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Νέα Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καθίσταται ἡ Ἀκαδημία τῆς Κρήτης!

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ἐγχείρημα εἰσαγωγῆς
γενετησίου ἀγωγῆς

Τὸ τελευταῖον διάστημα
ἐπεχειρήθη μία ἐπίθεσις
ἐναντίον τῆς Διοικούσης
Ἐκκλησίας ὡς τὴν ἠθικὴν
αὐτουργὸν διὰ τὴν ἀπομά-
κρυνσιν τοῦ κ. Ν. Φίλη ἀπὸ
τὴν θέσιν τοῦ Ὑπ. Παιδείας.
Κανεὶς ὅμως ἀπὸ τοὺς ἐπιτι-
θεμένους δὲν ἔχει τὸ θάρρος
νὰ ἀναμετρηθῆ μὲ τὴν πρα-
γματικότητα. Ἡ κοινὴ γνώμη
συμφώνως πρὸς δημοσκοπή-
σεις ἦτο κατὰ μεγάλην πλει-
οψηφίαν κατὰ τῶν ἀλλαγῶν
εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν καὶ ἑπομένως ἡ Ἐκκλη-
σία ἐξέφραζε τὸ αἴσθημα τῶν
πολιτῶν, τὸ ὁποῖον ὁ Πρωθυ-
πουργὸς ἔλαβε σοβαρῶς ὑπ᾽
ὄψιν. Ἀπὸ ὅσους δηλητηριά-
ζουν τὴν κοινωνικὴν ἀτμό-
σφαιραν, διὰ νὰ ἐπιφέρουν
πλήγματα εἰς τὴν ἐμπιστοσύ-
νην ποὺ ὁ λαὸς ἔχει πρὸς τὴν
Ἐκκλησίαν κανεὶς δὲν εἶχε τὴν
ἀνδρείαν νὰ ἀναδείξη ἕνα νέ-
ον παράγοντα, ὁ ὁποῖος ἰσχυ-
ροποιεῖται συνεχῶς εἰς τὴν
πολιτικὴν ζωὴν τῆς Χώρας,
δηλ. τὴν ἐπισημοποίησιν τῆς
ὁμοφυλοφιλίας. Πολλὰ γρά-
φουν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας
χωρὶς καμίαν συνέπειαν. Τολ-
μοῦν νὰ ἀντείπουν κάτι ὡς
πρὸς τὴν ὁμοφυλοφιλίαν;

Εἰς ὁμιλίαν τοῦ κ. Τσίπρα
εἰς ἀνοικτὴν συγκέντρωσιν
πρὸς τὰ μέλη τοῦ κόμματός
του ἐδέσποζεν εἰς τὸ κέντρον
τῆς αἰθούσης σημαία -μεγά-
λων διαστάσεων- τῶν ὁμοφυ-
λοφίλων καὶ συναφῶν ὁμά-

δων, ἐνῶ ὅλαι αἱ ἄλλαι σημαῖ-
αι -μικρότεραι- ἦσαν τοῦ ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ὅμως καὶ εἰς τὴν ἀξιω-
ματικὴν ἀντιπολίτευσιν τὰ
πράγματα εἶναι ἐξ ἴσου
οἰκτρά. Ὁ Βουλευτὴς κ. Γ.
Γιακουμάτος εἰς πρόσφατον

συνέντευξίν του ὑπεννόησε
κάτι ἀρνητικὸν διὰ τὴν ὁμο-
φυλοφιλίαν. Ἀμέσως ὁ κ. Κ.
Μητσοτάκης ἀπηύθυνε μήνυ-
μα, εἰς τὸ ὁποῖον ἠναντιώθη
πρὸς αὐτὰς τὰς δηλώσεις καὶ
ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Βουλευτὴν

ἀμέσως νὰ ἀνακαλέση. Ὁ κ.
Γιακουμάτος ὄχι μόνον ἀνε-
κάλεσεν, ἀλλὰ εἶπεν
εὐθαρσῶς ὅτι ἐψήφισε τὸ
σύμφωνον συμβιώσεως καὶ ὅτι
ἔχει φίλους ὁμοφυλοφίλους.

Ἀπὸ αὐτά, ὅπως καὶ ἐπίσης
ἀπὸ περιπτώσεις Σεβ. Μη-
τροπολιτῶν, ποὺ προπηλακί-

Βαδίσατε
τήν πεπατημένην ὁδόν

Μακαριώτατε καὶ σεβαστοὶ
Ἱεράρχαι τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, τὰ σέβη μου.

Γράφω πρὸς Ὑμᾶς τὴν ἐπι-
στολὴν ταύτην ἐπ’ ἀφορμῇ δύο
πληροφοριῶν ποὺ ἔφτασαν καὶ σὲ
μένα τὸν τελευταῖον καιρόν.

α) Ἄκουσα ὅτι Μητροπολίτης
Μητροπόλεως Βορείου Ἑλλάδος
εἶπε δημόσια ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώ-
μης εἶναι κανονικὸς ἐπίσκοπος καὶ
ἡ Παπικὴ (Ρωμαιοκαθολικὴ)
«Ἐκκλησία» εἶναι κανονικὴ
Ἐκκλησία. (Πρᾶγμα ποὺ εἰπώθη-
κε πρὶν κάποια χρόνια ἀπὸ τὸν
Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ὡς καὶ
τὸ 2011 ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον
Κύπρου καὶ τελευταίως ἀπὸ τὸν
Πατριάρχην Ρουμανίας).

Καὶ β) Μετὰ ἀπὸ ἐπιστολή μου
σὲ Μητροπολίτη, Μητροπόλεως
Νοτίου Ἑλλάδος σχετικῶς μὲ τοὺς
Παπικοὺς μοῦ ἀπάντησε τὰ ἑξῆς:
«Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Ρωμαιοκαθο-
λικούς, δὲν ἔχω ἰδιαιτέραν συμπά-
θειαν μαζί τους. Ἀλλά ὡς Μητρο-
πολίτης δὲν δύναμαι νὰ τοὺς
ἀντιμετωπίζω ὡς αἱρετικούς,
ἐφόσον ἡ Ἐκκλησία διοικη-
τικῶς δὲν τοὺς ἀντιμετωπίζει
ἔτσι. Παραδείγματος χάριν, Γάμος
μεταξὺ Ὀρθοδόξου καὶ Ρωμαιοκα-
θολικοῦ- γίνεται. Μεταξὺ Ὀρθοδό-
ξου καὶ Μάρτυρος τοῦ Ἰεχωβᾶ δὲν
γίνεται. Ἑπομένως ὡς ἐκ τῆς θέ-
σεώς μου δὲν δύναμαι νὰ
ὁμιλῶ περὶ «αἱρετικῶν», παρὰ
τὸ γεγονὸς ὅτι πλανῶνται».

Αὐτὰ σεβαστοὶ Ἱεράρχαι, εἰπώ-
θηκαν καὶ γράφτηκαν ἀπὸ στόμα-
τα καὶ χέρια Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων
Ἱεραρχῶν! Ἡ ταπεινότης μου ἐξέ-
στην μόλις ἔμαθα ταῦτα. Ἀπὸ παι-
δικῆς ἡλικίας ἄκουγα καὶ γνώριζα
ὅτι οἱ Παπικοί - Ρωμαιοκαθολικοὶ
εἶναι αἱρετικοί. Καὶ ὅλα τὰ ὀρθόδο-
ξα βιβλία ποὺ διάβασα μέχρι σή-
μερον στηλιτεύουν τοὺς Παπι-
κοὺς ὡς αἱρετικούς.

Καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς ἁγίας

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ TOY KYR I OY

Τὴν2ανΦεβρουαρίουἡἘκκλησίαμαςἑορτάζειτήνὙπαπαντήν
τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ΤοιχογραφίαἹ.Ν.Ἁγ.ΓεωργίουΚυψέλης,διάχειρόςΦ.Κόντογλου.

Ἁγιότητα καί Σοφία
στήν Ὀρθόδοξη Ὑμνογραφία

Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γ.Δ. Μεταλληνός

Τεχνολογία καὶ βιοτικαὶ μέριμναι
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ τῆς πίστεως ἔχει μονίμως στραμμένο τό νοῦ
του στόν Θεό. Ἐργάζεται ἐπί τῆς γῆς, ἀλλά ἐντρυφᾶ καί ἐπι-
θυμεῖ τά ἀγαθά τοῦ οὐρανοῦ. Δηλαδή, προσπαθεῖ νά ἔχει

ὅσο τό δυνατό λιγότερες βιοτικές μέριμνες, ἀρέσκεται στά λίγα καί
ἀντιστέκεται στό μεγάλο πειρασμό τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί τῆς
ψυχοφθόρας ἐκκοσμίκευσης. Ἔτσι ἔχει χρόνο γιά προσευχή, γιά
μελέτη καί γιά ἄσκηση ἔμπρακτης ἀγάπης πρός τόν πλησίον.
Ἀρνεῖται ἡ κάθε μέρα νά γεννάει νέες μέριμνες γιά τήν ἑπόμενη,
προκειμένου νά γίνει πιό ἄνετη ἡ ζωή. Δέν θέλει νά μπεῖ σ᾿ ἕνα
φαῦλο κύκλο, ἀκολουθώντας τήν τακτική τῶν κοσμικῶν, οἱ ὁποῖοι
μένουν πάντα ἀνικανοποίητοι, ἀφοῦ σέρνονται ἀπό τά ἀκόρεστα
πάθη, πού συνήθως ὁδηγοῦν στήν ἁμαρτία.

Ὁ χριστιανός ἐπιλέγει μόνο τά ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς. Δέν ἔχει με-
γάλα σχέδια γιά τήν παροῦσα ζωή, ἡ ὁποία ἀνά πᾶσα στιγμή μπο-
ρεῖ νά τελειώσει. Περισσότερο σκέφτεται τήν αἰώνια, ὅπου ὅλα θά
εἶναι ρυθμισμένα καί δέν θά ὑπάρχουν ἀγωνιώδεις μέριμνες, δυσε-
πίλυτα προβλήματα καί δυσάρεστες καταστάσεις. Προσεύχεται νά
τόν ἐλεήσει ὁ Θεός καί νά ἱκανοποιήσει τό αἴτημά του νά γίνει μέ-
τοχος τῆς μακαριότητας τοῦ Παραδείσου. Γνωρίζει ὅμως ὅτι κάτι
τέτοιο προϋποθέτει ἔντονο πνευματικό ἀγώνα. Ἐδῶ βρίσκεται τό
δύσκολο σημεῖο, γιατί οἱ περισσότεροι ἀγωνιστές εὔκολα συμβι-
βάζονται μέ τόν κόσμο καί ἀποσυνδέονται ἀπό τόν οὐρανό. Ἐντυ-
πωσιάζονται ἀπό τή σύγχρονη ζωή, τίς προόδους τῶν ἐπιστημῶν
καί τῆς τεχνολογίας. Μιά ματιά στούς σημερινούς ἀνθρώπους ἐπι-
βεβαιώνει τόν ἰσχυρισμό μας. Τρελάθηκαν οἱ ἄνθρωποι μέ τήν τε-
χνολογία τῆς ἐπικοινωνίας. Ὅλοι κρατοῦν στόν χέρι τους κινητό
τηλέφωνο. Ὅπου καί νά βρεθοῦν μιλοῦν, γελοῦν, ἐκνευρίζονται καί
χάνονται μέ τίς ἔγχρωμες εἰκόνες. Ἔχουν πάντα σκορπισμένο τό
νοῦ τους στά μάταια καί ἐπιζήμια, γι᾿ αὐτό καί δέν μποροῦν νά
ἀφοσιωθοῦν σέ κάτι πνευματικό. Ἀκόμα καί μέσα στούς ναούς, τήν
ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας, χτυποῦν τά κινητά τηλέφωνα. Ἀλλά καί
στό ἱερό χτυποῦν, γιατί οἱ σύγχρονοι κληρικοί τά θεωροῦν
ἀναγκαῖα στό ποιμαντικό τους ἔργο! Στόν πειρασμό τῆς τεχνολο-
γίας πέφτουν καί οἱ παραδοσιακοί κληρικοί καί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι
ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι ἀπό τά βιοτικά.

Τά κινητά τηλέφωνα καί οἱ ἄλλες παρόμοιες συσκευές ἀποσυν-
δέουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν οὐρανό, τόν σκορπίζουν στά βιοτικά
πράγματα τῆς γῆς, δηλαδή καταστρέφουν τίς προϋποθέσεις τῆς
πνευματικῆς ζωῆς. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, τόν ὁποῖο ὅλοι
ἐπικαλοῦνται, ἀλλά ἐλάχιστοι τόν μιμοῦνται, ἀνησυχοῦσε γιά τόν
ἐκσυγχρονισμό καί τήν τεχνολογία τῆς ἐποχῆς μας, γι᾿ αὐτό καί
ἔλεγε: «Ἡ τεχνολογία μπορεῖ νά προσφέρει μιά βοήθεια στίς κα-
θημερινές μας ἀνάγκες, ὅμως ποῦ σταματᾶ ἡ ἀνάγκη; Τό ἕνα φέρ-
νει τό ἄλλο καί δέν μποροῦμε νά σταματήσουμε πουθενά. Δέν ται-
ριάζει στόν μοναχό νά ὁδηγεῖ ἁμάξι στό Ἅγιον Ὄρος. Ἁπλοποιῆ-
στε τίς ἀνάγκες σας καί βγάλετε τήν μέριμνα ἀπό τήν καθημερινή
ζωή σας» (Ὁ ὅσιος Παΐσιος, ἔκδοση Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη, Θεσ-
σαλονίκη 2015, σελ. 226).

Ἄμποτε νά βγάλουμε οἱ χριστιανοί ἀπό τή ζωή μας τίς μάταιες
καί περιττές μέριμνες, γιά νά δοῦμε καλύτερα τό τέρμα τῆς κατά Θε-
όν πορείας μας.

1. Στήν Ὀρθόδοξη Λατρεία καί στίς ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας
οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους μας, ψάλλουμε καί τρα-
γουδοῦμε ἀδιάκοπα τήν Πίστη μας. Στίς εὐχές καί τούς Ὕμνους τῆς
Ἐκκλησίας μας διασταυρώνονται τό ἱστορικό καί τό θεολογικό στοιχεῖο. Ὁ
θεολογικός λόγος γίνεται λόγος τῆς Λατρείας καί ἡ Πίστη, τό δόγμα (=διδα-
σκαλία), προσφέρεται ὡς πνευματική τροφή στό «πλήρωμα», τό ἐκκλη-
σιαστικό Σῶμα. Ἔτσι ἡ Λατρεία μας γίνεται διδακτήριο εὐσεβείας, Σχολεῖο
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος. Σέ δυσχειμέρους καιρούς, ὅπως οἱ ἐπα-
νειλημμένες περίοδοι δουλείας μας (Ἀραβοκρατία, Λατινοκρατία, Φραγκο-
κρατία, Βενετοκρατία, Τουρκοκρατία) ἡΛατρεία σώζει τήν Πίστη καί τήν θε-
ολογική της γλώσσα καί μαζί τό φρόνημα τοῦ Λαοῦ μας, μεταγγίζοντας
θάρρος καί ἐλπίδα.

Πίστη καί ἐν Χριστῷ ζωή προβάλλονται καί ἐξαίρονται μέ τόν λόγο τῆς
Λατρείας μας μέσω τῶν αὐθεντικῶν καί γνησίων φορέων τους, τῶν Ἁγίων
–ἀνδρῶν καί γυναικῶν- πού ἀναδεικνύονται σέ πρότυπα τῶν πιστῶν
ἀξιομίμητα. Ἡ σχέση μέ τήν ἐκκλησιαστική μας Λατρεία τεκμηριώνει σέ με-
γάλο βαθμό τήν ἐκκλησιαστικότητα τοῦ Ὀρθοδόξου, ἀποδεικνύει τή σχέση
του μέ τήν Χάρη καί τήν πηγή της, πού εἶναι ὁ Χριστός καί τά ἅγια Μυστή-
ριά Του. Ἡ Λατρεία μας εἶναι πηγή γνώσεως καί διά τόν ἐγγράμματο καί
διά τόν ἀγράμματο πιστό, διότι εἶναι συνεχές κήρυγμα ἀληθείας καί «λαϊ-
κή» Θεολογία, καί ἡ κατά κόσμον παιδεία δέν εἶναι ἀναγκαία προϋπόθεση
γιά τήν κατανόηση τῶν λόγων της. Αὐτό πού χρειάζεται εἶναι ἡ καθαρμένη
καρδιά καί ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τήν «κατανόηση» τῶν ἀναγινωσκομένων
καί ψαλλομένων καί τή σωτηριολογική δυναμική τους στήν ψυχή τῶν
πιστῶν.

Ἡ γλώσσα τῆς Λατρείας μας, ὓμνων καί εὐχῶν, εἶναι ὅ,τι ἐκλεκτότερο
παρήγαγε ὁ ἑλληνικός λόγος διά τῶν Ἁγίων μας Πατέρων. Οἱ Ἅγιοί μας
ὅμως, συνθέτοντας εὐχές καί ὓμνους διακονοῦν τό ἐκκλησιαστικό σῶμα
καί δέν «κάνουν» τέχνη, ὅπως συμβαίνει μέ τούς Λογίους ἄλλων χώρων.
Οἱ λέξεις τους καί ἡ ὅλη φρασεολογία τους δέν στοχεύει στήν ἐπίδειξη
γνώσεων καί ἱκανοτήτων. Ἡ «κοσμητική φρασεολογία»1 εἶναι θεολογικά
φορτισμένη, ἐμπεριέχει θεολογική διδασκαλία. Ἀκόμη καί σέ ἐκφράσεις ἢ
ἐπίθετα, πού ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται ἁπλά καί καλολογικά στοιχεῖα,
τό ἐπιδιωκόμενο εἶναι ἡ ἀναγωγή τοῦ πιστοῦ, πού ἀκούει τίς εὐχές καί
τούς ὓμνους, στήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού χαριτώνει τούς Ἁγίους μας καί πα-
ράγει τά ἐν Χριστῷ βιώματά τους.

2. Ἓνα ἐπίθετο λ.χ. πού θά μποροῦσε εὒκολα νά ἐγκλωβιστεῖ στό κο-
σμικό περιεχόμενό του, εἶναι τό «σοφός». Ἀκούοντάς το ὁ ἀμύητος στήν
ἐκκλησιαστική πραγματικότητα, εὒκολα μπορεῖ νά τό κλείσει στό χῶρο
τῶν γραμμάτων, τῆς κοσμικῆς παιδείας καί τῆς ὑπεροχικότητας, πού
προσδίδουν τά «γράμματα» στούς φορεῖς τῆς σχολικῆς κατάρτισης, τῆς
σοφίας πού, κατά τήν κοινή ἀντίληψη, ἐξασφαλίζει στόν ἄνθρωπο ἡ σχολι-
κή γνώση. Οἱ ὅροι ὅμως σοφός καί σοφία, συνηθέστατοι στή θεολογική καί
λατρειακή μας γλώσσα, προσλαμβάνουν μία ἄλλη ἔννοια, τήν ὁποία θά
προσπαθήσουμε νά ἐξιχνιάσουμε μέ κάθε δυνατή συντομία στά ἑπόμενα.

Ἀποκαλυπτικὴ ἦτο συνέντευξις τοῦ Ὑπ. Παιδείας, ἡ ὁποία ἀπεσιωπήθη
ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὁδεύει πρὸς
θρησκειολογίαν, ὡς φανερώνει νέα εἰσήγησις Προτεστάντου Καθηγητοῦ.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἐπιτρέψατέ μοι νὰ Σᾶς ὁμιλήσω μὲ τὴν γλώσσα τῆς ἀληθείας. Εἶμαι ἐξ

ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι, πιστεύοντας στὶς προεκλογικὲς ἐξαγγελίες Σας, «ὄχι
στὰ Μνημόνια, ὄχι στοὺς φόρους, ὄχι…., ὄχι…., ὄχι….», ἐθεώρησα
ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεὸς λυπήθηκε τὴν Ἑλλάδα μας καὶ μᾶς ἀποστέλ-
λει ἕνα Ἥρωα Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος θὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν
τυραννικὴ σκλαβιὰ τοῦ κ. Σώϋμπλε καὶ τῶν ἄλλων Εὐρωπαίων Ἑταί-
ρων μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν ἀναλάβετε τὰ ὑψηλὰ καθήκοντά σας Σᾶς ἐπή-
νεσα δημοσίως! Θυμηθεῖτε ἐκεῖνο τὸ «Γειά σου, λεβέντη Πρωθυπουργὲ
κ. Τσίπρα»!

Νομιμοποιοῦμαι, λοιπόν, σήμερα νὰ Σᾶς ἐλέγξω δημοσίως γιὰ τὰ δημο-
σίως ὑφ’ Ὑμῶν πραττόμενα!

ΠΙΣΤΕΥΕΙ ἢ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
Ἔπειτα ἀπὸ τὰ παραπάνω εἰσαγωγικὰ ἂς ἔλθουμε στὸ θέμα μας. Δὲν

πρόκειται νὰ Σᾶς ἐλέγξω γιὰ τὴν πολιτική Σας, ὅπως παραδείγματος χάριν
στὸν τομέα τῆς οἰκονομίας, καθ’ ὅσον τὰ ζητήματα αὐτὰ ἀνήκουν στὴν
ἁρμοδιότητα ἄλλων παραγόντων. Ἐμεῖς σήμερα θὰ ἑστιάσουμε τὴν προσο-
χή Σας στὸ θέμα τῶν σχέσεών Σας μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλ. θὰ
ἑστιάσουμε τὴν προσοχήν μας καὶ θὰ διερευνήσουμε τὸ κατὰ πόσον
ἀνήκετε στὰ πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἢ ὄχι. Ἔχουμε, λοιπόν, τὰ
ἑξῆς δεδομένα:

1. Ἔχετε διακηρύξει δημοσίως ὅτι ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΟ ΘΕΟ! Εὐκαί-
ρως-ἀκαίρως διακηρύσσετε urbi et orbi, ὅτι εἶσθε ἄθεος!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ἐξοχώτατον
κ. Ἀλέξιον Τσίπραν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος
Γράφει ὁ Σεβ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

Τελικὰ γιὰ φέτος, ὅπως ὅλα δείχνουν θὰ ἐφαρμοστοῦν στὰ ἀνήλικα παι-
διά μας ἀπὸ 7-8 ἐτῶν, τά κατά τὴν ἐκτίμηση πολλῶν θεολόγων ἀλλὰ καὶ
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμου, ...«ἀπαράδεκτα κι ἐπικίνδυνα»
Νέα Προγράμματα Σπουδῶν (ΝΠΣ) τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
(ΜτΘ).

Κατὰ τὶς δηλώσεις ἔπειτα ἀπὸ τὴ συνάντηση τῶν ἀντιπροσωπιῶν τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῆς κυβέρνησης, ὁ Ὑπουργὸς κ. Φίλης ἦταν ὄντως σαφής:
«Θὰ ἐφαρμοστοῦν ...δὲν ὑπάρχει ζήτημα διαφωνίας(!)» ....«τὰ ἀναλυτικὰ
προγράμματα ἀλλάζουν ἀπὸ φέτος καὶ θὰ γίνουν τὰ μαθήματα μὲ βάση
τὰ προγράμματα αὐτά».

Ἐκεῖνο δηλαδὴ τὸ ὁποῖο ἐξάγεται στὴν κοινὴ γνώμη ὡς συμπέρασμα
καὶ ποὺ ὡς εἰκόνα τουλάχιστον, ἀδικεῖ σαφῶς τὶς θεοφιλεῖς προσπάθειες
τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ ἄλλων σεπτῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας,
εἶναι ὅτι τὸ ζήτημα τελικά, δὲν ἦταν ἂν θὰ ἐφαρμοστοῦν ἢ ὄχι τὰ ΝΠΣ, ἀλλὰ
...τὰ περσινὰ βιβλία κι ἁπλὰ ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ βοηθητικὰ “ἐργαλεῖα” τοῦ μα-
θήματος!

Αὐτὸ ὅμως τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἀποσαφηνιστεῖ, εἶναι ὅτι οὕτως ἢ
ἄλλως, τὰ παλιὰ βιβλία ἐδόθησαν στοὺς μαθητὲς ἀφ’ ἑνὸς λόγῳ τῆς μὴ
ἔκδοσης καινούργιων, ἀφ’ ἑτέρου δὲ προκειμένου νὰ χρησιμοποιηθοῦν
ἔτσι κι ἀλλιῶς ἀπὸ τὰ ΝΠΣ καὶ ὅπου γενικὰ θὰ ἐξυπηρετεῖ ἡ παραπομπὴ

Μάθημα Θρησκευτικῶν - Νέα Προγράμματα Σπουδῶν

Ἐκσυγχρονισμὸς τῆς ἐκπαιδεύσεως
ἤ ἐπιχείρησις ἀλλοιώσεως

τῆς πίστεως καὶ ἀξιόποινος πρᾶξις;
Ἐφαρμογὴ κι ἔπειτα διόρθωσις ἢ ἄμεσος ἀπόσυρσις;

Τοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη

• Θρησκεία καὶ Πολιτισμός,
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Πον-
τίκας, Δημοσιογράφος - Συγ-
γραφεύς. Σελ. 4

• Ἕνας καινούριος χρόνος
ἐνώπιον τοῦ ἀπείρου τοῦ
Θεοῦ, Τοῦ κ. Ἰωάννου Κου-
τσούκου. Σελ. 4

• Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίρο-
βιτς περὶ Εὐρώπης, Παπι-
σμοῦ, Λουθηρανισμοῦ καὶ
Ἰουδαϊσμοῦ. Σελ. 5

• «Ναὶ μὲν- ἀλλά...», Τοῦ κ. Νι-
κολάου Ζαχαριάδου, Καθη-
γητοῦ Θεολογίας - Συγγρα-
φέως - Ἱεροκήρυκος - Πρω-
τοψάλτου. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

«…ὅς μέν πεινᾷ, ὅς δέ μεθύει»
(Α΄ Κορ. 11,21)

Ἡ πενία (φτώχεια) καί ἡ πεῖνα
εἶναι δυό ἔννοιες καί καταστάσεις,
ἠθικοκοινωνικές καί βιολογικές.
Ἀλληλένδετες καί ἀλληλοπεριχω-
ρούμενες. Ὅταν ἔντονα ὑφίστανται
ἡ ἔλλειψη τροφίμων, ὁ λιμός καί ἡ
σιτοδεία, αὐτόματα ὑπονοεῖται καί ἡ
κατάσταση τῆς στέρησης καί
ἐξαθλίωσης, τῆς ἀνέχειας καί τῆς
ἔνδειας.

Τό φαινόμενο τῆς φτώχειας καί
τῆς πείνας, ἡ ἀνά τούς αἰῶνες
ἀνοιχτή καί «πυορροοῦσα» αὐτή

κοινωνική πληγή, δυστυχῶς, καί
στή δῆθεν πολιτισμένη σήμερα
ἀνθρωπότητα, στόν καιρό «τοῦ
αἰῶνος τοῦ ἀπατεῶνος», συνεχίζει
νά ὑφίσταται καί μάλιστα σέ μεγάλο
βαθμό καί σέ βαρειά, ἀπάνθρωπη
μορφή.

Θά ἀρκοῦσε ν’ ἀναφέρει κανείς
σάν παράδειγμα μόνο τήν κατάστα-
ση ἑκατομμυρίων παιδιῶν στόν
κόσμο (αὐτῆς τῆς τρυφερῆς καί εὐαί-
σθητης ἡλικίας), κατά τά τελευταῖα
χρόνια, πού μαστίζονται ἀπό φτώ-
χεια, πεῖνα, πολέμους, ἀρρώστιες
ἀνίατες (λ.χ. aids), ἔλλειψη νεροῦ,
στέγης καί ἐγκαταστάσεων ὑγιεινῆς,

στέρηση παιδείας, πληροφόρησης
καί ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν
κ.λπ.

Σήμερα, λοιπόν, εἶναι πολύ ὀξυ-
μένο τό πρόβλημα τῆς φτώχειας καί
τῆς πείνας καί παρατηρεῖται συγ-
χρόνως μιά ἀντίφαση καί ἀντινομία
στήν ἐποχή μας. Μπορεῖ δηλαδή οἱ
κοινωνίες νά χαρακτηρίζονται κατα-
ναλωτικές (ἐπί τό ὀρθότερο «ἄσω-
τες») καί νά ἔχουν μία ἐπίπλαστη
ὑλική εὐεξία, δέν κατόρθωσαν ὅμως
νά λύσουν τά προβλήματα τῆς
φτώχειας, τῆς ἀσιτίας, τῆς ἀνεργίας,
τῆς στέγασης κ.ἄ., ἀπό τά ὁποῖα κα-
τατρύχονται ἀκόμη πολλοί λαοί,
Ἀφρικῆς, Ν. Ἀμερικῆς κ.ἄ., ἀλλά καί
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες.

Λείπει δυστυχῶς ἡ ἀγάπη,
ἐψύγησαν οἱ καρδιές τῶν ἀν-
θρώπων καί φυγαδεύτηκαν ἀπό τή
ζωή τους καί οἱ ἄλλες σημαντικές,
γιά τήν ἐπιβίωση τῶν λαῶν καί τήν
κοινωνική ἰσορροπία, ἀξίες τῆς δι-
καιοσύνης καί τῆς εἰρήνης.Δέν μπο-

ρεῖ νά νοηθεῖ καί νά ἐπιτευχθεῖ βελ-
τιωμένο καί ἀνυψωμένο βιοτικό ἐπί-
πεδο, χωρίς τή βίωση αὐτῶν τῶν
διαχρονικῶν, ἠθικοκοινωνικῶν
ἀξιῶν τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ συν-
ύπαρξη εἶναι ἀναγκαία γιά τό καλό
τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας.

Διαφορετικά ἐπικρατεῖ ὁ ἐ-
γωισμός καί ἡ ἀπληστία, ὁ ἀτομι-
κισμός καί ἡ ὑπερηφάνεια, μαζί μέ
τήν ἀδιαφορία, πού κάνουν τόν
ἄνθρωπο νά μή ἐνδιαφέρεται κἄν
γιά τήν κοινωνική καί οἰκονομική
κατάσταση τοῦ «ἄλλου», τῶν
ἄλλων συνανθρώπων μας.

Παίζεται σήμερα τό θέατρο τοῦ
παραλόγου τοῦ Σ. Μπέκετ, ἀφοῦ
ἄλλοι πεθαίνουν ἀπό τήν πεῖνα καί
τή δυστυχία, καί ἄλλοι ἐφαρμόζουν
δίαιτες ἀδυνατίσματος γιά τή σιλου-
έτα τους.

Ἐπαληθεύεται, κατά γράμμα, ἡ
διαπίστωση τοῦ ἀποστόλου Παύ-
λου καί ἔχει διαχρονική ἰσχύ: «Ἕκα-
στος γάρ τό ἴδιον δεῖπνον προλαμβ-

άνει ἐν τῷ φαγεῖν, καί ὅς μέν πεινᾷ,
ὅς δέ μεθύει».1Μέ ἄλλα λόγια: γιατί,
ὁ καθένας βιάζεται νά φάει τό δε-
ῖπνο, πού ἔχει φέρει μαζί του, καί
ἔτσι ἄλλοι μένουν νηστικοί, ἐνῶ
ἄλλοι μεθᾶνε.

Ἀπό τή μιά μεριά, κυριαρχοῦν τά
ὑποκριτικά συνθήματα γιά ἀλληλεγ-
γύη, κοινωνική πρόνοια, ἰσότητα καί
κατάργηση τῶν κοινωνικῶν τάξεων,
κοινωνικότητα, καί ἀπό τήν ἄλλη, ἡ
μεγάλη φιλαυτία ὁδηγεῖ τούς
ἀνθρώπους σέ σπατάλες ἀστρονο-
μικῶν ποσῶν, γιά χλιδή καί πολυτ-
έλεια τῆς ζωῆς τῶν ὀλίγων. Καί
μάλιστα, τήν ὥρα ἀκριβῶς, πού
πολλοί (ἑκατομμύρια) φτωχοί δέν
ἔχουν τή βασική τους διατροφή, γιά
νά ζήσουν, δέν ἔχουν στέγη καί δέν
μποροῦν νά θεραπευτοῦν ἀπό
πολλές ἀρρώστιες τῆς ἐποχῆς μας.

Οἱ περισσότεροι, δηλαδή, φρον-
τίζουν τά δικά τους καί ὄχι καί γιά τά
συμφέροντα τῶν ἄλλων. Ἀντίθετα
γιά τούς εἰλικρινεῖς χριστιανούς

ἰσχύει ὁ θεῖος λόγος τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, πού λέει: «μή τά ἑαυτῶν
ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλά καί τά
ἑτέρων ἕκαστος»2. Δηλαδή, ἄς μή
φροντίζει ὁ καθένας σας μόνο γιά
ὅ,τι ἐνδιαφέρει τόν ἑαυτό του, ἀλλά
καί γιά ὅ,τι ὡφελεῖ τούς ἄλλους.

Στόν τόπο μας (στήν Ἑλλάδα
μας) τό πρόβλημα τῆςφτώχειας ἄς
μή θεωρηθεῖ ἀμελητέο, ἀφοῦ, ὅπως
μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἡμερήσιος
Τύπος, πού δημοσιοποιεῖ τίς ἐκτιμή-
σεις τῶν εἰδημόνων, πολλά νοικο-
κυριά βρίσκονται σέ κίνδυνο
φτώχειας ἤ καλύτερα κάτω ἀπό τό
ὅριο τῆς φτώχειας.3

Τά στατιστικά στοιχεῖα τοῦ Εὐρω-
βαρόμετρου λ.χ. γιά τό 2004, σέ
σχέση μέ τή φτώχεια, ἀποκαλύ-
πτουν ὅτι «ἡ χώρα μας βρίσκεται
στήν τρίτη θέση στήν EE-25, μετά
τήν Πορτογαλία καί τήΛετονία, στήν
ἄνιση κατανομή τοῦ πλούτου, ὅτι,
δηλαδή, στή χώρα μας ὑπάρχει

Ἡ ἐπιβολή τῆς παραφροσύνης
τοῦ Νέρωνος εἰς τούς μαθητάς

Γράφει ὁ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ
Βλέπε εἰς τὴν 7ην σελ.

Πενία καί πεῖνα
(ἡ ἀνά τούς αἰῶνες «χαίνουσα» κοινωνική πληγή)

Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΠΡΙΝ ἕνα χρόνο τὸ ἑλληνικὸν Κοινοβού-
λιον ἐψήφισε μὲ συντριπτικὴν πλειοψη-
φίαν «τὸ σύμφωνο συμβίωσης» ποὺ ἐπι-

σήμως πλέον ἐξισώνει τὴν οἰκογένειαν μὲ τὶς
ὁμάδες τῶν ἀνηθίκων ποὺ καταπατώντας τὸν
θεῖον νόμον προσπαθοῦν νὰ συζοῦν ὡς ζευγά-
ρια. Ὅσοι βουλευτὲς ἐψήφισαν τὸν θεοστυγῆ

αὐτὸν νόμον ἐθεσμοθέτησαν στὴν ταλαίπωρον
πατρίδα μας ποὺ βυθίζεται στὴν φτώχειαν καὶ
τὴν ἀπελπισίαν νόμους Σοδόμων καὶ Γομόρ-
ρων. Ὅλοι, σχεδόν, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἑλληνικῶν
πολιτικῶν κομμάτων συμπεριλαμβανομένου καὶ
τοῦ «μελλοντικοῦ» πρωθυπουργοῦ Κυριάκου
Μητσοτάκη, χωρὶς τύψεις συνειδήσεως, ἀλλὰ

μὲ μεγάλην χαρὰν ὑπερ-
ψήφισαν τὸν σοδομικὸν
αὐτὸν νόμον ποὺ ἔχει ὡς κύριον σκοπὸν τὴν
διάλυσιν τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς πατρίδος μας.

Ὁ πλέον ἔνθερμος ὀπαδὸς τοῦ θεοστυγοῦς
αὐτοῦ νόμου - καὶ γι’αὐτὸν τὸν λόγον τὸν ἐβρά-
βευσεν ὁ ἄθεος καὶ ἐθνομηδενιστὴς Τσίπρας-,

ἦτο ὁ «λόγιος» βου-
λευτὴς τοῦ Καμμένου

Κώστας Ζουράρις.
Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύομεν τὴν ὁμιλίαν ποὺ

ἐξεφώνησε τὴν Τρίτην 22 Δεκεμβρίου 2015 στὸ
ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον καὶ τὴν ἀφιερώνουμε
σὲ ὅλους τούς φίλους τοῦ κ. Ζουράρι, μητροπο-

λίτας, καθηγητάς θεολογίας καὶ μοναχούς:
«Τὸ 1947 περίπου, τὸν πατέρα μου, ὁ ὁποῖος

εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς σεξολογίας στὴν Ἑλλάδα –ἡ
Geschlechtskunde-, ἐπιστημονικὸς συνεργάτης
μέχρι τὸ 1923-1925 στὸ Βερολῖνο στὸ Ἰνστιτοῦτο
Σεξουαλικῶν Ἐρευνῶν, τὸν παραπέμπει τὸ
ἔκτακτο διαρκὲς στρατοδικεῖο στὴ Θεσσαλονίκη

καὶ μέσα στὸ εἰσηγητικὸ τῶν στρατοδικῶν
ὑπάρχει τὸ ἑξῆς, γιὰ νὰ μαθαίνουμε: Ἐπειδὴ ὁ
Ζουράρις ὁ γιατρὸς εἶναι κομμουνιστής, χρησι-
μοποιεῖ ὡς πρόσχημα δῆθεν ἐπιστημονικὲς
ἀπόψεις, γιὰ νὰ ἀποποινικοποιήσει τὴ ‘φιλομο-
φυλία’ τὴν ὁμοφυλοφιλία –καὶ διὰ τοῦ ἔργου ‘Ὁ

Ὁ Ὑφ. Παιδείας κ. Ζουράρις προστάτης τῶν Σοδόμων καί Γομόρρων;
Γράφει ὁ κ. Μάριος Πηλαβάκης

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ
Μία ἑλληνορθόδοξος κριτικὴ ἐναντίον

τῆς ἀοράτου δικτατορίας τῶν Σιωνιστῶν
Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος

6ον
Ἡ συνωμοσία ἀποκαλύπτεται

Ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦσαν νὰ κινοῦνται ἀοράτως οἱ Σιωνιστές, κάποι-
ες φορὲς ἀποκαλύπτονταν, καθὼς οὐδείς τέλειος καὶ ἀλάνθαστος. Κάποια
ἀπὸ τὰ συνωμοτικά τους κείμενα παρέπεσαν, σὲ κάποιες περιπτώσεις,
καὶ ἔγιναν ἀντικείμενο δημοσίευσης. Ἀμέσως οἱ Σιωνιστές, ὅπως στὴν πε-
ρίπτωση μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἔσπευδαν νὰ ἀμφισβητήσουν τὸ
γεγονός, γιὰ νὰ μὴ ματαιωθοῦν τὰ ὑποχθόνια σχέδιά τους. Κάπως ἔτσι
εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὰ Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιὼν καὶ ἡ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.



Σελὶς 2α 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Θαυμαστὰ φαινόμενα εἰς τὸν Πανάγιον Τάφον!

Ἔτος ΛΕ´, Ἀριθμ. 3/27 Ἰανουαρίου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΙΕΡΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ. Ἀφιερωμένο στοὺς
κεκοιμημένους Ἱερεῖς, ποὺ ὑπηρέτη-
σαν τὸ ἱερὸ Θυσιαστήριο ἀπὸ τὸ 1978
ἕως σήμερα. Σχ. 14x10 σσ 288.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΙΕΡΑ ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.
Ἀφιερωμένο στὴν Χριστιανικὴ Οἰκο-
γένεια. Σχ. 14,50x8,50 σσ 112.

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΡΑ-
ΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ
«Στοχασμοὶ Νέας Χρονιᾶς». Ἔκδοση
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙ-
ΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ «Η ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ Θεσσαλονίκη 2016. Σχ.

21,50x14,50 σσ 192.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, Μηνιαῖον Ὀρθόδο-
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Σύν Θεῷ οἱ Ἐκδόσεις τοῦ «ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» προέβησαν στήν
ἔκδοση καί τοῦ δευτέρου τόμου τοῦ βι-
βλίου μέ τίτλο «ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑ-
ΧΑΙ», στόν ὁποῖο περιλαμβάνονται τά
κείμενα πού παρουσιάζονται στήν στή-
λη τῆς ἐφημερίδας μας μέ τήν ἀντίστοι-
χη ὀνομασία. Ἡ παροῦσα φιλότιμη προ-
σπάθεια, ἡ ὁποία εἶναι καρπός ἑνός
ἐργάτη τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου,
σκοπό ἔχει τήν πνευματική ὠφέλεια καί
τήν πρόοδο κάθε ἀγωνιζόμενου χρι-
στιανοῦ, μέχρι καί τοῦ ποιοῦ ἐλαχίστου
ἀδελφοῦ τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί πρός
δόξα καί εὐχαριστία τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ
μέσαἀπόαὐτάτάκείμεναπαρουσιάζε-
ται ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου στήν πρά-
ξη. Διότι δέν εἶναι δυνατόν ὁ ἄνθρωπος
πού διαβάζει καί ἀκούει συνεχῶς τόν
λόγο τοῦ Κυρίου νά μή γίνη καλύτερος
καί πιό ἐργατικός.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς τονίζουν ὅτι ἡ
συνεχήςἐντρύφησηστήνπνευματικήδι-
δασκαλία εἶναι χρήσιμη γιά ὅλους, διό-
τι κάθε φορά κάτι καινούργιο, κάτι πε-
ρισσότερο ἔχει νά μᾶς προσφέρη ἡ δι-
δασκαλίααὐτήκαίἔτσιὁχριστιανόςθά
ὠφελεῖταιπνευματικάκαίθάπροοδεύη.
Μέ τό παρόν βιβλίο, ὅπου παρουσιά-
ζονται μικρές αὐτοτελεῖς ἱστορίες ἀπό
τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ, τῶν
ἁγίων,καταπολεμεῖταιἡἁμαρτίακαίτά
πάθη πού καταδυναστεύουν τόν
ἄνθρωπο, οἰκοδομεῖται ἡ ψυχή τοῦ
ἀναγνώστη, γνωρίζει πῶς ἀποκτᾶται ἡ
ἀρετή,ποιέςεἶναιοἱπανουργίεςτοῦδια-
βόλου, πῶς μᾶς βοηθοῦν οἱ ἅγιοι στόν
ἀγώνα μας γιά τήν ἀρετή. Ἔτσι, μέσα
ἀπότήνἀνάγνωσητῶνκειμένωναὐτῶν
φωτίζεται ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου καί
ἔρχεται σέ ἀνάνηψη. Ἡ χρησιμότητα
ἀλλάκαίἡὠφελιμότητααὐτῶντῶνκει-
μένων τό βεβαιώνει καί ἡ ἀγάπη τῶν

χριστιανῶν πρός τό “Γεροντικόν”, ἕνα
ἰδιαίτερα πολύτιμο βιβλίο τῆς ὀρθοδό-
ξου χριστιανικῆς Γραμματείας.

Ἡἔκδοσηεἶναιἰδιαίτεραπροσεγμένη,
μέπλούσιοφωτογραφικόὑλικόκαίεἰκό-
νες, καλαίσθητη, γιά νά βοηθήση ἀκόμα

περισσότερο τόν ἀναγνώστη νά ἐντρυ-
φήση στά πολύτιμα αὐτά ἀποφθέγματα
τῶνΠατέρων,ὥστενάὠφεληθῆψυχικά.
Νά ἀναφέρουμε ὁρισμένα ἀπό τά θέμα-
τα, τά ὁποῖα παρουσιάζονται στήν πα-
ροῦσαἔκδοση꞉ΟἱχαιρετισμοίτῆςΠανα-
γίαςμας,Ἡεὐλογημένηἐργασία,Πῶςνά
ἀρέσουμεστόνΘεό,Ἡπικρίατῆςκολά-
σεως, Φύλαξε τήν Κυριακή, Οἱ αἱρετικοί
δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία, «Λούσασθε
καί καθαροί γίνεσθε», Ποῦ εὑρίσκονται
οἱ ψυχές καί πολλά ἄλλα ἐνδιαφέρονται
καί ψυχωφελῆ θέματα.

Γ.Κ.Τ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ

ΖΕΙ Κύριος ὁ Θεός! Ἡ πίστη μας εἶναι ἀληθινὴ καὶ
ζωντανή! Μία τρανὴ ἀπόδειξη εἶναι καὶ τὰ θαυμαστὰ
φαινόμενα, τὰ ὁποῖα συμβαίνουν αὐτὲς τὶς ἡμέρες
στὸν Πανάγιο Τάφο, ὅπου γίνονται ἐργασίες. Ἄρρητη
εὐωδία ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ ἱερὸ Κουβούκλιο, τὸ ὁποῖο
περικλείει τὸν Ζωοδόχο Τάφο! Δεῖτε μία συγκλονιστικὴ
ἀφήγηση: «“Ἤμουν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ μπῆκε
μέσα στὸν Τάφο τοῦ Χριστοῦ. Ναί, μύριζε μύρο παν-
τοῦ. Ἔτσι ἔνιωσα. Καὶ ἐνίωσα δέος, ἐνίωσα ἐξωπραγ-
ματικά. Ἔκλαψα ὅταν ἔμαθα ὅτι ἦρθα ἐδῶ, γιατί τὸ
ἤθελε ὁ Κύριος. Καὶ δὲν ἤμουν καὶ πολὺ πιστός”. Μὲ
αὐτὰ τὰ συγκλονιστικὰ λόγια ὁ 49χρονος συντηρητὴς
Πέτρος Χαλόφτης ἀπὸ τὰ Μέγαρα, ὁ πρῶτος ἄνθρω-
πος στὴ σύγχρονη ἱστορία, ποὺ μπῆκε στὸν Τάφο τοῦ

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀνοίγει τὴν καρδιά του ἀποκλειστικὰ
στὴ “Freddo” καὶ μιλάει γιὰ τὶς μοναδικὲς ἐμπειρίες ποὺ
ζεῖ στὰ Ἱεροσόλυμα, κατὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τάφου στὸν
Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως» (Ἱστολ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ἐξίσου
συγκλονιστικὴ ὑπῆρξε καὶ ἡ μαρτυρία καθηγήτριας τοῦ
Ε.Μ.Π., ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐπικεφαλῆς ἀρχιτέκτονας στὰ
ἔργα συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης τοῦ Ἱεροῦ Κου-
βουκλίου! Βέβαια κάποιοι ἄπιστοι καὶ χριστιανομάχοι
βγῆκαν καὶ γρύλλισαν γιὰ «ἀπάτες τῶν παπάδων» καὶ
«ὑποκειμενικὲς ἐμπειρίες», ποὺ ὅμως ἐλάχιστοι ἀφε-
λεῖς τοὺς δίνουν σημασία! Ὅταν ἡ σύγχρονη ἀποστα-
σία τείνει νὰ θέσει στὸ περιθώριο τὴν σώζουσα χρι-
στιανικὴ πίστη, οἱ «λίθοι κράζουν»! Εἴη τὸ ὄνομα Κυρί-
ου εὐλογημένο!

Πανηγυρικὴ
ἐπιβεβαίωσις
τῆς γνησιότητος
τοῦ Παναγίου Τάφου!

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ συντήρησης καὶ
ἀποκατάστασης στὸν Πανάγιο Τάφο
ἀποκάλυψαν τὸν πραγματικὸ Τάφο
τοῦ Κυρίου καὶ τὴν πλάκα, ποὺ ἐνα-
πόθεσαν τὸ ἄχραντο Σῶμα Του.
Πρόκειται γιὰ μία σπουδαία ἀνακά-
λυψη – ἀποκάλυψη τοῦ ἱερότερου
σημείου τῆς χριστιανοσύνης. «Σύμ-
φωνα μὲ τὴν Mirror, οἱ ἐρευνητὲς
ἀνακάλυψαν τὸ νεκρικὸ κρεβάτι (μία
πλάκα ἀπὸ ἀσβεστόλιθο), πάνω
στὴν ὁποία τοποθετήθηκε τὸ σῶμα
τοῦ Ἰησοῦ μετὰ τὴ Σταύρωση. Ἐπί-
σης ἀνακάλυψαν, μία δεύτερη γκρί-
ζα μαρμάρινη πλάκα ποὺ ἦταν προ-
ηγουμένως ἄγνωστη στοὺς ἐρευνη-
τές, ποὺ ἦταν χαραγμένος πάνω
ἕνας σταυρὸς ποὺ πιστεύεται ὅτι
σκαλίστηκε τὸν 12ο αἰώνα ἀπὸ τοὺς
Σταυροφόρους. Ὁ ἀρχαιολόγος Fre-
drik Hiebert τοῦ National Geograph-
ic, δήλωσε: “Τὸ πιὸ ἐκπληκτικὸ
πρᾶγμα γιὰ μένα ἦταν, ὅταν ἀφαιρέ-
θηκε τὸ πρῶτο στρῶμα καὶ βρήκαμε
ἕνα δεύτερο κομμάτι ἀπὸ μάρμαρο.
Ἦταν γκρί, ὄχι κρέμ, ὅπως τὸ ἐξωτε-
ρικό, καὶ ἀκριβῶς στὴ μέση ἦταν χα-
ραγμένος ὁμοιόμορφα ἕνας σταυ-
ρός. Δὲν εἴχαμε ἰδέα ὅτι ἦταν ἐκεῖ”.
“Αὐτό ἀποτελεῖ ὁρατὴ ἀπόδειξη ὅτι
τὸ σημεῖο ποὺ οἱ προσκυνητὲς λα-
τρεύουν σήμερα εἶναι πραγματικὰ ὁ
ἴδιος τάφος ποὺ βρῆκε ὁ Ρωμαῖος
Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος τὸν 4ο
αἰώνα. Εἶναι καταπληκτικὸ” πρόσθε-
σε ὁ Fredrik Hiebert. “Όταν συνειδη-
τοποίησα τί εἴχαμε βρεῖ τὰ γόνατά
μου ἔτρεμαν”» (Ἱστολ. Βῆμα Ὀρθο-
δοξίας)! Μία ἠχηρὴ «σφαλιάρα» σὲ
ὅσους ἀμφισβητοῦσαν ὥς τώρα τὴ
γνησιότητα τοῦ Παναγίου Τάφου!

«Ἅγιος» Βοστώνης:
Ὀρθόδοξοι
καὶ Ρ/καθολικοὶ
ἐξαγγέλλομεν τὸ ἴδιον
Εὐαγγέλιον!

ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ μόνο τὸ Βατι-
κανὸ καὶ τὸ Φανάρι τὶς «θρονικές
τους ἑορτές», ἀλλὰ καὶ οἱ Μητροπό-
λεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Σὲ
μία ἀπὸ αὐτές, στὴν Ἱερὰ Μητρόπο-
λη Βοστώνης (Η.Π.Α.), ἔγινε ὁ θρο-
νικὸς ἑορτασμὸς οἰκουμενιστικῷ τῷ
τρόπῳ, μὲ τὴν ἐπίσημη καὶ τιμητικὴ
παρουσία τοῦ παπικοῦ καρδιναλίου
τῆς Βοστώνης Sean Ὁ’ Malley! Ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Μεθόδιος φρόντισε νὰ δώσει στὴν
ἑορτὴ καὶ τὸ ἀπαιτούμενο οἰκουμενι-
στικὸ «κλῖμα». «Περιγράφοντας τὴν
ἐμπειρία του ἀπὸ τὴ συνάντησή του
μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο, σὲ ἄλλο
σημεῖο τῆς προσλαλιᾶς του πρὸς
τὸν καρδινάλιο κ. Sean Ο΄ Malley, ὁ
Μητροπολίτης κ. Μεθόδιος εἶπε πὼς
“στὴ διάρκεια τῆς συναντήσεώς μας
ὁ Ἁγιώτατος ὑπογράμμισε τὴν ἀνάγ-
κη ὅλοι ἐμεῖς, Ὀρθόδοξοι καὶ Ρωμαι-
οκαθολικοί, νὰ μαρτυρήσουμε τὴν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὸν Κόσμο, στὸν
ὁποῖον ζοῦμε. Ὑπογράμμισε πὼς ἡ
ἐπιδίωξη τῆς ἑνότητας ἀνάμεσα
στοὺς Χριστιανοὺς εἶναι ἕνα ἐπεῖγον
ἔργο. Πράγματι, εἶναι ἐπιτακτικὴ
ἀνάγκη, διότι ὁ κόσμος μας διψᾶ γιὰ
ἀλήθεια, γιὰ ἀγάπη καὶ ἐλπίδα, γιὰ
εἰρήνη καὶ ἑνότητα καὶ λαχταρᾶ νὰ
ἀκούσει τοὺς Ὀρθόδοξους καὶ τοὺς
Ρωμαιοκαθολικοὺς νὰ ἐξαγγέλλουν
μὲ μία φωνὴ τὸ ‘Εὐαγγέλιο’ ”» (Ἱστολ.
Πατερικὴ Παράδοση)! Θὰ θέλαμε νὰ
ρωτήσουμε τὸ Σεβασμιώτατο: ἀπὸ
πότε ἐξαγγέλλουμε τὸ ἴδιο εὐαγγέλιο
μὲ τοὺς αἱρετικοὺς παπικούς; Ἂν
ἐξαγγέλλουμε τὸ ἴδιο εὐαγγέλιο, γιατί
δὲν ἑνωνόμαστε μαζί τους; Κρῖμα!

Ἡ Unesco ἀνεκήρυξε
τὴν γιόγκα ὡς «ἄϋλη
πολιτιστικὴ κληρονομιὰ
τῆς ἀνθρωπότητας»!

ΤΟ «ΠΝΕΥΜΑ» τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» ἐπικρατεῖ μὲ γεωμετρικὴ
πρόοδο ὡς ἡ «νέα πνευματικότητα»
τῆς ἀνθρωπότητας! Μάλιστα τὸ
ἔργο αὐτὸ τὸ ἔχουν ἀναλάβει ἀκόμη
καὶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί! Πρόσφα-
τα ἡ UNESCO (ὁ πολιτιστικὸς τομέ-
ας τοῦ Ο.Η.Ε.) συμπεριέλαβε τὴν
γιόγκα στὴν «ἄυλη πολιτιστικὴ κλη-
ρονομιὰ τῆς ἀνθρωπότητας»! «Ἡ
γιόγκα, ἡ ὁποία γεννήθηκε στὴν
Ἰνδία καὶ ἔγινε δημοφιλὴς σ’ ὁλόκλη-
ρο τὸν κόσμο, περιελήφθη σήμερα
στὸν κατάλογο τῆς ἄυλης πολιτι-
στικῆς κληρονομιᾶς τῆς ἀνθρωπό-
τητας ἀπὸ μία εἰδικὴ ἐπιτροπὴ τῆς
UNESCO ποὺ συνεδρίασε στὴν
Ἀντὶς Ἀμπέμπα. “Η φιλοσοφία πίσω
ἀπὸ τὴν ἀρχαία πρακτικὴ τῆς γιόγκα
στὴν Ἰνδία ἐπηρέασε πολυάριθμες
πλευρὲς τῆς ἰνδικῆς κοινωνίας”, ἐπι-
σημαίνει σὲ ἀνακοίνωση ὁ ὀργα-
νισμὸς τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ἐπιστήμη
καὶ τὸν πολιτισμό, ἡ ἕδρα τοῦ ὁποίου

βρίσκεται στὸ Παρίσι. Γιόγκα κάνουν
ἄνθρωποι “κάθε ἡλικίας, χωρὶς διά-
κριση φύλου, τάξης ἢ θρησκείας” καὶ
ἡ πρακτικὴ αὐτὴ “συνδυάζει στάσεις,
στοχασμό, ἐλεγχόμενη ἀναπνοή,
ἀπαγγελία λέξεων καὶ ἄλλες τεχνικὲς
ποὺ ἔχουν στόχο νὰ ἀναπτύξουν τὸ
ἄτομο, νὰ ἀνακουφίσουν τοὺς πό-
νους καὶ νὰ ἐπιτρέψουν μία κατάστα-
ση ἀπελευθέρωσης”, συνοψίζει ἡ
UNESCO! Μάλιστα “Ἡ παρουσία σ’
αὐτὸν τὸν νέο κατάλογο μπορεῖ σὲ
ὁρισμένες περιπτώσεις νὰ ἐπιφέρει
μία οἰκονομικὴ ἢ ἐπιμελητειακὴ ὑπο-

στήριξη ἐκ μέρους τῆς UNESCO σὲ
χῶρες ποὺ δυσκολεύονται νὰ προ-
στατεύσουν οἱ ἴδιες τὶς πρακτικὲς
αὐτές”» (Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)! Μάλι-
στα, ἡ δαιμονικὴ ἰνδουιστικὴ θρη-
σκευτικὴ τελετουργία τῆς γιόγκα, θὰ
προωθεῖται πλέον μὲ τὴν οἰκονομικὴ
ἢ ἐπιμελητειακὴ ὑποστήριξη τῆς
UNESCO! Ἀλίμονο γιὰ τὴν ἀνθρω-
πότητα!

Πρώην μάγισσα:
ἡ γιόγκα εἶναι
σατανιστικὴ πρακτική!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ποὺ ἡ UNESCO ἀνα-
κήρυσσε τὴν γιόγκα «ἄυλη παγκό-
σμια κληρονομιὰ» ἔρχεται μία ση-
μαντικὴ μαρτυρία ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ
ἀποκρυφισμοῦ, πραγματικὸς κόλα-
φος γιὰ τὸν διεθνῆ αὐτὸ ὀργανισμὸ
ἀπὸ πρώην μάγισσα, ἡ ὁποία ἀπο-
δεικνύει τὴ σχέση τῆς γιόγκα μὲ τὸ
σατανισμό! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ
γιόγκα εἶναι μία μορφὴ πνευματικῆς
εὐθυγράμμισης μὲ τὴν ἰνδουιστικὴ
θεὰ Shakti, ἀναφέρει ἡ πρώην μά-
γισσα Beth Eckert. “Ξέρω ὅτι ὑπάρ-
χει μία τέτοια τεράστια διαμάχη γύ-
ρω ἀπὸ τὴ γιόγκα” λέει ἡ Eckert. “Ἂν
κοιτάξετε τὴ γιόγκα, φαίνεται
ἀκριβῶς πὼς εἶναι ἕνας πολὺ καλὸς
τρόπος γιὰ ὑγεία καὶ νὰ εὐθυγραμμί-
σει τὸ σῶμα σας καὶ τὸ πνεῦμα καὶ
τὸ τέντωμὰ σας”. Ἀλλὰ δὲν πρέπει
νὰ ἐξαπατηθεῖτε. Στὸ blog της, ἡ Ec-
kert γράφει: “ἩΔιοχέτευση τῆς ἐνέρ-
γειας εἶναι μία πανάρχαια ἀπόκρυφη
πρακτική. Δαίμονες χρησιμοποιοῦν
τὴν ἐνέργεια ὡς ἕνα ἀπὸ τοὺς τρό-
πους, ποὺ μποροῦν νὰ μετακι-
νοῦνται ἀπὸ τόπο σὲ τόπο. Χρησι-
μοποιοῦν αὐτὴ τὴν ἐνέργεια κίνη-
σης, γιὰ νὰ μεταφέρονται ἀπὸ ἄτομο
σὲ ἄτομο κ.λπ. Εἶναι μία μορφὴ μα-
γείας, καὶ δὲν εἶναι μία πρακτικὴ ποὺ
φέρνει ἕνα πρόσωπο σὲ εὐθυγράμ-
μιση μὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμα
καὶ ὁ διαλογισμὸς εἶναι μία μορφὴ
μετακίνησης ἐνέργειας, ὅπως προ-
σπαθεῖτε νὰ μετακινήσετε τὴν ἐνέρ-
γειά σας σὲ μία ὁρισμένη κατεύθυν-
ση, ἕνα σχεδιο ἢ διαδικασία, προκει-
μένου νὰ κερδίσουν κάτι. Αὐτὸ εἶναι
μαγεία. Κάνοντας αὐτὲς τὶς Ἀνατο-

λικὲς πνευματικὲς πρακτικὲς εὐθυ-
γραμμίζετε τὸν ἑαυτό σας μὲ τὸ βα-
σίλειο τοῦ σκότους. Εἶναι ἐξάσκηση
καλώντας τὸ δαίμονα στὴν ὕπαρξή
σας καὶ στὴ ζωή σας. Μπορεῖ νὰ
προκαλέσει μεγάλη ζημιὰ στὴν φυ-
σικὴ ὕπαρξή σας, καθὼς καὶ τὴν
πνευματικὴ εὐεξία σας. Μόλις φέρε-
τε αὐτὲς τὶς πρακτικὲς στὴ ζωή σας,
οὐσιαστικὰ καλεῖτε αὐτὲς τὶς δαιμο-
νικὲς ὀντότητες στὸ σπίτι σας καὶ τὴν
οἰκογένειά σας. Ἡ Γιόγκα, εἰδικότερα,
εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνη λόγῳ τῆς δυ-
ναμικῆς, ποὺ ἔχει ἀποκτήσει στὸν
κόσμο μας σήμερα, ἀκόμη καὶ ἐντὸς
τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας”. Ἡ Ec-
kert λέει ἀκόμη ὅτι ὁρισμένες πρα-
κτικὲς τῆς γιόγκα χρησιμοποιοῦνται
σὲ σατανικὰ τελετουργικὰ» (Ἱστ.
Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Πολὺ καλό!

Ὁ πάστωρ, ὁ ἰμάμης
καὶ ἡ «ὡραία
πανθρησκεία»!

