικὴ Θράκη. Γιατί νὰ µὴ ἰσχύει τὸ
ἴδιο γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα; Τί συµ-
βαίνει λοιπόν; Αὐτὰ µὲ φοβίζουν
περισσότερο ἀπὸ τὸ περιεχόµενο
τῶν νέων βιβλίων, τὸ ὁποῖο σίγου-
ρα ἐπιδέχεται πολὺ µεγάλη κριτι-
κήN Πιστεύω πὼς ἡ ἐποχή µας
ἔχει τὴν µεγαλύτερη, σὲ σχέση µὲ
ἄλλες ἐποχές, γνώση περὶ Θεοῦ
καὶ Ἐκκλησίας µὰ συγχρόνως εἶναι
καὶ µία σχεδὸν ἀντίχριστη ἐποχή.
Ἐκ τοῦ ἀποτελέσµατος λοιπὸν
µπορῶ νὰ πῶ πὼς κι ὁ µέχρι σή-
µερα τρόπος διδασκαλίας τῶν θρη-
σκευτικῶν δὲν εἶχε τὸ ἐπιθυµητὸ
ἀποτέλεσµα γιὰ τὴν πνευµατικὴ
ἀφύπνιση καὶ καλλιέργεια τῶν παι-
διῶν, πλήν, βεβαίως, κάποιων
ἐξαιρέσεων». 

«∆εκανίκι τοῦ Φίλη ὁ Μητρ. ∆ηµητριάδος;»
Συμφώνως πρὸς τὸ vimaortho-

doxias τῆς 21ης Ὀκτωβρίου 2016:
«Νερὸ στὸ µύλο τῆς συριζικῆς

προπαγάνδας περὶ σχέσεων τῆς
Ἐκκλησίας µὲ τὴ Χούντα καὶ τὶς κα-
τοχικὲς δυνάµεις ρίχνει - ἄθελά του
θέλουµε νὰ πιστεύουµε-ὁ Μητρο-
πολίτης ∆ηµητριάδος Ἰγνάτιος µὲ
χθεσινὴ ὁµιλία του στὸ Σαλαµίνιο
Ἀνοικτὸ Πανεπιστήµιο στὸ Παραλί-
µνι Κύπρου... Ἐπιδιώκοντας στὴν
ὁµιλία του µὲ θέµα "Μία θεολογικὴ
µατιὰ στὴν Εἰρήνη"  νὰ τονίσει ποιὰ
θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ Χρι-
στιανοῦ ἀπέναντι καὶ στοὺς
ἐχθρούς τουN ἰδιαίτερη ἐντύπωση
προκαλεῖ µία ἀναφορά του: "Εἶναι
ἀλήθεια ὅτι τόσο ὁ χῶρος τῶν
Ἐκκλησιῶν, ὅσο καὶ εὐρύτερα ὁ
χῶρος τῆς Θεολογίας, δὲν ἔµειναν
ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὴν δυσάρεστη
αὐτὴ πραγµατικότητα. Οἱ διάφορες
θρησκευτικὲς παραδόσεις, συµπε-
ριλαµβανοµένης καὶ τῆς ὀρθόδο-
ξης χριστιανικῆς, δὲν µπόρεσαν νὰ
ἀποφύγουν τὸν πειρασµὸ τῆς ἄµε-
σης ἢ ἔµµεσης ἐµπλοκῆς τους σὲ

φαινόµενα καταπίεσης, χειραγώγη-
σης, σύγκρουσης καὶ αὐταρχισµοῦ,
στὸν ἀντίποδα τῆς διδαχῆς καὶ τῆς
ἰδιοσυστασίας τους. Ἔτσι οἱ Ἐκκλη-
σίες, ἀντὶ νὰ συµβάλουν στὴ δια-
µόρφωση τῶν ἀπαραίτητων προ-
ϋποθέσεων γιὰ τὴν καλλιέργεια καὶ
κατίσχυση ἑνὸς «πολιτισµοῦ τῆς
εἰρήνης», συχνὰ µὲ τὴ στάση ἢ τὴν
πρακτική τους καλλιέργησαν βίαιες
καὶ ἐπιθετικὲς συµπεριφορές, στοι-
χήθηκαν µὲ ἀπολυταρχικὰ καὶ φα-
σιστικὰ καθεστῶτα καὶ τοὺς ἰσχυ-
ροὺς τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐντείνον-
τας περαιτέρω τὴν κοινωνικὴ ἀδι-
κία καὶ ἀνασφάλεια καὶ ὀξύνοντας
ἀκόµη περισσότερο τὰ ἀνθρώπινα
πάθη καὶ τὴ µισαλλοδοξία».

Σχόλιον Ο.Τ.: Ὁ Σεβασμιώτατος
προφανῶς ἀνεφέρετο μὲ αὐτὰ εἰς
τὴν συνεργασίαν τοῦ Παπισμοῦ μὲ
τὸν ναζισμόν. Πῶς μπορεῖ νὰ ἐπι-
διώκη κανεὶς οἰκουμενιστικὰς σχέ-
σεις μὲ ἐκείνους ποὺ συνεργάσθη-
σαν μὲ τὸν «ἀντίχριστον» τοῦ Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου;

Τὸ Π.Σ.Ε. εἰς τὴν Μητρόπολιν Κωνσταντίας
Εἰς τὴν Ἱ. Μ. Κωνσταντίας-

Ἀμμοχώστου συνῆλθε κατὰ τὸ διά-
στημα 7-13 Ὀκτωβρίου ἡ Διορθόδο-
ξη Ἐπιτροπὴ Διαβούλευσης «Πί-
στης καὶ Τάξης» μὲ θέμα «Ἡ
Ἐκκλησία πρὸς ἕνα κοινὸ ὅραμα».
Καὶ μόνον ὁ τίτλος δηλώνει ὅτι
ὅσοι συμμετέχουν θεωροῦν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι τὸ συνονθύλευμα
ὅλων τῶν χριστιανικῶν αἱρέσεων
μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν!
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ χρειάζεται νὰ σχο-
λιάση κανεὶς τὰς συμπροσευχὰς
ποὺ ἔγιναν; Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Σπύρου Παπα-
γεωργίου εἰς τὴν ἱστοσελίδα ortho-
doxia.info τῆς 14ης Ὀκτωβρίου
2016:

«Τῆς ἐναρκτήριας συνεδρίας

προηγήθηκε πρωινὴ προσευχὴ
στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας
Ἄννας στὸ Παραλίµνι. Ἀκολούθως
στὸ Συνοδικὸ τῆς Μητροπόλεως ὁ
ἐπιχώριος Μητροπολίτης Κων-
σταντίας-Ἀµµοχώστου κ. Βασίλειος
καλωσόρισε τοὺς συνέδρους στὸ
Παραλίµνι καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Κωνσταντίας. Τὴν Κυριακὴ 9
Ὀκτωβρίου τελέστηκε Ἀρχιερατικὸ
Συλλείτουργο στὸν Μητροπολιτικὸ
ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Παραλί-
µνι. Μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπο-
λίτη Κωνσταντίας κ. Βασίλειο συλ-
λειτούργησαν οἱ Σεβασµιώτατοι
Μητροπολίτες Σασίµων Γεννάδιος
(Οἰκ. Πατριαρχεῖο), Ζιµπάπουε κ.
Σεραφεὶµ (Πατριαρχεῖο Ἀλεξαν-
δρείας) καὶ Σεβ, Ἀρχιεπίσκοπος Γε-
ράσων κ. Θεοφάνης (Πατριαρχεῖο
Ἱεροσολύµων)».

Ζητοῦν τὴν καθαίρεσιν τοῦ Σεβ. Πειραιῶς;
Νέα πρόσωπα αὐτὴν τὴν φοράν

θεωρεῖ ὁ κ. Π. Ἀνδριόπουλος πιθανὰ
διὰ καθαίρεσιν τὸν Σεβ. Πειραιῶς
καὶ τὸν π. Ἄγγ. Ἀγγελακόπουλον.
Ἀρχικῶς εἶχεν ἀφήσει αἰχμὰς διὰ τὸν
π. Κ. Κωστόπουλον, μὲ σαφήνειαν
ὅμως ἔθεσε τὸ θέμα διὰ τὸν π. Ἀν.
Γκοτσόπουλον καὶ ἐν συνεχείᾳ διὰ
τὸν π. Θ. Ζήσην, ἐνῶ διὰ τὸν μο-
ναχὸν Σ. Ζήσην καὶ τὸν Καθ. Δ. Τσε-
λεγγίδην προέτεινε τὴν ἐπαναφορὰν
εἰς τὰς τάξεις τῶν λαϊκῶν καὶ τὸν
ἀφορισμὸν ἀντιστοίχως. Αὐταὶ αἱ
ἀπόψεις δὲν «ρίχνουν λάδι εἰς τὴν
φωτιάν»; Μήπως προκαλεῖ τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος; Παραθέτο-
μεν μέρος ἀπὸ τὸ δημοσίευμά του
εἰς τὸ ἱστολόγιον «Φῶς Φαναρίου»
τῆς 20ῆς Ὀκτωβρίου 2016:

«Ὁ κληρικὸς τῆς Μητροπόλεως
Πειραιῶς Ἄγγελος Ἀγγελακόπου-
λος, µὲ σηµερινὸ κείµενό του ἐπιτίθε-
ται στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τελµησσοῦ
Ἰώβ, συµπρόεδρο τοῦ Θεολογικοῦ

∆ιαλόγου µεταξὺ Ρωµαιοκαθολικῶν
καὶ Ὀρθοδόξων. ∆ὲν ἔχει νόηµα, φυ-
σικά, νὰ ἀπαντᾶ κανεὶς σὲ ἕνα κληρι-
κό, ὁ ὁποῖος δρᾶ ὅλως ἀντιεκκλησια-
στικῶς καὶ τὸ µόνο ποὺ τοῦ ἀξίζει
εἶναι ἡ καθαίρεση ἐδῶ καὶ τώρα. Τί
νὰ ἀπαντήσει κανεὶς σὲ ἕνα κληρικό,
ὁ ὁποῖος ὡς αὐθεντία ἀποφαίνεται
µὲ περισσὸ θράσος καὶ πρωτοφανῆ
ἀναίδεια ὅτι ὁ Οἰκουµενικὸς Πατριάρ-
χης λειτουργεῖ ὡς «Πάπας τῆς Ἀνα-
τολῆς» ἢ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τελ-
µησσοῦ «διακατέχεται ἀπὸ προβλη-
µατικὴ συµπεριφορά, ἀναξιοπιστία
καὶ οἰκουµενιστικὴ κακοδοξία;»N
Φυσικὰ τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν συγκεκρι-
µένο κληρικὸ καὶ τὴν ὅλη ἀντιεκκλη-
σιαστικὴ καὶ ἀντορθόδοξη συµπερι-
φορά του, φέρει ἀκεραία ὁ µέντοράς
του Μητροπολίτης Πειραιῶς Σερα-
φείµN Καὶ ἐπειδὴ οὔτε ὁ Σεβασµιώ-
τατος οὔτε ὁ κληρικός του καταλαβαί-
νουν ἀπὸ λόγια, αὐτὸ ποὺ ἁρµόζει
εἶναι τὰ πνευµατικὰ ἐπιτίµια ποὺ ὁρί-
ζει ἡ Ἐκκλησία γιὰ τέτοιες ἀµετανόη-
τες περιπτώσεις».

«Ὀρθοδοξία καὶ Παραθρησκεία»
Ἐνδιαφέρουσα ἦτο ἡ ἀντιαιρετικὴ

ἡμερίς τῆς Ἱ. Μ. Σερρῶν «Ὀρθοδοξία
καὶ Παραθρησκεία». Τὰ πορίσματα
δύνανται νὰ ἀξιοποιηθοῦν ἰδιαιτέρως
διὰ τὸν οἰκουμενισμόν. Συμφώνως
πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ
ΘΑΡΡΟΣ» τῆς 19ης Ὀκτ. 2016:

«N Ὁ Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρ. π.
Κυριάκος Τσουρός, Γραµµατέας τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Αἱρέ-
σεων, ἀνέπτυξε τὸ θέµα: «Ὁ σύγ-
χρονος Ἑλληνικὸς πολυθεϊσµὸς»
καὶ ὁ Αἰδεσιµολ. Πρωτοπρ. π. Βασί-
λειος Γεωργόπουλος, Ἐπίκουρος
Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Α.Π.Θ. καὶ συνεργάτης τῆς ἀνωτέρω
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀνέπτυξε τὸ
θέµα: «Ὁ θρησκευτικὸς συγκρη-
τισµὸς στὴν ἐποχὴ µας»N τονίσθη-
καν τὰ ἀκόλουθα: Ὁ σύγχρονος
Ἑλληνικὸς πολυθεϊσµός: Ἔχει κα-
θιερωθεῖ διεθνῶς ὡς ὅρος, γιὰ τὰ νε-
οφανῆ κινήµατα ποὺ κηρύσσουν καὶ
ἐπιδιώκουν τὴν ἐπιστροφὴ καὶ ἀνα-
βίωση τῶν ἀρχαίων ἐθνικῶν, φυσιο-
κρατικῶν, πολυθεϊστικῶν καὶ εἰδω-
λολατρικῶν θρησκειῶν καὶ ἀντιστοι-
χεῖ στὴν ἑλληνικὴ λέξη "εἰδωλολα-
τρία". Ἐπιδιώκει τὴν προβολὴ τῆς
ἀρχαίας φυσικῆς θρησκείας καὶ τὴν
ἐπαναφορὰ τῶν "πατρώων θρη-

σκευτικῶν παραδόσεων". Στὴν
Ἑλλάδα ἐµφανίζεται µὲ ποικίλους
τίτλους ὅπως: "ἀρχαιολατρία",
"ἑλληνολατρία", "δωδεκαθεϊσµὸς"
κ.ἄ. Εἶναι νεοεποχίτικη ἐπινόηση καὶ
συνδέεται ἐντέχνως µὲ τὸ ἀρχαιοελ-
ληνικὸ παρελθὸν τῆς φυλῆς µιᾶς καὶ
ἐγγίζει τὰ εὐαίσθητα πατριωτικὰ καὶ
ἐθνικὰ αἰσθήµατα τοῦ νεοέλληνα, µὲ
κίνδυνο νὰ διχάσει τοὺς Ἕλληνες σὲ
"Ἕλληνες" καὶ "Χριστιανούς". Ὁ
Θρησκευτικὸς συγκρητισµός: Υἱοθε-
τήθηκε ἀπὸ τοὺς θιασῶτες τῆς λεγό-
µενης «Νέας Ἐποχῆς» ἢ Ἐποχῆς
τοῦ Ὑδροχόου. Πρόκειται περὶ ἑνὸς
παγκόσµιου φαινοµένου, ἄκρως
ἀντιχριστιανικοῦ ὡς πρὸς τὸ χαρα-
κτήρα, ἀποκρυφιστικοῦ ὡς πρὸς
τὴν προέλευση καὶ πολυσυνθέτου
ὡς πρὸς τὴ διάρθρωση. Θεωρεῖ φα-
νατισµό, µισαλλοδοξία, παρωχηµέ-
νη καὶ διχαστικὴ προσέγγιση, κάθε
ἀντίληψη περὶ µοναδικότητας τοῦ
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ κάθε θέση
ποὺ δὲν ἀποδέχεται ὡς ἰσόκυρες
ὅλες τὶς θρησκευτικὲς δοξασίες.
Καλλιεργεῖται σήµερα τεχνηέντως
ἀπὸ πολλὰ ὄργανα ἐνηµερώσεως
νεοεποχίτικων κινήσεων, ἀλλὰ καὶ
πολλὲς φορὲς καὶ ἀπὸ τοὺς λεγόµε-
νους διαµορφωτὲς γνώµης».

Ἑνοποίησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας;
Βέβαιος ἐμφανίζεται ὁ ἐπικε-

φαλῆς τοῦ ψευδὸ-«Πατριαρχείου
Κιέβου» κ. Φιλάρετος ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία τῆς Ρωσίας θὰ προωθήση τὸ
σχέδιον μιᾶς ἑνιαίας Ἐκκλησίας εἰς
τὴν Οὐκρανίαν. Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὸ ἱστολόγιον ekklhsi-
aonline τῆς 18ης Ὀκτωβρίου 2016:

«Τὴ στιγµὴ ποὺ τὸ οὐκρανικὸ
ἐκκλησιαστικὸ ζήτηµα βρίσκεται
πολὺ ὑψηλὰ στὴν ἀτζέντα τῶν συζη-
τήσεων σὲ κορυφαῖο ἐπίπεδο, ἐπι-
τροπὴ τοῦ Φαναρίου ἐπεξεργάζεται
τὸ αἴτηµα Οὐκρανῶν πολιτικῶν γιὰ
Αὐτοκέφαλη Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία
καὶ ἀνώτατοι ἀξιωµατοῦχοι τῆς χώ-
ρας πᾶνε κι ἔρχονται στὸ Φανάρι,
τουλάχιστον ἀπορίες δηµιουργεῖ ἡ
σιγουριὰ τοῦ σχισµατικοῦ Πατριάρ-
χη Φιλάρετου γιὰ ἑνοποίηση! Ὁ ἐπι-
κεφαλῆς τοῦ αὐτοαποκαλούµενου
«Πατριαρχείου Κιέβου» ποὺ δὲν
ἀναγνωρίζεται ἀπὸ καµία Ἐκκλησία,

