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Καί τό πρᾶγμα ἐδῶ καί
σήμερα εἶναι κάπως παράδο-
ξο, ἀλλά εὐχάριστο καί πιό
εὔκολο, ἀφοῦ δέν τρέχουμε
ἐμεῖς πλέον ἀνά τά Ἔθνη, γιά
νά διδάξουμε τήν ἀλήθεια πού
σώζει, ἀλλά ἦλθαν τά Ἔθνη
καί οἱ ἄλλοι λαοί κοντά μας,
καί μάλιστα μέσα στά σχολεῖα
μας, γιά ν’ἀκούσουν τό μήνυ-
μα τῆς σωτηρίας καί τῆς φι-
λανθρωπίας.

Τό γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς,
φρονοῦμε, ὅτι ἐπαναλαμβάνε-
ται καί σήμερα σέ διαφορετικό
τόπο, ἀλλά «ἅπαντες ὁμοθυ-
μαδόν ἐπί τό αὐτό» (Πράξ. 2,
1), μέ ἀλλιώτικο τρόπο καί σέ
ἀνομοιογενές θρησκευτικά (λ.χ.
θρησκευτικά ἀδιάφοροι, μου-
σουλμάνοι κ.ἄ.) καί φυλετικά
(Ἀλβανοί, Πακιστανοί κ.ἄ.)
ἀνθρώπινο ἀκροατήριο.

Ἡ ἀντίρρηση βέβαια ἀπό ὁρι-
σμένους εἶναι αὐτονόητη.

Τά πράγματα ὅμως διαψεύ-

δουν ἀπό μόνα τους. Γι’αὐτό
μποροῦμε νά ἀνταπαντήσουμε:

Ἄν ἔβλαψε ἡ Ὀρθόδοξη Χρι-
στιανική Ἱεραποστολή (λ.χ. ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας
Ἀναστάσιος) μέ τό μεγάλο
ἱεραποστολικό της ἔργο, τόσα
χρόνια, στή Ρωσία, στά Βαλ-
κάνια, στήν Αὐστραλία, στήν
Ἀφρική, στήν Ἀλβανία, στήν
Κορέα καί ἀλλαχοῦ, ἄλλο τόσο
ζημιώνουμε καί μεῖς τούς μετα-
ναστόπαιδες μέ τή χριστιανική
διδασκαλία˙ καί ἄν ἡ χριστια-
νική πίστη εἶναι ἐπαναστατική
καί ἔφερε «τόν μετασχηματισμό
τοῦ κόσμου», κατά τόν Ροζέ
Γκαρωντύ15 (πρώην Γάλλο μαρ-
ξιστή φιλόσοφο) ἤ ἄν «τό Εὐαγ-
γέλιο εἶναι ἐπαναστατικό», κατά
τόν Φ. Κάστρο16, τότε γιατί νά
μή μεταδώσουμε τό ἐπαναστα-
τικό μήνυμα καί σ’ἄλλους
ἀλλόθρησκους λαούς;

Τό Εὐαγγέλιο, στό ὁποῖο πε-

ριέχεται «τό πλήρωμα τῶν θρη-
σκευτικῶν καί ἠθικῶν ἀλη-
θειῶν», μεταμορφώνει τούς
ἀνθρώπους καί γίνεται ἡ βάση
γιά ἀνάπτυξη πολιτισμῶν. Οἱ
συνταρακτικές ὁμολογίες, ἐξο-
μολογήσεις, μεταστροφές καί
μεταμορφώσεις πρώην ἀθέων,
ἀρνητῶν, μαρξιστῶν, ναρκο-
μανῶν, πορνογράφων, ἠθο-
ποιῶν, τραγουδιστῶν καί
ἄλλων πολλῶν καί ἡ ἱστορική
πραγματικότητα βεβαιώνουν
τοῦ λόγου τό ἀληθές. Ὅλα αὐτά
ὑποδηλώνουν τήν δραστικότη-
τα καί τόν ἀνακαινιστικό δυνα-
μισμό τοῦ Εὐαγγελίου. «Τό
ἱλαρόν φῶς τοῦ ἀποκεκαλυμ-
μένου Λόγου τοῦ Θεοῦ
ἐπέδρασε περισσότερον ἀπό
κάθε τί ἄλλο, πρός βελτίωσιν
τῆς ἀνθρωπότητος»17, τόνιζε ὁ
Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Γεώργ.
Οὐάσινγκτον, καί παρατηροῦσε
ὁ ἴδιος, ὅτι «ἡ πρόοδος δέν

μπορεῖ νά χωρισθεῖ ἀπό τό
Εὐαγγέλιο».

Ὁ μεγάλος φυσικός τοῦ πε-
ρασμένου αἰώνα Ἀϊνστάιν, ἄν
καί Ἰουδαῖος, ἀνεγνώριζε τό
ἠθικό μεγαλεῖο τοῦ Ἰησοῦ καί
ὑποστήριζε ὅτι ἡ Βίβλος περι-
έχει «μιά διδασκαλία ἱκανή νά
θεραπεύσει ὅλες τίς κοινωνικές
ἀρρώστιες τῆς ἀνθρωπότη-
τας»18. Μία ἀπ’αὐτές εἶναι καί ἡ
ἐγκληματικότητα. Ἔτσι, καί
αὐτός ὁ Βολταῖρος πίστευε ὅτι
«ἡ θρησκεία χρειάζεται, γιά νά
περιορίσει τά ἐγκληματικά ἔνστι-
κτα τοῦ ἀνθρώπου»19. Καί ἡ
Ἐγκληματολογία ὡς κλάδος τῆς
Νομικῆς Ἐπιστήμης ἀναγνωρί-
ζει τήν ἀξία τῆς θρησκευτικῆς
διδασκαλίας καί τή συμβολή της
στήν πρόληψη τοῦ ἐγκλήματος
κ.λπ. (λ.χ. Γαρδίκας, Δα-
σκαλόπουλος καί διάσημοι
ξένοι ἐγκληματολόγοι).

Γιά παράδειγμα, ὁ Γαρδίκας

ἐπισημαίνει:
«Ἡ ἀρχή τῆς μετανοίας, ἡ

στηριζομένη εἰς τόν Λουκ. Ιθ΄,
8, ἤτοι, μετάνοια δι’ἔργων εἶναι
ἀπαραίτητος εἰς τήν πρόληψιν
τοῦ ἐγκλήματος…»20. Ὁ δέ Δα-
σκαλόπουλος διαπιστώνει ὅτι
«τό γνήσιον καί ὑγιές θρησκευ-
τικόν συναίσθημα, πρωτίστως
δέ ἐν τῷ χώρῳ τοῦ χριστιανι-
σμοῦ ἀναπτυσσόμενον,
ἐξυψώνει τόν ἄνθρωπον, … καί
συνέχει αὐτόν ἐκ τῆς κατο-
λισθήσεως εἰς τό ἔγκλημα καί
εἰς πᾶσαν ἄλλην ἀντικοινωνικήν
ἐκδήλωσιν…»21.

Ἡ χριστιανική διδασκαλία εὐ-
αισθητοποιεῖ τούς μαθητές
νέους ἀπέναντι στό σύγχρο-
νο κοινωνικό προβλημα-
τισμό καί τούς καλεῖ, μαζί μέ
τούς Διδασκάλους τους, (γιά νά
χρησιμοποιήσω αὐτούσια τά
λόγια τοῦ ἀείμνηστου Ὑπουρ-

«Εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Βλέπε εἰς τὴν 2αν σελ.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἤ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ;
(Ὁ χαρακτήρ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

εἰς τό σύγχρονον σχολεῖον)
Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπιτ. Σχολ. Συμβούλου Δ.Ε.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην
εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς
- Πατριάρχης κάνει τὸ Γραφεῖον του μασονικὴν Στοάν!
- Μητροπολίτης τὸν ὁποῖον ἀπεκάλεσαν «Ὁ Ἅγιος Τέκτων»!
- Μητροπολίτης εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου

ΚΑΙ τὴν «Σύνοδον» τῶν Μασόνων!
Ἡ κατὰ καιροὺς - καὶ ἐπιμέρους - Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας

ἔχει εἰς «βάρος της» (τρόπος τοῦ λέγειν) καὶ «ὑπὲρ» τοῦ τεκτονι-
σμοῦ κάποια θλιβερά, θλιβερότατα «προνόμια», τὰ ὁποῖα ΟΥΔΕ-
ΜΙΑ χριστιανικὴ «Ὁμολογία» καὶ κοινότητα τοῦ δυτικοῦ καὶ τοῦ ἀνα-
τολικοῦ κόσμου ἔχουν, οὔτε οἱ Παπικοὶ μήτε - βεβαιότατα - καὶ οἱ
προτεστάντες!

Ποῖα εἶναι αὐτὰ τὰ ριζηδὸν ἀνεπίτρεπτα «προνόμια» στὸν χῶρο τῆς
εὐρύτερης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας; Εἶναι τρία (τὰ κυριότερα).

«Προνόμιον» πρῶτον:
Τὸ νὰ μετασκευάζεται ἐπίσημο πατριαρχικὸ γραφεῖο σὲ μασονικὴ

ΣΕΙΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΩΦΕΥΟΥΝ;

Συνῆλθε τὴν 8ην καὶ 9ην
Μαρτίου εἰς ἔκτακτον συνε-
δρίασιν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὡς εἶχεν ἀνακοινωθῆ
ἀπὸ τὴν ΔΙΣ. Ἡ Ἱεραρχία εἶχε
τὰ ἑξῆς τρία θέματα πρὸς συ-

ζήτησιν: τὴν ἐκκλησιαστικὴν
ἐκπαίδευσιν, τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν καὶ τὸ διάλογον
μὲ τοὺς Παπικούς. Ἐνῶ τὰ δύο
πρῶτα συνεζητήθησαν κανο-
νικῶς τὸ τρίτον ἀνεβλήθη.
Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ Ἱεραρχία
εὑρέθη πρὸ διλήμματος καθὼς
τὸ ζήτημα θὰ συνεδέετο μὲ τὸ
Κολυμβάριον, τὸ ὁποῖον προ-
καλεῖ μεγάλας ἐντάσεις καὶ
ἀναστάτωσιν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
τῆς Ἑλλάδος. Μεταξὺ ἄλλων
νὰ ἀναφερθῆ ὅτι ἡ Ἱεραρχία
ἐδέχθη τὴν 28ην Φεβρουαρίου
καὶ τὰ «ἐκ δεξιῶν» πυρὰ τοῦ
ὀφφικιάλου τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως κ. Γρηγο-
ρίου Λαρεντζάκη, Καθηγητοῦ
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Graz,
διὰ τὸ μήνυμά της «Πρὸς τὸν
Λαό», μὲ δημόσιον κείμενόν
του, εἰς τὸ ὁποῖον καταλήγει εἰς
βαρεῖαν καταδίκην τῆς Ἱεραρ-
χίας γράφων:

«Δυστυχῶς δὲν ἀποτελεῖ
πληροφόρηση τοῦ πληρώματος
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ παραπλη-
ροφόρηση καὶ δημιουργεῖ τερά-
στια σύγχυση καὶ διασπάσεις
στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας».

Ἀρχιεπίσκοπος
καὶ Κυβέρνησις

Τὴν Τετάρτην 8ην Μαρτίου
ἦτο ἡ πρώτη συνεδρίασις,

κατὰ τὴν ὁποίαν προήδρευ-
σεν ὁ Ἀρχ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Ἡ
Ἐπιτροπὴ Τύπου συνεκροτή-
θη ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτας Δημητριάδος
κ. Ἰγνάτιον, Σύρου κ. Δωρόθε-
ον καὶ Πατρῶν κ. Χρυσόστο-
μον. Κατὰ τὴν εἰσήγησίν του
ὁ Μακαριώτατος ἤνοιξε τὸ
θέμα τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν καὶ ἀναφερό-
μενος συγκεκριμένα εἰς τὴν
συνάντησιν παραγόντων, ποὺ
προεκάλεσεν ὁ ἴδιος ὁ Πρω-
θυπουργός, κ. Ἀλέξιος Τσί-
πρας τὴν 5ην Ὀκτωβρίου 2016
εἰς τὸ Μέγαρον Μαξίμου,
ἐπεσήμανε ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ
τῆς συναντήσεως, τὰ ἀκόλου-
θα:

«Στὴ συνάντηση αὐτὴ ὁ Μα-
καριώτατος ἐνημέρωσε τοὺς
συνομιλητὲς γιὰ ὅσα διημείφθη-
σαν στὶς συνεδρίες τῆς Ἱεραρ-
χίας ὡς πρὸς τὴν διδασκαλία
τῶν Θρησκευτικῶν τονίζοντας
ἰδιαιτέρως τὸ γεγονός, ὅτι ὁ
Πρωθυπουργὸς ἔχει δώσει τὸ
θάρρος τῆς συνεργασίας στὸν
Μακαριώτατο, λέγοντας ὅτι σὲ
συνεργασία μας θὰ γίνει ὅ,τι
καλὸ εἶναι νὰ γίνει γιὰ τὸν λαό
μας καὶ τὶς καλὲς σχέσεις
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας». Μετὰ
πολλὴ συζήτηση ὁ κ. Πρωθυ-

πουργὸς ἔκανε τὴν πρότασή
του, ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὁ διά-
λογος ἀρχίζει ἐκ τοῦ μηδενός,
ἀπὸ μηδενικὴ βάση μεταξὺ
Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας μὲ θέ-
μα τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ βιβλίου
καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Πολιτείας καὶ
ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας, αὐτὰ
τὰ ἀποτελέσματα θὰ ἀξιολογη-
θοῦν στὸ τέλος τοῦ διαλόγου,
ἕως τὸ τέλος τοῦ παρόντος χρό-
νου, θὰ ληφθοῦν ὑπ’ ὄψη οἱ θέ-
σεις τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ βγεῖ
τὸ καινούριο βιβλίο. Ὥς τότε θὰ
δοθεῖ ἡ ἐντολὴ νὰ χρησιμοποι-
εῖται τὸ ὑπάρχον βιβλίο, γιὰ νὰ
βοηθηθοῦν οἱ Καθηγητές».

Ὅταν τελείωσε ἡ συνάντηση
πῆρε ὁ Μακαριώτατος τὸν Πρω-
θυπουργὸ κατὰ μέρος καὶ τοῦ
εἶπε: «Κύριε Πρόεδρε, τὸ ἀδύ-
νατο σημεῖο μας εἶναι μήπως
φεύγοντας αὔριο δοῦμε νὰ γίνε-
ται τὸ ἀντίθετο». Ὁ Πρωθυ-
πουργὸς ἀπάντησε: «Ἢ ἔχουμε
λόγο καὶ τὸν τηροῦμε ἢ δὲν ἀξί-
ζει ἡ συζήτηση ποὺ κάνουμε!».

Ὅταν ρωτήθηκε ὁ κ. Φίλης
πῶς βλέπει τὰ πράγματα καὶ
ποιὰ εἶναι ἡ θέση του, ἡ ἀπάντη-
σή του ἦταν «Τί μὲ ρωτᾶτε; Ἐγὼ
εἶμαι ὑπουργός, ἐργάζομαι κάτω
ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργό, ἡ ἐντο-
λή, ἡ ἄποψη καὶ ἡ θέληση τοῦ
Πρωθυπουργοῦ εἶναι γιὰ μένα
γραμμὴ καὶ ὑποχρέωση».

Ὁ διάλογος διὰ τὰ Θρησκευτικὰ δίδει «ΚΑΙΡΟ» εἰς τὸν κ. Γιαγκάζογλου;

«Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἶχε τὴν ἀτυχῆ ἔμπνευσιν νὰ διατυπώσῃ ἑτεροδιδασκαλίας καὶ νὰ ὑποπέσῃ οὕτως εἰς σωρείαν ἱεροκανονικῶν παραβάσεων… πα-
ρακαλοῦμεν τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως… ἀποκηρύξῃ καὶ καταδικάσῃ αὐτάς… καὶ ἐφαρμοσθῶσι τὰ ὑπὸ τῶν ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμενα…».