ΜΙΑ ἀπὸ τὶς κυριότερες «πλατ-
φόρμες» προώθησης τῆς πανθρη-
σκείας εἶναι τὸ διαδίκτυο. Δεῖτε μὲ
ποιὸ τρόπο μία συγκεκριμένη
διεθνὴς ἑταιρεία τὴν προωθεῖ, ὅπως
ἀποκάλυψε ὁ ἀγωνιστὴς δημοσιο-
γράφος κ. Ν. Χειλαδάκης: «Μία
πολὺ “ὄμορφη” παρέα παραγωγῆς,
τῆς γνωστῆς στὸ διαδίκτυο Amazon,
προβάλλει μὲ πολὺ ἔντεχνο τρόπο
τὴν ἀδελφοσύνη μεταξὺ ἑνὸς πά-
στορα καὶ ἑνὸς ἰμάμη, ποὺ δέν…
τοὺς χωρίζει τίποτα, ἀφοῦ… κάνουν
τὸ ἴδιο δῶρο ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Στὸ
βίντεο ὁ πάστορας δέχεται στὸ σπίτι
του τὸν στενό του φίλο τὸν ἰμάμη. Οἱ
δύο φίλοι συζητοῦν γιὰ τὶς θρησκεῖες
τους, ποὺ δὲν τὶς χωρίζει τίποτα. Ὁ
ἰμάμης φεύγει, ἀλλὰ στὴ συνέχεια ὁ
πάστορας καὶ ὁ ἰμάμης σκέπτονται
νὰ κάνουν ἕνα δῶρο ὁ ἕνας στὸν
ἄλλο γιὰ τὴν μεγάλη τους φιλία. Καὶ
τί ἔκπληξη! Καὶ οἱ δύο διάλεξαν τὸ
ἴδιο δῶρο! Ἕνα προστατευτικὸ, ὅταν
γονατίζεις νὰ προσευχηθεῖς. Καὶ
ἀφοῦ καὶ οἱ δύο γονατίζουν τί τοὺς
χωρίζει; Τί χωρίζει τὴν θρησκεία τοῦ
Ἰσλὰμ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό; Τὶ
“ὡραῖα” ποὺ ὅλα εἶναι ἴδια καί… στὸ
βάθος ἡ πανθρησκεία ποὺ μᾶς ἑνώ-
νει. Τὸ “ἔξυπνο” μήνυμα ἀπὸ τὴν
Amazon!»! Ἡ προώθηση τοῦ παν-
θρησκειακοῦ ὁράματος ἀπὸ τὸ δια-
δίκτυο εἶναι μία ὄντως ἀνησυχητικὴ
πρακτική. Ἀλλὰ ἡ πλέον φρικτὴ εἶναι
αὐτὴ ποὺ γίνεται στὶς «ἐκκλησίες»
τῆςΔύσεως, ὅπου φραγκοπαπάδες,
πάστορες, παστόρισσες καὶ ἰμάμη-
δες ἔγιναν ἕνα! Καὶ ἐπίσης ἀκούγον-
τας τοὺς «δικούς» μας οἰκουμενιστὲς
νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι «ὅλες οἱ θρη-
σκεῖες λατρεύουν τὸν ἴδιο Θεὸ» καὶ
πὼς «ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν
στὸν ἴδιο Θεὸ καὶ εἶναι διαφορετικοὶ
δρόμοι σωτηρίας», μᾶς καταλαμβά-
νει ἀπογοήτευση!

π. Διονύσιος Τάτσης:
αὐτὸς εἶναι
ὁ ἀληθινὸς παπισμός!

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ καὶ σεβαστός μας π.
Διονύσιος Τάτσης, ἀγωνιστὴς καὶ
ἀρθρογράφος στὴν ἐφημερίδα μας,
ἔγραψε ἕνα λίαν ἐπιτυχημένο σχόλιο
σὲ περασμένο φύλλο, δίνοντας τὸν
ἀκριβῆ χαρακτηρισμὸ τοῦ αἱρετικοῦ
παπισμοῦ καὶ τοῦ αἱρεσιάρχου πά-
πα. Ἀναδημοσιεύουμε ἕνα χαρακτη-
ριστικὸ ἀπόσπασμα, γιὰ νὰ τὸ ἐμπε-
δώσουμε καλά, μὲ ποιὰ «ἐκκλησία»
ἔχουμε νὰ κάνουμε: «Ὁ πάπας ἔχει
ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ἔχει διαμορφώσει τὸν
δικό του κόσμο, ποὺ εἶναι παντελῶς
ἀλλοτριωμένος. Ἐργάζεται ἀδιάκο-
πα νὰ στηρίζει τὸ σαθρὸ οἰκοδόμη-
μα τῆς “ἐκκλησίας” του καὶ νὰ διαφυ-
λάσσει τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο,
παράλληλα νὰ ὑλοποιεῖ τὸ σχέδιό
του νὰ ὑποτάξει ὅλους τοὺς χριστια-
νούς. Ὁ πάπας δὲν εἶναι ὁ ἄνθρω-
πος τοῦ Θεοῦ, ποὺ διακονεῖ τὴν
Ἐκκλησία, ἀλλὰ εἶναι ὁ πολιτικὸς καὶ
ἐγκόσμιος ἡγέτης τῆς “Ἐκκλησίας”,
ποὺ ὑπηρετεῖ ὅλα ἐκεῖνα, ποὺ ὁ
Χριστὸς ἔχει καταδικάσει στὴν ἐπο-
χή Του ἢ ποὺ Τὸν εἶχαν ἀφήσει ἀδιά-
φορο,γιατίτὸἔργοΤουἦταννὰπροσφέ-
ρει στὸ λαὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴ
διδασκαλία καὶ τὶς ἐντολές, ποὺ ὁδη-
γοῦν στὴ σωτηρία. Νὰ εἶναι οἱ
ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ νὰ πολι-
τεύονται ὡς ἄγγελoι τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ
πάπας ἔχει ξεχάσει πρὸ πολλοῦ τὸν
οὐρανό. Εἶναι ἡγέτης, εἶναι ἀρχηγὸς
κρατιδίου, ἐπιλέγει τὴν κοσμικὴ ἐξου-
σία καὶ θεατρινίζει μὲ θρασύτητα τὴν
πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστό»! Μακάρι
νὰ ἀντιλαμβάνονταν καὶ οἱ ὑψηλὰ
ἱστάμενοι τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν κα-
τάπτωση τοῦ παπισμοῦ, ὅπως τὴν
ἀντιλαμβάνονται ἁπλοὶ κληρικοί μας,
μοναχοὶ καὶ λαϊκοί! Ἐκεῖνοι, ὄχι μό-
νον δὲν θέλουν (ὄχι ὅτι δὲ μποροῦν)
νὰ ἀντιληφτοῦν τὸ πραγματικὸ
ποιὸν τοῦ παπισμοῦ, ἀλλὰ πασχί-
ζουν νὰ τὸ ὡραιοποιήσουν, νὰ τὸν
παρουσιάσουν ὡς Ἐκκλησία, κατὰ
πάντα ἰσότιμη μὲ τὴν Ὀρθοδοξία
μας!

Αὐστηρότης
εἰς ὅσους καίουν

τὴν σημαίαν
εἰς τὸ Ἰσραήλ!

ΜΙΑ ἀπὸ τὶς συνηθισμένες
ἀντεθνικὲς ἀθλιότητες τῶν τε-
λευταίων χρόνων εἶναι καὶ τὸ
κάψιμο τῆς ἑλληνικῆς σημαίας,
ἀπὸ «ἀναρχικοὺς» καὶ «περι-
θωριακοὺς» ταραξίες νεαρούς.
Προφανῶς τὸ κάψιμο τοῦ ἐθνι-
κοῦ μας συμβόλου εἶναι γι’
αὐτοὺς «κατόρθωμα» καὶ «ἐπα-
ναστατικὴ πράξη», ἡ ὁποία
ὅμως δὲν τιμωρεῖται, ὅπως
ἔπρεπε ἀπὸ τὴν Πολιτεία! Αὐτὰ
στὸ «ἑλλαδιστάν», ὅπου ὁ κα-
θένας κάνει ὅ,τι θέλει! Μάλιστα
τελευταῖα ὁ πρώην (συριζαῖος)
ὑπουργὸς δικαιοσύνης πρότει-
νε νὰ μὴ διώκεται ποινικὰ ὅποι-
ος καίει τὴ σημαία! Ἀντίθετα,
στὸ Ἰσραὴλ τὸ σκέπτονται
καλὰ ὅποιοι θέλουν νὰ κάμουν
κάτι τέτοιο. «Τὸν σκληρότερο
νόμο παγκοσμίως γιὰ τὸ κάψι-
μο τῆς ἐθνικῆς σημαίας τὸν ἔχει
τὸ Ἰσραήλ. Μόλις ἕνα χρόνο
ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του (1949) ὁ
ἀείμνηστος Δαβὶδ Μπὲν Γκου-
ριὸν πέρασε νόμο ποὺ τιμω-
ροῦσε μὲ ἕνα χρόνο φυλακὴ
καὶ πρόστιμο ὅποιον καίει τὴν
Ἰσραηλινὴ Σημαία. Πρὶν λίγους
μῆνες, ἡ Κνεσσὲτ (ἡ Βουλὴ τοῦ
Ἰσραὴλ) αὐστηροποίησε αὐτὸν
τὸν Νόμο τοῦ Μπὲν Γκουριόν:
Ὅποιος καίει τὴν σημαία τοῦ
Ἰσραήλ, πηγαίνει 3 (τρία!) χρό-
νια φυλακὴ καὶ πληρώνει πρό-
στιμο 15.000 δολλάρια!..»
(Ἱστολ. Τρελογιάννης)! Ἐπίσης
ἔγινε γνωστὸ πὼς ὁ νέος πρό-
εδρος τῶν Η.Π.Α. Ντ. Τράμπ,
ἀπὸ τοὺς πρώτους νόμους
ποὺ θὰ φέρει γιὰ ψήφιση θὰ
εἶναι ἡ προστασία καὶ ὁ σε-
βασμὸς τῆς σημαίας. Φυλάκι-
ση ἑνὸς ἔτους καὶ ἀπώλεια διὰ
παντὸς τῆς ἀμερικανικῆς ὑπη-
κοότητας! Αὐτὰ γιὰ τὰ Κράτη
ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτό τους,
σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ δικό μας, τὸ
ὁποῖο «μπάζει ἀπὸ παντοῦ»!

Στίς 27 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν
μνήμη τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου. Ὁ

ἅγιος Δημήτριος ἦταν ἐπιστάτης σέ ταβέρνα στήν
Κωνσταντινούπολη καί ἦταν ὄμορφος τόσο στό
σῶμα ὅσο καί στήν ψυχή. Γιά τόν λόγο αὐτό τόν
ζήλευαν οἱ Τοῦρκοι Λαζοί πού σύχναζαν στήν τα-
βέρνα καί προσπαθοῦσαν μέ διαφόρους τρόπους
νά τόν τουρκέψουν. Μία ἡμέρα κάποια παρέα
ἀπό αὐτούς, ἀφοῦ ἤπιαν καί μέθυσαν ἦλθαν στά
χέρια μέ ἀποτέλεσμα νά μαχαιρωθῆ ἕνας ἀπό
αὐτούς. Ὁ Δημήτριος τότε ἐπενέβη καί ἀφοῦ τούς
εἰρήνευσε τούς ἔδιωξε ἀπό τήν ταβέρνα. Τήν ἑπο-
μένη ἡμέρα αὐτοί πῆγαν στόν Βεζύρη καί τοῦ κα-
τήγγειλαν ψευδῶς ὅτι ὁ Δημήτριος εἶχε μαχαιρώ-
σει τόν Τοῦρκο καί ὅτι σύμφωνα μέ τούς νόμους
θά ἔπρεπε νά θανατωθῆ ἤ νά γίνη Τοῦρκος. Ὁ
Βεζύρης τότε τόν κάλεσε, γιά νά τόν ἐξετάση,
αὐτός τοῦ διηγήθηκε τό συμβάν, στό τέλος ὁ Βε-

ζύρης κινούμενος ἀπό μῖσος τοῦ εἶπε ὅτι θά ἔπρε-
πε νά γίνη Τοῦρκος διαφορετικά θά τόν θανάτω-
νε. Ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ μέ θάρρος τοῦ ἀποκρίθηκε:
«Ἐγώ Τοῦρκο δέν κτύπησα οὔτε Τοῦρκος γίνομαι.
Χριστιανός γεννήθηκα Χριστιανός θά πεθάνω».
Βλέποντας ὁ Βεζύρης τήν παρρησία του διέταξε
νά τόν ἀποκεφαλίσουν. Τρεῖς φορές οἱ δήμιοι τόν
ὁδήγησαν στήν καταδίκη καί τρεῖς φορές τόν γύ-
ρισαν πίσω, γιά νά τόν κολακεύσουν μή τυχόν τοῦ
ἀλλάξουν τήν γνώμη, ὁ Δημήτριος ὅμως ἔμενε
σταθερός στήν πίστη του. Τέλος τόν ἀποκεφάλι-
σαν μπροστά στήν ταβέρνα πού ἐργαζόταν καί
ἔτσι ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, τόν χει-
μώνα τοῦ 1784. Ὁ Θεός γιά νά τιμήση τόν δοῦλο
του ἐπέτρεψε γιά τρεῖς ὁλόκληρες νύκτες οὐράνιο
φῶς νά λάμπη πάνω ἀπό τό σκήνωμά του. Μετά
δέ ἀπό τρεῖς μῆνες οἱ τοῦρκοι σκότωσαν καί τόν
ἰδιοκτήτη τῆς ταβέρνας.

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).

Τὴν Δευτέραν 30ήν Ἰανουα-
ρίου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμιλή-
ση ὁ πρωτοπρ. π. Ἄγγελος
Ἀγγελακόπουλος μέ θέμα:
«Ἐκκλησιαστικός ἐκφοβι-
σμός».

Τὴν Δευτέραν 6ην Φε-
βρουαρίου καὶὥραν6:30μ.μ.θά
ὁμιλήση ὁ κ. Χαράλαμπος
Μπούσιας, μέ θέμα: «Ἡ συνέ-
χεια τῆς Ἁγιότητος ἕως τίς ἡμέ-
ρες μας (Λουκ. 2, 11)».

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 Διευ-
θυντὴς Συντάξεως· Γεώργιος
Τραμπούλης, Θησέως 25, Νέα
᾿Ερυθραία (14671). ῾Υπεύθυνος
Τυπογραφείου· Κωνσταντῖνος
Μιχ. Σαμωνᾶς, ᾿Αμαδριάδος 15,
Δροσιά. 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.

Πενία καί πεῖνα
μεγάλη διαφορά πλούσιων καί φτωχῶν...4

Κατ’ ἄλλη ἐκτίμηση: «...ἕνας στούς πέντε Ἕλληνες
ζεῖ στό ὅριο τῆς φτώχειας ἤ καί κάτω ἀπ’ αὐτό».5

Στά καθημερινά συσσίτια τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καί
τῶν ἱ. ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν ἄλλων
Ἱερῶν Μητροπόλεων σιτίζονται χιλιάδες ἄνθρωποι,
φτωχοί καί πεινασμένοι, ἡμερησίως, ἀλλά καί στε-
γάζονται, ὅπου ὑπάρχει δυνατότητα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μέ πνεῦμα ἀγάπης πρός τά
πάσχοντα παντοιοτρόπως μέλη της, καί ὄχι μόνο,
προσφέρει καί ὑλικά ἀγαθά, ἔχοντας ὡς προμετωπίδα
τόν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Τῆς δέ εὐποιΐας καί
κοινωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γάρ θυσίαις
εὐαρεστεῖται ὁ Θεός».6

Δηλαδή, μή ξεχνᾶτε ἀκόμα νά κάνετε τό καλό καί νά
μοιράζεστε μέ τούς ἄλλους ὅ,τι ἔχετε. Μέ τέτοιες θυσίες
εὐχαριστεῖται ὁ Θεός. Θά ἀδικούσαμε καί τήν πολιτική
καί κοινωνική σκέψη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων γιά τόν
πλοῦτο καί τή φτώχεια, πού ἦταν θετική καί ἀρίστη, ἄν

δέν κάναμε αὐτή τήν ἐπιγραμματική ἀναφορά.7
Γενικά, ὅμως, γιά ὅλο τόν πλανήτη μας ἡ φτώχεια

ἀποτελεῖ μεγάλη πρόκληση καί στιγματίζεται ἀπό τούς
χαρακτηριστικούς καί διαφωτιστικούς τίτλους τῶν ἐφη-
μερίδων.8Καί ὅταν π.χ. «ἡ φτώχεια σκοτώνει ἑκατομμύ-
ρια παιδιά», σύμφωνα μέ τήν Unicef, οὔτε πρέπει νά
καυχόμαστε γιά τόν πολιτισμό μας, ἀλλά καί οὔτε πρέπει
νά σταματήσουν οἱ προσπάθειες ὅλης τῆς ἀνθρωπότη-
τας, γιά νά βροῦν τήν αἰτία καί νά συμβάλλουν στήν
ἐξάλειψή της. Γιατί εἴμαστε ὅλοι συνένοχοι σ’ αὐτό τό
στυγερό ἔγκλημα: «ἕνα παιδί, πού πεθαίνει ἀπό τήν
πεῖνα, δολοφονεῖται ἀπό τήν παγκόσμια τάξη», ὅπως
εὐθαρσῶς εἶχε δηλώσει σέ ἀνακοίνωσή του παλαιότε-
ρα ὁ Ἑλβετός κοινωνιολόγος Ζάν Ζίγκλερ.9

Μέ αὐτά τά ἐλάχιστα, πού ἀναφέραμε πολύ ἐπιγραμ-
ματικά πιό πάνω, κάναμε μιά προσπάθεια, νά δώσου-
με ἀνάγλυφα τή ζοφερή εἰκόνα τῆς φτώχειας, πού ἐπι-
κρατεῖ σήμερα παντοῦ, σ’ ὅλο τόν κόσμο, προηγμένο /
πολιτισμένο καί μή, καί ἀποτελεῖ στίγμα γιά τόν δῆθεν
πολιτισμένο ἄνθρωπο τοῦ ἀνατείλαντος 21ου αἰώνα.
Παραπομπές:

1. Α´Κορ. 11, 21.
2. Φιλιπ. 2, 4.
3. Λ.χ. «Τύπος τῆς Κυριακῆς», 4-3-2007, σελ. 90.
4. Κωνστ. Χατζηδάκη (Εὐρωβουλευτῆ), «Ἡ φτώχεια δέν

θέλει εὐαισθησία», ἐφημερίδα «Τύπος τῆς Κυριακῆς», 4-3-
2007,σελ. 90.

5. Ἀργυρ. Ντινοπούλου, «Πάσχα τῶν φτωχῶν», ἐφημερί-
δα «Ἀπογευματινή», Ἀπρίλιος 2007.

6. Ἑβρ. 13,16.
7. Γιά περισσότερα βλέπε στό: Παύλου Παλούκα – Εὐτυ-

χίας Παλούκα, Πλοῦτος, φτώχεια, πεῖνα, ἐκδ. «Παῦλος»,
Ἀθήνα 2012, σελ. 46-54.

8. Βλέπε γιά παράδειγμα ἐφημερίδες: «Ἔθνος τῆς Κυ-
ριακῆς», 16-11-2003, 3-6-2007 καί 10-6- 2007· «metrorama»,
17-9-2002· «Ἑλευθεροτυπία», 16-10-2003· «Ἔθνος τῆς Κυ-
ριακῆς», 12-12- 2004· «metro», 1-3/4/2005· «metrorama», 17-
11- 2000· «Ὀρθόδοξος Τύπος», 1-2-2002· «Ἐλευθε-
ροτυπία», 16-12-2001· «metro», 7-1-2005, 21-3- 2005 καί 23-
11-2005· περιοδικό «Ὅ κόσμος τῆς Ἑλληνίδος», Ἀπρίλιος
2007, σελ. 127. «Συνταξιουχικός Ἀγών», Ὀκτώβριος 2009,
σελ. 3. «Ἔθνος τῆς Κυριακῆς», 17-10-2010, σελ. 47.

9.Ἐφημερίδα «Ἐλευθεροτυπία», 16-10-2003, σελ.14.

Ἐκοιμήθη ὁ π. Αὐγουστῖνος Κατσαμπίρης
Ὁ Ο.Τ. εὔ-

χεται νὰ εἶναι
αἰωνία ἡ μνή-
μη τοῦ π.
Αὐγουστίνου,
ἀγωνιστοῦ καὶ
συνεργάτου
τοῦ Ο.Τ. Πα-
ραθέτομεν τὰ
περὶ τῆς βι-
οτῆς, δράσεως
καὶ ἐξοδίου
ἀκολουθίας,
σ υ μ φ ώ ν ω ς
πρὸς ἀνακοι-
νωθέντα τῆς Ἱ. Μ. Αἰτωλοακαρνανίας τῆς 11ης
καὶ 12ης Ἰανουαρίου 2017:

«Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας μετὰ
θλίψεως ἀναγγέλλει τὴν ἐκδημία τοῦ Ἀρχιμανδρίτη
Αὐγουστίνου Κατσαμπίρη, ἀπὸ τὰ Σκλάβαινα Ἀκαρ-
νανίας, μορφὴ ἐκκλησιαστικοῦ κύρους καὶ ὀρθοδόξου
παραδόσεως.

Ὁ μακαριστὸς π. Αὐγουστῖνος γεννήθηκε τὸ 1926,
χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Αἰτω-
λίας καὶ Ἀκαρνανίας Ἱερόθεο καὶ ὑπηρέτησε ὡς ἐφη-
μέριος στὸν Ἅγιο Νικόλαο Καινουρίου τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Ἔλαβε τὸ πτυχίο
τῆς Θεολογίας καὶ διορίστηκε Ἱεροκήρυξ στὴν Ἱερὰ
Μητρόπολη Φθιώτιδος μὲ ἕδρα τὴν Ἀταλάντη, ὅπου

ἀνέπτυξε ἰδι-
αίτερη ἐκκλη-
σιαστικὴ δρά-
ση μὲ πλούσιο
ποιμαντ ικό,
διδακτικὸ καὶ
συγγραφικὸ
ἔργο.

Μετὰ τὴν
συνταξιοδότη-
σή του ἐπέ-
στρεψε στὴν
γενέτειρά του,
τὰ Σκλάβαινα
Ἀκαρνανίας,

καὶ διέμενε στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου «Ἡ Φοβερὰ Προστασία», τὸ ὁποῖο ἔκτισε ὁ ἴδιος
πλησίον τοῦ τόπου, ὅπου μαρτύρησε ὁ νεοφανὴς
Ἅγιος Βλάσιος, θέλοντας νὰ διαμένει πάντα κοντά
του.

Ἔργο τῆς ζωῆς του ὑπῆρξε ἡ ἀνάδειξη τοῦ ἱερο-
μάρτυρος Βλασίου τοῦ Ἀκαρνᾶνος καὶ τῶν συμμαρ-
τυρησάντων του, καὶ ἡ καταγραφή τους στὸ ἁγιολόγιο
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ συνερ-
γάσθηκε στενὰ μὲ τὸν σύγχρονό μας ὅσιο Παΐσιο τὸν
Ἁγιορείτη, μελέτησε, ἐρεύνησε καὶ κατέγραψε τὰ τῆς
ζωῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Βλασίου, τὶς ἐμφα-
νίσεις καὶ τὰ θαύματά του, παλαιότερα καὶ σύγχρονα,
ἐκδίδοντας τὰ ἀνάλογα βιβλία.

Ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ
Ἁγίου Βλασίου καὶ τῶν συνασκητῶν του στὶς ἁγιολο-
γικὲς δέλτους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ποὺ πρα-
γματοποιήθηκε κατὰ τὴν τακτικὴ συνεδρία τῆς Ἁγίας
καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
τὸν Αὔγουστο τοῦ 2016.

Τὸ πρωὶ τῆς 12ης Ἰανουαρίου τελέσθηκε ἡ Θεία
Λειτουργία ὑπὲρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ λει-
ψάνου του στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Παλαί-
ρου.

Ἀκολούθως, στὸν ἴδιο Ναὸ καὶ ὥρα 12:00’, τελέ-
σθηκε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αἰτωλίας
καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, μὲ τὴ συμμετοχὴ πολλῶν
κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ
ἄλλων Μητροπόλεων.

Παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀκτίου – Βονίτσης κ. Γε-
ώργιος Ἀποστολάκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος Παλαίρου καὶ
τὸ τοπικὸ συμβούλιο, ἐνῷ πλῆθος πιστῶν, πνευμα-
τικῶν τέκνων καὶ φίλων, συνόδευσαν τὸν νεκρό τοῦ
ἀγαπημένου τους Γέροντα στὴν τελευταία του κατοι-
κία. Ἡ ταφὴ τοῦ ἔγινε στὸν χῶρο ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ἑτοι-
μάσει στὸ Ἡσυχαστήριό του στὰ Σκλάβαινα, πλησίον
τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Βλασίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κατὰ τὴν ὁμι-
λία του, ἐξῇρε τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ π.
Αὐγουστίνου τονίζοντας ὅτι ὁ ἀείμνηστος Γέροντας
«ὑπῆρξε πρότυπο ἁγιασμένου κληρικοῦ καὶ μοναχοῦ,
ποὺ διακρίθηκε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν αὐστηρὴ ἀσκητικὴ
ζωή καὶ τὴν ταπείνωση μὲ τὴν ὁποία ζοῦσε, χαρίσμα-
τα τὰ ὁποῖα λείπουν ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἀνθρώ-
πους».

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε ἰδιαίτερα γιὰ τὴ συμβολὴ
τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν ἀνάδειξη καὶ τὴν ἁγιοκατά-
ταξη τοῦ νεοφανοῦς ἱερομάρτυρος ἁγίου Βλασίου καὶ
τῶν συνασκητῶν του, λέγοντας ὅτι «ἀξιώθηκε ἀπὸ
τὸν Θεὸ νὰ ζήσει τὴν ἐπίσημο ἁγιοκατάταξη ποὺ τόσο
ποθοῦσε, δὲν πρόλαβε ὅμως νὰ χαρεῖ τὶς πανηγυ-
ρικὲς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ τελεσθοῦν κατὰ
τὴν ἡμέρα τῆς πανηγύρεως τοῦ ἁγίου Βλασίου, τὴν
7η Ἰουλίου. Ἀπὸ τὸ οὐράνιο ὅμως θυσιαστήριο θὰ
χαίρεται καὶ θὰ πρεσβεύει γιὰ ὅλους μας». Τέλος, ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε νὰ ἀναπαύσει ὁ Τριαδικὸς
Θεὸς τὸν π. Αὐγουστῖνο στὴ Βασιλεία Του καὶ νὰ ἀνα-
δείξει μιμητὲς τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου του».

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
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.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Τὴν Κυριακὴ 5 Φεβρουαρίου (ὥρα 6.00-8.00

μ.μ.) στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυ-
σοσπηλαιωτίσσης, ὁδὸς Αἰόλου 60, Ἀθήνα
(τηλ.2103216357) θὰ πραγματοποιηθῆ ἑορταστικὴ
ἐκδήλωσις ἀπὸ τὴν «Συνάντηση φοιτητριῶν καὶ
ἐπιστημόνων» μὲ θέμα: «Θησαυροὶ στὸν 20ο
αἰώνα».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς: «Ἐὰν διψᾶς γιὰ τὴν αἰώνια Δι-
καιοσύνη καὶ Ἀλήθεια, ἐὰν διψᾶς γιὰ τὴν θεία ἀθανασία καὶ αἰώνια ζωή, ἐὰν
διψᾶς γιὰ τὴν πίστη, ἐὰν ποθῆς τὴν ἀγάπη, τὴν ἀλήθεια, τὴν δικαιοσύνη, τὴν
ἐλπίδα, τὴν πραότητα, τὴν ταπείνωση, τὴν μετάνοια, τὴν προσευχή, ἤ ὁποι-
ανδήποτε ἀρετήν καὶ ἄσκηση διάβασε τοὺς “Βίους τῶν Ἁγίων”. Ἐὰν θέλης
παρηγοριὰ καὶ θάρρος καὶ δύναμη, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσης κάθε θλίψη, κάθε
μαρτύριο, κάθε δοκιμασία, διάβασε τοὺς “Βίους τῶν Ἁγίων”».

Μεγάλη ὠφέλεια προσφέρουν οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων. Μᾶς τὸ συνιστοῦν οἱ Ἅγι-
οι τῆς Ἐκκλησίας μας. Γἰ αὐτὸ ἡ «Π.Ο.Ε.»γιὰ τοὺς πιστοὺς φίλους μας προ-
σφέρει ὅλους τοὺς κάτωθι βίους τῶν ἁγίων στὴν τιμὴ τῶν 10€ ἀντὶ τῆς τιμῆς
τῶν 40€, ποὺ κοστίζουν.
1) Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
2) ἍγιοςΤιμόθεος ᾿Εσφιγμενίτης
3) Ἅγιος Χριστόδουλος
4) Ἅγιος Σεραφείμ Λεβαδείας
5) Ἅγιος Ἀρτέμιος
6) Ἅγιος Νικόλαος ὁ Κορίνθιος
7) Ἅγιος Διονύσιος ὁ ἐν Ὀλύμπῳ
8) Ἅγιος Νικήτας
9) Ἅγιος Ἀγαθάγγελος
10) Ὁ Προφήτης Ἐλισσαῖος
11) Ὅσιος Δαβίδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ
12) Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος
13) Ἁγία Ἁγνή
14) Ἅγιος Ἱερόθεος
15) Ἅγ. Δισμύριοι Μάρτυρες
16) Ἅγιος Δανιὴλ ὁ Στυλίτης
17) Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης
18) Ἅγιος Ἀρέθας
19) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐν Ἀγρινίῳ
20) Ἅγιος Φιλάρετος
21) Ἅγιος Ὑάκινθος
22) Ἅγιος Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης
23) Ἅγιος Παγκράτιος
24) Ἅγιος Ἀλύπιος
25) Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης
26) Ἅγιος Βονιφάτιος
27) Ἅγιος Γεδεών
28) Ἅγιος Μαρκιανὸς
29) Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Νέος
30) Ἅγιος Μαρτινιανὸς
31) Ἅγιος Λογγῖνος
32) Ἅγιος Λουκᾶς Λεβαδείας
33) Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς καὶ Ἀειθαλᾶς
34) Ἅγιοι Γουρίας Σαμωνᾶς καὶ Ἄβιβος
35) Ἅγιος Λεόντιος
36) Ἅγιος Λαυρέντιος
37) Ἅγιοι Ἰωάννης, Σταμάτιος καὶ Νικόλαος
38) Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ ἐξ Ἠπείρου
39) Ἅγιος Στέφανος ὁ Νέος
40) Ἅγιοι Συμεὼν καὶ Ἰωάννης

Στὶς 3-8-2016
ἐκοιμήθη αἰφνι-
δίως ὁ Ἀρχιμαν-
δρίτης Εἰρηναῖος
Καλογήρου, ἐπὶ
σειρὰ ἐτῶν προ-
ϊστάμενος τοῦ Ἱ.
Ν. Ἁγίου Ἀντωνί-
ου Ἄνω Πατη-
σίων.

Ὁ μακαριστὸς
γεννήθηκε στὸν
Πειραιᾶ τὸ ἔτος
1952, ἐκάρη μο-
ναχὸς στὶς 22
Ἀπριλίου 1972
ἀπὸ τὸν Μητρο-
πολίτη Σάμου καὶ

Ἰκαρίας κυρὸ Παντελεήμονα στὸν Ἅγιο Γεώργιο Μύ-
λων, Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Σταυροῦ Σά-
μου. Χειροτονήθηκε Διάκονος τὸ 1975 καὶ Πρεσβύτε-
ρος τὸ 1978. Ἀπὸ τὸ 1977 ὑπηρέτησε ὡς ἱεροκήρυκας
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σάμου καὶ Ἰκαρίας καὶ ἀπὸ τὸ
1984 ἕως τὸ 1990 ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως καὶ Θάσου. Διετέλεσε
ἐπίσης ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πει-
ραιῶς, ἐνῶ ἦταν πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς καὶ Φιλο-
σοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Ὁ πατὴρ Εἰρηναῖος ὑπῆρξε ὑπόδειγμα
κληρικοῦ καὶ ἄφησε στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
σπουδαῖο ἔργο.

Τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς θυσια-
στικῆς ἀγάπης τὸν χαρακτήριζε στὰ κηρύγματά του,
στὴν συμπεριφορά του, στὴν ἐξομολόγηση, ἐνῶ στὶς
συνειδήσεις τῶν πιστῶν ἦταν ὁ κληρικὸς ποὺ πρα-
γματοποίησε τὸ παράγγελμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
ζήσας εὐσεβῶς, δικαίως καὶ ὁσίως.

Ν.Φ.

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Καλογήρου



Παρὰ τὶς ἔντονες διαμαρτυρίες
τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Πανελλήνιας
Ἕνωσης Θεολόγων καὶ πολλῶν
ἄλλων φορέων, μὲ ἐντολὴ τοῦ πρ.
Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη νομο-
θετήθηκαν μὲ ΦΕΚ τὰ νέα πολυ-
θρησκειακὰ Προγράμματα Σπου-
δῶν στὰ Θρησκευτικὰ καί, φυσικά,
οἱ παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου
καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς
Πολιτικῆς(ΙΕΠ), πιέζουν ἀσφυκτικὰ
δασκάλους καὶ Θεολόγους μέσῳ
τῶν Συμβούλων Ἐκπαίδευσης, νὰ
τὰ ἐφαρμόσουν σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα
τῆς Χώρας. Τὰ νέα αὐτὰ Προ-

γράμματα καταργοῦν γιὰ πρώτη
φορά μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ
1821, τὴν ἕως τώρα νόμιμα καὶ
συνταγματικὰ κατοχυρωμένη
ἀμιγῆ διδασκαλία τῆς πίστης τῶν
ὀρθοδόξων μαθητῶν τῆς χώρας,
ἀπὸ τὴν Τρίτη τάξη Δημοτικοῦ ἕως
τὴν Τρίτη Λυκείου καὶ ἐπιβάλλουν
σ’ αὐτοὺς νὰ διδάσκονται πλέον
στὸ σχολεῖο τους, (9) θρησκεῖες σὲ
ἕνα πολτοποιημένο μεῖγμα, δη-
λαδὴ (6) ἀνατολικὲς (Ἰουδαϊσμός,
Ἰσλάμ, Ἰνδουισμός, Βουδισμός,
Ταοϊσμός, Κομφουκιανισμὸς) καὶ
(3) χριστιανικές: (Ὀρθοδοξία, Ρω-

μαιοκαθολικισμός, Προτεσταντι-
σμός). Στὴν οὐσία μετατρέπεται ὁ
χαρακτήρας καὶ ὁ προσανατο-
λισμὸς τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ἀπὸ ὀρθόδοξος ποὺ
ἦταν, σὲ πολυθρησκειακός.

Ἡ περίεργη αὐτὴ δόμηση καὶ ἡ
καινοφανὴς θρησκευτικὴ μέθοδος
τῶν νέων Προγραμμάτων, νὰ δι-
δάσκονται οἱ θρησκεῖες μαζὶ μὲ τὸν
Χριστιανισμὸ σὲ μορφὴ χυμοῦ ἢ
κοκτέϊλ, εἶναι ἀπογοητευτικὴ κυ-
ρίως ἀπὸ θεολογικῆς πλευρᾶς,
ἀλλὰ στερεῖται ἐπίσης παιδαγω-
γικῶν θεμελίων. Θεωρεῖται ἀπίθα-
νο νὰ μὴ γνώριζαν οἱ συντάκτες
τους ὅτι μία πολτοποιημένη διδα-
σκαλία τόσων διαφορετικῶν θρη-
σκευτικῶν ἐκδοχῶν, θὰ ἔχει ὡς
συνέπεια τὴ θρησκευτικὴ σύγχυση
τῶν παιδιῶν. Ἀκόμη καὶ μὴ ἐκπαι-
δευτικοὶ καταλαβαίνουν ὅτι ἡ πολ-
λαπλῆ διδασκαλία θρησκευτικῶν
ἐκδοχῶν, σὲ ἰσότιμη διδακτικὴ καὶ
ἀξιακὴ βάση, ἀποστερεῖ τὰ παιδιὰ
ἀπὸ μία ἐπαρκῆ καὶ ξεχωριστὴ δι-
δασκαλία, γνώση καὶ βίωση τῆς
δικῆς τους πίστεως καὶ τοὺς προσ-
φέρει, ὡς ἀντικείμενο θρησκευ-
τικῆς πίστεως, ξένα καὶ πολυθεϊ-
στικὰ εἴδωλα, ποὺ ἀντίκεινται στὴν
ὀρθόδοξη πίστη τους στὸν ἕνα καὶ
μοναδικὸ Τριαδικὸ Θεό.

Γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς καὶ
ἰδιαίτερα γιὰ τὰ παιδιὰ ἰσχύει ἡ
συμβουλὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου ὅτι θὰ
πρέπει νὰ παιδεύονται «ἐν παιδείᾳ
καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» καὶ νὰ μὴ
παρασύρονται οὔτε νὰ παραπλα-
νοῦνται οὔτε νὰ ἐκτίθενται σὲ διδα-
σκαλίες ξένες στὴν πίστη τους ποὺ
μποροῦν νὰ τοὺς δημιουργήσουν
πνευματικὴ σύγχυση ἢ ἀλλοτρίω-
ση, ὅπως, μάλιστα, ἐπισημαίνει
πάλι ὁ Ἀπ. Παῦλος: «Διδαχαῖς ποι-
κίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρε-
σθε».

Εἶναι ἀνάγκη νὰ ληφθεῖ ὑπόψη
ὅτι ὁ λόγος ἢ ὁ σκοπὸς ποὺ προσ-
φέρεται αὐτὴ ἡ πολυθρησκειακὴ
ποικιλία στὰ παιδιὰ εἶναι ἡ μύησή
τους σὲ μία πολλαπλῆ θρησκευτι-
κότητα καὶ δι’ αὐτῆς τῆς μυήσεως,
ἡ οἰκείωσή τους στὴν πολλαπλό-
τητα ποὺ τεχνηέντως εἰσάγεται
στὸν κόσμο τὰ τελευταῖα χρόνια,
ὡς μορφὴ κοινωνίας στὴ δημιουρ-
γούμενη πολυπολιτισμικὴ κοινω-
νία.

Οὐσιαστικὰ μὲ τὰ νέα Προγράμ-
ματα, τὸ νέο μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν δὲν διδάσκεται πλέον
γιὰ λόγους θεολογικοὺς καὶ θρη-
σκευτικούς, ἡ σκοποθεσία του δὲν
ἔχει σχέση μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὴν πί-
στη, ἀλλὰ μετατρέπεται σὲ ἐργα-
λεῖο ἐξυπηρέτησης τῶν πολιτικῶν
καὶ κοινωνικῶν ἐξελίξεων, ποὺ
σχεδιάζονται ἀπὸ τοὺς οἰκονομικὰ
ἰσχυρούς τῆς γῆς γιὰ τὴν Ἑλλάδα
καὶ τὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ κτιστεῖ μία
χωρὶς ἐθνικὲς καὶ θρησκευτικὲς
συνειδήσεις παγκόσμια κοινωνία.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπάρχει ἡ πε-
ποίθηση ὅτι θὰ ὑπηρετηθεῖ ἡ Νέα
Παγκόσμια Τάξη καὶ τὸ νέο παγκό-
σμιο Κράτος ποὺ σχεδιάζεται νὰ
ἔχει μία μοναδικὴ παγκόσμια θρη-
σκεία, τὴν Πανθρησκεία, στὴν
ὁποία θὰ συγχωνευθοῦν ὅλες οἱ
ἐπιμέρους θρησκεῖες.

Καθὼς φαίνεται, κατὰ ἀντιστοι-
χία, τὰ νέα Προγράμματα τῶν
Θρησκευτικῶν, σύμφωνα μὲ ὅσα
περιλαμβάνουν, ἀποτελοῦν καὶ
αὐτὰ ἕνα πολτοποιημένο συνον-
θύλευμα στοιχείων ἀπὸ διάφορες
θρησκεῖες καὶ κοσμοθεωρίες, ποὺ
μετατρέπει τὰ θρησκευτικὰ σὲ ἕνα
κοινωνικοπολιτικὸ καὶ πολιτισμικὸ
βιωματικὸ σεμινάριο κατήχησης
στὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ τὴν
Πανθρησκεία. Μὲ βάση αὐτὸ τὸ
σκεπτικό, κύριος λόγος ὕπαρξης
καὶ διδασκαλίας τῶν νέων Θρη-
σκευτικῶν στὰ σχολεῖα εἶναι νὰ
συμβάλουν ὄχι στὴν καλλιέργεια
κάποιας ὀρθόδοξα δομημένης
σχέσης μὲ τὸν Θεό, τὸν συνάν-
θρωπο καὶ τὴν κτίση, ἀλλὰ στὴ δη-
μιουργία καὶ τὴ δόμηση μιᾶς σύγ-
χρονης πολυθρησκειακῆς καὶ πο-
λυπολιτισμικῆς κοινωνίας, στὴν
ὁποία ὄχι μόνον δὲν διατηροῦνται,
ἀλλὰ συγχωνεύονται καὶ ὁμογενο-
ποιοῦνται οἱ ταυτότητες καὶ διαφο-
ρές. Εἶναι ἑπόμενο ὅτι ἕνα τέτοιο
Πρόγραμμα γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ
παύει, πλέον, νὰ ὑπηρετεῖ τὴν
ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνει-
δήσεως τῶν μαθητῶν στὸ ὀρθό-
δοξο δόγμα καί, ὡς ἐκ τούτου, πε-
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«Πολλοὶ ἐκλαμβάνουν τὴν
ἱερωσύνη σὰν μία ἀδιάκοπη
δραστηριότητα γιὰ τὸ καλὸ
τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλοι τονί-
ζουν τὴν ἀνάγκη ὁ ἱερέας νὰ
ἔχει πνευματικότητα καὶ ἡ
δραστηριότητά του νὰ ἔρχε-
ται ὡς ἀποτέλεσμά της. Καὶ
ἄλλοι θεωροῦν ὅτι πρέπει ὁ
ἱερέας νὰ ἐπιδίδεται ταυτό-
χρονα καὶ στὰ δύο. Ποιὸ εἶναι
τὸ πιὸ σωστό; Νομίζω ὅτι
πρέπει νὰ δεχτοῦμε τὴ μέση
καὶ βασιλικὴ ὁδό, δηλαδὴ νὰ
ἐπιδίδεται ὁ ἱερέας παράλλη-
λα καὶ στὰ δύο. Νὰ ἀγωνίζε-
ται γιὰ τὸν πνευματικό του
καταρτισμό, ἀλλὰ καὶ νὰ δρα-
στηριοποιεῖται γιὰ τὴν προ-

κοπὴ τοῦ ποιμνίου του, χωρὶς
νὰ ξεχνᾶ ὅτι ἡ πνευματική
του πρόοδος θὰ ἀποτελεῖ τὴν
καλύτερη προϋπόθεση γιὰ
τὴν ποιμαντική του ἐπιτυχία.
Ἀληθεύει πλήρως ἡ διαπίστω-
ση ὅτι “ὅσοι ἐπιχείρησαν νὰ
σώσουν τὸν κόσμο, χωρὶς
ἀντίκρισμα ἐσωτερικοῦ πλού-
του, ναυάγησαν καὶ χάθη-
καν”» (Πρεσβ. Δ. Τάτση, Ποι-
μαντικόν, σελ.20).

Κλείνω τὸ πρῶτο μέρος τῆς
εἰσαγωγῆς μου μὲ μία ἀνησυ-
χητικὴ διαπίστωση, ποὺ πρέ-
πει νὰ προσέχουν οἱ κληρικοί.
Ἡ κοινωνία δὲν συγχωρεῖ τὸν
ἱερέα. Ἐνῷ ὁ Θεὸς τὸν συγχω-
ρεῖ, οἱ ἄνθρωποι δὲν συγχω-
ροῦν ποτέ. Κυριαρχούμενοι
ἀπὸ τὸ πάθος τῆς περιέργει-
ας, ἐξετάζουν μὲ τὸ μικροσκό-

πιο τὴ ζωή του, γιὰ νὰ βροῦν
καὶ τὶς μικρότερες ἀδυναμίες
του. Καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ κου-
ραστικό, κάποτε γίνεται καὶ
δυσάρεστο καὶ θέλει ὁ ἱερέας
νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πε-
ριοχὴ στὴν ὁποία ὑπηρετεῖ,
πιστεύοντας ὅτι κάπου ἀλλοῦ
θὰ εἶναι καλύτερα, γιατί θὰ
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ βέλη τῶν
περίεργων καὶ τῶν κακοπρο-
αίρετων. Ὅμως καὶ ἐκεῖ τὴν
ἴδια κατάσταση θὰ ἀντιμετω-
πίσει σὲ σύντομο χρονικὸ διά-
στημα. Χρειάζεται λοιπὸν ὁ
ἱερέας νὰ εἶναι πολὺ προσε-
κτικὸς στὸ ἦθος καὶ τὴ συμπε-
ριφορά, γιὰ νὰ μὴ δίνει
ἀφορμὲς πικρῶν σχολίων.

* * *
Ἔρχομαι τώρα σὲ ἐντελῶς

πρακτικὰ θέματα. Θὰ ὑπεν-
θυμίσω ὑποχρεώσεις καὶ κα-
θήκοντα, ποὺ συχνὰ ξεχνοῦμε

καὶ ἡ ὅποια προσπάθειά μας
δὲν ἀποδίδει καρπούς.

α΄. Πρέπει νὰ εἴμαστε πρό-
θυμοι στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν
ἐνοριτῶν μας, ἐπειδὴ ἔχουμε
δύο καὶ τρεῖς ἐνορίες ὁ καθέ-
νας μας -κάποιοι καὶ περισσό-
τερες- πρέπει νὰ συνεννοού-
μαστε μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ
νὰ τηροῦμε τὰ ὅσα τοὺς λέμε.
Νὰ ξέρουμε ὅτι εἴμαστε συνε-
πεῖς στὶς ὑποχρεώσεις μας
καὶ δὲν ἀλλάζουμε εὔκολα τὸ
πρόγραμμα, ποὺ ἔχουμε στὴν
ἐξυπηρέτηση τῶν ἐνοριῶν
μας. Ὄχι ἀποφάσεις τῆς τε-
λευταίας στιγμῆς. Χρειάζεται
νὰ προετοιμάζονται οἱ ἐνορί-
τες μας, ὅταν πρόκειται νὰ
λειτουργήσουμε στὸ χωριό
τους.

β΄. Στὶς πνευματικὲς ἀπαι-
τήσεις τῶν ἐνοριτῶν μας, πρέ-
πει πάντα νὰ λέμε «ναί».

Στὶς περιπτώσεις, ποὺ ζητοῦν
κάτι, ποὺ εἶναι λαθεμένο ἢ
εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνει, ὅταν
ἐκεῖνοι θέλουν, νὰ τοὺς ἐξη-
γοῦμε καὶ νὰ τοὺς διαφωτί-
ζουμε, χωρὶς νὰ τοὺς προσ-
βάλουμε. Ἰδιαίτερα σὲ ὅτι
ἔχει σχέση μὲ τὶς κηδεῖες, τὰ
μνημόσυνα καὶ τὶς ἰδιωτικὲς
λειτουργίες στὰ ἐξωκκλήσια.

γ΄. Πρέπει νὰ εἴμαστε δια-
κριτικοὶ καὶ εὐγενεῖς ἀπέναντι
στὶς γυναῖκες, ποὺ φέρουν
πρόσφορα. Νὰ μὴ κάνουμε
σχόλια οὔτε νὰ δίνουμε αὐτο-
νόητες συμβουλές. Νὰ δεχό-
μαστε ὅλα τὰ πρόσφορα σιω-
πηλά, γιατί οἱ γυναῖκες ποὺ
ζυμώνουν τὰ πρόσφορα εὔκο-
λα προσβάλλονται.

δ΄. Στὸ ναό μας νὰ φτάνου-
με γρήγορα. Ὄχι ἁπλὰ στὴν
ὥρα μας, ἀλλὰ ἀρκετὴ ὥρα
πιὸ μπροστά, γιὰ νὰ μᾶς δίνε-

ται ἡ εὐκαιρία μέσα στὴν
πρωϊνὴ ἡσυχία νὰ ποῦμε καὶ
κανένα «Κύριε, ἐλέησον», γιὰ
νὰ συγκεντρώσουμε τὸ νοῦ
μας καὶ νὰ θερμάνουμε τὴν
καρδιά μας, γιὰ μία καλύτερη
θεία Λειτουργία.

ε΄. Νὰ λειτουργοῦμε προσ-
εκτικά, χωρὶς βιασύνη, χωρὶς
ἀνυπομονησία πότε θὰ τελει-
ώσουμε καὶ χωρὶς περιττὲς κι-
νήσεις. Νὰ μὴ τακτοποιοῦμε
τὰ ἀτακτοποίητα τοῦ ἱεροῦ
καὶ τῆς Ἁγίας Τράπεζας τὴν
ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας,
οὔτε νὰ περιστρέφουμε τὸ κε-
φάλι μας δεξιά, ἀριστερὰ καὶ
πίσω ἀπὸ περιέργεια τί γίνε-
ται στὸ ναό. Νὰ μὴ δίνουμε
προτεραιότητα στὰ δευτε-
ρεύοντα καὶ νὰ χάνουμε τὴ
συναίσθηση τῆς ἱερότητας
τοῦ μυστηρίου.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Ἡ ἀπόσχισις τοῦ Παπισμοῦ 

ἀπὸ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν
καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ πατριάρχης Μιχαὴλ Κηρουλά-
ριος ἐξαρχῆς διατηροῦσε ἀμφιβολίες σχετικὰ μὲ τὴ
γνησιότητα τῶν ἐγγράφων ποὺ εἶχε προσκομίσει ἡ
παπικὴ ἀποστολή. Ὑπῆρξε μία ἔντονη ὑποψία γιὰ
παραποίηση τῆς παπικῆς σφραγίδας, ἡ ὁποία ἦταν
ὄντως διαφορετική. Ὁ Ἀρχιμ. Βασίλειος Στεφανίδης
ἐξηγεῖ αὐτὴ τὴ διαφορὰ μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπέφερε ὁ
πάπας Λέων Θ΄ στὸν τρόπο κατασκευῆς τῶν πα-
πικῶν σφραγίδων1. Ἐπὶ πλέον ὑπῆρξε τὸ ζήτημα τοῦ
θανάτου τοῦ Πάπα Λέοντα Θ΄ στὶς 15 Ἀπριλίου τοῦ
1054 καὶ ὡς ἐκ τούτου μποροῦσε νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἡ
νομιμότητα τῶν ἀπεσταλμένων καὶ τῶν ἐνεργειῶν
τους. Ὅπως ὅμως καὶ νὰ ἔχει τὸ θέμα, τὸ ἔγγραφο
τοῦ ἀναθεματισμοῦ δὲν ἀμφισβητήθηκε ποτὲ ἀπὸ τὸν
παπικὸ θρόνο. Ἐνῷ ἡ ὀρθόδοξη Ἀνατολή, ὅπως φαί-
νεται ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τοῦ πατριάρχη Μιχαὴλ
μὲ τὸν Πέτρο Ἀντιοχείας, δίσταζε ἀκόμα νὰ θεωρήσει
τὸ σχίσμα τελεσίδικο2, στὴν Ρώμη τὰ πράγματα ἔμοια -
ζαν ξεκάθαρα.  Ἄλλωστε μέλος τῆς ἀποστολῆς ποὺ
κατέθεσε τὸν ἀναθεματισμό, ἦταν καὶ ὁ Φρειδερῖκος
τῆς Λωρραίνης, ὁ μετέπειτα πάπας Στέφανος Θ΄
(1057-1058). Ἐπίσης ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀποστολῆς
Οὐμπέρτος διατήρησε μέχρι τὸ θάνατό του (1061)
ἀπὸ τὴ θέση τοῦ παπικοῦ καγκελάριου καὶ βιβλιοθη-
κάριου ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὴν Ρώμη καὶ ὁ φίλος του
Χίλντεμπραντ ὑπῆρξε ὁ μετέπειτα πανίσχυρος πά-
πας Γρηγόριος Ζ΄ (1073-1085). Ἡ πολεμικὴ ἐναντίον
τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς αὐξήθηκε καὶ ἡ μὴ ἀποδοχὴ
τοῦ filioque στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καταδικάστηκε
στὴ σύνοδο τῆς Βάρης (1098) ὡς αἵρεση3. Ἐπὶ 9
αἰῶνες τὸ ἔγγραφο αὐτὸ μὲ τὶς συκοφαντίες ἐναντίον
τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς ἦταν σὲ ἀπόλυτη ἰσχύ. Αὐτὸ
ἀποδεικνύεται καὶ μόνο ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς ἐπίσημης
ἄρσης τοῦ ἀναθεματισμοῦ τὸ 1965, ὅταν ἔγινε ἡ ἀμοι-
βαία ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀπὸ τὸν πάπα Παῦλο
ΣΤ΄ καὶ τὸν πατριάρχη Ἀθηναγόρα Α΄. Δὲν νοεῖται μία
τέτοια ἐπίσημη ἄρση στὴν περίπτωση μὴ ἰσχύος ἑνὸς
ἐγγράφου.

Ὀνομαστικὰ τὸ ἔγγραφο τοῦ ἀναθεματισμοῦ ἀνα-
φέρεται μόνο στὰ πρόσωπα τοῦ πατριάρχη Μιχαὴλ

Κηρουλάριου καὶ τοῦ Ἀχρίδος Λέοντος καὶ ἔπειτα σὲ
ὅλους ποὺ συμφωνοῦν μ’ αὐτούς. Ὡς πρὸς τὸ περιε-
χόμενο ὅμως ἀποτελεῖ ἐξύβριση ὅλης τῆς ὀρθόδοξης
Ἀνατολῆς. Τὸ λιβελλογράφημα αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ
τὴν κορύφωση τῆς ἄρτια σκηνοθετημένης ὄξυνσης
βρίθει συκοφαντικῶν ἰσχυρισμῶν γιὰ τὴν Ἀνατολὴ
ὅπως: ὅτι ἐπιτρέπει τὸν γάμο σὲ ἤδη χειροτονημέ-
νους κληρικούς, ἀναβαπτίζει τοὺς Λατίνους καὶ θεω-
ρεῖ ἔγκυρα μόνο τὰ δικά της μυστήρια, ὅτι δὲν παρέχει
τὴ Θ. Κοινωνία σὲ γυναῖκες, ἀκόμα καὶ ὅταν κινδυ-
νεύει ἡ ζωή τους κατὰ τὴν ἔμμηνο ρύση ἢ μετὰ τὸν το-
κετό, δὲν βαπτίζει νήπια τῶν ὁποίων κινδυνεύει ἡ ζωή
πρὶν τὴν ὁλοκλήρωση τῆς 8ης μέρας τοῦ καθαρι-
σμοῦ, ὅτι χειροτονεῖ εὐνούχους, ὅτι ἐπικρατεῖ
(πρᾶγμα ποὺ ἴσχυε σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴ Δύση) ἡ σι-
μωνία, ὅτι ἐνθαρρύνει τὸν εὐνουχισμὸ καὶ ὅτι δῆθεν
ἀφαίρεσε τὸ filioque ἀπὸ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως.
Ἐπίσης δὲν ἀναγνωρίζει στὸν θρόνο τῆς Κων/πόλε-
ως τὴν πατριαρχικὴ τιμὴ καὶ κατηγορεῖ τὸν Πατριάρ-
χη, ὅτι δὲν ἔδειξε μετάνοια γιὰ τὶς - κατὰ τοὺς συντά-
κτες τοῦ ἐγγράφου - ὕβρεις ἐναντίον τῶν λατινικῶν
ἐθίμων4.

Μὲ δεδομένο αὐτὸ τὸ κατάπτυστο ἔγγραφο ἡ Δύση
στὸ πρόσωπο τοῦ παπισμοῦ καὶ τῶν Φράγκων εἶχε
κατορθώσει τὸ στόχο της καὶ μποροῦσε ἀπὸ τότε καὶ
στὸ ἑξῆς νὰ ξεκινήσει τὴν κατάκτηση τῆς ὀρθόδοξης
Ἀνατολῆς. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν κατόρθωσε μὲ τὶς διά-
φορες ἀπόπειρες κατάκτησης, μοιάζει νὰ τὸ ἐπιτυγχά-
νει στὶς μέρες μας μὲ τὸ κίνημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ὅπως τότε ἐπιβαλλόταν ὁ ἀναθεματισμὸς τῆς Ἀνα-
τολῆς προκειμένου νὰ δικαιολογηθεῖ ἡ κατάκτησή της,
ἔτσι στὶς μέρες μας ἐπιβαλλόταν ἡ ἄρση τῶν ἀναθε-
μάτων τοῦ 1054, προκειμένου νὰ γίνει ἐπὶ τέλους
πραγματικότητα ἡ κυριάρχηση τῆς Δύσεως ἐπὶ τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Ἡ παρατήρηση τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Γεωργίου Καψά-
νη, γιὰ τὴ διαφορότροπη ἀπαξίωση κατὰ τῶν θεολό-
γων ποὺ ἀσκοῦν μὲ ὀρθόδοξη σοβαρότητα κριτικὴ
τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀποτελεῖ παρα-
καταθήκη ὀρθόδοξης ἔγνοιας, γι’ αὐτὰ ποὺ πολλὲς
φορὲς τεκταίνονται καὶ λυποῦν τὸ πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας.  

Ὡς γνωστὸ ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης
ὑπερασπίστηκε πολλὲς φορὲς τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη,
ἰδιαιτέρως ἔναντι τῶν παπικῶν πλανῶν.  Ἰδιαιτέρως
ἀπὸ τὴ θέση του, ὡς Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, διεδραμάτισε σπου-
δαῖο ρόλο στὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγῶνα τῆς Ἐκκλησίας
μας καὶ εἰδικότερα σὲ αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἀνα-
σκευὴ τῶν παπικῶν πλανῶν.  Κατέδειξε ὁ Γέροντας
Γεώργιος Καψάνης, ὅτι τὸ κάλλος τῆς ὁμολογίας, ἔχει
εὐεργετικὴ ἐπίδραση ὄχι μόνο στὸ Ὀρθόδοξο λαὸ,
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ταλαιπωροῦνται ἀπὸ κακοδοξίες.
Γιὰ τοῦτο ἔγραφε γιὰ τὴν Ἐκκλησία ὅτι «ἠσθάνετο
πάντοτε βαρύτατο χρέος νὰ διατηρήση ἀκαινοτόμη-
τον καὶ ἀνόθευτον τὴν Ἀποστολικὴν πίστιν καὶ παρά-
δοσιν».  

Ἰδοὺ τί ἔγραφε ὁ Γέροντας Γεώργιος Καψάνης γιὰ
τὴ μεταχείριση τῶν θεολόγων ποὺ ἀσκοῦν μὲ ὀρθό-
δοξη σοβαρότητα κριτικὴ κατὰ τοῦ συγκρητιστικοῦ
Οἰκουμενισμοῦ : «Σπανίως ἢ οὐδέποτε Ὀρθόδοξος
θεολόγος διαφωνῶν πρὸς τὸν τρόπον καθ’ ὅν διεξά-
γονται σήμερον οἱ διάλογοι καλεῖται νὰ συμμετάσχη
εἰς αὐτοὺς καὶ ἐὰν κατὰ λάθος συμμετάσχη θὰ φροντί-
σουν διὰ τὴν ἀντικατάστασίν του.  Διοργανοῦνται  ἐπί-
σης οἰκουμενιστικὰ σεμινάρια, εἰς τὰ ὁποῖα ἐν συνερ-
γασίᾳ μετὰ Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ Προτεσταντῶν θεο-
λόγων ἐπιχειρεῖται ὁ ἐπηρεασμὸς τῶν νέων θεολό-
γων καὶ κληρικῶν καὶ ἡ οἰκουμενιστικὴ των μόρφω-
σις.  Ἀπὸ τὰ ἐπίσημα ἐκκλησιαστικὰ περιοδικὰ ἀπο-
κλείονται θεολογικὰ κείμενα κριτικά τοῦ συγκρητιστι-
κοῦ Οἰκουμενισμοῦ»*.

Ἡ παρατήρηση τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Γεωργίου Καψά-
νη, γιὰ τοὺς θεολόγους ποὺ ἀσκοῦν σοβορὴ κριτικὴ
τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δὲν προβληματί-
ζει τοὺς οἰκουμενιστές;  Αὐτὰ τὰ λόγια Γέροντα Γεωρ-
γίου Καψάνη, ἂς προβληματίσουν καὶ ὅσους ἀπαξιω-
τικὰ συμπεριφέρονται πρὸς ἐγκρίτους θεολόγους,
ὅπως τὸ πρόσφατο παράδειγμα  ἀπαξίωσης ἐγκρίτου
δογματολόγου καθηγητῆ καὶ ὄχι μόνο.  

Ἀναπολόγητοι καὶ χωρὶς Ὀρθόδοξη ἐπιχειρηματο-
λογία ἐξαπολύουν μύδρους ἐμπάθειας κατὰ τῶν θε-
ολόγων ποὺ ἐπιμένουν μὲ ὀρθόδοξη σοβαρότητα
στὴν ἀκρίβεια τῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης
μας.  Ἀπόδειξη τῆς ἐμπάθειας αὐτῆς, εἶναι καὶ τὸ
‘’εὖρος’’ τοῦ ὑβρεολογίου ποὺ χρησιμοποιοῦν κά-
ποιοι ἀπὸ αὐτούς, ποὺ ἀπαξιωτικὰ ἀναφέρονται
στοὺς θεολόγους αὐτοὺς (εἴτε ἱερωμένους, εἴτε λαϊ-
κούς).  