εἶπε σὲ µία συνάντηση µὲ τὴν Πρέ-
σβη τῆς Μεγάλης Βρεττανίας στὴν
Οὐκρανία Judith Gough, ὅτι ἡ
Οὐκρανία παραµένει σταθερὴ στὶς
ἀρχὲς τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς ἴσης
µεταχείρισης ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν
καὶ τῶν θρησκειῶν. Σηµείωσε ἐπί-
σης ὅτι, χάρη στὸν πόλεµο, ὁ λαὸς
τῆς Οὐκρανίας ἔχει κάνει τὴν ἐπιλο-
γή του ὑπὲρ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας τῆς Οὐκρανίας τοῦ "Πατριαρ-
χείου Κιέβου": «Τώρα οἱ ἄνθρωποι
καταλαβαίνουν ποιὰ εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία ποὺ µαζὶ µὲ κάποιους ἀνθρώ-
πους τῆς Οὐκρανίας ὑποστηρίζει
τὸν ἐπιτιθέµενο. Ὡστόσο, προσπα-
θοῦµε νὰ ἔχουµε καλὲς σχέσεις µὲ
τὴν Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Μό-
σχας, διότι θὰ συµβάλει στὴν ταχεῖα
ἑνοποίηση τῆς Ἐκκλησίας στὴν
Οὐκρανία. Καί, παρὰ τὶς διαµαρτυ-
ρίες τῆς Μόσχας, ἡ Ἐκκλησία στὴν
Οὐκρανία στὸ ἄµεσο µέλλον, θὰ
ἑνωθεῖ σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο».

Συνάντησις) δηµοσίων σχέσεων! 
Μὲ τὸν Ἀγγλικανὸν προκαθήμε-

νον κ. Justin Welby συνηντήθη εἰς
τὸ Παλάτι τοῦ Λάμπεθ εἰς Λονδῖ νον
ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος.
Ὁ κ. Welby εἶχε ἐκφράσει ἄλλοτε
τὴν ἀμφιβολίαν του διὰ τὴν ὕπαρξιν
τοῦ Θεοῦ καθὼς ἐπίσης ὅτι δὲν τὸν
προβληματίζει ἂν κάποιο ἀπὸ τὰ
παιδιά του θὰ ἐπιθυμοῦσε νὰ τελέ-
ση γάμον μὲ ἄτομον τοῦ ἰδίου φύ-
λου. Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Πατριάρχης
τὸν παρεσημοφόρησε! Συμφώνως
πρὸς τὴν ἱστοσελίδα mospat.ru τῆς
18ης Ὀκτωβρίου 2016:

«Ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Ρωσίας στὴ συνάντηση παρέ-
στησαν ὁ Μητροπολίτης Βολο-
κολὰµσκ Ἱλαρίωνας, ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Σοῦροζ Ἐλισαῖος, ὁ Ἀρχιµαν-
δρίτης Φιλάρετος Μπουλέκωφ καὶ
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας ὁ
Ἐπίσκοπος Λονδίνου Richard Char-
tresN Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συναν-
τήσεως τὰ µέρη κατέληξαν σὲ συµ-
φωνία συνεργασίας στὸν ἀνθρωπι-
στικὸ τοµέα. Ὁ Ἁγιώτατος Πατριάρ-
χης Κύριλλος ἐπέστησε τὴν προ-
σοχὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Justin

Welby στὸν ἔντονο προβληµατισµὸ
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρω-
σίας γιὰ τὴ φιλελευθεροποίηση τῆς
διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἀγγλίας στὰ θέµατα τῆς ἐκκλησια-
στικῆς διαρθρώσεως, δηλαδὴ τῶν
εἰς πρεσβύτερον καὶ ἐπίσκοπον χει-
ροτονιῶν γυναικῶν, καθὼς καὶ στὰ
θέµατα ἠθικῆς καὶ οἰκογένειας. Ὁ
Ἁγιώτατος κ. Κύριλλος ἐξέφρασε τὴν
ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας
θὰ ἀντιµετωπίζει τὶς προκλήσεις τοῦ
σύγχρονου κόσµου καὶ θὰ ἀγωνίζε-
ται, γιὰ νὰ διαφυλάξει τὴν Εὐαγγε-
λικὴ διδασκαλία. Τὰ µέρη ἐπιβεβαί-
ωσαν τὴ σπουδαιότητα τῶν συντονι-
σµένων προσπαθειῶν γιὰ τὴν προ-
στασία τῶν χριστιανῶν στὴ Μέση
ἈνατολήN Λαµβάνοντας ὑπόψη
τοὺς κόπους γιὰ τὴ στερέωση δι-
µερῶν σχέσεων µεταξὺ τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας ὁ Ἁγιώ-
τατος Πατριάρχης Μόσχας καὶ
Πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος
περιεκόσµισε τὸν Ἐπίσκοπο Λονδί-
νου µὲ ὑψηλὴ τιµητικὴ διάκριση τῆς
Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τὸ παράσηµο
Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονὲζ Β΄ Τά-
ξεως».

Ὁ Σεβ. Σητείας ἀπευθείας εἰς τὰ δύσκολα
Μεγάλους οἰκονομικοὺς καὶ περι-

ουσιακοὺς σκοπέλους θὰ πρέπη νὰ
ἀντιμετωπίση μὲ τὴν ἀνάληψιν τῶν
καθηκόντων του ὁ Σεβ. Σητείας. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ
κ. Κώστα Μπογδανίδη εἰς τὴν ἐφημε-
ρίδα «ΠΑΤΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗ-
ΤΗΣ» τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 2016:

«Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Μητρ.
Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας κ. Κύριλλου
ἀνοίγει µία νέα σελίδα στὴν τοπικὴ
Ἐκκλησία, ἀλλὰ ταυτόχρονα γεννᾶ
ὑποχρεώσεις στὸν νέο ἱεράρχη ποὺ
δὲν εἶναι ἀποκλειστικὰ ἐκκλησιαστι-
κές! Ὁ Κύριλλος ∆ιαµαντάκης τὸ ἑπό-
µενο διάστηµα θὰ πρέπει νὰ ἀναλά-
βει καί...διοικητικὰ καθήκοντα νὰ διεκ-
περαιώσει τὶς νέες δύσκολες ὑποχρε-
ώσεις ποὺ σχετίζονται µὲ τὴν µεγάλη
ἐπένδυση, ἡ ὁποία γίνεται στὴν πε-
ριοχὴ τῆς ἀνατολικῆς Κρήτης καὶ σὲ

περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ ταυτό-
χρονα ὀφείλει νὰ ἀντιµετωπίσει ὡς
νέος πρόεδρος τοῦ ἱδρύµατος "Πανα-
γία Ἀκρωτηριανὴ" τὸ πρόστιµο µα-
µοὺθ ποὺ ἔχει ἐπιβάλει ἡ ἐφορία καὶ
ἀγγίζει τὰ 2 ἑκατοµµύρια εὐρώ!... Καὶ
ἂν µὲν στὸ πρῶτο θέµα δὲν ἔχει
πολλὰ περιθώρια νὰ ἑλιχθεῖ ἡ Μητρό-
πολη, ἀφοῦ θὰ ἀποφασίσει τὸ ΣτΕ,
στὸ θέµα τοῦ προστίµου τὸ ἵδρυµα
εἶναι ἀποφασισµένο νὰ ἀντικρούσει
τὸ πρόστιµο τῆς ἐφορίας µὲ κάθε νο-
µικὸ (καὶ λογικὸ) µέσο! Θυµίζουµε ὅτι
ἡ ∆ΟΥ Ἁγ. Νικολάου ἐπέβαλε ἕνα
ἐξοντωτικὸ πρόστιµο στὸ ἵδρυµα,
µετὰ ἀπὸ ἕνα διαχειριστικὸ ἔλεγχο, γιὰ
τὴν µεγάλη ἀκίνητη περιουσία στὶς
χρήσεις τῶν περασµένων ἐτῶν κι
ἀφοῦ...συνυπολόγισε, ὅπως λένε στὸ
Τοπλού, ὄχι τί ἀξιοποιεῖται ἢ τί κτίζεται
ἀπὸ τὴν ἔκταση, ἀλλὰ τὸ σύνολο τῶν
26.000 στρεµµάτων τῆς περιοχῆς!»

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Ἔβαλε στόχο ἡ Τουρκία νὰ διχοτοµήση τὸ νησί µας»
Εἰς δηλώσεις κατὰ τοῦ νέου σχε-

δίου, τὸ ὁποῖον δὲν εἶναι διὰ τὸ
συμφέρον τῆς Κύπρου, προέβη ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τῆς μεγαλονήσου.
Παραθέτομεν τὸ δημοσίευμα τοῦ
Κυπριακοῦ Πρακτορείου Εἰδήσε-
ων τῆς 9ης Ὀκτωβρίου 2016:

«∆ὲν µπορεῖ τὸ 18% νὰ προ-
εδρεύει τοῦ 82%, δήλωσε ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος Χρυσόστοµος, τασσόµε-
νος ἐναντίον τῆς ἐκ περιτροπῆς
προεδρίας.