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΗΝΥΣΗ
Τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου Πατερικῶν Μελετῶν «Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ

Εὐγενικός», ποὺ ἑδρεύει στὴ Μεθώνη Πιερίας καὶ τὸ ὁποῖο ἐκπροσω-
πεῖται νόμιμα ἀπὸ τὸν κ. Μάριο Πηλαβάκη, Διδάκτορα Βυζαντινῆς Φι-
λοσοφίας

ΚΑΤΑ
Τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου (Σαβ-

βάτου) τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατοίκου Καλαμάτας
Μεσσηνίας, Μητροπολιτικὸ Μέγαρο

* * *
Μακαριώτατε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί,

Κανονικὴ Μήνυσις
κατὰ τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας

Ὁ Θεός, ὅταν δημιούργησε τὸν αἰσθητὸ
παράδεισο, οὔτε στὴν Εὐρώπη τὸν ἔστησε,
οὔτε στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ στὴν Ἀνατολία.
Πῶς σήμερα ἀπὸ τὴν πάμπλουτη αὐτὴν
χώρα ἔχουμε πρόσφυγες στὴν Ἑλλαδίτσα;
Καὶ αὐτὸ φαίνεται μὲ μία ματιὰ ποὺ τοὺς ρί-
χνεις. Κινητά τῆς τελευταίας τεχνολογίας, ἡ
χανούμισσα κολὰν παντελόνι, τσεμπέρι καὶ
τσιγάρο. Δυστυχῶς στὴν ἐποχὴ τοῦ Μωά-
μεθ δὲν ὑπῆρχε τὸ μακιγιάρισμα, γιὰ νὰ τὸ

ἀπαγορεύση, καὶ σήμερα καλοφροντισμέ-
νες ἐμφανίζονται στὸν χῶρο μας. Περισσό-
τερο ἀπὸ ἑξακόσια χρόνια οἱ πρόγονοί μας
ἀγωνίστηκαν νὰ διώξουν τὸν μουσουλμα-
νισμὸ καὶ νὰ διώξουν τὰ τζαμιά. Καὶ σήμερα
πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ εἶναι περισσότε-
ροι οἱ μουσουλμάνοι στὴν Χώρα μας ἀπὸ
τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Ἀπὸ αἰῶνες ὁ Θεὸς μοίρασε τὰ ἔθνη καὶ

στὸ καθένα ἔδωσε τὸ κομμάτι του. Δὲν πάω
στὴν πατρίδα τους νὰ τοὺς πολεμήσω, ἀλλὰ
δὲν τοὺς θέλω στὴν Χώρα μου. Δὲν εἶναι σω-
βινισμὸς αὐτό. Οἱ καμπάνες κάνουν ἠχορρύ-
πανση· ὁ χότζας ποὺ σὲ λίγο θὰ φωνάζη στὰ
τζαμιὰ τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα δὲν θὰ ἐνοχλῆ;
Μισοῦν τὴν πίστη μας, μισοῦν τὸν Σταυρό,
τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία.

Καὶ δυστυχῶς κινοῦνται ἐπίσκοποι καὶ
ἀρχιεπίσκοποι πρὸς τὶς σκηνές τους, βγά-
ζοντας τὸ ἐγκόλπιο καὶ τὸν Σταυρό, γιὰ νὰ
μὴ ἐρεθίζουν τὰ τέκνα τοῦ Μωάμεθ!

Καὶ σιγὰ-σιγά, οἱ σκηνὲς γίνονται πελώ-
ρια ξενοδοχεῖα καὶ οἰκοδομὲς ποὺ ἁρπά-
ζουν οἱ τράπεζες ἀπὸ τοὺς δύστυχους

Ἕλληνες.
Αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν καὶ τοὺς κουβάλη-

σαν ἐδῶ μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους δὲν
ρίχνουν μία ματιὰ στὰ συσσίτια καὶ στὰ
ἄστεγα καὶ ταλαίπωρα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος;
Καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀπ’ ὅλα, στὰ ἄνεργα
παιδιά, ποὺ τὰ πιὸ γερὰ μυαλὰ φεύγουν
πρὸς δυσμάς, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν; Εἶπε ὁ
Χριστὸς ἀγάπη, ἀλλὰ εἶπε καὶ τὸ κάθε

ἔθνος στὰ ὅριά του καὶ νὰ μὴ εἰσέρχεται στὸ
ἄλλο ἔθνος. Ἡ μίξη τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς
μουσουλμάνους, ποὺ δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ
ὅσιο, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ ἠθική, ἀλλὰ ὅλα
εἶναι ἀπόλαυση, δὲν θὰ τοῦ ἀλλάξη τὸ ἦθος
καὶ τὸ ὕφος καὶ τὴν ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ
ἁγίου τόπου;

Βρέ, δὲν ἀκοῦτε ποὺ τρίζουν τὰ κόκκαλα

Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἀρχιμ. Γρηγορίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ὁ σημερινὸς κόσμος εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα γεγονότων, τὰ ὁποῖα
συνέβησαν μεταξὺ τοῦ Σεπτεμβρίου 1945 καὶ τοῦ Σεπτεμβρίου
1948. Ἐντὸς τῆς τριετίας ἐκείνης ἱδρύθηκαν ὁ Ὀργανισμὸς Ἡνωμέ-
νων Ἐθνῶν (24.10.1945), τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο
(27.12.1945), τὸ Κράτος τῶν Σκοπίων (Ὀκτ. 1945), ὁ Ὀργανισμὸς
Ἀμερικανικῶν Κρατῶν (30.4.1948), ξεκίνησε ἡ Σιωνιστικὴ ἐπίθεση
τῆς 2.11.1945, ἡ ὁποία κατέληξε στὴν ἵδρυση τοῦ Κράτους τοῦ
Ἰσραὴλ (17.5.1948), ἐμφανίστηκε τὸ κίνημα ἑνώσεως τῶν Εὐρω-
παϊκῶν Κρατῶν μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ Τσώρτσιλ τὴν 19/9/1945 στὴν Ζυ-
ρίχη μὲ ἀποκορύφωμα τὸ Συνέδριο τοῦ Μαΐου 1948 καὶ ἱδρύθηκε
καὶ τὸ αὐτοαποκαλούμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (Αὔγ.
1948).

Τὸ 1945-48 ὁ ἐχθρὸς τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος ἐπεχείρησε
νὰ πραγματοποιήσει ὅσα δὲν ἐπέτυχε ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος
1918 μέχρι τὸ 1923. Τότε εἴχαμε, ἐκτὸς τῆς Ρωσικῆς Ἐπαναστάσεως

Βαδίζομεν πρὸς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Γένους;
Γράφει ὁ κ. Κων/νος Γάτος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Σέ ποινή φυλάκισης 20 χρόνων καταδικάσθηκε στίς 27 Ἰανουαρί-
ου 2017 ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτης Μεθόδιος, ἀπό τό Μικτό Ὁρκωτό Δικαστή-
ριο Θεσσαλονίκης, ὡς ἠθικός αὐτουργός γιά τά ἐπεισόδια τά ὁποῖα
ἐκτυλίχθηκαν τόν Ἰούλιο τοῦ 2013 στό κονάκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στίς
Καρυές.Ἐπίσης, καταδικάσθηκε στήν ἴδια δίκη καί ἕνας μοναχός
τῆς Ἀδελφότητας μέ τήν ἴδια ποινή, ὡς φυσικός αὐτουργός. Νά ση-
μειωθῆ ὅτι τά ἐπεισόδια προκλήθηκαν, ὅταν οἱ δικαστικοί ἐπιμελη-
τές ἐπιχείρησαν νά ἐκκενώσουν τό κονάκι τό 2013, κατ’ ἐφαρμογή
δικαστικῆς ἀπόφασης, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐκδηλωθοῦν ἀντιδράσεις
καί νά ἐκτοξευθοῦν καί βόμβες μολότωφ. Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ
ἐκκένωση ἐπιχειρήθηκε μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ Μονομελοῦς Πρω-
τοδικείου Χαλκιδικῆς, τό ὁποῖο εἶχε κάνει δεκτή τήν αἴτηση ἀσφαλι-
στικῶν μέτρων τῆς νέας Ἀδελφότητας, ἀποφασίζοντας τήν ἐκκένω-
ση τοῦ ἀντιπροσωπείου στίς Καρυές. Ἀκόμα, στήν ἴδια δίκη στό
ἐδώλιο εἶχαν καθίσει ἄλλοι ἕξι μοναχοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καταδικασθῆ
ὡς ἁπλοί συνεργοί σέ πολυετεῖς ποινές κάθειρξης, ἀλλά εἶχε δοθῆ
ἀνασταλτικό ἀποτέλεσμα στήν ἐκτέλεση τῆς ποινῆς καί εἶχαν ἀφεθῆ

Ἡ καταδίκη τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς
Ἐσφιγμένου καὶ ὁ ἀντιοικουμενιστικὸς ἀγών

Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ζωνταναὶ αἱ παρακαταθῆκαι τοῦ Ὁσίου Ὁμολογητοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου!

Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς
ἡμῶν Ταρασίου, Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως.

Λογγοβάρδᾳ τῇ 25 Φεβρουα-
ρίου 2017.

ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ
ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς
αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐνώπιον τῆς
Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως
λαβοῦσα γνῶσιν διαπιστώσῃ,
ἀποκηρύξῃ καὶ καταδικάσῃ
αὐτὰς ὡς ἀντικειμένας τῇ ὀρθῇ
διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ Ἀνατολὰς
Ὀρθοδόξου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθο-
λικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίας.

Κατατεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιμ.
Χρυσοστόμου Ν. Πήχου, Ἡγου-
μένου τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς
Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ»
Λογγοβάρδας Πάρου.

———
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε

Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, καὶ

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς μέλη
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς καθ᾽
ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὅπως αὐτὴ λειτουργεῖ

δυνάμει τοῦ Συνοδικοῦ τόμου
τοῦ 1850 καὶ τῆς Πατριαρχικῆς
Πράξεως τοῦ 1928 ἐκδοθέντων
ἀμφοτέρων ὑπὸ τοῦ σεπτοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς
Κωνσταντινουπόλεως,

Εὐλογεῖτε.
Διὰ τῆς παρούσης καταθέτω

ἐνώπιόν σας, ἐνώπιον τοῦ σε-
πτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν
σκανδαλισμὸν ἐμοῦ προσω-
πικῶς, τῆς συνοδείας μου, κλη-
ρικῶν, μοναχῶν καὶ πλήθους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ Παπισμὸς καὶ τὸ Ἰσλὰμ οἱ δύο ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας

Τὴν Γ´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν ἑορτάζομεν τὴν προσκύ-
νησιν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος προσφέρων τὸ Κοράνιον

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πῆχος, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου

Ἑπταετὲς μνημόσυνον
τοῦ Ἱερομονάχου

π. Μάρκου Μανώλη

Τό Σάββατον 1ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ
εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Διονύσου μετά τήν θείαν
Λειτουργίαν θά τελεσθῆ τό ἑπτα-
ετὲς μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύ-
σεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ
Ἱερομονάχου π. Μάρκου Μανώ-
λη, πρώην ἐφημερίου τοῦ Ἱ.
Ναοῦ καί πνευματικοῦ προϊστα-
μένου τῆς «Πανελληνίου Ὀρθο-
δόξου Ἑνώσεως» καί τοῦ
«Ὀρθοδόξου Τύπου».
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Ἡ ἀκατάλυτος δύναμις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 10/17 Μαρτίου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ «ΟΙ ΠΕΡΙ
ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΛΟΓΟΙ» Σὲ
ἀπόδοση ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΟΥ Ε΄ Πατριάρχου τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου. Πρόλογος -
Ἐπιμέλεια Ἔκδοσης: Πρεσβύ-
τερος ΗΛΙΑΣ Γ. ΔΙΑΚΟΥ-
ΜΑΚΟΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡ-
ΡΗΣΙΑ Ἰανουάριος 2016. Σχ.
20,50x14 σσ 190.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΔΕΣΣΗΣ,
ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.
Ἀφιερωμένο: Στὸ φιλανθρωπικὸ
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Σχ. 12x8,50.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ. Διμηνιαία ἔκδο-
σις τοῦ συλλόγου «Φίλοι Ἱ. Κοι-

νοβίου Ἁγ. Νικοδήμου». Σεπτ. –
Ὀκτ., Νοέμβ. – Δεκ. 2016.
Γουμένισσα.

ΑΓΩΝΑΣ, Μηνιαία ἔκδοσις
τῶν ἀγωνιζομένων Λαρισαίων
Χριστιανῶν. Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2016. Ἰαν. 2017.
Λάρισα.

ΑΚΤΙΝΕΣ, Ὄργανον «Χρι-
στιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπι-
στημόνων». Νοέμβ. – Δεκ. 2015.
Ἰαν. – Φεβρ. 2016. Ἀθῆναι.

ΑΛΙΕΥΣ, Περιοδικὸν Ἱερ.
Μητροπόλεως Μαντινείας καὶ
Κυνουρίας. Ἰούλ.–Αὔγ. – Σεπτ.,
Ὀκτ. – Νοέμβ. – Δεκ. 2016.
Τρίπολις.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, «Ὅπου ἡ ἱστορία
συναντᾶ τήν πίστη» Ὁδηγός Ἐκκλησιαστικοῦ Τουρισμοῦ
Ἀργολίδος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» Ἱερᾶς Μητρόπο-
λης Ἀργολίδος, σ. 97.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος
καί οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»
προέβησαν στήν παροῦσα κα-
λαίσθητη ἔκδοση μέ τίτλο
«Ὅπου ἡ ἱστορία συναντᾶ τήν
πίστη». Πρόκειται γιά ἕνα πρω-
τότυπο ἐκκλησιαστικό τουριστι-
κό ὁδηγό, ὁ ὁποῖος μᾶς παρου-
σιάζει γνωστούς καί ἄγνωστους
τόπους, μνημεῖα, ἐκκλησίες καί
μοναστήρια τῆς Ἀργολικῆς γῆς.
Ὁ ὁδηγός εἶναι πλαισιωμένος
ἀπό ὄμορφες φωτογραφίες καί
μάλιστα ξεφεύγει ἀπό τά συνη-
θισμένα πλαίσια ἑνός ἐκκλησια-
στικοῦ ὁδηγοῦ τουρισμοῦ. Οἱ
συντάκτες του στηριζόμενοι πε-
ρισσότερο στήν καταγεγραμμέ-
νη προφορική παράδοση καί
στό βίωμα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώ-
πων καί λιγότερο σέ ἐπιστημονι-
κές γνώσεις μᾶς παρουσιάζουν
τούς ποιό ἐνδιαφέροντες ἐκκλη-
σιαστικούς προορισμούς τῆς πε-
ριοχῆς τῆς Ἀργολίδος. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος σημειώνει «Ἕνας τό-
πος πανέμορφος ἡ Ἀργολίδα.
Μέ ἀπαράμιλλες φυσικές καλ-
λονές καί μοναδικά μνημεῖα
πού δείχνουν τήν ἱστορική συν-
έχεια τοῦ τόπου ἐδῶ καί 4000
χρόνια. Περιδιαβαίνοντας κα-
νείς τήν Ἀργολική γῆ ἀνακαλύ-
πτει τά ἴχνη τῆς παράδοσης, τίς
ρίζες πού ἔθρεψαν καί στήριξαν
τόν λαό μας διαχρονικά».

Ἐλευθέριος Σ. Τσινταράκης,
«140 ΧΡΟΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ-
ΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΕΑ-
ΓΑΤΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗ», Ἀλεξανδρού-
πολη 2016, σ. 79.

Τό παρόν πόνημα τοῦ κ.
Ἐλευθερίου Τσινταράκη πρό-
κειται γιά μία ἱστορική μελέτη, ἡ
ὁποία παρουσιάζει τά ἱστορικά
γεγονότα πού ἀφοροῦν τήν
Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου
τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς
Ἀλεξανδρούπολης καί περιλαμ-
βάνει τήν περίοδο ἀπό τά τέλη
τοῦ 19ου αἰώνα μέχρι καί στίς
ἀρχές τοῦ 20οῦ (1870-1920), δη-
λαδή κατά τήν Ὀθωμανική καί
Βουλγαρική κατοχή. Ἡ ἔκδοση
αὐτή εἶναι βασισμένη σέ γραπτά
ντοκουμέντα, κρατικά ἀρχεῖα,
ἐκθέσεις καί ἀναφορές Προξέ-
νων καί ἐπιφανῶν ἀνθρώπων,
ἀλλά κυρίως σέ φωτογραφικό
ὑλικό ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ συγ-
γραφέα, τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπο-
λεως Ἀλεξανδρουπόλεως ἀλλά
καί τό ἀρχεῖο τοῦ ἱστορικοῦ

Μουσείου Ἀλεξανδρουπόλεως.
Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρου-
πόλεως κ. Ἄνθιμος στό προλογι-
κό του σημείωμα μεταξύ τῶν
ἄλλων τονίζει: «Ἡ περιοχή μας
συνεχίζει νά εἶναι τό μῆλο τῆς
ἔριδος καί ἡ πολύφερνος νύμφη
μέσα στούς σχεδιασμούς πού
κάνουν οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν.
Πολλά ἄλλαξαν καί πολλά θά
ἀλλάξουν στήν ἐρχόμενη πεντα-
ετία. Χρειάζεται νά μείνουμε
πάνω στή στέρεη θεμελίωση τοῦ
Ναοῦ μας, ἀφουγκραστές τοῦ
μηνύματος πού διαλαλοῦν οἱ
καμπάνες του καί γαντζωμένοι
στόν πολιτισμό πού ἀποπνέει ἡ
παρουσία του».