Καθ’ ἡμέραν αὐξάνονται οἱ ἀντίθεοι ἀρνητὲς καὶ
ὑβριστὲς τῆς Πίστης μας.  Κι ὅμως κανένας ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ ἀπαξιώνουν τοὺς θεολόγους, ποὺ
ἀσκοῦν σοβορὴ κριτικὴ τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ, δὲν ἔχει ἐκζητήσει τὸν ἀφορισμὸ των ἢ
ἁπλὰ τὴν καταδίκη των. Τουναντίον τὰ χαμόγελα
‘’ἀνοχῆς’’ σὲ προσωπικὲς συναντήσεις, μὲ αὐτοὺς
τοὺς ἀντίθεους ἀρνητὲς καὶ ὑβριστὲς τῆς Πίστης μας,
κάνουν τὴ στάση τους ἀκόμα πιὸ προκλητική.  Πα-

ρουσιαστὴς γιὰ παράδειγμα παλαιότερα ἐξύβρισε
δημόσια τὸν Χριστό, Μεγάλη Ἑβδομάδα μὲ ἀντιχρι-
στιανικὸ μένος, ἀλλὰ κανένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ζη-
τοῦν’’τὴν κεφαλὴν ἐπὶ πίνακι’’ τῶν θεολόγων ποὺ
ἀσκοῦν μὲ ὀρθόδοξη σοβαρότητα κριτικὴ τοῦ συγ-
κρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ (κυρίως τῶν ἱερωμέ-
νων), ἀναφέρθηκε ἔστω καὶ ἀκροθιγῶς γι’ αὐτό.
Ὄχι μόνο καταδίκη δὲν ὑπῆρξε, ἀλλ’ οὔτε καὶ ὁ πα-
ραμικρὸς σχολιασμός.  Κρῖμα.

Θὰ ἐπαναλάβομε ἀντὶ ἄλλου ἐπιλόγου, τὰ λόγια
τοῦ Γέροντα Γεωργίου Καψάνη : «Σπανίως ἢ οὐδέ-
ποτε Ὀρθόδοξος θεολόγος διαφωνῶν πρὸς τὸν τρό-
πον καθ’ ὅν διεξάγονται σήμερον οἱ διάλογοι καλεῖται
νὰ συμμετάσχη εἰς αὐτοὺς καὶ ἐὰν κατὰ λάθος συμ-
μετάσχη θὰ φροντίσουν διὰ τὴν ἀντικατάστασίν
του».  

*Περιοδικὸ ‘’Ὅσιος Γρηγόριος’’- ἐτήσια ἔκδοσις Τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους- ἀρ. 38.
(Σκέψεις περὶ τῆς συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τὴν
Οἰκουμενικὴν Κίνησιν καὶ τὸ Π.Σ.Ε. -  Ἀρχιμ. Γεωργίου
Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου
Ὄρους).

Ὁ Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης διά τούς θεολόγους, 
πού ἀσκοῦν κριτικήν κατά τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ*

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος τονίζει:
«Στὸν ὕπνο μας πολλὲς φορὲς οἱ δαίμονες «μετασχηματί-

ζονται εἰς ἀγγέλους φωτός» (Β΄ Κορ. ια΄ 14) καὶ σὲ μορφὲς
ἁγίων Μαρτύρων, τοὺς ὁποίους παρουσιάζουν νὰ ἔρχωνται
πρὸς τὸ μέρος μας. Ἔτσι ἀφοῦ ξυπνήσουμε, μᾶς βυθίζουν σὲ
ὑπερηφάνεια καὶ χαρά.

Τὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ διακρίνης τὴν πλάνη εἶναι τοῦ -
το: Οἱ ἄγγελοι μᾶς δείχνουν τὴν κόλαση, τὴν Κρίση καὶ τὸν
χωρισμό, καὶ ἔτσι μᾶς κάνουν νὰ ξυπνοῦμε ἔντρομοι καὶ πε-
ρίλυποι.

Ἐὰν ἀρχίσουμε νὰ πιστεύουμε στοὺς δαίμονες κοιμώμενοι,
ὕστερα θὰ ἐμπαιζώμεθα ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ξύπνιοι. Ἐκεῖνος
ποὺ πιστεύει στὰ ὄνειρα εἶναι ἐντελῶς ἄσοφος καὶ ἄπειρος,
ἐνῶ αὐτὸς ποὺ δὲν πιστεύει τίποτε εἶναι πραγματικὰ συ-
νετὸς καὶ σοφός». (Λόγος Γ΄, Περί ξενιτείας).

● Ἀπὸ τὸ Γεροντικὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους διαβάζουμε ἕνα
δεῖγμα πλάνης τοῦ σατανᾶ:

«Μία νύχτα τοῦ Γενάρη, τὰ μεσάνυχτα χτύπησαν τὴν
πόρτα τοῦ δωματίου του, ἀφοῦ εἶπαν δύο λέξεις μόνον ἀπὸ
τὸ «Δι’ εὐχῶν».

Ὁ Μοναχὸς Σπυρίδων ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ βλέπει μπρο-
στά του ἕνα Ἄγγελο. Μόλις τὸν εἶδε ταράχτηκε τόσο ποὺ
δὲν ἤξερε τί νὰ εἰπῆ, μόνον ἔτριβε τὰ μάτια του καὶ τοῦ φά-
νηκε ὁ Ἄγγελος πολὺ κόκκινος.

Ὁ φαινόμενος Ἄγγελος, δὲν τοῦ ἔδωσε καιρὸ νὰ σκεφθῆ,
ἄρχισε νὰ τοῦ λέη ἐπαίνους καὶ κολακεῖες: «— Ἀδελφέ, ὁ
Θεὸς δέχτηκε τὶς προσευχές σου καὶ τὶς νηστεῖες σου, σὰ
θυμίαμα καὶ ἐπειδὴ εὐχαριστήθηκε πολὺ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κά-
νεις, ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου καὶ τὴν προαίρεσή σου, μὲ ἔστειλε
νὰ σὲ πάρω νάρθης ν' ἀνέβουμε μαζὶ στὴν κορυφὴ τοῦ Ἄθω-
να, καὶ κεῖνος θὰ κατέβη μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους, γιὰ νὰ τὸν
προσκυνήσης, νὰ πάρης θάρρος καὶ δύναμη, γιὰ νὰ κάνης
μεγαλύτερες καὶ περισσότερες ἀρετές. Ἐμπρὸς νὰ φύγουμε,
ἔχω ἐντολὴ νὰ σὲ πάρω ἀμέσως, γιατί δὲν ἔχουμε πολὺ χρό-
νο στὴ διάθεσή μας, ὁ Δεσπότης Χριστὸς θὰ εἶναι στὸ θρό-
νο νὰ τὸν προσκυνήσης καὶ θὰ σοῦ δώση πολλὰ χαρίσμα-
τα».

Ὁ Μοναχὸς Σπυρίδων, ἀπὸ τὴ φαντασία καὶ τὴν ὑπερηφά-
νεια σκοτισμένος, δὲ σκέφτηκε οὔτε μία φορά νὰ εἰπῆ τὴν
προσευχή, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν
με» ἢ κἄν νὰ κάνη ἔστω καὶ μία φορά τὸ σταυρό του, χωρὶς
νὰ σκεφθῆ τίποτε τὸ πονηρό, ἀκολούθησε τὸν φαινόμενο
Ἄγγελο καὶ πῆραν τὸν ἀνήφορο νὰ πᾶνε στὴν κορυφὴ τοῦ
Ἄθωνα ἀπὸ τὰ Κατουνάκια, μὲς τὴν καρδιὰ τοῦ χειμώνα.

Ὁ δρόμος ἦταν καλυμμένος μὲ πολλὰ χιόνια, πολλὲς
φορὲς ὁ Μοναχὸς βούλιαζε μέχρι τὴ μέση στὰ χιόνια, παρα-
πονιόταν πώς κουράστηκε, κι ἔλεγε νὰ καθίσουν λίγο, ἀλλὰ
ὁ φαινόμενος Ἄγγελος τοῦ ἀπαντοῦσε: «Κάνε κουράγιο,
ἀδελφέ, δὲν εἶδες ὅτι τὰ καλὰ ἔργα «κόποις κτῶνται καὶ
μόχθοις κατορθοῦνται, λίγο ἀκόμη φθάνουμε».

Ὁ Μοναχὸς ἀλλοῦ ἔπεφτε κι ἀλλοῦ σηκωνότανε, μὲ πολλὴ
ταλαιπωρία καὶ κόπο, σὲ τρεῖς ὧρες φτάσανε ἐπὶ τέλους
στὴν κορυφή!

Ὁ φαινόμενος Ἄγγελος ὅλος χαρά, λέγει στὸ Μοναχὸ Σπυ-
ρίδωνα: Κοίταξε ἀββᾶ πρὸς τὰ ἐκεῖ. Ὁ Μοναχὸς σαστισμέ-
νος ἀπὸ τὴν πολλὴ κούραση, γύρισε πρὸς τὰ δυτικά τῆς Κο-
ρυφῆς καὶ εἶδε μέσα σὲ ἕνα μεγάλο στρογγυλὸ δίσκο ποὺ
εἶχε πολὺ φῶς κόκκινο σὰ φωτιά, στὴ μέση φαινότανε σὰν τὸ
Δεσπότη Χριστὸ φορεμένο ἀρχιερατικὰ ἄμφια, νὰ κάθεται
σὲ θρόνο, γύρω - γύρω νὰ εἶναι Ἄγγελοι. Μετὰ βλέπει νὰ
ἔρχωνται κύματα - κύματα οἱ ἅγιοι σὲ Τάγματα. Τότε ἄρχισε
νὰ διακρίνη, πῶς ἐρχόντουσαν τὰ διάφορα Τάγματα τῶν
Ἀγγέλων, τῶν Ἀποστόλων, τῶν Ὁσίων, τῶν Ἱεραρχῶν καὶ
τῶν Δικαίων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ἀκριβῶς ὅπως παριστά-
νονται στὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Πάντων.

Ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες, μπροστὰ - μπροστὰ φαινόταν νὰ ἔρχε-
ται ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, τότε ὁ φαινόμενος Ἄγγελος προστα-
κτικὰ εἶπε στὸ μοναχὸ Σπυρίδωνα: «τί κάθεσαι καὶ βλέπεις
σὰ χαζὸς καὶ κοιτᾶς ἔτσι περίεργα; Δὲ βλέπεις τὸ Δεσπότη
Χριστὸ ποὺ σὲ περιμένει; Πήγαινε σύντομα νὰ τὸν προσκυ-
νήσης».

Ὁ Μοναχὸς Σπυρίδων, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴ φαντασία
τῆς ὑπερηφάνειας, φούσκωνε πιὸ πολὺ σὰν τὸ παγώνι καὶ
προχώρησε λίγο, ἀλλὰ σιγὰ - σιγὰ πήγαινε μὲ δισταγμὸ κά-
πως, σὰν νὰ τοῦ ἔλεγε κάτι ἀπὸ μέσα του, μὴ προχωρῆς
ἄλλο! τί νὰ ἦταν ἆραγε ; Νὰ ἦταν ἡ φωνὴ τῆς συνειδήσεως
ἢ ὁ φύλακας Ἄγγελός του; Σὲ μία στιγμή, ὁ π. Σπυρίδων,
πρόσεξε τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα, ποὺ ἐρχόταν μπροστά, πώς
στὸ κεφάλι του φοροῦσε ἕνα μεγάλο σκοῦφο, πού τὸ ὕψος
του ἔφτανε τὸ ἕνα μέτρο. Τὸν ἅγιο Σπυρίδωνα, ἐπειδὴ ἔφε-
ρε τὸ ὄνομά του, σὰν προστάτη του, τὸν εἶχε περισσότερη
εὐλάβεια καὶ σεβασμὸ καὶ ἐπειδὴ συνήθως οἱ ἁγιογράφοι
στὶς εἰκόνες, τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα τὸν παριστάνουν ἀντίθε-
τα ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ αὐτὸς ἔβλεπε, μὲ πολὺ μικρὴ σκούφια, ὁ
π. Σπυρίδων παραξενεύτηκε βλέποντας τόσο μεγάλη καὶ
ψηλὴ σκούφια νὰ φορῆ ὁ ἅγιός του καὶ κάνοντας τὸ σταυρὸ
τοῦ εἶπε φωναχτά: «Κύριε ἐλέησον, ὁ ἅγιός μου Σπυρίδω-
νας νὰ ἔχη τόσο μεγάλη σκούφια, πολὺ περίεργο πρᾶγμα!!»

Μόλις ἔκαμε τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, χάθηκαν ὅλα τὰ φαι-
νόμενα καὶ οἱ ἀπάτες τοῦ Σατανᾶ ἔγιναν ἄφαντες, ἀλλὰ ὁ
ἴδιος εἶδε πώς βρισκόταν στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, εὐτυχῶς
τὸ ἕνα πόδι ἦταν βουλιαγμένο στὸ χιόνι καὶ τὸ ἄλλο ποὺ εἶχε
σηκωμένο, γιά νὰ προχωρήση, βρίσκονταν στὸ κενό, δηλαδὴ
δὲν εἶχε μέρος νὰ τὸ πατήση, γιατί ἂν ἔκανε μισὸ βῆμα ἀκό-
μη, θὰ ἔπεφτε στὸ κενὸ ποὺ εἶναι περισσότερο ἀπὸ χίλια μέ-
τρα βάθος. Τὸν λυπήθηκε ὅμως ὁ Θεός, γιατί ἀντὶ νὰ πέση
μπροστά, ἔγειρε πρὸς τὰ πίσω καὶ ἔμεινε ἐκεῖ ἀπὸ τὸ φόβο
καὶ τὴ φρίκη ποὺ δοκίμασε περισσότερο ἀπὸ τρεῖς ὧρες λι-
πόθυμος καὶ συνῆλθε σὰν πῆρε γιὰ καλὰ ἡ ἡμέρα καί, τὸν
ζέστανε ὁ ἥλιος.

Τελικὰ ἀνεγνώρισε τὸ πάθημά του καὶ ἔγινε ὑπόδειγμα κα-
λοῦ ὑποτακτικοῦ».

Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ 
καὶ ἡ ἀλλοίωσις τῆς ἑλληνορθοδόξου ταυτότητος

Τοῦ κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, Καθηγητοῦ Παιδαγωγικῆς – 
Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
«Ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας,
τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν»

Ὁ Τιμόθεος εἶχε τὸ μέγα εὐτύχημα, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀπ. Παῦ -
λος, νὰ λάβη ἀπὸ βρεφικῆς ἡλικίας καλὴν ἀνατροφὴν μὲ τὰ ῾Ιερὰ
Γράμματα, ἀπὸ τὶς ἅγιες ἐκεῖνες γυναῖκες, τὴν μητέρα καὶ τὴν μάμην του.
Τὴν ἀνατροφὴν αὐτὴν τὴν συνεπλήρωσε κατόπιν ὁ μέγας παιδαγωγὸς
τῆς οἰκουμένης Παῦλος. Χάρις στὴν ἀνατροφὴν αὐτὴν ἀνεδείχθη συν -
εργάτης τοῦ Παύλου, ἀπόστολος Χριστοῦ, κοινωνικὸς παράγων, ἅγιος
τῆς ᾿Εκκλησίας, κάτοικος τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀπέβη χάρις εἰς
τὴν χριστιανικὴν του ἀνατροφὴν ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος. ῾Η Χρι-
στιανικὴ αὐτὴ ἀνατροφή, εἶναι ἀναγκαιοτάτη σήμερον. Διότι·

Α´. Εἶναι ἐλλιπεστάτη ἡ προσφερομένη
῾Η δεδομένη ὑπὸ τῶν γονέων ἀνατροφὴ εἶναι ἐλλιπεστάτη, διὰ νὰ μὴ

εἴπωμεν ἄγνωστος εἰς τὰ πολλὰ παιδιά. Δὲν τὴν ἔχουν ἄλλωστε καὶ
πολλοὶ γονεῖς. Τὴν ἀγνοοῦν.

α) Οἱ πτωχοί. Φροντίζουν, συνήθως, πῶς νὰ τοὺς δώσουν τὴν
τροφήν καὶ ὄχι τὴν ἀνατροφήν. ῞Οταν κατόπιν φοιτήση εἰς τὸ σχολεῖον,
ἐπαναπαύεται ὁ γονεύς ὅτι τὸ στέλλει νὰ μορφωθῆ. Δυστυχῶς ὅμως
μαθαίνουν τὰ κοινὰ γράμματα, ὄχι ὅμως καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα, τὰ ὁποῖα
θὰ τοῦ δώσουν βαθυτέραν μόρφωσιν καὶ κατεύθυνσιν εἰς τὸν χαρα-
κτῆρα τοῦ παιδιοῦ.

β) Οἱ πλουσιώτεροι γονεῖς δὲν ἀνατρέφουν καὶ αὐτοὶ δυσυχῶς τὰ
παιδιά των Χριστιανικὰ ἐκτός ἐξαιρέσεων φυσικά. Προσπαθοῦν αὐτοὶ
νὰ τὰ πολυφορτώσουν μὲ παντὸς εἴδους γνώσεις. Θὰ τὰ μάθουν
γλῶσσες, μουσικήν, χορὸν καὶ ποικίλας ἄλλας γνώσεις καὶ ἀσκήσεις καὶ
πιθηκισμοὺς τῆς ἐπιδείξεως. Μὲ αὐτὰ δὲν διαμορφώνουν χαρακτῆρα.

Β´. Εἶναι κακὴ ἡ διδομένη μόρφωσις
῾Υπάρχουν δυστυχῶς πολλοὶ κακοὶ διδάσκαλοι, ποὺ ἐπιδροῦν ὀλε-

θρίως εἰς τὰ παιδιά. 
α) Οἱ συνηλικιῶτες τους. Ἀπὸ αὐτοὺς μανθάνει πολλά, ἀλλὰ συν -

ηθέστατα, κακά. ῾Η παρέα θὰ τὸν ξεσχολίση καὶ θὰ τὸν κάμη ἀσεβῆ,
ἀνυπότακτον, θρασύν, τύπον τεντημπόϋ.

β) Τὰ θεάματα. Ἐποπτικῶς ἐκεῖ μανθάνει τὸ κακόν. Κατήντησαν
«σχολεῖα ἐγκλήματος» Τρομερὰ ἡ ἐπίδρασίς των. Δὲν τοῦ καταστρέφει
μόνον τὸ νευρικὸν σύστημα, ὥστε νὰ πετιέται τὴ νύχτα εἰς τὸν ὕπνο
του, ἀλλὰ τοῦ ἐξάπτει τὴν φαντασίαν, τὸν κάμει ἀπροσγείωτον.

γ) Τὰ ἀναγνώσματα. ῾Ο τύπος ὁ δεκαρολόγος μὲ τὰ αἰσθηματικὰ
καὶ ἀστυνομικὰ ἀναγνώσματά του, μὲ τὰ σκάνδαλα καὶ ἐγκλήματα τὰ
ὁποῖα περιγράφει ἐν πάσῃ λεπτομερείᾳ καὶ μὲ ἀρκετὴν φαντασίαν
ἐπιδρᾶ καταστρεπτικῶς στὸ παιδί.

Γ´. Ποῖοι θὰ ἀναλάβουν τὴν χριστιανικὴν ἀνατροφήν;
Οἱ γονεῖς κυρίως. Τὸ τονίζομεν. Οἱ γονεῖς, διότι πολλοί σήμερον τὴν

ἔχουν ἀναθέσει στὶς τροφοὺς καὶ τὶς ὑπηρετρίας, τὶς παραμάνες. Τὰ κο-
σμήματά της θὰ τὰ ἐνεπιστεύετο ποτὲ ἡ μητέρα αὐτὴ σὲ μιὰ ξένη καὶ
ἄγνωστη καὶ ἀμφιβόλου ἠθικῆς ὑποστάσεως γυναῖκα; Πῶς τώρα ἐμπι-
στεύεται τὸ παιδί της, τὰ σπλάγχνα της, τὸ θησαυρό της τὸ ἀνεκτίμητον
εἰς ξένην γυναῖκα; ῾Ο Πλούταρχος λέγει «Δηλοῖ καὶ ἡ φύσις, ὅτι δεῖ τὰς
μητέρας, ἅ γεγεννήκασιν αὐτὰς καὶ τρέφειν».

Ἀπὸ νηπιακῆς ἡλικίας. «Ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμ ματα οἶδας». Ἀπὸ
τὴν πρώτην ἡμέραν, ποὺ γεννᾶται τὸ παιδί.

Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπάντησις ποὺ ἔδωσε ἕνας ἱεροκήρυξ πρὸς κάποιαν
μητέρα, ποὺ τὸν ἐρώτησε ἀπὸ πότε ν᾿ ἀρχίση τὴν ἀνατροφὴ τοῦ παι-
διοῦ της. Τὶ ἡλικίας εἶναι, τὴν ἐρώτησε. ῞Εξη μηνῶν τοῦ ἀπήντησε ἡ μη-
τέρα. Εἶναι ἀργὰ τῆς εἶπε.

῾Η ᾿Επιστήμη μάλιστα, λέγει, ὅτι κατὰ τὴν ἐποχήν, ποὺ εὑρίσκεται εἰς
τὴν κοιλίαν τῆς μητρός του ἐπηρεάζεται ὁ χαρακτήρ. ᾿Εὰν ἡ μητέρα
εἶναι θυμώδης, φθονερή, χαρτοπαίκτρα, καχύποπτος, ζηλότυπος,
ἀνυπόμονος, ἀσεβής, ἐπιδρᾶ καὶ εἰς τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἐμβρύου.

Δ´. Μὲ ποῖα μέσα θὰ τὰ ἀναθρέψουν
1) Μὲ τὸ παράδειγμα. Τό παράδειγμα τῶν γονέων ἐντυπώνεται

βαθύτατα. ῾Η ψυχὴ τοῦ παιδιοῦ εἶναι φωτογραφικὴ πλάξ. Ἀνάγκη,
λοιπόν, αὐτοὶ νὰ προσεύ χωνται, νὰ ἐξομολογοῦνται, νὰ μεταλαμβ-
άνουν, νὰ εἶναι ἠθικοὶ καὶ σώφρονες, ταπεινοὶ καὶ πρᾶοι, δίκαιοι καὶ ἐλε-
ήμονες καὶ γενικῶς ἐνάρετοι. Τὸ οἰκοδόμημα τὸ θεῖον τῆς ἀνατροφῆς
τῶν τέκνων θὰ τὸ στηρίξουν ἐπάνω εἰς τὸ ἰδικόν τους χριστιανικὸν καὶ
ἅγιον παράδειγμα.

2) Μὲ τὴν τιμωρίαν. ᾿Εκτὸς τοῦ παραδείγματος καὶ τὴν τιμωρίαν θὰ
χρησιμοποιήσουν. Πολλὰ λέγουν καὶ φιλοσοφοῦν οἱ παιδαγωγοί. ̓ Απο-
κλείουν πᾶσαν τιμωρίαν. Καὶ ὅμως παρ᾿ ὅλες τὶς θεωρίες καὶ τὶς ἐπι-
στῆμες καὶ τὶς παιδαγωγικές, ἰδοὺ τὸ κατάντημα τῆς νεολαίας. 

῎Αλλλωστε συνιστᾶ τὴν τιμωρίαν ὁ Θεός· «ὅς φείδεται τῆς ἑαυτοῦ
ράβδου, μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ». ᾿Εφ᾿ ὅσον τὴν τιμωρίαν τὴν χρησιμο-
ποιεῖ ὁ πάνσοφος Θεὸς ὡς ἕνα ἄριστον παιδαγωγικὸν μέσον, πῶς
ἐμεῖς νὰ μὴ τὴν χρησιμοποιήσωμεν;

3) Μὲ τὸ κατηχητικὸν Σχολεῖον. ῾Η ᾿Εκκλησία διὰ τῶν κατηχητικῶν
Σχολείων βοηθεῖ εἰς τὴν χριστιανικὴν μόρφωσιν. ῾Η διδασκαλία τῶν
ἱερῶν γραμμάτων τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τὰ παραδείγματα ἐναρέτων καὶ
ἁγίων ἀνδρῶν καὶ ὅλη ἡ ἐργασία τοῦ κατηχητικοῦ βοηθεῖ τὰ μέγιστα.

*  *  *
῾Η Φυσικὴ διδάσκει, ὅτι εἰς μίαν σταγόνα ὕδατος τοῦ ὠκεανοῦ

ὑπάρχει λανθάνουσα τόση ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια ὥστε ἐξ αὐτῆς νὰ δύνα-
ται νὰ παραχθοῦν δύο κεραυνοβόλοι θύελλαι. ̔ Ομοίως καὶ εἰς τὴν ψυχὴν
παντὸς παιδιοῦ ὑγειοῦς ἤ ἀρρώστου, πτωχοῦ ἤ πλουσίου ὑπάρχει τόση
μυστικὴ δύναμις, ὥστε ἀπὸ αὐτήν, ἀναλόγως τῆς κατευθύνσεως καὶ τοῦ
δρόμου, ποὺ θὰ δώσουν εἰς τὰ παιδιά τους οἱ γονεῖς, γεννῶνται δύο
αἰωνιότητες· μία αἰωνία εὐτυχία καὶ μία αἰωνία κόλασις. Τὴν πρώτην τὴν
δημιουργεῖ ἡ Χριστιανικὴ ἀνατροφή, τὰ ἱερὰ γράμματα. Τὴν δευτέραν ἡ
ἀδιαφορία, τὸ κακὸ παράδειγμα, ἡ ἔλλειψις χριστιανικῆς ἀνατροφῆς.

Γονεῖς, γιὰ σκεφθῆτε καλὰ τὸ ἔγκλημα, ποὺ διαπράττετε, ἀφήνοντες
τὰ παιδιά σας, χωρὶς χριστιανικὴν μόρφωσιν. Τὰ παιδιὰ σᾶς τὰ ἐνεπι-
στεύθη ὁ Θεός. 

Πονέσατε τὰ παιδιά σας πραγματικά. Δὲν ἀρκοῦν μονάχα οἱ κόποι καὶ
οἱ φροντίδες, διὰ τὴν διατροφήν, τὴν ὑγείαν τους, τὸ ντύσιμό τους, τὰ
γράμματα, τὴν ἐπιστήμην καὶ τὴν ἀποκατάστασίν τους. Χρειάζεται χρι-
στιανικὴ μόρφωσις μὲ τὰ ἱερὰ γράμματα. Χωρὶς αὐτὴν πηγαίνουν ὅλα
χαμένα. ᾿Ενῶ μὲ τὴν χριστιανικὴν μόρφωσιν θὰ παρουσιασθῆτε κοντὰ
εἰς τὸν Χριστό, κατὰ τὴν Δευτέραν Παρουσίαν καὶ θὰ Τοῦ πῆτε· «᾿Ιδού
ἡμεῖς καὶ τὰ παιδία, τὰ ὁποῖα μᾶς ἔδωκες. Μὲ τὰ ῾Ιερὰ γράμματα τὰ
κάναμε δικά Σου». Καὶ θὰ ἀκούσητε τὸ πανευφρόσυνον «δεῦτε οἱ εὐλο-
γημένοι τοῦ Πατρός Μου, εἰσέλθετε μετὰ τῶν παιδιῶν σας καὶ κληρο-
νομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν Βασιλεία».

Ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (†)
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Ὁ Ἀλέξανδρος Βέλιος 
καὶ «τὸ θαῦμα τῆς Παναγίας»

Στὸ youtube ἔχει ἀναρτηθεῖ ἕνα μικρὸ βιντεάκι μὲ τὸν
πιὸ πάνω τίτλο, ὅπου ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος Ἀλέ-
ξανδρος Βέλιος, ποὺ τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς 4.9.2016
τερμάτισε τὴ ζωή του, πιστεύοντας ὅτι μὲ τὴν πράξη
του αὐτὴ ὑπερασπίστηκε τὸ δικαίωμα στὸ θάνατο μὲ
ἀξιοπρέπεια, ὁμιλεῖ on camera γιὰ ἕνα πιθανὸ θαῦμα,
ποὺ τὸ ἀπέρριψε.

«...Στὴ Μάνη ἤμουν σὲ κάτι φίλους καὶ μοῦ εἶπαν γιὰ
ἕνα θαυματουργὸ Μοναστήρι, μία ὥρα ἀπὸ τὸ σπίτι
ὅπου μὲ φιλοξενοῦσαν, ὅπου κάποια εἰκόνα δακρύζει
ἢ δὲν ξέρω τί καὶ τὰ θαυματουργὰ δάκρυά της εἴχανε
γιάνει πάρα πολλοὺς ἀθεράπευτους, ἀνίατους ἀρρώ-
στους. Μοῦ εἶπαν λοιπὸν νὰ μὲ πᾶνε, εἶπα δὲν θέλω,
κατ’ ἀρχὴν γιατί δὲν πιστεύω. Καὶ ἂν γίνει τὸ θαῦμα μὲ
σένα, μοῦ λένε, τί ἔχεις νὰ χάσεις; Ὁπότε ἀνταπάντη-
σα αὐθόρμητα καὶ ἂν ὑπάρξει θαῦμα, τί θὰ λέω; Πῶς
θὰ τὸ δικαιολογήσω ὅτι ἔγινε θαῦμα σὲ μένα; Πῶς θὰ
τὸ δικαιολογήσω μὲ βάση τὰ πιστεύω μιᾶς ὁλόκληρης
ζωῆς;».

Εἶναι τραγικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας μορφωμένος κατὰ
κόσμον ἄνθρωπος, μὲ σπουδὲς φιλοσοφίας στὸ Παρί-
σι, καὶ καταξιωμένος δημοσιογράφος δὲν μπόρεσε,
ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ τῆς ζωῆς του, νὰ ἀπεγ-
κλωβιστεῖ ἀπὸ τὶς ἰδεοληψίες του καὶ τὴν ἀθεΐα του. Ἡ
ἀπεμπόληση τοῦ πιστεύω του τελικὰ μέτρησε περισ-
σότερο ἀπὸ τὴν πιθανότητα τοῦ θαύματος, τὸ ὁποῖο
δὲν φαίνεται ἀπὸ τὰ λεγόμενά του νὰ ἀμφισβήτησε
ἀπόλυτα.

Βεβαίως δὲν γνωρίζουμε τὸ πῶς θὰ τὸν κρίνει ὁ Θε-
ός. Ὅμως πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός, ποὺ θέλει τὴ σωτη-
ρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἔδωσε τὴν τελευταία
εὐκαιρία στὸ παρὰ-πέντε τῆς ζωῆς του, τὴν ὁποία τό-
σο εὔκολα καὶ χωρὶς δεύτερη σκέψη προσπέρασε.

(Πηγή: «Ἡ Δράση μας» Τεῦχος 543)
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2ον
Στὸ προηγούμενο φύλλο, καλοί μου φίλοι, ἀφοῦ

κάναμε τὴν εἰσαγωγή μας στὸ θέμα καὶ περιγρά-
ψαμε τί συμβαίνει ἐπ’ αὐτοῦ σήμερα, ὑποσχεθήκα-
με νὰ δοῦμε γιατί οἱ διάφορες προλήψεις καὶ δεισι-
δαιμονίες ποὺ πολλοὶ ἀκολουθοῦν πιστὰ καὶ κατὰ
γράμμα, εἶναι πραγματικὰ παράλογες. Δέστε, λοι-
πόν, τὴν ἀπάντηση… 

Γιατί εἶναι παράλογες οἱ προλήψεις; 
Ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος, ἦταν κατ’ ἐξοχὴν προλη-

πτικός. Πηγὴ τῶν προλήψεών του ἦταν ὁ φόβος ποὺ
ἔνοιωθε μπροστὰ στὶς ἰσχυρότερες ἀπ’ αὐτὸν δυνάμεις
τῆς φύσης, ποὺ ἐπιπλέον τοῦ ἦταν καὶ ἄγνωστες.
Ἔτσι, σχεδὸν πάντα, τὶς δυνάμεις αὐτὲς τὶς θεοποι-
οῦσε, προκειμένου νὰ μικρύνει ὅσο γινόταν τὶς ἀπο-
στάσεις του ἀπ’ αὐτές, νὰ τὶς κάνει φιλικὲς καὶ νὰ ζητᾶ
ἔτσι πιὸ εὔκολα τὴν προστασία τους. Ἐπειδὴ ὅμως κά-
που ἔβλεπε ὅτι καὶ ἔτσι τὰ πράγματα δὲν ἄλλαζαν,
ἄρχισε νὰ λαμβάνει προληπτικὰ μέτρα, γιὰ νὰ ἀποφεύ-
γει τὶς βλαπτικές τους ἐνέργειες, ποὺ πίστευε καὶ περί-
μενε πὼς θὰ τοῦ προξενήσουν.

Νὰ γιατί ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τοῦ πρωτογό-
νου ἀνθρώπου, συνδυάστηκαν μὲ ἀναρίθμητα εἴδη
προλήψεων. 

* * *
Ἀλλὰ τί σημαίνει ἡ λέξη πρόληψη; 
Σύμφωνα μὲ τὸ λεξικό, πρόληψη ὀνομάζεται μία

«ἐνέργεια» ποὺ γίνεται πρὶν ἀπὸ μία ἄλλη, προκει-
μένου νὰ ἐμποδίσει τὶς συνέπειες τῆς ἑπομένης.
Ἔτσι π.χ. προληπτικὴ ἰατρικὴ λέγεται ἡ ἰατρικὴ μέ-
ριμνα καὶ φροντίδα (πρώτη ἐνέργεια) ποὺ παρέχεται
πρὶν ἐκδηλωθεῖ μία συγκεκριμένη ἀσθένεια (δεύτε-
ρη ἐνέργεια). Γι’ αὐτὸ καὶ προέρχεται ἀπ’ τὸ ρῆμα
προλαμβάνω. 

Ἀντιλαμβανόμαστε τώρα τὴν ἀγωνία καὶ τὴν προσπά-
θεια τοῦ πρωτογόνου ἀνθρώπου νὰ προλάβει ἕνα κακὸ
ἀπ’ τὶς ἄγνωστες, σαφῶς ἰσχυρότερες, μὰ καὶ θεοποι-
ημένες ἀπ’ αὐτὸν δυνάμεις τῆς φύσης. Πῶς ἆραγε νὰ τὸ
πετύχει αὐτό, μὲ ποιὰ μέσα, ἀφοῦ οὔτε κἄν τὶς γνώριζε;
Ὁπότε κατέφευγε σὲ διάφορα ἐφευρήματα ποὺ δὲν εἶχαν
καμμία σχέση μὲ τὴ λογική, σὲ μέσα ποὺ τοὺς ἔδιναν
πλέον μαγικὲς ἰδιότητες. 

Γι’ αὐτὸ καὶ πρόληψη ἐπιπλέον σημαίνει μία
«γνώμη» ποὺ δὲν στηρίζεται στὴ λογική, ἀλλὰ σχη-
ματίζεται αὐθαίρετα, ἀπὸ συμπτώσεις ἢ ἀπὸ ἀντιλή-
ψεις τῆς μαγείας, τῆς ἀστρολογίας καὶ τῆς εἰδωλο-
λατρίας. 

Γιὰ παράδειγμα τὰ τοτὲμ ἦταν μία χαρακτηριστικὴ
ἔκφραση τῶν προλήψεων τῶν πρωτογόνων. Τὰ τοτὲμ
δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο, παρὰ ἀντικείμενα ποὺ τοποθετοῦσαν
στοὺς οἰκισμούς τους, γιὰ νὰ τοὺς προστατεύουν ἀπ’ τὶς
ἐπιδράσεις τῶν … κακῶν πνευμάτων!

Ὅμως ἐπειδὴ δὲν ἤξεραν τί εἶναι αὐτὰ τὰ «κακὰ πνεύ-
ματα», πῶς ἐπενεργοῦσαν στὴ ζωή τους καὶ πῶς μπο-
ροῦσαν νὰ τὰ καταπολεμήσουν, τί ἔκαναν; Ἔδιναν στὰ
τοτὲμ συνήθως τὶς μορφὲς ἀγρίων ζῴων, ἀρχικὰ μάλιστα
ἦταν πραγματικὰ θηρία ποὺ εἶχαν θεοποιηθεῖ, γιὰ νὰ
μπορέσουν ἔτσι νὰ φοβίσουν τὰ πνεύματα νὰ φύγουν
ἀπὸ κοντά τους καὶ νὰ μὴ τοὺς προξενήσουν κάποιο κα-
κό. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ μορφὲς τῶν τοτὲμ ἦταν πάντοτε ἄγριες,
ἀποκρουστικὲς καὶ προκαλοῦσαν πραγματικὰ τὸν τρόμο!

Γελᾶτε; Ἀλλὰ τί τὸ διαφορετικὸ κάνουν σήμερα
ὅσοι τοποθετοῦν σκόρδα, πέταλα, χάντρες καὶ ἄλλα
τέτοια ἀκατανόητα μαγικά, στὸ σπίτι, στὸ αὐτοκίνη-
το ἢ τὸ κατάστημά τους;

Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ τώρα, κάθε τι τὸ ἀσυνήθιστο ἢ σπά-
νιο, τὸ θεωροῦσαν κακὸ σημάδι, ὅπως τὴ γέννηση τῶν
διδύμων, ὁπότε τὸ ἕνα τὸ θυσίαζαν στοὺς θεοὺς γιὰ νὰ
προλάβουν κάποιο κακὸ ἢ τὴ δὶς-ἕκτη ἡμέρα1 καὶ μαζί
της θεωροῦσαν ἐπικίνδυνο κι ὁλόκληρο τὸ ἔτος!

Νὰ γιατί χαρακτηριστικὸ στοιχεῖο τῶν προλήψεων
εἶναι ἡ μαγικὴ (αὐτόματη) σύνδεση αἰτίου καὶ ἀποτελέ-
σματος. Ἔτσι γεγονότα ποὺ ἁπλῶς συμβαίνουν στὴ
ζωή καὶ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μεταξύ τους, ἢ καὶ τυ-

χαῖες συμπτώσεις (αἴτια), θεωροῦνται πὼς ἔχουν ἄμε-
σα (μαγικὰ) ἀποτελέσματα στὴ ζωή, συνήθως δυσάρε-
στα. Ἔτσι π.χ. τὸ λάλημα τῆς κουκουβάγιας, ὁ ἀριθμὸς
13, ἡ ἡμέρα Τρίτη καὶ γιὰ ἄλλους ἡ Παρασκευὴ κ.λπ.
θεωροῦνται «κακὰ σημάδια», ὅτι δηλαδὴ θὰ συμβεῖ
ὁπωσδήποτε κάτι κακό!

* * *
Ἐπίσης ἕνα ἄλλο σημεῖο στὴ ζωή τοῦ πρωτογόνου,

ἦταν καὶ ἡ ἀγωνία του γιὰ τὸ μέλλον. 
Πρέπει ἐδῶ νὰ τονίσουμε πὼς τὸ μέλλον, κανέ-

νας δὲν τὸ γνωρίζει, ἀπολύτως κανένας, παρὰ μό-
νον ὁ Θεός. Κι εἶναι στοιχεῖο τῆς στοιχειώδους πί-
στης μας, νὰ ἀφήνουμε μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη
καὶ σιγουριὰ αὐτὸ τὸ μέλλον, στὰ ἴδια Του τὰ χέρια
καὶ νὰ παύσουμε ἔτσι ν’ ἀγωνιοῦμε, ν’ ἀγχωνόμα-
στε καὶ νὰ προβληματιζόμαστε γιὰ «τὰ μέλλοντα
συμβαίνειν». Εἶναι δὲ πολὺ χαρακτηριστικὸ πὼς
στὸ «Πάτερ ἡμῶν...» τὴν προσευχὴ ποὺ μᾶς δίδα-
ξε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ζητᾶμε τὰ ἀγαθὰ μόνο τῆς
ἡμέρας, δηλαδὴ τοῦ σήμερα, καὶ ὄχι τοῦ αὔριο καὶ
τοῦ μεθαύριο! Λέμε: «Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιού-
σιον δὸς ἡμῖν σήμερον...».

Ὅμως ἡ ἄγνοια τοῦ πραγματικοῦ Θεοῦ καὶ τῶν
ἐντολῶν Του, ὁδήγησε τὸν πρωτόγονο ἄνθρωπο νὰ
σκεφθεῖ χίλια δύο πράγματα, προκειμένου νὰ μάθει τί
θὰ τοῦ συμβεῖ. Αὐτὰ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, ἀπ’ τοὺς λε-
γόμενους «οἰωνούς», ὅπου μέσα ἀπὸ μία ρευστὴ καὶ
συνεχῶς μεταβαλλόμενη κατάσταση, προσπαθοῦσε
νὰ δεῖ τὸ μέλλον!

Οἰωνὸς δέ, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ἕνα σαρκο-
φάγο πτηνό, ἀπ’ τὸ πέταγμα ἢ τὸ κράξιμο τοῦ ὁποίου
προσπαθοῦσαν νὰ μαντέψουν τί θὰ συμβεῖ. Στὶς περι-
πτώσεις ποὺ οἱ προβλέψεις ἦταν θετικές, οἱ οἰωνοὶ χα-
ρακτηρίζονταν ὡς «ἀγαθοὶ» ἢ «αἴσιοι» (πρβλ. «εὐοίω-
να σημεῖα»). Στὶς ἀρνητικὲς προβλέψεις οἱ οἰωνοὶ ὀνο-
μάζονταν «κακοὶ» (δυσοίωνα σημεῖα). Τὶς προβλέψεις
τῶν οἰωνῶν ἔκανε ὁ οἰωνοσκόπος, ἡ μαγικὴ δὲ αὐτὴ
τέχνη ὀνομαζόταν «οἰωνοσκοπία». 

Οἱ προλήψεις τώρα ποὺ συνδέθηκαν μὲ τοὺς οἰω-
νοὺς εἶναι ἀναρίθμητες, ὅπως ἡ διαμόρφωση τῶν
ὀστῶν πολλῶν κατοικιδίων ζῴων (π.χ. ἡ ὠμοπλάτη
τοῦ ἀρνιοῦ ἢ τὸ στῆθος τῆς κότας), τὸ λάλημα τῆς κου-
κουβάγιας κ.λπ.

* * *
Τέλος, νὰ προσθέσουμε ἐδῶ καὶ τοῦτο. Οἱ προλήψεις

λέγονται καὶ «δεισιδαιμονίες». Καὶ αὐτὸ γιατί οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες, τοὺς πρώτους θεοὺς καὶ τὶς θεοποιημένες δυ-
νάμεις τῆς φύσης, ὀνόμαζαν «δαίμονες» καὶ τὴ θεοσέ-
βεια «δεισιδαιμονία» (ἀπὸ τὸ «δαίμων» καὶ τὸ «δείδω»
= φοβοῦμαι), λόγω τοῦ φόβου ποὺ προκαλοῦσαν οἱ θε-
ότητες αὐτές. 

Ἡ λέξη, λοιπόν, «δεισιδαιμονία» ἀρχικὰ εἶχε θετικὴ
ἔννοια καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια τὴ χρησιμοποίησε καὶ ὁ
ἀπόστολος Παῦλος στὴν ὁμιλία του πρὸς τοὺς Ἀθηναί-
ους λέγοντας: «Ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θε-
ωρῶ...» (Πράξ. ιζ΄, 22).

Σταδιακὰ ὅμως ἡ λέξη αὐτὴ ἀπέκτησε ἀρνητικὴ
ἔννοια. Ἔτσι σήμερα ἡ λέξη «δεισιδαιμονία» ἔχει
τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἔννοια μὲ τὴν «πρόληψη». Δη-
λαδὴ κατάντησε νὰ σημαίνει θεοποίηση καὶ πίστη
σὲ παράλογα πράγματα, ἄσχετα μὲ τὸν Θεό,
ἐπειδὴ τελικὰ ταυτίστηκε μὲ αὐτά. 

Ἀλλὰ γιὰ τὸ ἴδιο θέμα θὰ συνεχίσουμε καὶ στὸ ἑπόμενο…
Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Σημειώσεις:
1. Ἡ προσθήκη κάθε 4 χρόνια μιᾶς ἡμέρας στὸ ἡμερο-

λόγιο, ἔγινε ἀπ’ τὸν Ἰούλιο Καίσαρα τὸ 44 π.Χ., ἀφοῦ συμ-
βουλεύτηκε τὸν Ἕλληνα ἀστρονόμο ἀπ’ τὴν Ἀλεξάνδρεια
Σωσιγένη. Αὐτὴ τὴ μία ἡμέρα τὴν πρόσθεταν ὡς δεύτερη
στὴν ἕκτη πρὶν ἀπ’ τὴν ἑορτὴ τῶν Καλενδῶν τοῦ Μαρτίου,
γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάστηκε δις – ἕκτη, δηλ (ἀπ’ τὸ λατινικὸ bis
sectus). Δύο φορὲς ἡ ἕκτη πρὸ τῶν Καλενδῶν τοῦ Μαρτί-
ου (κι ὅλα αὐτὰ πρὸς διόρθωση τοῦ ἡμερολόγιου ποὺ
ἴσχυε ἀπ’ τὸν 7ο π.Χ. αἰώνα).

Τὴν 30ήν Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τούς οἰκουμε-
νικούς διδασκάλους Τρεῑς Ἱεράρχας, Βασίλειον τόν Μέγαν,
Γρηγόριον τόν Θεολόγον καί Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος Α΄
Τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τούς
τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τούς με-
λιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνω-
σίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν μέγαν, καί τόν Θε-
ολόγον Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τήν γλῶτταν χρυ-
σοῤῥήμονι, πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες
ὕμνοις τιμήσωμεν· αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρε-
σβεύουσιν.

OI TREIS IERARXAI

44ον
Εὐρώπη τῶν λαῶν 

ἢ τῶν δυναστῶν τους;
Στὸ ἄρθρο 227 ἀναφέρονται οἱ χῶρες ὅπου ἰσχύει ἡ

Συνθήκη καὶ συνεπῶς δὲν μποροῦν νὰ ἀγνοήσουν τὴν
παραμικρή της διάταξη. Εἶναι ἀξιοσημείωτο πὼς καὶ τὸ
ἄρθρο 227 τῆς Συνθήκης τοῦ Maastricht εἶναι ἀμετά-
βλητο σὲ σχέση μὲ τὶς προβλέψεις τῆς Συνθήκης τῆς
Ρώμης (ἐγράφησαν δηλαδὴ καὶ αὐτὲς ἀπὸ τὸ 1957!),
μὲ ἐξαίρεση τὶς τροποποιήσεις ποὺ ἔγιναν στὶς παρα-
γράφους 2 καὶ 5, ὅπως θὰ δοῦμε ἀναλυτικότερα παρα-
κάτω.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:
«Ἄρθρο 227

1. Ἡ παροῦσα συνθήκη ἰσχύει στὸ Βασίλειο τοῦ Βελ-
γίου, στὸ Βασίλειο τῆς Δανίας, στὴν Ὁμοσπονδιακὴ
Δημοκρατία τῆς Γερμανίας, στὴν Ἑλληνικὴ Δημοκρα-
τία, στὸ Βασίλειο τῆς Ἱσπανίας, στὴ Γαλλικὴ Δημοκρα-
τία, στὴν Ἰρλανδία, στὴν Ἰταλικὴ Δημοκρατία, στὸ Με-
γάλο Δουκάτο τοῦ Λουξεμβούργου, στὸ Βασίλειο τῶν
Κάτω Χωρῶν, στὴν Πορτογαλικὴ Δημοκρατία καὶ στὸ
Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ Βορεί-
ου Ἰρλανδίας.

2. Γιὰ τὰ ὑπερπόντια Γαλλικὰ διαμερίσματα ἐφαρμό-
ζονται ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῆς παρούσας
συνθήκης οἱ εἰδικὲς καὶ οἱ γενικές της διατάξεις περί:

— τῆς ἐλεύθερης κυκλοφορίας τῶν ἐμπορευμάτων,
— τῆς γεωργίας, ἐξαιρέσει τοῦ ἄρθρου 40, παρά-

γραφος 4,
— τῆς ἐλεύθερης παροχῆς ὑπηρεσιῶν,
— τῶν κανόνων ἀνταγωνισμοῦ,
— τῶν μέτρων διασφαλίσεως ποὺ προβλέπονται

στὰ ἄρθρα 109Η, 109Θ καὶ 226,
— τῶν ὀργάνων.
Οἱ ὅροι ἐφαρμογῆς τῶν ἄλλων διατάξεων τῆς πα-

ρούσας συνθήκης ὁρίζονται ἐντὸς δύο ἐτῶν ἀπὸ τὴν
ἔναρξη τῆς ἰσχύος της μὲ ὁμόφωνες ἀποφάσεις τοῦ
Συμβουλίου, προτάσει τῆς Ἐπιτροπῆς.

Τὰ ὄργανα τῆς Κοινότητας μεριμνοῦν, στὸ πλαίσιο
τῶν διαδικασιῶν ποὺ προβλέπει ἡ παροῦσα συνθήκη,
καὶ ἰδίως τὸ ἄρθρο 226, γιὰ τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινω-
νικὴ ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν περιοχῶν.

3. Γιὰ τὶς ὑπερπόντιες χῶρες καὶ ἐδάφη ποὺ ἀναφέ-
ρονται στὸ παράρτημα IV τῆς παρούσης συνθήκης
ἰσχύει τὸ ἰδιαίτερο καθεστὼς συνδέσεως ποὺ ὁρίζεται
στὸ τέταρτο μέρος τῆς συνθήκης.

Ἡ παροῦσα συνθήκη δὲν ἐφαρμόζεται στὶς ὑπερ-
πόντιες χῶρες καὶ ἐδάφη ποὺ διατηροῦν ἰδιαίτερες
σχέσεις μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρεττα-
νίας καὶ Βορείου Ἰρλανδίας καὶ δὲν ἀναφέρονται στὸ
ἀνωτέρω παράρτημα.

4. Οἱ διατάξεις τῆς παρούσας συνθήκης ἐφαρμόζον-
ται στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, γιὰ τὶς ἐξωτερικὲς σχέσεις
τῶν ὁποίων ὑπεύθυνο εἶναι ἕνα Κράτος μέλος.

5. Κατὰ παρέκκλιση ἀπὸ τὶς προηγούμενες παρα-
γράφους:

α) Ἡ παροῦσα συνθήκη δὲν ἐφαρμόζεται στὶς νή-
σους Φερόες.

β) Ἡ παροῦσα συνθήκη δὲν ἐφαρμόζεται στὶς πε-
ριοχὲς κυριάρχων βάσεων τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου
τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καὶ Βορείου Ἰρλανδίας στὴν
Κύπρο.

γ) Οἱ διατάξεις τῆς παρούσης συνθήκης ἐφαρμόζον-
ται στὶς ἀγγλονορμανδικὲς νήσους καὶ στὴ νῆσο Μάν,
μόνον ἐφ' ὅσον αὐτὸ εἶναι ἀναγκαῖο, γιὰ νὰ διασφαλι-
σθεῖ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ καθεστῶτος ποὺ προβλέπει γιὰ
τὶς νήσους αὐτὲς ἡ συνθήκη τῆς 22ας Ἰανουαρίου 1972
περὶ προσχωρήσεως νέων Κρατῶν μελῶν στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα καὶ στὴν Εὐρω-
παϊκὴ Κοινότητα Ἀτομικῆς Ἐνεργείας».

Οἱ τροποποιήσεις ποὺ ἐπέφερε ἡ Συνθήκη τοῦ Maa-
stricht στὴν Συνθήκη τῆς Ρώμης ἔχουν ὡς ἑξῆς:

α) Στὴν παράγραφο 2 ὑπῆρχε ἀρχικὰ πρόβλεψη καὶ
γιὰ τὴν Ἀλγερία, ποὺ εἶναι ἡ μεγαλύτερη χώρα τῆς
Ἀφρικῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἀραβικοῦ κόσμου. Ἡ πρόβλεψη
αὐτὴ ἀναθεωρήθηκε ὑποχρεωτικὰ ὅταν τὸ 1962 –μετὰ
τὴν Συμφωνία τοῦ Evian καὶ τὸ σχετικὸ δημοψήφισμα
στὴν Ἀλγερία– ἡ χώρα ἀνεξαρτητοποιήθηκε καὶ ἔπαυ-
σε νὰ θεωρεῖται Γαλλικὴ κτήση.

β) Στὴν παράγραφο 5α τῆς Συνθήκης τῆς Ρώμης
ὑπῆρχε πρόβλεψη καὶ δινόταν ἡ δυνατότητα στὸ Βασί-
λειο τῆς Δανίας νὰ ἐντάξει στὴν Ἕνωση καὶ τὰ νησιὰ
Φερόε1: «Ἡ κυβέρνηση τοῦ Βασιλείου τῆς Δανίας δύ-
ναται ἐν τούτοις, μὲ δήλωση ποὺ πρέπει νὰ κατατεθεῖ
τὸ ἀργότερο τὴν 31η Δεκεμβρίου 1975 στὴν κυβέρνη-
ση τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας, νὰ κοινοποιήσει ὅτι ἡ πα-
ροῦσα συνθήκη ἐφαρμόζεται στὶς ἀνωτέρω νήσους. Ἡ

κυβέρνηση τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας διαβιβάζει κεκυ-
ρωμένο ἀντίγραφο τῆς δηλώσεως στὴν κυβέρνηση κα-
θενὸς ἀπὸ τὰ λοιπὰ Κράτη μέλη.

Στὴν περίπτωση αὐτή, ἡ παροῦσα συνθήκη ἐφαρ-
μόζεται στὶς ἀνωτέρω νήσους ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα
τοῦ δευτέρου μηνὸς ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν κατάθεση τῆς
δηλώσεως».

Οἱ Δανοί, ὡστόσο, ἐπέλεξαν νὰ ἀφήσουν τὰ νησιὰ
Φερόε ἀνεξάρτητα, ἐκτὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,
γεγονὸς ποὺ δυσαρέστησε τοὺς Δυτικούς. Ἡ Ε. Ἕνω-
ση μὲ κάθε τρόπο προσπάθησε νὰ ἐντάξει τὰ Νησιὰ
στὴν ἐπικράτειά της, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ κατάφερε εἶναι
νὰ συνάψει μαζί τους τὴν Fisheries Agreement (Ἁλιευ-
τικὴ Συμφωνία) τὸ 1977 καὶ τὴν Free Trade Agreement
(Συμφωνία Ἐλεύθερων Συναλλαγῶν) τὸ 1991, ποὺ
ἀναθεωρήθηκε τὸ 1998. Ὁ κύριος λόγος γιὰ τὴν παρα-
μονὴ ἐκτὸς τῆς Ε. Ἑνώσεως ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι οἱ
διαφωνίες σχετικὰ μὲ τὴν Κοινὴ Ἁλιευτικὴ Πολιτική, κά-
τι, δηλαδή, ποὺ θὰ ἐπηρεάσει σαφῶς τὴν Οἰκονομία
τῆς χώρας, ἀφοῦ ἡ ἁλιεία ἀντιπροσωπεύει τὸ 90% τῶν
ἐξαγωγῶν της.

Ἀξίζει νὰ ὑπογραμμίσουμε πὼς πρωτόκολλο τῆς
Συνθήκης Προσχώρησης τῆς Δανίας στὶς Εὐρωπαϊκὲς
Κοινότητες ὁρίζει πὼς οἱ Δανοὶ ὑπήκοοι ποὺ κατοικοῦν
στὶς Νήσους Φερόε δὲν πρέπει νὰ θεωροῦνται ὡς
Δανοὶ ὑπήκοοι κατὰ τὴν ἔννοια τῶν Συνθηκῶν. Ὡς ἐκ
τούτου, οἱ Δανοὶ ποὺ ζοῦν στὶς Νήσους Φερόε δὲν εἶναι
πολίτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, παρεκτὸς ἐὰν πρό-
κειται γιὰ ὑπηκόους τῆς Ε.Ε., ποὺ ζοῦν ἐκεῖ.

Οἱ Νῆσοι Φερόε, ἐπίσης, δὲν ἀνήκουν στὴν περιοχὴ
ποὺ ὁρίζει ἡ Συνθήκη τοῦ Schengen. Ἔτσι, ὅσοι ταξι-
δεύουν μεταξὺ τῶν Νήσων Φερόε καὶ τῶν ὁρίων ποὺ
ὁρίζει ἡ Συνθήκη τοῦ Schengen, δὲν ὑπόκεινται σὲ συν -
οριακοὺς ἐλέγχους.

Οἱ Λατῖνοι κατὰ καιροὺς δοκίμασαν νὰ ἐκβιάσουν
τὴν προσχώρηση τῶν Νήσων στὴν Ε. Ἕνωση, μὲ
ἐντελῶς πρόσφατο παράδειγμα τὶς "κυρώσεις" ποὺ
τοὺς ἐπέβαλαν τὸν Ἰούλιο τοῦ 2013, μὲ ἀφορμὴ τὴν
διαφωνία στὴν ἁλιευτικὴ ποσόστωση τῆς ρέγγας καὶ
τοῦ σκουμπριοῦ! Οἱ κυρώσεις ξεκίνησαν νὰ ἐφαρμό-
ζονται στὶς 28 Αὐγούστου τοῦ 2013, ὁπότε καὶ ἀπαγο-
ρεύθηκε ἡ πρόσβαση στὰ λιμάνια τῆς Ε.Ε. –συμπερι-
λαμβανομένης τῆς Δανίας(!), τῆς Σουηδίας καὶ τῆς Φιν-
λανδίας– ὅλων τῶν σκαφῶν τῶν Νήσων Φερόε ποὺ
μετέφεραν ρέγγα ἢ σκουμπρί. Ἐπιπλέον, οἱ Νῆσοι Φε-
ρόε δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐξάγουν ρέγγα ἢ
σκουμπρὶ στὶς χῶρες τῆς Ἑνώσεως. Βέβαια, οἱ κυρώ-
σεις ἤρθησαν ἕνα χρόνο ἀργότερα, στὶς 20 Αὐγούστου
τοῦ 2014, ὅταν οἱ Εὐρωπαῖοι εἶδαν τὸ ποσοστὸ ποὺ
κατεῖχαν τὰ Νησιὰ στὴν ἀγορὰ τοῦ σκουμπριοῦ νὰ ἐκτι-
νάσσεται ἀπὸ τὸ 4,62% στὸ 12,6%!

Οἱ ἀπόγονοι τῶν Φράγκων ἐπιβεβαιώνουν διαρκῶς
τὴν καταγωγή τους, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι ἡ ἐπίπλαστη εὐγέ-
νειά τους δὲν ἔχει ἀντίκρισμα καλοσύνης καὶ ἀνθρω-
πιᾶς. Οἱ Δυτικοὶ ἀποδεικνύουν συνεχῶς πὼς ἡ μονα-
δικὴ ἐπιδίωξή τους εἶναι ἡ ὑποταγὴ τῶν λαῶν τῆς
Εὐρώπης (καὶ ὄχι μόνο) καὶ ὄχι ἡ εἰρηνικὴ συνύπαρ-
ξη. Τόσο τὸ παράδειγμα τῆς Ἀλγερίας, ὅσο καὶ τῶν Νή-
σων Φερόε, καταδεικνύουν τὴν πραγματικὴ πρόθεση
τῶν ἰθυνόντων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ δὲν
εἶναι ἄλλη παρὰ ἡ ἐγκαθίδρυση μιᾶς παγκοσμίου κυ-
βερνήσεως, ποὺ θὰ ἐλέγχει καὶ τὴν παραμικρὴ γωνία
τοῦ πλανήτη!

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔπεσαν θύματα τῆς παγίδος τῶν
ἐξαγγελιῶν τῆς Ἑνώσεως μετὰ τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου ἦταν ἀπολύτως δικαιολογημέ-
νοι. Κουρασμένοι ἀπὸ τὸν πόλεμο καὶ ἐξουθενωμένοι
ἀπὸ τὴν σφοδρότητα καὶ τὴν ἀπανθρωπιά του, δέχθη-
καν μὲ χαρὰ τό …"εἰρηνικὸ" μήνυμα, ποὺ εὐαγγελίζον-
ταν οἱ "Εὐρωπαϊκὲς Κοινότητες"(!)

Σήμερα δὲν ὑπάρχει καμία δικαιολογία σὲ κανένα
ποὺ συνεχίζει νὰ ὑποστηρίζει τὸ "Εὐρωπαϊκὸ ἰδεῶδες".
Οἱ μάσκες ἔπεσαν, τὰ σχέδια ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ καὶ
ὅποιος ἐξακολουθεῖ νὰ τὰ στηρίζει εἶναι ὑπηρέτης τῶν
σχεδίων τῶν δυναστῶν αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ ἐχθρὸς
τῆς Ἀνθρωπότητος!

Μ. Β.
Σημείωσις:

1. Τὰ νησιὰ Φερόε ἢ Φαιρόε (Foroyar στὴν τοπικὴ διάλε-
κτο, ἤ Feroerne στὰ Δανέζικα, ἤ Faroe Ιslands στὰ Ἀγγλικά,
ἢ Na Scigiri στὰ Ἰρλανδικά), ποὺ σημαίνει Νησιὰ τῶν Προ-
βάτων, εἶναι ἕνα ἀρχιπέλαγος (διεθνὴς γεωγραφικὸς ὅρος
ποὺ χαρακτηρίζει ἕνα γεωλογικὸ σχηματισμὸ ἀποτελούμε-
νο ἀπὸ μία ἁλυσίδα ἢ μία ἀνεπτυγμένη συστάδα νησιῶν) 18
νησιῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 17 εἶναι κατοικήσιμα.

Ἀποτελοῦν αὐτόνομο κράτος μὲ πολίτευμα τὴν κοινο-
βουλευτικὴ δημοκρατία, ποὺ ἀνήκει στὸ Βασίλειο τῆς Δα-
νίας. Βρίσκονται στὸν βόρειο Ἀτλαντικὸ ὠκεανὸ ἀνάμεσα
στὴν Σκωτία, στὴν Νορβηγία καὶ στὴν Ἰσλανδία. Ἡ συνο-
λικὴ ἔκτασή τους εἶναι 1.399 χλμ2 καὶ ὁ πληθυσμὸς τους τὸν
Ἰανουάριο τοῦ 2016 ὑπολογιζόταν στοὺς 49.188 κατοίκους.

Προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες: Ὁ μεσαίωνας εἶν’ ἐδῶ!

Ἡ πνευματικὴ 
καὶ συμβατικὴ διάστασις τοῦ χρόνου

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χρόνου καὶ τὴν ἔλευ-
ση τοῦ 2016 μποροῦμε νὰ κάνουμε ὁρισμένες σκέψεις
γιὰ τὴν κατανόηση τόσο τῶν συμβατικῶν ὅσο καὶ τῶν
πνευματικῶν διαστάσεων τοῦ χρόνου.

Κάθε νέος χρόνος μέσα στὸ ἄπειρο τοῦ χρονικοῦ
διαστήματος δὲν εἶναι στὴν οὐσία
ἕνας καινούργιος χρόνος, ἀλλὰ ἕνα
συμβατικὸ κομμάτι ἑνὸς χρόνου τὸ
ὁποῖο ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι, τὸ προσ-
διορίσαμε μὲ ἀκρίβεια, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ τὸ μετρᾶμε
μεταξύ μας. Ἔτσι, χαρακτηρίσαμε π.χ. τὴ χρονικὴ
διάρκεια τῆς περιστροφῆς τῆς γῆς γύρω ἀπὸ τὸν ἥλιο,
ὡς ἕνα δικό μας συμβατικὸ χρόνο.

Σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας, ἡ ὁποία
εἰσάγει τὴν ἔννοια τοῦ χ ω ρ ο χ ρ ό ν ο υ, γιὰ ἕνα ἄπει-
ρο ὂν δὲν ὑπάρχει τὸ παρόν, τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλ-
λον, ἀλλὰ ὅλα εἶναι παρόν. Μὲ βάση τὴν ἴδια θεωρία
στὴν κατάσταση αὐτὴ τοῦ ἀπείρου, καὶ μάλιστα ἀκόμα
καὶ σὲ κάθε ταχύτητα μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ταχύτητα
τοῦ φωτὸς ἡ ὕλη γίνεται ἐνέργεια καὶ παύει νὰ ὑπάρχει
ὡς ὕλη.

Στὴ σπουδαία αὐτὴ θεωρία τῆς σχετικότητας τοῦ
Einstein, ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐπιστημο-
νικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἡ φυσικὴ ἐπιστήμη
ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴ θεολογικὴ ἔννοια τοῦ ἀπεί-
ρου γιὰ τὸν τριαδικὸ Θεό. Ἡ ἔννοια αὐτὴ ὑπῆρχε μέχρι
τὴν ἐποχή μας καὶ εἶχε ἐκφραστεῖ μόνο θεολογικὰ ἀπὸ
τοὺς πατέρες τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας μας. Δηλ. μία
ἀπὸ τὶς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅτι εἶναι ἄπειρος στὸ
χρόνο, δηλ. χρονικὰ χωρὶς ἀρχὴ καὶ τέλος. Κατὰ συνέ-
πεια, ἂν δοῦμε τὴν ἔννοια αὐτὴ τοῦ ἀπείρου, ὄχι ἀπὸ
θεολογική, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ καθαρὰ ἐπιστημονικὴ σκο-
πιά, σύμφωνα μὲ τὴ θεωρία τῆς σχετικότητας μπορο-
ῦμε νὰ ποῦμε ὅτι γιὰ τὸν ἄπειρο Θεὸ δὲν ὑπάρχει πα-
ρελθὸν καὶ μέλλον, ἀλλὰ ὅλα εἶναι παρόν, εἶναι δηλ. κυ-
ρίαρχος καὶ δημιουργός τοῦ χρόνου καὶ πάνω καὶ ἔξω
ἀπὸ τὸ χρόνο. Σύμφωνα πάντα μὲ τὴν ἔννοια τοῦ χω-
ροχρόνου, ὅπου ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος εἶναι ἀλληλέν-
δετα, ὁ Θεὸς εἶναι ἄπειρος καὶ στὸ χῶρο. Ὡς ἄπειρος,
ὅμως, στὸ χῶρο, εἶναι καὶ πανταχοῦ παρών. 

Οἱ Φιλοκαλικοὶ πατέρες τῆς ὀρθοδοξίας λένε ὅτι ὁ
Θεὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν οὐσία, ἡ ὁποία εἶναι «ἄκτι-
στη καὶ ἀμέθεκτη», καὶ τὶς ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐπί-
σης «ἄκτιστες», ἀλλὰ μποροῦν μόνο «κατὰ χάριν» νὰ
εἶναι μεθεκτές, δηλ. νὰ ἔχει μέθεξη (μετοχὴ) σὲ αὐτὲς ὁ
ἄνθρωπος μόνο «κατὰ χάριν». Στὴν ὑπερβατικὴ αὐτὴ
ἔννοια τοῦ ἀκτίστου, φυσικά, ἐμπεριέχεται καὶ ἡ ἔννοια
τοῦ ἀπείρου καὶ τοῦ χωροχρόνου, διότι ὁ χωροχρόνος
εἶναι κτιστὸς καὶ εἶναι κτίσμα, δηλ. δημιούργημα τοῦ
ἀκτίστου Θεοῦ.

Ἔκανα τὸ μικρὸ αὐτὸ παραλληλισμὸ φυσικῆς ἐπι-
στήμης καὶ θεολογίας μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τονίσω ὅτι ἡ
σύγχρονη φυσικὴ ἐπιστήμη δὲν καταργεῖ, ἀλλὰ ἐπαλη-
θεύει τὴν ὀρθόδοξη θεολογία. Ἡ ἐπιστήμη ἀνακαλύ-
πτει καὶ ἐφαρμόζει τοὺς νόμους τῆς δημιουργίας.

Ἄν, τώρα, δοῦμε τὸ χρόνο ἀπὸ καθαρὰ πνευματικὴ
σκοπιὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς βασιζόμενοι
ἀρχικὰ στὴν Καινὴ Διαθήκη: Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος
στὴν ἐπιστολὴ του κάνει λόγο σαφέστατα γιὰ «καινοὺς
οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν» (Πέτρου κεφ. Β΄ παρ. γ, 13)

καὶ ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου μιλάει γιὰ «οὐρανὸν
καινὸν καὶ γῆν καινὴν» (Ἀποκάλυψη κα΄, 1). Ἡ λέξη
«καινὸς» σημαίνει ἀνακαινισμένος, καινούργιος, δηλ.
«καινὴ κτίση».

Τὸ πραγματικὸ ὁρόσημο τοῦ χρόνου εἶναι ὅταν λήξει
αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα τῆς φθορᾶς καὶ γίνει ἡ ἀνα-
καίνιση τοῦ σύμπαντος, δηλ. ἡ «καινὴ κτίση». Κάθε
χρόνος ποὺ περνάει μέχρι τότε εἶναι χρόνος φθορᾶς

γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ μετέπειτα, μετὰ
τὴ Δευτέρα Παρουσία χρόνος, εἶναι
ὁ χρόνος τῆς «ἐν δυνάμει» ἀφθαρ-

σίας. Στὸν ἄνθρωπο μπορεῖ νὰ τοῦ ἀνήκει μόνο τὸ
παρὸν ἀπὸ τὶς ἔννοιες παρόν, παρελθὸν καὶ μέλλον.
Τὸ παρελθὸν ἀνήκει στὴ φθορὰ καὶ στὴν ἱστορία καὶ ὁ
ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἐπηρεάσει οὐσιαστικά. Τὸ
μέλλον δὲν ἀνήκει στὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ στὸν ἀληθινὸ
Θεό, καθὼς ὁ ἄνθρωπος δὲν γνωρίζει κἄν ἂν θὰ ζεῖ τὰ
ἑπόμενα δευτερόλεπτα.

Ἔτσι στὴν ἀλλαγὴ ἑνὸς συμβατικοῦ χρόνου οἱ πα-
ραπάνω σκέψεις πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὴν αὐτο-
γνωσία κάθε στιγμῆς, ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν
«κατὰ χάριν θέωση» μποροῦν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν «ἐν
δυνάμει» ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου ποὺ διανύουμε
τώρα στὴν ἀφθαρσία τοῦ χρόνου ποὺ θὰ ἔρθει μελλον-
τικά, σὲ αὐτὸ ποὺ στὴν Καινὴ Διαθήκη λέγεται «καινὴ
κτίση» καὶ στοὺς φιλοκαλικοὺς πατέρες «μέλλοντας
αἰώνας».

Ἕνας καινούριος χρόνος ἐνώπιον τοῦ ἀπείρου τοῦ Θεοῦ

Μὲ τὴ Θρησκεία ἡ ζωὴ ὀργανώνεται γύρω ἀπὸ μία «διάσταση βά-
θους», ἡ ὁποία διαφέρει σὲ μορφὴ ἤ πληρότητα καὶ συμπεριφορά,
ἀνάλογα μὲ τὸ πολιτισμικὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο ἀναπτύσσεται. Ἡ Θρη-
σκεία δὲν εἶναι ἐπιφαινόμενο τῆς Ἐθνικῆς, τῆς Λογικῆς, τοῦ ψυχικοῦ βί-
ου, τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ αὐτόνομο φαινόμενο μὲ πρωτογενῆ κατηγορία
ἀναφορᾶς, κάτι τὸ ἀποκλειστικὰ ἰδιαίτερο καὶ ὑπερβατικό: τὸ Ἱερό, τὸ
Ἅγιο. Ἀρχίζει μὲ τὸ δέος μπροστὰ στὸ Ἱερὸ καὶ κορυφώνεται στὴν προ-
σωπικὴ συνάντηση, στὴ βιωματικὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Ἅγιο
καὶ τὸ Ἀληθινό!

Τὸ ὑγιὲς Ἑλληνοχριστιανικὸ Ὀρθόδοξο πνεῦμα, γίνεται βίωμα ποὺ
καταπολεμεῖ τὶς ρίζες τοῦ κακοῦ, περιορίζει τὸν ἀνθρώπινο ἐγωϊσμὸ
καὶ συμβάλλει ἀποφασιστικὰ στὴ δημιουργία ὑπεύθυνων προσώπων,
ποὺ ἀντιμετωπίζουν μὲ κατανόηση, σεβασμὸ καὶ ἀγάπη τοὺς συναν-
θρώπους τους. Σημαντικότερη δὲ συνεισφορὰ τῆς Ἑλληνορθόδοξης
Παιδείας ἀποτελεῖ ἡ καλλιέργεια προσωπικῆς συνείδησης καὶ ἡ βουλη-
τικὴ ἐνδυνάμωση τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε νὰ ἐνεργεῖ αὐτόνομα βάσει τοῦ
θείου θελήματος καὶ ὄχι ἁπλῶς ἐξαναγκαζόμενος ἀπὸ ἐξωτερικὲς κυ-
ρώσεις.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὰ μεγάλα ἐπιτεύγματα τῆς νεώτερης ἐπιστήμης,
ἔγιναν μέσα στὰ πλαίσια τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ εἶχε διαποτισθεῖ
ἀπὸ ἰδεώδη καὶ θρησκευτικὲς ἐμπειρίες τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Κι ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει δεσμευθεῖ μὲ τὰ ἐπίσημα κείμενά
της, ὅτι τὸ περιεχόμενο τῆς Παιδείας, καθὼς καὶ οἱ σχέσεις Ἐκκλησίας-
Πολιτείας, ἀνήκουν καθαρὰ στὴν ἁρμοδιότητα τοῦ κάθε κράτους - μέ-
λους, σεβόμενη προφανῶς τὴν πολιτιστικὴ ταυτότητα καὶ τὴν ἱστορικὴ
διαδρομὴ τοῦ κάθε λαοῦ, ἐμεῖς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε προκειμένου νὰ
καταδικάσουμε τὶς νέες γενεὲς σὲ προφανῆ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ κατά-
πτωση καὶ πολιτιστικὴ στέρηση.

Ὁ πολυδιαφημιζόμενος δῆθεν ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν, ποὺ σχεδιάζει ὁ Ὑπ. Παιδείας, στὴν οὐσία δὲν σημαίνει
παρὰ ὑπονόμευση τῆς ἴδιας τῆς Παιδείας μας. Εἶναι ἀναμφισβήτητο τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλληνορθοδοξία συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴ διαμόρφωση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν εἶναι
ἕνα ἁπλὸ γνωσιολογικὸ μάθημα. Τὸ Ἑλληνορθόδοξο ὁμολογιακὸ πε-
ριεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀποσκοπεῖ κυρίως στὴ
διαμόρφωση χαρακτήρων καὶ στὴν καλλιέργεια ἤθους.

Τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ὁρίζει μὲ σαφήνεια
ὅτι «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ
τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλή-
νων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ
διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».

Ἡ ἀποσάθρωση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ ἡ πολιτιστικὴ ἀνυπαρξία τοῦ
Ἑλληνισμοῦ σήμερα, θὰ ἔλεγα ὅτι ὀφείλεται πρωτίστως στὴν ἀπώλεια
τῆς αἴσθησης τοῦ Ἱεροῦ. Καὶ αἴσθηση τοῦ «Ἱεροῦ» σημαίνει τὴν ἀνα-
γνώριση, τὸ σεβασμὸ καὶ τὸ δέος τοῦ κάθε ἀνθρώπου μπροστὰ στὸ
ἀνερμήνευτο: Τὸ νόημα καὶ τὴν ἀλήθεια τῆς ὕπαρξης! Τὸ θαῦμα τῆς
ζωῆς! Τὴ δύναμη τοῦ λόγου καὶ τὴν ἐπίδρασή του στὴν κοινωνικὴ καὶ
πολιτιστική μας ζωή! Τὴ δύναμη τῆς σχέσης, ποὺ εἰδικὰ στὸν ἄνθρωπο
γεννάει τὴ γλώσσα, τὴ συν είδηση καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς ψυχῆς!

Ἡ ἀνάγκη, λοιπόν, τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν, καθὼς ἡ Χώρα στὴν πλειονότητά της εἶναι Ὀρθόδοξη
καὶ τὸ συγκεκριμένο μάθημα εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὴν Ἱστορία τοῦ γέ-
νους μας, ἀποτελεῖ προϋπόθεση καὶ ἐκ τῶν οὐκ ἄνευ ὅρο γιὰ τὴν
Ἑλληνοχριστιανικὴ Ὀρθόδοξη Παιδεία μας.

Συνεπῶς, κ. Ὑπουργέ, οὐδεὶς Ὑπουργός, ὁποιασδήποτε Κυβέρνη-
σης, ἔχει τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὸ ἠθικὸ δικαίωμα (σ.σ. ὅ,τι εἶναι δίκαιο δὲν
εἶναι καὶ ἠθικό) νὰ φέρει ὅποια τροποποίηση, ἀλλαγὴ ἤ καὶ ἀλλοίωση
στὸν ὁμολογιακὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ
τὴ στιγμὴ μάλιστα ὅπου τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος μὲ σαφή-
νεια ὁρίζει ὅτι «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία
τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ».

Τὸ Σύνταγμα ἀντανακλᾶ τὶς ἰδεολογικὲς ἀπόψεις τῆς πλειοψηφίας
τοῦ λαοῦ γιὰ τὴ μορφὴ τοῦ πολιτεύματος καὶ ὁρίζει ὅτι «θεμέλιο τοῦ πο-
λιτεύματος εἶναι ἡ λαΐκὴ κυριαρχία». Δηλαδή, ἀνώτερο καὶ κυρίαρχο
ὄργανο τῆς πολιτείας εἶναι ὁ λαὸς καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος ἁρμόδιος
ἀκόμη καὶ γιὰ τὴ σύνταξη ἤ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Κι αὐτὸ
γιατὶ «Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ τὸν Λαόν, ὑπάρχουν ὑπὲρ
αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ ἀσκοῦνται ὅπως ὁρίζει τὸ Σύνταγμα»
(Ἄρθρο 1, παρ. 2, 3).

Γιὰ νὰ γίνει ἡ Ἑλλάδα πραγματικὰ χώρα τῆς ἄμεσης Δημοκρατίας καὶ
τῆς Ἐλευθερίας, νὰ ἐπανακτήσει τὴ χαμένη ἀξιοπιστία, τὸ σεβασμὸ καὶ
τὴν ἀξιοπρέπειά της, ὥστε νὰ ἐπιστρέψει στὸ δρόμο τῆς προόδου καὶ
τῆς εὐημερίας, θὰ πρέπει: Νὰ συνεχίσει νὰ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὰ χριστια-
νικὰ ἰδεώδη καὶ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸ Πολιτισμό της, νὰ ἀλλάξει ἡ
νοοτροπία καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ὅσων μᾶς κυβερνοῦν καὶ ἔχουν τὴν
εὐθύνη γιὰ τὴν πορεία τοῦ Ἔθνους, ἔτσι ὥστε οἱ ἐνέργειες τῶν ὀργά-
νων τῆς Πολιτείας νὰ μὴ εἶναι αὐθαίρετες καὶ ἀνεξέλεγκτες, ὅπως στὶς
δικτατορίες ἤ νὰ ὑπηρετοῦν προσωπικὰ καὶ κομματικὰ συμφέροντα,
ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους. Κυρίως δέ, μὲ τὴν
πλειοψηφία τῆς λαϊκῆς βούλησης τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Ἀλλιῶς, ἡ
Χώρα μας δὲν ἔχει οὔτε παρὸν οὔτε μέλλον.

Σημ. Ο.Τ.: Μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ κυβερνοῦν ἄνθρωποι, ποὺ
νὰ πιστεύουν πραγματικά;
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ριφρονεῖ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ σχέση της μὲ
τὰ μέλη της καὶ ὑπονομεύει τὴν ὕπαρξη καὶ λειτουργία
τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν, στὶς ὁποῖες ἕως τώρα
οἱ σπουδὲς τῶν ὑποψηφίων Θεολόγων ἦταν Ὀρθό-
δοξες. 

Νὰ διευκρινίσουμε ὅτι ἕως τώρα γινόταν στὰ σχο-
λεῖα ἱκανοποιητικὴ διδασκαλία τῶν Θρησκειῶν καὶ τοῦ
θρησκευτικοῦ φαινομένου, μὲ τρόπο ὅμως ἐπιστημο-
νικὸ καὶ παιδαγωγικὸ ποὺ χρειαζόταν μὲν κάποιες βελ-
τιώσεις, ἀλλὰ δὲν ἀποτελοῦσε ἕνα ἀντιεπιστημονικὸ
ἀκταρμά. Μὲ σεβασμὸ στὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο, τὶς
ἀντιληπτικὲς ἱκανότητες καὶ τὰ ἐνδιαφέροντα τῶν μα-
θητῶν διδασκόταν σὲ ξεχωριστὲς καὶ διακριτὲς ἑνότη-
τες διδασκαλίας ἡ Ὀρθοδοξία, οἱ χριστιανικὲς ὁμολο-
γίες καὶ οἱ θρησκεῖες καὶ ἀναλυόταν ἡ θεολογία τους
καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεώς τους, χωρὶς νὰ ὑπάρ-
χει ποτὲ περίπτωση θρησκευτικῆς συγχύσεως, προ-
παγάνδας ἢ προσηλυτισμοῦ τῶν μαθητῶν. Τὰ νέα
Θρησκευτικὰ ἔχουν προξενήσει τεράστια ἀγανάκτηση
καὶ ἀνησυχία σὲ κληρικούς, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ γονεῖς,
διότι εἶναι βέβαιο ὅτι ἀπειλοῦνται τὰ παιδιὰ νὰ ὑπο-
στοῦν θρησκευτικὴ σύγχυση καὶ σταδιακὴ ἀλλοίωση
καὶ ἐξαφάνιση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς τους ταυτό-
τητας, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ σημαντικότατο κομμάτι τῆς
ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς. 

Ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας, σὲ δύο
συνεδριάσεις της ἀπέρριψε τὰ νέα αὐτὰ Προγράμμα-
τα, ἐνῷ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὰ χαρακτήρισε «ἀπαράδε-
κτα καὶ ἐπικίνδυνα», ἰσχυρίστηκε ὅτι «δὲν θὰ ἀποδώ-
σουν καρπούς, ἀλλὰ μεγάλη ζημιὰ στὴν παιδεία καὶ
γενικότερα στὴν κοινωνία μας». Τόνισε ἀκόμη ὅτι μὲ τὰ

νέα Προγράμματα, τὸ μάθημα «δὲν μετατράπηκε σὲ
‘θρησκειολογία’, ἀλλὰ καταργήθηκε καὶ πρόκειται πλέ-
ον γιὰ ἕνα μὴ θεολογικὸ μάθημα», ὅτι «ἡ ἀπόπειρα
συσσώρευσης κοινῶν στοιχείων ἀπὸ διαφορετικὲς
θρησκευτικὲς παραδόσεις εἶναι ὁλοφάνερα πιεσμένη
καὶ ἐπιπόλαια, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν σύγχυση τῶν μα-
θητῶν». Ὑπογράμμισε ἀκόμη τὸν ἀποδομητικὸ ρόλο
τῶν νέων Προγραμμάτων, σημειώνοντας ὅτι «δὲν
πρόκειται γιὰ θρησκευτικὰ ἀλλὰ γιὰ ἐπιχείρηση ἀλλοι-
ώσεως τῆς πίστεώς μας», ὅτι «τὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ
ὄχι μόνο δὲν βοηθᾶ τὸ παιδὶ μιᾶς ὀρθόδοξης οἰκογέ-
νειας στὴ διαμόρφωση μιᾶς συνεκτικῆς εἰκόνας γιὰ
τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ κλονίζει τὶς θρησκευτικές του πε-
ποιθήσεις καὶ ὅτι «τὸ νέο μάθημα ἔγινε μία διδασκαλία
ἠθικῆς καὶ πολιτικῆς θεωρίας, καλλιτεχνικῆς παιδείας,
κοινωνιολογία τῶν θρησκειῶν καὶ ἱστορία θρη-
σκειῶν». Τὸ συμπέρασμα στὸ ὁποῖο κατέληξε ὁ Μα-
καριώτατος εἶναι ὅτι «τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
τώρα, πλέον, ἔγινε ‘κατηχητικό’, διότι προσπαθεῖ, μὲ
σαφῆ πολιτικὰ κριτήρια, νὰ κατηχήσει καὶ νὰ στρατεύ-
σει τοὺς μαθητὲς σὲ μία ἐκκοσμικευμένη στάση ἀπέ-
ναντι στὸ θρησκευτικὸ φαινόμενο. Παράλληλα συντη-
ρεῖ μία θεολογικὰ ρηχὴ προσέγγιση τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, ἐκμηδενίζοντας τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ
ὀρθόδοξου δόγματος καὶ τῆς χριστιανικῆς παράδο-
σης, ἀφοῦ τὰ καταβιβάζει καὶ τὰ μελετᾶ στὸ ἐπίπεδο
τοῦ ἁπλοῦ κοινωνικοῦ ἢ φιλοσοφικοῦ κινήματος». 

Τελικά, αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐκφράζουν
ὅλους τοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάντα ἕτοιμοι δια-
χρονικά, ὅποτε χρειαστεῖ, νὰ ἀντισταθοῦν, γιὰ νὰ κρα-
τήσουν τὰ ΜΕΓΑΛΑ καὶ ΣΠΟΥΔΑΙΑ τοῦ τόπου τους καὶ
τῆς ψυχῆς τους, ποὺ εἶναι ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη τους
γιὰ Χριστὸ καὶ Πατρίδα καὶ νὰ ὁμολογήσουν πρὸς κά-
θε κατεύθυνση τὸ ἡρωικὸ καὶ μαρτυρικό τους ΟΧΙ. 

Μὲ βάση τὰ παραπάνω, ἤδη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἡ
Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ Πανελλήνια Ἕνω-
ση Θεολόγων, πλῆθος συλλόγων γονέων καὶ σύμπα-
σα ἡ κοινὴ γνώμη, ἀπαιτοῦν καὶ ζητοῦν ἄμεσα τὴν
ἀπόσυρση αὐτῶν τῶν παράνομων, ἀντισυνταγμα-
τικῶν, ἀντορθόδοξων καὶ ἀντιπαιδαγωγικῶν προ-
γραμμάτων καὶ τὴν ἀπὸ μηδενικὴ βάση καὶ σὲ συνερ-
γασία Ἐκκλησίας - Πολιτείας σύνταξη καὶ δόμηση νέ-
ων Θρησκευτικῶν, ποὺ νὰ ἐκφράζουν, νὰ καλλιερ-
γοῦν καὶ νὰ διατηροῦν τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὸν
πολιτισμὸ τῶν Ἑλλήνων.

Τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικὰ...

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

Τοῦ κ. Ἰωάννου Κουτσούκου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ.

Ὁ Βολταῖρος καὶ ἡ «μετὰ θάνατον ζωή»
Ὁ Βολταῖρος, διανοητὴς καὶ φιλόσοφος, διάσημος

συγγραφέας, ὑπῆρξε συχνὸς συνδαιτημόνας τοῦ
Αὐτοκράτορος τῆς Πρωσσίας Φρειδερίκου τοῦ Β΄
(1712-1786), λογοτέχνη καὶ ποιητῆ μὲ πνευματικὰ
ἐνδιαφέροντα, ὁ ὁποῖος πολὺ εὐχαριστεῖτο νὰ συζητᾶ
μὲ τὸν σοφὸ Διάκονο Εὐγένιο Βούλγαρη (1716-1806),
ἀνεγνωρισμένο μετέπειτα ὡς «Μεγάλο Διδάσκαλο τοῦ
Γένους».

Ὁ Βολταῖρος, (εἴρων τῆς πίστεως σὲ Θεὸν καὶ πολέ-
μιος τῆς «μεταφυσικῆς», τὴν ὁποία θεωροῦσε «πηγὴ
δυστυχίας τῆς ἀνθρωπότητος»), βλέποντας τὸν Διάκο-
νο Εὐγένιο νὰ ἀποφεύγει πλῆθος ἀπὸ τὰ πλούσια φα-
γητὰ τῆς Αὐτοκρατορικῆς τραπέζης, καὶ νὰ περιορίζε-
ται σὲ ἐλάχιστα νηστήσιμα μόνον, καὶ αὐτὰ σὲ μικρὲς
ποσότητες, ἄδραξε τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν εἰρωνευθεῖ,
σχολιάζοντας ὅτι «στεροῦσε τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὰ τό-
σο ὡραῖα καὶ νόστιμα φαγητά, γιὰ μία πίστη σὲ κάτι
ποὺ δὲν ὑπάρχει».

Ἀκολούθησε σιωπή, γιὰ τὴν προσβολὴ ἑνὸς προσ -
κεκλημένου τοῦ ἴδιου τοῦ Αὐτοκράτορα. Ὁπότε, χαμη-
λόφωνα, καὶ ὡσὰν νὰ στοχαζόταν ἁπλῶς, εἶπε ὁ Εὐγέ-
νιος: «Ἐὰν ὁ Θεὸς στὸν ὁποῖο ἐγὼ πιστεύω δὲν ὑπάρ-
χει, δὲν παθαίνω τίποτε ἐπειδὴ δὲν τρώγω ἀπὸ τὰ
πράγματι πλούσια καὶ ὡραῖα αὐτὰ φαγητά[...]. Ἂν
ὅμως ὑπάρχει, ὅπως ἐγὼ πιστεύω, τότε σὲ τί θὰ βοη-
θοῦσαν κάποιον ὅταν καὶ αὐτὸς βρεθεῖ ἀπέναντί του;».
Ὁ Βολταῖρος τότε ἐσιώπησε. Ὁ Αὐτοκράτωρ δὲ καὶ οἱ
ἄλλοι ὁμοτράπεζοι ἐθαύμασαν τὴν σοφία τοῦ Εὐγενίου
Βούλγαρη!

Ἀθανάσιος Β. Ἀβραμίδης
Καρδιολόγος,

Ἄμ. καθ. Παθολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Γέρ. Ἐφραίμ Κατουνακιώτης:  Ὁ Θεολόγος 
καὶ Παιδαγωγὸς τῆς ἐρήμου

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, 6:00 μ.μ. Θέατρο Ἀρι-
στοτέλειο Ἐθ. Ἀμύνης 2, Θεσσαλονίκη. Ὁμιλητής: κ.
Γεώργιος Κρουσταλάκης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Προλογίζει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀλέξιος Παπα-
στεργίου. Εἴσοδος Ἐλεύθερη. Πληροφορίες 210 32
26 343. Ἡ Ἐκδήλωση τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Πανα-
γιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.
Διοργάνωση: Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Πανοράματος
- Ἐκδόσεις «ἐν πλῷ».
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ἐπιστολὴ τοῦ Ἄλμπερτ Πάϊκ.
Τὰ Πρωτόκολλα δημοσιεύθηκαν τὸ 1905 στὴ Ρωσία

ἀπὸ τὸν Σέργιο Νεῖλο. Ἀμέσως συκοφαντήθηκαν ὡς
πλαστά, ὡς ἀντισημιτικὴ προπαγάνδα, ὡς παραλήρημα
συνωμοσίας. Ἀναμφίβολα, τὰ κείμενα αὐτὰ ἀποτελοῦν
ἕνα ἄριστο ἐγχειρίδιο εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας, ποὺ ἑρμή-
νευσε εὔστοχα ὅλη τὴν ἀλλαγὴ ποὺ ἐπῆλθε στὴν πορεία
τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα καὶ ἔπειτα.
Οἱ συντάκτες τῶν Πρωτοκόλλων εἶχαν ἄριστη ἀντίληψη
τῶν ἐξελίξεων σὲ κάθε ἐπίπεδο, οἰκονομικό, πολιτικό,
θρησκευτικό, ἠθικό. 

Ἂν συγκρίνουμε, ὅμως, τὰ Πρωτόκολλα μὲ τὰ ὅσα συν -
έβησαν στὴν Εὐρώπη καὶ τὸν κόσμο ἀπὸ τὸ 1905 μέχρι
σήμερα, θὰ βροῦμε καὶ πάλι ἀπίστευτη ὁμοιότητα, τὰ
πάντα νὰ ἐπαληθεύονται, τὰ πάντα νὰ ἰσχύουν, τὰ πάντα
νὰ ἐξελίσσονται μὲ τὴν πορεία ποὺ «προφήτευσαν» τὰ
Πρωτόκολλα. Ἀκόμη καὶ ἂν ἦταν προϊὸν ἀρρωστημένης
ρωσικῆς φαντασίας (ποὺ δυστυχῶς δὲν ἦταν), θὰ ἔπρε-
πε νὰ μελετῶνται ὡς τὴν πιὸ εὔστοχη ἐπιτομὴ τῆς παγ-
κόσμιας νεότερης ἱστορίας. 

Αὐτὸ ποὺ πάντα πρέπει νὰ θυμόμαστε εἶναι ὅτι τὰ
Πρωτόκολλα δὲν εἶναι κείμενα τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ οὔτε
ἀπηχοῦν τὴν κοσμοθεωρία τοῦ κάθε Ἑβραίου. Αὐτὰ τὰ
κείμενα εἶναι ἔργα Σιωνιστῶν, ἀποκαλύπτουν ποιὰ εἶναι
ἡ θρησκεία τοῦ Σιωνισμοῦ καὶ τὸ ὅραμά του. Δείχνει
ἀνθρώπους ποὺ εἶχαν μία δαιμονικὴ εὐστροφία καὶ τὴν
ἀπόλυτη αὐτοπεποίθηση ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό, αὐτὸ
πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νὰ γίνει, ὅτι εἶχαν μία θεϊκὴ ἀποστολὴ
νὰ ἐκτελέσουν.

Ὁ Πάϊκ (Albert Pike) ἦταν ἕνας Ἀμερικανὸς μασόνος
στρατηγός, ποὺ τὸ 1871 διατύπωσε ἐπίσημα τὸ τρελλὸ
ὄνειρο, τὸ φρικτὸ σχέδιο, ποὺ δὲν χωρᾶ στὸν νοῦ φυσιο-
λογικῶν ἀνθρώπων. Ἔλεγε ὅτι  ἔχουν προγραμματιστεῖ
τρεῖς παγκόσμιοι πόλεμοι, ποὺ θὰ ἀνατρέψουν τὰ πάντα
στὴν οἰκουμένη. 

Μετὰ τὸν τρίτο καὶ τελευταῖο πόλεμο, οἱ ἄνθρωποι ποὺ
θὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν αἱματοχυσία ποὺ θὰ προκαλέ-
σουν οἱ Χριστιανοί, οἱ μουσουλμάνοι καὶ οἱ ἀθεϊστές, θὰ
ἀντιδράσουν ἀπέναντι σὲ αὐτὲς τὶς θρησκεῖες καὶ ἰδεολο-
γίες. Θὰ εἶναι ἕτοιμοι τότε νὰ δεχτοῦν τὴν παγκόσμια
ἐκδήλωση τῆς θρησκείας τοῦ Ἑωσφόρου. Θὰ ἐγκαθι-
δρυθεῖ ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξη καὶ θὰ ἐπικρατήσει ἡ θρη-
σκεία τοῦ Ἑωσφόρου καὶ τῆς λογικῆς. Σημειωτέον ὁ Πάϊκ
ἦταν καὶ ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ἐγκληματικοῦ παραθρησκευτικοῦ
κινήματος  τῶν σατανιστῶν.

Παγκόσμιον συνέδριον Σιωνιστῶν
Τὸ κράτος τῶν Ἑβραίων μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἱερου-

σαλὴμ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ σχηματιστεῖ, ἂν μὲ κάποιο
τρόπο δὲν ἀναγκάζονταν οἱ Ἑβραῖοι νὰ μετεγκαταστα-
θοῦν στὴν Παλαιστίνη. Οἱ Ρότσιλντ, ποὺ εὕρισκαν λύσεις
σὲ κάθε πρόβλημα, ὀργάνωσαν γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ
ἕνα συνέδριο τὸ 1897, στὴ Βασιλεία (Basel) τῆς Ἑλβε-
τίας, μὲ ἐκπροσώπους Ἑβραίους ἀπὸ διάφορες κοινότη-
τες τῆς διασπορᾶς τους. 

Ἀρχηγὸ σὲ αὐτὸ τὸ κογκρέσο ἔθεσαν τὸν Ἀσκεναζὶ
Χὲρτσλ (Theodor Herzl), ἀλλὰ μετὰ λύπης διαπίστωσαν
ὅτι οἱ περισσότεροι ἁπλοὶ Ἑβραῖοι, ποὺ εἶχαν συνηθίσει
νὰ ζοῦν στὰ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, δὲν εἶχαν διάθε-
ση νὰ ἐγκαταλείψουν σπίτια, ἐργασίες καὶ τρόπο ζωῆς,
γιὰ νὰ ταξιδέψουν στὴν Παλαιστίνη καὶ νὰ ἐγκαταστα-
θοῦν σὲ μία φτωχὴ καὶ ἄνυδρη χώρα, ποὺ ὥς τότε εἶχε
ἀραβικὸ πληθυσμό. Τὸ ὄνειρο τῶν Ρότσιλντ καὶ τῶν
ἄλλων Σιωνιστῶν κινδύνευε ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Ἑβραί-
ους, ποὺ μπορεῖ μέσα τους νὰ πίστευαν σὲ αὐτὸ τὸ
ἀρχαῖο ὄνειρο τοῦ Ταλμούδ, ἀλλὰ πρακτικὰ δίσταζαν νὰ
τὸ ἐπιδιώξουν. 

Μία βασικὴ ἰδεολογικὴ διαφορά, θρησκευτικῆς χροιᾶς,
ἦταν ὅτι οἱ ἁπλοὶ Ἑβραῖοι πίστευαν ὅτι πρῶτα θὰ ἔρθει ὁ
Μεσσίας καὶ μετὰ θὰ ἱδρυθεῖ, ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μεσσία, τὸ
νέο ἑβραϊκὸ κράτος. Οἱ Σιωνιστὲς ἔλεγαν ὅτι πρῶτα θὰ
φτιάξουμε κράτος καὶ μετὰ θὰ περιμένουμε νὰ ἐμφανιστεῖ
καὶ ὁ Μεσσίας, νὰ μᾶς κυβερνήσει. Πρωτοποριακὴ ἡ
σκέψη τῶν Σιωνιστῶν! Ἐδῶ φάνηκε ξεκάθαρα ὅτι ἄλλο
εἶναι ὁ Ἑβραῖος, ἄλλο ὁ Σιωνιστής.

Ὁ κανόνας ἔλεγε ἀπὸ παλιὰ ὅτι ὅποιος χαλάει τὰ σχέ-
δια τῶν Ἑβραίων, πρέπει νὰ ἐξοντώνεται. Ἂν ἐξόντωσαν
τοὺς Προφῆτες τους καὶ τὸν ἴδιο τὸν Μεσσία, θὰ δίσταζαν
νὰ ἐξοντώσουν τοὺς ἁπλοῦς Ἑβραίους; Κανεὶς δὲν
ἔπρεπε νὰ μπεῖ ἐμπόδιο σὲ ὅ,τι εἶχαν ἀποφασίσει οἱ Ρό-
τσιλντ καὶ οἱ συνεργάτες τους. Κάπως ἔτσι συνέλαβαν
τὴν ἰδέα νὰ τρομοκρατήσουν μὲ κάθε τρόπο τοὺς Ἑβραί-
ους, ὥστε νὰ λαχταρήσουν ἀπὸ μόνοι τους νὰ καταφύ-
γουν στὴν Παλαιστίνη, στὸ μελλοντικὸ κράτος τοῦ
Ἰσραήλ. Ὅπως πάντα, δὲν θὰ ἀπειλοῦσαν τοὺς πλούσι-
ους καὶ ἰσχυροὺς Ἑβραίους, ἀλλὰ τὸν ἁπλὸ καὶ φτωχὸ
κόσμο. Οὔτε θὰ τὸ ἔκαναν οἱ ἴδιοι, θὰ εὕρισκαν κάποιο
ἄλλο ἐκτελεστικὸ ὄργανο, γιὰ νὰ μὴ ἔχουν καὶ τὴν εὐθύνη
τοῦ μελλοντικοῦ ὁλοκαυτώματος.

Ὁ Χερτσλ, στὴ συνέχεια, ἐκλέχθηκε πρόεδρος τοῦ
σιωνιστικοῦ ὀργανισμοῦ καὶ υἱοθέτησε τὸ κόκκινο ἑξάκτι-
νο ἀστέρι ὡς σῆμα τῶν Σιωνιστῶν, αὐτὸ ποὺ ὥς τότε
ἦταν σῆμα τῶν Ρότσιλντ, ἀντὶ νὰ υἱοθετήσει τὸ ἀρχαῖο
σύμβολο τοῦ Ἰσραήλ, τὴν ἑπτάφωτη λυχνία (Menorah).
Αὐτὸ τὸ ἀστέρι, ποὺ τὸ ὀνομάζουν τὸ ἄστρο τοῦ Δαβίδ,
πέρασε ἀργότερα μὲ μπλὲ χρῶμα στὴ σημαία τοῦ
Ἰσραήλ, ἀνάμεσα σὲ δύο μπλὲ λωρίδες. Τί συμβολίζουν
οἱ δύο λωρίδες; 

Τὸν Νεῖλο καὶ τὸν Εὐφράτη, δηλαδὴ ὅτι τὸ κράτος τοῦ
Ἰσραὴλ θὰ ἐκτείνεται ἀνάμεσα στὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ Με-
σοποταμία. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλάνο καὶ τὴν ἀντίληψη
περὶ κράτους, ἦταν δυστυχῶς καὶ ἡ Κύπρος. Ὑπῆρχαν
μάλιστα καὶ Σιωνιστὲς ποὺ πρότειναν νὰ ἱδρυθεῖ τὸ κρά-
τος τοῦ Ἰσραὴλ στὸ νησὶ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ ἡ ἀπόφαση
τῶν ἰσχυρῶν Σιωνιστῶν ἦταν νὰ ταυτιστεῖ τὸ κράτος μὲ
τὸ ἀρχαῖο Ἰσραὴλ (Ἐξ. 23,31), τουλάχιστον σὲ πρώτη
φάση. Γιὰ τὸ μέλλον ὅμως ὑπάρχουν καὶ ἄλλες φάσεις
καὶ σκαλοπάτια, μέχρι νὰ φτάσουν στὴν τελική, τὴν
παγκόσμια αὐτοκρατορία.

Ἡ παγκόσμιος κυριαρχία
Ὁ Πρῶτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθὼς εἶχε ἔρθει τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου γιὰ τὸ πο-
θούμενο τῶν Σιωνιστῶν, νὰ φτιάξουν ἕνα ἰσχυρὸ
ἑβραϊκὸ κράτος στὴν Παλαιστίνη, μὲ τὴν εἴσοδο στὸν
20ό αἰώνα ἀρχίζει ἕνας φοβερὸς πόλεμος, ποὺ ἐπρόκει-
το νὰ μεταβάλει τὰ σύνορα τῶν χωρῶν. Εἶχαν προγραμ-
ματίσει οἱ ἀόρατοι ἄρχοντες νὰ κατακτήσουν τὴν ἀνυπό-
τακτη Ρωσία καὶ νὰ διαλύσουν τὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρα-
τορία, διότι στὰ ἐδάφη της θὰ κτιζόταν τὸ κράτος τοῦ
Ἰσραήλ. Εἶχαν, ὅμως, τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρχει στὴν ἀνα-
τολικὴ Μεσόγειο ἕνα ἰσχυρὸ κράτος, ποὺ θὰ ὑπηρετεῖ τὸ
Ἰσραήλ, ἀλλὰ θὰ περιορίζει καὶ τὴ δύναμη τῆς μισητῆς
Ἑλλάδας, ἂν δὲν καταφέρει νὰ τὴ συντρίψει ἐντελῶς.

Τὸν ρόλο αὐτὸν τοῦ ἰσχυροῦ, ἀλλὰ πιστοῦ δούλου,
τὸν ἔδωσαν στοὺς Τούρκους, ὅπως θὰ δοῦμε παρακά-
τω, μὲ τὸ νὰ ὁδηγήσουν τὰ πράγματα στὴ δημιουργία
τοῦ Τουρκικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ εἶχε τὴ δύναμη
τῆς παλιᾶς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ θὰ ἦταν
κάτι σὰν τὸ κυνηγόσκυλο τοῦ κυνηγοῦ, στὸ κυνήγι τοῦ
μεγάλου ὁράματος τῶν Σιωνιστῶν.

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα ξέσπασε ὁ Πρῶτος Παγκόσμιος
Πόλεμος τὸ 1914, ὁ Α' Π.Π., ποὺ κάλλιστα θὰ μποροῦσε
νὰ ὀνομάζεται καὶ Α' Προγραμματισμένος Πόλεμος! Τὴ
δυτικὴ Εὐρώπη τὴν εἶχαν χωρίσει σὲ δύο ἰσχυρὰ ἀντίπα-
λα στρατόπεδα, Βρεττανία καὶ Γαλλία ἐναντίον Γερμα-
νίας, μὲ διάφορους συμμάχους ὁ καθένας. Καὶ οἱ δύο
πλευρὲς αἱματοκυλίστηκαν, χωρὶς κανένα ἐθνικὸ συμφέ-
ρον, καὶ χρεώθηκαν ἀκόμη περισσότερο μὲ τὰ δάνεια
ποὺ ἔπαιρναν ἀπὸ τὶς σιωνιστικὲς τράπεζες.

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου αὐτοῦ, τὸ 1917, ξέσπα-
σε καὶ ἡ «ἐπανάσταση» τῶν Μπολσεβίκων στὴ Ρωσία.
Ἦταν προμελετημένο νὰ στραφεῖ τὸ κίνημα τοῦ κομμου-
νισμοῦ πρὸς τὴν τσαρικὴ Ρωσία, ὅπως προείπαμε.
Ἤδη, ἀπὸ τὸ 1905 μία ὁμάδα Ἑβραίων ὑποστηριζόμε-
νη ἀπὸ τοὺς Ρότσιλντ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Τρότσκυ
προσπαθεῖ νὰ ἀνατρέψει τὸν Τσάρο τῆς Ρωσίας σὲ ἕνα
κομμουνιστικὸ πραξικόπημα. Ἀποτυγχάνουν καὶ ἀναγ-

κάζονται νὰ ἐγκαταλείψουν τὴ Ρωσία, ἀφοῦ τοὺς δίνε-
ται ἄσυλο στὴ Γερμανία. 

Οἱ κομμουνιστὲς (θεωρητικά, πρακτικὰ Σιωνιστὲς)
ἐπανέρχονται στὴ Ρωσία δριμύτεροι τὸ 1917, ξεκινών-
τας τὴν περίφημη ἐπανάσταση τῶν Μπολσεβίκων,
στὴν ὁποία ἡγετικὴ θέση πῆρε ὁ Λένιν, γιὸς Ἑβραίας,
μὲ ἄφθονο χρῆμα ἀπὸ τὶς σιωνιστικὲς τράπεζες, γιὰ
χάρη τοῦ ἀγώνα, γιὰ χάρη τοῦ λαοῦ! Ἐννοεῖται ὅτι δὲν
ὑπῆρξε ποτὲ ἐπανάσταση, ἀλλὰ πραξικόπημα μιᾶς
καλὰ ὀργανωμένης μειοψηφίας, τῶν Μπολσεβίκων
(Ἑβραῖοι τῆς Ρωσίας κατὰ βάση), σὲ βάρος τῆς προ-
σωρινῆς κυβέρνησης τῶν Μενσεβίκων, ποὺ εἶχε ἤδη
ὁδηγήσει τὸν Τσάρο σὲ παραίτηση.

Σημειωτέον τὸ ὅτι τὸ 1917 ὁ τσαρικὸς στρατὸς εἶχε
εἰσβάλει στὸν Πόντο καὶ μὲ τὴν πορεία ποὺ εἶχαν τὰ
στρατιωτικὰ γεγονότα εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ Ρῶσοι θὰ
ἔφταναν μέχρι τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὸ Αἰγαῖο.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ βρισκόταν ὁ ἀξιόμαχος ἑλλη-
νικὸς στρατός, ὁπότε τὰ πάντα ὁδηγοῦσαν σὲ ἕνα
ἑλληνορωσικὸ στρατιωτικὸ θρίαμβο. Δυστυχῶς, τὰ
πάντα ἀνατράπηκαν ἀπὸ τὴν ὑποδούλωση τῆς Ρω-
σίας στοὺς Ἑβραίους Μπολσεβίκους.

Τὰ ὅσα ἀκολούθησαν (ὁ φρικτὸς διωγμὸς τῆς Ὀρθό-
δοξης Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ὁ κατατρεγμὸς τῶν Ἑλλή-
νων καὶ πολλὰ ἄλλα) στὴ σιωνιστικὴ πλέον Ρωσία δὲν
περιγράφονται. Ἀτυχῶς, στὴ Ρωσία δὲν βρέθηκε ἕνας
Ναπολέων, νὰ πάρει τὴν κατάσταση στὰ χέρια του καὶ
νὰ χαράξει ἄλλη πορεία, ἀπὸ αὐτὴν ποὺ εἶχαν προ-
γραμματίσει οἱ Σιωνιστές. Ἀντίθετα, βρέθηκε ἕνας Στά-
λιν, ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἐγκληματίες ὅλων
τῶν ἐποχῶν…

Τὸ ΚΚΕ εἰς τὴν Ἑλλάδα
Κομμουνιστικὰ κόμματα ἱδρύθηκαν σχεδὸν παντοῦ

στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι οἱ Σιωνιστὲς ἐμπόδισαν τὴν
ἄνοδο καὶ κυριαρχία αὐτῶν τῶν κομμάτων. Ἤθελαν,
προφανῶς, νὰ χωρίσουν σὲ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα
τὴν Εὐρώπη, τὸ καπιταλιστικὸ καὶ τὸ κομμουνιστικό.
Αὐτὸ φάνηκε καὶ στὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδας, ὅπου τὸ
ΚΚΕ δὲν μπόρεσε ποτὲ νὰ ἐπικρατήσει. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ
ΚΚΕ στὴν Ἑλλάδα τοποθετεῖται τὸ 1909, ὅταν ἱδρύεται
ἀπὸ ἕνα Ἱσπανοεβραῖο ποὺ εἶχε μετακομίσει στὴ Θεσσα-
λονίκη, τὸν Ἀβραὰμ Μπεναρόγια, μία ὁμοσπονδία, ἡ
Φεντερασιὸν (Σοσιαλιστικὴ ἐργατικὴ ὁμοσπονδία).

Ἀργότερα, τὸ 1917, ἱδρύει τὸ ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικὸ
ἐργατικὸ κόμμα Ἑλλάδος), ποὺ τελικὰ τὸ 1924 θὰ ὀνο-
μαστεῖ Κομμουνιστικὸ Κόμμα Ἑλλάδος. Στὸ ΚΚΕ
προσῆλθαν καὶ Ἕλληνες πατριῶτες, μὲ τὴν ἐλπίδα τοῦ
σοσιαλισμοῦ. Ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ Νικόλαος Γιαννιός,
ἀναφέρει: 

«Ἱδρυταὶ τοῦ ΚΚΕ, τόσον εἰς τὰς Ἀθήνας ὅσον καὶ εἰς
τὴν Θεσσαλονίκην, ἦσαν Ἰσραηλῖται ἢ κρυπτοεβραῖοι
Ἕλληνες, τὸ δὲ κίνημά των, παρ’ ὅλα τὰ σοσιαλιστικὰ
φαινόμενα ἢ προσχήματα, ἦτο ἑβραϊκὸν ἐθνικιστικόν. Τὸ
ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν μου τότε Σοσιαλιστικὸν Κέντρον
Ἀθηνῶν (ἔτος Ἱδρύσεως 1911) οὐδὲν μέρος ἔλαβεν εἰς
τὴν ἵδρυσιν τοῦ ΚΚΕ. Τουναντίον, προσεπαθήσαμεν, με-
ταβάντες εἰς τὰ γραφεῖα του, ὁδὸς Εὐριπίδου, ν’ ἀποτρέ-
ψωμεν τοὺς νεοφώτιστους κομμουνιστὲς ἀπὸ τοῦ νὰ
προσχωρήσουν εἰς τὴν Μόσχαν, προβλέψαντες ποία
κρίσις καὶ ποῖα δεινὰ ἐπερίμεναν τὸν σοσιαλισμὸν τῆς
Ἑλλάδος καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν σοβιετικὴν παρερμη-
νείαν τοῦ Μαρξισμοῦ. Δυστυχῶς, τὰ σοσιαλιστικά μας
ἐπιχειρήματα δὲν εἰσηκούσθησαν, ἐφόσον ἡ ἑβραϊκὴ
ἡγεσία εἶχε τοὺς ἰδικούς της ἀνθελληνικοὺς σκοπούς, οἱ
δὲ γύρω αὐτῆς Ἕλληνες προλετάριοι ἦσαν ἀγράμματοι
καὶ ἀφελεῖς. Προσήλθαμεν ἐν τούτοις, ὡς μειοψηφία, εἰς
τὸ πρῶτον Σοσιαλιστικὸν Συνέδριον (1918), ἠγωνίσθη-
μεν καὶ πάλιν, ἀλλ’ ἀπεχωρήσαμεν ἐν τέλει, διὰ νὰ μὴ γί-
νωμεν ὄργανα τῆς κομμουνιζούσης ἑβραϊκῆς πλειοψη-
φίας. Ἔκτοτε, οἱ παλαιοὶ σοσιαλισταί, ἐπολεμήσαμεν καὶ
πολεμοῦμεν φανερὰ καὶ τίμια τὸν Μπολσεβικισμόν,
καθὼς καὶ τοὺς κατοπινοὺς διφορούμενους “συναγωνι-
στάς” του». 

Τὸ πέπλο μυστικότητας, ποὺ ἀνέκαθεν κάλυπτε τὴ
δράση τῶν Σιωνιστῶν, ἐπέβαλλε νὰ ἀλλάζουν τὰ ὀνόμα-
τά τους οἱ Ἑβραῖοι (ὅπως ἔκαναν οἱ Ἑβραῖοι Μπολσεβί-
κοι τῆς Ρωσίας, γιὰ νὰ φαίνονται Ρῶσοι), ἢ νὰ ἀποσύ-
ρονται, δίνοντας τὴ θέση τους σὲ ντόπιους ἀρχηγούς,
ποὺ ὄφειλαν νὰ συνεχίσουν τὴν ἴδια γραμμή. Αὐτὸ ἔκανε
καὶ ὁ Μπεναρόγια, ποὺ μόλις ἡ ἀποστολὴ ἐξετελέσθη,
φεύγει ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιποι
Ἑβραῖοι, γιὰ νὰ φαίνεται ἑλληνικὸ κόμμα.

Ὅμως, τὸ ἀπύθμενο μῖσος τοῦ Ταλμοὺδ γιὰ Χριστὸ καὶ
Ἑλλάδα παρέμεινε γιὰ δεκαετίες στὸ ΚΚΕ, ποὺ ἔστω καὶ
ἂν εἶχε Ἕλληνες πιὰ ὡς στελέχη του, ἔπαιρνε γραμμὴ
ἀπὸ ἔξω, ἀπὸ τοὺς Σιωνιστές. Ἔτσι, σὲ καιροὺς κρίσι-
μους ἐθνικά, ὅπως στὴν τριετία τῆς μικρασιατικῆς ἐκστρα-
τείας (1919-1922), ἔπαιρνε ἀνοιχτὰ τὸ μέρος τῶν ἐχθρῶν
(!) τῆς Ἑλλάδας  καὶ μόλις ὁλοκληρώθηκε ἡ καταστροφή,
θριαμβολογοῦσε γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν Τούρκων... 

Νεότουρκοι καὶ Μικρασιατικὴ 
καταστροφὴ

Τὰ δεινὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς, δὲν εἶχαν τελει-
ωμό. Ἕνας ἀκόμη θανάσιμος ἐχθρὸς ἐμφανίστηκε τὴν
ἴδια ἐποχή, τὸ κίνημα τῶν Νεοτούρκων. Ἐπιφανειακά,
ὅπως στὴ Γαλλικὴ καὶ Ρωσικὴ ἐπανάσταση, ξαφνικὰ
ἐμφανίζεται μία ὁμάδα προοδευτικῶν ἀνθρώπων, ποὺ
ἐπιδιώκουν τὴν πτώση τῶν καταπιεστικῶν καθεστώτων
καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς
προόδου. Σύντομα, αὐτὴ ἡ ἀδύναμη μειοψηφία γιγαντώ-
νεται, παίρνει τὴν ἐξουσία καὶ ἀρχίζει νὰ σφάζει καὶ νὰ
πολεμᾶ τὸν Χριστιανισμό.

Στὴ Γαλλία οἱ Ἰακωβίνοι, στὴ Ρωσία οἱ Μπολσεβίκοι,
στὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία οἱ Νεότουρκοι.  Οἱ Νεό-
τουρκοι προῆλθαν ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν Ἑβραίων τῆς Θεσ-
σαλονίκης, φαινομενικὰ ἦταν Τοῦρκοι καὶ μουσουλμάνοι,
ἐνῷ κατὰ βάση ἀνῆκαν σὲ ἑβραϊκὲς αἱρέσεις, ὅπως οἱ
ντονμέδες (Donmeh), ποὺ προῆλθαν μὲ τὴ σειρά τους
ἀπὸ τοὺς Ἑβραιότουρκους (ἐλαφρῶς ἐξισλαμισμένοι
Ἑβραῖοι!) τοῦ ψευδομεσσία τοῦ 17ου  αἰώνα, Σαμπατάϊ
Σεβί, ποὺ ἀπὸ καμπαλιστὴς ἔγινε μουσουλμάνος.

Πιὸ συγκεκριμένα, τὸ 1891 σχηματίζεται μία πολιτικὴ
ὁμάδα ἀπὸ Ντονμέδες ποὺ ὀνομάζεται «Ἡ Ἐπιτροπὴ
τῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Προόδου», ποὺ ἀργότερα ὀνομά-
στηκε «Οἱ Νεοτοῦρκοι». Τῆς ὁμάδας ἡγεῖται ὁ Ἑβραῖος
μασόνος Καροῦσο (Emmanuel Carusso) μὲ τὴ βοήθεια
τῶν Ρότσιλντ. Οἱ Νεότουρκοι, κρυπτοεβραῖοι καὶ ὑπάλ-
ληλοι τοῦ Σιωνισμοῦ, ἐπαναστατοῦν τὸ 1908 ἐναντίον
τοῦ Σουλτάνου, δῆθεν γιὰ νὰ ἐκσυγχρονίσουν καὶ νὰ
ἀνανεώσουν τὴν ἑτοιμόρροπη Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατο-
ρία. 

Ὅπως παρατηροῦμε, μέσα σὲ λίγα χρόνια κύλησαν
τὰ γεγονότα ραγδαῖα, ἄλλαξε ὁλόκληρος ὁ κόσμος σὰν
νὰ τὸν σάρωσε μία θύελλα. Τὸ 1914 ξεσπᾶ ὁ Α' Παγκό-
σμιος Πόλεμος, τὸ 1917 καταρρέει ἡ τσαρικὴ Ρωσία, τὸ
1918 τελειώνει ὁ πόλεμος καὶ ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατο-
ρία μαζί του! Ἀμέσως, τίθεται σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιο γιὰ
τὴ δημιουργία τοῦ νέου Τουρκικοῦ κράτους, μὲ ἀρχηγὸ
τὸν Ἑβραιότουρκο τῆς Θεσσαλονίκης Μουσταφᾶ Κεμάλ,
τὸ πρωτοπαλλίκαρο τῶν Σιωνιστῶν στὴν Τουρκία.

Ἤδη ἀναφέραμε ὅτι μέσα στὰ σχέδια τῶν Σιωνιστῶν
ἦταν νὰ προκύψει καὶ ἕνα νέο, ἰσχυρὸ καὶ ὁμοιογενὲς
κατὰ τὸ δυνατὸν Τουρκικὸ κράτος, ποὺ νὰ ἐξυπηρετεῖ τὰ
συμφέροντα τοῦ Σιωνισμοῦ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο μέχρι τὴ Μέση
Ἀνατολή. Ἐμπόδιο, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἦταν οἱ Ἕλλη-
νες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας πρωτίστως, καὶ δευτερευόντως οἱ
Ἀρμένιοι. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ
τοὺς Νεοτούρκους διωγμοὶ ἐναντίον Ἑλλήνων καὶ Ἀρμε-
νίων, ποὺ θὰ ἐξελίσσονταν σὲ φρικτὰ ὁλοκαυτώματα καὶ
γενοκτονίες.

Ἐπιπλέον, ἔπρεπε ὅσοι δὲν σφαγιάζονταν, νὰ ἐκτο-
πιστοῦν ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία, μὲ κάποια ἀφορμή, ἡ
ὁποία δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴ μικρασιατικὴ ἐκστρατεία.
Οἱ νικητὲς τοῦ Α' Π.Π. καὶ ταπεινοὶ ὑπηρέτες τῶν Σιω-
νιστῶν, δηλαδὴ Ἄγγλοι, Γάλλοι καὶ Ἰταλοί, ἐνθάρρυναν
τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση τοῦ Βενιζέλου νὰ ἐκστρατεύ-
σει τὸ 1919 στὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ προσωρινὰ ἐνίσχυσαν
τοὺς Ἕλληνες σὲ βάρος τῶν Τούρκων.

Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ «Ναὶ μὲν- ἀλλά...»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ)
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Σεβασμιώτατε,
Εὐλαβῶς προσκυνῶ, εὐχόμενος ὑγεία καὶ δύναμη

στὸ ποιμαντορικό σας ἔργο. Κατάγομαι ἀπὸ τὴν Μαρτυ-
ρική μας ΚΥΠΡΟ. Εἶμαι ἀπόφοιτος τῆς Ἀθωνιάδος
Ἐκκλησιαστικῆς σχολῆς, πνευματικὸ τέκνο τοῦ πάπα -
Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτη, τοῦ «λοκατζῆ» τῆς ἐρήμου
καὶ τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπως τὸν ἀποκα-
λοῦν οἱ ἁγιορεῖτες. Τελείωσα τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης. Ἔχω γράψει 5 τόμους βιβλία (ἁγιο-
ρείτικα). Ἔχω κηρύξει τὸν θεῖο λόγο πολλὲς φορὲς στὴν
Ἀργολίδα ἐπὶ μακαριστοῦ κυροῦ Ἰακώβου. Ὁ Ἅγιος
Ἄρτης, Καλλίνικος, μὲ γνωρίζει, πολὺ καλὰ καθὼς καὶ
ἄλλοι ἱερεῖς στὴν Ἀργολίδα. Μάθημα δὲν κάνω. Ἀκοῦστε:
Ἡ ἀγάπη μου καὶ ὁ «ζῆλος μου’ κατ’ ἐπίγνωσιν» πρὸς
τὴν Ἐκκλησία τὴν ΜΙΑ- ΑΓΙΑ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, μὲ
ὁδηγεῖ, στὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελιστῆ Μάρκου (Κεφ. 13ο
στίχ. 33). «Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε, προσεύχεσθε». Προσπαθῶ
τὴν ἐλεεινότητά μου, μὲ τὰ ὅσα διδάχθηκα 3 χρόνια στὴν
Ἀθωνιάδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους (Ἅγιο Παΐσιο, Ἐφραὶμ Κα-
τουνακιώτη, Ἄνθιμο) νὰ γαλουχοῦμαι μὲ διάκριση ἀπὸ
τὸ μοσχοβολητό, ἁγιοκοσμάτικο ἦθος, τῆς ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ἡ ὁποία ἔχει στοιχεῖα δημιουργικὰ
καὶ ἀνανεωτικά, ποὺ δίνουν πνοὴ σὲ κάθε ἐποχή!!
(χωρὶς ἀκρότητες καὶ φανατισμούς). 