“Να µὴ ἐπιµένουν στὴν ἐκ περι-
τροπῆς προεδρία ἐκτὸς ἐὰν µᾶς
ἀποδείξουν ὅτι σὲ ὁποιανδήποτε
χώρα τοῦ κόσµου τὸ 18% βγάζει
Πρόεδρο τῆς χώρας ἐκείνης. Τότε
νὰ πᾶµε φανερὰ νὰ ψηφίσουµε τὸν
(Τ/κ ἡγέτη Μουσταφὰ) Ἀκιντζὶ Πρό-
εδρο τῆς Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας”,
εἶπε ὁ προκαθήµενος τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Κύπρου, σὲ ὁµιλία του
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σο-
φίας, στὸν Στρόβολο, ὅπου προ-
έστη Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου,
ποὺ πραγµατοποιήθηκε συλλει-
τουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν
Βελγίου Ἀθηναγόρου, Βόστρων Τι-
µοθέου καὶ Τιργοβιστίου Νήφωνος
καὶ τοῦ Ἐπισκόπου Νεαπόλεως
Πορφυρίου.

Ἐξάλλου, σὲ δηλώσεις του ἀργό-
τερα καὶ ἐρωτηθεὶς ἀπὸ δηµοσιο-
γράφο ἂν τὶς ἀνησυχίες του τὶς ἔχει
µεταφέρει στὸν Πρόεδρο τῆς ∆ηµο-
κρατίας καὶ στὰ κόµµατα, ὁ Ἀρχιε-

πίσκοπος ἀνέφερε πὼς ἔχει πεῖ
πολλὲς φορὲς στὸν Πρόεδρο τῆς
∆ηµοκρατίας καὶ στοὺς ἀρχηγοὺς
τῶν κοµµάτων ὅτι αὐτὰ δὲν περ-
νοῦν ἀπὸ τὸ λαό, γιὰ νὰ σηµειώσει
πὼς αὐτὰ τὰ καταλαβαίνουν ὅλοι.

“Καὶ µοῦ εἶπε πολλὲς φορὲς ὁ
Πρόεδρος: Μὰ θὰ φέρω πράγµατα
ποὺ δὲν περνοῦν ἀπὸ λαό; ∆ὲν θὰ
φέρω. Ἀλλὰ ἐµεῖς τὰ λέµε νὰ τὰ ξέ-
ρει ὁ λαός, νὰ ἀποφασίσει ὁ λαὸς
οὕτως ὥστε, ὅταν θὰ ἔλθει ἡ ὥρα,
θὰ ἔχει ἀποκρυσταλλωµένες ἀπό-
ψεις”, εἶπε ὁ προκαθήµενος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ θέµα τῆς ἐκ πε-
ριτροπῆς προεδρίας, ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος εἶπε πὼς “εἶναι πολὺ ἀνε-
δαφικὸ καὶ ἀπαράδεκτο τὸ 18% νὰ
βγάζει Πρόεδρο. Ἄν µοῦ ποῦν µία
χώρα ποὺ τὸ 18% βγάζει Πρόεδρο
νὰ πάω φανερὰ νὰ ψηφίσω τὸν
Ἀκιντζὶ Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς
∆ηµοκρατίας. Ἀσφαλῶς (αὐτὰ)
εἶναι κόκκινες γραµµὲς γιὰ τὴν
Ἐκκλησία, πιστεύω καὶ γιὰ τὸ λαὸ
µας”, ὁ ὁποῖος θὰ ἀντιδράσει καὶ θὰ
τὰ ἀπορρίψει, ἀνέφερε.

Γιὰ τὸ θέµα τῶν ἐποίκων, εἶπε
πὼς “ἐµεῖς γιὰ ἀνθρωπιστικοὺς λό-
γους λέµε ὅσοι ἔχουν παντρευτεῖ µὲ
Τ/κ νὰ µὴ τοὺς χωρίσουµε, νὰ µεί-
νουν ἐδῶ. Οἱ ὑπόλοιποι πρέπει νὰ
φύγουν”.

Ἐρωτηθεὶς ἂν ἔχει πληροφόρη-
ση πὼς βρισκόµαστε κοντὰ σὲ λύ-
ση, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε πὼς ὁ

ἴδιος ποτὲ δὲν πίστεψε ὅτι εἴµαστε
κοντὰ σὲ λύση “ὅταν ἀκούω τὸν
Τοῦρκο Πρόεδρο, τὸν Τοῦρκο
Πρωθυπουργό, τὸν Τοῦρκο
Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν νὰ ὁµιλοῦν
γιὰ τὶς πραγµατικότητες. Τὸ θεωρῶ
ἀπαράδεκτο. Ποιὸς πρόσφυγας θὰ
πάει νὰ ψηφίσει, ὅταν τὴν περιου-
σία του τὴν ἔχουν οἱ Τοῦρκοι γιὰ δι-
κή τους καὶ λένε εἶναι δικά µας, δὲν
θὰ τὰ πάρετε πίσω;”, διερωτήθηκε.

“∆εν νοµίζω ὅτι ὑπάρχει Κύπριος
ποὺ µπορεῖ νὰ ψηφίσει ὑπὲρ
αὐτῶν τῶν πραγµάτων ὅτι οἱ περι-
ουσίες τῶν προσφύγων µας καὶ τὰ
σπίτια τους ἀνήκουν στοὺς Τουρκο-
κύπριους, διότι τὰ πῆραν µὲ τὴ δύ-
ναµη τῶν ὅπλων. Ἀποκλείεται”, ση-
µείωσε.

Ἐξάλλου, στὴν ὁµιλία του, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε πὼς “ἔχουµε
πεῖ καὶ στὴν Κυβέρνηση καὶ πρὸς
τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κοµµάτων (ὅτι)
δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ λαὸ δηµοψήφι-
σµα, ἐὰν δὲν δικαιωθοῦν οἱ προσ -
φυγές µας καὶ ἐὰν δὲν θὰ φύγουν οἱ
ἔποικοι”.

“Ὁ λαός µας ὑποφέρει ἀπὸ τὴ
βουλιµία τῆς Τουρκίας, ποὺ θέλει τὰ
πάντα καὶ χωρὶς ντροπὴ µιλοῦν
ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς τουρκικῆς
κυβερνήσεως γιὰ τὶς πραγµατικό-
τητες ποὺ ὑπάρχουν στὴν Κύπρο.
Καὶ οἱ πραγµατικότητες δὲν εἶναι
ἄλλες ἀπὸ τὰ σπίτια καὶ τὶς περιου-
σίες τῶν προσφύγων µας, ποὺ θε-
ωροῦν δικὲς τους”, σηµείωσε.

Καὶ ἐπιµένουν, ἀνέφερε, “νὰ τοὺς
µεταβιβάσουµε δωρεὰν τὰ σπίτια
καὶ τὶς περιουσίες τῶν προσφύγων
µας. Ματαιοπονοῦν ἂν νοµίζουν ὅτι
θὰ τοὺς τὰ χαρίσουµε. Εἶναι δικά
µας, τὰ διεκδικοῦµε καὶ θὰ τὰ πά-
ρουµε ὅσος χρόνος καὶ ἐὰν περά-
σει καὶ ἐν ἀνάγκῃ µέσῳ τῶν εὐρω-
παϊκῶν δικαστηρίων”, σηµείωσε,
ὑπογραµµίζοντας πὼς “δὲν πρό-
κειται νὰ τοὺς χαρίσουµε οὔτε µία
σπιθαµὴ ἀπὸ τὴν εὐλογηµένη γῆ
µας”.

“Έβαλε στόχο ἡ Τουρκία νὰ διχο-
τοµήσει τὸ νησί µας. ∆ὲν θὰ τὰ κα-
ταφέρει καὶ ἂς µὴ κινδυνολογοῦν
µερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἡγέτες µας. Θὰ
ὑπάρχει διχοτόµηση ἐὰν τὴν ὑπο-
γράψουµε ἐµεῖς. Ὥσπου δὲν ὑπο-
γράφουµε ἐµεῖς, τὸ ψευδοκράτος
τοῦ Ντενκτάς θὰ παραµείνει ψευ-
δοκράτους, ὅσοι καὶ ἐὰν τὸ ἀνα-
γνωρίσουν”, εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.

Γιὰ αὐτὸ πρέπει, σηµείωσε,
“ὅπως ἡ Τουρκία ἔβαλε στόχο γιὰ
τὴ διαίρεση τοῦ νησιοῦ µας καὶ τὰ
κατάφερε µὲ τὴν εἰσβολή, ἔτσι νὰ
ἀντισταθοῦµε καὶ ἐµεῖς νὰ παραµεί-
νει ψευδοκράτος τὸ ψευδοκράτος
τοῦ Ντενκτάς, χωρὶς νὰ τοὺς δώ-
σουµε τὴν ὑπογραφὴ µας”.