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ἱε-
ροκήρυκος, «ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ», Ἔκδοση
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς
Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕ-
ΝΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016,
σ. 189

Τό βιβλίο αὐτό τοῦ Ἀρχιμ.
Γερβασίου Ραπτοπούλου περι-
λαμβάνει σύντομα κηρύγματα,
γραμμένα μέ ἁπλό καί κατανοη-
τό τρόπο, ὥστε νά εἶναι καταλη-
πτά ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Ἀποσκοποῦν στόν πνευματικό
μας καταρτισμό, ὥστε νά ἀποτε-
λέσουν ἀφορμή γιά ἕνα και-
νούργιο ξεκίνημα , γιά κάτι κα-
λύτερο καί ὡραιότερο, γιά μία
ζωή, ὅπως τήν θέλει ὁ Κύριος,
σημειώνει ὁ συγγραφέας. Ἐπί-
σης τά κηρύγματα αὐτά σκοπό
ἔχουν ἐκτός τοῦ προσωπικοῦ
μας καταρτισμοῦ, νά μᾶς παρο-
τρύνουν γιά ἱεραποστολή καί νά
μᾶς παρακινήσουν νά ἐνδιαφερ-
θοῦμε γιά τήν πνευματική προ-
κοπή τῶν συνανθρώπων μας.

Γ.Κ.Τ

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΤΡΙΤΗ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερω-
μένη στὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ
Σταυροῦ. Βρισκόμαστε στὴ μέση τοῦ νοητοῦ στα-
δίου καὶ ἡ κόπωση ἄρχισε νὰ μᾶς καταλαμβάνει.
Ὁ διάβολος καραδοκεῖ νὰ μᾶς πείσει νὰ παρατή-
σουμε ἢ τουλάχιστον νὰ χαλαρώσουμε τὸν ἀγώνα
μας. Φωνάζει μέσα μας «φτάνει πιά, ἀρκεῖ ὅ,τι κα-
τόρθωσες μέχρι τώρα. Εἶναι ἀδύνατον νὰ συνεχί-
σεις»! Σὲ αὐτὴ τὴ πρόκληση χρειαζόμαστε ἕνα
ἰσχυρὸ στήριγμα. Ἕνα ἀποτελεσματικὸ ὅπλο, γιὰ
νὰ καταπολεμήσουμε καὶ νὰ κατατροπώσουμε
τὸν ὑποβολέα μας, τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου! Αὐτὸς
μπορεῖ νὰ μᾶς στηρίξει καὶ νὰ μᾶς ἐνδυναμώσει.
Νὰ διώξει μακριὰ τὸν «ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτό-
νο», διότι ἡ δύναμή του εἶναι τεράστια. Ὁ διάβο-
λος «φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ βλέπων καθορᾶν
αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι νεκροὺς ἀνιστᾶ καὶ θάνα-

τον κατήργησε», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας.
Τὸ αἴσχιστο αὐτὸ μέσον θανατώσεως στὸν προ-
χριστιανικὸ κόσμο, κατέστη, μετὰ τὸ σταυρικὸ θά-
νατο τοῦ Χριστοῦ, μέσον θανατώσεως τοῦ θανά-
του καὶ πηγὴ ζωῆς καὶ ἀφθαρσίας. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅρισαν αὐτὴ τὴν ἱερὴ
καὶ κατανυκτικὴ περίοδο νὰ ἀντλοῦμε τὴ δύναμη
ποὺ μᾶς χρειάζεται ἀπὸ αὐτόν. Διευκρινίζουμε,
βεβαίως, πὼς ἡ δύναμη αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ τὸ
Λυτρωτή μας Χριστό, τοῦ Ὁποίου ὁ Τίμιος
Σταυρὸς ἀποτελεῖ τὸ αἰώνιο σύμβολό Του. Ἂς
σπεύσουμε καὶ ἐμεῖς ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες
νὰ προσκυνήσουμε τὸν Τίμιο Σταυρό, γιὰ νὰ λά-
βουμε τὴ χάρη καὶ τὴ δύναμη νὰ συνεχίσουμε τὸν
προσωπικό μας ἀγώνα, χωρὶς χαλάρωση ἢ μα-
ταίωση!

Ἅγιος Νικόδημος
Ἁγιορείτης:
Τὰ χαρίσματα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
προϋποθέτουν
τὴν πίστιν!

ΣΤΙΣ μέρες μας ἀκοῦμε πε-
ρίεργα καὶ πρωτάκουστα λόγια,
σχετικὰ μὲ τὶς ἐνέργειες καὶ τὰ
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, ἀπὸ χείλη οἰκουμενιστῶν
καὶ «μεταπατερικῶν» θεολό-
γων. Ὅτι δῆθεν τὸ «Πνεῦμα
ὅπου θέλει πνεῖ», καὶ ἄρα πνέει
καὶ χαριτώνει καὶ τοὺς αἱρετι-
κούς! Ὅτι δῆθεν οἱ Ὀρθόδοξοι
πιστοὶ δὲν ἔχουν κανένα προνό-
μιο καὶ καμιὰ ἀποκλειστικότητα,
σὲ σχέση μὲ τοὺς ἑτεροδόξους!
Ἀλλὰ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο-
ρείτης, ἔχει διαφορετικὴ γνώμη.
Ἡ ἔκχυση τῶν χαρισμάτων τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἀποτέλε-
σμα τῆς πίστεως καὶ μάλιστα
τῆς ὀρθῆς πίστεως. «Τὰ χαρί-
σματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
εἶναι πολλὰ καὶ ποικίλα, καὶ κατὰ
τὸ μέτρον τῆς πίστεως, ἔτσι δια-
μοιράζονται εἰς τοὺς ἀνθρώ-
πους ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὥστε ὅπου εἰς τὸν ἔχοντα μεγα-
λυτέραν καὶ περισσοτέραν πί-
στιν, δίδονται ὑπὸ τοῦ Πνεύμα-
τος μεγαλύτερα καὶ περισσότε-
ρα χαρίσματα. Λοιπόν, μέτρον
τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος
εἶναι τὸ μέτρον τῆς ἐδικῆς σου
πίστεως, ἀγαπητέ. Ὅθεν δὲν
πρέπει ἐσὺ νὰ φθονεῖς τὸν
ἄλλον ἀδελφόν σου, ἐὰν ἔχει
κακεῖνος χαρίσματα περισσότε-
ρα ἀπὸ τοῦ λόγου σου, διότι καὶ
σὺ δύνασαι νὰ τὰ ἀποκτήσης,
ἐὰν μόνον ἔχης πίστιν βεβαίαν
καὶ ἀναμφίβολον. Ἔτσι βεβαιοῖ
ὁ θεοφόρος Μάξιμος: “Ἕκαστος
ἡμῶν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐν
αὐτῷ πίστεως, φανερουμένην
κέκτηται τοῦ Πνεύματος τὴν
ἐνέργειαν, ὥστε ταμίας ὑπάρχει
τῆς χάριτος ἑκάστου ἑαυτοῦ, καὶ
οὒποτ’ ἂν εὖ φρονῶν, ἄλλῳ
φθονήσειεν ἐνευδοκιμοῦντι ταῖς
χάρισιν, ἐπ’ αὐτῷ κειμένης τῆς
δεικτικῆς τῶν θείων ἀγαθῶν
διαθέσεων”» (Νέα Κλῖμαξ).
Ἐξυπακούεται ὅτι γιὰ τὸν μεγά-
λο αὐτὸν ἐκκλησιαστικὸ ἄνδρα,
δὲν εἶναι ἁπλὰ μέτρο τῶν χαρι-
σμάτων ἡ ὁποιαδήποτε πίστη
(αἱρετικῶν ἢ ἀλλοθρήσκων),
ἀλλὰ ἡ ἀληθινὴ πίστη, ἡ ὁποία
βιώνεται μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν
Ὀρθόδοξη!

Τί «γυρεύει»
ὁ κ. Βαρθολομαῖος
μὲ τοὺς σχισματικοὺς
τοῦ Κιέβου;

ΚΑΤΑ πὼς φαίνεται ἡ δημι-
ουργία τοῦ «Βατικανοῦ τῆς Ἀνα-
τολῆς» εἶναι ἐδῶ! Ὁ κ. Βαρθο-
λομαῖος συμπεριφέρεται ὡς
«πάπας τῆς Ὀρθοδοξίας». Συν-
αντᾶται μὲ σχισματικοὺς ἄλλων
Ἐκκλησιῶν, χωρὶς νὰ ρωτᾶ τοὺς
ἐκπροσώπους τῆς κανονικῆς
Ἐκκλησίας! Δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Αἴσθηση προκαλεῖ ἡ εἴδηση ὅτι
τὴν περασμένη ἑβδομάδα
πραγματοποιήθηκε στὸ Φάναρι
συνάντηση ἐκπροσώπων τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ
ἀνθρώπους τοῦ λεγομένου “Πα-
τριαρχείου τοῦ Κιέβου”. Συγκε-
κριμένα, ὅπως ἔγινε γνωστό,
τὴν οὐκρανικὴ πλευρὰ ἐκπρο-
σώπησε ὁ λεγόμενος Πατριαρ-
χικὸς Ἐπίτροπος, Μητροπολί-
της Ἐπιφάνιος, […] Στὸν ἀντί-
ποδα, τὸν Οἰκουμενικὸ Πα-
τριάρχη στὴν συνάντηση ποὺ
ἔγινε με εὐλογία τοῦ σχισματι-
κοῦ Πατριάρχη Φιλάρετου,
ἐκπροσώπησαν ὁ Μητροπολί-
της Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος
καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλ-
λίας κ. Ἐμμανουήλ. Ὑπενθυμί-
ζεται ὅτι ὁ Μητροπολίτης Σμύρ-
νης καὶ ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας
συμμετέχουν καὶ στὴν ἐπιτροπὴ
ποὺ δημιουργήθηκε τὸ 2016,
προκειμένου νὰ ἐξεταστεῖ τὸ ζή-
τημα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς
Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας […] Τὸ
ἐρώτημα πάντως εἶναι ἀπὸ πό-
τε ἕνας Πατριάρχης δέχεται σχι-
σματικούς, στέλνει ἐκπροσώ-
πους του νὰ συναντηθοῦν μαζί
τους ἀλλὰ καὶ ὑπόσχεται βοή-
θεια. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι οἱ κινή-
σεις αὐτὲς δὲν θὰ ἔχουν ἐπι-
πτώσεις γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ποὺ κανεὶς δὲν μπο-

ρεῖ νὰ προβλέψει» (Ἱστ. ΒΗΜΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)! Πρωτόγνωρα
πράγματα στὴν Ἀνατολή, πασί-
γνωστα ὅμως στὴν αἱρετικὴ Δύ-
ση!

Τί εἶναι τὸ πάθος
τῆς γαστριμαργίας;

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ἕνα κατατοπι-
στικὸ δημοσίευμα, ἑρμηνευτικὸ
τῆς ἔννοιας τῆς γαστριμαργίας:
«Τί εἶναι ἡ γαστριμαργία; Εἶναι ἡ
ἀκόρεστη ἐπιθυμία ποὺ ἔχουμε
γιὰ φαγητό. Μικροὶ καὶ μεγάλοι,
ἀπὸ τὸ πρωὶ ποὺ θὰ ξυπνήσου-
με μέχρι τὸ βράδυ ποὺ θὰ κοι-

μηθοῦμε, τὸ μυαλό μας τὸ ἔχου-
με στὸ φαγητό. Ὁ ἅγιος Ἰωάν-
νης τῆς “Κλίμακος” λέει ὅτι εἶναι
ἀξιοθαύμαστο, ἐὰν κάποιος κα-
τόρθωσε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ
γαστριμαργία, πρὶν κατοικήσει
στὸν τάφο (Λόγος ΙΔ΄, α΄). Ἡ λέ-
ξη “γαστριμαργία” εἶναι σύνθετη
ἀπὸ τὸ οὐσιαστικὸ “γαστήρ”,
ποὺ σημαίνει τὴν κοιλιακὴ χώρα
καὶ ἀπὸ τὸ ἐπίθετο “μάργος”,
ποὺ σημαίνει “ἄπληστος”. Γιὰ
τὴν ἀκρίβεια μάργος εἶναι ὁ μαι-
νόμενος, αὐτὸς ποὺ κάνει σὰν
τρελλός. Ὅπως ὁ μαινόμενος
εἶναι ὁρμητικός, ἔτσι καὶ ὁ γα-
στρίμαργος ἔχει μανία νὰ παρα-
γεμίζει τὴν κοιλιά του μὲ ποικιλία
πλήθους τροφῶν. Κι ὅπως ὁ
χοῖρος μόλις ξυπνήσει, πηγαίνει
ἀμέσως γιὰ φαγητό, ἔτσι καὶ ὁ
γαστρίμαργος μόλις ἀντικρύσει
ἐδέσματα, σπεύδει ἀσυγκράτη-
τος νὰ τὰ ἀπολαύσει. Γαστρί-
μαργος εἶναι “ὁ ἔχων μάργην
(=ἄπληστον) γαστέρα”· ὁ ἀχόρ-
ταγος, ὁ ἀδηφάγος, ὁ κοιλιό-
δουλος· αὐτὸς ποὺ ὑπακούει
στὰ προστάγματα “τῆς παμφή-
μου δεσποίνης πονηρᾶς γα-
στρός”»!» (Περιοδ. Ὁ ΣΩΤΗΡ)
Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, δια-
νύουμε τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη

Τεσσαρακοστή, τὸ νοητὸ στάδιο
τῶν ἀρετῶν. Ἂς πολεμήσουμε,
αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο, καὶ αὐτὸ
τὸ ψυχοκτόνο πάθος! Τὸ ὑπερ-
βολικὸ φαγητὸ σκοτώνει τὸ
σῶμα καὶ τὴν ψυχή μας!

Ἰδοὺ ὁ πιὸ «συνεπὴς»
προωθητὴς τῆς
παγκοσμιοποιήσεως!

ΓΡΑΨΑΜΕ ἀρκούντως σὲ
προηγούμενα σχόλιά μας τὴν
ἀντίθεση τοῦ «ἀλάθητου» τῆς
Ρώμης στὸν νέο «πλανητάρ-
χη», ἐξαιτίας τῆς διαφοροποί-
ησης τοῦ δευτέρου γιὰ τὴν παγ-
κοσμιοποίηση, ὅπως τὴ σχεδία-
σε ἡ «Νέα Τάξη Πραγμάτων»,
τῆς ὁποίας πιστὸς προωθητὴς
εἶναι τὸ «κράτος τοῦ Θεοῦ». Μὲ
νέα ἀνακοίνωσή του ὁ θλιβερὸς
«αὐτοκράτορας» τοῦ κρατικοῦ
του δείγματος, θέλησε νὰ «μα-
λώσει» τὸν κ. Ντ. Τράμπ, ὁ
ὁποῖος σκοπεύει νὰ δημιουργή-
σει τεῖχος στὰ σύνορα τῶν
Η.Π.Α. μὲ τὸ Μεξικό. «Ἡ κοινω-
νία δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ κατα-
σκευάζει τείχη ἀλλὰ γέφυρες,
προέτρεψε ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος, […] “Ἕνας χριστιανὸς δὲν
λέει ποτέ: θὰ σὲ κάνω νὰ τὸ
πληρώσεις! Ποτέ! Αὐτὸ δὲν εἶναι
χριστιανικὴ χειρονομία. Μία
προσβολὴ πρέπει νὰ τὴν ξε-
περνᾶμε μὲ τὴ συγχώρεση, ζών-
τας εἰρηνικὰ μὲ ὅλους”, πρόσ-
θεσε. Πέρσι, ἀπαντώντας σὲ
ἐρώτηση ποὺ ἀφοροῦσε τὶς
ἀπόψεις τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ
(ἦταν ἀκόμη ὑποψήφιος γιὰ τὴν
προεδρία τῶν ΗΠΑ) γιὰ τὴ μετα-
νάστευση καὶ τὴν πρόθεσή του
νὰ κατασκευάσει ἕνα τεῖχος στὰ
σύνορα, ὁ Φραγκίσκος εἶπε ὅτι
ἕνας ἄνθρωπος μὲ τέτοιες πε-
ποιθήσεις “δὲν εἶναι χριστια-
νός”. Τὸν περασμένο μήνα πάν-
τως, σὲ συνέντευξή του, σημεί-
ωσε ὅτι δὲν θὰ σχηματίσει ἄπο-
ψη γιὰ τὸν Τρὰμπ μέχρι νὰ δεῖ
τὶς συγκεκριμένες πολιτικὲς ποὺ
θὰ ἐφαρμόσει ὁ νέος πρό-
εδρος» (Ἱστ. Tribune.gr)! Ἰδοὺ ἡ
σχέση τοῦ «ἀλάθητου» μὲ τὴ
«Νέα Τάξη Πραγμάτων»: εἶναι
τὸ πλέον ἀποτελεσματικό της
φερέφωνο. Τὸ «γκρέμισμα τῶν
τειχῶν» καὶ οἱ «γέφυρες», εἶναι
οἱ προσφιλεῖς ἐκφράσεις (καὶ)
τῶν παγκοσμιοποιητῶν!