Δυστυχῶς ἡ Συνέλευση (Σύνοδος) Κολυμπαρίου ἐδί-
χασε καὶ δημιούργησε κρίση στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Πιστεύω ὅτι ἡ «Σύνοδος» αὐτὴ ἀπέθανε καὶ
ἐτάφη. Τὸ Κολυμπάρι τῆς Κρήτης ἦταν νεκρὸ ἐν τῇ γε-
νέσῃ του. Ὁ Καθηγητής μου ὁ κ. Γ. Γαλίτης μοῦ εἶπε:
«Ὤδινεν Ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν», γιὰ τὴν Σύνοδο Κο-
λυμπαρίου (δηλ. κοιλοπόνησε τὸ βουνὸ καὶ γέννησε
ποντικάκι) (Τὰ σχόλια δικά μας...).

Διαφωνῶ κάθετα μὲ τὴν Σύνοδο, γιατί ἀποδέχθηκαν
τὴν ἀθεολόγητη βαπτισματικὴ θεολογία, ἀναγνώρισαν
ἔμμεσα τὴν «θεωρία τῶν κλάδων» κλπ. κλπ. 

Ὅμως αὐτὸ τοῦτο τὸ Κολυμπάρι ἐδίχασε τὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ ἐπέφερε κρίση πνευματική, ὥστε Χριστιανοὶ νὰ
ἀποτειχίζονται καὶ νὰ καταφεύγουν σὲ ἄλλες Μητρο-
πόλεις γιὰ νὰ κοινωνήσουν καθὼς καί στοὺς Παλαιοη-
μερολογίτες τῆς Ἑλλάδος (ὄχι μόνον) καὶ οἱ ὁποῖοι ἀποτε-
λοῦν φλεγμαίνουσαν πληγή στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας
ΜΑΣ. Δυστυχῶς λάθη δικά μας, ἐκτρέφοντα αὐτά τά ἀτί-
θασα καί ἀπείθαρχα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας Μας. Ὅλοι
αὐτοὶ κινδυνεύουν ἀπὸ τὶς «ἐκ δεξιῶν» ἐπιθέσεις τοῦ δια-
βόλου, γεγονὸς ποὺ τοὺς ὁδηγεῖ στὴ διάσπαση, στὸ σχί-
σμα, στὴν ταραχὴ τὸ μῖσος καὶ τὴν ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!! 

Παρ’ ὅτι διαφωνῶ μὲ τὸ «Κολυμπάρι» (Συνέλευση τῶν
Προκαθημένων), δὲν ἀποτειχίζομαι, παραμένω ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ διαφωνῶν, ὅπως μὲ δίδαξε ὁ Παπὰ Ἐφραὶμ ὁ
Κατουνακιώτης κοντὰ στόν Ἐπίσκοπο, ἐδῶ στὴν εὐλογη-
μένη ΜΑΣ Ἠλεία, γιατί «ὅπου Ἐπίσκοπος ἐκεῖ καὶ Ἐκκλη-
σία» κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν Θεοφόρο. Ὁ Ἅγιος Κυ-
πριανὸς λέει ὅτι: «Ὅποιος δὲν εἶναι μὲ τὸν Ἐπίσκοπο» δὲν
εἶναι μὲ τὴν Ἐκκλησία. Ἂν καταφέρει ὁ διάβολος καὶ πατά-
ξει τὸν Ἐπίσκοπο, διασκορπίζονται τὸ λογικὰ πρόβατα,
στὸ σκότος τῆς πλάνης καὶ τῆς ἀλαζονείας!! Τὸν Ἐπίσκο-
πο συνεχίζουμε νὰ τὸν τιμοῦμε... μόνον ὅταν καθαιρεθῆ
σταματοῦμε νὰ τοῦ φιλᾶμε καὶ τὸ χέρι. Ἔγιναν λάθη μεγά-
λα!! Ὀψόμεθα ὅτι ἡ Ἐκκλησία ΜΑΣ, θὰ τὰ διορθώσει...

Διάφοροι σὲ δύσκολες στιγμὲς τῆς Ἐκκλησίας, σὲ λά-
θη της, προσπαθοῦν νὰ βροῦν ὀπαδούς, οἱ ὁποῖοι ἐξε-
γείρουν τὸν λαὸ κατὰ τῶν Μητροπολιτῶν μας ποὺ ἔλα-
βαν μέρος στὸ Κολυμπάρι. Ἀνυποταξία, ἀκαταστασία
στὴν Ἐκκλησία. Προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν ὀπα-
δοὺς μὲ ἕνα θρησκευτικὸ φανατισμό!! Ὀπαδοὺς ἔχουν
τὰ κόμματα καὶ οἱ ἰδεολογίες. Ὁ Θεάνθρωπος καὶ Λυ-
τρωτὴς ΜΑΣ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν θέλει ὀπαδοὺς μὲ τὴν
ἔννοια τοῦ ἀρρώστου θρησκόληπτου (Ἰωάν. κεφ. στ΄
στίχ. 7). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, ἐν καιρῷ εἰρήνης,
ἀκόμη καὶ σκληρῶν διωγμῶν, δὲν ἐπεδίωκε ὀπαδοὺς
ἀλλὰ ἐπεδίωκε τὸν ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν. Ὁ Χριστιανὸς ὁ
Ὀρθόδοξος, δὲν εἶναι ὀπαδός τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ «μα-
θητὴς» τοῦ Χριστοῦ.

Ἔμαθα στὸ Ἅγιον Ὄρος νὰ ξεχωρίζω τὴν λελογισμέ-
νη καὶ φωτισμένη Ὀρθόδοξη συμπεριφορά, ἀπὸ τὴν
ἀγνωσία, τὴν πεισμονὴ καὶ σὲ κάποιο βαθμὸ τὴν ὀξυχο-
λία... ποὺ φέρνει ὁ ἀρρωστημένος χριστιανισμός, ἡ θρη-
σκοληψία, ὁ ἠθικισμὸς καὶ ἡ σεμνοτυφία, ἡ στείρα νοο-
τροπία τοῦ ἄθεου Παπισμοῦ.

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ἀργολίδος κ.κ. Νεκτάριε.
Μὲ τὰ ὅσα παρέθεσα πιὸ πάνω θέλησα νὰ σᾶς γνω-

στοποιήσω, τὸ πῶς σκέφτομαι, πῶς ἐνεργῶ καὶ πῶς
ἀγωνίζομαι ἄδολα, γνήσια ὀρθόδοξα, ἑλληνικά, γιὰ νὰ
σᾶς πῶ αὐτὸ ποὺ θέλω πιὸ κάτω. Ἀκοῦστε παρακαλῶ
μὲ πολλὴ ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ἔπεσε στὰ χέρια μου μία ἐπι-
στολὴ (Ναύπλιο, 3-10-2016) ποὺ στείλατε, στὸν Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας τὸν κ. Ἱερώνυμον τὸν Β΄ καὶ
πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἑλλάδος
καὶ τοὺς προτρέπετε, νὰ προσέξουν ἀπὸ Ἁγιορεῖτες, για-
τί δημιουργοῦν φατρίες κατὰ τῶν Ἐπισκόπων ΜΑΣ.
Ἀναφέρατε 2-3 φορὲς καὶ τὸν ἀείμνηστο Γέροντά μου,
ποὺ ὀφείλω πολλὰ - πάρα πολλὰ - τὸν πάπα- Ἐφραὶμ
τὸν Κατουνακιώτη, τὸ ὁποῖο μὲ συγκίνησε βαθύτατα...

Θερμὰ - θερμὰ συγχαρητήρια!!
Εὐχαριστῶ προσωπικὰ πάρα πολὺ γιὰ τὰ ὅσα διάβα-

σα. Ἦταν πολὺ ἐποικοδομητικὰ - διδακτικά, ψυχωφε-
λέστατα, γεμᾶτα θεολογία πατερικὴ καὶ διάκριση

ὀρθόδοξη!! Τὴν διάβασα τὴν ἐπιστολὴ 5 φορές. Δὲν
χόρταινα νὰ παίρνω τὴν πνευματικὴ αὐτὴ γύρη τῆς πατε-
ρικῆς σοφίας!! Τὴν φωτοτύπησα καὶ τὴν ἔδωσα σὲ 4 ἄτο-
μα ἐδῶ στὴν Ἠλεία. Διέκρινα τὸ γνήσιο ΟΡΘΟΔΟΞΟ
ΦΡΟΝΗΜΑ ΣΑΣ.

Σεβασμιώτατε.
Τί διεπίστωσα. Ὅτι ὅλα αὐτὰ ποὺ γράφετε ἔρχονται σὲ

ἀντίθεση, ὅπως μὲ πληροφόρησαν συνάδελφοι ἀπὸ τὴν
Ἀργολίδα ὅτι εἶστε ὑπέρμαχος τοῦ «Καιροῦ», ὀργάνωση
θεολόγων ποὺ συνηγορεῖ στὴν πολτοποίηση τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ μὲ μεῖγμα θρησκειῶν, ἐξαφανίζοντας τὴ διδα-
σκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετατρέποντας
τὸ μάθημα σὲ θρησκευτικὸ καὶ θρησκειολογικὸ ἀπορρί-
πτοντάς το ὡς Θεολογικὸ ποὺ πρέπει νὰ ἐνημερώνει
γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ. Ἐξίσωση Ὀρθο-
δοξίας καὶ ἄλλων δογμάτων ἢ θρησκειῶν μοιάζει μὲ τὴν
ἐξίσωση Δημοκρατίας καὶ (Δικτατορίας - Φασισμοῦ).
Μπορεῖ τὸ 5% νὰ ἐξισωθεῖ μὲ τὸ 95% τῶν παιδιῶν μας,
ποὺ εἶναι βαπτισμένα καὶ μυρωμένα, στὸ ὄνομα τῆς
Ἁγίας Τριάδος; 

Τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα (ἄρθρο 16 παρ. 2) λέει ὅτι ἡ
Παιδεία... συναποτελεῖ στὴν ἀνάπτυξη τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ καὶ
θρησκευτικῆς συνείδησης. Πῶς νοεῖται, ἀνάπτυξη τῆς
θρησκευτικῆς συνείδησης χωρὶς τὸ μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν ποὺ ὁ «Καιρὸς» πρωτοστατεῖ κατὰ τοῦ Ὀρθο-
δόξου μαθήματος, ποὺ ἐσεῖς, ἕνας ἐκλεκτὸς Ἱεράρχης
τῆς Ἐκκλησίας μας ὑποστηρίζετε καὶ ἐγγράφως συνο-
δοιπορεῖτε μαζί του. Ὄντως ἀληθεύει; Ἂν ἔχω λάθος
διορθῶστε με. Οἱ συνάδελφοι θεολόγοι τῆς Ἀργολίδος
βοοῦν!!!. Λέω τί ἀγώνα κάνουμε;

Ὅλα τὰ «ἐπικίνδυνα» καὶ ἀπαράδεκτα νέα προγράμ-
ματα τῆς Παιδείας, λέει ὁ Μακαριώτατος Ἱερώνυμος Β΄
ὁδηγοῦν στὴν ἀποχριστιανοποίηση καὶ στὸν ἀφελληνι-
σμό... Ἔλεος - Ἔλεος!!

«Ὅποιος μορφώνεται σήμερα χωρὶς Χριστὸ καὶ ΕΛ-
ΛΑΔΑ» εἶναι ἐπικίνδυνος κατὰ τὸν π. Γ. Μεταλληνό.

Σεβασμιώτατε,
Ἀκοῦστε τὴν κραυγὴ ἀγωνίας μας. Κλονιζόμεθα ὅταν

στὸν Ὀρθόδοξο ἀγώνα μας, γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν (κάποιοι) δειλοὶ - δίψυχοι ἄνθρωποι τῶν ὑπο-
χωρήσεων καὶ τῶν ἐνόχων ἑλιγμῶν, ὑποκριτές, ἐφαρμό-
ζουν αὐτὰ τὰ νέα ἀθεϊστικὰ προγράμματα.

Κλονιζόμεθα καὶ ὅταν, δυστυχῶς, Ἱεράρχες 2-3 τάσ-
σονται μὲ τὰ νέα ἀθεϊστικὰ προγράμματα καὶ δίνουν καὶ
συγχαρητήρια. Ἔλεος - ἔλεος!!

Λυπούμεθα καὶ πονοῦμε ἂν εἶναι ὄντως ἔτσι τὰ πρά-
γματα ὅτι ταχθήκατε μὲ τὸν Καιρό. Ἡ ἁγιότητά σας πῶς
τὸ ἔκανε αὐτό; Τί παράδειγμα θὰ πάρουμε ἐμεῖς οἱ μάχι-
μοι καθηγητὲς θεολόγοι γιὰ ἀγώνα ὑπὲρ πίστεως καὶ Πα-
τρίδος; 

Ὁ «Καιρὸς» ἐν παντὶ καιρῷ θέλει νὰ προβάλει τὶς σύγ-
χρονες ψευτοκουλτουριάρικες ἀπόψεις, ποὺ εἶναι ἀντί-
θετες μὲ τὸ φρόνημα καὶ τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθόδοξης Πα-
ράδοσης. 

Αὐτὸς ὁ «Καιρὸς» δημιούργησε καὶ δημιουργεῖ ὅλα τὰ
προβλήματα, γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ποιὰ
εἶναι ἡ φιλοσοφία σας, Ἅγιε Ἀργολίδος καὶ μὲ τὸν «ΡΑ-
ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΑ;».

Ὁ «Καιρὸς» ἐκκολάφθηκε ἀπὸ τὴν ἀθεολόγητη ἀστο-
χία ποὺ εἶναι κατακριτέα, ποὺ λέγεται, Μεταπατερικὴ καὶ
συναφειακὴ θεολογία στὸ Βόλο. Σ’ αὐτὸ εὐθύνεται καὶ ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία δυσ -
τυχῶς κωφεύει... Τὴν ἀφήνει ἐλεύθερη χωρὶς κανὲνα φί-
μωτρο, ὥστε νὰ ἱδρύονται καὶ παραρτήματα σὲ ὅλη τὴν
Ἑλλάδα.

Κάποιοι καθηγητὲς Πανεπιστημίου πάνε στὴν Ἀκαδη-
μία τοῦ Βόλου, τὴν Μεταπατερική, διδάσκουν ἀντορθό-
δοξα, ἀπορρίπτουν τοὺς πατέρες κ.λ.π. καὶ μετὰ ἔρχον-
ται σὲ συνέδρια νὰ μᾶς διδάξουν Ὀρθόδοξη θεολογία·
«ὅπου φυσάει ὁ ἄνεμος». Δὲν εἴμαστε πρόβατα ἐπὶ
σφαγῆς!! Εἴμαστε λογικὰ μὲ τὸν νοῦν καὶ φρόνηση Χρι-
στοῦ. Θὰ ἀγωνιστοῦμε... 

Σεβασμιώτατε,
Μὲ πολλὴ ἀγάπη, σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση, ἀποτύπωσα

διὰ τῆς γραφίδος τίς σκέψεις μου,  ὡς ὀρθόδοξος χρι-
στιανός, ἐκφράζοντας τὴν εὐαρέσκειά μου καὶ δυσαρέ-
σκειά μου, γιατί ταχθήκατε φανερὰ ὡς Ἱεράρχης μὲ τὸν
«Καιρό»; Αὐτὸς εἶναι μία πνευματικὴ ὑδρογονοβόμβα,
ποὺ θὰ ἀνατινάξει τὸ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
καὶ τῆς ἀγέραστης δασκάλας μας ποὺ λέγεται ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΙΑ στὸν ἀέρα. Σᾶς πληροφορῶ,ὅτι εἶμαι καὶ στὸ
συμβούλιο τῆς ΠΕΘ νομοῦ Ἠλείας. Τί παράδειγμα γιὰ
ἀγώνα θὰ πάρουμε, ἐμεῖς οἱ μικροί, ὥστε νὰ ὑπερασπί-
σουμε τὴν Χριστιανική μας πίστη, ἡ ὁποία δὲν εἶναι θρη-
σκεία, εἶναι ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ = φανέρωση - εἰσβολὴ τοῦ
Θεοῦ μέσα στὴν Ἱστορία...

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ καὶ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!
Ἂν θέλετε, ἄν κρίνετε, ἀπαντῆστε μου. Ἀπαντῆστε,

Ἅγιε Πατέρα, σὲ ἕνα ἀσήμαντο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου,
ποὺ ἔχει θάρρος, δύναμη, παρρησία, θέληση, χωρὶς
προσωπεῖο (μάσκα) νὰ διατυπώσει τὰ πράγματα μὲ τὸ
ὄνομά τους, χωρὶς περιστροφές, ἀλλὰ μὲ γλώσσα ἀπο-
λύτου εἰλικρινείας καὶ ἀγάπης Χριστοῦ. Μὲ ἀγωνιστικὸ
χαιρετισμό...

Ὁ Θεὸς βοηθός. Μεθ’ ὑπολήψεως καὶ σεβασμοῦ. 
Νικόλαος Ζαχαριάδης 

ΥΓ. Ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς γνωρίσω ἀπὸ κοντὰ.

Ὀρθοδοξίας μας, ἀπὸ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054 μέχρι σήμε-
ρον, τοὺς ἀναφέρουν ὡς ἀσεβεῖς καὶ αἱρετικούς. Θὰ
ἀναφέρω μόνο μερικούς:

α) Ὅσιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος (1134 -1219), στὰ
Συγγράμματά του, γιὰ τὶς Σταυροφορίες τῶν Δυτικῶν
κατὰ τῶν Σαρακηνῶν, ἀναφέρει: «Δὲν εὐδόκησεν ἡ
θεία Πρόνοια, νὰ ἐκδιώξει τοὺς σκύλους (=Σαρακη-
νοὺς) καὶ νὰ εἰσαγάγει τοὺς λύκους (Ρωμαιοκαθολι-
κούς)». Λύκους ὀνομάζει ὁ Ἅγιος ὅσους τότε ὑπάγονταν
στὸν Πάπα καὶ ποὺ ἐπιχείρησαν ν’ ἀπελευθερώσουν
τοὺς Ἁγίους Τόπους. β) Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
(1298 - 1359) ἀναφερόμενος στὰ Συγγράμματά του, γιὰ
τὸν Παπισμό, ἀφήνει νὰ νοηθῆ σὲ κάθε σχεδὸν σελίδα
ὅτι, «ὁ Παπισμὸς εἶναι ἀσέβεια». γ) Ὁ ἁγιώτατος Πα-
τριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος (16ος αἰώνας) ἀναφέ-
ρει στὰ βιβλία του: «Οἱ Λατῖνοι εἶναι παμπάλαιοι αἱρε-
τικοί». δ) Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς ἀναφέρει γιὰ
τοὺς Λατίνους: «Δὲν εἶναι μόνο σχισματικοὶ οἱ Λατῖνοι
ἀλλὰ καὶ αἱρετικοί». ε) Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ ἐν Πάρῳ
ἀναφέρει: «Ὅλως ἀναντιρρήτως οἱ Παπικοὶ εἶναι
ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων». στ) Ὁ Ὅσιος Ἰου-
στῖνος Πόποβιτς, ἀναφέρει γιὰ τὸν Πάπα: «...Τὸ δόγμα
περὶ τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα, εἶναι ὄχι μόνον αἵρε-
σις, ἀλλὰ παναίρεσις».

Ἀφήνω τὸ πλῆθος τῶν ἄλλων Ἁγίων καὶ Ὀρθοδόξων
Πατέρων παλαιῶν καὶ συγχρόνων καὶ τῶν διαφόρων
κατὰ καιροὺς Ὀρθοδόξων Συνόδων ποὺ ἔχουν γράψει
κατὰ τοῦ Παπισμοῦ καὶ περιορίζομαι στὸ Συνέδριο τῶν
Ὀρθοδόξων ποὺ ἔγινε στὴν Μόσχα τὸ 1948, ὅπου συμ-
μετεῖχαν οἱ Πατριάρχες Μόσχας, Σερβίας, Ρουμανίας,
Βουλγαρίας καὶ ἄλλοι, ὡς καὶ ἐκπρόσωπος τῶν Πα-
τριαρχῶν Ἀλεξανδρείας καὶ Ἀντιοχείας:

«Ἐπειδὴ τὸ Βατικανὸν ἐπελάθετο τῆς Παραδόσε-
ως τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, ὡδηγήθη τὸ πλοῖον
τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν ἀνοίκειον,
διὰ τὴν χριστιανικὴν Ἐκκλησίαν αὔλακα τοῦ ἀντιχρι-
στιανικοῦ Παπισμοῦ...

Ὅλος ὁ χριστιανικὸς κόσμος καὶ ὅλοι οἱ ἀληθεῖς πι-
στοὶ ρωμαιοκαθολικοὶ ὀφείλουσι νὰ γνωρίζωσιν εἰς
ποῖον βάραθρον ὁδηγεῖ ὁ σύγχρονος Παπισμός!..».

Γι’ αὐτό, Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,
ἀπομακρυνθεῖτε πάραυτα ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς Παπικούς,
διὰ νὰ μὴ χαλάσετε καὶ τὴν «Ζύμην, τῆς Ὀρθοδόξου Πί-
στεως», τὴν ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν Ἐκκλησία τοῦ

Χριστοῦ.
Σ’ ὅσους κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς εἶπα ὅτι ἡ

διοικοῦσα Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, δὲν ἔχει τοὺς Παπι-
κοὺς (Ρωμαιοκαθολικοὺς) ὡς αἱρετικούς, ἐξεπλάγησαν.
Ἐξεπλάγησαν καὶ ἀπόρησαν, διότι δὲν ἐνημερώσατε τὸν
πιστὸν Ὀρθόδοξον Λαόν, πότε πήρατε αὐτὲς τὶς ἀποφά-
σεις. Εἶναι ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ Ἡμερολογίου (1924),
εἶναι ἀπὸ τὴν εἴσοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ
Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (1948), εἶναι
ἀπὸ τὴν ἄκυρον λεγομένη «ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων
(ἀκοινωνησίας) τὸ 1965 ἐπὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Ἀθηναγόρου Α΄ καὶ τοῦ τότε Πάπα τῆς Ρώμης, εἶναι μετὰ
τὴν ἀρχιερατείαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφεὶμ († 1998),
εἶναι μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα στὴν Ἑλλάδα (2001),
δὲν τὸ γνωρίζει ὁ πολὺς λαός. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐνημε-
ρώνετε τὸν πιστὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς ἀποφάσεις ποὺ
παίρνετε. «Ἀκοῦτε κύριοι, ὅσοι κεκλεισμένων τῶν θυρῶν
παίρνετε ἀποφάσεις γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ
τῶν Ὀρθοδόξων;». († Αὐγουστῖνος Καντιώτης Ἐπίσκο-
πος Φλωρίνης).

Ἴδετε τί γράφουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, σεβα-
στοὶ Ἀρχιερεῖς: «Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρε-
σβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρας
ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρ-
νάβᾳ» (Πράξεις ΙΕ΄, 22).

Καὶ ἀλλοῦ πάλιν: «...ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δια-
κονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν καὶ ἤρεσεν ὁ λό-
γος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους...» (Πράξεων ΣΤ΄,
4-5). Ναὶ σεβαστοὶ Ἀρχιερεῖς, πάντα ἐνημερώνοντο οἱ πι-
στοὶ γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἐπισκόπων.

Ἐφόσον ὁ Παπισμὸς ἐμμένει στὶς πλάνες του καὶ δὲν
ἀσπάζεται τὴν ἀλήθεια, τὶς ὀρθόδοξες θέσεις τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας οὔτε συμπροσευχὲς ἐπιτρέπονται οὔτε
ἡμισυλλείτουργα, σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες.

Καὶ νὰ γνωρίζετε, σεβαστοὶ Ἀρχιερεῖς, ὅτι κάθε προσπά-
θεια ἐξ Ὑμῶν καὶ κάθε ἀπόφαση -ἔστω καὶ Συνόδου-
ποὺ δὲν συνάδει μὲ τὴν Παράδοση, τοὺς Ἱεροὺς Κα-
νόνες καὶ τὰς ὑποδείξεις καὶ τὰ φρονήματα τῶν
Ἁγίων Πατέρων καὶ ἐφευρίσκετε καινοτομίες καὶ νεωτε-
ρισμοὺς στὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, δίδετε στὰ χριστε-
πώνημα πληρώματα τῆς Ἐκκλησίας ἀφορμὲς σχισμά-
των καὶ ἔτσι φέρετε τὴν εὐθύνην. Βαδίσατε τὴν πεπατη-
μένην ὁδὸν τῶν Ἁγίων Πατέρων, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἑνότης
καὶ εἰρήνη στὴν Ἐκκλησία.

Μετὰ τιμῆς καὶ σεβασμοῦ, 
Βλάσιος Μοναχὸς Ἁγιορείτης

Βαδίσατε τήν πεπατημένην ὁδόν

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ὑπέροχον βιβλίον «Μέσα ἀπὸ τὸ Πα-
ράθυρο τῆς Φυλακῆς - Μηνύματα στὸ λαό», Ἁγίου Νικολάου
Ἐπισκόπου Ἀχρίδος. Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσα-
λονίκη 2012.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος, τῆς Σερ-
βικῆς Ἐκκλησίας, γεννήθηκε τὸ 1880 στὴν Σερβία. Ἡ οἰκογένειά του κα-

ταγόταν ἀπὸ τὴν Σρεμπένιτσα τῆς
Βοσνίας. Ἔλαβε εὐρεῖα μόρφωση
ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ ἐπέδειξε σπου-
δαῖο συγγραφικὸ ἔργο. Οἱ ὑψηλὲς
θεολογικὲς καὶ φιλοσοφικὲς μελέτες
του τὸν ἔκαναν σύντομα γνωστὸ
καὶ τὸν ὁδήγησαν νὰ λάβει 5 διδα-
κτορικοὺς τίτλους ἀπὸ κορυφαῖα
Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου.

Ἐπίσκοπος ἐκλέχθηκε μόλις στὰ
39 του χρόνια. Λίγο πρὶν τὸ τέλος
τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οἱ
Γερμανοὶ τὸν μετέφεραν στὸ
στρατόπεδο Νταχάου στὴν Γερ-
μανία. Ἀπελευθερώθηκε στὶς 8
Μαΐου τοῦ 1945. Λόγῳ τοῦ ὅτι τὴν
ἐξουσία στὴν Πατρίδα του κατέλαβε
τὸ ἀθεϊστικὸ κομμουνιστικὸ καθε-
στώς, αὐτοεξορίστηκε στὴν Ἀμερι-
κή. Ἐκοιμήθη προσευχόμενος
στὶς 17 Μαρτίου 1956 στὴν Ἱ. Μ.
Ἁγ. Τύχωνος στὶς ΗΠΑ. Τὸ ἱερό

του σκήνωμα ἐπέστρεψε στὴν Σερβία τὸ 1991. Στὶς 24 Μαΐου 2003 ἀνα-
κηρύχθηκε Ἅγιος ἀπὸ τὴν Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ μνήμη του
τιμᾶται στὶς 12 Μαΐου. Ὁ σύγχρονος καὶ φίλος του Ἅγιος Ἰωάννης
Μαξίμοβιτς τὸν εἶχε χαρακτηρίσει «Χρυσόστομο τῶν ἡμερῶν μας».
Ὁ Ἅγιος ἀγαποῦσε πολὺ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ σεβόταν πολὺ τὴν ἑλληνικὴ
Ἐκκλησία καὶ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία. 

Κατωτέρω παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίον, ποὺ εἶναι συγ-
κλονιστικὰ ἐπίκαιρα ἕως προφητικά:

Περὶ ἀλληλεγγύης
- Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Κι ὅταν κάνουμε τὸ καλό, ἂς μὴ ἀποκά-

μουμε. Γιατί, ἂν ἀντέξουμε ὥς τὸ τέλος, θὰ θερίσουμε τὸν καρπὸ στὸν κα-
τάλληλο καιρό… ἂς κάνουμε τὸ καλὸ σὲ ὅλους καὶ κυρίως σὲ αὐτούς, ποὺ
ἔχουν τὴν ἴδια πίστη μὲ ἐμᾶς» (Γαλ. 6, 9). 

Ὁ λαὸς σοφὰ λέει, πὼς τὸ πουκάμισο εἶναι πιὸ κοντὰ στὸ δέρμα ἀπ’ ὅτι
τὸ πουλόβερ. Κάνε λοιπὸν πρῶτα τὸ καλὸ στὰ ἀδέρφια σου, σ’
αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια πίστη μὲ σένα, στὴ συνέχεια στοὺς συγ-
γενεῖς, μετὰ στοὺς γείτονες καὶ ἔπειτα στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ εἶναι
μακριὰ ἀπὸ ἐσένα ὅσον ἀφορᾶ τὴν πίστη καὶ τὸ αἷμα, καὶ μετὰ στοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν στὰ πιὸ μακρινὰ μέρη τοῦ κόσμου.

Ἂς μὴ εἴμαστε, ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ ὀνομάζονται διεθνιστὲς καὶ εἶναι
ἕτοιμοι νὰ κάνουν τὸ καλὸ σ’ ἐκείνους ποὺ εἶναι πιὸ μακριά, ἐνῷ τὰ
ἀδέρφια μας τὰ πλησιέστερα στὸ αἷμα καὶ τὴν πίστη, τὰ ἀφήνουν
ἀβοήθητα, νὰ ταλαιπωροῦνται καὶ νὰ πεθαίνουν.

*  *  *
Περὶ Εὐρώπης καὶ Ἰουδαϊσμοῦ

- Αὐτοὶ (οἱ Ἰουδαῖοι) ὑπῆρξαν οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ, με-
γαλύτεροι καὶ ἀπὸ τὸν εἰδωλολάτρη Πιλᾶτο. Πάνω στὸ δαιμονικὸ θυμό
τους πρόφεραν καὶ τὸ φοβερὸ λόγο: «Τὸ αἷμα Του πάνω σὲ μᾶς καὶ τὰ
παιδιά μας». Ἔτσι τὸ ἀθῷο αἷμα Του ἔγινε τὸ μαστίγιο, ποὺ τοὺς διώ-
κει αἰώνια ἀπὸ τὴν μία χώρα στὴν ἄλλη.

Αἰῶνες μετὰ ἐκεῖνοι ποὺ σταύρωσαν τὸν Μεσσία, τὸν ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟ, τὸν ΥΙΟ τοῦ ΘΕΟΥ, μετέτρεψαν τὴν Εὐρώπη σὲ τόπο ποὺ πο-
λεμᾶ ἐνάντια στὸ ΘΕΟ! Ἡ Εὐρώπη σήμερα εἶναι ὁ τόπος, ὅπου ὁ παλαιὸς
Ἰσραὴλ καὶ ὁ σατανᾶς πολεμοῦν ἐναντίον τοῦ Οὐράνιου Πατέρα. Ἡ Εὐρώ-
πη αὐτὸ δὲν τὸ ξέρει. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ μοῖρα τῶν λαῶν της εἶναι σκοτεινὴ
καὶ γεμάτη ἀπελπισία! Ἡ Εὐρώπη πρῶτα ἀπὸ ὅλα δὲν γνωρίζει ποιὸς
εἶναι φίλος της καὶ ποιὸς εἶναι ἐχθρός της. Δὲν γνωρίζει ποιὸν νὰ ὀνομάσει
πατέρα της καὶ ποιὸν νὰ ὀνομάσει γιό της. Δὲν ξέρει τίποτε, ξέρει μόνο
ἐκεῖνο, ποὺ ὁ παλαιὸς Ἰσραὴλ τῆς δίνει ὡς γνώση. Δὲν πιστεύει σὲ τίποτε
ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνο, ποὺ τὴν διατάζει νὰ πιστεύει ὁ παλαιὸς Ἰσραήλ. Οἱ πιὸ
μορφωμένοι γιοὶ της εἶναι ἄθεοι μὲ τὴ συνταγὴ τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ. Οἱ με-
γαλύτεροι ἐπιστήμονές της διδάσκουν πὼς ἡ φύση εἶναι ὁ πιὸ σημαντικὸς
Θεὸς καὶ πὼς δὲν ὑπάρχει ἄλλος Θεὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φύση. Καὶ αὐτὸ ἡ
Εὐρώπη τὸ δέχεται.

Οἱ πολιτικοί της σὰν ὑπνωτισμένοι μιλοῦνε γιὰ τὴν ἰσότητα τῆς κάθε πί-
στης καὶ τῆς ἀπιστίας. Ἔτσι στὴν Εὐρώπη ἡ θρησκεία τοῦ παλαιοῦ Ἰσραὴλ
θέλει νὰ κατέχει τὴν ἴδια θέση μὲ τὸν Χριστιανισμό. Ὁ στόχος τοῦ παλαιοῦ
Ἰσραὴλ εἶναι νὰ πιέσει τόσο τὸν Χριστιανισμό, ὥστε αὐτὸς νὰ ὀπισθοχω-
ρήσει καὶ ὁ χριστιανοὶ νὰ γίνουν ἄθεοι. Ὅλα τὰ σύγχρονα σλόγκαν τῆς
Εὐρώπης τὰ ἔχει γράψει ὁ παλαιὸς Ἰσραήλ, ἐκεῖνος ποὺ σταύρωσε τὸν
ΧΡΙΣΤΟ. Ὁ παλαιὸς Ἰσραὴλ ἔγραψε τὰ συνθήματα γιὰ τὴ δημοκρατία, τὸ
σοσιαλισμό, τὶς ἀπεργίες, τὸν ἀθεϊσμό, τὴν ἀνοχὴ σὲ κάθε πίστη, τὴν ἐπα-
νάσταση σὲ κάθε τι, τὸν καπιταλισμὸ καὶ τὸν κομμουνισμό. Ὅλα αὐτὰ εἶναι
ἐμπνεύσεις τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ, δηλαδὴ τοῦ πατέρα τοῦ παλαιοῦ Ἰσραήλ,
τοῦ διαβόλου. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ κάνει μὲ στόχο νὰ ὑποτιμήσει τὸ ΧΡΙΣΤΟ,
νὰ τὸν ὑποτιμήσει καὶ στὸ θρόνο του νὰ βάλει τὸ δικό του Μεσσία, ποὺ
χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ τὸ ξέρει, εἶναι αὐτὸς ὁ σατανᾶς.

Εἶναι παράξενο πώς οἱ Εὐρωπαῖοι δέχονται αὐτὸν τὸν ἀγώνα ἐναντίον
τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ, δέχονται τὰ ψέματα γιὰ ἀλήθεια, δέχονται τὰ συνθήματά
του. Αὐτὸ πράγματι εἶναι ἄξιο ἀπορίας στὰ χρόνιά μας καὶ τίποτε ἄλλο.
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι μικρότερης σημασίας ἢ ἀσήμαντα. Τὸ πιὸ σημαν-
τικὸ ἀπὸ ὅλα εἶναι πώς ἡ χριστιανικὴ Εὐρώπη ἔγινε δούλη τοῦ παλαιοῦ
Ἰσραήλ, ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα τοῦ φωτός, οἱ ἐπιθυμίες της, οἱ
σκέψεις της καὶ τὰ ἔργα της δὲν εἶναι εὐλογημένα ἀπὸ τὸν Θεό, ἀφοῦ δέ-
χτηκε τὸν διάβολο γιὰ πατέρα της.

*  *  *
- Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, ὅπως κάποτε

ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν, ἐπειδὴ τὸ ζήτησαν
οἱ Γαδαρηνοί. Ὅμως μόλις ἀπομακρύνθηκε, ἦρθε ὁ πόλεμος, ἡ φτώχεια,
ἡ φρίκη, ἡ καταστροφή. Ξαναγύρισε στὴν Εὐρώπη ἡ προχριστιανικὴ
βαρβαρότητα τῶν Ἀβάρων, τῶν Οὕννων, τῶν Λογγοβάρδων ἀλλὰ σὲ μέ-
γιστη φρίκη. Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ πῆρε τὸν Σταυρό Του καὶ τὴν εὐλογία Του καὶ
ἀπομακρύνθηκε ἐκδιωγμένος καὶ λυπημένος. Ἔμεινε τὸ σκοτάδι καὶ
ἡ βρωμιά. Ἐσεῖς τώρα ἀποφασίστε μὲ ποιὸν θὰ πάτε. Μὲ τὴν σκο-
τεινὴ καὶ βρωμερὴ Εὐρώπη ἢ μὲ τὸν ΧΡΙΣΤΟ;

Περὶ παπισμοῦ καὶ προτεσταντισμοῦ
- Τί εἶναι ἡ Εὐρώπη; Αἵρεση; Εἶναι αἵρεση. Ἀρχικὰ ἦταν παπικὴ

αἵρεση, στὴ συνέχεια λουθηρανικὴ αἵρεση καὶ μετὰ καλβινικὴ αἵρε-
ση... Τὸ τέλος αὐτῶν τῶν αἱρέσεων εἶναι ὁ ἀθεϊσμός, δηλαδὴ οἱ
εὐρωπαῖοι ἄθεοι ποὺ δὲν ὑπῆρχαν ποτὲ μέχρι τώρα στὴν ἱστορία
τῆς ἀνθρωπότητας. Δηλαδὴ ὁ πρῶτος γιὸς εἶναι αἱρετικὸς καὶ ὁ δεύ-
τερος γιὸς εἶναι ἄθεος. Πῶς μπορεῖ μία τέτοια πολιτεία νὰ ἐπιβιώσει;
Πῶς βρέθηκαν ἀνάμεσα στοὺς ἀνόητους καὶ οἱ Σέρβοι; Εἶναι μία ἐρώτηση,
στὴν ὁποία εἶναι δύσκολο νὰ βροῦμε ἀπάντηση.

*  *  *
- Στενοχωριέμαι γιὰ τὴν Εὐρώπη, γιατί θὰ καταστραφεῖ ὅπως ἡ Κα-

περναούμ. Οἱ περήφανοι πύργοι της θὰ γκρεμιστοῦν, θὰ καταστρα-
φοῦν καὶ οἱ λεωφόροι της θὰ μετατραποῦν σὲ τόπους, ποὺ θὰ φυ-
τρώσουν θάμνοι μὲ ἀγκάθια, ὅπου θὰ κάνουν τὴ φωλιά τους τὰ φίδια.
Στὸν τόπο ποὺ τώρα ἀκούγονται φωνὲς ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, θὰ
ἀκούγονται κραυγὲς ἀπὸ κουκουβάγιες καὶ οὐρλιαχτὰ ἀπὸ τσακάλια.

Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Εὐρώπη νόμισε γιὰ τὸν ἑαυτό της πὼς ἐκπολιτί-
στηκε, τότε ἦταν καὶ ποὺ ἀγρίεψε. Τὴ στιγμὴ ποὺ νόμισε πὼς τὰ ἤξε-
ρε ὅλα, τότε ἦταν καὶ ποὺ παραφρόνησε. Τὴν στιγμὴ ποὺ νόμισε
πὼς ἀπέκτησε μεγάλη δύναμη, τότε ἦταν καὶ ποὺ ἔχασε ὅλη της τὴ
δύναμη.

*  *  *
- Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ Θάνατος καὶ ὁ Χριστὸς ἡ ζωή.
- Εὐρώπη εἶναι ὁ Πάπας καὶ ὁ Λούθηρος, ἡ κορεσμένη δηλαδὴ

ἀνθρώπινη ἀπληστία καὶ ὁ ἱκανοποιημένος μέχρι ἔσχατου βαθμοῦ
ἀνθρώπινος νοῦς. Ὁ Πάπας εἶναι τὸ συνώνυμο τῆς ἀνθρώπινης
ἀπληστίας γιὰ ἐξουσία. Ὁ Λούθηρος εἶναι τὸ συνώνυμο τῆς ἀνθρώ-
πινης θέλησης νὰ ἑρμηνεύσει, ἐξηγήσει τὰ πάντα μὲ τὴ λογική. Ὁ
Πάπας παρουσιάζεται σὰν κυβερνήτης αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ ὁ Λού-
θηρος παρουσιάζεται σὰν ὁ ἐπιστήμονας αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

*  *  *
- Ἡ νέα Βαβυλώνα, αὐτὴ εἶναι ἡ Εὐρώπη!

*  *  *
- Ἐσὺ Σερβία (Ἑλλάδα…) πῶς ἔμπλεξες καὶ μπερδεύτηκες; Φύγε

ἀπὸ τὸ πλοῖο ποὺ βυθίζεται. Φύγε ἀπὸ τὴν σιωνιστικὴ Εὐρώπη καὶ
στρέψου πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἱστορία σου!

Σημ. τοῦ ἀντιγραφέα: Ὅπου ὑπάρχει ἡ λέξη Σερβία-Σέρβοι ἂς θέσουμε
τὴ λέξη Ἑλλὰς-Ἕλληνες καὶ ἴσως ἀντιληφθοῦμε πόσο μᾶς ἀφορᾶ τὸ κεί-
μενο καὶ ὡς ἔθνος…

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς περὶ Εὐρώπης,
Παπισμοῦ, Λουθηρανισμοῦ καὶ ἸουδαϊσμοῦΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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σὲ αὐτά.
Οἱ περισσότεροι ἐν τέλει θὰ συμφωνοῦσαν μὲ

ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο πολὺ εὔστοχα δήλωσε καὶ ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος: «Τό συμπέρασμα
εἶναι ὅτι δὲν βγάζω κανένα συμπέρασμα»! Ἐνῷ ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, σὲ
ἄρθρο του ποὺ ἀναλύει τὰ σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα γεγο-
νότα, διαπιστώνει ὅτι: «ἀποφασίστηκε κάτι ποὺ εἶναι
ἀντικείμενο σεμιναρίου διπλωματίας».

Παρὰ λοιπὸν τὸ γεγονὸς ὅτι, στὴν παροῦσα στιγμὴ
τουλάχιστον, ἡ συμμετοχὴ καὶ ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλη-
σίας, φαίνεται νὰ “ἀναβαθμίζεται” στὴ διαδικασία αὐτὴ
τῆς βελτίωσης τῶν προγραμμάτων, πρᾶγμα καθ’
ἑαυτὸ σαφῶς θετικὸ ἀλλὰ καὶ πιὸ νόμιμο, τὸ ζήτημα
παραμένει ὡς πρὸς τὸ ἐὰν θὰ ἔπρεπε ἢ ὄχι νὰ ἀπο-
συρθεῖ τελείως τὸ συγκεκριμένο ΠΣ τοῦ ΜτΘ (στὸ
ὁποῖο πρόγραμμα, ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ ἀξιοποιήσι-
μα σημεῖα), καθ’ ὅτι αὐτό:

α) Ὁδηγεῖ τοὺς μαθητὲς μὲ μεθοδολογικὴ παγίδευ-
ση, σὲ μία ξένη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ συγκε-
κριμένη-ἐκκοσμικευμένη θρησκευτικὴ ἀντίληψη καὶ ἐν
γένει θρησκευτικότητα· τὸν πανχριστιανικὸ καὶ παν-
θρησκειακὸ συγκρητισμό, δηλαδὴ σὲ αἵρεση.

Συνιστᾶ ἔτσι καθ’ ἑαυτὸ (χωρὶς βέβαια νὰ εἶναι
γνωστό, τὸ πῶς θὰ ἐνεργήσει ὁ κάθε ἐκπαιδευτικός),
τὸ ποινικὸ ἀδίκημα τοῦ προσηλυτισμοῦ (Σύντ.
ἄρθ. 13, παρ. 2, ΑΝ 1363/1938), κάτι τὸ ὁποῖο ἐπιβε-
βαιώνουν ἔγκριτοι νομικοὶ, ἀλλὰ ...“ὁμολογεῖται” κιό-
λας (ἐμμέσως) ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ προγράμματα. Ἐνδει-
κτικῶς μονάχα, αὐτῆς τῆς διαδικασίας ἀποδόμη-
σης τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν παιδιῶν, ἀνα-
φέρεται ὅτι οἱ μαθητὲς πρέπει:

● «νὰ τολμήσουν νὰ κινηθοῦν πρὸς τὸν ἄλλον
χωρὶς προκαταλήψεις καὶ νὰ ἐξετάσουν διαφορετικὲς
ἰδέες καὶ ἐκδοχὲς γιὰ τὴν ἀλήθεια»! (ΟΕ σελ. 76)

● «Ἡ γνώση εἶναι ἀληθινή, ὅταν μᾶς ἐλευθερώνει
ἀπὸ ὅ,τι ὀνομάζεται «πρόσδεση στὸ παρελ-
θόν(!)» ...«Καμιὰ ἀπόδειξη δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ μὲ
«ἐλαφριὰ καρδιά», τίποτε δὲν θεωρεῖται δεδομένο»
(ΠΣ. σελ. 21).

Εἶναι σαφὲς (συμφώνως πρὸς ΑΣΤ. ΚΩΔ. ἄρθ.
1518, Ν.1329/1983), ὅτι ὅπως οἱ γονεῖς εἶναι ἐκεῖνοι
ποὺ ὀφείλουν νὰ μεριμνοῦν γιὰ τὸ παιδί τους, σὲ ποιὸ
γιατρὸ θὰ πάει, τὸ ποῦ θὰ μείνει, τὰ τῆς ἐκπαιδεύσε-
ώς του κτλ. τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴ θρησκευτικότητά
του, ἰδίως μέχρι 12-13 ἐτῶν, καθ’ ὅτι αὐτὴ ἀφορᾶ τὴν
ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητάς του. Μία θρησκευτι-
κότητα τὴν ὁποία κατόπιν, μπορεῖ ἐλεύθερα (στὴ χώ-
ρα μας τουλάχιστον) νὰ διαμορφώσει ὅπως τὸ ἴδιο
ἐπιθυμεῖ. Ἂς ἀναρωτηθεῖ ἀλήθεια ἐπ’ αὐτοῦ ὁ καθέ-
νας: Ὑπάρχει ἆραγε γονιός, (ἐκτὸς πολὺ εἰδικῶν πε-
ριπτώσεων), ὁ ὁποῖος ἀναθρέφει τὰ μικρὰ παιδιὰ του
ἐνσταλάζοντάς τους θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ ἐν
γένει θρησκευτικότητα, ἀντίθετη μὲ τὴ δική του;

Εἶναι ἀρκούντως χαρακτηριστικὴ γιὰ παράδειγμα ἡ
Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώ-
που (ΕΣΔΑ), 1ο πρόσθ. πρωτόκ. ἄρθ. 2: «Οὐδείς δύ-
ναται νὰ στερηθῆ τοῦ δικαιώματος ὅπως ἐκπαιδευθῆ.
Πᾶν Κράτος ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν ἀναλαμβανομένων
ὑπ' αὐτοῦ καθηκόντων ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς μορφώσε-
ως καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως θὰ σέβεται τὸ δικαίωμα
τῶν γονέων, ὅπως ἑξασφαλίζωσι τὴν μόρφωσιν
καὶ ἐκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως πρὸς τὰς
ἰδίας αὐτῶν θρησκευτικάς καὶ φιλοσοφικάς πε-
ποιθήσεις».

Ἐάν τώρα τὰ μικρὰ παιδιὰ προτρέπονται γιὰ ἀμφι-
σβήτηση, “χειραφέτηση” ὅπως τὸ ἀποκαλοῦν(!),
«ἀπὸ ὅ,τι ὀνομάζεται “πρόσδεση στὸ παρελθόν”», γιὰ
ἀλλεπάλληλο (ἀνὰ)στοχασμὸ πάνω σὲ διάφορες θρη-
σκευτικότητες, ταυτόχρονη ἀξιολόγηση αὐτῶν, “σύν-
θεση” (βλ. σύγχυση) καὶ “ἐλεύθερο”-”ὑπεύθυνο”
αὐτοπροσδιορισμό, ἐὰν ὅλα αὐτὰ κ.ἄ. ἀπευθύνονται
σὲ ἡλικίες 7-14 ἐτῶν, τότε αὐτὸ ἀκριβῶς συμβαίνει, ἡ
προαναφερθεῖσα ἀξιόποινος πράξη· δηλαδή: «ἡ
...διὰ καταχρήσεως τῆς ἀπειρίας ἢ ἐμπιστοσύνης ἢ δι’
ἐκμεταλλεύσεως ...τῆς πνευματικῆς ἀδυναμίας
(ὅλα αὐτὰ φυσικά, ἰσχύουν σαφῶς γιὰ παιδιὰ 7-16
ἐτῶν), ἄμεσος ἢ ἔμμεσος προσπάθεια πρὸς διείσ-
δυσιν εἰς τὴν θρησκευτικὴν συνείδησιν ....ἐπὶ
σκοπῷ μεταβολῆς τοῦ περιεχομένου αὐτῆς (ΑΝ
1363/1938, ἄρθ. 4, παρ. 2/ ΑΝ1672/1939, ἄρθ. 2,
παρ. 2)» καὶ γιὰ τὴν ὁποία, ἰδιαίτερα ἐπιβαρυντικὸ
στοιχεῖο θεωρεῖται, τὸ ἐὰν αὐτὴ ἡ ἀξιόποινος πράξη
ἐνεργεῖται σὲ σχολεῖο (ΑΝ 1363/1938, ἄρθ. 4, παρ. 3).

Ἔτσι λοιπὸν τὸ μάθημα, ἀντὶ νὰ ἀναπτύσσει τὴν
ἤδη ἀπὸ τὴν οἰκογένεια διαμορφωθεῖσα θρησκευ-
τικὴ συνείδηση, τελικὰ τὴν ἀλλοιώνει καὶ τὴ χειραγω-
γεῖ.

β) Τὸ ΝΠΣ κάθε ἄλλο παρὰ θρησκειολογικὸ μπορεῖ
νὰ χαρακτηριστεῖ! Ἀποτελεῖ θὰ λέγαμε μᾶλλον, ἕνα
πολυθρησκευτικὸ “μόρφωμα”! Μὲ τὸν μόλις ἀπὸ
τὴν Γ” Δημοτικοῦ “βομβαρδισμό” τῶν παιδιῶν μὲ πο-
λυποίκιλες καὶ ἀξεδιάλυτες φιλοσοφικοθρησκευτικὲς
ἔννοιες, δοξασίες, συμβολισμούς, πρακτικὲς καὶ ἀντι-
λήψεις, ἕνα “μεῖγμα” δηλαδὴ ἀκατάλληλο πολλὲς
φορὲς ἀκόμα καὶ γιὰ ἐνήλικες, δημιουργεῖ θεολογικὴ
καὶ ἐπιστημονικὴ σύγχυση· ἐνῷ ἐνίοτε, παρουσιά-
ζει ὡς Ὀρθόδοξες, θέσεις καὶ πρακτικὲς οἱ ὁποῖες κά-
θε ἄλλο παρὰ ὀρθόδοξες εἶναι (πχ. «τὸ σπάσιμο τοῦ
ροδιοῦ»(!), περὶ τῆς Ὑπαπαντῆς ἑνοτ. 5, Γ΄ δημ.)· ἢ
διδάσκονται κάποιες θέσεις-ἀντιλήψεις ὑποτίθεται
κοινῶς ἀποδεκτές, κατ’ ἀκρίβεια ὅμως, σαφῶς κατα-
δικασθεῖσες ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Γιὰ παράδειγμα, ἑνότητα ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὶς
διάφορες χριστιανικὲς ὁμολογίες-αἱρέσεις, τιτλοφορεῖ -
ται: «Διαφορετικὲς παραδόσεις, κοινὴ συνείδηση(!)»·
ἐπίσης, ἀναφορὰ στὴν πανθρησκειακὴ συμπροσευχὴ
τῆς Ἀσσίζης 1986 (ΠΣ σελ. 130), Ἤ καὶ τὸ ὄντως πα-
ράδοξο ἀπὸ χριστιανικῆς ἀπόψεως, στὴ Θεμ. Ἑν. 2,3
τῆς Γ”Λυκείου (ΠΣ σελ. 71) μὲ τίτλο: «ΣΥΜΒΙΩΣΗ»
[ἀντὶ γιὰ «ΓΑΜΟΣ»(!)], ὅπου γράφει στὴ στήλη
«ἀξιολόγηση»: «Ὁρισμὸς τῆς συμβίωσης καὶ τοῦ
ἀντιθέτου της, τῆς μοναξιᾶς. Ἀπαρίθμηση σύγχρο-
νων μορφῶν συμβίωσης» (Ἆραγε, θὰ συμπεριλαμ-
βάνεται καὶ ...ἡ τῶν ὁμοφυλόφιλων “ζευγαριῶν”;). Δη-
λαδὴ μὲ βάση τὸ μάθημα, ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἀντιδια-
στέλλεται ἀπὸ τὴ μοναξιά, εἶναι ἡ συμβίωση –ἔτσι γε-
νικὰ- σὲ κάθε της μορφὴ (ἔστω κι ἂν ἀπορρίπτονται
ἀπὸ κάποιους μερικὲς)· ἐνῷ ὡς γνωστό, κατὰ τὴ χρι-
στιανικὴ διδασκαλία ὁ γάμος, δὲν ἀντιδιαστέλλεται
μονάχα ἀπ’ τὴ μοναξιὰ ἀλλὰ κατ’ οὐσία, ἀπὸ κάθε
ἄλλη μορφὴ “συμβίωσης”! Ἀλήθεια ...καὶ αὐτὸ
σύμπτωση;

γ) Εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὸ καθ’ ὅτι, ὅπως ἐπισημάν-
θηκε, φαίνεται πὼς ἀγνοεῖ στοιχειωδῶς τὶς ἡλικιακὲς
ἰδιαιτερότητες (Ν. 1566/85, ἄρθ. 1, 3ββ) καὶ ἀνάγκες
τῶν μαθητῶν. Μελετώντας τὰ προγράμματα κανείς,
τουλάχιστον ἕως τὸ γυμνάσιο, αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη
παρέμβασης παιδαγωγῶν, παιδοψυχολόγων ἀλλὰ
καὶ ...εἰσαγγελέως!

δ) Ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐπίσης, προτρέπει τοὺς μα-
θητὲς σὲ δραστηριότητες στερημένες ἱεροπρέπειας
(πχ. κοσμικὰ τραγούδια ἢ λογοτεχνικὰ κείμενα ἀσύν-
δετα μὲ τὸ ὑπὸ μελέτη θέμα), ἢ χριστιανικὰ-ἠθικὰ ἐπι-
λήψιμες (πχ. "κύκλος κουτσομπολιοῦ"!), ἕως καὶ ἀσε-
βεῖς ἢ βλάσφημες (Π.Κ. ἄρθ.198)! Σὲ ἑνότητα τῆς Α΄
λυκείου ἀναφορικὰ μὲ τὴν ἐπικοινωνία μεταξὺ ἀνθρώ-
που καὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐνδεικτικὴ δραστηριότητα προ-
τείνεται τὸ τραγούδι ...«Μπαγάσας»(!) τοῦ Νικόλα
Ἄσιμου (ΟΕ σελ. 50).

Χρειάζεται ἀλήθεια ἰδιαίτερη νοημοσύνη καὶ κόπο,
ὥστε νὰ ἀντιληφθεῖ-φανταστεῖ κανείς, σὲ τί μέγεθος
παρεκτροπῆς, ἐμπαιγμὸ τῶν θείων, ἐνδεχομένως χει-
ρονομίες, σὲ τί πρότυπα πνευματικότητας μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει τοὺς μαθητὲς μιᾶς τάξης 14-15 ἐτῶν, ἕνα

τραγούδι μὲ στίχους: «Ρὲ μπαγάσα, περνᾶς καλὰ ἐκεῖ
πάνω ...σὰν σὲ χαζεύω δὲν χαμπαριάζεις»! 

Ἂς φανταστοῦμε ὅμως καὶ τὴν ἔντονη ὁπωσδήπο-
τε, ἀμηχανία ἢ καὶ δυσφορία ἐνδεχομένως, πολλῶν
ἐνσυνείδητων παιδιῶν (καὶ ἀσφαλῶς, ὄχι μόνο Ὀρθο-
δόξων). Ἔπειτα ἀπὸ μία τέτοια ...”βιωματική”(!) προσ -
έγγιση τοῦ ζητήματος, μὲ τί ἀλήθεια τρόπο (καὶ μοῦ -
τρα), θὰ διδάξει κάποιος σ’ αὐτὰ τὰ παιδιά, τὴν 3η
ἐντολὴ ποὺ λέει: «Οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ
Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ» (μὲ προχειρότητα, χωρὶς σε-
βασμό); Τί εἰκόνα πράγματι καὶ ...”Ὀρθόδοξη” μαρτυ-
ρία πρὸς τοὺς ἑτερόδοξους-ἑτερόθρησκους; Ὅσοι
ἀπ’ αὐτοὺς ἀπομείνουν νὰ μὴ γελᾶνε, θὰ μᾶς λυ-
ποῦνται καὶ μὲ τὸ δίκιο τους!

ε) Παραβιάζει ἢ παρακάμπτει κυριολεκτικὰ
πλῆθος νόμων[6] (Ν. 1566/85, ἄρθ. 1, 1α- μὴ δυνά-
μενος νὰ καταργηθεῖ, Ν. 590/1977-Α 146, ἄρθ. 2 καὶ
ἄρθ.9, παρ.5-6), ἀποφάσεις δικαστηρίων καὶ τοῦ ΣτῈ
(3356/1995, 2176/1998, ΕΦ.Ἀθην. 299/1988, τὶς ὁρι-
στικὲς καὶ τελεσίδικες ποὺ δὲν ὑπόκεινται σὲ κανένα
ἄλλο ἔνδικο μέσο [Ν.3068/202, ἄρθ. 1-5]: Δ.ΕΦ.Χαν.
115/2012, Δ.ΕΦ.Χαν. 1/2015), ἄρθρων τοῦ Συντά-
γματος (ἄρθ. 3 παρ.1, ἄρθ.5 παρ.1-2, ἄρθ.16 παρ.2,
ἄρθ.13 παρ.1), διεθνῶν συμβάσεων περὶ ἀνθρωπί-
νων δικαιωμάτων[7], ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχή τῆς πρὸς τὸ
νόμο καὶ τὸ Σύνταγμα ἰσότητας τῶν πολιτῶν (Σύντ.
ἄρθ. 4, πάρ.1-2) καθ’ ὅτι ὡς γνωστὸ πλέον, ἑτερόδο-
ξες-ἑτερόθρησκες μειονότητες (Καθολικοί, Ἑβραῖοι,
Μουσουλμάνοι), κάνοντας χρήση τῶν ἔννομων δι-
καιωμάτων τους, ἐξασφαλίζουν γιὰ τὰ παιδιὰ τους
θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση σύμφωνη μὲ τὶς θρησκευτι-
κές τους πεποιθήσεις (Ν. 4386, ἄρθ. 5, τὸ ὁποῖο προσέ-
θεσε τὴν παρ. 4 στὸν Ν. 1771/1988 [Α” 171], ἄρθ.
16)· κάτι ποὺ φυσικὰ συμβαίνει κατὰ κανόνα καὶ σὲ
ὅλη τὴν Εὐρώπη, ἀνάλογα μὲ τὶς τοπικὲς πληθυ-
σμιακὲς ἰδιαιτερότητες καὶ προϋποθέσεις. Ἐκτὸς
αὐτοῦ, οἱ Ἱεραρχίες τῶν μειονοτήτων αὐτῶν, ὄχι μόνο
προτείνουν (οὐσιαστικὰ διορίζουν) τοὺς διδάσκοντες,
ἀλλὰ καθορίζουν -καὶ εὔλογα- τὸ περιεχόμενο τοῦ μα-
θήματος.

Πρέπει ἐδῶ νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι οἱ ἐκπαιδευτικοὶ, οἱ
ὁποῖοι ἐκτελοῦν προδήλως ἀντισυνταγματικὴ ἐντολή,
ὅταν μάλιστα συνιστᾶ ποινικὸ ἀδίκημα, κατ’ ἀκρίβεια
καὶ μὲ βάση τὸν ὑπαλληλικὸ καὶ τὸν ποινικὸ κώδικα
(Υ.Κ. ἄρθρα 106/107/110, Π.Κ. ἄρθ. 21) δὲν ἀπαλ-
λάσσονται λόγῳ ἄγνοιας, τῶν πειθαρχικῶν καὶ ποι-
νικῶν τους εὐθυνῶν. Δικαιοῦνται, ἀλλὰ καὶ ὑποχρε-
ώνονται νὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἐκτελέσουν τὴν Ὑπουρ-
γικὴ αὐτὴ ἀπόφαση, ἐν προκειμένῳ τὸ ΝΠΣ τοῦ ΜτΘ
(Υ.Π. ἄρθ. 25, παρ. 3,1).

Βέβαια ὅλοι ἀναγνωρίζουν καὶ κατανοοῦν ὅτι οἱ
αὐθαιρεσίες αὐτὲς καὶ προχειρότητες τῆς κυβέρνησης
ἔχουν οὐσιαστικὰ συγχύσει, “παγιδεύσει”, ἀλλὰ καὶ
ἀφήσει ἐκτεθειμένους τοὺς ἀγαπητοὺς καὶ ἄξιους κά-
θε σεβασμοῦ καὶ συμπαράστασης ἐκπαιδευτικούς
μας, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται χωρὶς νὰ εὐθύνονται, κυριο-
λεκτικὰ στὴ “μέση”, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν παραπάνω
αὐθαιρεσιῶν καὶ ἐνεργειῶν. Πλὴν ὅμως ὀφείλουν,
καθ’ ὅτι τοὺς ἐμπιστευόμαστε τὰ παιδιά μας,
ὅπως ἐνημερωθοῦν ἐπὶ τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ζητή-
ματος· σὲ κάθε περίπτωση νὰ ἔχουν ἴδια ὑπεύθυνη
γνώμη καὶ τοποθέτηση.