“Αὐτά πρέπει νὰ ἔχει κατὰ νοῦ
καὶ ἡ ἡγεσία µας καὶ ὁ λαός µας.
Πρέπει νὰ σταθοῦµε στὶς ἀγωνι-
στικὲς ἐπάλξεις”, οὕτως ὥστε νὰ µὴ
ἐπιτρέψουµε οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς νὰ
µᾶς διαιρέσουν, πρόσθεσεN».

Σεβ. Μεσογαίας: «Προσπαθοῦν νὰ ἀποδείξουν
ὅτι σὲ αὐτὴν τὴ συνάντηση νίκησε ὁ ὑπουργός Παιδείας»

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ Σεβ.
Μεσογαίας, ἕνας ἐκ τῶν τριῶν Μη-
τροπολιτῶν ποὺ μετεῖχαν μαζὶ μὲ
τὸν Ἀρχιεπίσκοπον εἰς τὴν συν -
άντησιν μὲ τὸν κ. Πρωθυπουργὸν
διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
εἰς τὸ Μέγαρον Μαξίμου, ἡ ὁποία
μετεδόθη εἰς τὴν ἐκπομπὴν «Ἐπὶ
τοῦ Πιεστηρίου». Παραθέτομεν
ἐπιλεγμένον μέρος της, ὡς ἐδημοσι-
εύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΠΑ-
ΡΟΝ» τῆς 16ης  Ὀκτωβρίου 2016:

«-Σχετικὰ µὲ τὴν ἀναθεώρηση
τοῦ Συντάγµατος καὶ τὰ περὶ
οὐδετερόθρησκου κράτους,
ποιὰ εἶναι ἡ θέση σας;

-Νοµίζω πώς; ἔχουν δεσµευτεῖ
ὅτι θὰ κρατήσουν τὸ ἄρθρο 3 τοῦ
Συντάγµατος, ἀλλὰ ὁ ὅρος «οὐδε-
τερόθρησκοι» εἶναι πονηρός. Τοὺς
πείραζε, δηλαδή, τὸ «ἀνεξίθρη-
σκοι»; Ζοῦµε σὲ µία ἀνεξίθρησκη
χώρα, ποὺ κρατάει τὴν ἱστορία της,
τὸ παρελθὸν της, τὶς παραδόσεις
της, τὸν λαό της, τὴ λαογραφία της,
τὸν πολιτισµό της, τὸ κάθε τί. Ἐπί-
σης εἶναι ἀναγκαῖος ὁ σεβασµὸς
στὶς ἄλλες θρησκεῖες, τὶς παραδό-
σεις, τοὺς ἀνθρώπους, τὶς νοοτρο-
πίες. Αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ καλό.
θὰ µπορούσαµε λοιπὸν νὰ γαντζω-
θοῦµε ἀπὸ τὸν ὅρο «ἀνεξίθρησκοι»
καὶ νὰ τοῦ δώσουµε περιεχόµενο.
Ὡστόσο, ὁ ὅρος «οὐτεδερόθρη-
σκοι» εἶναι λίγο πονηρός, γιατί στὴν
οὐσία ὑπάρχει µία ἀντιεκκλησια-
στικὴ διάθεση καὶ µία ἀθεϊστικὴ
ἀντίληψη, ἡ ὁποία περιβάλλεται
ἀπὸ µία πολιτικὴ ἰσχύ, καὶ ἐδῶ εἶναι
τὸ πρόβληµα. Μπορεῖ νὰ µὴ λέγε-
ται ἄµεσα, ἀλλὰ φαίνεται, καὶ αὐτὴ
εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ προβλήµατος�

-Ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχέσεις κρά-
τους Ἐκκλησίας, ἀπὸ ἐδῶ καὶ
στὸ ἑξῆς ὁδηγός θὰ εἶναι τὸ

«Εἰρήνη ἡµῖν»; 
-Εἶναι καλὸ πρᾶγµα ἡ εἰρήνη, ἂν

δὲν κουκουλώνει. Εἶναι καλὸ
πρᾶγµα ἡ σύγκρουσή, ἂν φανερώ-
νει τὴν ἀλήθεια. Ὑπάρχει καλὴ σύγ-
κρουση καὶ ὑπάρχει κακὴ εἰρήνη.
Νοµίζω ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει
νὰ φοβᾶται µία ἀξιοπρεπῆ σύγ-
κρουση. Καὶ ἐκεῖ θὰ κριθεῖ, ἂν ξέρει
νὰ κάνει σύγκρουση ἄλλου ἐπιπέ-
δου, γιὰ τὴν ἀλήθεια. Καὶ αὐτὴ εἶναι
ἡ εὐθύνη µας. ∆ὲν τὴ θέλουµε τὴ
σύγκρουση, µακάρι νὰ ὑπῆρχε
εἰρήνη, ὄχι κουκούλωµα. Ὁ ρόλος
τῶν πολιτικῶν εἶναι νὰ σκεπάζουν
τὰ πράγµατα, ἐνῶ ὁ ρόλος τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι νὰ ἀποκαλύπτει
τὴν ἀλήθεια, µὲ τὴ ζωή της καὶ ὄχι
µὲ τὸν λόγο της. Κι αὐτὴ εἶναι ἡ
πρόκληση, νὰ κάνουν οἱ πολιτικοὶ
αὐτὸ ποὺ νοµίζουν, ἀλλὰ νὰ ὑπάρ-
χει σεβασµὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία
καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πλευρὰ
της νὰ δείξει κατανόηση στὶς πολι-
τικὲς ἐπιλογές. Εἶναι κυβέρνηση,
ἔχουν µία εὐθύνη, µία ἐξουσία,
βγῆκαν ἀπὸ τὸν λαό, κάτω ἀπὸ
συγκεκριµένες συνθῆκες, ἀλλὰ δὲν
µπορεῖ νὰ βαδίζει αὐθαίρετα ὁ ἕνας
ἀπὸ τὸν ἄλλον, χωρὶς νὰ ἐκφράζει
τὸν σεβασµό του. 

-Τελικά, ἡ Ἱεραρχία ἔχει ἑνιαία
θέση; Εἶναι ἱκανοποιηµένη ἀπὸ
τὴν κατάληξη τῆς συνάντησης
µὲ τὸν κ. Τσίπρα; Ἀκούγονται
πολλὰ γιὰ Μητροπολίτες ἀκραί-
ους, γιὰ κάποιους πιὸ µετριοπα-
θεῖς καὶ µερικούς ποὺ θέλουν νὰ
συµπλεύσουν µὲ τὴν κυβέρνη-
ση... 

-∆ὲν ξέρω ἂν ὑπάρχει κάποιος
ποὺ νὰ θέλει νὰ συµπλεύσει µὲ τὴν
κυβέρνηση. Ὅταν µία κυβέρνηση,
πόσο µᾶλλον ὁ Ὑπουργός Παιδεί-
ας, βγαίνει καὶ λέει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἔχει συµβάλει στὴν ἠθικὴ ἔκπτωση

τῆς κοινωνίας, δὲν µπορῶ νὰ φαν-
ταστῶ ἕναν, ὄχι δεσπότη, ἀλλὰ
κληρικό, χριστιανὸ ἢ λογικὸ ἄνθρω-
πο ποὺ νὰ θέλει µετὰ νὰ συµπλεύ-
σει. Ὅλοι εἶναι πικραµένοι, εἶναι
ἀδικηµένοι. Ἐγὼ ἄφησα τὴ ζωή
µου, τὰ πάντα, γιὰ νὰ δοθῶ σὲ
αὐτὸ ποὺ λέγεται πρὸς Φίλη: ∆ὲν
εἶναι κακὸ νὰ κάνει λάθη, εἶναι κακὸ
νὰ ἐµµένει ἀπὸ ἐγωισµό! Ἐκκλη-
σία. Τὸ πίστεψα. Ἔχω µόνο καλές
ἐµπειρίες ἀπὸ αὐτὸ τὸ πρᾶγµα στὴ
ζωή µου. Καὶ βγαίνει ὁ ὑπουργὸς
καὶ λέει ὅτι αὐτό, στὸ ὁποῖο ἐγὼ
ἀφιερώθηκα, ἔχει συµβάλει στὴν
ἠθικὴ ἔκπτωση τῆς κοινωνίας; ∆ὲν
λέει ὅτι (ἡ Ἐκκλησία) ἔχει κάνει λά-
θη ἢ συµπορεύθηκε µὲ πολιτικὰ
κόµµατα. Ἠθικὴ ἔκπτωση; Εἶναι δυ-
νατόν; Μὰ αὐτὸ κι ἐµεῖς ζητήσαµε
νὰ τὸ ἐπανορθώσει, νὰ πεῖ µὲ σα-
φήνεια ὅτι κάτι ἐννοοῦσε ἢ νὰ κάνει
µία δήλωση ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἱστορι-
κά, καὶ σήµερα, συµβάλλει οὐσια-
στικὰ στὴν ἠθικὴ ἀνύψωση τοῦ
λαοῦ. Ὑπὸ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἐγὼ
αὐτὸ θὰ τὸ ὀνόµαζα ὑγιῆ σύγκρου-
ση. Τὸ διεκδικοῦµε, γιατί ἀποτελεῖ
τὴν ἀλήθεια καὶ εἶναι λογικό. 