Ἀπόσυρσις
ὑπογραφῶν
διὰ τὸ «Τάμα
τοῦ Ἔθνους»

ΔΕΚΑΕΞΙ βουλευτὲς τοῦ κόμ-
ματος τῆς «Νέας Δημοκρατίας»
κατέθεσαν πρόσφατα ἐπερώτη-
ση στὴ Βουλὴ γιὰ τὸ χρονίζον
θέμα τοῦ «Τάματος τοῦ
Ἔθνους». Ἔλα ὅμως ποὺ ὁ
ἀρχηγός τους κ. Κυριάκος Μη-
τσοτάκης εἶχε διαφορετικὴ γνώ-
μη καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς «κατσάδια-
σε» κανονικότατα γιὰ τὴν πρά-
ξη τους αὐτὴ καὶ τοὺς ἀνάγκασε
νὰ πάρουν πίσω τὴν ἐπερώτη-
ση! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Τέλος
στὸ χρονικὸ μιᾶς καταδικασμέ-
νης ἐπερώτησης ποὺ προκάλε-
σε ποικίλα σχόλια καὶ ἰδιαίτερα
ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις ἔβαλε
χθὲς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης,
“ἀδειάζοντας” πλήρως τοὺς 16
βουλευτὲς τῆς Ν.Δ. ποὺ ἀναγ-
κάστηκαν νὰ ἀποσύρουν τὶς
ὑπογραφές τους ἀπὸ τὴν ἐπί-
μαχη ἐπερώτηση γιὰ τὸ “Τάμα
τοῦ Ἔθνους”. Εἶναι σαφὲς ὅτι
γιὰ τὸν πρόεδρο τῆς Ν.Δ. δὲν
τέθηκε ἄλλο ζήτημα. Ὑψηλό-
βαθμες κομματικὲς πηγές, μάλι-
στα, ἔπνεαν μένεα γιὰ τὴν ἐπι-
λογὴ αὐτὴ τῶν βουλευτῶν ποὺ
θεώρησαν σκόπιμο τὴν ὥρα
ποὺ ἡ Χώρα βρίσκεται σὲ
ὁριακὴ κατάσταση νὰ ἀσχολη-
θοῦν μὲ τὸ ἔργο-σκάνδαλο τῆς
χούντας, τὸ ὁποῖο ἐξήγγειλε τὸ
1968 ὁ Γεώργιος Παπαδόπου-
λος, ἀλλὰ ἔμεινε στὶς μακέττες»
(Ἱστ. Καθημερινή)! Αὐτὸς εἶναι ὁ
νέος «σωτήρας» τῆς Ἑλλάδος,
ὁ πρόεδρος τοῦ «ἐθνοσωτηρί-
ου» κόμματος, ὁ αὐριανὸς
πρωθυπουργός μας, ὁ ὁποῖος
συνεχίζει προκλητικότατα νὰ
καταφρονεῖ τὴν πίστη τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων! Δὲν
ὑπῆρξε ἀντιεκκλησιαστικὸ νο-
μοθέτημα ποὺ νὰ μὴ τὸ ψήφισε!
Σὲ αὐτὸν θὰ ἐμπιστευτοῦμε τὴν
πορεία τῆς Χώρας μας, ὁ ὁποῖ-
ος δὲν ἐπιτρέπει οὔτε μία ἐπε-
ρώτηση νὰ γίνει γιὰ τὸ καλὸ τῆς
Ἐκκλησίας μας; Σκεφτεῖτε το
καλά!

Ἀπόπειρα
δηλητηριάσεως
τοῦ Πατριάρχου

Γεωργίας;
ΜΙΑ πολὺ ἀνησυχητικὴ

εἴδηση πῆρε μεγάλη δημο-
σιότητα: Ἔγινε ἀπόπειρα
δηλητηρίασης τοῦ Πατριάρ-
χη Γεωργίας κ. Ἠλία! Δεῖτε
τὴν εἴδηση: « “Ἴσως ἔχουμε
νὰ κάνουμε μὲ μία ἀπόπει-
ρα δηλητηρίασης τοῦ Πα-
τριάρχη. Αὐτὴ εἶναι ἡ
ἐκδοχὴ ποὺ διαρρέεται,
ἀλλὰ ἐπίσημη ἐπιβεβαίωση
τῶν πληροφοριῶν δὲν
ὑπάρχει” εἶπε δημοσιογρά-
φος τοῦ καναλιοῦ τὸ Σάββα-
το τὸ βράδυ. Σύμφωνα μὲ τὸ
«Rustavi 2» τὴν Παρασκευὴ
στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Τιφλί-
δας, συνελήφθη ὁ ἐπικε-
φαλῆς τῶν ὑπηρεσιῶν δια-
χείρισης ἀκινήτων τοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ ὁ διευθυντὴς
τοῦ ἰατρικοῦ κέντρου “Ἰωα-
κεὶμ καὶ Ἄννας” π. Γεώρ-
γιος Μαμαλάτζε, ὁ ὁποῖος
θὰ συνόδευε τὸν Πατριάρχη
στὴ Γερμανία. […] Ὑπενθυ-
μίζεται πὼς ἡ Ἐκκλησία τῆς
Γεωργίας ἦταν μία ἀπὸ
ἐκεῖνες ποὺ ἀπουσίαζαν
ἀπὸ τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμ-
παρίου τὸν περασμένο Ἰού-
νιο. Μάλιστα πρὶν ἀπὸ πε-
ρίπου ἕνα μήνα οὐσιαστικὰ
ἀκύρωσε τὴν Σύνοδο τῆς
Κρήτης τονίζοντας πὼς οἱ
ἀποφάσεις καὶ τὰ κείμενα
τῆς Συνόδου δὲν εἶναι δε-
σμευτικὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία
καὶ ζητώντας ἀλλαγές. Ὁ
Πατριάρχης Γεωργίας
Ἠλίας Β΄ δὲ κατὰ τὴν πρό-
σφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα
Φραγκίσκου ἐν ἀντιθέσει μὲ
τὶς “ἀδελφικὲς ἀγκαλιές”
Βαρθολομαίου καὶ ἄλλων
ἔμεινε σταθερὸς καὶ …ἄφη-
σε μὲ τὴν ὄρεξη τὸν ποντί-
φικα λέγοντάς του: “Μόνο ἡ
ἀληθινὴ πίστη καὶ ἡ ἀλη-
θινὴ ἀγάπη θὰ ἀνοίξει τὸ
δρόμο πρὸς τὴν ἑνότητα. Ἡ
ἀληθινὴ πίστη, ταπείνωση,
μετάνοια καὶ ἡ φιλανθρωπία
συνθέτουν τὸ συντομότερο
δρόμο πρὸς τὴ σωτηρία”»
(Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας). Λέ-
τε νὰ ἔχει σχέση ἡ ἀπόπει-
ρα μὲ τὰ παραπάνω; Πολὺ
πιθανόν! Ἀλλὰ ἂν ἔτσι
ἔχουν τὰ πράγματα, ὁ ἀντι-
οικουμενιστικὸς ἀγώνας
μπαίνει σὲ νὲα φάση, ἄκρως
ἐπικίνδυνη! Θὰ δοῦμε!

ΣΤΙΣ 17 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσί-

ου πατρός ἡμῶν Ἀλεξίου τοῦ
ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος
Ἀλέξιος καταγόταν ἀπό τήν Ρώ-
μη, ἦταν μονογενής γιός γονέων
εὐγενῶν καί πλουσίων, τοῦ πα-
τρικίου Εὐφημιανοῦ καί τῆς
Ἀγλαΐδος καί ἔζησε στούς χρό-
νους τοῦ Θεοδοσίου τοῦ μεγά-
λου. Ὅταν ἔφθασε σέ ἡλικία γά-
μου οἱ γονεῖς του τόν ὑποχρέω-
σαν νά παντρευθῆ, τήν πρώτη
νύκτα ὅμως τοῦ γάμου του ὁ
ἅγιος Ἀλέξιος, ἔχοντας πόθο νά
ἀφιερωθῆ στόν Κύριο, ἀφοῦ
εἶπε στήν γυναίκα του λόγια ψυ-
χωφελῆ καί τῆς ἔδωσε ἕνα δα-
κτυλίδι, ἀνεχώρησε κρυφά γιά
τήν Ἔδεσσα τῆς Μεσοποταμίας.
Ἐκεῖ, ἀφοῦ διαμοίρασε στούς πτωχούς τά χρήμα-
τα καί τά ἐνδύματά του, παρέμεινε γιά δέκα ὀκτώ
χρόνια στόν ναό τῆς Θεοτόκου, προσευχόμενος
καί τρεφόμενος ἀπό τούς χριστιανούς. Ἀπό ἐκεῖ
ἀναχώρησε γιά τήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, γιά νά πάη
στόν ναό τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅμως τό πλοῖο,

μὲ τὸ ὁποῖο ταξίδευε, ἔπεσε σέ
θαλασσοταραχή καί παρασυρό-
μενο ἀπό τούς ἀνέμους ὁδηγή-
θηκε στήν Ρώμη. Βρισκόμενος
στήν Ρώμη φιλοξενήθηκε ὡς
ἄγνωστος στήν πατρική του
οἰκία, ὅπου παρέμεινε τό ὑπό-
λοιπο τῆς ζωῆς του, περιγελώ-
μενος ἀπό τούς δούλους του,
ἐμπαιζόμενος καί θλιβόμενος
ἀπό τούς ἀνθρώπους, τούς
ὁποίους παρακινοῦσε ὁ διάβο-
λος. Πρίν κοιμηθῆ ἔγραψε σέ
χαρτί ποιός ἦταν, μέ τό ὁποῖο
καί ἐνταφιάσθηκε. Ὅταν κοιμή-
θηκε, ὁ Θεός ἀποκάλυψε στόν
βασιλέα Ὠνόριο τά σχετικά μέ
τόν ἅγιο Ἀλέξιο καί αὐτός πῆγε
μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο στήν οἰκία
τοῦ Εὐφημιανοῦ νά προσκυνή-

σουν τό ἅγιο λείψανο καί ἀφοῦ προσευχήθηκαν
μέ θέρμη διάβασαν τό χαρτί καί ἔτσι ἀποκαλύφθη-
κε ποῖος ἦταν ὁ ἅγιος Ἀλέξιος. Κατόπιν προσκύ-
νησε τό λείψανο ὅλος ὁ λαός καί τό ἐνταφίασαν
στόν ναό τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, τό ὁποῖο ἀνέ-
βλυζε μύρο καί ἦταν πηγή πολλῶν ἰαμάτων.

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 20ὴν Μαρτί-
ου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμιλήση
ὁ κ.Λέων Μπράνγκ,Δρος Θεο-
λογίας, μέ θέμα: «Ὁ Σταυρὸς
τοῦ Κυρίου καὶ ἡ πορεία μας
πρὸς τὸ Πάσχα».

Τὴν Δευτέραν 27ην Μαρτί-
ου καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμιλήση
ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδη-
μητρακόπουλος, συγγραφεύς,
μέ θέμα: «Τὸ μεγαλεῖο τῶν
Ἑλληνορθοδόξων Ἑορτῶν
μας».

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.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

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

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

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

Ἐκ τοῦ Λογιστηρίου τοῦ «Ο.Τ.»

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἤ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ;
γοῦ Παιδείας Ἀντώνη Τρίτση ἀπό μήνυμά του
πού εἶχε στείλει στά σχολεῖα μέ τήν ἔναρξη τοῦ
σχολικοῦ ἔτους 1986-87), «νά γίνουν οἱ πρω-
τοπόροι γιά μιά καλύτερη ζωή στή χώρα μας
σύμφωνα μέ τίς Ἑλληνορθόδοξες ἠθικές καί
κοινωνικές ἀξίες, πού εἶναι πάντα νεανικές καί
πάντα προοδευτικές»22.

Νά ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ καί τή διακήρυξη πού
εἶχε κάνει ὁ R. Barzel, πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς
τότε Δ. Γερμανίας, τόν Μάρτιο τοῦ 1984, πού
τόνιζε τήν κοινωνική καί πολιτιστική ἀξία τοῦ
Εὐαγγελίου, τῆς χριστιανικῆς πίστεως; Νά τί ἔλε-
γε: «Ἡ ἱστορία δείχνει ὅτι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης
ὑπεράνω ὅλων τῶν διαφορῶν τους, ἔγιναν “μιά
οἰκογένεια λαῶν” διά τῆς πίστεως στό
Εὐαγγέλιο. Ἡ χριστιανική κληρονομιά
προσφέρει, καί σήμερα ἀκόμη, τό θεμέλιο γιά
τήν ἕνωση τῆς Εὐρώπης»23.

«Ἡ ἑλληνορωμαϊκή ἀρχαιότητα, ὁ οὑμανισμός
καί ὁ Σταυρός εἶναι οἱ τρεῖς πυλῶνες, ἐπί τῶν
ὁποίων στηρίζεται ἡ πολιτιστική ταυτότητα τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος. Μιά διαφορετική
Εὐρώπη δέν εἶναι δική μας Εὐρώπη»24, εἶχε ἐπι-
σημάνει ὁ πρώην Καγκελλάριος τῆς Δ. Γερ-
μανίας Χέλμουτ Κόλ.

Ἔτσι δικαιολογεῖται καί τό ὅτι «ἡ πρόοδος τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους παρουσιάζει κάποια στενή
ἀναλογία μέ τήν κυκλοφορία τῆς Βίβλου», ὅπως
διαπίστωνε (γιά τήν ἀξία τῆς Ἁγ. Γραφῆς) γύρω

στό 1935 ὁ νομπελίστας Ἀμερικανός Καθηγητής
Φυσικός Ρ. Μίλλικαν (1868-1953)25.
Σημειώσεις:

15. R. Garraudy, Ἡ ἄλλη λύση, μετάφρ. Β. Καπε-
τανγιάννη, Ἀθήνα 1973, σελ. 96: Γιά τόν ριζο-
σπαστικό Χριστιανισμό εἶπε πώς «μιά τέτοια
πίστη δέν εἶναι ὄπιο, ἀλλά ἡ ζύμη γιά τό μετα-
σχηματισμό τοῦ κόσμου» καί «ὅποιος χτυπᾶ
αὐτήν τήν πίστη, χτυπᾶ τήν ἐπανάσταση». 16.
Βλέπε βιβλίο του μέ τίτλο: Ὁ Φιδέλ Κάστρο καί
ἡ θρησκεία, Ἀθήνα 1983. 17. Κ.Γ. Παπαδημη-
τρακοπούλου, Τό κατ’ἐξοχήν Παγκόσμιο
Βιβλίο, ἐκδ. «Φωτοδότες», Α΄ ἔκδ., Μάρτιος
1995, σελ. 37. 18. Περιοδικό «Πίστη καί
Ἐπιστήμη», τόμ. ΙΙ, 3/1985. 19. Περιοδικό
«Σύνδεσμος», τ. 292/1995, σελ. 33 (ἀναδημοσίευ-
ση ἀπό τήν ἐφημερίδα «Ἡ Καθημερινή», 23-11-
1994). 20. Γαρδίκα, Ἐγχειρίδιον Ἐγκληματο-
λογίας, ἔκδ. Β’, 1957, σελ. 80. 21. Δασκαλο-
πούλου, Θρησκευτικόν συναίσθημα καί Ἐγκλη-
ματικότης, 1971, σελ. 35. 22. Μόνο γιά «συντη-
ρητικός» δέν μπορεῖ νά κατηγορηθεῖ! 23. Περιο-
δικό «ΖΩΗ», 9-2-1995. 24 . Περιοδικό «ΖΩΗ»,
9-2-1995. 25. Ὁμιλοῦν οἱ σοφοί περί Ἁγίας
Γραφῆς, ἐκδ. «Ζωῆς», Ἀθῆναι 1963, σελ. 26-28.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ κυρὸς Ἀθηναγόρας ποὺ ἠγάπησε... τὸ Φανάρι
Τὸ ἀντορθόδοξον κήρυγμα τῶν οἰκουμε-

νιστῶν καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ κορυφαίου αὐτῶν
Πατριάρχου Ἀθηναγόρου ἀποτελεῖ ἐκθεμελίω-
σιν αὐτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς ὀρθότατα γρά-
φει ὁ Ἀρχιμ. Σπυρίδων Μπιλάλης, εἰς τὸ βι-
βλίον του “Ἡ οἰκουμενικὴ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθο-
δοξίας”. Ἰδοὺ καὶ ἡ σχετικὴ περικοπή:

«Ἡ “νεοπατερικὴ δυναμικὴ θεολογία” τῶν
ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν ἀποτελεῖ ἐκθεμε-
λίωσιν αὐτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ἐσχάτως, ἐκηρύχθη
ὑπὲρ τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν μετὰ τὴν χειρο-
τονία των: “Εἶμαι σαφῶς κεκηρυγμένος ὑπὲρ
τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν καὶ ἀφοῦ χειροτονη-
θοῦν. Δὲν εἶναι κώλυμα γάμου ἡ χειροτονία...
Εἰς μίαν κληρικολαϊκὴν συνεδρίασιν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς τὸ εἴχαμεν ἀποφασί-
σει καὶ θὰ τὸ εἶχα λύσει τὸ θέμα αὐτό, ἀλλὰ δὲν
πρόφθασα, ἐκλήθην ἐδῶ”. Ρητῶς καὶ κατηγο-
ρηματικῶς ὁ ΣΤ´ Κανὼν τῆς Στ΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου ἀπαγορεύει εἰς ὑποδιάκονον, διάκο-
νον, καὶ πρεσβύτερον “μετὰ τὴν ἐπ’ αὐτῷ χει-
ροτονίαν, ἔχειν ἄδειαν γαμικὸν ἑαυτῷ συνιστᾶν
συνοικέσιον, εἰ δὲ τοῦτο τολμήσοι ποιῆσαι, κα-
θαιρείσθω. Εἰ δὲ βούλοιτό τις τῶν εἰς Κλῆρον
προερχομένων, γάμου νόμῳ συνάπτεσθαι γυ-
ναικί, πρὸ τῆς τοῦ ὑποδιακόνου ἢ διακόνου ἢ
πρεσβυτέρου χειροτονίας του πραττέτω”. Ἡ

“νεοπατερικὴ δυναμικὴ θεολογία”, ἐκθεμελιοῦ-
σα τὰ ὑπὸ τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων
ὁρισθέντα, κηρύσσεται ἀπεριφράστως ὑπὲρ
τοῦ γάμου τῶν κληρικῶν μετὰ τὴν χειροτονίαν
μολονότι οὗτος συνεπάγεται καθαίρεσιν. Φαί-
νεται ὅτι ἡ οἰκουμενιστικὴ θεολογία στοιχεῖ εἰς
τὸ παράδειγμα τοῦ Λουθήρου, τοῦ ἀπορρίψαν-
τος τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ νυμφευ-
θέντος μετὰ τὴν χειροτονίαν του. Ὁ “νεοπατερι-
σμός” τῶν οἰκουμενιστῶν εἰσηγεῖται καὶ “κοινὸν
ποτήριον”, ἄνευ ἐπιστροφῆς εἰς τὴν ὀρθόδο-
ξον πίστιν τῶν αἱρετικῶν ρωμαιο-καθολικῶν.
Εἶναι προφανές, ὅτι ἡ “νεοπατερικὴ δυναμικὴ
θεολογία”, περιφρονοῦσα τὰ θεῖα Δόγματα καὶ
τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, σπεύδει νὰ ρίψη τὴν
Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς τὴν ἀπορροφητικὴν
χοάνην τοῦ παμφάγου παπισμοῦ καὶ προτε-
σταντισμοῦ. Εἶναι τοιαύτη ἡ περιφρόνησις τῶν
ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν πρὸς τὰ δόγματα
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ὥστε ὁ οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας διεκήρυξεν ὅτι ἡ
δεινὴ αἵρεσις τοῦ FILIOQUE, ἡ διαστρέφουσα
τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ χαρακτηρι-
σθεῖσα ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Φωτίου “βλάσφημος
καὶ θεομάχος φωνή”, δὲν ἀποτελεῖ κώλυμα διὰ
τὴν ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν: “Ὅσον διὰ τὸ FI-
LIOQUE δὲν νομίζω ὅτι ἀποτελεῖ κώλυμα”,
ἐδήλωσεν».

«Εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ χριστιανοί συχνά ἀπευ-
θύνονται στούς κληρικούς καί μοναχούς
καί τούς ζητοῦν νά προσευχηθοῦν γι᾿

αὐτούς ἤ γιά συγγενικά τους πρόσωπα. Τό
φαινόμενο παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις,
ὅταν τά συγκεκριμένα πρόσωπα ἔχουν φήμη
ἐναρέτου, γιατί εἶναι κοινή πίστη ὅτι ἡ προσ-
ευχή τους ἔχει δύναμη. Αὐτό τονίζει καί ὁ
ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος στήν ἐπιστολή
του: «Εὔχεσθε ὑπέρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε·
πολύ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη»
(ε΄16).

Ὅμως ὑπάρχει ἕνας προβληματισμός
στούς κληρικούς πού δέχονται τά αἰτήματα
τῶν χριστιανῶν. Διερωτῶνται: Ἄραγε, πόσο
ἀποτελεσματική μπορεῖ νά εἶναι ἡ προσευχή
μας, ὅταν ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά προσευχη-
θοῦμε ὅπως πρέπει γιά τόν ἑαυτό μας; Ἕνας
ἀνάξιος μπορεῖ νά προσευχηθεῖ ἀξίως καί νά
πείσει τό Θεό γιά νά ἱκανοποιήσει τά αἰτήματα
τῶν ἀνθρώπων; Στόν προβληματισμό αὐτό ὁ
ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης ἔδινε μιά ἐξήγηση:
«Ὁ Θεός δέν εἶναι ἄδικος, ὥστε νά στερήση τό
ἔλεός Του ἀπό τούς ἀνθρώπους, γιά τούς
ὁποίους εὔχομαι, ἐπειδή ἐγώ εἶμαι ἁμαρτω-
λός καί ἀνάξιος νά εἰσακουστῶ. Ὁ Θεός
ἀκούει τήν προσευχή μου γιά τούς ἄλλους, ἐξ
αἰτίας τῆς ἀγάπης Του πρός τούς ἀδελφούς
μου, καί ὄχι ἐξ αἰτίας τῆς “ἀρετῆς ” μου» (Ὁ
ὅσιος Παΐσιος, ἔκδοση Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη,
Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 242). Καί σέ κάποιον
μοναχό, πού εἶχε τόν ἴδιο προβληματισμό,

εἶπε: «Βρέ, εὐλογημένε! Ὁ Θεός θ᾿ ἀκούση τήν
προσευχή σου γιά τήν ἀρετή σου ἤ γιά τήν τα-
πείνωση τοῦ ἄλλου πού σκύβει τό κεφάλι του
καί ζητᾶ ταπεινά τήν προσευχή σου;» (ὅπ.
παρ., σελ. 239).

Ἡ προσευχή γιά τούς ἄλλους πρέπει νά γί-
νεται. Τά αἰτήματα ὅμως καί ἡ πίστη εἶναι
ἐκείνων. Ὁ προσευχόμενος ἁπλά μεταφέρει
τά αἰτήματα πού τοῦ ἐμπιστεύονται οἱ ἄνθρω-
ποι, γιατί ἐνδεχομένως οἱ ἴδιοι δέν μποροῦν
νά προσευχηθοῦν ἤ γιατί θεωροῦν ὅτι οἱ προσ-
ευχές συγκεκριμένων κληρικῶν εἶναι ἀνώτε-
ρες ἀπό τή δική τους.

Ἐδῶ πρέπει νά ἐπισημάνω καί κάτι πού
συμβαίνει καί εἶναι ἀρνητικό. Πολλοί χριστια-
νοί ἀναθέτουν στούς κληρικούς νά προσευχη-
θοῦν γι᾿ αὐτούς, χωρίς οἱ ἴδιοι νά προσεύχον-
ται ἤ νά ἐγκαταλείπουν τήν κοσμική τους ζωή.
Περιμένουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τά δυσάρε-
στα γεγονότα, γιά νά συνεχίσουν ἀδιατάρακτα
τήν ἁμαρτωλή τους ζωή, χωρίς ἴχνος μετάνοι-
ας. Στίς περιπτώσεις αὐτές χρειάζεται πνευ-
ματική ἀφύπνιση, ἀλλά καί ἀποδοχή τῆς βα-
σικῆς ἀλήθειας ὅτι ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς
προσευχῆς ἐξαρτᾶται κυρίως καί προπαντός
ἀπό τή δική τους πίστη καί τήν τήρηση τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι ἀνάγκη οἱ χριστιανοί νά μάθουν νά προσ-
εύχονται μέ πίστη καί ταπείνωση, ἀποφασισμέ-
νοι νά ἀρνηθοῦν τήν ἁμαρτία καί νά ἐπιλέξουν
τήν πνευματική ζωή τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ο.Τ. πανόδετος
Ἐξεδόθη πανόδετος τόμος τῶν ἐφημερί-
δων τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» τῶν ἐτῶν
2015- 2016. Τιμὴ 100 Εὐρώ.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Μπορεῖτε νὰ βοηθήσετε τὸν πνευματικὸ

ἀγῶνα τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» γράφον-
τας ἕνα νέο συνδρομητή.

Ὁ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» Μάχεται - Διαφω-
τίζει - Ἐνημερώνει.

Ἀγωνίζεται διὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Γένος.
Γράψτε ἕνα νέο συνδρομητὴ, γιὰ νὰ φθάση ἡ

φωνὴ του πιὸ μακριὰ καὶ νὰ γίνη πιὸ δυνατή.

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.»



Πρὸς τὸν κ. Κωνσταντῖνο Βασι-
λείου Γαβρόγλου, Ὑπουργὸ
Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρη-
σκευμάτων

ΚΟΙΝ.: 1. Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαι-
δευτικῆς Πολιτικῆς, 2. Ἱερὰ Σύν-
οδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος 3. Πανελλή-
νια Ἕνωση Γονέων 4. Παραρ-
τήματα τῆς ΠΕΘ
Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργὲ,

Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ἰνστιτούτου
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ)
στὶς 06 Φεβρουαρίου 2017 συγ-
κροτήθηκε Γνωμοδοτικὴ Ἐπι-
τροπή, ποὺ θὰ ἀναλάβει τὸ
ἔργο μιᾶς πρώτης γενικῆς ἀπο-
τίμησης τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέ-
ων Προγραμμάτων Σπουδῶν
(ΠΣ) στὰ Θρησκευτικά Δημοτι-
κοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπῆρξε
καμία σχετικὴ προκήρυξη, ἀπο-
δεικνύει ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπιλέ-
χθηκε μὲ μὴ δημοκρατικὲς δια-
δικασίες καὶ σὲ αὐτὴν ὁρίστηκε
συντονιστής, τὸ ἴδιο πρόσωπο
ποὺ ἦταν ὁ ἐμπνευστὴς καὶ συν-
τονιστὴς τῶν Προγραμμάτων
Σπουδῶν. Ἡ σύνθεση μάλιστα,
τῆς Ἐπιτροπῆς δὲν εἶναι τυχαῖο
ὅτι ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐκπαιδευτι-
κοὺς ποὺ εἶναι ἐγγεγραμμένοι
στὸν Σύνδεσμο «Καιρὸς» ἢ διά-
κεινται φιλικὰ πρὸς τὸ προειρη-
μένο πρόσωπο.

Διαπιστώνουμε ἐπίσης, ὅτι οἱ
λόγοι τῆς ἐπιλογῆς λειτουργοῦν

σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο («θέσεις
πορτρέτα») μὲ ἀνοικτὰ τὰ ἐρω-
τήματα: Γιατί αὐτοὶ οἱ Σχολικοὶ
Σύμβουλοι καὶ ὄχι ἄλλοι, γιατί
αὐτοὶ οἱ συγκεκριμένοι ἐκπαι-
δευτικοὶ καὶ ὄχι ἄλλοι; κ.ο.κ.
Εἶναι περιττὸ νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι
οἱ ἴδιοι ποὺ συνέταξαν τὰ Προ-
γράμματα Σπουδῶν εἶναι καὶ
αὐτοὶ ποὺ θὰ «ἀποτιμήσουν»
τὴν ἐφαρμογή τους, κατὰ τὴ
λαϊκὴ ἔκφραση «Γιάννης κερνᾶ
καὶ Γιάννης πίνει». Τὰ ἴδια πρό-
σωπα, τῆς συγκεκριμένης ὁμά-
δας, ἀνακυκλώνονται σὲ ὅλες
τὶς Ἐπιτροπὲς γιὰ τὰ θρησκευτι-
κά. Ἡ ἐπιλογὴ λοιπόν, τῶν
ἐκπαιδευτικῶν ποὺ στελέχωσαν
καὶ αὐτὴν τὴν Ἐπιτροπὴ προϊδε-
άζει γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς
«ἀποτίμησης».

Ἂν καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν
Ἑλλάδα διαπιστώνεται ἕνα
ἰσχυρὸ κῦμα ἀντιδράσεων ἐναν-
τίον τῶν νέων Προγραμμάτων
Σπουδῶν , εἶναι ἀπορίας ἄξιο,
ἂν οἱ ἴδιοι ποὺ προσπαθοῦν
ἐδῶ καὶ ἕξι (6) χρόνια, παντοι-
οτρόπως, νὰ τὰ ἐπιβάλουν, θὰ
ἀναγνωρίσουν καὶ θὰ δεχθοῦν
αὐτὲς τὶς ἀντιδράσεις καὶ θὰ
προτείνουν τὴν ἀπόσυρση ἢ
τὴν ἐκ θεμελίων ἀναθεώρησή
τους. Δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ
ἔχει κάποιος προφητικὸ χάρι-
σμα, γιὰ νὰ γνωρίζει ἀπὸ τώρα
τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀποτίμησης:
«Τὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν εἶναι
ἐξαιρετικὸ, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει

ἀντιληπτὸ καὶ νὰ μπορέσουν οἱ
ἐκπαιδευτικοὶ νὰ τὸ διδάξουν
χρειάζεται νὰ γραφτοῦν βιβλία
καὶ νὰ γίνουν ἐπιμορφώσεις»!!!
Καιρός, λοιπόν, νὰ ἀνοίξουν τὰ
νέα ΕΣΠΑ, γιὰ νὰ δοῦμε τοὺς
ἴδιους καὶ τοὺς ἴδιους (μὲ κάποι-
ες μικροανανεώσεις) νὰ ἐπανα-
λαμβάνονται στὶς «δημοκρα-
τικὰ» ὁρισμένες Ἐπιτροπές.

Ὅπως καταλαβαίνετε κ.
Ὑπουργὲ ἡ «τράπουλα» εἶναι
σημαδεμένη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς
σύνταξης αὐτῶν τῶν Προγραμ-
μάτων ἕως καὶ σήμερα. Δὲν
μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση νὰ
ὑπάρξει ἀντικειμενικὸ ἀποτέλε-
σμα, ὅταν συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ
γύρω ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, μὲ χαρακτηριστικὸ
παράδειγμα τὸ τελευταῖο: Οἱ δη-
μιουργοὶ τῶν Προγραμμάτων
νὰ ὁρίζονται ἐπίσης ὡς ἀξιολο-
γητές τους. Αὐτὸ ποὺ διαπιστώ-
νει ὁ καθένας εἶναι ὅτι ἀπὸ τὸ
2010 ὑπάρχει μία μικρὴ ὁμάδα
Θεολόγων ποὺ ἐπιδιώκουν δια-
συνδέσεις μὲ τὴν ἑκάστοτε πολι-
τικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου καὶ
προσπαθοῦν μὲ κάθε μέσο νὰ
ἐπιβάλουν τὰ συγκρητιστικὰ
Προγράμματά τους.

Εἶναι ὁλοφάνερο πιὰ σὲ ὅλη
τὴν Ἑλλάδα ὅτι, μέσῳ αὐτῶν τῶν
Προγραμμάτων, ἐπιδιώκεται ἡ
προώθηση τῆς ἀτομικῆς θρη-
σκείας ποὺ θὰ εἶναι ἕνα μεῖγμα
ἀπὸ θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις.
Συνεπῶς, πρόκειται γιὰ Προ-
γράμματα ποὺ εἶναι ἀντίθετα
στὴν Ὀρθόδοξη πίστη, τὴν
ὁποία ἀσπάζεται ἡ συντριπτικὴ
πλειονότητα τοῦ μαθητικοῦ πλη-
θυσμοῦ τῆς Χώρας. Πιστεύουμε
ὅτι ἀρκετὰ ἔχει ταλαιπωρηθεῖ ὁ
ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἀρκετὴ πνευ-
ματικὴ ζημιὰ ἔχουν ὑποστεῖ οἱ
Ὀρθόδοξοι μαθητὲς τῆς Χώρας
ἀπὸ τοὺς ὡς ἄνω πολυθρησκεια-
κοὺς πειραματισμούς.

Κύριε Ὑπουργέ, ἐπικαλούμα-
στε τὰ δημοκρατικά σας αἰσθή-
ματα καί:

Ζητᾶμε ἄμεσα, ὡς ἡ Ἕνωση
τῆς μεγάλης πλειονοψηφίας
τῶν Θεολόγων τῆς Χώρας, νὰ
ἐγκαταλειφθεῖ ἕνα πείραμα
ποὺ ἀπέτυχε παταγωδῶς, νὰ
ἀποσυρθοῦν αὐτὰ τὰ Προ-
γράμματα καὶ νὰ συνταχθοῦν
νέα Προγράμματα μὲ σύνεση,
ἠρεμία, ἀλληλοσεβασμό, διά-
λογο μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ
ὅλους τούς ἐμπλεκόμενους.
Πρὸς τοῦτο:

- Ζητᾶμε, προσωπικὴ συνάν-
τηση μαζί σας γιὰ νὰ ἀκούσετε
καὶ τὶς δικές μας θέσεις γιὰ τὸ
μάθημα, τὴν εὐθύνη τῆς διδα-
σκαλίας τοῦ ὁποίου ἔχουμε ἀνα-
λάβει.