στ) Συντρέχουν τέλος, βάσιμοι λόγοι ἀπόσυρσης
τοῦ ΝΠΣ[9], λόγῳ ἐνεργῆς συμμετοχῆς σχολικοῦ
συμβούλου τοῦ ΙΕΠ, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στὴ διαδι-
κασία ἐκπόνησης καὶ ἀξιολόγησης τῶν προγραμμά-
των, σὲ συμβούλιο διεθνοῦς ἱδρύματος (δημιούργημα
νεοβουδιστικῆς ὀργανώσεως) τὸ ὁποῖο προωθεῖ
ἐκπαιδευτικὰ πανθρησκειακὰ προγράμματα γιὰ
παιδιὰ καὶ ὡς ἐκ τούτου, εὐνόητο εἶναι ἡ συγκρητι-
στικὴ αὐτὴ λογικὴ ποὺ διέπει τὰ ΝΠΣ τοῦ ΜτΘ, νὰ θε-
ωρεῖται κάθε ἄλλο παρὰ σύμπτωση! Ἀξιοσημείωτο
εἶναι τὸ ὅτι μέχρι στιγμῆς, δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ τουλά-
χιστον, καμία ἀπάντηση-διάψευση ἐκ τοῦ συγκεκριμέ-
νου σχολικοῦ συμβούλου.

Μέχρι λοιπὸν τὴν ἀξιολόγηση τῶν προγραμμάτων
στὸ τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, μήπως θεωρεῖται δε-
δομένο ὅτι ὡς γονεῖς ὀφείλουμε νὰ “παραδώσουμε”,
ὥστε νὰ ὑποστοῦν ὅλα τὰ παραπάνω, ὡς πειραματό-
ζωα τὰ ἀνυποψίαστα καὶ ἀνήμπορα νὰ ἀμυνθοῦν
παιδιά μας; Ἢ μήπως ὅλα τὰ παραπάνω, οἱ παιδα-
γωγικοὶ κίνδυνοι, ἡ παραβίαση ἀνθρωπίνων δικαιω-
μάτων, ἡ ἄσκηση προσηλυτισμοῦ, παύουν αὐτόματα
νὰ ἰσχύουν ἢ ἀναστέλλονται κι αὐτά, μέχρι τὴν ὅποια
(θετικὴ ἢ ἀρνητικὴ) ἀξιολόγησή τους;

Ἀποκαλυπτικὸ ἀκόμα εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι παρὰ
τὴν μετατροπὴ αὐτὴ τοῦ μαθήματος (σύμφωνα καὶ μὲ
ἔγγραφο Σχολικοῦ Συμβούλου Θεολόγων Α΄ Ἀθή-
νας), οἱ ἀπαλλαγὲς ἑτερόδοξων καὶ ἑτερόθρησκων
μαθητῶν ...συνεχίζουν νὰ ἰσχύουν! Ἀλήθεια, ἐὰν ἔτσι
ἔχουν τὰ πράγματα, δημιουργοῦνται οἱ ἑξῆς εὔλογες
ἀπορίες:

● Ἀφοῦ λοιπὸν τὸ μάθημα μετατράπηκε ὅπως λένε
σὲ θρησκειολογικὸ (πρᾶγμα ἀναληθές), ἢ οὐδετερό-
θρησκο καὶ ἄρα ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους, ἀφοῦ ὑποτί-
θεται ὅτι δὲν συντρέχουν πλέον λόγοι ἀπαλλαγῆς ἀπὸ
κανένα, πῶς καὶ γιατί διατηροῦν παρὰ ταῦτα οἱ ἑτερό-
δοξοι-ἑτερόθρησκοι τὸ δικαίωμα ἀπαλλαγῆς, ἐπικα-
λούμενοι λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης;

● Τὸ ὅτι τὸ ΝΠΣ ἐπιβάλλεται μονάχα στοὺς Ὀρθό-
δοξους μαθητές, αὐτὸ δὲν συνιστᾶ αὐτόματα καὶ μία
ρατσιστικὴ (ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ[;] ...τί εἰρωνεία!) καὶ
στοχοποιημένη ἐνέργεια ἐναντίον τῶν παιδιῶν αὐτῶν
καὶ τῶν γονιῶν τους; (ἀλλὰ καὶ παραβίαση, ξανὰ τῆς
ἀπὸ τὸ ἄρθ. 4, παρ. 1-2 τοῦ Συντ. ἀρχῆς τῆς ἰσότητας
ἔναντι τῆς πολιτείας) Ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν πε-
ποιθήσεων τοῦ καθενὸς πάντως, οἱ ἀπαντήσεις -ἀλλὰ
καὶ οἱ φιλοσοφικοθρησκευτικὲς “ἀγκυλώσεις” κάποι-
ων- εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ προφανεῖς!

Εἶναι ἢ δὲν εἶναι τελικὰ ὅλα τὰ παραπάνω στὰ ὅρια
τῆς φαιδρότητας-ἕνα “θέατρο” τοῦ παραλόγου; Πόση
εἰλικρίνεια καὶ σύνεση χρειάζεται, ὥστε νὰ ὁμολογήσει
κανείς, τὴν ὑφιστάμενη αὐτὴ καὶ ἄδικη γιὰ τοὺς Ὀρθο-
δόξους ἀνισότητα ἀλλὰ καὶ στοχοποίηση;

Ἀξίζει ἐδῶ ἐνδεικτικὰ νὰ ἐνθυμηθοῦμε τοὺς λόγους
τοῦ μακαριστοῦ πρώην καθηγούμενου τῆς Ἱ.Μ. Γρη-
γορίου Ἁγ. Ὄρους π. Γεωργίου Καψάνη, ὁ ὁποῖος σὲ
ἄρθρο του τὸ 2012, μὲ τίτλο: «ΤΟ ΝΠΣ ΤΟΥ ΜτΘ.
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ», εἶχε γράψει:
«Θὰ ἦταν προτιμότερο γι’ αὐτὸν (τὸν Ὀρθόδοξο ἑλλη-
νικὸ λαὸ) νὰ καταργηθεῖ τὸ μάθημα καὶ νὰ προσφέρει
μία Ὀρθόδοξη παιδεία στὰ παιδιὰ του ἔξω ἀπὸ τὸ δη-
μόσιο σχολεῖο, παρὰ νὰ ἀποδεχθεῖ μία δημόσια μύη-
ση στὴν ἐπερχόμενη Πανθρησκεία».

Ἐπαληθεύοντας τέλος (πρᾶγμα ποὺ θὰ ἔκαναν οἱ
περισσότεροι ὅσων θὰ μελετοῦσαν τὰ ΝΠΣ καὶ τὰ κεί-
μενά τους), τοὺς λόγους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
κ. Ἱερωνύμου κατὰ τὴν εἰσήγησή του στὴν Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (4/10/2016), προσωπικὰ
κι ἐγώ:

«Τὰ καινούργια προγράμματα τὰ ὁποῖα μελέτησα,
μὲ ἔπεισαν ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ Θρησκευτικά, ἀλλὰ
γιὰ μία ἐπιχείρηση ἀλλοιώσεως τῆς πίστεώς
μας».

Ταπεινὰ φρονῶ ὅτι ἐὰν ἡ ἀλλοίωση αὐτὴ ἐπικρατή-
σει στὴ δημόσια ἐκπαίδευση τὰ ἑπόμενα χρόνια, θὰ
εἶναι μία ἐκπαιδευτικὴ προσέγγιση χωρὶς ἐπιστροφή!
Ἐκτὸς αὐτοῦ τὰ ΝΠΣ, ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ὁποίων στηρί-
ζεται στὴν προπαγάνδα, τὴ βαθιὰ ἄγνοια καὶ τὶς
ἀπειλὲς, εἶναι ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ὑγιῆ ψυχοπνευμα-
τικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν (ὄχι μόνο τῶν Ὀρθοδό-
ξων) καὶ τῆς προσωπικότητάς τους καὶ ἄρα, τὸ ἰδανι-
κότερο ἐν τέλει θὰ ἦταν μᾶλλον, ὄχι νὰ ἐφαρμοστοῦν
καὶ κατόπιν νὰ βελτιωθοῦν, ἀλλὰ νὰ ἀποσυρθοῦν
ὁριστικά, ξεκινώντας ὅπως ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
κ. Ἱερώνυμος εἶχε πεῖ, «ἀπὸ μηδενικὴ βάση».

Ἐκσυγχρονισμὸς τῆς ἐκπαιδεύσεως ἤ ἐπιχείρησις 
ἀλλοιώσεως τῆς πίστεως καὶ ἀξιόποινος πρᾶξις;

σθησαν ὡς «ὁμοφοβικοί», ἀντιλαμβάνεται κα-
νεὶς ὅτι εἰς τὴν Χώραν μας τείνει νὰ καταστῆ
μέτρον κρίσεως πάντων ὄχι τὸ Εὐαγγέλιον,
οὔτε κἄν μία ἠθική, ἀλλὰ ὁ φόβος! Ὁ φόβος
διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς γνώμης! Ὁ φόβος νὰ
ἐπαναλάβη κανεὶς αὐτὰ ποὺ διὰ χιλιάδες χρό-
νια ἐπίστευεν ὅλη ἡ ἀνθρωπότης!

Ἐν τῷ μεταξὺ ἀνέλαβε νέος Ὑπ. Παιδείας ὁ
πανεπιστημιακὸς κ. Κ. Γαβρόγλου. Ἐνῶ ἔχει
μόλις μερικοὺς μῆνας Ὑπουργὸς ἐξήγγειλε με-
ταρρυθμίσεις εἰς ὅλα τὰ ἐπίπεδα ἐκπαιδεύσε-
ως. Πρόκειται βεβαίως διὰ τὴν συνέχισιν με-
ταρρυθμίσεων, αἱ ὁποῖαι προετοιμάζοντο πρὸ
καιροῦ, εἰς σημεῖον ὥστε ἤδη ὁ κ. Φίλης ὡς
Ὑπουργὸς νὰ εἶχε παραδεχθῆ ὅτι οἰκοδομεῖ εἰς
τὰ θεμέλια ποὺ εἶχε θέσει ἡ κ. Διαμαντοπού-
λου, γνωστὴ καὶ αὐτὴ διὰ μετάβασίν της εἰς
τὴν λέσχην Μπίλντεμπεργκ, τὴν ὁποίαν ἐπε-
σκέφθη πρὸ ἔτους καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης.

Μία ἀπὸ τὰς «προοδευτικὰς» κινήσεις τοῦ
Ὑπουργοῦ εἶναι ἡ ἑβδομὰς μὲ θέμα «Σῶμα καὶ
Ταυτότητα» διά παιδιά καί γονεῖς. Ὡς ἀνεγνώ-
σαμεν εἰς τὴν ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας τῆς 23ης Δεκεμβρίου 2016 μὲ Ἀρ. Πρωτ.
Φ20.1/220482/Δ2:

«Ὁ θεσμὸς τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας ἀποσκοπεῖ
στὴν ἐνημέρωση
καὶ εὐαισθητοποί-
ηση τῶν μελῶν τῆς
σχολικῆς κοινότη-
τας σὲ ζητήματα
ποὺ ἅπτονται τῆς
Ἐκπαίδευσης γιὰ
τὴν Ἀειφόρο Ἀνά-
πτυξη καί, κατὰ τὸ
τρέχον ἔτος, ἑστιά-
ζει σὲ τρεῖς βασι-
κοὺς ἄξονες: α) τὴ
διατροφὴ καὶ τὴν
ποιότητα ζωῆς, β)
τὴν πρόληψη τοῦ
ἐθισμοῦ καὶ τῶν
ἐξαρτήσεων καὶ γ)
τὶς ἔμφυλες ταυτό-
τητες».

Τὸ ζήτημα τῶν
«ἐμφύλων ταυτο-
τήτων» περιλαμβάνει τὰς ἑξῆς ἑνότητας:

«Σωματικὲς ἀλλαγὲς στὴν ἐφηβεία,  Βιολογικὸ καὶ
Κοινωνικὸ Φῦλο, Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα στερεότυ-
πα, Ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ δικαιώματα τῶν γυ-
ναικῶν, Φῦλο, Σεξουαλικὸς Προσανατολισμὸς καὶ
Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, Ἔμφυλα στερεότυπα καὶ δια-
κρίσεις μὲ βάση τὸ φῦλο στὴν οἰκογένεια, στὴν ἐργασία
καὶ στὴν κοινωνία, Ἔμφυλη βία, ἐνδοοικογενειακὴ βία
καὶ βία κατὰ τῶν γυναικῶν Ὁμοφοβία καὶ Τρανφοβία
στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο».

Τὰ ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν εἶναι πολ-
λά. Ὑπάρχουν ἄφυλοι ταυτότητες; Ὁ σεξουα-
λικὸς προσανατολισμὸς εἶναι εὐρυτέρα ἔννοια
τοῦ γενετησίου προσανατολισμοῦ; κ.ἄ. Ἀνα-
τρέχοντες εἰς τὸ προσφερόμενον ὑλικὸν παρε-
τηρήσαμεν ὅτι τὸ ὑλικὸν ποὺ ὑπάρχει ἀναφέ-
ρεται κυρίως εἰς τὸν φεμινισμόν, ἐνῶ παρου-
σιάζει ἐλλείψεις ὡς πρὸς τὴν σύνδεσιν τοῦ
βιολογικοῦ μὲ τὸ κοινωνικὸν φῦλον (διάκρισιν
ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ ἐπιστήμη τῆς ψυχολο-
γίας), τὰ ὁποῖα τείνει ἁπλῶς νὰ ἀποσυνδέη.
Εἰς ἕνα ἀπὸ τὰ φυλλάδια ἀναφέρεται ὅτι:

«οἱ ἔμφυλες νόρμες μπορεῖ νὰ εἶναι τόσο βαθιὰ ριζω-
μένες ποὺ συχνὰ οἱ ἄνθρωποι τὶς ἀποδέχονται σὰν «κά-
τι δεδομένο» καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὸ πόσο δραστικὰ
διαμορφώνουν τὶς προσδοκίες καὶ τὴ συμπεριφορά μας.
Γιὰ παράδειγμα, τὰ ἀγόρια εἶναι πιθανότερο νὰ ἐπιδοκι-
μάζονται ἂν παίζουν μὲ αὐτοκινητάκια ἢ ἐργαλεῖα, ἐνῶ
τὰ κορίτσια παροτρύνονται πολὺ περισσότερο νὰ παί-
ζουν μὲ κοῦκλες καὶ νὰ φροντίζουν τὴν ἐμφάνισή τους». 

Τὸ παράδοξον εἶναι ὅτι ἡ συμπερίληψις τῆς
«Ὁμοφοβίας καὶ Τρανσφοβίας», θέμα
ἐντελῶς ἀπαράδεκτον, δὲν δικαιολογεῖται
οὔτε ἀπὸ τὸ προσφερόμενον ὑλικόν! Μήπως
τελικῶς προκαλεῖται μόνον σύγχυσις εἰς τοὺς
νέους καὶ τοὺς γονεῖς; Πάντως ἀποκαλύπτε-
ται πλέον ὅτι αἱ προεξαγγελίαι τοῦ κ. Φίλη διὰ
εἰσαγωγὴν μαθήματος «σεξουαλικῆς διαπαι-
δαγωγήσεως» ὑπηρετοῦνται εἰς τὸ ἀκέραιον
καὶ ἀπὸ τὸν νέον Ὑπουργόν.

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Εἰς ἐκκρεμότητα εὑρίσκεται ἡ κατάληξις τοῦ

μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ὁ Ὑπουργὸς
παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τὴν τηλεόρασιν
τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ συγκεκριμένως
εἰς τὴν τηλεοπτικὴν ἐκπομπὴν «Βουλῆς
Βῆμα» τῆς 20ῆς Ἰανουαρίου 2017. Ὁ Ο.Τ. κα-
τέγραψε καὶ παραθέτει τὴν συνέντευξιν:

«-Ἄνοιξε μία συζήτηση γιὰ τὸ ἂν τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν θὰ εἶναι ἐπιλογῆς ἢ ὑποχρεωτικό.

-Πρῶτον, δὲν ἄνοιξε ἡ συζήτηση, ὑπῆρξε μία ἀρθρο-
γραφία κάποιων ἐφημερίδων. Ἡ συζήτηση μὲ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ μὲ ἄλλους Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν καὶ τὴν εὐθύνη νὰ μᾶς δώσουν τὰ σχόλιά τους
γιὰ τὸ πρόγραμμα σπουδῶν νομίζω ὅτι πάει πολὺ κα-
λά. Ὑπῆρξε ὅπως γνωρίζετε μία συνάντηση μὲ τὸν
Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν κ. Φίλη, ὑπῆρξαν συζητήσεις,
συνεννοήσεις. Αὐτὲς ἀκολουθοῦμε στὸ ἀκέραιο καὶ
ἐπιμένω στὸ ἀκέραιο. 

-Ἄρα ὁ διάλογος δὲν εἶναι ἀπὸ μηδενικὴ βάση;
-Ὁ διάλογος δὲν εἶναι ἀπὸ μηδενικὴ βάση. Ὁ διάλο-

γος συνεχίζεται ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἦταν καὶ περιμένουμε καὶ
τὶς ἀπόψεις τῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ πρόγραμμα
σπουδῶν. 

-Μιλᾶμε τώρα γιὰ τὴν θρησκειολογία;
-Μιλᾶμε γιὰ ἕνα πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ ὁποίου ὁ

κορμὸς θὰ εἶναι προφανῶς ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ποὺ θὰ
ἐκσυγχρονιστεῖ ὡς πρὸς τὶς γνώσεις γιὰ τὶς ἄλλες θρη-
σκεῖες. Ξέρετε ὅμως, καὶ αὐτὸ τὸ συζήτησα μὲ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο καὶ μὲ τοὺς Μητροπολίτες ποὺ εἶναι
στὴν ἐπιτροπή, ὅταν γίνεται ἕνας διάλογος ἂς εἴμαστε
ἀνεκτικοὶ στὶς διαφορετικὲς ἀπόψεις. Διάλογος ποὺ λέ-
ει θὰ καταλήξουμε σὲ αὐτὸ δὲν ὑπάρχει. Βεβαίως, ἐμεῖς
συμφωνήσαμε μὲ τὴν Ἐκκλησία σὲ αὐτὰ ποὺ συμφω-
νήσαμε καὶ θὰ τηρηθοῦν ὅλα αὐτά.

-Πῶς ἄνοιξε τὸ θέμα ἂν θὰ εἶναι ἐπιλογῆς τὸ μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν;

-Ὑπῆρξε μία πρόταση ἀπὸ τὸ ΙΕΠ ποὺ στὴν Γ΄ τάξη
τοῦ Λυκείου οὐσιαστικὰ ἔλεγε ἡ γλώσσα νὰ εἶναι τὸ μό-
νο ὑποχρεωτικὸ μάθημα καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μαθήματα νὰ
μποροῦν νὰ εἶναι ἐπιλογῆς μόνο στὴν Γ΄ Λυκείου. Ἀλλὰ
εἶναι μία πρόταση. Ἐγὼ χαιρετίζω αὐτὴν τὴν πρόταση,
γιατί πάντα οἱ προτάσεις σὲ βάζουν νὰ σκεφτεῖς. Δὲν
ὑπάρχει συζήτηση ἀπὸ τὸ μηδέν. Ὡραῖα, νὰ ἀρχίσουμε
νὰ συζητᾶμε λοιπόν. Φανταστεῖτε νὰ μὴ μοῦ κάνατε τὶς
ἐρωτήσεις ἢ νὰ μὴ ἤσαστε προετοιμασμένη καὶ νὰ λέ-
γαμε ὡραῖα νὰ συζητήσουμε. Δὲν θὰ συζητούσαμε θὰ
λέγαμε ἀερολογίες. Ἄρα συζητᾶς πάντα μὲ βάση μία
πρόταση. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες προτάσεις ποὺ εἶναι
διαφορετικὲς καὶ προβλέπουν νὰ εἶναι ὑποχρεωτικό.
Νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνας πλοῦτος γιὰ τὸ πῶς θὰ κα-
ταλήξουμε. Ξέρετε, τὸ καλύτερο ἀπ’ ὅλα, τὸ θετικὸ ποὺ
βλέπω ὅτι εἶναι, καὶ τὸ βλέπω καὶ ἐλπίζω νὰ συνεχιστεῖ
καὶ ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Ἐκκλησίας νὰ μὴ δραματο-
ποιοῦμε τὰ πράγματα. Δὲν εἶναι τὸ τέλος τοῦ κόσμου.

Συζητᾶμε καὶ ἐδῶ εἴμαστε πέντε πάνω πέντε κάτω ποὺ
λένε, δὲν χάθηκε καὶ ὁ κόσμος. Κεῖ ποὺ χάθηκε ὁ κό-
σμος εἶναι ὅταν τὰ δραματοποιοῦμε καὶ θεωροῦμε ὅτι
ἂν δὲν γίνει αὐτὸ εἶναι τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Ἄρα μέσα
στὸ πλαίσιο τῶν συμφωνιῶν συζητᾶμε καὶ ἐδῶ εἴμαστε
νὰ πάρουμε τὶς πολιτικὲς ἀποφάσεις.

- Πῶς ἀποτιμᾶται τὴν συνάντηση ποὺ εἴχατε μὲ τὸν
Πατριάρχη;

-Ἔχω τὴ μεγάλη τύχη ὄχι μόνο νὰ κατάγομαι, ἀλλὰ
νὰ ἔχω μεγαλώσει στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἔχω τε-
λειώσει τὸ λύκειο στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἔφυγα
σὲ μεγάλη ἡλικία, τὸ «Ζωγράφειο» ὅπου εἶχα τὴ χαρὰ
νὰ πάω ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας, ἐνῶ κάθε φορά ποὺ
πάω στὴν Πόλη τὸ ἐπισκέπτομαι, γιατί καὶ ὁ διευ-
θυντὴς καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ εἶναι πολὺ φίλοι μου. Ἐπι-
σκέφθηκα τὸν Παναγιώτατο. Ἡ ἀφορμὴ ἦταν πρῶτον
νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ γιὰ πρώτη φορά ὡς Ὑπουργὸς Παι-
δείας καὶ νὰ βρῶ τὴν εὐκαιρία ποὺ ἦταν τὸ τέλος τῶν
ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ 25 χρόνια τῆς Πατριαρχίας του. Ἡ
τελευταία ἐκδήλωση ἦταν ἕνα δεῖπνο μὲ ὅλους τοὺς
μαθητὲς καὶ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Πόλης μαζὶ
καὶ μὲ τὸν Παναγιώτατο, ὁπότε θεώρησα ὅτι ἦταν ἡ
ἰδανικὴ εὐκαιρία καὶ μίλησα μαζί του.

- Τί σᾶς εἶπαν γιὰ τὰ προβλήματά τους;
-Κατ’ ἀρχὴν τοῦ μετέφερα τοῦ χαιρετισμοὺς τοῦ Μα-

καριώτατου Ἀρχιεπίσκοπου κ. Ἱερώνυμου καὶ ὁ ἴδιος
μοῦ μίλησε μὲ τὰ θερμότερα λόγια γιὰ τὸν Μακαριώτα-
το, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπικοινώνησα καὶ τοῦ μετέφερα τοὺς

χαιρετισμοὺς καὶ
αὐτὸ νομίζω ὅτι
ἦταν ἕνα πολὺ
καλὸ στοιχεῖο. Τὸ
δεύτερο εἶναι τὰ
γνωστὰ προβλή-
ματα τῆς ὁμογένει-
ας τῆς Πόλης. Ἕνα
ἀπὸ τὰ σοβαρὰ
προβλήματα ποὺ
θὰ πρέπει ἡ ἴδια ἡ
ὁμογένεια νὰ λύσει
εἶναι τὸ θέμα τῶν
σχολείων καὶ τῆς
ἐκμάθησης τῆς
γλώσσας. Εἶναι ἕνα
σοβαρὸ πρόβλημα
ποὺ ἡ ὁμογένεια
ἔχει ὅλα τὰ ἐχέγγυα,
γιὰ νὰ τὸ λύσει καὶ
βεβαίως ὑπάρχει τὸ

θέμα τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τῆς Χάλκης.

-Πόσο ἐφικτὸ εἶναι νὰ ὑλοποιηθεῖ τὸ αἴτημα αὐτὸ μέ-
σα στὸ κλῖμα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὴν πλευρὰ
Ἐρντογάν;

-Ἡ Τουρκία περνάει μία πολὺ σοβαρὴ κρίση ταυτό-
τητας αὐτὴ τὴ στιγμὴ καὶ οἱ ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς κρί-
σης εἶναι σ’ ἕνα χρόνιο πρόβλημα ποὺ ἔχει ἡ Τουρκία
ὡς πρὸς τὴν ταυτότητά της. Οἱ ἀναφορὲς στὸ Ὀθωμα-
νικὸ παρελθὸν αὐξάνουν, οἱ ἀναφορὲς στὸ Ἰσλὰμ εἶναι
πολὺ σοβαρὲς καὶ πολὺ ἀνησυχητικές.

-Ἀντιμετωπίζει ἕνα σοβαρότατο πρόβλημα μὲ τὴν
τρομοκρατία.

-Ἀντιμετωπίζει ἕνα σοβαρότατο πρόβλημα μὲ τὴν
τρομοκρατία, ἀντιμετωπίζει ἕνα σοβαρότατο πρόβλη-
μα μὲ τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ εἶναι στὰ νοτιοα-
νατολικά, ἀρχίζει νὰ ἀντιμετωπίζει ἕνα πολὺ σοβαρότα-
το πρόβλημα οἰκονομικὸ καὶ βεβαίως ἀντιμετωπίζει
ἕνα πολὺ σοβαρότατο πρόβλημα δημοκρατίας μὲ τοὺς
συναδέλφους μας στὰ πανεπιστήμια νὰ ἔχουν ὑποστεῖ
ἀπαράδεκτες διώξεις καὶ αὐτὸ ὅλο σὲ ἕνα πλαίσιο κα-
τασκευῆς ἐχθροῦ ποὺ εἶναι ὁ Γκιουλέν. Ἀνεξαρτήτως
τῶν εὐθυνῶν τοῦ Γκιουλὲν αὐτὴ ἡ σύνθετη κατάσταση
στὴν ὁποία ἔτσι καὶ ἀλλιῶς ὁδηγοῦνταν ἡ Τουρκία δὲν
μπορεῖ νὰ ἑρμηνευθεῖ μὲ μόνον ἕνα αἴτιο. Μέσα σὲ
αὐτὸ τὸ πλαίσιο προφανῶς εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ ἐπα-
ναλειτουργία τῆς Χάλκης, διότι ἡ Χάλκη πάντα ὑπῆρξε
προφανῶς ἕνα μέρος θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης ἀλλὰ
καὶ ἕνα μέρος δημοκρατικῆς παιδείας τῶν ἀτόμων, τῶν
μαθητῶν ποὺ εἶχαν φοιτήσει ἐκεῖ. Ὅλοι τους ἔχουν νὰ
ποῦν τὰ καλύτερα λόγια. Ὑπάρχει τώρα μία πρωτο-
βουλία στὴν Ἀκαδημία στὴν Κρήτη τὸ Πατριαρχεῖο νὰ
ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἐκπαιδεύσει τοὺς ἱερεῖς. Αὐτὰ
πρέπει νὰ τὰ δοῦμε θετικὰ κατὰ τὴ γνώμη μου, πρέπει
νὰ τὰ συζητήσουμε καὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Νομίζω ὅτι εἶναι πράγματα ποὺ θὰ λυθοῦν, γιὰ νὰ μπο-
ρέσουμε νὰ ἔχουμε τὴν προοπτικὴ στὴν Πόλη ὄχι τόσο
πολὺ ἂν οἱ Ρωμιοὶ θὰ ἐπιβιώσουν ὅσο μὲ ποιοὺς τρό-
πους θὰ ἐπιβιώσουν, γιατί ἡ ἱστορία παίζει πολὺ περί-
πλοκα καὶ πονηρὰ παιχνίδια».

Ὁ Ὑπουργὸς προσεπάθησε νὰ εἶναι ἰδιαιτέ-
ρως προσεκτικὸς εἰς τὰς ἀπαντήσεις του. Δὲν
ἐδεσμεύθη πάντως διὰ τὴν ὑποχρεωτικότητα
τοῦ μαθήματος, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐφανέρωσε ποία
εἶναι ἡ συμφωνία μὲ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἐμμέσως
πλὴν σαφῶς ἄφησεν αἰχμὰς ὅτι ἡ Ἐκκλησία
προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλη τὴν ἄποψίν της καὶ
ἐξωθεῖ τὰς καταστάσεις εἰς τὰ ἄκρα, ὡς τὸ
μάθημα νὰ μὴ ἀφορᾶ αὐτήν(!), ἀλλὰ ἦτο
σαφὴς ὅτι αἱ ἀποφάσεις θὰ εἶναι τῆς πολιτεί-
ας, ὡς ἀκριβῶς ἐπανελάμβανε πάντοτε καὶ ὁ
κ. Φίλης. Ἡ εἴδησις πάντως ἦτο ὅτι ἡ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης θὰ παραμείνη κλειστὴ
καὶ ὅτι νέα Σχολὴ τοῦ Πατριαρχείου θὰ κα-
ταστῆ ἡ Ἀκαδημία τῆς Κρήτης! Διατί; Δὲν
ἐπαρκοῦν τὰ ὀκτὼ θεολογικὰ τμήματα τῆς
Ἑλλάδος;

Εἰς τὸ κρίσιμον ζήτημα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ
μαθήματος ὁ Ὑπουργὸς δὲν ἔδωσε σαφεῖς
ἀπαντήσεις, ἄν καὶ ὁ κ. Στ. Γιαγκάζογλου
προχωρεῖ εἰς τὴν συγγραφὴν τῶν νέων ἐγχει-
ριδίων. Τὴν ἀπάντησιν τὴν δίδει ὅμως ἡ ἀναρ-
τημένη εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστοτόπον τοῦ Ἰνστι-
τούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς εἰσήγησις
τοῦ καθ. Martin Rothgangel, Κοσμήτορος
τῆς Προτεσταντικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς
Βιέννης, προσκεκλημένου τοῦ Τμήματος Θε-
ολογίας ΑΠΘ μὲ θέμα «Μάθημα Θρησκευ-
τικῶν καὶ Θρησκειολογία:  Σχέση ἀντιπαρά-
θεσης ἢ συνύπαρξη παιδαγωγικῆς ἀναγκαιό-
τητας», τῆς 9ης Δεκεμβρίου 2016, εἰς τὸ τέ-
λος τῆς ὁποίας γράφονται τὰ ἑξῆς:

«Ὅταν ἀναφερόµαστε στὶς ἐκπαιδευτικὲς διαδικα-
σίες καλλιέργειας τῆς θρησκευτικῆς µόρφωσης, ἔχει
βαρύνουσα σηµασία γιὰ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ἡ δυνα-
τότητα νὰ διαµορφώνουν τὸ Μάθηµα τῶν Θρησκευ-
τικῶν µἐ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ ὑλοποιεῖται µεθοδικὰ
ἡ ἐναλλαγὴ ἀνάµεσα στὸν θρησκευτικὸ λόγο ποὺ
ἐκφράζουν οἱ µαθητὲς βάσει τῶν ἐµπειριῶν καὶ τῶν
γνώσεων ποὺ ἔχουν γιὰ τὴν οἰκεία τους παράδοση (=
ἡ προοπτικὴ ἔσωθεν) καὶ τὸν θρησκειολογικὸ-θεωρη-
τικὸ λόγο ποὺ οἱ ἴδιοι διατυπώνουν περὶ τῆς θρη-
σκείας (= προοπτικὴ ἔξωθεν). Μὲ αὐτὴ τὴν µεθοδολο-
γία δὲν ὑποδηλώνεται ὅτι ὑφίστανται δύο διαφορε-
τικὲς πρα-γµατικότητες, ἀλλὰ ἐκφράζεται ἡ ἀνάγκη
πολυδιάστατης προσέγγισης τῆς µιᾶς καὶ αὐτῆς
πραγµατικότητας»… Μὲ µία προσεκτικότερη µατιά,
ὅλη αὐτὴ ἡ ἐν κατακλεῖδι ἐπιχειρηµατολογία µᾶς ὁδη-
γεῖ στὴ διαπίστωση ὅτι τὰ ὅρια εἶναι ρευστὰ ἀνάµεσα
στὸν θρησκευτικὸ λόγο ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ θρησκευ-
τικὸ βίωµα καὶ στὸν λόγο ποὺ λαµβάνει ἀποστάσεις
καὶ διατυπώνει στοχασµοὺς περὶ τῆς θρησκείας, ὅπως
ἐπίσης καὶ ἀνάµεσα στὴ Θεολογία καὶ τὴ Θρησκειολο-
γία. Ταυτόχρονα καθίσταται εὐνόητο, ὅτι, ὅσον ἀφορᾶ
στὴ θρησκευτικὴ µόρφωση, ἡ χοντροκοµµένη ἐναλλα-
κτικὴ “Θεολογία ἢ Θρησκειολογία” εἶναι ἐντελῶς
ἐσφαλµένη· µᾶλλον θὰ πρέπει νὰ κλείνουµε πρὸς τὸ
συµπληρωµατικὸ σχῆµα «Θεολογία καὶ ταυτόχρονα
Θρησκειολογία».

ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΣ...

Ὁ π. Μᾶρκος μὲ ἐστήριξε...
Ἀξιότιμε κ. διευθυντά,
σᾶς ἀποστέλλω μία ἑνότητα ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἐκδόσεις μας μὲ τὸν γενικὸ

τίτλο «ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ», Σπουδὴ 1η, Σπουδὴ 2η καὶ
Σπουδὴ 3η μὲ τὴν παράκληση νὰ συνδράμετε καὶ ἐσεῖς μέσῳ τοῦ «Ὀρθο-
δόξου Τύπου» στὴν προβολὴ τοῦ ἔργου μας, καρπὸ κόπων καὶ μόχθων.

Καλὴ δύναμη στὸ ἔργο σας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων γιὰ τὴν
κατανόηση τοῦ αἰτήματός μας.

Μὲ ἐκτίμηση
Κ. Ἀγγελίδης

ΥΓ. Θυμᾶμαι τὶς ὡραῖες ἀναμνήσεις ἀπὸ τὰ 1984- 1985 ὅταν
ὁ π. Μᾶρκος ἔστελνε τὸν κ. Παντελῆ νὰ μὲ πάρει ἀπὸ τὸν ἠλε-
κτρικὸ νὰ μὲ πάει γιὰ μαθήματα βυζαντινῆς στὸ Δημοτικὸ Διο-
νύσου, τὶς ὡραῖες λειτουργίες καὶ ἀγρυπνίες στὸν Ἅγ. Γεώργιο,
τὶς παρουσίες του στὶς συναυλίες μας στὸ Μέγαρο Μουσικῆς.

Διατί τόσαι ἐπαφαί μὲ τὸ Ἰσραήλ;
Κύριε Διευθυντά,

τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ κάνει τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ νὰ διαφέρει τόσο
πολὺ ἀπὸ τοὺς ἄλλους εὐρωπαίους ἡγέτες σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ κυρίως τὴν ἐξω-
τερικὴ πολιτική; Κάποιος σοβαρὸς λόγος πρέπει νὰ ὑπάρχει, ποὺ μιμεῖται
σὲ ὅλα τοὺς πολιτικοὺς τοῦ Ἰσραήλ.

Γνωρίζουμε ὅλοι πόσο ἀρνητικοὶ εἶναι οἱ εὐρωπαῖοι πολιτικοὶ στὴν εἴσο-
δο στὶς χῶρες τους προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν. Μάλιστα πολλὲς
χῶρες ἔκλεισαν τὰ σύνορά τους στὴ νεοφανῆ μεταναστευτικὴ λαίλαπα. Ὁ
δὲ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν τῆς Γερμανίας ἐτόνισε πρόσφατα ὅτι τοὺς ξέ-
νους, ποὺ εἰσέρχονται παράνομα στὴ χώρα του θὰ τοὺς ἐπαναπροωθεῖ
στὴν Ἑλλάδα!... Ἀλλὰ καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ντό-
ναλντ Τούσκ διαβεβαίωσε σὲ ὁμιλία του στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ὅτι «δὲν
πρόκειται νὰ ἐπαναληφθεῖ τὸ 2015, ἔτος ποὺ οἱ ροὲς προσφύγων καὶ
παράνομων μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη ἔφθασε τὸ 1,5 ἑκατομμύριο».

Ἀντίθετα, ὁ κ. Τσίπρας συνεχίζει νὰ μὴ ἀντιδρᾶ στὴν καθημερινὴ εἴσοδο
στὰ νησιά μας ἑκατοντάδων Ἀσιατῶν. Στὴν δὲ ὁμιλία του στὸν Ο.Η.Ε. συν -
έστησε νὰ διευκολύνουμε τὶς ροὲς τῶν ξένων στὴν Εὐρώπη. Τί σημαίνουν
αὐτά; Τὸ μυστήριο λύθηκε ὅταν διαβάσαμε στὸν Τύπο ὅτι ὁ κ. Τσίπρας
εἶναι στενὸς συγγενὴς τοῦ ἄλλοτε στρατάρχη τοῦ Ἰσραὴλ Μοσὲ Νταγιάν.
Εἶναι ἀκόμη καὶ ἀνηψιὸς (ἤ κάτι τέτοιο) τοῦ Ἰσραηλινοῦ ἀξιωματούχου
Δαβὶδ Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ἦταν τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Μοσὲ Νταγιάν! Καθένας ἄς
βγάλει τὰ συμπεράσματά του γιὰ τὸν πρωθυπουργό μας, ποὺ πρόσ φατα
κατήργησε τὰ θρησκευτικά, πρᾶγμα ποὺ κανεὶς ἄλλος δὲν διανοήθηκε πο-
τέ...

Μὲ τιμή
Ἰωάννης Θεοδωρόπουλος

Ἀπάντησις Ο.Τ.:
Ἀξιότιμε κ. Θεοδωρόπουλε, ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ εἶναι πλέον

σύνθετος ἀπ’ ὅσον τὴν παρουσιάζουν κάποια ἔντυπα ὡς κατευ-
θυνομένην ἀπὸ «συγγενεῖς», διὰ νὰ προκαλέσουν ἐντύπωσιν.

Ἡ Χίλαρι Κλίντον καταφεύγει εἰς τὴν νεκρομαντείαν;
Κύριε διευθυντά,

ξεφυλλίζοντας μερικὲς παλιὲς καὶ ξεχασμένες σημειώσεις μου ἀπὸ τὸ
βιβλίο: Ὁ τελευταῖος παγκόσμιος δικτάτορας μετ’ ἐκπλήξεως στὴν σελί-
δα 25 διάβασα τὸ ἑξῆς καταπληκτικό:

«Ἡ σύζυγος τοῦ Κλίντον Χίλαρυ Ράτχαμ Κλίντον, ὅπως εἰπώθηκε, ἐπι-
κοινωνοῦσε μὲ τὸ πνεῦμα τῆς νεκρῆς Ἐλεονώρας Ροῦσβελτ (σύζυγο
τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ, Φραγκλῖνο Ροῦσβελτ). Αὐτὸ ἀναφέρθηκε στὸ
ραδιοφωνικὸ πρόγραμμα Rush Limbugh μέσῳ 600 ραδιοσταθμῶν ἀπὸ
ἄκρον εἰς ἄκρον τῶν ΗΠΑ, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1993.

Ἡ ἐπικοινωνία μὲ πνεύματα νεκρῶν ὅμως λέγεται νεκρομαντεία -μία
ἀποκρυφιστικὴ τεχνική- καὶ ἀπαγορεύεται ρητῶς ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ
(Λευϊτ. κ΄ 6) τῶν χριστιανῶν. Συνιστᾶ ἐπικοινωνία μὲ δαίμονες, ποὺ με-
ταμφιέζονται σὲ πνεύματα ἐξεχουσῶν νεκρῶν προσωπικοτήτων».

Πόσοι ἄλλοι ἡγέτες λαῶν καταφεύγουν σὲ τέτοιους τρόπους καὶ τε-
χνικὲς σὲ μάγους, μάγισσες, μέντιουμ κ.λπ., γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν γιὰ τὸ
μέλλον τῆς ἐξουσίας τους;

Δικαιολογημένοι εἶναι οἱ ἡγέτες τῶν σημερινῶν εἰδωλολατρικῶν θρη-
σκειῶν, ἰνδουϊσμοῦ, βουδισμοῦ, κομφουκιανισμοῦ, ζωροαστρισμοῦ, σα-
τανισμοῦ κ.λπ., ἀλλὰ ἐντελῶς ἀδικαιολόγητοι εἶναι οἱ βασισμένες στὴν Πα-
λαιὰ Διαθήκη θρησκεῖες κυρίως μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, Ἰουδαϊσμοῦ,
Χριστιανισμοῦ καὶ μωαμεθανισμοῦ.

Ἡ χριστιανικὴ Εὐρώπη καὶ Ἀμερικὴ κατακλύζεται ἀπὸ αἱρέσεις παπι-
σμοῦ καὶ προτεσταντισμοῦ μὲ διαστρεβλωμένες διδασκαλίες, ποὺ εἶναι
σωστὰ καταστήματα καὶ δημιουργήματα τῶν δαιμόνων.

Τὸ ὅτι παρὰ τὶς ὡς φαβορὶ διαβεβαιώσεις καὶ ἐκτιμήσεις τῆς ἐκλογῆς τῆς
κ. Κλίντον ὡς τῆς πρώτης κυρίας τῶν ΗΠΑ καὶ πλανητάρχισσας, ἡ ἀνέλ-
πιστη καὶ οἰκτρὰ ἀποτυχία της, μᾶς προκάλεσε ἀνακούφιση παρότι δὲν
γνωρίζουμε τὸ τί θὰ πράξη ὁ νεοεκλεγεὶς ἀντίπαλός της.

Ὅταν οἱ ὑψηλοὶ ἐξουσιαστὲς ἔχουν συμβούλους τὰ δαιμόνια τί καλὸ
μπορεῖ νὰ περιμένει ἡ ἀνθρωπότητα;

Παναγιώτης Ράπτης
Φιλιππιάδα

Πατὴρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ εὐλογημένοι, νὰ σᾶς πῶ τοῦτο• ἦταν μία ἁγία

μορφὴ στὴν Καλαμάτα, ἡ ὁποία ἤξερε τόσα πολλὰ γράμματα, ὥστε σὲ ἡλι-
κία 17 ἐτῶν νὰ βγάλη τὸ βιβλίο ποὺ εἶχε γράψει γιὰ τὰ πονηρὰ πνεύμα-
τα..., καὶ μελετώντας τὸν Λαναρά, ὁ ὁποῖος εἶχε πλανηθεῖ καὶ πίστευε ὅτι
δὲν ὑπάρχει διάβολος, χρειαζόσουν νὰ παίρνης ἀσπιρίνες, γιατί σὲ πονοῦ -
σε τὸ κεφάλι σου.

Αὐτὸς ἦταν ὁ πατὴρ Ἐπιφάνιος Ἰ. Θεοδωρόπουλος.
Ἀργότερα, ἔγινε Κληρικός, κι ὅταν περπατοῦσε στοὺς δρόμους τῆς Κα-

λαμάτας καὶ τύχαινε καὶ τὸν ἔβλεπα, γιατί πήγαινα πολλὲς φορὲς στό σπίτι
του, δὲν χρειαζόταν νὰ μοῦ κάνη κήρυγμα• μὲ ἐκεῖνο τὸ βλέμμα τὸ πύρινο
μέ ἀντιμετώπιζε καὶ μὲ τὴν καλημέρα καὶ μὲ τὸ χαίρετε. Ἔτσι λοιπόν, ὅποι-
ος παραδίδει τὸν ἑαυτό του στὸν Χριστό, φωτίζεται, ἀλλὰ καὶ φωτίζει ὁ
ἴδιος τούς ἄλλους. Ὅπως εἶπε ὁ Κύριός μας, ὁ Χριστός μας: «Ὑμεῖς ἐστε
τὸ φῶς τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω Ὄρους κειμέ-
νη,... ἄλλα λάμπει..» (Ματθ. Ε΄ 14-15). Ἔτσι λοιπὸν καὶ ὅταν ἔχουμε..., δὲν
κάνει νὰ πῶ πολλά, ὅταν ἔχουμε ἕνα Κληρικὸ ὁ ὁποῖος εἶχε ταπείνωσι, τό-
τε οἰκοδομεῖ, καὶ φτιάνει ἕνα ὡραιότατο σπίτι, ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ἔχει ὁ
Χριστὸς στὴν δικαιοδοσία Του, καὶ λέει: «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ
πολλαὶ εἰσιν» (Ἰω. ΙΔ΄ 2). Καὶ ἐὰν Τὸν ἐρωτήσουν:

- Κύριε, πότε Σου ‘μεῖνε χρόνος νὰ τὰ φτιάξης αὐτὰ Ἐσύ;
- Ὄχι -λέει-, τὰ φτιάξατε ἐσεῖς! Τάφτιαξαν οἱ εὐσεβεῖς Κληρικοί, οἱ ἀγωνι-

σταί, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς, γιὰ τὴν ταπείνωσι...
Πρωτοπρ. Ἀντ. Καραγιάννης

Ἐφημ. Ἱ.Ν. Ταξιαρχῶν
Ἄνω Πόλεως Θεσσαλονίκης

Διόρθωσις εἰς τό ἄρθρον διά τόν Ἀριστοτέλην
Κύριε Διευθυντά,

εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τὸν π. Πολύκαρπον Βενέτην, ὁ ὁποῖος
μοῦ ἐπεσήμανε 

«Ὅτι στό καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ Ἁγίων
Μετεώρων, δέν ὑπάρχει "ἡ προσωπογραφία τοῦ Ἀριστοτέλους, οὔτε καί
στά ἄλλα 5 μοναστήρια, τῶν Ἁγίων Μετεώρων». 

Ἔλαβα αὐτὴν τὴν πληροφορίαν ἀπὸ καθηγητήν, ὁ ὁποῖος
μοῦ τὸ ἀνέφερε ἀπὸ μνήμης. Προφανῶς ἀπὸ γλωσσικὸν ὀλί-
σθημα εἶπε «Ἀναπαυσᾶ» ἀντὶ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίου Νικολάου τοῦ
Σπανοῦ (ἡ λεγομένη τῶν «Φιλανθρωπινῶν»). Παρὰ τὴν ἀπου-
σίαν τοῦ Ἀριστοτέλους εἰς τὰ Μετέωρα, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ
μελέτη τοῦ Δρ. κ. Θεοχάρη Προβατάκη ὑπάρχουν ἀπεικονί-
σεις εἰς σπουδαίας Ἱ. Μονὰς καὶ θεολογικὰ κέντρα:

«Στὸ Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Βελλᾶς τῆς Ἠπείρου ποὺ κτίστηκε περὶ τὸν
11ον αἰώνα…Στὸ Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς ἀποκαλού-
μενης Γόλας ποὺ βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν κωμόπολη Γοράνοι
Σπάρτης…Στὴν Τράπεζα τῆς Μονῆς Λαύρας, τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ κτί-
στηκε κατὰ τὸ 1512…Στὸ παρεκκλήσι τῆς Παναγίας τῆς Πορταΐτισσας στὴ
Μονὴ Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους σώζονται ἀπὸ τὸ 1683… Στὸ ναὸ τοῦ
Προφήτη Ἠλία Σιάτιστας καὶ μάλιστα στὴ μεσημβρινὴ πλευρὰ τοῦ γυναι-
κωνίτη κάτω ἀκριβῶς ἀπὸ τὶς εἰκονογραφικὲς συνθέσεις τῶν προφητῶν
ποὺ ἱστορήθησαν τὸ 1744 μ.Χ… Στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νεγάδων
Ζαγορίου ποὺ κτίστηκε καὶ ἱστορήθηκε τὸ 1792…σὲ ναοὺς καὶ μοναστήρια
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Παλαιστίνης, τῆς Ἰταλίας, τῆς Σικελίας, τῆς Ρουμα-
νίας, τῆς Ρωσίας κ.ἄ.»

Μετὰ τιμῆς
Παῦλος Τρακάδας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ κ. Τσίπρας κατά τήν ἐκλογικήν του νίκην χαιρετᾶ
τά παριστάμενα σωματεῖα LGBT πού τόν ὑπεστήριξαν 
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Ἐπιστολή διαμαρτυρίας διά τήν θεματικήν 
ἑβδρομάδα περί «ἐμφύλων ταυτοτήτων»

Ἀριθμ. Πρωτ. 72, Ἐν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Ἰανουαρίου 2017 
Πρός Τόν Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν Παιδείας κ. Κωνσταντῖνον Γαβρόγλου                     
Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Ἐκζητῶν τήν Ὑμετέραν ἐπιείκειαν διά τήν ὄχλησιν τῆς ἡμετέρας ἐπιστολῆς
ὀφείλω νά ἀναφέρω ὅτι μετ’ αἰσθημάτων χαρᾶς καί ἀγαθῆς ἐλπίδος ἐπληρο-
φορήθημεν τήν εἴδησιν τῆς ἀναλήψεως τῶν Ὑμετέρων Ὑπουργικῶν καθη-
κόντων, διότι ἡ Ὑμετέρα ἐξαίρετος προσωπικότης ἀναγνωρίζεται διά τήν βα-
θύτητα τῆς ἐπιστημονικῆς Της πληρότητος καί τήν πολυσήμαντον συμβολήν
Της εἰς τά ἀκαδημαϊκά δρώμενα. Εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικόν τό γεγονός ὅτι
κοσμεῖσθε ὑπό ἐξαιρέτου ἤθους καί φέρετε ὡς προσωπικήν περιουσίαν πέ-
ραν τῶν Ὑμετέρων ἐπιστημονικῶν περγαμηνῶν καί τά τιμαλφέστατα θησαυ-
ρίσματα τοῦ Γένους, ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων.

Τυγχάνω Μητροπολίτης τῆς ναυλόχου πόλεως τοῦ Πειραιῶς καί κατά ταῦ -
τα ταπεινός διαχειριστής τοῦ ἱεροῦ της ἔργου, πού ἐντός τῆς ἀποκαραδο-
κίας τοῦ κτιστοῦ κόσμου, ἐγκαινίζει καί ἐγκαθιδρύει τήν ὑπερχρονικήν βασι-
λείαν τοῦ Παναγίου Θεοῦ. Πέραν τοῦ κοινωνικοῦ καί φιλογενοῦς καί φιλαν-
θρωπικοῦ ἔργου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, ἡ ὁποία σιτίζει καθημε-

ρινῶς 6.000 ἐμπεριστάτων συν -
ανθρώπων ἀδιακρίτως θρη-
σκείας, γλώσσης ἤ ἐθνοτικῆς
των καταγωγῆς, λειτουργεῖ διά
τοῦ Ἱδρύματος Προστασίας
Νεότητος Ἐκπαιδευτήρια μή
κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος,
τά ὁποῖα ἀνιδρύθησαν διά τῆς
πολυτιμήτου δωρεᾶς τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου Σισα-
νίου καί Σιατίστης κυροῦ Πολυ-
κάρπου Λιώση καί τῆς ἀόκνου
ποιμαντικῆς φροντίδος τοῦ
προκατόχου μου Μητροπολί-
του κ. Καλλινίκου. Ὡς εὐχερῶς
ἀντιλαμβάνεσθε, πρωταρχικός
σκοπός τῆς λειτουργίας καί τῆς
δράσεως τοῦ μή κερδοσκοπι-
κοῦ Ἱδρύματος Προστασίας
Νεότητος πού παραλλήλως
λειτουργεῖ καί Σχολάς Ἐκκλη-
σιαστικῶν Τεχνῶν, εἶναι καί ἡ
μεταλαμπάδευσις τῶν ζωπύ-

ρων τοῦ Γένους εἰς τήν διάδο-
χον γενεάν καί ἡ ἐγχρίστωσις

τῶν ὀρθοδόξων νέων καί ἡ δημιουργία ὁλοκληρωμένων χαρακτήρων δια-
πνεομένων ὑπό τοῦ ζειδώρου πνεύματος τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς καθ’ ἡμᾶς
ἀνατολῆς, πνεύματος ἐλευθερίας, φιλαλληλίας, συναντιλήψεως καί ἀπο-
δοχῆς τῆς ἑτερότητος καί ἀσφαλῶς πνεύματος ἡρωϊκῆς ἀντιστάσεως εἰς τόν
ὁλοκληρωτισμόν τῆς Νέας Ἐποχῆς, τῆς κυριαρχίας τῶν ἀγορῶν καί τῆς
ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας. Σημειωτέον ὅτι
ἐντός τῆς Μητροπολιτικῆς ἡμῶν περιφερείας δραστηριοποιοῦνται ἐναργῶς
δύο Ρωμαιοκαθολικά Σχολεῖα πού ἀνήκουν εἰς Ρωμαιοκαθολικά Μοναστικά
Τάγματα καί ἑπομένως ἡ λειτουργία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων εἶναι
ἐπιβεβλημένη καί ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος. 

Μετά πολλῆς ἐκπλήξεως καί βαθυτάτης ὀδύνης ἐπληροφορήθην ὅτι ἀπε-
στείλατε τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12. 2016 Ἐγκύκλιον τοῦ
Ὑμετέρου Ὑπουργείου τήν 23/12/2016 μέ θέμα: «Ὑλοποίηση στό Γυμνάσιο
Θεματικῆς Ἑβδομάδας καί Εὐαισθητοποίησης σέ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθι-
σμοῦ- Ἐξαρτήσεων καί Ἐμφύλων Ταυτοτήτων κατά τό Σχολικό ἔτος 2016-
2017» καί εἰς τό Γυμνάσιον τῶν Ἐκπαιδευτηρίων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πει-
ραιῶς εἰς τήν ὁποίαν ἐντέλλεσθε εἰς τήν ἑνότητα «Ἔμφυλες Ταυτότητες» πού
ἀφοροῦν τούς ἐφήβους μαθητάς, -τριες νά ἐνασχοληθοῦν μέ θέματα : «1. Σω-
ματικές ἀλλαγές στήν Ἐφηβεία, 2. Βιολογικό καί Κοινωνικό φῦλο, 3. Ἀποδο-
μώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα καί 4. Ἀνθρώπινα δικαιώματα καί δικαιώματα
τῶν γυναικῶν» Εἰς τήν ἑνότητα πού ἀφορᾶ γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς, ἀναφέ-
ρεται πέραν τῶν ἄλλων καί τό θέμα: «ἡ ὁμοφοβία καί ἡ τρανφοβία στήν κοι-
νωνία καί τό σχολεῖο». Καλοῦνται δέ οἱ ἔφηβοι μαθηταί. -τριες, ὅπως ἔχουν
«βιωματικές προσεγγίσεις μαζί μέ τήν πληροφόρηση πού ἐπιτρέπουν στήν
συνέχεια τήν ἀναστοχαστική διαδικασία καί διευκολύνουν τήν ἀνάπτυξη τῆς
κριτικῆς στάσης» (σελ. 2) καί ὑποχρεοῦται ὁ σύλλογος τῶν διδασκόντων νά
κοινοποιήση ἕως τίς 10.2.2017 τελικόν σχέδιον ὑλοποιήσεως τῆς θεματικῆς
ἑβδομάδος εἰς τόν ἁρμόδιον Σύμβουλον Παιδαγωγικῆς εὐθύνης τοῦ Σχολείου
(σελ. 5).

Ἐπιτραπήτω μοι μετά πολλοῦ σεβασμοῦ νά ἀναφέρω ὅτι οἱ ἕτερες δύο
ἑνότητες τῆς θεματικῆς ἑβδομάδος πού προβλέπονται εἰς τήν Ὑμετέραν
Ἐγκύκλιον «Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς» καί «πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξαρτή-
σεων» εἰλικρινῶς τιμοῦν τό Ὑμέτερον Ὑπουργεῖον καί τήν σχετική εἰσήγησι
τοῦ ΙΕΠ καί αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωσι, ὅπως ἐκ προσώπου τῶν Ἐκπαιδευ-
τηρίων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως συγχαρῶ Ὑμᾶς.

Ἡ ἑνότης ὅμως «Ἔμφυλες ταυτότητες» καί ἡ δι’ αὐτῆς ἐπιδιωκομένη στο-
χοθεσία ἀλλοτριώσεως τῆς ὀντολογίας καί φυσιολογίας τῶν ἐφήβων εἰσάγεται
διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν διαδικασίαν τῆς Χώρας μας καί μά-
λιστα ἄνευ τῆς γνώμης τῶν γονέων καί κηδεμόνων, οἱ ὁποῖοι ἀντιδημοκρα-
τικῶς καί αὐταρχικῶς δέν ἠρωτήθησαν, ἐάν ἐπιθυμοῦν ἤ ἀνέχονται μίαν τοι-
αύτην στρέβλωσιν τῆς φυσιολογίας τῶν τέκνων των. Ἡ μεθοδευμένη διαφή-
μισις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας εἰς ἀώρους
καί εὐαισθήτους ἐφήβους ἀποτελεῖ καί ἐκζητῶ τήν Ὑμετέραν συγγνώμην διά
τόν βαρύν ὅρον «ἔγκλημα καθοσιώσεως» καί διαπορῶ εἰλικρινῶς πῶς Ὑμεῖς
ὡς πανεπιστημιακός καί παιδαγωγός ἐπετρέψατε μίαν προδήλως ἀντιεπι-
στημονικήν καί ἀντιανθρωπίνην μεθοδείαν εἰς βάρος τῶν ἀώρων καί σχημα-
τιζομένων πνευματικῶς καί σωματικῶς νέων Ἑλλήνων.

Θεωρῶ ὅτι ὑπήρξατε θῦμα δολίων κέντρων πού ἐπιδιώκουν διά τῆς σα-
προποιήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τήν χωματοποίησι τῆς ψυχῆς του
καί τήν καταδολίευσι τῆς ἐλευθερίας του καί ἀσφαλῶς τήν ἔκπτωσί του εἰς χει-
ραγωγούμενον ἄθυρμα καί ὑποζύγιον. Μετά τήν θεσμοθέτησι ἀπό τό Ἑλληνι-
κόν Κοινοβούλιον τῆς ψυχοπαθολογίας τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντο-
λογίας μέ τήν θεσμοθέτησι τοῦ συμφώνου συμβιώσεως τῶν λεγομένων ὁμο-
φυλοφίλων πού ἀποτελοῦν δυστυχῆ καί τραγικά πρόσωπα, τά ὁποῖα ἀτέ-
χνως καί ἀντιανθρωπίνως μιμοῦνται τό ἕτερον φῦλον, ὡς ἐννόμου ἀγαθοῦ,
ἦλθεν ἡ Ὑμετέρα Ἐγκύκλιος, διά νά προπαγανδίση τήν διαστροφήν καί τήν
στρέβλωσι τῆς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος καί μάλιστα μέ τό ψευδές καί γε-
λοιωδέστατον πρόταγμα τοῦ δῆθεν προοδευτισμοῦ, ὅπως δυστυχῶς μέλος
τοῦ ΔΣ τῆς ΟΛΜΕ ἐσημείωσε (Ἐφημ. Συντακτῶν 16.1.2017).

Ὡς καθηγητής τῆς Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν ἀσφαλῶς γνωρίζετε τόν πε-
ριώνυμον ἱστορικόν Κάσσιον Διώνα, ὁ ὁποῖος συνέγραψε 9τομον ἱστορίαν
τῆς Ρωμαϊκῆς περιόδου, ὅπου ἀναφερόμενος εἰς τό β΄ βιβλίον τῆς ἱστορίας
αὐτοῦ εἰς τόν παράφρονα αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Νέρωνα ἀναγράφει, ὅτι ὁ
εἰρημένος συνῆψε γάμον μετά δύο ἀπελευθέρων Ἑλλήνων τόν σωματώδη
Πυθαγόρα καί τόν γυνακώδη Σπόρον, τόν ὁποῖον κατέστησε ἐκτομίαν καί
ὀνόμασε Σαββίναν. Τόση προοδευτικότης λοιπόν, Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, ἐν
ἔτει 2017 νά καλοῦνται οἱ ἔφηβοι μαθητές καί μαθήτριες νά μιμοῦνται τόν πα-
ράφρονα Νέρωνα;

Διαμαρτυρόμενος διά τήν ἀπαράδεκτον αὐτήν ἐνέργειαν τοῦ Ὑμετέρου
Ὑπουργείου καί Ὑμῶν, καθηκόντως καί ἁρμοδίως γνωρίζω Ὑμῖν ὅτι εἰς τά
Ἐκπαιδευτήρια τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως δέν θά ἐπιτρέψωμεν ἐκ προ-
σώπου τῶν γονέων καί κηδεμόνων, οἱ ὁποῖοι μέ συγκεκριμένον σκοπόν ἐμπι-
στεύονται τά τέκνα των εἰς τήν ἐκπαιδευτικήν προσπάθειαν τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας, τοιαύτας δαιμονιώδεις ἀντιεπιστημονικάς, ὡς ἔχομεν καταδείξει
εἰς τό ἡμέτερον πόνημα: «ΚΟΣΜΟΣ: ΕΞΕΛΙΞΙΣ Ἤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ; «ΤΥΧΑΙ-
ΟΤΗΣ Ἤ ΠΑΝΣΟΦΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ; ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ἤ ΑΠΕΡΙΝΟΗ-
ΤΟΣ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ;», (Πειραιεύς 2012) καί ἀνερματίστους στρεβλώσεις
τοῦ ἀνθρώπου πού θίγουν βαναύσως ἐν ταὐτῷ καί τό συνταγματικῶς προ-
στατευόμενον ἔννομον δικαίωμά μας τοῦ ἄρθρου 13 τῆς ἐλευθερίας τῆς θρη-
σκευτικῆς μας συνειδήσεως, ἡ ὁποία προσβάλλεται καταφώρως ἀπό τήν κα-
ταναγκαστικήν ἐπιβολήν τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί τοῦ
Θείου Νόμου «ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν. 1,27) καί τῆς ἀπενοχο-
ποιήσεως καί προωθήσεως τῶν παρά φύσιν ἀσελγειῶν, αἱ ὁποῖαι κατά τόν
Εὐαγγελικόν Νόμον ἐπιφέρουν τήν σχάσιν ἀπό τάς ἀκτίστους ἐνεργείας τοῦ
ἐν Τριάδι Τρισαγίου Θεοῦ (Α  ́Κορ. 6, 9-10) καί ὁδηγοῦν εἰς τόν πνευματικόν
θάνατον κατά τό Γραφικόν «καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ
πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς
σάρκας» (Γεν. 6,3). Ἀσφαλῶς θά ἐνασχοληθοῦν τά Ἐκπαιδευτήριά μας μέ τάς
δύο ἄλλας ἑνότητας πού προάγουν καί βοηθοῦν τήν διαμόρφωσι τοῦ χαρα-
κτῆρος τῶν νέων.