Τώρα, σίγουρα µέσα σὲ ἕνα
σῶµα 80 Μητροπολιτῶν θὰ ὑπάρ-
ξουν ὁρισµένοι -εἶναι ἤδη γνωστοί,
δὲν χρειάζεται νὰ τοὺς πῶ ἐγὼ-
ποὺ θὰ µιλήσουν µὲ περισσότερο
ἔντονο λόγο. Ἡ Σύνοδος σέβεται
ὅλες τὶς φωνές, ἀλλὰ ἔχει φωνὴ
δικὴ της. Βάζει, λοιπόν, τώρα µία
Ἐπιτροπὴ -µέσα στὴν ὁποία ἔχω
ὁριστεῖ κι ἐγὼ- ποὺ θὰ προσπαθή-
σει νὰ διαχειριστεῖ τὸ θέµα, ὥστε νὰ
προκύψει µία συγκεκριµένη πρότα-
ση. Καὶ ἡ πρόκληση εἶναι ὅτι ἡ πρό-
ταση τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ
εἶναι πάρα πολὺ ποιοτική. ∆ὲν µπο-
ρεῖ νὰ εἶναι µισόλογα. Πρέπει, λοι-
πόν, νὰ βγεῖ ἡ Ἐκκλησία µὲ µία
πρόταση γιὰ τὴν ὁποία δὲν θὰ µπο-

ρεῖ νὰ πεῖ κανεὶς τίποτα. Ὅλο αὐτὸ
θὰ πρέπει νὰ περάσει µετὰ ἀπὸ τὸ
σῶµα τῆς Συνόδου, τὸ ὁποῖο εἶναι
δυσκίνητο καὶ ἔχει τὶς δυσκολίες
του, ἀλλὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ὡραῖο
µπορεῖ νὰ τὸ ἀναγνωρίσει. Καὶ
αὐτὴ εἶναι ἡ ἐγγύηση ὅτι πορεύεται
ὑγιῶς ἡ Ἐκκλησία. Ἂν τῆς προσφέ-
ρεις κάτι ποιοτικό, θὰ τὸ ἀναγνωρί-
σει ὡς τέτοιο. Ἔχω µία αἰσιοδοξία
ὅτι θὰ εἶναι πολὺ δυνατὸς ὁ λόγος
τῆς Ἐκκλησίας. ∆ὲν χρειάζεται βια-
σύνη. Βιάζονται οἱ πολιτικοί, βιά-
στηκαν νὰ φέρουν τὰ µέτρα, συνε-
χίζουν νὰ βιάζονται καὶ προσπα-
θοῦν νὰ ἀποδείξουν ὅτι σὲ αὐτὴν τὴ
συνάντηση νίκησε ὁ ὑπουργός
Παιδείας. Καὶ αὐτὸ εἶναι λάθος. Ἡ
Ἐκκλησία ξέρει νὰ περιµένει. Αὐτὴ
εἶναι ἡ παράδοσή της, αὐτὴ εἶναι ἡ
διδασκαλία της καὶ ἡ ζωή της. Καὶ
εἶµαι σίγουρος ὅτι ἂν ἐµεῖς δουλέ-
ψουµε µὲ συνέπεια καὶ µὲ σεβασµὸ
στὸν λαό, στὴν ἱστορία µας, καὶ
στοὺς ὑπουργούς µας, θὰ προτεί-
νουµε κάτι πάρα πολὺ καλό. Ἀπὸ
ἐκεῖ καὶ πέρα, ἂν ἡ πρόταση εἶναι
καλή, θὰ δυσκολευθεῖ ἡ κυβέρνη-
ση. 

-Στὴ δίωρη συνάντηση μὲ τὸν κ.
Τσίπρα ὑπῆρξαν στιγμές ἔντασης
σὲ σημεῖο τέτοιο ποὺ νὰ ἀπειληθεῖ
ἡ συμφωνία; 

-Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντη-
σης ὄχι. Προηγουµένως, ὅµως,
εἶχε δηµιουργηθεῖ κάποια ἔνταση.
Στὴν ἐπικοινωνία τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Ἱερώνυµου µὲ τὸν κ. Τσίπρα.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπείλησε ὅτι δὲν
θὰ πᾶµε καὶ ἀπὸ ὅτι γνωρίζω πῆρε
τηλέφωνο ὁ ἴδιος ὁ πρωθυ-
πουργὸς καὶ ἀνέλαβε κάποιες δε-
σµεύσεις. Καταλαβαίνουµε ὅτι πο-
λιτικὰ εἶναι δύσκολο γιὰ αὐτόν�
ἀλλὰ τί νὰ κάνουµε; Τὸ θέµα δὲν
εἶναι νὰ ἐπιµείνει κανεὶς σὲ κάτι�».

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: «Οἱ Ποιµενάρχες 
καὶ οἱ Πολιτικοὶ ἔχουν ἕνα κοινὸ σηµεῖο: τὸν ἄνθρωπο»
Διὰ πρώτην φορὰν ἐπεσκέφθη

τὴν νῆσον Μύκονον ὁ Μακαριώτα-
τος διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Ἀρτε-
μίου. Παρόντος τοῦ Προέδρου τῆς
Δημοκρατίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἔκανε νύξεις διὰ τὸ ζήτημα χωρι-
σμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ἰδι-
αιτέρας βαρύτητος ἦτο ἡ δήλωσίς
του περὶ τῆς ποιμαντικῆς πρὸς τὸν
συνάνθρωπον, ἡ ὁποία ἀφορᾶ πο-
λιτικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς τα-
γούς, δεικνύων ὅτι ποιμαντικὴ εἶναι
καὶ ἡ πολιτική. Παραθέτομεν τὰ
χαρακτηριστικώτερα ἀποσπάσμα-
τα ἀπὸ τὴν ἀνταπόκρισιν τοῦ κ.
Μάκη Ἀδαμοπούλου ὡς αὐτὴ ἐδη-
μοσιεύθη εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσε-
λίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τὴν 19ην καὶ 20ήν Ὀκτωβρίου 2016:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εὐχαρίστησε
τὸν Μητροπολίτη γιὰ τὴν πρόσκλη-
ση, ἀλλὰ καὶ τὸν ∆ήµαρχο καὶ τοὺς
πιστοὺς γιὰ τὴν θερµὴ ὑποδοχή.
«Θαύµασα τὸ νησὶ τῆς Μυκόνου καὶ
εἶδα τὴν καλοσύνη καὶ τὴν ἁπλότητα
τῶν ἀνθρώπων», τόνισε ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος καὶ ἐπεσήµανε πὼς συγκι-
νήθηκε ποὺ στὴν προσφώνησή του
ὁ ∆ήµαρχος ἀναφέρθηκε στὴν καλὴ
συνεργασία τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας
µὲ τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση. «Αὐτὸ
εἶναι τὸ ζητούµενο», ὑπογράµµισε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος «ἰδιαίτερα σήµερα
ποὺ τὰ προβλήµατα µᾶς καλοῦν
ὅλους νὰ συνεργαστοῦµε. Οἱ Ποιµε-
νάρχες καὶ οἱ Πολιτικοὶ ἔχουν ἕνα
κοινὸ σηµεῖο. Τὸν ἄνθρωπο. Ἐδῶ
συναντῶνται οἱ δρόµοι τοῦ Πνευµα-
τικοῦ Πατέρα µὲ τὸν ἐκπρόσωπο
τῆς κοινωνίας, γιὰ νὰ συνεργαστοῦν,
ὥστε νὰ ἀντιµετωπίσουν τὰ προ-
βλήµατα. Τὸν Πολιτικό, ὅµως, τὸν
δηµιουργοῦν οἱ πολίτες, ἐνῶ ἡ
Ἐκκλησία γεννάει τὰ παιδιά. Γίνεται
µάνα. Καὶ ἡ σχέση εἶναι µητρική. Ἡ
Ἐκκλησία, λοιπόν, ὡς µάνα δὲν διώ-
χνει τὰ παιδιά της. ∆ὲν θὰ διώξει
ποτὲ κανένα. Γι' αὐτὸ καὶ ἐµεῖς ἀνα-
τριχιάζουµε στὴ λέξη χωρισµός. Τί
σηµαίνει χωρισµός;» ἀναρωτήθηκε
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, γιὰ νὰ ἀπαντήσει
ὅτι «ἡ µάνα τὸ παιδί της δὲν τὸ διώ-