- Ζητᾶμε, τὴν ἀντικατάσταση
τοῦ κ. Σ. Γιαγκάζογλου ἀπὸ τὴν
ὁποιαδήποτε διαδικασία ποὺ
ἀφορᾶ στὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, γιατί δὲν ἔχει καμία
ἀκαδημαϊκὴ ἐξειδίκευση σὲ θέ-
ματα Παιδαγωγικῶν καὶ Διδα-
κτικῆς τοῦ μαθήματος καὶ γιατί
ἔχει διχαστεῖ ὅλος ὁ θεολογικὸς
κόσμος ἀπὸ τὶς ἐνέργειές του σὲ
ὅσα ἔχει ὁριστεῖ νὰ συντονίσει.

- Πάνω ἀπὸ ὅλα, τέλος, ἀπαι-
τοῦμε τὸν σεβασμὸ σὲ ἕνα ἐπι-
στημονικὸ κλάδο, ποὺ δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ἐμπαίζεται ἀπὸ τὸ
ΙΕΠ μὲ τέτοιους ὁρισμοὺς ἐπι-
τροπῶν.

Γιὰ τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ,
Ὁ Πρόεδρος,

Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας,
Δρ Θεολογίας

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας,
Παναγιώτης Τσαγκάρης,

Mr Θεολογίας
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Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος

Ἡ μετάνοια δημιουργεῖ στὴν
ψυχὴ σκυθρωπότητα καὶ πέν-
θος. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ μετα-
νόησε γιὰ τὰ ἁμαρτήματά του
ἔχει πονεμένη καρδιά, ἡ ὁποία
ὅμως ζητάει μὲ πάθος τὸν γλυ-
κύτατο Ἰησοῦ. Γιὰ χάρη Του ξε-
χνάει τὴ φύση του, ἐγκρατεύε-
ται καὶ ἀγωνίζεται πνευματικά.

Τὸ κατὰ Θεὸν πένθος προ-
ηγεῖται τῆς μετανοίας, ἀλλὰ καὶ
τὴν ἀκολουθεῖ. Εἶναι προϋπό-
θεση τῆς μετανοίας, ἀλλὰ καὶ
ἀποτέλεσμα. Μετὰ τὴ μετάνοια
τὸ πένθος εἶναι ἐλπιδοφόρο,
χαροποιὸ καὶ πηγὴ δύναμης
γιὰ σταθερὸ βηματισμὸ στὸ
δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ συνεπῆ
τήρηση τῶν ἐντολῶν. Ὁ Ὅσιος

Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, στὸν
περὶ χαροποιοῦ πένθους λόγο
του, συμβουλεύει τὸν πνευμα-
τικὸ ἀγωνιστὴ νὰ κάνει τὸ πᾶν,
γιὰ νὰ διατηρήσει τὸ πένθος.
Τοῦ λέει: «Ὅταν κατακτήσεις τὸ
πένθος, κράτα το μὲ ὅλη τὴ δύ-
ναμή σου. Διότι προτοῦ ἀπο-
κτηθεῖ μόνιμα καὶ ὁριστικά, χά-
νεται εὔκολα, ἀπὸ τοὺς θορύ-
βους καὶ τὶς μέριμνες τοῦ σώ-
ματος καὶ τὴν καλοπέραση καὶ
μάλιστα ἀπὸ τὴν πολυλογία καὶ
ἀστειολογία καὶ διαλύεται ὅπως
τὸ κερὶ ἀπὸ τὴ φωτιά» (Κλῖμαξ,
Ζ΄, παράγραφος 7).

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορεί-
της, σὲ ἐρώτηση τί εἶναι τὸ χα-
ροποιὸ πένθος, εἶπε: «Εἶναι ἡ
χαρὰ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν
λύπη γιὰ ἕνα σφάλμα μας. Στὸ
χαροποιὸ πένθος ὑπάρχει καὶ

πόνος καὶ χαρά, γιὰ αὐτὸ λέγε-
ται καὶ χαρμολύπη. Λυπᾶται ὁ
ἄνθρωπος ἀπὸ φιλότιμο, ποὺ
λύπησε τὸν Χριστό, χαίρεται
ὅμως, γιατί νιώθει θεία παρη-
γοριά. Ὁ ἁμαρτωλός, ὅταν με-
τανοήσει εἰλικρινά, συγχωρεῖ-
ται ἀπὸ τὸν Θεό, αἰσθάνεται
μέσα του θεία παρηγοριὰ καὶ
μπορεῖ νὰ φτάσει σὲ πνευμα-
τικὴ ἀγαλλίαση» (Λόγοι Γ΄,
Πνευματικὸς ἀγώνας, 2001,
σελ. 165). Ἡ λύπη τῆς μετανοί-
ας συνοδεύεται «ἀπὸ ἕνα
γλυκὸ πόνο, γιατί ὁ Θεὸς
σκορπᾶ στὴν ψυχὴ τοῦ μετα-
νοοῦντος γλυκύτητα, τὴ θεία
παρηγοριά. Αὐτὴ εἶναι ἡ λύπη
κατὰ Θεόν. Ἐνῶ, ὅταν κανεὶς
νοιώθει συνεχῆ λύπη μὲ ἄγχος
καὶ ἀπελπισία, πρέπει νὰ κατα-
λάβει ὅτι αὐτὴ ἡ λύπη δὲν εἶναι
κατὰ Θεόν. Ἡ κατὰ Θεὸν λύπη
εἶναι χαρὰ πνευματικὴ καὶ φέρ-

νει στὴν ψυχὴ παρηγοριά, ἐνῶ
ἡ λύπη, ποὺ δὲν εἶναι κατὰ
Θεὸν φέρνει ἄγχος καὶ ἀδιέξο-
δο», συμπληρώνει ὁ ἴδιος ὁ
ἅγιος (Λόγοι Ε΄, Πάθη καὶ ἀρε-
τές, 2006, σελ.138).

Τὸ κατὰ Θεὸν πένθος ἔχει
μία ἀφετηρία καὶ ἕνα συγκεκρι-
μένο σκοπό. Πενθεῖ ὁ ἄνθρω-
πος γιὰ τὶς ἁμαρτίες του καὶ ζη-
τάει μὲ βαθιὰ ταπείνωση τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι πέν-
θος ἐξ αἰτίας τῆς ἀπώλειας κά-
ποιου προσφιλοῦς προσώπου,
δὲν εἶναι ἐνοχλητικὸ συναίσθη-
μα γιὰ κάτι ποὺ χάσαμε, ἀλλὰ
εἶναι συναίσθημα γιὰ κάτι ποὺ
κάναμε καὶ ὑπάρχει καὶ δὲν
μποροῦμε νὰ τὸ ἐξαλείψουμε
δίχως τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Τὰ ἐπώδυνα καὶ δυσάρεστα
τῆς ζωῆς ὁ πιστὸς ἄνθρωπος
πρέπει νὰ τὰ δέχεται χωρὶς
γογγυσμό, γιατὶ μὲ αὐτὰ ἐκδη-

λώνεται ἡ παιδαγωγία τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία στοχεύει στὴν
κάθαρσή του, στὴν προφύλαξή
του ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τοῦ δια-
βόλου καὶ γενικὰ στὴν πνευμα-
τική του πρόοδο. Καὶ νὰ μὴ ξε-
χνάει ὅτι ὅσο θὰ προοδεύει
κατὰ Θεὸν τόσο θὰ μειώνονται
οἱ πόνοι καὶ οἱ θλίψεις του. Ἡ
ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ εἶναι
πάνω ἀπὸ αὐτά.

Ὁ ἅγιος Παΐσιος λέει ὅτι ὁ
ἄνθρωπος περνάει ἀπὸ δύο
καταστάσεις. Στὴν πρώτη ἀντι-
μετωπίζει πόνους καὶ πίκρες
καὶ μὲ τὸν καλό του λογισμὸ ρί-
χνει τὸ βάρος στὸν ἑαυτό του,
ταπεινώνεται, μετανοεῖ καὶ
εὐχαριστεῖ γιὰ ὅλα τὸν Θεόν.
Στὴ δεύτερη κατάσταση περνά-
ει ἀπὸ τὴ μετάνοια στὴ θεία πα-
ρηγοριά. Περνάει ἀπὸ τὸ χαρο-
ποιὸ πένθος στὴ δοξολογία.
«Τότε ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει πί-

κρες, ἀλλὰ νιώθει μιὰ θεία
ἀγαλλίαση, μία εὐγνωμοσύνη
πρὸς τὸν Θεό, ποὺ δὲν μπορεῖ
νὰ τὴν ἀντέξη. Λέει συνέχεια τὸ
«δόξα σοι ὁ Θεός», εὐχαριστεῖ
τὸν Θεὸ γιὰ τὶς μεγάλες Του
εὐεργεσίες, γιὰ τὴ μεγάλη του
ἀγάπη, καὶ μετὰ μόνη της ἡ
ψυχὴ κινεῖται στὴν εὐχή, στὴν
δοξολογία τοῦ Θεοῦ ἤ ζητᾶ
συγχώρεση ἀπὸ τὸν Θεό, γιατί
δὲν ἀνταποκρίθηκε στὶς εὐλογίες
Του» (Λόγοι ΣΤ΄, Περὶ προσ-
ευχῆς, 2012, σελ. 237-238).

Ὁ ἅγιος Παΐσιος στηριζόμε-
νος τὰ βιώματά του, μιλάει γιὰ
τὴν παρηγοριὰ ποὺ δέχεται ὁ
πενθῶν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τοῦ
ἀνθρώπου, γιὰ τὴν εὐφρόσυνη
παρηγοριὰ ποὺ εἶναι πρόγευ-
ση τῆς μακαριότητας, ποὺ ὑπο-
σχέθηκε στοὺς πενθοῦντες ὁ
Χριστός.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Σταυροφορίαι, προσκυνηταὶ μὲ ὅπλα
Ὁ Πάπας Οὐρβανὸς ἤξερε νὰ συνδυάζει μὲ

μαεστρία τοὺς δικούς του στόχους, ποὺ ἀναφέ-
ραμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο, μὲ τὰ κοινωνικὰ
δεδομένα, τὴ ψυχολογία καὶ τὶς προσδοκίες τοῦ
μεσαιωνικοῦ ἀνθρώπου.

Τὰ κοινωνικὰ δεδομένα μεταξὺ τῶν εὐγενῶν
ἤδη εἴχαμε θίξει σχετικὰ μὲ τὴ ἔννοια τοῦ ἱεροῦ
πολέμου. Οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις σὲ συν-
δυασμὸ μὲ τὴν κατάκτηση γῆς ἀπετέλεσαν πολὺ
ἰσχυρὰ κίνητρα γιὰ τὴ συμμετοχὴ στὴν 1η Σταυ-
ροφορία. Ἄλλωστε οἱ ἐγγυήσεις γιὰ τὴ φροντίδα
καὶ τὴν διαφύλαξη τῆς περιουσίας τους στὴν πα-
τρίδα τους εἶχαν δοθεῖ μὲ τὴ σύνοδο τοῦ Κλερ-
μόν, ἡ ὁποία γιὰ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα ὅσων
θὰ συμμετεῖχαν στὴ σταυροφορία εἶχε διακηρύ-
ξει ὅτι θὰ ἐτίθεντο κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ἁπλῶν ἀνθρώ-
πων ἡ τεράστια  ἀπήχηση ποὺ εἶχε ἡ κήρυξη τῆς
σταυροφορίας ἐκ μέρους τοῦ Οὐρβανοῦ δὲν ἐξη-
γεῖται τόσο ἀπὸ τὴ διάδοσή της μέσῳ τῶν ἐπι-
σκόπων, οἱ ὁποῖοι εἶχαν λάβει τὴν σχετικὴ ἐντο-
λή, ὅσο ἀπὸ τὸ φλογερὸ κήρυγμα ἁπλῶν ἱεροκη-
ρύκων. Αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς ἄμβωνες τῶν ναῶν
ἀσκοῦσαν τότε, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, μία
ἀντίστοιχη μὲ τὰ σημερινά μας μαζικὰ μέσα ἐνη-
μερώσεως ἐπίδραση στοὺς ἁπλοῦς ἀνθρώπους.
Τοὺς καλοῦσαν στὸν ἱερὸ πόλεμο. Μία ἐξέχουσα
μορφὴ ἀνάμεσά τους ἦταν ὁ Πέτρος ὁ Ἐρημίτης,
ἕνας ἄνδρας μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὰ περίχωρα τῆς
Ἀμιένης, πόλης τῆς βόρειας Γαλλίας, προχωρη-
μένης ἡλικίας καὶ μικροῦ ἀναστήματος, ἀλλὰ μὲ
μεγάλη ἐπιρροὴ στὴ συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Ἤδη ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1095 κήρυττε τὴν
ἱερὴ ὑπόθεση μὲ μεγάλο ζῆλο. Συγκέντρωσε
κοντά του ἕνα ἀξιόλογο ἀριθμὸ μαθητῶν, τοὺς
ὁποίους ἀπέστειλε σὲ περιοχὲς ποὺ δὲν μπορο-
ῦσε νὰ ἐπισκεφθεῖ ὁ ἴδιος. Πολλοὶ ἄνθρωποι
τοὺς ἀκολούθησαν μὲ ἐνθουσιασμό. Ὅταν ἔφθα-
σαν στὴν Κολωνία ὁ ἀριθμός τους ὑπολογίστηκε
σὲ περίπου 15000. Μὲ τὴν κηρυκτικὴ δράση δὲ
στὴ Γερμανία προστέθηκαν ἀρκετὲς χιλιάδες
ἀκόμα.[1]

Οἱ ἀνασφαλεῖς συνθῆκες διαβίωσης τῶν
ἀγροτῶν, ἡ αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ, πλημμύρες
καὶ ἐπιδημίες τοῦ ἔτους 1094 καὶ ἡ ξηρασία καὶ
πεῖνα τοῦ ἑπόμενου ἔτους ἔκαναν γιὰ πολλοὺς
ἑλκυστικὴ τὴν μετανάστευση. Αὐτὲς τὶς συγκυ-
ρίες φαίνεται ὅτι εἶχε συμπεριλάβει ὁ Πάπας
στοὺς ὑπολογισμούς του γιὰ τὴν κήρυξη τῆς
σταυροφορίας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ
Ροβέρτου τοῦ Μοναχοῦ φέρεται νὰ εἶπε στὸ
Κλερμόν: «Αὐτὴ ἡ γῆ δύσκολα μπορεῖ νὰ θρέψει
πιὰ τοὺς κατοίκους της. Γι’ αὐτὸ ἐξαντλεῖτε τὰ
ἀγαθά της καὶ προκαλεῖτε ἀτέλειωτους πολέμους
μεταξύ σας». Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ βάρυνε
ἀσφαλῶς περισσότερο ἦταν ἡ θρησκευτικότητα
τῶν ἀνθρώπων. Ἰσχυρὴ ἦταν ἡ πίστη στὶς προ-
φητεῖες, στὴν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ
στὸ ἄμεσο μέλλον, ἄρα στὴν ἀνάγκη μετανοίας
καὶ καλῶν ἔργων. Διάφορες προφητεῖες ἀνέφε-
ραν, ὅτι πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευση τοῦ Κυρίου ἔπρεπε
πρῶτα οἱ Ἅγιοι Τόποι νὰ ἐπανέλθουν στὰ χέρια
τῶν χριστιανῶν.[2]

Αὐτὴ τὴ θρησκευτικότητα καὶ αὐτὲς τὶς προσ-
δοκίες φρόντισε ὁ πάπας Οὐρβανὸς νὰ μετατρέ-
ψει σὲ φλογερὸ ζῆλο γιὰ τὸν δικό του ἱερὸ πόλε-
μο στὴν Ἀνατολή. Τὰ μέσα αὐτῆς τῆς μετα-
τροπῆς ἦταν ἁπλά, χωρὶς τὸ ἐλάχιστο κόστος γιὰ
τὸν ἴδιο. Ὁ αὐτοκράτορας Ἀλέξιος, προκειμένου