Ἐν κατακλεῖδι ἀναφέρω εἰς Ὑμᾶς ὅτι ὡς μέλος τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς παρούσης Συν -
οδικῆς Περιόδου, τό ἐν λόγῳ φρικῶδες θέμα θά τό εἰσαγάγω ἐνώπιον Αὐτῆς.

Περαίνων παρακαλῶ θερμῶς τήν Ὑμετέραν ἔμφρονα καί ἐλλογιμωτάτην
Ἐξοχότητα, ὅπως ἀνακαλέσῃ τήν συγκεκριμένην Ἐγκύκλιον καί ἀποσοβήση
τό ἐπικείμενον ἀνοσιούργημα, διότι ὡς τυγχάνει τοῖς πᾶσι γνωστόν ἀπό τούς
Δημοσίους λειτουργούς δύνασαι νά ἀπαιτεῖς τήν νομιμότητα ἀλλά ὄχι τόν
ἡρωϊσμόν καί κατά ταῦτα οἱ Διευθυνταί τῶν σχολικῶν μονάδων φοβούμενοι
διά τήν θέσιν των καί τόν προπηλακισμόν πού ἐργολαβικῶς ἀναλαμβάνουν
εἰς βάρος τῶν ἀνθισταμένων, οἱ γνωστοί ἰνστρούκτορες τοῦ πραγματικοῦ
σκοταδισμοῦ καί τῆς ἀληθοῦς μισαλλοδοξίας, ἐρευνητέον ἐάν σεβόμενοι τόν
Θεόν καί ἑαυτούς καί κηδόμενοι τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν τους θά ἀντι-
δράσουν. 

Μετά τιμῆς
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τόν ἐξοχώτατον κ. Ἀλέξιον Τσίπραν...
2. Δημιουργήσατε οἰκογένεια χωρὶς προηγουμένως

νὰ τελέσετε τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία!

3. Ἀποκτήσατε τέκνα, τὰ ὁποῖα ὅμως κρατᾶτε ἀβά-
πτιστα!

4. Ἀναλάβετε τὰ Πρωθυπουργικά Σας καθήκοντα
χωρὶς νὰ δώσετε τὸν νενομισμένο θρησκευτικὸ
ὅρκο, παραβιάζοντας τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας.

5. Δεχθήκατε τὸν πολιτικὸ ὅρκο καὶ γιὰ τὰ Μέλη
τοῦ Ὑπουργικοῦ Σας Συμβουλίου! 

6. Τοποθετήσατε ὡς Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Θρη-
σκευμάτων τὸν ἄθεο κ. Νικ. Φίλη, ὁ ὁποῖος ὡς σκο-
πό του ἔβαλε νὰ καταργήσει τὴν Ὀρθοδοξία ἀπὸ
τὴν Δημόσια Ἐκπαίδευση!

7. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς διακυβερνήσεως τῆς Χώ-
ρας ἀπὸ τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα ἡ ΕΛΛΑΔΑ μας
ὁδηγεῖται ὁλοταχῶς στὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ! Μία κατα-
στροφή, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει τοὺς τομεῖς: οἰκονομία,
πολιτιστική μας ταυτότητα καὶ παράδοση, ἱστορία,
ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΙΑ ΜΑΣ! 

8. Ἡ παγκόσμια Κοινότητα γνωρίζει τὴν Ἑλλάδα
μας ὡς τὴν μοναδικὴ Χώρα, ἡ ὁποία παράγει καὶ
προωθεῖ τὸν ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ!
Αὐτὸ εἶναι τὸ διακριτικό μας πλεονέκτημα! 

Δυστυχῶς Σεῖς ὡς σκοπὸ τῆς διακυβερνήσεως τῆς
Χώρας μας ἔχετε θέσει τὴν ἀνατροπὴν ὅλων αὐτῶν!
Ἡ Κυβέρνησις Τσίπρα ἔχει ἐπιλέξει σὰν ταυτότητά της
τὸ χαρακτηριστικὸ ὄνομα «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕ-
ΡΑ»!

Δικαίωμά Σας νὰ χαράσσετε τὴν πορεία Σας! Ἀλλὰ
καὶ δικαίωμά μας νὰ κρίνουμε Ἐσᾶς καὶ τὴν πολιτική
Σας. 

Καταστρέψατε, λοιπόν, τὴν Ἑλλάδα μας ἐξ ἐπό-
ψεως οἰκονομίας. Μετατρέψατε τὴν Χώρα μας σὲ
μία Χώρα πεινασμένων, ἀνέργων, πτωχευμένων ἐπι-
χειρηματιῶν! Ἀκόμη καὶ ἱστορικὲς Ἀθηναϊκὲς ἐφημερί-
δες, ἕως χθὲς οἰκονομικῶς παντοδύναμες, ὅπως τὸ
ΒΗΜΑ καὶ ΤΑ ΝΕΑ, σήμερα ἀντιμετωπίζουν τὴν πτώ-
χευση! Ἑτοιμάζονται νὰ κατεβάσουν τὰ ρολλά τους! 

Καταστρέφετε ὅμως καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας! Μὲ
διάφορα μέτρα, τὰ ὁποῖα λαμβάνετε, ἔχετε βάλει στό-
χο νὰ διαλύσετε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος! Π.χ. διώκετε τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὰ Δημόσια Σχο-
λεῖα! Ναί, κ. Πρωθυπουργέ, ἄλλοτε εὐθέως καὶ ἄλλο-
τε ὑπούλως μὲ κάθε τρόπο διώκετε τὴν Ὀρθοδοξία
μας! 

Ἰδοὺ ἕνα χαρακτηριστικὸ παράδειγμα. Πρόκειται
γιὰ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ διδακτικὸ βιβλίο τῆς Δ΄ Δη-
μοτικοῦ, (Γλώσσα Δ΄Δημοτικοῦ, Πετώντας μὲ τὶς λέ-
ξεις, Β΄τεῦχος τῆς γλώσσας, σελ. 52) στὸ κεφάλαιο
«Ἡ μπουγάδα τοῦ Ἅϊ-Βασίλη», ἀφιερωμένο στὸ Μέ-
γα Βασίλειο:

«Σήμερα ὁ Ἅϊ-Βασίλης ξυπνᾶ ἀπ’ τὰ χαράμα-
τα......Μετὰ ἀπὸ λίγο βγαίνει στὴν αὐλή, ν’ ἁπλώ-
σει τὴν μπουγάδα του. Πρῶτα κρεμάει τὶς κάλτσες
του, ὕστερα τὴ φανέλα, τὸ μακρύ του σώβρακο,
τὸ σκοῦφο του, τὸ πουκάμισο καὶ τελευταῖα τὸ
σακάκι καὶ τὸ παντελόνι του.Ποπό! Ζημιά! Ἀδύνα-
τον!, φωνάζει ἀπελπισμένος»! Ντροπή Σας γι’
αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀσέβεια πρὸς τὸν Μέγα Βασίλειο, τὸν
Προστάτη τῶν Γραμμάτων! Τὸ μακρὺ ἢ καὶ κοντὸ σώ-
βρακό του ἐνδιαφέρουν τὰ μικρὰ παιδάκια τῆς Δ΄Δη-
μοτικοῦ; Αἶσχος, κ. Πρωθυπουργέ! 

Καταστρέφετε ὅμως καὶ τὴν Ἑλληνιστική μας
Παράδοση! «Κόπηκε ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους
ἀπὸ τὴν Γ΄Λυκείου. Γιὰ νὰ μὴ καταλαβαίνουν τὰ ἑλλη-
νόπουλα τὶς ἀνοησίες τῶν πολιτικάντηδων, ὅταν μιλᾶνε
περὶ Δημοκρατίας», διαβάζουμε σὲ μία ἐφημερίδα
τῶν Ἀθηνῶν (Ἐλ. Ὥρα, 30 Δεκεμβρίου 2016, σελ.
21).

Καταστρέφετε ἀκόμη καὶ τὴν οἰκογένεια! Σεῖς
δὲν νομοθετήσατε τὸ κατάπτυστο «Σύμφωνο Συμ-
βίωσης»; Σεῖς δὲν δώσατε τὸ δικαίωμα, ὥστε νὰ
ἔχουμε καὶ στὴ Χώρα μας τὶς λεγόμενες «μονογο-
νεϊκὲς οἰκογένειες»; Σεῖς πάλι τώρα, πολὺ πρόσφα-
τα, δὲν ἀποφασίσατε νὰ παρέχεται «ἐπίδομα γάμου
καὶ ἄδεια στὰ ζευγάρια μὲ σύμφωνο συμβίωσης»;
(βλ. Ἐφημερίδα Δημοκρατία, 12.01.2017, σελ. 11).

Μὲ δεδομένα τὰ παραπάνω καὶ τόσα ἄλλα ἀκόμη,
ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ ἀπαριθμήσουμε, ἀποροῦμε
γιὰ αὐτὴ τὴν δυσπερίγραπτη ὑποκρισία, τὴν
ὁποία ἐφαρμόζετε στὴν καθημερινὴ ζωή σας καὶ τὴν
ὁποία εὐκαίρως-ἀκαίρως ἐπιδεικνύετε πρὸς τὸν
Ἑλληνικὸ Λαό! Τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ἐπαναλαμβάνω,
τὸν ὁποῖο, καθὼς φαίνεται, θεωρεῖτε τόσο βλάκα!
Ἰδού, λοιπόν, μερικὰ δείγματα τῆς ὑποκριτικῆς συμ-
περιφορᾶς Σας:

1. Τὴν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους, ἂν καὶ ἄθε-
ος, εἴχατε τὸ θράσος νὰ μεταβεῖτε στὸν Καθεδρικὸ
Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ συμμετάσχετε στὴν Δοξολο-
γία «ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ Νέον Ἔτος»! Ἐκεῖ, σύμφωνα
μὲ σχόλια τῶν δημοσιογράφων, ἤσασταν ἀδιάφορος,
εἴχατε μία ἀπρόσεκτη στάση, μὲ ἕνα βλέμμα περιφε-
ρόμενο ἐδῶ καὶ ἐκεῖ κ.λπ.

Ὅλα αὐτὰ ἔδειχναν μία ἀδιαφορία! Ἤσασταν πα-
ρών, ἀλλὰ δὲν ἐκρύβατε τὴν ἀπαρέσκειά Σας! Σᾶς
ἐρωτῶ, λοιπόν: Ἀφοῦ εἶσθε ΑΘΕΟΣ, γιατί μετέβητε
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Ποιὸν κοροϊδεύετε; Τὸν
Θεὸ ἢ τοὺς ἀνθρώπους;

2. Κατὰ τὴν Ἡμέρα τῶν Θεοφανείων εἴχατε καὶ
πάλιν τὸ θράσος νὰ μεταβεῖτε στὸν Ὀρθόδοξο Ναὸ
μιᾶς πόλεως τῆς Θρᾴκης, γιὰ νὰ παρακολουθήσετε
τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ! Ἐν συνεχείᾳ, συμμετέ-
χοντας στὴν ἐπίσημη ἐκκλησιαστικὴ πομπή, μετέβητε
καὶ στὴν παραλία, ὅπου καὶ κατὰ τὸ ἔθος ρίχνουμε
τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὴ θάλασσα, γιὰ νὰ ἁγιασθοῦν καὶ

τὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης. 
Ἐκεῖ, μεταξὺ ἄλλων παραδόξων, κρατούσατε στὰ

χέρια Σας τὸ περιστέρι, τὸ ὁποῖον καὶ ἀφήσατε, ὅταν
ὁ Ἀρχιερεὺς ἔψαλε τὸ «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου
Σου, Κύριε». Πλὴν ὅμως μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ΔΕΝ
ΗΣΑΣΤΑΝ ΘΕΑΤΗΣ! Ἀντιθέτως εἴχατε συμμετοχὴ
στὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ! Σᾶς ἐρωτῶ:
αὐτὸ δὲν εἶναι ὑποκρισία; Τί δουλειὰ ἔχετε Σεῖς,
ἕνας ΑΘΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, νὰ συμμετέχετε σὲ
μία ἐκκλησιαστικὴ ἱεροπραξία; Τί δουλειὰ ἔχετε Σεῖς,
ἕνας ΑΘΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, νὰ συμμετέχετε σὲ
μία ἐκκλησιαστικὴ ἁγιαστικὴ Σύναξη; 

3. Νὰ προσθέσω ἕνα ἀκόμη σχόλιο ἀπὸ τὴν τε-
λετὴ τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στὴν παραπάνω
πόλη. Μία φωτογραφία Σᾶς ἐμφανίζει νὰ γελᾶτε ξε-
καρδιστικὰ ἐκεῖ πάνω στὴν ἐξέδρα τοῦ ἁγιασμοῦ,
ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἔχετε παρασύρει στὸ γέλοιό Σας
ὄχι μόνο τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ
πλῆθος, ποὺ Σᾶς περιστοιχίζει! Κύριε Τσίπρα, ἂν
Σεῖς θέλετε νὰ γελοιοποιήσετε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς
Πίστεώς μας, ἐμεῖς ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥ-
ΜΕ! 

4. Ἂς προχωρήσουμε λίγο ἀκόμη.
Εὑρισκόμενος στὴ Μακεδονία μας μετέβητε στὸ

Μητροπολιτικὸ Μέγαρο, ὅπου ἀνταλλάξατε ἐγκάρδιο
ἀσπασμὸ μὲ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη. Δὲν γνωρίζω
ποιὸν νὰ οἰκτιρήσω πρῶτο καὶ ποιὸν δεύτερο! Τὸν
Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀγκαλιάζει σφικτὰ καὶ
Σᾶς ἀσπάζεται θερμότατα ἢ Ὑμᾶς, τὸν ἄθεο Πρωθυ-
πουργό, ὁ ὁποῖος δημοσίως καὶ χωρὶς ἀναστολὲς
ἀγκαλιάζει καὶ ἀσπάζεται ἕνα Ὀρθόδοξο Ἀρχιερέα! Τί
ἆραγε θέλετε νὰ δείξετε μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο; Θὰ τὸ
ἐπαναλάβω: Ποιὸν κοροϊδεύετε; Τὸν Θεὸ ἢ τοὺς
ἀνθρώπους; 

5. Μιὰ καὶ μιλᾶμε γιὰ συναντήσεις μὲ ἐκκλησια-
στικὰ πρόσωπα, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχετε φωτογρα-
φηθεῖ καὶ μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο! 

Αὐτὸ “ὅμως δὲν μᾶς ἀσχολεῖ! Ὁ Πάπας δὲν ἀνήκει
στὴν οἰκογένεια τῶν Ὀρθοδόξων! Ὁ Πάπας δὲν εἶναι
«Ἐκκλησία», ὅσο κι’ ἂν τὸ ἠθέλησαν ἐκεῖ κάτω στὸ
Κολυμπάρι τῆς Κρήτης νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν ὡς
«Ἐκκλησία». Εἶναι ἀποκομμένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία!
Εἶναι..., εἶναι...., εἶναι...καὶ αἱρετικός!

6. Τελικὰ ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι! Συλλογιζόμενος
τὰ παραπάνω περιστατικά, προβληματίζομαι: ποιὸς
ἆραγε ἔχει μεγαλύτερη εὐθύνη; Ἕνας ἄθεος, ποὺ
πηγαίνει στὴν Ἐκκλησία σὲ ὥρα τελέσεως τῆς θείας
Λατρείας; Ἢ ὁ κληρικός, ὁ ὁποῖος δέχεται καὶ ἀνέχε-
ται ἕνα δεδηλωμένο ἄθεο στὸ Ναό του σὲ ὥρα τελέ-
σεως τῆς θείας Λατρείας; Μήπως ὁ τελευταῖος λησμο-
νεῖ τὴν λατρευτικὴν προτροπήν: «Οἱ Κατηχούμενοι
προέλθετε.... Μὴ τὶς τῶν Κατηχουμένων. Ὅσοι πι-
στοί, ἔτι καὶ ἔτι τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»; Μήπως
ἐμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς θὰ πρέπει νὰ θυμηθοῦμε τὴν στάση
τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, τοῦ Ἐπισκόπου Μεδιολάνων,
πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα τῆς Ἀνατολῆς Θεοδόσιο τὸν
Μέγα; Γιὰ ὅσους δὲν ἐνθυμοῦνται ἢ προσποιοῦνται
ὅτι δὲν γνωρίζουν, σημειώνουμε ἐδῶ δύο μόνον λό-
για:

Ὁ Θεοδόσιος γιὰ νὰ τιμωρήσει τοὺς φονεῖς κάποι-
ων ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ του ἀπὸ τὸν
ὄχλον τῆς Θεσσαλονίκης, διέταξε ἀντίποινα, συνε-
πείᾳ τῶν ὁποίων στὸν Ἱππόδρομο τῆς πόλεως ἀπὸ
τὸν στρατὸ τοῦ Αὐτοκράτορος ἐφονεύθησαν 7.000
ἀθῷοι πολίτες! Ὅταν, λοιπόν, ὁ Αὐτοκράτωρ
προσῆλθε στὸ Ναὸ τῶν Μεδιολάνων, γιὰ νὰ συμμετά-
σχει στὴ θεία Λειτουργία, ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος παρεμ-
πόδισε τὴν εἴσοδό του στὸ Ναό, λέγοντάς του: «Φύγε
...καὶ μὴ ἐπιχειρῆς δευτέραν παρανομίαν νὰ
προσ θέσης εἰς τὴν πρώτην! Δέξου τὸ ἐπιτίμιον,
τὸ ὁποῖον μετ’ἐμοῦ σοὶ ἐπιβάλλει ἄνωθεν ὁ Θεός,
ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης· τὸ ἐπιτίμιον τοῦτο θὰ σὲ
θεραπεύση καὶ θὰ σοὶ ἀποδώση τὴν ὑγείαν τῆς
ψυχῆς» (Βλ. Ἀκολουθία τοῦ Ἁγ. Ἀμβροσίου...Αἴγιον
2007, σελ. 58). Καὶ ὁ Μέγας Θεοδόσιος ΔΕΝ ΕΙΣΗΛ-
ΘΕ στὸ Ναό! Ἔφυγε γιὰ νὰ κλάψει γιὰ τὶς ἁμαρτίες
του!
Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Σᾶς ἱκετεύω, μὴ ἐρεθίζετε τὶς ψυχὲς τῶν εὐσεβῶν
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι συγκροτοῦν τὸν θεσμὸ τῆς
Ἐκκλησίας! Ἐὰν κρυφὰ σέβεσθε τὴν Ὀρθοδοξία μας,
τότε τολμήσατε νὰ τὸ ὁμολογήσετε! Ἐὰν ὅμως ἀπο-
στρέφεσθε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τότε μὴ μᾶς
μπερδεύετε! Κρατεῖστε τὴν ἀθεΐα Σας γιὰ τὸν ἑαυτό
Σας καὶ μὴ τὴν διαφημίζετε! Μὲ τὴν παρουσία Σας
καὶ τὴν συμμετοχή Σας σὲ ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς
Ἐκκλησίας μας ἐκθέτετε ἀνεπανορθώτως τοὺς
ἐκκλησιαστικοὺς Ταγούς, οἱ ὁποῖοι Σᾶς ὑποδέ-
χονται καὶ Σᾶς ἀποδέχονται σὲ ὥρα θείας λατρεί-
ας! «Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου καὶ θύραν
περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου» (Ψαλμ. 140, 3). 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Προσωπικῶς προσεύχομαι γιὰ τὴν σωτηρίαν τῆς
ψυχῆς Σας, Ὁ Θεὸς τοῦ Ἐλέους νὰ Σᾶς δώσει μετά-
νοιαν καὶ νὰ Σᾶς ἀνοίξει τὴν ὁδὸ τῆς ἐπιστροφῆς Σας
στὸν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μας. Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ὁδὸ σωτηρίας τῆς
ἀθάνατης ψυχῆς μας! Ὁ Χαρίλαος Φλωράκης, στὴ
δύση τῆς ζωῆς του, ἀνεκάλυψε αὐτὸ τὸ μεγάλο μυστι-
κό! Ἐκεῖ στὸν Περισσό, στὰ Γραφεῖα τοῦ Κ.Κ.Ε, δέ-
χθηκε τὸν ἱερέα-Ἐξομολόγο, ἐδήλωσε μετάνοιαν, ἐξο-
μολογήθηκε, ἔκλαψε πικρῶς, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
καθάρισε τὸν ρύπο τῆς ψυχῆς του! Δηλ. ἀνεκάλυψε
τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ ἑνώθηκε μαζί Του μὲ τὸ Μυ-
στήριο τῆς Θείας Κοινωνίας! Καὶ ἐν τέλει, ἄφησε
ἐντολὴ νὰ ταφῆ στὸν αὐλόγυρο ἑνὸς παρεκκλησίου
στὸ χωριό του, στὴ Θεσσαλία! 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ ἐπιβολή τῆς παραφροσύνης 
τοῦ Νέρωνος εἰς τούς μαθητάς

Ἁγιότητα καί Σοφία στήν Ὀρθόδοξη Ὑμνογραφία
Τό ἀποδεικτικό μας ὑλικό θά ἀντλήσουμε ἀπό τά ἐν χρή-
σει λειτουργικά μας βιβλία καί κυρίως ἀπό τά Μηναῖα,
δώδεκα τόν ἀριθμό γιά ὅλο τό ἔτος, στά ὁποῖα ἔχουν κα-
τατεθεῖ οἱ Ἀκολουθίες στίς μνῆμες τῶν Ἁγίων.

Τό ἐπίθετο «σοφός», «σοφή», χρησιμοποιεῖται κατ’
ἀρχήν, γιά τόν χαρακτηρισμό Ἁγίων, ἀνδρῶν καί γυ-
ναικῶν, πού ἔλαβαν καί τήν σχολική παιδεία καί τήν κα-
τεῖχαν σέ ὕψιστο βαθμό. Περιοριζόμεθα σέ μιά δειγματο-
ληψία. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος (18 Ἰαν.) χαρακτηρίζεται σοφός
καί πάνσοφος, μαζί δέ μέ τόν τιμώμενο τήν ἲδια ἡμέρα
ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας, προσφωνοῦνται «σοφώτα-
τοι διδάσκαλοι». Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη (25 Νοεμ.) καλεῖται
«πάνσοφος» καί «θεόσοφος» («τῆς θεοσόφου μάρτυ-
ρος»). Οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι, οἱ ἰατροί (1 Ἰουλ.) καλοῦνται
«σοφοί». Ὁ Μ. Βασίλειος, «σοφός», ὁ δέ Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος (25 Ἰαν.) «σοφός» καί «πάνσοφος». Τό ἲδιο
καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης (10 Ἰαν.) («σοφός καί
πάνσοφος»). Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς (Β΄ Κυριακή
τῶν Νηστειῶν) «σοφός Θεολόγος», «πατήρ σοφός»»
καί «πάνσοφος». «Πάνσοφος» καλεῖται καί ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (4 Δεκ.). Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος, «σοφός», «θεόσοφος» καί «πάνσο-
φος». Σοφός καί πάνσοφος καλεῖται καί ὁ «ἰαματικός»
(γιατρός) Παντελεήμων (27 Ἰουλ.). Ἡ ἁγία Παρασκευή
(26 Ἰουλ.) ἐπίσης «σοφή» καί «πάνσοφος». «Σοφοί δι-
δάσκαλοι τῆς Οἰκουμένης» καί «Πατέρες θεόσοφοι»
εἶναι οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες (30 Ἰαν.).

Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι τό ἐπίθετο «σοφός» δέν
ἀποδίδεται μόνο στούς Ἁγίους, πού διαθέτουν ὑψηλή
κοσμική παιδεία («θύραθεν»), ἀλλά καί σέ ἐκείνους τούς
Ἁγίους, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού δέν διακρίνονται γι’
αὐτήν, ὅπως λ.χ. ὁ Μέγας Ἀντώνιος, κ.ἄ. Καί μόνο αὐτό
εἶναι σαφής ἔνδειξη, ὅτι τό ἐπίθετο αὐτό, συνδεδεμένο
μέ ὅλους τούς Ἁγίους μας, λαμβάνει μιάν ἄλλη, εἰδικότε-
ρη, σημασία.

3. Ἀπό τά λειτουργικά μας κείμενα ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ
χρήση τοῦ ἐπιθέτου «σοφός»-«σοφή» γιά ὅλους τούς
Ἁγίους δέν σχετίζεται παρά ἐλάχιστα μέ τήν σχολική τους
παιδεία, ἀλλά μέ μιά ἄλλη σοφία, ἄλλης προελεύσεως.
Καί εἶναι γεγονός, ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ἀλλά ἢδη
καί ἡ Καινή Διαθήκη, διακρίνουν δύο «σοφίες» καί
«γνώσεις», τήν σοφία τοῦ κόσμου καί τήν σοφία τοῦ
Θεοῦ2. Ὑπάρχει, μᾶς λέγουν, καί ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, ἐκεί-
νη δηλαδή πού χαρίζει ὁ Θεός, σέ ὅσους τήν ἀποζητοῦν
καί ἀγωνίζονται γι’ αὐτήν. Αὐτό διδάσκει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος
ὁ Ἀδελφόθεος στήν Ἐπιστολή του (κεφ. 3,15 ἑ.).Ὑπάρ-
χει, λέγει, ἡ «ἐπίγειος» σοφία, πού εἶναι «ψυχική, δαιμο-
νιώδης» καί ἀντιμάχεται τήν «ἀλήθειαν». Ὑπάρχει ὅμως
καί «ἡ ἄνωθεν σοφία» (ἡ ἀπό Θεοῦ ἐρχομένη) πού εἶναι
«ἁγνή», «εἰρηνική», «ἐπιεικής», «εὐπειθής» (πρόθυμη
νά ὑπακούει), «μεστή ἐλέους καί καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιά-
κριτος καί ἀνυπόκριτος» (γεμάτη ἀπό εὐσπλαγχνία καί
ἀπό καλά ἔργα, ἀμερόληπτη καί χωρίς ὑποκρισία). Ἡ
σοφία αὐτή «κατέρχεται» ἀπό τόν Θεό καί δίνει νόημα
στή ζωή καί τόν ἀγώνα τοῦ ἀληθινοῦ πιστοῦ.

Αὐτό ἀκριβῶς ἐπανεξέφρασε μέ τόν δικό του γλυκύ-
φθογκο λόγο καί ὁ μεγάλος σοφός κληρικός μας τῶν
χρόνων τῆς δουλείας, ὁ σοφός καί κατά κόσμον, Εὐγέ-
νιος Βούλγαρις (1716-1806). Ἔγραφε γιά νά στηρίξει
τούς μαστιζομένους ἀπό τήν πίεση τῶν Λατίνων καί
Οὐνιτῶν Σέρβους: «Τί κοινόν ἔχει ἡ σοφία τοῦ κόσμου
μέ τήν σοφίαν τοῦ Θεοῦ; Ἡ σοφία τοῦ κόσμου εἶναι πλά-
νη, εἶναι ἀφροσύνη, εἶναι μωρία κατά τόν Παῦλον (πρβλ.
Α΄ Κορ. 1,18), ὅταν εἶναι κεχωρισμένη άπό τήν σοφίαν
τοῦ Θεοῦ, ἥτις εἶναι ἀληθινή πίστις. Αὐτή εἶναι ἡ ὄντως
σοφία, ἡ ἄσφαλτος σοφία καί ἄπταιστος, σοφία ὀρθή.
Ἐκείνην τήν σοφίαν τήν μανθάνει τις εἰς τάς νεωτέρας
Ἀκαδημίας, ταύτην εἰς τήν παλαιάν (=ἀρχαίαν) Ἐκκλη-
σίαν΄ ἐκείνην εἰς τά βιβλία τῶν φιλοσόφων, ταύτην εἰς τά
συγγράμματα τῶν Πατέρων΄ ἐκείνην μέ τήν ὀξύτητα τῆς
ἀγχινοίας, ταύτην μέ τήν θερμότητα τῆς καθαρᾶς καί
ἐνδιαθέτου ψυχῆς΄ έκείνην μέ πολυπλόκους συλλογι-
σμούς πολυτρόπων ἐπιχειρημάτων, ταύτην μέ ἁπλῆν
καί στερεάν συγκατάθεσιν ἀδιστάκτου πίστεως΄ἐκείνην
μέ περίεργον ἔρευναν καί ἐξέτασιν, ταύτην μέ ἀπράγμο-
να τοῦ νοός αἰχμαλωτισμόν»3. 

4. Τήν θείαν σοφίαν λαμβάνουν οἱ Ἅγιοι ἀπό τόν Θεό
καί αὐτή εἶναι ἐκείνη, πού συνιστᾶ συστατικό στοιχεῖο
τῆς ἁγιότητάς τους. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι μέ τόν πνευματικοα-
σκητικό τους ἀγώνα δέχονται τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ
Θεοῦ, πού τούς καταξιώνει φορεῖς τῆς «ἄνωθεν κατερ-
χομένης», ἀπό τοῦ Θεοῦ δηλαδή, σοφίας. Τότε μπο-
ροῦν νά φωτίσουν τόν κόσμο. Αὐτό λέγεται γιά τόν ἅγιο
Γρηγόριο Παλαμᾶ (Β΄ Κυριακή Νηστειῶν): «Ὅλος γεγο-
νώς σοφίας τῆς κρείττονος ἔμπλεος ἔνδοξε, φῶς τῷ
κόσμῳ ἔλαμψας». Ἄλλωστε, ὁ ἲδιος ὁ ἅγιος Γρηγόριος
Παλαμᾶς περιγράφει αὐτή τήν πορεία τοῦ ἀγωνιζόμε-
νου πιστοῦ: 

«Καθαρότητος ἄνευ, κἄν μάθῃς τήν ἀπό Ἀδάμ μέχρι
συντελείας φυσικήν φιλοσοφίαν, μωρός οὐδέν ἧττον, ὅτι
μή καί μᾶλλον, ἔσῃ σοφός, ἐκείνης δέ ἄνευ καθαρθείς
καί τῶν πονηρῶν ἠθῶν καί δογμάτων ἀπαλλάξας τήν
ψυχήν, τήν νικῶσαν τόν κόσμον τοῦ Θεοῦ σοφίαν κτήσῃ
καί τῷ μόνῳ σοφῷ Θεῷ συνδιαιωνίσεις ἀγαλλόμενος»4. 

Χωρίς, δηλαδή, τήν κάθαρση τῆς καρδίας καί ὅλη τήν
φιλοσοφία νά γνωρίζει κάποιος (ὅπως ὁ «λατινέλλην
Βαρλαάμ ὁ Καλαβρός), θά εἶναι μωρός καί ὄχι σοφός.
Μέ τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ὅμως ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος
τήν σοφία, πού δίνει ὁ Θεός. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος γίνεται
κοινωνός τοῦ Θεοῦ καί νικᾷ μέ τή θεία σοφία τόν κόσμο. 

Ἄς δοῦμε μερικά παραδείγματα, πού προσφέρει πά-
λι ἡ Ὑμνογραφία μας. Γιά τόν ἅγιο Ἀντώνιο, τόν «κα-
θηγητήν τῆς ἐρήμου», ψάλλουμε: « Ὅλος Θεῷ καθιε-
ρώθης, Ἀντώνιε, μόνος μόνῳ πάνσοφε ἑνούμενος...».
Ἀφιερώθηκε- δόθηκε ὁλόκληρος στόν Θεό, καί σέ κανέ-
ναν ἄλλον, καί ἔτσι μέ τήν ἓνωση μαζί Του ἔγινε «πάν-
σοφος», φορέας δηλαδή τῆς θείας σοφίας στόν ὑπέρτα-
το βαθμό. Τήν κοσμική σοφίαν δέν κατεῖχε ὁ μεγάλος
αὐτός ἀσκητής, ἡ δύναμή του ὅμως ἦταν ἡ σοφία πού
ἔλαβε ἀπό τόν Θεό. Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ πού φώτιζε τόν
νοῦ καί τήν καρδιά του. Γι’ αὐτό μπορεῖ νά δώσει καί
στούς πιστούς ἀπό τή σοφία του, καί ἔτσι τόν παρακα-
λοῦμε: «Τῷ θείῳ φωτί ...ἐλλαμπόμενος, φώτισον καί
ἡμῶν τάς διανοίας, πάτερ Ἀντώνιε».

Πνευματικός Πατέρας μεγάλος ἦταν ὁ Ἀντώνιος, με-
ταξύ ἄλλων καί τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Ὅταν ζητοῦμε
ἀπό τόν δικό μας πνευματικό πατέρα κάποια συμβου-
λή, τή ζητοῦμε ἀπό ἐκεῖνον, πού πιστεύουμε, ὅτι εἶναι
κατοικητήριο τῆς θείας σοφίας.

Γιά τόν ἅγιο Σπυρίδωνα, ἄλλο ὀλιγογράμματο Πα-
τέρα, ψάλλουμε, καί μάλιστα γιά τήν συμβολή του στήν
Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο (Νίκαια, 325): «Τήν πίστιν ἐτρά-
νωσας τῇ σοφίᾳ τοῦ Πνεύματος». Ἡ στήριξη τῆς ἀλη-
θινῆς πίστης ἀπό τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα καί ἡ ἀπό αὐτόν
κατατρόπωση τοῦ ρήτορος ὑπερασπιστῆ τοῦ Ἀρείου
ἔγινε μέ τήν σοφία, πού εἶχε λάβει ἀπό τόν Θεό, μέσα
ἀπό τήν ἄσκηση καί πνευματικότητά του. Γι’ αὐτό ἓνας
ἄλλος ὓμνος συμπληρώνει: «Αἲγλῃ καταλαμπόμενος,
τό ζοφερόν καθεῖλεν ὁ σοφός Ἱεράρχης Ἀρείου τό ληρῶ -
δες, ὅθεν ἁπλῶς δογματίσας Τριάδα ὑπό σοφῶν ἐδο-
ξάσθη καί συνετῶν καί τήν σύνοδον ἐκύρωσεν»! 

Ὅταν σηκώθηκε ὁ Σπυρίδων, γιά νά ἀντιμετωπίσει
τόν ἐπηρμένο ρήτορα, οἱ ἄλλοι Πατέρες, πολλοί ἀπό
τούς ὁποίους κατεῖχαν καλά τήν ἀνθρώπινη σοφία, τά
ἔχασαν. Ὁ Σπυρίδων ὅμως ἀπέδειξε, ὅτι ἡ διδασκαλία
τοῦ Ἀρείου (ὅτι ὁ Υἱός δέν εἶναι ὁμοούσιος μέ τόν Πατέ-
ρα, ἀλλά κτίσμα) , ἦταν ἓνας μῦθος, κατασκεύασμα τῆς
μάταιης ἀνθρώπινης σοφίας. Ὅλοι τόν θαύμασαν τόν
Γέροντα καί Τόν ἐπήνεσαν5. 

Σημαντικό εἶναι ὅμως, ὅτι ὁ φωτισμένος Ὑμνογρά-
φος στόν ἅγιο Σπυρίδωνα ἀποδίδει τήν «κύρωση»
(=ἐπικύρωση) τῆς Συνόδου, πού τῆς προσέδωσε μέ
τόν λόγο του ὁ κατά κόσμο «ἀγράμματος» Ἅγιος. Γι’
αὐτό χωρίς δισταγμό καλεῖται ὁ ἅγιος Σπυρίδων «σο-
φός», ὅπως καί ὁ μεγάλος Πατέρας τῆς Γ΄ καί Δ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου (431 καί 451) Κύριλλος Ἀλεξαν-
δρείας. Ψάλλουμε καί γι’ αὐτόν: «Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ
τούς ἑαυτῆς θησαυρούς ἐν τῷ Κυρίλλῳ κατέκρυψε». Ὁ
Ἅγιος ἔγινε «τῆς ὑπερθέου Τριάδος ἐνδιαίτημα» καί

ἔτσι «ὡς κῦμα θαλάσσης ἀληθῶς ἐν αὐτῷ ἐξέβλυσεν ἡ
τῆς σοφίας πηγή», δηλαδή ὁ Θεός.

Ὁ ἅγιος Φώτιος ὁ Μέγας ἐξυμνεῖται ὡς «σοφίας
τῆς θύραθεν καί τῆς ἔσω ὄργανον πολύφωνον». Κατεῖ -
χε μέν τήν ἀνθρώπινη σοφία, τήν σχολική γνώση, ἀλλά
καί τήν θεία σοφία καί γνώση, καί γι’ αὐτό τόν τιμᾷ ἡ
Ἐκκλησία. Εἶναι πολύ ἀκριβής στό σημεῖο αὐτό ὁ λό-
γος τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ Βασιλείου Τατάκη
(†1986), παιδαγωγοῦ καί φιλοσόφου: «Τελικά ἀληθινή
φιλοσοφία εἶναι μόνη ἡ χριστιανική ζωή καί διδασκα-
λία».

5. Ὁ δυτικός Χριστιανισμός, κυρίως στό προτεσταν-
τικό περιβάλλον, ἀλλά καί τό παπικό, μέ τήν διαμόρ-
φωση τῆς σχολαστικῆς Θεολογίας, ὅπως ἄλλωστε καί
ἡ ἀκαδημαϊκή θεολογία, καταξιώνουν τήν ἀνθρώπινη
γνώση, σχεδόν κατά κανόνα μέ ὑποτίμηση τῆς θείας.
Ἡ άληθινή Ὀρθοδοξία, ἀντίθετα, ἱεραρχεῖ διά τῶν
Ἁγίων της τήν ἀνθρώπινη γνώση στή θεία. Γιά τόν Μ.
Βασίλειο, κάτοχο ὅσο ἐλάχιστοι τῆς ἀνθρώπινης γνώ-
σης καί σοφίας, σέ σημεῖο πού ὁ Οὑμανιστής τῆς Ἀνα-
γέννησης Ἔρασμος (Desiderius) νά πεῖ, ὅτι ἦταν «μεί-
ζων» τοῦ Ἀριστοτέλους, ὁ ὑμνογράφος ὁμολογεῖ τήν
κατά Θεό ἱεράρχηση σ’ αὐτόν τῆς θείας καί ἀνθρώπι-
νης σοφίας: «Παιδείας γεγονώς ἁπάσης ἔμπλεως, οὐ
μόνον τῆς κάτω καί πατουμένης, πολλῷ μᾶλλον δέ τῆς
κρείττονος, ἀνεδείχθης τῷ κόσμῳ, ὦ Βασίλειε». Ἡ θεο-
πτία-θέωση ὅμως ἦταν κατά τόν Ὑμνογράφο ἡ αἰτία
τῆς κατοχῆς ἀπό τόν Βασίλειο τῆς θείας σοφίας: «Τῆς
ἀρρήτου σοφίας θεοπτικῶς ἐξαντλήσας τόν πλοῦτον...
Βασίλειε».

Ἀλλά τό ἲδιο ἰσχύει καί γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν
Θεολόγο: «Ἠράσθης τῆς ὄντως σοφίας Θεοῦ... διό
σε... θεολόγον ἀπειργάσατο». Θεολόγο τόν ἀνέδειξε ὁ
ἔρωτας τῆς θείας σοφίας. Ἔτσι, «ὅλος συγκραθείς τῇ
αἲγλῃ τοῦ Πνεύματος», ἔγινε «φωστήρ ὁλόφωτος».

Μεγάλη σαφήνεια ἔχει ἓνα τροπάριο, πού ἀναφέρε-
ται καί στούς τρεῖς Μεγάλους Ἱεράρχες (30 Ἰαν.):
«Νοήμονες ἐκ τῆς κάτω σοφίας γενόμενοι, κυβέρνησιν
ἔνδοξοι παρά τῆς θείας ἐκτήσασθε». Γνώριζαν μέν καί
οἱ Τρεῖς (Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος) τήν
ἀνθρώπινη γνώση, ἀλλά κατευθύνονταν ἀπό τήν θεία
γνώση. Καί τό συμπέρασμα: «Ὅθεν ὡς θεράπαιναν
ταύτην ἐκείνῃ πανσόφως ὑπετάξατε». Δέν ἀπέρριψαν
μέν τήν ἀνθρώπινη γνώση, πού τούς ἔδινε δυνατότη-
τες διατύπωσης τοῦ θεολογικοῦ τους λόγου, ἀλλά τήν
ὑπέταξαν στή θεία γνώση, μεταβάλλοντάς την σέ
«ὑπηρέτριά» της ὄργανο δηλαδή καί ὄχι περιεχόμενο
καί οὐσία τῆς θεολογίας τους.

Τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας (9ος-14ος αι.), συγ-
κεφαλαιώνοντας αὐτή τήν στάση, διακρίνει τίς δύο σο-
φίες, καυτηριάζοντας τήν τάση νά παραχωρεῖται ἡ προ-
τεραιότητα στή σοφία τοῦ κόσμου: «Τοῖς τήν μωράν
τῶν ἔξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμῶσι,
καί τοῖς καθηγηταῖς αὐτῶν ἑπομένοις ... ἀνάθεμα». Δέν
ἀρνεῖται, βέβαια, τόσο τό Συνοδικό, ὅσο καί ἡ ἁγιοπα-
τερική μας παράδοση, τήν κοσμική-σχολική σοφία,
ἀλλά τήν τάση νά ὑποτάσσεται σ’ αὐτήν ἡ θεία σοφία,
κάτι πού ὁδήγησε στήν ἀπολυτοποίησή της, ὅπως συν -
έβη μέ τόν Εὐρωπαϊκό Διαφωτισμό καί τό ζοῦμε καί
στή Χώρα μας ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα6.

Εἶναι κλασικός στό σημεῖο αὐτό ὁ ἀφορισμός τοῦ
Συνοδικοῦ: «Τοῖς τά ἑλληνικά διεξιοῦσι μαθήματα, καί
μή διά παίδευσιν μόνον ταῦτα παιδευομένοις, ἀλλά καί
ταῖς δόξαις αὐτῶν ταῖς ματαίαις ἑπομένοις καί ὡς ἀλη-
θέσι πιστεύουσι..., ὣστε καί ἑτέρους... διδάσκειν αὐτάς
ἀνενδοιάστως, Ἀνάθεμα». Σ΄ ἐκείνους, δηλαδή, πού
σπουδάζουν τά ἑλληνικά (δηλαδή τά κοσμικά, «θύρα-
θεν») φιλοσοφικά μαθήματα, ὄχι μόνο γιά χάρη τῆς
σπουδῆς καί κατάρτισής τους στήν ἀνθρώπινη σοφία,
ἀλλά ἀκολουθοῦν καί τίς μάταιες γνῶμες καί ἀπόψεις
τους καί τίς δέχονται ὡς ἀλήθεια, χωρίς δέ ἐνδοιασμό
τίς διδάσκουν καί σέ ἄλλους, ἐπιβάλλεται ἀνάθεμα»,
ἔξοδος δηλαδή ἀπό τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία, διότι
δέν εἶναι Χριστιανοί, δεχόμενοι τήν ἀνθρώπινη πλάνη.

6. Οἱ Ἅγιοι, αὐτοί πού ἔφθασαν στόν φωτισμό τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί τήν θέωση ἢ ἀγωνίζονται ἀκόμη,
γιά νά φθάσουν ἐκεῖ, καί γίνονται φορεῖς τῆς θείας, τῆς
οὐράνιας καί θεϊκῆς σοφίας, ἔχουν καί τήν ἀπό Θεοῦ
δύναμη νά κατατροπώνουν τήν ἀντιτιθέμενη στή θεία
σοφία ἀνθρώπινη γνώση. Στήν πατερική μας παράδο-
ση ἡ ἀνθρώπινη γνώση ἀποκαλεῖται σ’ αὐτές τίς περι-
πτώσεις «ψευδώνυμη». Μερικά χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα: Γιά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο λέγε-
ται: «Σοφίας μωράς τῶν κακοδόξων ἐδιέλυσας...σο-
φίαν ἐνυπόστατον ἔχων ἐν τῇ καρδίᾳ σου». Ἀντιμετώ-
πισε καί διέλυσε τίς μωροφιλοσοφίες τῶν αἱρετικῶν,
ὅπως οἱ Εὐνομιανοί, ἔχοντας τήν ἔνσαρκη Σοφία στήν
καρδία του, τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἰδιαίτερα χαρακτηριστική εἶναι ἡ περίπτωση
τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, πού καί γιά τήν παιδεία της
ὀνομάζεται «πάνσοφος» . Κυρίως ὅμως αὐτό ὀφείλε-
ται στό γεγονός, ὅτι ἀναδείχθηκε καί κάτοχος τῆς
θεϊκῆς σοφίας, τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ φωτισμοῦ: Ψάλ-
λουμε γι’ αὐτήν: «Τήν σοφίαν τήν ὄντως ἐξ οὐρανοῦ
...λαβοῦσα... τῇ μέν σοφίᾳ τήν ἔξω τούς ρήτορας
ἔμπτηξας, τῇ δέ σοφίᾳ τῇ θείᾳ τήν πλάνην ἐμείωσας».
Στόν ἀγώνα της μέ τούς ἐθνικούς σοφούς, πού μᾶς πε-
ριγράφει τό Συναξάρι της, ἡ Ἁγία ἀντεπεξῆλθε μέ τήν
ὑψηλή παιδεία της, ἀλλά καί μέ τήν θεία σοφία, πού ἐξ
ἲσου κατεῖχε, ἐταπείνωσε τήν πλάνη τους. Καί στό
Ἀπολυτίκιό της ψάλλουμε: «Ἐφίμωσε λαμπρῶς τούς
κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ».
Τούς κατετρόπωσε μέ τήν «μάχαιραν» τοῦ ἁγίου Πνεύ-
ματος, τόν λόγο τῆς Ἀληθείας.

Ὁ «Οἶκος» τοῦ Κοντακίου ἐξαίρει ἰδιαίτερα τήν συνύ-
παρξη ἀνθρώπινης καί θείας σοφίας στήν Ἁγία, καί
αὐτό πού ἐπιβεβαιώνεται εἶναι ὅτι δέν ἀπορρίπτεται,
ὅπως ἐλέχθη, ἡ ἀνθρώπινη παιδεία, ἀλλά ἀποβαίνει
νεκρά, ἀνενεργός, καί μάλιστα βλαπτική, ἂν δέν ἑνώνε-
ται μέ τήν θεία σοφία.«Τήν ἐκ Θεοῦ σοφίαν λαβοῦσα
παιδιόθεν ἡ Μάρτυς, καί τήν ἔξω καλῶς σοφίαν πᾶσαν
μεμάθηκε γνοῦσα δέ ἐκ ταύτης τήν τῶν στοιχείων κίνη-
σίν τε καί ποίησιν κατά λόγον, καί τόν αὐτά ἐξ ἀρχῆς
διά λόγου ποιήσαντα, αὐτῷ τήν εὐχαριστίαν ἐν νυκτί
καί ἡμέρᾳ προσέφερε, τά δέ εἲδωλα καθεῖλε, καί τούς
ταῦτα ἀφρόνως λατρεύοντας, Ρητόρων τήν γνῶσιν κα-
ταπτύσασα». Ἡ μεγάλη δηλαδή σχολική παιδεία τῆς
Ἁγίας ἐνισχύθηκε ἀπό τήν θεία Σοφία, πού ἔλαβε μέ
τήν πνευματική ζωή της. Ὄχι μόνο δέν ἀπορρίφθηκε ἡ
σχολική κατάρτισή της, ἀλλά μέ τόν συνεχῆ ἀσκητικό
ἀγώνα της ἀπέκτησε καί τήν ἀναγκαία θεϊκή δύναμη νά
ἀποκρούσει, νά ἐλέγξει καί νά κατανικήσει τήν ἀνίσχυ-
ρη σοφία τῶν εἰδωλολατρῶν, σοφῶν κατά κόσμον.

Ἡ σαφής διάκριση θείας καί ἀνθρώπινης σοφίας
στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση φανερώνει τήν διαφορο-
ποίηση τῆς Χριστιανικῆς Πίστης, στήν αὐθεντικότητά
της, ὡς ἀποστολικοπατερικῆς ἐμπειρίας, ἀπό κάθε
ἀνθρώπινη συλλογικότητα, ἀκόμη δέ καί ἀπό τά διάφο-
ρα θρησκεύματα, πού εἶναι γέννημα τοῦ ἐγκλωβισμέ-
νου στόν κόσμο ἀνθρώπου. Ἡ σοφία τῶν Ἁγίων, πα-
λαιοτέρων καί νεωτέρων, πού ἐκπλήσσει στήν φραστι-
κή ἁπλότητά της, εἶναι προϊόν τῆς ἐσωτερικῆς-καρ-
διακῆς σχέσης καί συνάφειάς τους μέ τόν Τριαδικό Θεό
καί τήν ἄκτιστη Χάρη Του.
Σημειώσεις:

1. Μέ τήν «κοσμητική φρασεολογία» τῶν Ὑμνογράφων
μας γιά πολλούς Ἁγίους ἀσχολήθηκε συστηματικά ὁ μα-
καριστός Μητροπολίτης Μεσσηνίας κυρός Χρυσόστομος
(Θέμελης). Βλ. Δημοσιεύματα..., Ἀθῆναι 1996 (ἀνάτ. ἀπό τά
Πρακτικά τοῦ Ε΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν
Σπουδῶν, τ. Α΄). 2) Βλ. Παναγιώτου Χρήστου, Ἡ ἔννοια
τῆς διπλῆς γνώσεως κατά τόν Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν,
Ἐπιστ. Ἐπετηρίς Θεολ. Σχολῆς Παν/μίου Θεσσαλονίκης,
τ. 7 (1967), σ. 119-130. 3. Βιβλιάριον κατά Λατίνων ἔχον ὄνο-
μα Ἐγκύκλιος Ἐπιστολή, Κωνσταντινούπολις 1756, σ. 6. 4.
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων,
1, 3. 5. Βλ. π. Γ. Δ. Μεταλληνοῦ, Κριτική θεώρηση τῶν περί
Ἁγίου Σπυρίδωνος «ἱστορικῶν εἰδήσεων», στό συλλογικό
τόμο: Ἅγιος Σπυρίδων, ὁ Ναός καί ἡ λατρεία του στήν Κέρ-
κυρα, Κέρκυρα 2007, σ. 23-30.

Αὐνανισμός, τὸ πάθος εἰς τὸ φῶς τῆς ἐπιστήμης’ ὑπο-
νομεύει ὡς κομμουνιστὴς τὸ μαχητικὸν φρόνημα τοῦ
στρατεύματος. Δὲν εἶναι ὑπέροχο;».

«Σαράντα χρόνια μετά, ἐγὼ εἶμαι μέλος τῆς Κεν-
τρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ. Μοῦ τηλεφω-
νάει ὁ φίλος μου, ὁ μακαριστὸς πλέον Ἀνδρέας Βελισ-
σαρόπουλος καὶ μοῦ λέει: Ἄκου νὰ σοῦ πῶ, κάναμε τὸ
ΑΚΟΕ, ποὺ εἶναι γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ὁμοφυλό-
φιλης ἐπιθυμίας Ἑλλάδος καὶ σοῦ ζητῶ νὰ μπεῖς κι ἐσὺ
γιὰ νὰ φανεῖ ὅτι, τέλος πάντων, δὲν εἶναι διεκδίκηση
στενὴ κλπ.». Λέω ἐγὼ βεβαίως : Εὐχαρίστως. Ἤμουν
στὸ Παρίσι. Ἤμουν, ὅμως, μέλος τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερι-
κοῦ, στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή.

Κατεβαίνω ἐγὼ ἀπὸ τὸ Παρίσι γιὰ μία συνεδρίαση
τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ βλέπω τὸν ὑπέροχο, τὸν
κακομοίρη τὸν Κώστα τὸν Βεργόπουλο, μαζὶ μὲ τὴν
μακαριστή μας Ἄννα Βρυχέα καὶ τὸν Μάκη τὸν Καβου-
ριάρη στὰ ὅρια ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου καὶ μοῦ λένε
‘Κώστα σὲ παρακαλῶ, μὴν ἔρθεις σήμερα στὴν Κεν-
τρικὴ Ἐπιτροπή’. Λέω: ‘Γιατί νὰ μὴν ἔρθω στὴν Κεν-
τρικὴ Ἐπιτροπή;’. ‘Γιατί σὲ ἔκαναν ἀντιπρόεδρο τοῦ
ΑΚΟΕ’ καὶ ἐγὼ λέω: ‘Ἔ, καί;’.

Ἔρχομαι, λοιπόν, στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ καὶ ἐὰν
δὲν ἦταν αὐτὴ ἡ κατάσταση ποὺ ἤτανε, εἶχα ὑποστεῖ τὴ
δεύτερη, μετὰ τὴ Β’Πανελλαδική, βαναυσότητα ὅταν
πῆγα νὰ μιλήσω, μὲ ἕνα ὑβρεολόγιο ἀπερίγραπτο ἀπὸ
τὰ μέλη τὰ προοδευτικά τοῦ εὐρωκομμουνισμοῦ. Βέ-
βαια, μερικοὶ ἦταν ἀπὸ τὴν Τασκένδη, ἦταν ἀπὸ τὸ
Βουκουρέστι, ἦταν παλαιοὶ κομμουνιστές, οἱ ὁποῖοι μὲ
βρίζανε περισσότερο. Καὶ κάπου ἐκεῖ ἔληξε τὸ
πρᾶγμα».

«Τὸ τρίτο στοιχεῖο ποὺ θὰ σᾶς πῶ εἶναι τὸ ἑξῆς: τὸ

1936, ποὺ ἦταν ἡ φρικτὴ νύχτα τῆς Νυρεμβέργης,
ὅπου ἑκατὸ χιλιάδες ἀποθηριωμένοι γερμανοναζίδες
κλπ. μαζὶ μὲ τὶς εἰκόνες τοῦ Μὰρξ καὶ τὰ βιβλία κλπ.,
ἦταν ἕνας καθηγητάκος μὲ γυαλάκια ποὺ τοῦ καῖνε τὰ
βιβλία καὶ τοῦ πετᾶνε καὶ τὶς φωτογραφίες καὶ οὐρλιά-
ζουν. Κανένας δὲν τὸν ξέρει φυσικὰ ἀπὸ τοὺς ἑκατὸ χι-
λιάδες ναζίδες. Καὶ ρωτάω ἐγὼ τὸν πατέρα μου τριάν-
τα χρόνια μετὰ καὶ λέει ‘Καλά, βρὲ παιδί μου, εἶσαι κα-
λά; Ὁ καθηγητής μου ἦταν, ὁ Μάγκνους Χίρσφελντ, ὁ
ὁποῖος εἶχε τὰ τρία ἀπόλυτα κακὰ γιὰ τοὺς ναζίδες’.
Ἦταν κομμουνιστὴς ὁ Μάγκνους Χίρσφελντ, ὁ ἱδρυτὴς
τοῦ Ἰνστιτούτου Σεξουαλικῶν Ἐρευνῶν, ἦταν Ἑβραῖος
καὶ ἦταν καὶ ὁμοφυλόφιλος. Κομμουνιστής, Ἑβραῖος
καὶ ὁμοφυλόφιλος: χειρότερα δὲν γίνεται.

Λοιπόν, σᾶς παρακαλῶ πάρα πολὺ νὰ σταματήσει
αὐτὴ ἡ βαρβαρότητα, νὰ ψηφίζουμε ὅλοι μαζὶ τὸ νομο-
θέτημα τοῦ ὑπουργοῦ ἐδῶ διὰ τῆς κυβερνήσεως ἢ τῆς
κυβερνήσεως διὰ τοῦ ὑπουργοῦ καὶ νὰ ἀφήσουμε
ὁποιαδήποτε ἐλαττώματα, ὅπως καὶ κάποια ἀριστερὴ
σαχλαμάρα, ἡ ὁποία ἐμφιλοχωρεῖ συνήθως. Κι ἐγὼ τὸ
ξέρω, ὡς γενέσιος – σὲ αὐτὸ συμφωνῶ μὲ τὸ ΚΚΕ.
Ἐγὼ γεννήθηκα ΕΑΜοβούλγαρος καὶ κομμουνιστο-
συμμορίτης καὶ δὲν ἀλλάζω. Κι ἑπομένως, νὰ ψηφί-
σουμε ὡς ἔχει κι ἔχουμε καιρὸ νὰ τὸ διορθώσουμε.
Ἔλεος πιά!».

(Χειροκροτήματα ἀπὸ τὴν πτέρυγα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ)
«Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι τοῦ 1921. Τὸ λέω στὴ μνήμη

τοῦ πατέρα μου. Εἶναι τοῦ πατέρα μου τὸ πρῶτο του,
ὅπου ἀκριβῶς ἔχει αὐτά. Αὐτὴ δὲ τὴν ἱστορία, ὅτι δῆθεν
δὲν ἀλλάζει κλπ., τὴ λέει μὲ μία ὑπέροχη ἑλληνικὴ λέξη:
Διαφορομορφία».

Σημ. Ο.Τ.: Διαφωνοῦμε πλήρως μέ ὅσα εἶπεν ὁ κ.
Ζουράρις καί μέ τάς ἐκφράσεις πού χρησιμοποιεῖ.

Ὁ Ὑφ. Παιδείας κ. Ζουράρις προστάτης τῶν Σοδόμων...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπιλογή ἀπό τό προτεινόμενον ὑλικόν
τοῦ ΙΕΠ διά τήν θεματικήν ἑβδομάδα



Σελὶς 8η

Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζοντο
ὅτι ὑπερασπίζονται τὰ δι-
καιώματα τῶν ἐργαζομένων
ἐπεθύμουν νὰ ἐπιβάλουν
ἐργασίαν καθ’ ὅλην τὴν ἑβδο-
μάδα, ἀκριβῶς ὅτι ἐπιδιώκουν
οἱ μεγάλοι διεθνεῖς οἰκονομι-
κοὶ ὅμιλοι. Εὐτυχῶς ἡ δικαιο-
σύνη τὸ ἀπέτρεψε. Συμφώ-
νως πρὸς ἄρθρον τῆς κ. Βά-
σως Παλαιοῦ εἰς τὴν ἐφημερί-
δα «Δημοκρατία» τῆς 19ης
Ἰανουαρίου 2017:

«…Τελικὰ κρίθηκε μὲ τὴν ὑπ'
ἀριθμὸν 100/2017 ἀπόφαση τῆς
Ὁλομέλειας τοῦ ΣτῈ ὅτι ἡ νομοθε-
τικὴ ἐξουσιοδότηση στὸν ὑπουργὸ
Ἀνάπτυξης νὰ ἐκδίδει ἀπόφαση γιὰ

τὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων
τὶς Κυριακὲς σὲ τρεῖς τουριστικὲς
περιοχὲς «χωρὶς συγκεκριμένο
προσδιορισμὸ» εἶναι ἀντίθετη στὸ
ἄρθρο 43 τοῦ Συντάγματος ποὺ
ἐπιτάσσει γιὰ παρόμοια θέματα νὰ
ἐκδίδονται Προεδρικὰ Διατάγματα
καὶ ὄχι ὑπουργικὲς ἀποφάσεις… τὸ
ΣτῈ τονίζει ὅτι τὸ δικαίωμα τοῦ
ἐλεύθερου χρόνου «προσλαμβάνει
πρακτικὴ ἀξία γιὰ τοὺς ἐργαζομέ-
νους, ὅταν αὐτοὶ δύνανται μόνοι ἢ
ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν οἰκογένειά τους
νὰ μετέχουν στὴ συλλογικὴ ἀνά-
παυλα μιᾶς κοινῆς ἀργίας ἀνὰ
ἑβδομάδα». «Ὡς τέτοια ἡμέρα ἔχει
ἐπιλεγεῖ κατὰ μακρὰ παράδοση τό-
σο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὰ λοιπὰ
κράτη τῆς Εὐρώπης ἡ σχετιζόμενη
μὲ τὴ χριστιανικὴ θρησκεία».