χνει. Κι ἂν γίνει κάποιο λάθος, τὸ πε-
ριµένει στὸ µπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ
της, ὥσπου νὰ γυρίσει. Σεβόµαστε
τὸ ρόλο τοῦ ∆ηµάρχου, τοῦ Πολιτι-
κοῦ, τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ πορευόµα-
στε παράλληλα κι ὅπου χρειάζεται
βοηθάει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον». Ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος τόνισε ὅτι ὁ Μητροπολίτης

Σύρου ἀναφέρθηκε στὴν προσφορὰ
τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴν περίοδο τῆς
Κατοχῆς, «ἀλλὰ µὴ πᾶµε τόσο µα-
κριὰ» σηµείωσε «πρέπει µὲ τιµιότη-
τα καὶ εἰλικρίνεια νὰ ἀνοίξουµε τὰ
χαρτιὰ αὐτῆς τῆς δεκαετίας. Νὰ δοῦ -
µε πῶς στάθηκε καὶ πῶς στέκεται
αὐτὸς ὁ τόπος»�

Ὁλοκληρώνοντας τὸν χαιρετισµό
του ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀξία τῆς συν -
εργασίας τονίζοντας πὼς «αὐτὸ χρει-
άζεται ὁ τόπος σήµερα. Καὶ ἂν
ὑπῆρχε ἡ συνεργασία δὲν θὰ εἴχαµε
φτάσει σὲ αὐτὸ τὸ δύσκολο σηµεῖο.
Ἂν δὲ βροῦµε τρόπο νὰ συνεργα-
στοῦµε, χειρότερα θὰ εἶναι τὰ πρά-
γµατα. Ὅσοι ὑπονοµεύουν, γιὰ νὰ
ταραχτοῦν οἱ σχέσεις µας καὶ νὰ
ὑπάρξουν συγκρούσεις µὲ τὴν Πολι-
τεία, εἶναι βόµβα στὴ βάση τῆς πα-
τρίδας µας. Αὐτὴν τὴν ὥρα χρειάζε-
ται νὰ ἀγαπηθοῦµε περισσότερο. Νὰ
δοῦ µε πῶς θὰ κρατήσουµε τὰ παιδιὰ
κοντὰ στὴν οἰκογένεια, στὶς ρίζες καὶ
στὶς παραδόσεις. Αὐτὲς οἱ ρίζες µᾶς
ἔθρεψαν καὶ εἶναι ἡ ἐλπίδα µας». 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τέλεσε τὴν ἑπο-
µένη τὸ µυστήριο τῆς Θείας Εὐχαρι-
στίας παρουσίᾳ τοῦ προέδρου τῆς
Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλοπουλου, ἐνῶ συλλειτούργησε
ὁ Μητροπολίτης Σύρου καὶ Μυκό-

νου κ. ∆ωρόθεος. Παρέστησαν
ὑπουργοί, βουλευτές, τοπικοὶ
ἄρχοντες, ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἀστυνοµίας, τοῦ Λιµενικοῦ
Σώµατος, τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπη-
ρεσίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. Ὁ Ἀρχιε-
πίσκοπος ἀναφέρθηκε στὴν ζωή καὶ
στὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἀρτεµίου� Ση-

µείωσε, ἐπίσης, ὅτι «ζώντας σὲ µία
ἐποχὴ περίεργη καὶ δύσκολη, ὅλοι
ἀναρωτιόµαστε ποὺ πηγαίνουµε καὶ
τί θὰ φέρουν οἱ αὐριανὲς µέρες; Θὰ
συνεχίσει ἡ ἀνασφάλεια καὶ ἡ φτώ-
χεια; Ὅλοι µας ἀγωνιζόµαστε καὶ
προσπαθοῦµε, ὁ καθένας µὲ τὸν δι-
κό του τρόπο καὶ τὴν δύναµη ποὺ
διαθέτει. Ξεχνᾶµε ὅµως ἕνα χῶρο
ποὺ βοήθησε διὰ µέσου τῶν αἰώ-
νων αὐτὸν τὸν τόπο. Τὸν χῶρο τῆς
πίστης καὶ τῆς Ἐκκλησίας, µὲ τὶς δυσ -
κολίες καὶ τὶς ἀδυναµίες της, γιατί καὶ
αὐτὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους,
καὶ τὴν βάζουµε στὴν ἄκρη, γιὰ νὰ
µὴ ποῦµε ὅτι τὴν διώκουµε καὶ τὴν
ταλαιπωροῦµε». 

Ὑπογράµµισε πὼς «οἱ πολίτες
δηµιουργοῦν τὴν Πολιτεία, ἀλλὰ ἡ
Ἐκκλησία «γεννάει» τοὺς πολίτες.
Εἶναι πολὺ σπουδαῖο αὐτό. ∆ιότι
ἐδῶ ὑπάρχει µητρικὴ σχέση. ∆ὲ
µποροῦµε νὰ βάλουµε ἀνώτερη
σχέση ἀπὸ αὐτὴ µέσα στὸ ἀνθρώ-
πινο γένος. Γι' αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία
βροντοφωνάζει. ∆ὲ συµµορφώνεται
µὲ τὶς ἀνθρώπινες θεωρίες, ἀλλὰ
ἔχει τὸν δικό της τρόπο νὰ ἀπαντᾶ.
Ἡ µητρικὴ σχέση δὲν διώχνει, δὲν
χωρίζει τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὸν πε-
ριµένει. Ὅποιος θέλει ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία νὰ ἀποχωρίσει, νὰ χωρι-

στεῖ, εἶναι ἐλεύθερος. ∆ὲν τὸν ἐµπο-
δίζει κανείς. ∆ὲν χρειάζονται νόµοι.
Μπορεῖ νὰ φύγει. Καὶ ὅταν θέλει νὰ
ξαναγυρίσει στὴ µάνα του εἶναι πάλι
ἐλεύθερος. ∆ιότι αὐτὸς εἶναι ὁ
σκοπὸς τῆς µάνας. Κι ἂν φύγει τὸ
παιδὶ ἀπὸ κοντά της δὲν τὸ ξεχνᾶ.
Τὸ περιµένει νὰ γυρίσει. Ἔτσι γιὰ
ἐµᾶς τὴν Ἐκκλησία, Ἐκκλησία, βέ-
βαια, εἴµαστε ὅλοι, ἀλλὰ γιὰ ἐκείνους
ποὺ ἔχουν τὸ λειτούργηµα τῆς ἱερω-
σύνης, αὐτὸς εἶναι σκοπός, ὁ ὁποῖ ος
δὲν ἀλλάζει. ∆ὲν χωρίζει τὰ παιδιά
της. ∆ὲν κάνει λόγο γιὰ χωρισµό. ∆ὲν
εἶναι µέσα στὴν ἀποστολὴ τῆς
Ἐκκλησίας ὁ χωρισµός. Ποτὲ ἡ µάνα
δὲν θὰ διώξει τὸ παιδί». 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπεσήµανε,
ἐξάλλου, πὼς «µέσα σὲ τέτοια δύσ -
κολη ἐποχὴ εἶναι τραγικὸ αὐτὸ τὸ
µεγάλο κεφάλαιο νὰ παραµερίζεται
καὶ νὰ ὑποβαθµίζεται. Ἤρθαµε,
ὅλοι µαζὶ σήµερα, γιὰ νὰ ἀποτίσου-
µε φόρο τιµῆς πρὸς τὸν ἅγιο Ἀρτέ-
µιο. Εἶναι ὅµως καὶ µία εὐκαιρία νὰ
προβληµατιστοῦµε µήπως ἔχουµε
πάρει στραβὸ δρόµο; Μήπως
ἀλλιῶς τὰ ὑπολογίζουµε ἢ βάζουµε
παραδείγµατα τοῦ παρελθόντος
ποὺ ἔχουν ξοφληθεῖ καὶ ἔχουν πα-
ραγραφεῖ νὰ γίνουν παράδειγµα
στὴν ἐποχή µας; Εἶναι κάτι ποὺ
πρέπει νὰ µᾶς ἀπασχολήσει. Ἡ
Ἐκκλησία ἀγωνιᾶ καὶ κάθε φορά
ποὺ εἴµαστε σὲ τέτοιες ἐκδηλώσεις
καὶ εἶναι τὰ παιδιά της κοντά, ἔχει
ὑποχρέωση, ὄχι νὰ τὰ κατηχεῖ,
ἀλλὰ νὰ τὰ βοηθάει, νὰ τὰ ἀνα-
παύει, νὰ τοὺς πεῖ πὼς καὶ αὐτὸ τὸ
κακὸ θὰ περάσει καὶ πὼς δὲν χρει-
άζεται νὰ µᾶς πιάνει πανικός. Τὸ
µυστικὸ εἶναι ἡ ἑνότητα ὅλων µας.
Νὰ φύγουµε σήµερα ἀπὸ αὐτὸν τὸν
εὐλογηµένο χῶρο µὲ τὴν ἱκανοποί-
ηση ὅτι ἀποδώσαµε τὶς τιµὲς καὶ τὶς
εὐχαριστίες στὸν Ἅγιο Ἀρτέµιο,
ἀλλὰ καὶ µὲ τὸν προβληµατισµό,
µέσα σὲ αὐτὲς τὶς δυσκολίες µπορεῖ
νὰ µᾶς βοηθήσει ὁ Ἅγιος Ἀρτέµιος
καὶ ἡ Ἐκκλησία ἢ θὰ ἔρθει ὁ καιρὸς
ποὺ θὰ ποῦµε, µερικοὶ ἀπὸ ἐµᾶς
πρωταγωνιστὲς ἢ καὶ ἄλλοι,
«Χριστὲ νενίκηκάς µε»;».