Κρατικαὶ αὐθαιρεσίαι κατὰ Ἱ. Μονῆς
Ἂν δὲν ὑπῆρχεν ἡ δικαιοσύ-

νη τὸ κράτος θὰ εἶχεν ὑφαρ-
πάξει κάθε ἐκκλησιαστικὴν
περιουσίαν, διὰ νὰ τὴν χρησι-
μοποιήση ὅπως ἐκεῖνο θὰ ὥρι-
ζε. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ
ἄρθρον τοῦ κ. Γιώργου Πα-
γούδη εἰς τὴν «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» τῆς
17ης Ἰανουαρίου 2017:

«Νέο πονοκέφαλο δημιουργεῖ
στὸ ὑπουργεῖο Μεταναστευτικῆς
Πολιτικῆς ἡ ἐκδοθεῖσα πλέον ἀπό-
φαση τοῦ Εἰρηνοδικείου Χίου, σύμ-
φωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Ἑλληνικὸ
Δημόσιο ὑποχρεοῦται ἐντὸς 30
ἡμερῶν νὰ παραδώσει τὸν χῶρο
ὅπου ἔχει κατασκευαστεῖ τὸ Κέντρο
Κράτησης στὴν περιοχὴ Μερσινιδί-
ου στὸν ἰδιοκτήτη του, ποὺ δὲν
εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ ἡγουμενοσυμ-
βούλιο τῆς ὁμώνυμης ἱερᾶς
μονῆς… Τὸ Κέντρο Κράτησης
Μερσινιδίου, στὴν πλαγιὰ ἑνὸς
βουνοῦ καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν οἰκι-
στικὸ ἱστό, εἶχε λειτουργήσει γιὰ
πρώτη φορά τὸ 2012 ὡς κέντρο
προσωρινῆς διαμονῆς τῶν ἐλάχι-
στων τότε ἀκόμα εἰσερχομένων

στὴ Χίο ἀπὸ τὶς ἀπέναντι ἀκτές, σὲ
χῶρο ποὺ εἶχε παραχωρήσει στὸ
ἑλληνικὸ Δημόσιο μὲ χρησιδάνειο ἡ
Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἐγκαταλειφθεῖ στὴ
συνέχεια λόγω μικρῆς δυναμικότη-
τας (μόλις 120 ἄτομα). Ὡστόσο, μὲ
τὸ ξέσπασμα τῆς προσφυγικῆς κρί-
σης καὶ μετὰ τὸ καλοκαίρι-φθινό-
πωρο τοῦ 2015, ὁ χῶρος ἐπανα-
λειτούργησε ὡς ἀνοιχτὸ Κέντρο
Προσωρινῆς Διαμονῆς, μὲ τὶς
σκηνὲς τῶν προσφύγων νὰ ἁπλώ-
νονται παντοῦ, ἀκόμα καὶ γύρω
ἀπὸ τὸ γειτονικὸ νεκροταφεῖο ποὺ
ἐξυπηρετεῖ τὶς ἀνάγκες τοῦ Βροντά-
δου. Ὁ χῶρος ἐγκαταλείφθηκε καὶ
πάλι ὅταν λειτούργησαν ἡ Σούδα
καὶ ἡ ΒΙΑΛ. Ἐπανῆλθε στὴν ἐπικαι-
ρότητα στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου τοῦ
2016, ὅταν δημοσιεύτηκε ἡ τεχνικὴ
περιγραφὴ ἔργου ποὺ ἀφοροῦσε
ἐπισκευαστικὲς ἐργασίες ποὺ θὰ
ἐκτελοῦνταν μὲ στόχο τὴν ἐπανα-
λειτουργία τοῦ Κέντρου, μὲ διαφο-
ρετικὸ χαρακτήρα αὐτὴ τὴ φορά.
Ἔτσι, στὶς 26 Ὀκτωβρίου ἡ Ἱ.Μ.
Μερσινιδίου κατήγγειλε τὴ σύμβα-
ση λόγω παραβίασης οὐσιωδῶν
ὅρων, δηλώνοντας τὴν ἐπιθυμία
της γιὰ τὴ μὴ περαιτέρω συνέχιση
τῆς ἐπίδικης σύμβασης».

«Νὰ δοθοῦν τὰ χρήματα σὲ φτωχοὺς»
Ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου

ἐξεδόθη τήν 5ην/ 18ην Δεκεμ-
βρίου ἡ ἀκόλουθος ἀνακοίνω-
σις:

«Τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Ἑλληνικόν
κράτος ἀγωνίζεται διὰ νὰ ἐπαναφέ-
ρει τὴν φθίνουσα οἰκονομία τῆς
Χώρας,τὴν στιγμὴν ποὺ ἀδελφοί
μας Ἕλληνες πεθαίνουν ἀπὸ τὴν
πεῖναν,τὴν στιγμὴν ποὺ Ἕλληνες
ἄστεγοι κοιμοῦνται καὶ πεθαίνουν
στὰ παγκάκια τῶν πλατειῶν, εὑρί-
σκονται  ἄνθρωποι καὶ δὴ μοναχοί,
ποὺ ἕπεται ὅτι πῆγαν στὸ Ἅγιον
Ὄρος διὰ ἄσκησιν καὶ πτωχείαν καὶ
ἐγκαλοῦν τὴν Ἑλληνικήν  Κυβέρνη-
σιν ὅτι τοὺς χρωστᾶ 3.000.000
Εὑρώ διὰ διαφυγόντα κέρδη.

Καὶ ἐρωτῶμεν: 1).  Πῶς ἀπαι-
τοῦν τὴν στιγμὴν ποὺ δὲν εἶναι

Ἐσφιγμενίτες 2).  Πῶς ἀπαιτοῦν
τὴν στιγμὴν ποὺ δὲν ἐκπροσω-
ποῦν τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου, διότι
ἐκλέχθησαν παρανόμως συμφώ-
νως μὲ τὸν Κ.Χ.Α.Ο. (ἄρθρα
112,113,114) 3).  Πῶς ἀπαιτοῦν
τὴν στιγμὴν ποὺ δὲν συγκροτοῦν
κἄν τὴν σύναξιν τῆς Ἱ.Μ.Ἐσφιγμέ-
νου, διότι εἶναι μόνον δύο (2) ἄτομα
; 4).  Πῶς ἀπαιτοῦν σὰν νὰ εἶναι
Ἁγιορεῖτες τὴν στιγμὴν ποὺ εἶναι
ἔμμισθοι Ἐφημέριοι στὴν κρατο-
ῦσαν Ἐκκλησίαν;

Προτείνομεν νὰ παρθοῦν ἀπὸ
αὐτοὺς ὅλα τὰ χρήματα ποὺ εἰσέ-
πραξαν ἀπὸ τὴν Μονήν,ἀπὸ τὸ
1999 ἕως σήμερον, μέχρι δεκάρας
καὶ νὰ δοθοῦν στοὺς φτωχοὺς
Ἕλληνας. Προτείνομεν νὰ ξαναγί-
νουν ὅλες οἱ δίκες οἱ ὁποῖες ἔγιναν,
γιατί εἶναι ὅλα παράνομα».

Ὁ Σεβ. Δημητριάδος ὑπὲρ τοῦ Τεμένους
Πρὸ ὀλίγου καιροῦ εἶχε δη-

λώσει εἰς τηλεοπτικὸν κανάλι
ὅτι θὰ πρέπη οἱ Ἕλληνες καὶ
ἡ Ἐκκλησία νὰ στηρίξη τὸ
εὐρωπαϊκὸν ἰσλάμ! Παρὰ τὰ
ὅσα ἔχουν συμβῆ ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι
ὑπὲρ τῆς κατασκευῆς Τεμέ-
νους, ὄχι ἁπλῶς Τζαμιοῦ, καὶ
θεωρεῖ ὅτι δὲν τίθεται κανένα
ζήτημα ἀσφαλείας ἐφ᾽ ὅσον
θὰ εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ δημοσίου! Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὸ newsbeast.gr
τῆς 22ας Ἰανουαρίου 2017:

«Ἡ Ἱεραρχία, τὸ 2002, ἐξέφρασε
τὴν ἀντίρρησή της στὴν κατασκευὴ
ἑνὸς Ἰσλαμικοῦ Κέντρου, ἐντὸς τοῦ
ὁποίου θὰ στεγαζόταν καὶ ἕνα Τέμε-
νος, στὴν Παιανία, ὅπως προέβλε-
πε ὁ νόμος τοῦ 2000. Αὐτὸ τὸ Ἰσλα-
μικὸ Κέντρο θὰ κατασκευαζόταν μὲ
χρηματοδότηση ξένων κρατῶν, θὰ
ἀνῆκε σὲ ξένες χῶρες καὶ θὰ διοι-
κοῦνταν ἀπὸ αὐτές. Ἡ Ἐκκλησία
διευκρίνισε, τότε, μὲ τρόπο πολὺ
καθαρὸ ὅτι συμφωνεῖ ἀπολύτως μὲ
τὴν ἀνάγκη νὰ κατασκευαστεῖ ἕνας
χῶρος προσευχῆς γιὰ τοὺς Μου-
σουλμάνους, δηλαδὴ ἕνα Τέμενος,

ἀλλὰ αὐτὸ θὰ εἶναι δημόσιο, ὄχι
ἰδιωτικό, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μὴ ἐλέγχε-
ται ἀπὸ ξένες χῶρες…

Τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Ἐκκλησίας,
τότε, ὁδήγησαν πολλοὺς νὰ σκε-
φτοῦν ἐὰν πίσω ἀπὸ τὶς ἐκκλήσεις
γιὰ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ σε-
βασμὸ τοῦ Ἰσλάμ, κρύβονταν
ἄλλες ἐπιδιώξεις καὶ ἰδέες, ἀφοῦ τὸ
σχέδιο τῆς Παιανίας ἐπιδίωκε νὰ
κατασκευάσει ἕνα φαραωνικὸ
Ἰσλαμικὸ Κέντρο κι ὄχι ἕνα Τέμε-
νος. Χάρη στὴν δημόσια συζήτηση
ποὺ προκλήθηκε, ἡ Πολιτεία κατά-
λαβε ὅτι ἡ ἀπόφασή της, ἡ ὁποία
ἐπαναλάμβανε τὸ εὐρωπαϊκὸ μον-
τέλο περὶ κατασκευῆς τεράστιων
ἰσλαμικῶν κέντρων μὲ ξένη χρημα-
τοδότηση, δὲν ἦταν ἡ καλύτερη.
Ἔτσι ψηφίστηκε ἕνας καινούριος
νόμος τὸ 2006, ὁ ὁποῖος ὑλοποιεῖ
κάτι ποὺ εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ Σύν-
ταγμά μας καὶ ἐξυπηρετεῖ τόσο τὰ
συμφέροντα τῆς χώρας στὸ ἐξωτε-
ρικὸ ὅσο καὶ τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη
στὸ ἐσωτερικό. Ὁ νόμος τοῦ 2006
ὁρίζει ὅτι θὰ κατασκευαστεῖ ἕνα δη-
μόσιο Τέμενος, ὄχι ἕνα Ἰσλαμικὸ
Κέντρο, τὸ ὁποῖο θὰ ἀνήκει στὴν
Ἑλλάδα καὶ θὰ διοικεῖται ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα».

«Σεισμὸς» εἰς τὸ Βατικανόν
Ἀμέτρητα εἶναι τὰ βαρέα

σκάνδαλα ποὺ ἀποκαλύπτονται
συνεχῶς διὰ Παπικοὺς κληρι-
κούς. Δὲν εἶναι ὅμως μόνον αὐτὸ
τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ ὅτι τοὺς
συγκαλύπτουν Καρδινάλιοι, οἱ
ὁποῖοι τηροῦν σιωπὴν διὰ τοι-
αῦτα ἐγκλήματα. Μὲ αὐτοὺς
τοὺς ἀνυπολήπτους συνανα-
στρέφονται οἱ οἰκουμενισταί; Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφη-
μερίδα «STAR PRESS» τῆς 17ης
Ἰανουαρίου 2017:

««Σεισμὸ» στὴν Ἁγία Ἕδρα ἀνα-
μένεται νὰ προκαλέσει βιβλίο μὲ
τίτλο «Ἀσέλγεια», στὸ ὁποῖο ἀπο-
καλύπτεται ἡ ταυτότητα 200 παιδο-
φίλων Ἰταλῶν ἱερέων. Ἀπὸ τὴ συγ-
γραφικὴ πέννα τοῦ Ἐμιλιάνο Φιτι-
πάλντι, τοῦ δημοσιογράφου ποὺ
ἔγραψε τὸ βιβλίο «Ἀπληστία» γιὰ
τὰ περίφημα «Vatileaks», τὸ νέο
πόνημά του ξεσκεπάζει τὴ σκοτεινὴ
πλευρὰ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας
παραθέτοντας στοιχεῖα, ὀνόματα
καὶ ἡμερομηνίες σχετικὰ μὲ τὶς ὑπο-
θέσεις σεξουαλικῆς κακοποίησης
ἀνηλίκων ἀπὸ ἱερεῖς, ἐπισκόπους
καὶ καρδιναλίους ἀπὸ ὁλόκληρο

τὸν κόσμο. «Ἀπὸ τὴν Ἰταλία στὴν
Αὐστραλία, ἀπὸ τὴν Ἱσπανία στὴ
Χιλή, μεταξὺ ἐρευνῶν στὸ σημεῖο
καὶ ἐμπιστευτικῶν ἐγγράφων», ὁ
δημοσιογράφος τοῦ περιοδικοῦ
«Espresso» περιγράφει τὴ συγκλο-
νιστικὴ πραγματικότητα… «Εἶναι
περισσότεροι ἀπὸ 200 οἱ Ἰταλοὶ
ἱερεῖς, στοὺς ὁποίους ἔχει ἀσκηθεῖ
καταγγελία γιὰ ἀσέλγεια ἀνηλί-
κων… Ὅπως ἀποκαλύπτει ὁ δη-
μοσιογράφος στὸ βιβλίο του, ἀκό-
μα καὶ σήμερα στὸ Βατικανὸ οἱ ἐπί-
σκοποι δὲν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ
καταγγέλλουν τοὺς συναδέλφους
τους ποὺ ἐμπλέκονται σὲ σεξουα-
λικὰ σκάνδαλα, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ
δράστες νὰ παραμένουν ἐνεργὰ
μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη, ἐμπλεκόμενοι ὅπως ὁ Μάου-
ρο Ἰντζόλι ἀπὸ τὴν Κρεμόνα,
παρ’ὅτι καταδικάζονται σὲ φυλάκι-
ση καὶ ἀπομακρύνονται γιὰ ἕνα
χρονικὸ διάστημα, γίνονται καὶ πάλι
ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ
Ἰντζόλι, μάλιστα, ἀνέλαβε ἐκ νέου
τὰ καθήκοντά του, ἐνῶ ἐπικεφαλῆς
τῆς Ἁγίας  Ἕδρας εἶναι ὁ πάπας
Φραγκίσκος».

Προχωρεῖ τὸ ζήτημα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανίας
Τὸ Φανάρι συνεχῶς ἐπισκέ-

πτονται παράγοντες, οἱ ὁποῖοι
ἐπιδιώκουν τὴν αὐτοκεφαλίαν
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.
Αὐτοὶ τὴν φορὰν συνεζήτησαν
μὲ τὸ Σεβ. Γαλλίας καὶ Σεβ.
Σμύρνης οἱ σχισματικοὶ τοῦ
ψευδὸ-Πατριαρχείου τοῦ Κιέ-
βου. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστο-
σελίδα romfea.gr τῆς 20ῆς
Ἰανουαρίου 2017:

«Mὲ εὐλογία τοῦ σχισματικοῦ Πα-
τριάρχη Φιλάρετου τοῦ λεγόμενου
"Πατριαρχείου τοῦ Κιέβου", ἀντιπρο-
σωπία ἀπὸ τὴν Οὐκρανία πραγμα-
τοποίησε συνάντηση καὶ διάλογο μὲ

ἐκπροσώπους τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου στὸ Φανάρι...

...Oἱ σχισματικοὶ Ἱεράρχες ἐνημέ-
ρωσαν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
γιὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ λεγομένου Πα-
τριαρχείου τοῦ Κιέβου σχετικὰ μὲ πι-
θανὲς λύσεις στὶς δυσκολίες ποὺ
ἀντιμετωπίζουν οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς
Οὐκρανίας, ὡς ἀποτέλεσμα τῶν
ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν τοῦ Πα-
τριαρχείου Μόσχας. Ἐπίσης οἱ Σχι-
σματικοὶ δήλωσαν ὅτι σὲ ἀντίθεση
μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἀποδέ-
χθηκαν τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Συνόδου, ποὺ πραγματο-
ποιήθηκε τὸ 2016 στὴν Κρήτη».

Οἰκουμενιστικαὶ συμπροσευχαὶ ἤδη μὲ τὴν ἔναρξιν τοῦ νέου ἔτους! 
Τὸ ἔτος δὲν ἤρχισεν ἰδιαιτέρως

αἰσιόδοξα καθὼς Ἱεράρχαι τοῦ
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό-
λεως εὐλόγησαν αὐτὸ μὲ συμ-
προσευχάς! Συμφώνως πρὸς τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Βελγίου
τῆς 19ης Ἰανουαρίου 2017:

«Μετὰ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν
ἀνακαινιστικῶν ἔργων στὸ κτήριο
τῆς ἕδρας τῆς Μητροπόλεως Βελγί-
ου καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης
τῆς ἑβδομάδος προσευχῆς ὑπὲρ τῆς
Ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν (18 μὲ 25
Ἰανουαρίου 2017) τελέσθηκε Ἑσπε-
ρινὸς τὴν 18ην Ἰανουαρίου στὸν
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγά-
ρου, τῆς Ἁγίας Μαρίνης Βρυξελλῶν,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Βελγίου καὶ
Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμ-
βούργου κ. Ἀθηναγόρου. 

Εἶχαν ἀπαντήσει θετικῶς στὴν
πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου, με-
ταξὺ ἄλλων, ὁ ἐν Βελγίῳ Ἐπίσκοπος
τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας κ. Δοσί-
θεος, ὁ Χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως
κ. Πορφύριος (Ἐκκλησία τῆς Κύ-
πρου), ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδό-

ξων Γραφείων παρὰ τῇ Ε.Ε., ὁ Ἀπο-
στολικὸς Νούντσιος ἐν Βελγίῳ κ. Au-
gustine Kasuja, ὁ Γραμματεὺς τῆς
Ἀποστολικῆς Νονσιατούρας παρὰ

τῇ Ε.Ε. κ. Juan Pablo Cerrilos Her-
nandez, ὁ Καθολικὸς Ἐπίσκοπος
Ἀμβέρσης κ. Johan Bonny, ὁ Καθο-
λικὸς Ἐπίσκοπος κ. Jean-Luc Hud-
syn, ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς CO-
MECE π. Olivier Poquilon, ὁ Πρό-
εδρος τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Βελγίου Δρ. Geert Lorein, ὁ

Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἀρμενικῆς
Ἐκκλησίας π. Zadig Avedikian καὶ ἡ
ἐκπρόσωπος τῆς ΚΕΚ κα Αἰκατερίνη
Πεκρίδου…»

Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς κοινότητος Φερίκιοϊ
τῆς 16ης Ἰανουαρίου 2017:

«Τὸ διήμερο 14ης καὶ 15ης
Ἰανουαρίου 2017 ἦταν γεμάτο ἐνδια-
φέροντα ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα
στὴν κοινότητά μας, τὸ Φερίκιοϊ Τα-
ταούλων Κωνσταντινουπόλεως. 

Τὸ Σάββατο, 14 τ.μ., στὶς 18:00,
τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινός,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Σασίμων, κ. Γεν-
ναδίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας
μας. Τὸν ἑσπερινὸ προσῆλθαν, γιὰ
νὰ παρακολουθήσουν κληρικοὶ καὶ
λαϊκοί, ἐκπρόσωποι ἄλλων χριστια-
νικῶν ὁμολογιῶν καὶ δογμάτων, πι-
στοὶ τῶν ὁποίων ὑπάρχουν στὴν
Πόλη μας (ρωμαιοκαθολικοί, Ἀρμένι-
οι, προτεστάντες). Μετὰ τὸν ἑσπε-
ρινὸ ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις,
ἐνῷ κληρικοὶ τῶν ἄλλων χριστια-
νικῶν δογμάτων ἀνέγνωσαν στὴν
τουρκικὴ καὶ ἀραβικὴ γλῶσσα περι-
κοπὲς ἀπὸ τὴν Καινὴ καὶ Παλαιὰ Δια-
θήκη. Μετὰ ταῦτα παρεχωρήθη
ἀδελφικὴ δεξίωση στὴν παρακειμέ-
νη κοινοτική μας αἴθουσα. Ὁ ἑσπε-
ρινὸς καὶ ἡ κατόπιν αὐτοῦ οἰκουμε-
νικὴ χριστιανικὴ συνάντηση στὴν
Κοινότητά μας ἀπετέλεσε τὴν ἐναρ-
κτήρια ἀπὸ σειρὰ ἐκδηλώσεων ποὺ
θὰ γίνουν κατὰ τὴν ἑβδομάδα ποὺ
ἄρχισε, ἡ ὁποία ὀνομάζεται ἑβδομά-
δα τῆς ἀγάπης καὶ συνεννοήσεως
καὶ λαμβάνει χώρα ἅπαξ κατ΄ ἔτος
στὴν Πόλη μας...». 

Ἡ Θράκη, τὰ ἐθνικὰ ζητήματα καὶ αἱ ἐκκλησιαστικαὶ διοικήσεις
Ἡ Θράκη εἶναι μία ἰδιαιτέρως

εὐαίσθητος περιοχὴ τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ἐπικρατείας καὶ ὀφείλει
καθένας ὁ ὁποῖος ἀσχολεῖται μὲ
αὐτὴν νὰ ἀποφεύγη ὁποιαδήποτε
πρᾶξιν ἢ λόγον ὁ ὁποῖος δύναται
νὰ ἐγείρη ζητήματα περὶ αὐτῆς.
Πρὸ διμήνου  ὁ κ. Ἰωάννης Ἐλ. Σι-
δηρᾶς ἐδημοσίευσε κείμενον μὲ
τίτλον «Φαναριοσκέπαστη Θρα-
κικὴ Γῆ, Ἀνατολικὴ Θράκη –
Ἀνατολικὴ Ρωμυλία,  Ἀλησμόνη-
τες Ἐκκλησιαστικὲς Ἐπαρχίες τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»,
εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρονται καὶ τὰ
ἀκόλουθα:

«Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολή, ἐὰν λέ-
γαμε ὅτι ἀπὸ τὶς πλέον ἐκλεκτὲς καὶ
ἀγαπημένες ἐκκλησιαστικὲς ἐπαρ-
χίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ποὺ μέχρι σήμερα παραμένουν ἀλη-
σμόνητες, ὑπῆρξαν ἐκεῖνες τῆς Ἀνα-
τολικῆς Θράκης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς
Ρωμυλίας ἢ Βορείου Θράκης. Γι’
αὐτὸ συχνότατα γράφουμε καὶ δια-
κηρύττουμε ὅτι ἡ «Θρακικὴ Γῆ εἶναι
Γῆ Πατριαρχική». 

Οἱ ἐκκλησιαστικὲς αὐτὲς ἐπαρχίες
ἀνέκαθεν διατηροῦσαν ἰσχυροὺς καὶ
ἀκατάλυτους, ἐκκλησιαστικοὺς καὶ
πνευματικοὺς δεσμοὺς μὲ τὴ Μητέ-
ρα Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταν-
τινουπόλεως. Τὸ φρόνημα τῶν Ἀνα-
τολικοθρακῶν καὶ τῶν Ἀνατολικορω-
μυλιωτῶν ἦταν βαθύτατα πατριαρχι-
κό, βαθύτατα διαποτισμένο ἀπὸ τὴν
ζωογόνο ἐκκλησιαστικὴ πνοὴ τοῦ

μαρτυρικοῦ καὶ ἐσταυρωμένου Φα-
ναρίου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα-
τριαρχείου. Καὶ μέχρι σήμερα αὐτὴ ἡ
συνείδηση ὅτι ἀνήκουμε στὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο παραμένει ζων-
τανὴ στὸ νοῦ καὶ στὴν ψυχὴ τῶν
Θρακῶν ποὺ διαβιοῦν στὴν ἑλλη-
νικὴ Θράκη ὡς ἀπόγονοι καὶ συνε-
χιστὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς, ἱστορικῆς
καὶ πολιτισμικῆς παραδόσεως καὶ
πορείας ἐκείνων τῶν μαρτυρικῶν
προσφύγων προγόνων μας
Θρακῶν ποὺ λόγω τῆς ἐθνοφυλε-
τικῆς – ἐθνικιστικῆς μεγαλοϊδεατικῆς
πολιτικῆς καὶ βιαίας τακτικῆς τῶν
Βουλγάρων ἐγκατέλειψαν τὴν Ἀνα-
τολικὴ Ρωμυλία καὶ ἀργότερα λόγω
τῆς νεοτουρκικῆς θηριωδίας μέχρι
τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ
(1922), καὶ τὶς προγονικές τους
ἑστίες στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη…

Ἔτσι, ἀπὸ τὴν μέριμνα τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου ποὺ ἦταν καὶ
παραμένει τὸ «Ἱερὸ Κέντρο» τοῦ  γέ-
νους μας, τὰ θέματα  τῆς παιδείας
καὶ τῆς μορφώσεως εὑρίσκοντο
στὴν πρώτη γραμμή. Ἀπὸ τὸ 1850
καὶ ἐντεῦθεν τὸ Πατριαρχεῖο καθημε-
ρινῶς καὶ μὲ ἐπιμονὴ ζητοῦσε τὶς
σχετικὲς ἄδειες ἀπὸ  τὴν Ὑψηλὴ Πύ-
λη, τὸν Σουλτάνο καὶ τὰ ἁρμόδια
Ὀθωμανικὰ Ὑπουργεῖα, καὶ στα-
διακὰ ἄρχισαν νὰ ἱδρύονται σὲ ὅλες
τὶς μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις καὶ
στὰ πλέον ἀπομακρυσμένα χωριὰ
τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ Ἀνατο-
λικῆς Ρωμυλίας ὅλων τῶν βαθμίδων
σχολειά, παρθεναγωγεῖα, ἀρρενα-

γωγεῖα, τὰ λεγόμενα γραμματοδιδα-
σκαλεῖα, σχολαρχεῖα, ἡμιγυμνάσια,
γυμνάσια, ἀνώτερα καὶ ἀνώτατα
φροντιστήρια ποὺ δὲν ὑπῆρχαν
στὴν κυρίως Ἑλλάδα. Ἤδη ἀπὸ τὸ
1848 στὴν Φιλιππούπολη λειτουρ-
γοῦσαν καὶ δύο ἰδιωτικὰ σχολεῖα, τοῦ
Παπακωνσταντίνου καὶ τοῦ Θεοφι-
λάκη. Παράλληλα, Βιβλιοθῆκες μὲ
πολλὰ καὶ σπάνια βιβλία, ἐργαστή-
ρια φυσικῆς πειραματικῆς καὶ Χημεί-
ας, τεχνικὰ ἐργαστήρια κ.ἄ. ὑπῆρχαν
σὲ πολλὲς πόλεις τῆς Ἀνατολικῆς
Θράκης καὶ Ἀνατολικῆς Ρωμυ-
λίας…».

Κατ’ ἀρχὰς πρέπει κανεὶς νὰ
εἶναι προσεκτικὸς εἰς τὴν ὁρολο-
γίαν, διότι ὅταν λέμε «Βόρειος
Θράκη» πιθανῶς νὰ ἀνοίξωμεν
νέα ἐθνικὰ ζητήματα παρόμοια
μὲ τὰς παραλόγους διεκδικήσεις
τῶν Σκοπιανῶν διὰ τὴν Μακεδο-
νίαν, ποὺ ὡς γνωστὸν ἔχουν προ-
ταθῆ σύνθετοι ὀνομασίαι μὲ γεω-
γραφικοὺς προσδιορισμούς. 

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν φράσιν
«Ἱερὸ Κέντρο τοῦ  γένους μας»
πρέπει νὰ ἐπισημανθῆ ἀφ᾽ ἑνὸς
ὅτι εἶναι ἀλλοίωσις τῆς Ὀρθοδό-
ξου Παραδόσεως νὰ γίνεται λό-
γος διὰ «Ἱερὰ Κέντρα» (δὲν
ὑπάρχει «Θεοεδρεία» εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν) ἀφ᾽ ἑτέρου ὅτι ὅλη
ἡ διατύπωσις ἀποδεικνύει ὅτι τὸ
Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπό-
λεως εἶναι ἐθνοφυλετικόν, διότι

τὸ «γένος» προσδιορίζεται ἐδῶ
εἰς ἀναφορὰ πρὸς τοὺς Ἕλληνας,
ἑπομένως δὲν εἶναι «Οἰκουμενι-
κόν». Ἂν τὸ Πατριαρχεῖον ποι-
μαίνει –ἐσφαλμένως καὶ ἀντικα-
νονικῶς βεβαίως- τοὺς Ἕλληνας
ἀνὰ τὴν ὑφήλιον τότε…

Τὸ πλέον ἀνησυχητικὸν εἰς τὴν
ὅλην ὑπόθεσιν εἶναι ὅτι πρὸ ὀλί-
γων ἡμερῶν τὸ κείμενον ἀνεδημο-
σιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «ΦΩΣ
ΦΑΝΑΡΙΟΥ» μὲ φωτογραφίαν
χάρτου ἀπὸ τὴν συνθήκην τοῦ
Ἁγίου Στεφάνου τοῦ 1878. Ἤδη ὁ
κ. Σιδηρᾶς ἀνοίγει θέματα μὲ τὴν
ἀναφορὰν εἰς τὴν πρὸ τῆς ἀπε-
λευθερώσεως τῆς περιοχῆς κατά-
στασιν, ὡς νὰ πρέπη νὰ ἐπιστρέ-
ψωμεν ἐκεῖ… ποία νέα τραγωδία
τοῦ Ἑλληνισμοῦ θὰ τὴν συνοδεύ-
ση; Ἐπίσης ἡ Συνθήκη τοῦ Ἁγίου
Στεφάνου ὑπενθυμίζει τὴν στάσιν
καὶ τὰ ὀφέλη Ρωσίας – Βουλγα-
ρίας, ἀλλὰ καὶ τὰ διοικητικὰ ὅρια
τοῦ «Βιλαετίου Ἀδριανουπόλε-
ως». Εἶναι ἤδη τεταμένη ἡ κατά-
στασις καὶ ἀποροῦμεν ποῖον ἐξυ-
πηρετοῦν αὐτὴν τὴν ὥραν αἱ ἀνα-
κινήσεις παρομοίων ζητημάτων
μέσῳ αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν; Γνω-
ρίζουν τί συμβαίνει εἰς τὴν Θρά-
κην; Ἔχουν ἀντιληφθῆ τὴν προ-
κλητικὴν στάσιν τοῦ κ. Ἐρντογάν
καὶ τὰ νέα δεδομένα ἐκλογῆς τοῦ
κ. Τρὰμπ εἰς τὰς ΗΠΑ; Μὴ παί-
ζωμεν ἐν οὐ παικτοῖς.

Ὁ νέος ὑπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου 
Πέρυσι τόν Νοέμβριο, ὅταν ἀνα-

κοινώθηκε ἡ καθαίρεση τοῦ κ. Νί-
κου Φίλη ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας καί ἡ ἀντικατάστασή του ἀπό
τόν κ. Κώστα Γαβρόγλου, ὁ νέος
ὑπουργός παρουσιάσθηκε ὡς
ἄνθρωπος συναινέσεως, μέ τόν
ὁποῖο θά ἐπετυγχάνετο ἡ ἐπίλυση
τοῦ προβλήματος τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν. Ὅμως, ὄντως
ὁ κ. Κώστας Γαβρόγλου διακατέχε-
ται ἀπό πνεῦμα συναινέσεως; Ἀλή-
θεια, γνωρίζουμε ποιός εἶναι ὁ κ.
Γαβρόγλου; Ἆραγε, οἱ λύσεις πού
θά προτείνη γιά τήν ἐπίλυση τῶν
χρονιζόντων προβλημάτων τῆς
Παιδείας θά εἶναι πρός ὄφελος τῆς
Παιδείας; Ἤ μήπως θά προχωρή-
ση καί αὐτός, ὅπως οἱ τόσοι ἄλλοι
ὑπουργοί, στήν ὑλοποίηση τῶν
σχεδίων του, γιά τήν ἀνόρθωση τῆς
παραπαίουσας Ἑλληνικῆς Παιδεί-
ας καί ὅταν θά ἀποχωρήση καί
αὐτός οἱ προσπάθειές του θά ἀπο-
δειχθοῦν οἱ ἀκατάλληλες, καί θά
ἔλθη ὁ ἑπόμενος ὑπουργός, πού
θά βάλη σέ ἐφαρμογή τίς δικές του;

Δέν θά πρέπη νά μᾶς διαφεύγη
ὅτι πάντοτε στό ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας καί Θρησκευμάτων δέν διορίζε-
ται ἕνας τυχαῖος ὑποψήφιος. Μετα-
ξύ τῶν διατελεσάντων ὑπουργῶν
ὑπῆρξαν οἱ κύριοι Γεώργιος Ράλ-
λης, Γιῶργος Παπανδρέου, Κώ-
στας Σημίτης, Ἄρης Σπηλιοτόπου-
λος καί οἱ κυρίες Μαριέττα Γιαννά-
κου καί Ἄννα Διαμαντοπούλου.
Ἔτσι καί ὁ νέος ὑπουργός δέν εἶναι
ἕνα τυχαῖο πολιτικό πρόσωπο. Ὁ κ.
Κώστας Γαβρόγλου γεννήθηκε
στήν Κωνσταντινούπολη καί εἶναι

Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν, ἐπίσης εἶναι μέ-
λος τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Συμβουλίου
τοῦ ἱδρύματος Λάτση, ἀλλά καί
ἱστορικό στέλεχος τῆς ἀριστερᾶς,
ἀφοῦ εἶχε διατελέσει μέλος τῆς Κεν-
τρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐκτελεστι-
κοῦ Γραφείου τοῦ ΚΚΕ ἐσ.(1982-
1986). Βασικά του χαρακτηριστικά
εἶναι ὁ ἀριστερός τεχνοκρατικός
προσανατολισμός του καί τό ἔντο-
νο ἀντιεθνικό πνεῦμα του, χαρα-
κτηριστική, μάλιστα, εἶναι ἡ δήλω-
ση του ὅτι «Καθῆκον τῶν ἀρι-
στερῶν εἶναι νά πηγαίνουν κόντρα
σέ κάθε ἐθνική τάση». Τό πῶς δέ
ἀντιλαμβάνεται τήν σχέση του μέ
τήν Ἐκκλησία ἀποτυπώνεται ξεκά-
θαρα μέ τήν δήλωσή του «ἀπό μα-
κριά καί ἀγαπημένοι».

Ὁ κ. ὑπουργός, μόλις ἀνέλαβε τά
καθήκοντά του, μεταξύ τῶν ἄλλων
εἶχε δηλώσει σχετικά μέ τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν ꞉ «Δέν θά γίνη
καμία ἀπολύτως ἀλλαγή στό μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν», τονίζοντας
μάλιστα ὅτι τό ἐννοεῖ , ἀφοῦ εἶναι
συμφωνία, ὅπως εἶπε, μεταξύ τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ Πρωθυπουρ-
γοῦ καί τοῦ τότε ὑπουργοῦ κ. Φίλη.
Ὅμως σήμερα τό Ἰνστιτοῦτο
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, τό
πρώην Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο, μέ
ἀνακοινώσεις του δηλώνει ὅτι τό
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Γ΄
ἀλλά καί στήν Β΄ Λυκείου θά εἶναι
μάθημα ἐπιλογῆς καί θά ὀνομάζε-
ται Ζητήματα Ἠθικῆς καί Θρη-
σκειῶν. Δηλαδή, ὄχι μόνο χάνει τόν
κατηχητικό του χαρακτήρα, ἀλλά γί-
νεται καί μάθημα ἐπιλογῆς! Ἔτσι

ἀποδεικνύεται ὅτι καί ὁ νέος
ὑπουργός, παρά τίς περγαμηνές
του, φάσκει καί ἀντιφάσκει, ἀναι-
ρώντας τούς ἴδιους τούς λόγους
του, λίγους μῆνες μετά ἀπό τήν
ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του.
Ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι σκοπός τῆς
Κυβερνήσεως εἶναι ἡ περιθωριο-
ποίηση τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ὁ
ἐξοβελισμός τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν ἀπό τό διδακτικό
πρόγραμμα τῶν μαθητῶν.

Σέ ἕνα ἄλλο βαρύ ἀτόπημα, στό
ὁποῖο προέβη ὁ κ Γαβρόγλου,
στούς λίγους μῆνες τῆς παρουσίας
του στό ὑπουργεῖο, ἦταν καί ἡ ἐγκύ-
κλιος πού ἐστάλη πρός τούς μαθη-
τές τῶν Γυμνασίων τῆς Χώρας, μέ
τήν ὁποία προτρέπει τήν σχολική
κοινότητα νά ἀσχοληθῆ μέ τήν Θε-
ματική πού ἔχει τίτλο “Σῶμα καί
ταυτότητα”. Δηλαδή, παιδιά ἡλικίας
δεκατριῶν καί δεκατεσσάρων χρό-
νων τά προτρέπει νά ἀσχοληθοῦν
μέ θέματα, ὅπως «Φῦλο, σεξουαλι-
κός προσανατολισμός καί ἀνθρώ-
πινα δικαιώμματα, ὁμοφοβία καί
τρανφοβία στήν κοινωνία καί στό
σχολεῖο, ἡ κατάρριψη τῶν μύθων
πού συνδέονται μέ τήν χρήση
οὐσιῶν» καί ἄλλα σχετικά θέματα.
Ἀλήθεια, ποιός εἶναι ὁ σκοπός γιά
νά διδαχθοῦν τά παιδιά τέτοια θέ-
ματα, γιά νά ἀναπτύξουν μήπως τό
κριτικό πνεῦμα; Ὅμως ὁ ἄνθρω-
πος πού δέν ἔχει ἡγεμόνα στόν νοῦ
του τόν Χριστό, σκέπτεται καί δρᾶ
ὅπως τά ἄλογα ζῶα καί αὐτά «μό-
λις ἀντικρύσουν ἐκεῖνο πού ὀρέ-
γονται ὁρμοῦν ἀμέσως ἀσυγκράτη-
τα, γιά νά τό ἀπολαύσουν». Δέν τό

γνωρίζει ἆραγε ἐκ πείρας αὐτό ὁ κ.
ὑπουργός; Καλά δέν βλέπει τί γίνε-
ται γύρω του, τί ἄλλο θέλει νά δῆ,
γιά νά καταλάβη ὅτι πᾶμε κατευθε-
ῖαν στόν γκρεμό;

Ὁ κ. ὑπουργός, ὅπως ἀνακοινώ-
θηκε στόν τύπο, ὡς Κωνσταντινο-
πολίτης πού εἶναι, παραβρέθηκε
στήν κοπή τῆς πίττας τῆς νεολαίας
τῆς Πόλης καί τῆς Ἴμβρου, τήν
ὁποία ἔκοψε ὁ Πατριάρχης κ. Βαρ-
θολομαῖος. Ὁ κ. ὑπουργός κατά τήν
ἐκδήλωση τῆς κοπῆς,εἶπε «Τό μή-
νυμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δέν εἶναι
μονάχα ἕνα μήνυμα θρησκευτικό,
εἶναι ἕνα βαθιά πολιτικό μήνυμα,
ἕνα μήνυμα πρός ὅλα τά μέλη μιᾶς
κοινωνίας, ἀνεξαρτήτως τῶν θρη-
σκευτικῶν τους πεποιθήσεων», μία
δήλωση μέ τήν ὁποία γίνεται κατα-
φανές ὅτι εἶναι θιασώτης καί αὐτός
τῆς παγκοσμιοποιημένης κοινω-
νίας, γιά τήν ὁποία ἐργάζεται. Αὐτό
ὅμως πού μᾶς κάνει ἰδιαίτερη ἐντύ-
πωση εἶναι ὅτι ἄν καί ἀλλάζουν οἱ
ὑπουργοί Παιδείας ὅλοι ἔχουν ἄρι-
στες σχέσεις μέ τό Φανάρι. Ὁ προ-
ηγούμενος ὑπουργός κ. Νίκος Φί-
λης εἶχε ἀποκαλυφθῆ σέ δημοσίευ-
μα, ὅτι βασικός λόγος γιά τόν ὁποῖο
«βρέθηκε στό στόχαστρο τῆς ἱεραρ-
χίας-καί τελικά ἀπομακρύνθηκε-
ἀπό κοινοῦ μέ τόν ὑπουργό Ἐργα-
σίας κ. Γιῶργο Κατρούγκαλο ἦταν
ὅτι ὑπόθαλπαν καί τροφοδοτοῦσαν
τίς ἀξιώσεις πού εἶχε τό Οἰκουμενι-
κό Πατριαρχεῖο, ἀξιώσεις πού εἶχαν
στό στόχαστρό τους, ὅπως τόνιζαν
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος».

Γ.Κ.Τ.

Οἱ φύλακες τῆς παιδείας εἰσηγοῦνται τρόπους ἀνωμαλοποιήσεως τῶν νέων!
Ὁ Σεβ. Φλωρίνης ἀπέστειλε

τήν ἀκόλουθον βαρυσήμαντον
ἐπιστολήν πρός τόν Ὑπ. Παι-
δείας κ. Κων/νον Γαβρόγλου:

«Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 20ῃ Ἰανουαρίου 2017
Πρός Κύριον Κωνσταντῖνον Γαβρό-
γλου,Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἔρευ-
νας καὶ Θρησκευμάτων
Κύριε Ὑπουργέ.

Διακονῶν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν
Πατρίδα ἐπὶ πενῆντα ἔτη στὰ ἀκρι-
τικὰ σύνορά μας ἔλαβα γνῶσι τῆς
ἀπίστευτου περιεχομένου
Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ Ἐγκυκλίου Σας. Συμ-
φωνῶ μὲ τὰ 2/3 της γιὰ τὸ ἐνδιαφέ-
ρον Σας γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴν
ποιότητα ζωῆς ὡς καὶ γιὰ τὴν δια-
φύλαξι τῶν παιδιῶν τῆς γυμνα-
σιακῆς ἡλικίας ἀπὸ τοὺς ἐθισμοὺς
καὶ τὶς διάφορες ἐξαρτήσεις.

Πικράθηκα ὅμως καὶ πόνεσα μὲ
τὸ τρίτο θέμα τῆς δυναμιτιστικῆς
Ἐγκυκλίου. Τὴν ὀνομάζω δυναμιτι-
στική, ἐπειδὴ ὁ ἀπώτερος σκοπός
της, θέλετε δὲν θέλετε, στὸ μάκρος
τοῦ χρόνου θὰ εἶναι νὰ δυναμιτίση

τὶς ψυχὲς τῶν ἐφήβων παιδιῶν τῆς
πατρίδος μας. Ἀλοίμονο ἂν σκοπὸς
τῆς παιδείας τῶν ἑλληνοπαίδων γί-
νη ἡ διευκόλυνσί τους νὰ τραποῦν
σὲ δρόμους μὲ ἀρνητικὲς ἐπιπτώ-
σεις στὴ ζωή τους. Ὥστε, φθάσαμε
καὶ σὲ τοῦτο τὸ ἔσχατο σκαλὶ στοῦ
κακοῦ τὴ σκάλα, οἱ φύλακες τῆς
παιδείας νὰ εἰσηγοῦνται τρόπους
ἀνωμαλοποιήσεως τοῦ μέλλοντος
τῆς πατρίδος μας!

Ἔχετε συζητήσει, κύριε Ὑπουρ-
γέ, μὲ παιδιὰ ποὺ προσπαθοῦν νὰ
ἀλλάξουν φῦλο; Ἔχετε συζητήσει
μὲ γονεῖς, ποὺ ἕνα ἀγόρι τους προσ -
παθεῖ νὰ πετύχη αὐτὴν τὴν περι-
βόητη ἐπέμβασι, γιὰ νὰ ἀλλάξη τὸ
φῦλο μὲ τὸ ὁποῖο γεννήθηκε, ἐνῶ
εἶναι κλασσικώτατος ἄντρας, νὰ
δῆτε τὶ τρικυμία ζῆ τὸ σπίτι αὐτό;
Ἔχετε συζητήσει μὲ γονεῖς ποὺ τὸ
κορίτσι τους δὲν ἔχει ἀγόρι ὡς φίλο,
ἀλλὰ ἔχει ἐρωτικὴ φιλενάδα καὶ δὲν
σκοπεύει νὰ νυμφευθῆ ἄνδρα,
ἀλλὰ νὰ συζήση στὴ ζωή της μὲ μιὰ
ἄλλη γυναῖκα; Ἔχετε συζητήσει μὲ
ἄνδρα, ποὺ προσπάθησε μὲ χει-
ρουργικὲς «ἐπεμβάσεις» νὰ φθάση
στὴν ποθητὴ ἀλλαγὴ τοῦ σώματός

του κι ὕστερα ἀπὸ χρόνια νὰ ξανα-
κάνη ἄλλη ἀντιεπέμβασι, ὥστε νὰ
διώξη ἀπὸ πάνω του σὰν λέπρα τὸ
στῆθος ποὺ εἶχε προσθέσει πρὶν
ἀπὸ χρόνια;

Κύριε Ὑπουργέ.
Δυστυχῶς ἡ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν πε-

ῖρα μας ἀπὸ τὴν πνευματικὴ διακο-
νία ποικίλων προβλημάτων τῆς
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καταθέτει
ὅλα τὰ ἀνωτέρω μετὰ πολλοῦ πό-
νου καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὴ διά-
θεσι διαπομπεύσεως τῶν παιδιῶν,
τῶν ὁποίων διακονοῦμε ἀκόμη καὶ
τέτοιους εἰδικοὺς πόνους τῶν
ψυχῶν τους. Σὲ κανένα δὲν ρίξαμε
λίθο ἀναθέματος, ἀλλὰ μὲ πολλὴν
ἀγάπη σκύψαμε στὴν τραυματι-
σμένη ψυχή, γιὰ νὰ στηριχθῆ καὶ
νὰ μὴ φθάση στὸν βάλτο τῆς ἀκο-
λασίας, τὸν ὁποῖο θὰ διδαχθοῦν μὲ
τὰ σεμινάρια ποὺ εἰσηγεῖται ἡ
Ἐγκύκλιός Σας. Ἐνῶ ὅμως δὲν ρί-
ξαμε λίθο ἀναθέματος σὲ ψυχές,
εἴπαμε τὸν λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ
τὸ χρέος τους νὰ κρατηθοῦν στὴν
ἁγνὴ ἐγκράτεια τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς.

Κύριε Ὑπουργέ.
Ἀναλογισθήκατε τὴν εὐθύνη Σας,

ἂν μιὰ μέρα μόνο ἕνα παιδὶ συνε-
πείᾳ τῆς Ἐγκυκλίου προχωρήση σὲ
ἀποτυχημένη ἐφαρμογή της καὶ
αὐτοκτονήση, ἢ ἀκόμη φθάση καὶ
στὸ ἑδώλιο τοῦ δικαστηρίου μετὰ
ἀπὸ ἔγκλημα τέτοιου περιεχομέ-
νου;

Κύριε Ὑπουργέ. Ἀνακαλέσατε
τὸ ἐπίμαχο θέμα τῆς Ἐγκυκλίου.
Ἂν δὲ κάποιο παιδὶ ἔχη εἰδικὸ πρό-
βλημα, μπορεῖ νὰ συναντήση τὸν
οἰκογενειακὸ γιατρὸ καὶ νὰ τὰ πλη-
ροφορηθῆ ὅλα μὲ ἀκρίβεια. Δὲν
εἶναι ὑπόθεσι διδασκαλίας καὶ προ-
τροπῆς σὲ παιδιὰ ἡλικίας 12-15
ἐτῶν νὰ εἰσηγηθοῦμε, ὅτι τώρα
μποροῦν νὰ διαλέξουν τὸ φῦλο τῆς
ὑπόλοιπης ζωῆς τους! Σὰν τάχα
μέχρι τὴν ἡλικία τους αὐτὴ νὰ μὴ
γνώριζαν ἂν εἶναι ἀγόρια ἢ κορί-
τσια.

Ταῦτα γράφων μετὰ πόνου εὔχο-
μαι νὰ διακονήσετε τὴν Παιδεία τῶν
Ἑλληνοπαίδων μὲ σύνεσι καὶ εὐθύ-
νη».

Σεβ. Αὐστρίας: «Ὁ κληρικὸς εἶναι καὶ πρέσβης»
Συνέντευξιν παρεχώρησεν

ὁ Σεβ. Αὐστρίας εἰς τὸν κ.
Ἡρακλῆν Φίλιον. Ἐνῶ τὸ Φα-
νάρι ὑποστηρίζει ὅτι ἀποκη-
ρύσσει τὸν ἐθνοφυλετισμὸν οἱ
Ἱεράρχαι του παραδέχονται
μὲ εἰλικρίνειαν ὅτι ὁ κληρικὸς
διαδραματίζει καὶ ἐθνικὸν ρό-
λον. Πάντως πουθενὰ δὲν
ἀνέφερεν ὁ Σεβασμιώτατος
ὅτι ὁ κληρικὸς ἔχει ἱεραπο-
στολικὸν ρόλον εἴτε πρὸς
τοὺς ἀλλοπίστους εἴτε πρὸς
τοὺς αἱρετικούς. Παραθέτο-
μεν μικρὸν ἀπόσπασμα ὡς
ἐδημοσιεύθη εἰς τὸν ἱστότο-
πον pemptousia.gr τῆς 14ης
Ἰανουαρίου 2017:

«Η.Φ.: Σεβασμιώτατε ὁ κληρικὸς
ἐκτὸς ἀπὸ λειτουργὸς τῶν Ἱερῶν
Μυστηρίων καὶ Ἀκολουθιῶν, ἔχει
μήπως καὶ κάποιον ἄλλον ἐπιπρό-

σθετο ρόλο νὰ διαδραματίσει στὴ
Μητρόπολή σας;

Σεβ. Αὐστρίας: Βεβαίως, ὁ κλη-
ρικὸς στὴ Διασπορὰ ἔχει ἕνα πολυ-
διάστατο ρόλο, ἕνα πολὺ σημαν-
τικὸ ρόλο. Ὅπως ἀναφέρθηκε, δὲν
εἶναι μόνον ὁ πνευματικὸς πατέρας
τῆς Ἐνορίας. Πολλὲς φορὲς εἶναι
καὶ ὁ πρέσβης, ὁ δάσκαλος, ὁ πα-
ράγων τῆς ἑνότητος τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καὶ τῶν Ὀρθοδόξων. Εἶναι
παραλλήλως ἕνα πρέσβης καλῆς
θελήσεως τοῦ Ὀρθοδόξου Πνεύ-
ματος πρὸς τοὺς ἄλλους ἀδελφούς
τῆς Χώρας στὴν ὁποία ζεῖ. Ἔχει
ἕνα σπουδαῖο πνευματικό, λειτουρ-
γικό, κοινωνικὸ καὶ ἐθνικό, πολλὲς
φορές, ἔργο νὰ ἐπιτελέσει μὲ
σκοπὸ νὰ λάμψει ἡ ἀλήθεια τοῦ
Εὐαγγελίου καὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ
γνωρίσουν τὸν Χριστό, ἀλλὰ καὶ νὰ
ἀγαπήσουν τὶς Παραδόσεις τοῦ Γέ-
νους μας».

Ὁ ἀγών τοῦ Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
Τὴν 19ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλη-

σία μας ἑορτάζει τὴν μνήμην τοῦ
ὑπερασπιστοῦ καὶ προμάχου τῆς
πίστεώς μας Ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ.

Ἡ ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρκου
ἐτιμήθη, εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν
κοίμησίν του.

Ἐτιμᾶτο καὶ ἑωρτάζετο εἰς τήν
Κωνσταντινούπολιν ὡς Ἅγιος. Ἡ
Ἐκκλησία μας σταθερῶς μὲ ἐγκυ-
κλίους, μὲ ἐνημερώσεις τοῦ εὐσε-
βοῦς ὀρθοδόξου πληρώματος ἐτό-
νιζε ὅτι εἶναι Ἅγιος, ὁ Ἅγιος
Μᾶρκος, σπουδαῖος Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὁμολογητὴς καὶ
ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδόξου πίστε-
ως. 

Δυστυχῶς ἡ ἱερὰ ἀκολουθία του
δὲν ὑπάρχει εἰς τὸ «Μηναῖον» τῶν
ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακο-
νίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος εἶναι ἀνεπιθύ-
μητος εἰς ἐκείνους ποὺ ἤθελαν καὶ
θέλουν τὴν ψευδένωσιν εἰς βάρος
τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπειδὴ ἐκεῖνος
ὑ πῆρξε ὁ κυματοθραύστης ὅλων
αὐτῶν τῶν ἐπιθέσεων τοῦ παπι-
σμοῦ καὶ ἀντέστη γενναίως, διὰ
τὸν λόγον αὐτὸν θὰ ἤθελαν νὰ ἐξα-

φανισθῆ τὸ μνημόσυνόν του καὶ νὰ
μὴ μνημονεύεται ἡ μορφή του, ἡ
διδασκαλία του, οἱ ἀγῶνες του.

Ὁ σύγχρονος ὁμολογητής, ἁγιο-
γράφος καὶ λογοτέχνης μακα-
ριστὸς Φώτιος Κόντογλου, πολὺ
ἐτίμησε τὸν Ἅγιον Μᾶρκον, ἔκανε
τὴν ἁγίαν του εἰκόνα εἰς τὸν Ἅγιον
Νικόλαον Ἀχαρνῶν καὶ ἀλλοῦ. Συνέ-
θεσε ἄρθρα εἰς ἐφημερίδες καὶ εἰς
τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» καὶ γε-
νικὰ ἐτόνιζε ὅτι εἶναι πάρα πολὺ
μεγάλο λάθος νὰ λησμονοῦμε τὸν
μεγάλο αὐτὸ Πατέρα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. «Ἔπρεπε, ἔλεγε, νὰ τὸν
μνημονεύουμε ἡμέρας καὶ νυκτὸς
γιὰ ὅσα ἔκαμε γιὰ τὴν πίστη μας
καὶ δυστυχῶς τὸν ἔχομε θάψει κά-
τω ἀπὸ τὴν ἐπάρατο πλάκα τῆς
παποφιλίας». 

Ὁ μακαριστὸς πνευματικὸς
προϊστάμενος τῆς Π.Ο.Ε. π.
Μᾶρκος Μανώλης πάντοτε προ-
έβαλε τὴν μνήμην τοῦ ἰδικοῦ του
προστάτου καὶ τοῦ «Ο.Τ.», μεγά-
λου προμάχου καὶ ὁμολογητοῦ τῆς
πίστεώς μας, Ἁγ. Μάρκου Εὐγενι-
κοῦ, τὸν ὁποῖον εἶχεν ὡς φωτεινὸν
παράδειγμα εἰς τὴν ζωήν του ἀκο-
λουθῶν τὰ βήματά του.

Ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ καὶ αἱ πολιτικαὶ σκοπιμότητες
Εἰς τοὺς παρισταμένους πι-

στοὺς τοῦ ἑορτάζοντος Ἱ. Ν.
Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Λητῆς
ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς
18ης Ἰανουαρίου 2017 ὁ Σεβα-
σμιώτατος μεταξὺ ἄλλων ἀνέ-
φερεν ὅτι:

«Ὁμολογητὴς ἀληθινὸς εἶναι ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος... παρότι τοὺς
διωγμοὺς ποὺ ὑπέστη ἐδογμάτισε
καὶ ἐθεολόγησε τὴν μόνη Ἀλήθεια,
ἐν ἀντιθέσῃ μὲ κάποιους ποὺ θεο-
λογοῦν μέσα ἀπὸ τὸ θολό τους τὸ
μυαλὸ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν πλάνη
τους, ὑβρίζοντας καὶ κατακρίνοντας
συνεχῶς Ἱερὲς Συνόδους, Ἱεράρ-
χες, Κληρικοὺς ἀλλὰ καὶ λαϊκούς.
Ποιὸς ὅμως τοὺς κατέστησε ὅλους
αὐτοὺς κριτές; Ὁ Κύριός μας λέει
«Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε», καὶ
αὐτοὶ κατακρίνουν τοὺς πάντες, μὲ
τὴν δικαιολογία ὅτι ἡ ΑκΜΣ ἀνε-
γνώρισε ὡς Ἐκκλησίες τοὺς αἱρετι-
κούς. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτε-
ρη ψευδῆ πλάνη καὶ διαστροφὴ τῆς
ἀλήθειας ποὺ διακηρύσσουν οἱ κύ-
ριοι αὐτοί. Οὐδεμία ἐκκλησιαστικό-
τητα δὲν ἀνεγνωρίσθη πρὸς τοὺς
αἱρετικούς εἴτε αὐτοὶ λέγονται παπι-
κοί εἴτε προτεστάντες, ἀπεναντίας

κατεδικάσθη ἡ Οὐνία... Αὐτὴ εἶναι ἡ
ἀκριβὴς ἀλήθεια περὶ τῶν πραγμά-
των ποὺ ἀφοροῦν τὴν ΑκΜΣ, ποὺ
συνεκλήθη τὸν Ἰούνιο εἰς τὴν
νῆσον Κρήτην. Ὅλα τὰ ἄλλα
ἐκφράζουν πολιτικὲς σκοπιμότη-
τες...» 

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «Μὴ
κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε» δὲν
ἀναφέρεται βεβαίως εἰς δογμα-
τικὰ καὶ συνοδικὰ ζητήματα,
ὅπως γνωρίζει ἀκόμα καὶ νεό-
φυτος εἰς τὴν πίστιν. Μᾶς
ἐκπλήσσει τὸ γεγονὸς ὅτι λη-
σμονεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι
τὴν 16ην Δεκεμβρίου 2016 ὁ
Πατριάρχης Κωνσταντινουπό-
λεως ἐδέχθη μετὰ χαρᾶς εἰς τὸ
Φανάρι τὸν κ. R. Conzalez, Το-
ποτηρητὴν τῶν Οὐνιτῶν Ἑλλά-
δος, καὶ τὸν κ. Δημήτριον Γρα-
τιανουπόλεως, τ. Ἔξαρχον τῶν
Οὐνιτῶν Ἑλλάδος. Ἐπίσης νὰ
ὑπενθυμίσωμεν ὅτι εἰς τὴν ἐπί-
σημον ἀντιπροσωπίαν τοῦ Φα-
ναρίου ἦτο καὶ ἡ κ. Ἐλ. Προ-
δρόμου, σχέσεις ἔχουσα μὲ τὴν
CIA. Καλῶς λοιπὸν ὡμίλησεν ὁ
Σεβασμιώτατος διὰ πολιτικὰς
σκοπιμότητας.

Σεβ. Μεσογαίας: «Ἡ Ἕνωση θὰ ἔχει πολιτικὸ χρῶμα»
Ὁ Σεβ. Μεσογαίας εἰς συνέν-

τευξιν ποὺ παρεχώρησεν εἰς τὴν
κ.  Κάτια Τσιμπλάκη ἐπισημαίνει
ὅτι τὸ Κολυμβάρι εἶναι «στιγμα-
τισμένο» καὶ ὅτι ἀσκεῖται προ-
παγάνδα, διὰ νὰ παρουσιασθῆ
ὡς σπουδαῖον. Διὰ τὸν οἰκουμε-
νισμὸν ὁμολογεῖ ὅτι ἐπέφερε
πλήγματα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν
καὶ ὅτι ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα
«ἑνώσεως» μὲ τοὺς Παπικοὺς
θὰ εἶναι πολιτική! Ὁ Ο.Τ. ἔχει
καταδείξει ὅτι ἡ πολιτικὴ ἐδημι-
ούργησε καὶ κατευθύνει τὸν
οἰκουμενισμὸν καὶ χαιρόμεθα
ποὺ ἀρχίζουν καὶ Ἱεράρχαι νὰ
υἱοθετοῦν αὐτὴν τὴν θέσιν, διότι
μόνον ὅταν γίνουν ἀντιληπταὶ αἱ
διαστάσεις τοῦ οἰκουμενισμοῦ
θὰ ἀναζητηθοῦν καὶ τὰ κατάλλη-
λα ἀντίμετρα. Συμφώνως πρὸς
τὸν ἱστότοπον newsbomb.gr τῆς
22ας Ἰανουαρίου 2017:

«Γιὰ τὴν Πανορθόδοξη ἤθελα νὰ
εἶναι κάτι μεγάλο, κάτι ἀτσαλάκωτο
δὲν θὰ ἤθελα νὰ εἶναι κάτι στιγματι-
σμένο. Αὐτὴ τὴ στιγμὴ βλέπω μία

προσπάθεια κάποιοι νὰ πείσουν ὅτι
ἦταν κάτι μεγάλο. Ὅταν προσπαθεῖς
νὰ πείσεις γιὰ κάτι ὅτι εἶναι σπουδαῖο
δὲν εἶναι τόσο σπουδαῖο. Καὶ ὑπάρ-
χουν κάποιοι ἄλλοι ποὺ προσπα-
θοῦν νὰ τὸ ἀποδομήσουν καὶ νὰ τὸ
ἀμφισβητήσουν ἐντελῶς. Εἶναι λά-
θος καὶ αὐτό. Ἔγιναν λάθη, εἶχε ἐλλεί-
ψεις, εἶχε ὅμως καὶ ἁγνὴ διάθεση νὰ
βρεθοῦμε μαζί... Ἡ προσπάθεια νὰ
τὰ βροῦμε μὲ τοὺς ἑτεροδόξους εἶχε
σὰν ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθοῦν
βαθύτερα τραύματα μέσα στὸ Ὀρθό-
δοξο σῶμα... Δὲν ξέρω ἂν θὰ γίνει ἡ
Ἕνωση. Ἂν θὰ γίνει θὰ ἔχει πολιτικὸ
χρῶμα, ὅτι πρέπει νὰ «τὰ βροῦμε».
Εἶναι ἡ ἀνάγκη νὰ τὰ βροῦμε «μεταξύ
μας». Αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἀντίληψη
ἀπὸ τὸ νὰ βροῦμε τὴν ἀλήθεια. Τε-
λικὰ ἐνώπιoν τῆς ἀληθείας νὰ ἑνωθο-
ῦμε καὶ ὄχι μὲ κοινωνικὴ ἀγάπη ἢ μὲ
πολιτικῆς σκοπιμότητος ἀγάπη νὰ
ὑπογράψουμε χαρτιά. Δὲν εἶμαι τόσο
αἰσιόδοξος μὲ τὴν ἔννοια ὅτι τελικῶς
δὲν τονίζεται τόσο πολὺ ἡ ταπεινὴ
διάθεσή μας ἐνώπιον τῆς ἀλήθειας.
Νὰ πῶ ἕνα παράδειγμα: Ἐμεῖς λέμε
ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι καὶ ἔχουμε τὴν
ἀλήθεια. Τὴν ζοῦ με;...».
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