Ἡ Χάρτα τῶν Καρδιναλίων
Ἡ ἐπιλογὴ Καρδιναλίων ἀπὸ τὸν

Πάπαν ἐξυπηρετεῖ τὴν πολιτικὴν
καὶ τὸν οἰκουμενισμόν, ὅπως ἡ
ἀνάδειξις τοῦ «Ἀρχιεπισκόπου»
Mario Zenari, ὁ ὁποῖος εἶναι πρέ-
σβυς τοῦ Βατικανοῦ εἰς τὴν Συ-
ρίαν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
ἄρθρον τοῦ κ. Ἰωάννου Λότσιου
εἰς τὴν ἱστοσελίδα lotsiosioan-
nis.blogspot.gr τῆς 11ης Ὀκτωβρί-
ου 2016:

«Στὴν ἀνάδειξη νέων Καρδινα-
λίων προχώρησε ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος µὲ βασικὸ κριτήριο ἐπιλογῆς
τὸ ἄνοιγµα στὴν οἰκουµένη καὶ τὴν
παρουσία τῆς Ρωµαιοκαθολικῆς
Ἐκκλησίας σὲ διάφορες χῶρες τοῦ
κόσµουN Ἀπὸ τοὺς 18 νέους Καρ-
διναλίους, οἱ 13 εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ,
ἐνῶ οἱ τέσσερις ἐπίτιµοι. Ἡ τελετὴ
τῆς ἐγκαθίδρυσης θὰ γίνει τὸν Φε-
βρουάριο σὲ εἰδικὴ τελετὴ στὸν
Ἅγιο Πέτρο στὴν Ρώµη, ἐνῶ ἡ
ἀπόδοσης τοῦ παλλίου σὲ κάθε
Καρδινάλιο-ποὺ δινόταν παλαιότε-
ρα στὴ Ρώµη-, δίνεται πλέον σὲ
εἰδικὴ τελετὴ µὲ ἐκπρόσωπο τοῦ
Πάπα στὴν χώρα στὴν ὁποία εἶναι
ὁ Καρδινάλιος. Γιὰ συνεχιζόµενη
πλέον φορά ὁ Πάπας Φραγκίσκος

ἄφησε κατὰ µέρος τὴν παραδο-
σιακὴ θεώρηση καὶ ἐπιλογὴ νέων
καρδιναλίων, ποὺ τὶς περισσότερες
περιπτώσεις ἀφοροῦσαν τὴν πε-
ριοχὴ τοῦ ΒατικανοῦN Τὰ κριτήρια
εἶναι ὑπὸ τὴν ἔντονη ἐπιρροὴ τῆς
Παπικῆς Ἐγκυκλίου γιὰ τὸ Περι-
βάλλον καὶ τοῦ Ἔτους τοῦ Ἐλέους.
Μὲ τὴν νέα σύνθεση τοῦ Κολλεγίου
καὶ τοῦ Κονκλαβίου τῶν Καρδινα-
λίων, διασπᾶται µία ἐξουσιαστικὴ
τάση ὁρισµένων ἰσχυρῶν Καρδινα-
λίων τῆς Ἰταλίας. Ἡ κυρίαρχη πλει-
οψηφία ποσοστοῦ τοῦ Κολλεγίου
καὶ τοῦ Κονκλαβίου τῶν Καρδινα-
λίων ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἰτα-
λία, ἀρχίζει σταδιακὰ νὰ µειώνε-
ταιN Στὴν Ἰταλία, οἱ παραδοσιακὲς
πόλεις ποὺ εἶχαν ἀπὸ ἀνέκαθεν
Καρδινάλιο, ἐπίσης καὶ τώρα δὲν
λαµβάνουν, ὅπως ἡ Βενετία, ἡ
Μπολόνια καὶ τὸ Τορίνο. Ἀντίθετα,
µικρὲς πόλεις παίρνουν πλέον τὴν
σκυτάλη, ὅπως ὁ Gualtiero Basset-
ti, Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Κιέτι τῆς Ἰτα-
λίας, ἴσως γιὰ τὴν ἐργασία του γιὰ
τὴν ἐπίτευξη τῆς τελευταίας συνάν-
τησης τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Θεολογικοῦ ∆ιαλόγου Ὀρθοδόξων
καὶ Ρ/Καθολικῶν στὴν πόλη του».

Τὸ Φανάρι ὡς ἐργαλεῖον «ἤπιας ἰσχύος»
Ἂν τὸ Πατριαρχεῖον Κων/πόλε-

ως ἀποτελεῖ πηγὴν «ἤπιας
ἰσχύος» εἰς τὰ διπλωματικά, τότε
ὀφείλομεν νὰ ἀναρωτηθῶμεν ποῖοι
ἕως σήμερα ἀξιοποιοῦν ἢ ἐκμεταλ-
λεύονται αὐτὴν τὴν ἰδιότητα τοῦ
Πατριαρχείου; Παραθέτομεν μέ-
ρος ἄρθρου τοῦ κ. Γεωργίου Πρω-
τόπαπα εἰς τὸ kedisa τῆς 21ης
Ὀκτωβρίου 2016:

«Ἡ υἱοθέτηση γιὰ µία ἀποτελε-
σµατικὴ διπλωµατία γίνεται ἀκόµα
πιὸ ἀναγκαία µὲ τὶς συνεχεῖς προ-
κλήσεις τοῦ τούρκου προέδρου
Ταγὶπ Ἐρντογάν γιὰ «σύνορα τῆς
καρδιᾶς µας» καὶ ἀµφισβήτηση τῆς
Συνθήκης τῆς ΛωζάννηςN Ἡ
διεθνὴς εἰκόνα µιᾶς χώρας, σύµ-
φωνα µὲ τὸν σύµβουλο δηµόσιας
διπλωµατίας Simon Anholt, δὲν κα-
θορίζεται µόνο ἀπὸ τὴν κυβερνη-
τικὴ πολιτική, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἐξα-
γωγές, τὶς ἐπενδύσεις, τὸν τουρι-
σµό, τὴν παιδεία/πολιτισµὸ καὶ τὸ
ἀνθρώπινο δυναµικόN Ὑπάρχει
µεγάλος ἀριθµὸς ἑλλήνων σὲ
ὀρθόδοξες ἐκκλησίες σὲ ὅλο τὸν

κόσµο ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὰ
Πατριαρχεῖα ὅπου καὶ ἀνήκουν
(Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως, Πατριαρχεῖα
Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ
Ἱερουσαλήµ). Τὸ Οἰκουµενικὸ Πα-
τριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως
θεωρεῖται καὶ µία πηγὴ «ἤπιας
ἰσχύος» («soft power») καθὼς ἔχει
ὑπὸ τὴν ἐπιρροή του ἐνορίτες σὲ
ὅλο τὸν κόσµο ποὺ µποροῦν νὰ
ἐπηρεάσουν σὲ κάποιο βαθµὸ κυ-
βερνήσεις, νοµοθετικὰ σώµατα καὶ
διεθνεῖς ὀργανισµοὺς (κρατικοὺς
καὶ µὴ κρατικούς)N Ἡ Ἑλλάδα
ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν µικρῶν
– µεσαίων κρατῶν ποὺ πρέπει νὰ
συνδέσουν τὴν ἀναγνώρισή τους
µὲ θετικὲς εἰκόνες, κατὰ τὰ πρότυ-
πα τῆς διαφήµισης ἑνὸς ἄγνωστου
ἢ καινούργιου προϊόντος, µία στρα-
τηγικὴ ποὺ παραπέµπει στὴν
ἐφαρµογὴ τοῦ ὅρου «nation
brand» (ἐθνικὴ ἐµπορικὴ ταυτότη-
τα) ποὺ βασίζεται στὴν εὐρεῖα διά-
χυση τῆς «soft power» καὶ στὴν
ἀποτελεσµατικὴ ἄσκηση µιᾶς ∆η-
µόσιας ∆ιπλωµατίας».

Σεβ. Καρπενησίου: «Ζοῦµε σὲ ἀντίχριστη ἐποχή»
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Ἡ πολιτική ὁρκωμοσία τῶν Ὑπουργῶν μέ πρῶτον τόν κ. Φίλην