νὰ στρατολογήσει μισθοφόρους, ἔπρεπε νὰ πλη-
ρώσει καλὰ τοὺς στρατιῶτες του. Ὁ στρατὸς τοῦ
Πάπα δὲν θὰ εἶχε ἄμεση ὑλικὴ ἀμοιβή, ἀλλὰ
πνευματική. Πάπας ὤν, διακήρυξε τὴν ἄφεση
ὅλων τῶν ποινῶν γιὰ τὶς ἁμαρτίες σὲ ὅσους δέ-
χονταν νὰ συμμετάσχουν στὸ ἐγχείρημα, καὶ ἐπὶ
πλέον σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ ἔχαναν τὴ ζωή τους
ὑποσχόταν τὴν ἄμεση μετάβαση στὸν παράδει-
σο, ἀφοῦ πρόσθετα στὶς ἀφέσεις ὅλων τῶν
ποινῶν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τοὺς παρεῖχε ἐκ τῶν
προτέρων καὶ τὴν ἄφεση ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν.
Πῶς νὰ μὴ ἐνθουσιαστεῖ ὁ μεσαιωνικὸς ἄνθρω-
πος μὲ τὴν προοπτικὴ αὐτή; Πῶς νὰ μὴ προκλη-
θεῖ μὲ τὴν εἴδηση αὐτὴ ὁλόκληρη μετανάστευση
λαῶν;

Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος στὴ Δύση προοδευτικά,
μὲ πρῶτα δείγματα ἀπὸ τὸν 6ο αἰώνα, εἶχε ἐθι-
στεῖ σὲ μία δικανικὴ μορφὴ χριστιανισμοῦ. Τὰ
ἐπιτίμια, ποὺ ἔχουν βασικὰ παιδαγωγικὸ χαρα-
κτήρα, στὴ Δύση εἶχαν μετατραπεῖ σὲ ποινὲς ποὺ
ἔπρεπε ὁ πιστὸς μετὰ τὴν ἐξομολόγηση τῶν
ἁμαρτιῶν του νὰ ἐκτίει προκειμένου νὰ σβη-
στοῦν οἱ ἁμαρτίες. Τόσο στὸ θέμα τῆς σωτηρίας
ποὺ προσφέρει ὁ Χριστός, ὅσο καὶ στὸ θέμα τῆς
δικαίωσης καὶ ἁγιότητας βασίλευε ὅλο καὶ περισ-
σότερο τὸ νομικιστικὸ πνεῦμα τοῦ Παπισμοῦ. Μὲ
τὴν ἔναρξη τοῦ πρώιμου σχολαστικισμοῦ (ἀπὸ
τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 11ου αἰώνα) οἱ ἰδέες αὐτὲς
θεμελιώνονται θεολογικά. Δημιουργεῖται ἡ ἀπο-
τρόπαια εἰκόνα ἑνὸς Θεοῦ ποὺ ζυγίζει τὰ πάντα
μέχρι τὴν τελευταία λεπτομέρεια στὴ ζυγαριὰ τῆς
δικαιοσύνης Του, ἡ εἰκόνα ἑνὸς τερατώδους καὶ
ἄτεγκτου Θεοῦ ποὺ πάσῃ θυσίᾳ ἐπιμένει στὴν
ἀπόλυτη τήρηση τῆς ἰσορροπίας ἀνάμεσα στὴν
ἁμαρτία – προσβολή Του καὶ τὴν ποινὴ ποὺ
ἁρμόζει ὡς ἱκανοποίηση γι’ αὐτὴ τὴν προσβολή.
Μέσα στὴ λογικὴ αὐτὴ ἐμπίπτει καὶ τὸ πουργατό-
ριο, τὸ καθαρτήριο πῦρ, ποὺ εἶχε γίνει ἤδη τὸν
12ο αἰώνα ἀποδεκτὸ στὴ λαϊκὴ εὐσέβεια τῶν
Παπικῶν, ἂν καὶ ἡ πλήρης θεολογικὴ διαμόρφω-
ση αὐτῆς τῆς διδασκαλίας ἔγινε ἀργότερα στὸν
13ο αἰώνα. Ὅποιος δὲν εἶχε ἐκτίσει τὶς ποινὲς γιὰ
τὶς ἁμαρτίες του στὴν ἐδῶ ζωή, ἔπρεπε νὰ πλη-
ρώσει γιὰ αὐτὲς μετὰ θάνατον σὲ μία ἐνδιάμεση
κατάσταση ἀνάμεσα στὴν κόλαση καὶ στὸν πα-
ράδεισο, τὸ καθαρτήριο πῦρ, ὥστε τίποτε τὸ
ἀκάθαρτο νὰ μὴ εἰσέρχεται στὸν οὐρανό.

Ἐφόσον αὐτὲς οἱ πεποιθήσεις, τόσο ἡ ἐκδοχὴ
τοῦ Θεοῦ ὡς δικαστῆ ὅσο καὶ ἡ διδασκαλία γιὰ
τὶς ἀφέσεις σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ διδασκαλία γιὰ
τὸ πουργατόριο, προοδευτικὰ στερεώνονται στὴ
συνείδηση τῶν πιστῶν, στὴ συνέχεια μετατρέ-
πονται σὲ πανίσχυρο ἐργαλεῖο στὶς ἐπιδιώξεις
τῆς κοσμοκρατορίας τοῦ Παπισμοῦ. Ὁ πάπας
Οὐρβανός, ἅγιος γιὰ τοὺς Παπικοὺς ἀπὸ τὸ
1881, ἀποδείχθηκε ἐξαιρετικὸς γνώστης καὶ χει-
ριστὴς αὐτῶν τῶν μέσων καὶ τῆς ψυχολογίας τοῦ
μεσαιωνικοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ἐπιβεβαιώνει ἀπό-
λυτα ἡ τεραστίων διαστάσεων ἀπήχηση ποὺ
βρῆκε ἡ κήρυξη τῆς 1ης Σταυροφορίας τόσο
ἀνάμεσα στοὺς ἁπλοῦς ἀνθρώπους ὅσο καὶ
στοὺς εὐγενεῖς. Ἀποδείχθηκε ὅμως ταυτόχρονα
καὶ μέγιστος ἐγκληματίας ὡς ὑπαίτιος τοῦ θανά-
του, συχνὰ φρικτοῦ θανάτου ἐξαιτίας σφαγῶν,
τουλάχιστον 100.000 ἀνθρώπων (μὲ τοὺς πιὸ
ἤπιους ὑπολογισμοὺς) κατὰ τὴν 1η Σταυροφο-
ρία.
Σημειώσεις:

[1] Steven Runciman, Geschichte der Kreuzzuge,
τόμ. 1, σσ. 110-111.

[2] Στὸ ἴδιο, σσ. 112-113.

ΗΗ σσττηηλληη  ττηηςς  ««ππααννεελλλληηννιιοουυ  εεννωωσσεεωωςς  θθεεοολλοογγωωνν»»  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θε-

ολόγων εὑρίσκεται, στὴν εὐχά-
ριστη θέση νὰ ἀνακοινώσει
στοὺς συναδέλφους καὶ νέους
θεολόγους, ὅτι στὸ Ἐπιμορ-
φωτικὸ Σεμινάριο Παιδαγω-
γικῆς καὶ Διδακτικῆς Κατάρτι-
σης στὰ Γραφεῖα τῆς ΠΕΘ,
(Χαλκοκονδύλη 37, ὄροφος
3ος), εἰσηγήτρια στὶς 18-3-
2017 ἡμέρα Σάββατο καὶ ὧρες
11:00 – 14:00 θὰ εἶναι: ἡ κ.
Βιολέττα Μένεγα, Θεολόγος,
Καθηγήτρια ΓΕΛ, μὲ θέμα:
«Παράδειγμα μαθήματος Λυ-
κείου μὲ βιωματικὴ μέθοδο».

Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Ὁ πολυδιαφημισμένος ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημε-
ρώσεως Σεβ. Δημητριάδος εἶχεν ἐπιβαρυνθῆ
μὲ τὴν ἐκφώνησιν τοῦ πανηγυρικοῦ τῆς Κυ-
ριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἤλλαξε τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς καὶ ἐπεδόθη εἰς
ἕν οὑμανιστικὸν κήρυγμα περὶ τοῦ «ἀνθρω-
πίνου μεγαλείου». Τὸ κήρυγμα αὐτὸ θὰ ἠδύ-
νατο νὰ ἐκφωνήση καὶ σύλλογος προασπίσε-
ως ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μὲ μεγαλυτέραν
ἐπιτυχίαν. Ἡ σύνδεσις μὲ τὸ δογματικὸν βά-
θος τῆς ἡμέρας ἦτο μία ἀκροβασία. Ἡ εἰκο-
νομαχία, ἡ ὁποία διήρκησε πλέον τοῦ ἑνὸς
αἰῶνος, ἔγινε διότι δὲν ὑπῆρχε σεβασμὸς
πρὸς τὸν συνάνθρωπον; Τὸ νόημα τῆς
ἑορτῆς εἶναι ἡ τιμὴ τῆς ὕλης; Ἡ περιφορὰ
τῶν ἱερῶν εἰκόνων γίνεται διὰ να περιφερώ-
μεθα ἐμεῖς; Τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας
ἐπανερχόμεθα εἰς προπτωτικὸν μεγαλεῖον;
Τὸ νόημα τῆς μεταβολῆς τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ
οἴνου τῆς Θ. Εὐχαριστίας εἶναι ἡ ἐξύψωσις
τῆς ὕλης; Ἡ δογματική τῆς Ἐκκλησίας ἀπαι-
τεῖ ἐπιτέλους σεβασμόν, ἀλλά αὐτό βεβαίως
προϋποθέτει γνῶσιν αὐτῆς. Παραθέτομεν
τμήματα τῆς ὁμιλίας πρὸς ἐπίρρωσιν ὅσων
ἀνεφέρθησαν:    

«Ὡς ἡμέρα χαρᾶς καὶ θριάμβου καταγράφεται
ἡ σημερινὴ ἡμέρα. Χαρᾶς καὶ θριάμβου ὄχι ἑνὸς
θρησκευτικοῦ δόγματος σὲ βάρος ἑνὸς ἄλλου.
Οὔτε μιᾶς κοσμοθεωρίας σὲ βάρος μιᾶς ἄλλης.
Σήμερα, αὐτὸ ποὺ τιμᾶται, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρω-
πος στὴν ὁλότητά του. Ὁ ἄνθρωπος ὡς ψυχὴ καὶ
ὡς σῶμα, ὡς κάτι τὸ ἄυλο ἀλλὰ καὶ κάτι τὸ ὑλικό,
ὡς κάτι ἀόρατο ἀλλὰ καὶ ὡς κάτι ὁρατό. Σήμερα ὁ
ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖο τόσο βάναυσα ὁ ὑλικὸς
πολιτισμὸς ὑποβίβασε σὲ ἀπρόσωπη ὀντότητα
καὶ τὸν μετέβαλε σὲ ὕπαρξη χωρὶς ὄνομα, χωρὶς
ἀξία καὶ χωρὶς σημασία, ἀποκαθίσταται. Σήμερα

ἡ Ὀρθοδοξία ἀποκαλύπτεται ὡς ἡ κατ’ ἐξοχὴν
ἀνθρωπιστικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία ὑπερασπίζε-
ται τὸν ἄνθρωπο ὡς ἑνότητα σώματος καὶ ψυχῆς.
Καμιὰ κοσμοθεωρία, κανένα σύστημα καὶ κανένα
φιλοσοφικὸ ἢ πολιτικὸ δόγμα δὲν τίμησαν τὸ
ἀνθρώπινο σῶμα καὶ τὴν ὕλη ὅσο τὰ τιμᾶ σήμε-
ρα, ἀλλὰ καὶ διαχρονικά, ἡ Ὀρθόδοξη πίστη…
Σήμερα ἀναμορφώνεται τὸ ἀρχαῖο κάλλος καὶ
πραγματοποιεῖται ἐκ νέου ἡ πλάση τοῦ ἀνθρώ-
που, ὅπως τότε ποὺ ἡ γήινη φύση μας δέχτηκε
τὴν θεία πνοή. Σήμερα ξαναγινόμαστε εἰκόνες
Θεοῦ καὶ ἡ ὕπαρξή μας ξαναβρίσκει τὸ μεγαλεῖο
πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση της. Σήμερα, γίνεται ἡ περι-
φορὰ γύρω ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες μας κρατώντας
στὰ χέρια μας τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ τιμώντας τὴν
ἀναστήλωσή τους. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως,
διενεργοῦμε μία πολὺ σημαντικότερη πράξη: Πε-
ριφερόμεθα ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ὡς ζωντανὲς εἰκόνες
τοῦ θεϊκοῦ μας πρωτοτύπου, τοῦ ἴδιου τοῦ Δημι-
ουργοῦ μας. Σήμερα, οἱ μορφὲς τῶν Ἁγίων ἐπὶ
τῶν Εἰκόνων ὑπενθυμίζουν τὶς ἄπειρες δυνατό-
τητές μας καὶ τὶς ἀρχέγονες προοπτικές μας.
Ὑπῆρξαν καὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι, ὅπως ἐμεῖς… Ἡ
σημερινὴ ἡμέρα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ παγ-
κόσμια ἡμέρα τῆς ἀνθρώπινης συναδέλφωσης
καὶ ἀποφασιστικῆς ἐναντίωσης στὴν περιθωριο-
ποίηση καὶ τοῦ πιὸ ἐξαθλιωμένου ἀνθρώπου,
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. Διότι πίστη στὴ θεία Ἐνσάρ-
κωση ἀποτελεῖ πίστη στὸ ἀνθρώπινο μεγαλεῖο…
Διότι, τί ἄλλο ἦταν ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν
ἄρτων καὶ τῶν ἰχθύων ἀπὸ ὑπόσχεση καὶ ἐπιβε-
βαίωση πὼς ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο καὶ
ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν ὑλικὴ δημιουργία εἶναι σὲ
θέση νὰ χορτάσουν μία ὁλόκληρη ἀνθρωπότητα;
Ἀλλὰ καὶ ἡ μεταβολὴ τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου σὲ
σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θεί-
ας Εὐχαριστίας, τί ἄλλο εἶναι ἀπὸ ἐξύψωση τῆς
ὕλης σὲ ὑπέρτατο μέσον ἐξαγιασμοῦ καὶ σωτη-
ρίας;»...

Ὀρθοδοξία σημαίνει «ἀνθρωπισμός»;

Ἡ προσκύνησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κυριακῇ τρίτῃ τῶν νηστειῶν, τὴν προσκύνη-

σιν ἑορτάζομεν τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
Τὸν Σταυρόν, γῆ σύμπασα προσκυνησάτω,
Δι’ οὗ περ ἔγνωκέ Σε προσκυνεῖν, Λόγε»
Ἡ Ἐκκλησία μας θέσπισε τὴν Τρίτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν τὴν

προσκύνηση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου, τοῦ
θείου καὶ ἀκαταμάχητου ὅπλου, γιὰ νὰ λάβουμε παρηγοριὰ καὶ
νὰ ἀντλήσουμε νέες δυνάμεις πρὸς συνέχιση τοῦ ἐπίπονου
ἀγῶνος τῆς νηστείας τῆς Σαρακοστῆς ἀφ’ ἑνὸς μὲν διὰ νὰ νε-
κρώσουμε τὰ πάθη μας καὶ ἀφ’ ἑτέρου γιὰ νὰ εὑρεθοῦμε ἄξιοι
τῶν Ἁγίων Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ἀναφέρεται
στὸ Συναξαριστὴ τοῦ Τριωδίου ὅτι ἑορτάζομε τὴν ἑορτὴ αὐτὴ διὰ
τοὺς ἑξῆς λόγους:

1) Ἐπειδὴ λόγω τῆς τεσσαρακονθημέρου νηστείας κατὰ κά-
ποιο τρόπο σταυρωνόμαστε καὶ νεκρωνόμαστε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ
ἔχουμε τὴν αἴσθηση τῆς πικρίας, μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ στηριζόμα-
στε καὶ θυμόμαστε τὸ πάθος τοῦ Κυρίου καὶ παίρνουμε παρηγο-
ρία. 2) Ἐπειδὴ ὅπως οἱ ὁδοιπόροι ἀπὸ τὸν κόπο τοῦ μακρυνοῦ
δρόμου κουράζονται καὶ ἐὰν βροῦν κάποιο δένδρο κάθονται καὶ
ἀναπαύονται στὴν σκιά του, ἔτσι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νηστείας
αὐτῆς, δηλαδὴ τῆς κοπιαστικῆς, ὁδοῦ φυτεύθηκε ἀπὸ τοὺς θεί-
ους Πατέρες ὁ Ζωηφόρος Σταυρός, γιὰ νὰ ἀναπαυθοῦμε νὰ ἐνι-
σχυθοῦμε καὶ νὰ συνεχίσουμε τὴν πορεία μας. 3) Ἐπειδὴ ὅπως
κάποιος βασιλεύς, ὅταν πρόκειται νὰ πάη κάπου προπορεύονται
οἱ σημαῖες καὶ τὰ σκῆπτρα, ἔτσι καὶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός, ἐπειδὴ πρόκειται μετὰ ἀπὸ λίγο νὰ μᾶς δείξη τὴν ἡμέρα τῆς
Ἀναστάσεως στέλνει προηγουμένως τὸ σκῆπτρο του καὶ τὴν βα-
σιλικὴ σημαία, δηλαδὴ τὸν ζωοποιὸ Σταυρό, γιὰ νὰ μᾶς προετοι-
μάση, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν λαμπρὸ θριαμβευτή. Μποροῦμε
νὰ τονίσουμε καὶ ἕνα τέταρτο λόγο... Ἐπειδὴ ὁ Τίμιος καὶ Ζωο-
ποιὸς Σταυρὸς λέγεται ξύλο τῆς ζωῆς καὶ εἶναι ἐκεῖνο τὸ Γραφικὸ
ξύλο, ποὺ εἶχε φυτευθῆ στὸ μέσο τοῦ Παραδείσου τῆς Ἐδέμ, γι’
αὐτὸ καὶ οἱ θεῖοι Πατέρες τὸ Τίμιο Ξύλο τοῦ Σταυροῦ τὸ κατὰ ἀλή-
θεια ξύλο τῆς ζωῆς κατεφύτευσαν στὸ μέσο τῆς ἁγίας Τεσσαρα-
κοστῆς, ἀφ’ ἑνὸς μὲν θυμίζοντας τὴν λαιμαργία τοῦ Ἀδάμ, ἀφ’
ἑτέρου δὲ καὶ τὴν λύτρωση ἐκείνου διὰ τοῦ παρόντος Ξύλου.
Ἐπειδὴ τρώγοντες αὐτὸ τὸ Ξύλο ὄχι μόνο δὲν ἀποθνήσκουμε,
ἀλλὰ ζωοποιούμεθα.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνας ἄλλος σκοπός, γιὰ τὸν ὁποῖο στὴ μέση
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοποθετοῦμε γιὰ προσκύνηση τὸν
Τίμιο Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Ὁ σκοπὸς αὐτὸς γίνεται κατανοητός,
ὅταν διαβάζουμε τὸ λόγο τοῦ Κυρίου ποὺ λέει: «ἐν τῇ ὑπομονῇ
ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν» (Λουκ. 21, 19).

Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός, σὲ ἕνα κήρυγμά του στὴν Κυριακὴ
τῆς Σταυροπροσκυνήσεως μεταξὺ ἄλλων παρατηρεῖ καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἂν τόση μεγάλη σπουδαιότητα ἔχει, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο
αὐτὸ τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὑπομονή, ὥστε αὐτὴ σῴζει τὸν ἄνθρωπο,
τότε ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς στόχους στὴ ζωή μας εἶναι
νὰ μάθουμε τὴν ὑπομονή. Καὶ δὲν ὑπάρχει δάσκαλος καλύτερος
ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς μάθει τὴν ὑπομονή, ἀπὸ τὸν Σταυρὸ
τοῦ Χριστοῦ μας. 

Ἂν θὰ ἔχουμε τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου χαραγμένο στὴν καρδιά
μας. Ἂν θὰ συγκινούμαστε διαβάζοντας κάθε μέρα τὰ λόγια τοῦ
Συμβόλου τῆς Πίστεως: «Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντί-
ου Πιλάτου...». Ἂν σὲ κάθε δυσκολία καὶ θλίψη ποὺ μᾶς στέλνον-
ται ἀπ’ τὸν Θεὸ θὰ βλέπουμε νοερὰ τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, τότε
θὰ μάθουμε πῶς μποροῦμε νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ὑπομονή. 

Ἂν ἔχης φοβερὸ πόνο ποὺ σὲ βασανίζει καὶ δὲν μπορῆς νὰ
ὑπομένης ἄλλο, δὲς τὸ Σταυρό, δὲς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ κε-
φάλι σκυμμένο νὰ φορά τὸ ἀκάνθινο στεφάνι.

Ἀδυνάτισαν τὰ χέρια σου, δὲν μποροῦν πιὰ νὰ κάνουν δουλειὰ
καὶ γι’ αὐτὸ ἔχασες τὸ κουράγιο; Δὲς τὰ ἄχραντα χέρια τοῦ Χρι-
στοῦ, μὲ τὰ ὁποῖα ἔκανε ἀμέτρητα θαύματα, μὲ ἕνα μόνο ἄγγιγμα
τῶν ὁποίων ἐπανέφερε στὴ ζωή τοὺς νεκροὺς καὶ ἄνοιγε τὰ μά-
τια τῶν ἐκ γενετῆς τυφλῶν καὶ γι’ αὐτὸ καρφωμένα τώρα στὸ
Σταυρό. Φαντάσου πόσο πονοῦσαν τὰ ἄχραντα αὐτὰ χέρια τοῦ
Κυρίου Ἰησοῦ, πληγωμένα μὲ καρφιά, ὑπὸ τὸ βάρος τοῦ σώμα-
τος. 

Βρίσκεσαι στὴ φυλακὴ καὶ τὰ πόδια σου εἶναι δεμένα μὲ ἁλυσί-
δες ὄχι γιὰ κακουργίες, ἀλλὰ γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ; Δὲς τὰ ἄχραντα πόδια Του, μὲ τὰ ὁποῖα περπατοῦσε
πάνω στὰ νερὰ τῆς λίμνης Γεννησαρὲτ καὶ πήγαινε στὴ Βηθανία
νὰ ἀναστήση τὸν τετραήμερο Λάζαρο. Αὐτὰ τώρα οἱ ὑπηρέτες
τοῦ διαβόλου τὰ κάρφωσαν στὸ Σταυρό. Ὅταν τὸ σκεφθῆς, θὰ
σοῦ εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ ὑπομένης τὰ δεσμά σου. 

Ἔχασες τὴν ὅρασή σου; Ἦταν θέλημα Θεοῦ. Θυμήσου πὼς
μετὰ τὴν τελευταία λέξη «τετέλεσται», ποὺ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
Χριστὸς εἶπε πάνω στὸ Σταυρό, τὸ χέρι τοῦ θανάτου ἔκλεισε τὰ
λαμπρότερα τοῦ ἡλίου μάτια Του καὶ μὲ εὐχαριστία θὰ σηκώνης
τὸ βάρος τῆς τύφλωσης, θυμήσου καὶ τὸ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ φο-
βερὰ βάσανα ποὺ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὑπέφερε πάνω στὸ Σταυρό,
εἶχε πάνω του καὶ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν ὅλου τοῦ κόσμου.

Βλέπεις, λοιπόν, πῶς μὲ τὸ Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ αὐξάνει ἡ
ὑπομονή σου; Βλέπεις πῶς διδάσκεσαι ἀπὸ τὸ Σταυρὸ τὴ μεγά-
λη αὐτὴ ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς, χωρὶς τὴν ὁποία δὲν θὰ μπορέσης
νὰ εἰσέλθης ἀπὸ τὴν στενὴ πύλη καὶ νὰ ἀκολουθήσης τὴν μακριὰ
καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ τῶν θλίψεων, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν;».

Ἔνστασις κατὰ τῆς συστάσεως
Γνωμοδοτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὰ νέα Π.Σ. Θρησκευτικῶν

« ... ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν
οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος».

Ἡ πορεία
Ἡ ζωή μας ἐπί τῆς γῆς εἶναι μία πορεία˙ ἕνας δρόμος. Μία

πορεία μὲ ἀρχὴ καὶ τέλος. Οἱ πάντες τὸ γνωρίζουν καὶ ἔχουν
πεισθεῖ γι’ αὐτό, ὅτι εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν δι’ ὅλους ὑπάρχει
μία γέννησις καὶ ἕνας θάνατος. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔρχεται
εἰς τὸν παρόντα κόσμον, ὅσες προσδοκίες καὶ ἂν ἔχη, ὅσα
«ὄνειρα καὶ ἂν ὀνειρεύεται», γνωρίζει ὅτι κάποια στιγμὴ ποὺ ὁ
Κύριος θὰ ἀποφασίσῃ, θὰ ἀναχωρήσῃ ἀπὸ τὸν παρόντα κό-
σμον. Τοῦτο, καὶ ὁ πλέον δύσπιστος ἢ ἀκόμη καὶ ἄπιστος τὸ
ἔχει κατανοήσει. 

Εἰς τὴν πορείαν δὲ τῆς παρούσης ζωῆς, εἶναι αὐτονόητον ὅτι
ὁ ἄνθρωπος, ἀκόμη καὶ ὁ πλέον ἰσχυρός, εἶναι πολὺ μικρὸς καὶ
ἀδύναμος. Ὅσον καὶ ἂν φαίνεται ὅτι εἶναι δυνατός, πάντοτε τὸν
διακατέχουν φόβοι ἀνησυχίαι καὶ ἀνασφάλειαι. Ὅσον καὶ ἂν τὰ
πάντα συγκλίνουν διὰ τὸ ὅτι τίποτε δὲν τὸν ἀπειλεῖ, ἡ ἱστορία
μᾶς διδάσκει ὅτι καὶ οἱ πλέον ἰσχυροί, ἔζησαν μὲ φόβους καὶ
ἀγωνίες καὶ τελικῶς ἐπροδόθησαν ἀπὸ τὴν δῆθεν ἀσφάλεια
ποὺ ἔνιωθαν. Εἰδικὰ δὲ πρὸ τοῦ θανάτου, οὐδεὶς κατάφερε νὰ
μείνῃ ἀτάραχος καὶ ἀδιάφορος. 

Τὸ ἀκόμη δὲ ὀδυνηρότερον, εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρω-
ποι εἰς τὶς δύσκολες ὧρες τῶν φόβων καὶ ταραχῶν τους, ἀνα-
ζητοῦν στήριγμα καὶ παρηγορία ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ... δὲν μποροῦν
νὰ ἔχουν! Ζητοῦν βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ἀμέσου
οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος, ἀπὸ φίλους καὶ γνωστούς, ἀπὸ
ἰατρούς, ἢ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ πλέον ἀκατάλληλα πρόσωπα. Ζη-
τοῦν βοήθεια, μὲ μαγικοὺς τρόπους καταφεύγοντες εἰς ἀστρο-
λόγους καὶ χαρτορίχτρες.

Ὁ στηριγμός
Καὶ ὅλα αὐτά, ἐνῶ δυστυχῶς, ὑπάρχει καὶ τὸ κατάλληλον

πρόσωπον ἀλλὰ καὶ τὰ κατάλληλα μέσα. Καὶ λέμε «δυστυχῶς»,
ὄχι φυσικὰ διὰ τὴν ὕπαρξιν τῶν μέσων οὔτε βεβαίως διὰ τὸν
Κύριον, τὸν Παντοδύναμον ἰατρὸν καὶ θεραπευτήν. Διὰ τὴν
ἀδιαφορίαν τῶν ἀνθρώπων, λέμε «δυστυχῶς»˙ διὰ τὴν ἐσκεμ-
μένην ἄρνησίν των νὰ προστρέξουν καὶ νὰ ἀναζητήσουν τὴν
ἠρεμίαν των εἰς τὴν γνησίαν πηγὴν καὶ εἰς τὸν αὐθεντικὸν
ἰατρόν. Ἐδῶ ἀκριβῶς ἔγκειται καὶ ἡ τραγικότητα τοῦ ἀνθρώπου.
Νὰ ὑπάρχῃ ἡ θεραπεία καὶ νὰ τὴν ἀρνούμεθα.

Διὰ τὸν πιστὸν ὅμως καὶ ἀγωνιστὴν Χριστιανόν, τὰ πράγματα
ἁπλουστεύονται. Ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγωνία ὑποχωροῦν καὶ ἡ «πα-
ράκλησις» ἔρχεται συνοδοιπόρος εἰς τὴν ζωήν του. «Παράκλη-
σις» δέ, σημαίνει, βεβαιότης, παρηγορία, δύναμις, καὶ ἐν τέλει,
χαρὰ διὰ τὴν μετὰ θάνατον ζωήν. Ὁ χριστιανὸς ἔχει καταλάβει
τὸ νόημα τῆς παρούσης ζωῆς καὶ ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι,
«οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν
ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. ΙΓ΄ 14). Δὲν τὸν τρομάζει ὁ θάνατος, ἀφοῦ
ἔχει τὴν βεβαιότητα ἀπὸ τὸν Ἴδιο τὸν Κύριο, ὅτι «ὁ πιστεύων
τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχε-
ται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν» (Ἑβρ.
Ε΄ 24). Φόβος, γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει, ἀφοῦ ἡ τελεία ἀγάπη του
καὶ ἐξάρτησίς του ἀπὸ τὸν Θεόν, «ἔξω βάλλει τὸν φόβον» (Α΄
Ἰωάν. Δ΄ 18).

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ μὲ αὐτὴν τὴν προσδοκίαν, ἀντιμε-
τώπισαν τὸν θάνατον ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἐκε-
ῖνοι ποὺ ἔζησαν εἰς τὰς ἐρήμους ὡς ἀσκηταί, καὶ ἐκεῖνοι ποὺ
ἐθυσίασαν τοὺς ἑαυτούς των ὁμολογοῦντες τὴν πίστιν των εἰς
τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ λοιποὶ ποὺ ἐδόξα-
σαν τὸν Θεὸν εἴτε ὡς Ἀπόστολοι, εἴτε ὡς Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, εἴτε οἱ καθ’ οἱονδήποτε τρόπον βιώσαντες εἰς τὸν πα-
ρόντα κόσμον καὶ ζήσαντες μὲ τὴν πεποίθησιν καὶ προσδοκίαν
τῆς μελλούσης ζωῆς καὶ σωτηρίας. 

«κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος»
Εἰς τὴν ζωὴν τοῦ πιστοῦ καὶ συνειδητοῦ Χριστιανοῦ, τὰ πάντα

κινοῦνται μὲ γνώμονα τὴν «προκειμένην ἐλπίδα». Γιὰ νὰ γί-
νουμε δὲ σαφέστεροι, ἡ ἐλπίδα αὐτὴ ἑδράζεται εἰς τὸν «ὅρκον»
ποὺ ἔχει κάνει ὁ Θεὸς εἰς τὸν Ἴδιον τὸν ἑαυτόν Του. Εἶναι ἡ
ὑπόσχεσις ποὺ ἔχει δώσει, εἰς ὅλους ἐκείνους ποὺ τὸν ἐμπι-
στεύονται, διὰ τὴν κληρονομίαν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. 

Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ προσδοκία ἐκείνων ποὺ
θεωροῦν τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ὡς πραγματικὰ καὶ ἡ Πίστις των
εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἐλπίδα καὶ προσμονή, ἀλλὰ «ἐλπιζομένων
ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἑβρ.
ΙΑ΄ 1). Καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι διαφορετικὰ ἀφοῦ,
πολλὲς φορὲς ὁ Κύριος παρενέβη στὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων, ὀφθαλ-
μοφανῶς καὶ δι’ ὁραμάτων καὶ διὰ ποικίλων ἄλλων τρόπων, καὶ
ἐβεβαίωσεν διὰ τὴν μέλλουσαν δόξαν καὶ Βασιλείαν! 

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δὲν μᾶς βεβαιώνει, ὅτι «ἡρπά-
γη εἰς τὸν Παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ
ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορινθ. ΙΒ΄ 4)! Πῶς λοιπὸν θὰ
μποροῦσαν αὐτοὶ οἱ Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, νὰ παρακάμψουν καὶ νὰ
ἀδιαφορήσουν τὰ οὐράνια αὐτὰ «σημεῖα» ποὺ τοὺς ἔδειχνε ὁ
φιλάνθρωπος Θεὸς καὶ Δεσπότης; Πῶς θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ὀλι-
γωρήσουν τόσοι Μάρτυρες τῆς πίστεως, οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὴν
ὥραν τοῦ μαρτυρίου των, ἐνεδυναμοῦντο ἀπὸ Ἁγίους Ἀγγέ-
λους ἢ ἄλλους Ἁγίους ἢ καὶ ἀπὸ Αὐτὸν ἀκόμη τὸν Κύριον; Πό-
σα, ἀλήθεια, θαύματα θὰ μποροῦσαν νὰ καταμετρηθοῦν, τὰ
ὁποῖα συνέβησαν καὶ εἰς ἁγίους καὶ ἐναρέτους ἀνθρώπους,
ἀλλὰ πολλάκις καὶ εἰς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀσεβεῖς, διὰ τῶν ὁποίων
ὁ Πανάγαθος Κύριός μας ἠθέλησε νὰ δυναμώσῃ τὴν πίστιν
μας, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς βεβαιώσῃ ὅτι κρατεῖ τὰς ὑποσχέσεις Του
καὶ ὅτι εἶναι «ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν» (Ἑβρ. ΣΤ΄18).

Ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ὑποσχέσεως
Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον δὲν ἀνησυχεῖ διὰ τὴν πο-

ρείαν του, καὶ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον καὶ μετὰ θάνατον, ἀλλὰ ἀντιθέ-
τως περιμένει καὶ ἀγωνιᾷ διὰ τὴν πραγμάτωσιν τῶν Θείων ἐπαγγε-
λιῶν καὶ ὑποσχέσεων. Ζεῖ μὲ τὴν χαρὰν τῆς ἀνταποδώσεως κατὰ
τὴν ἡμέραν τοῦ Κυρίου «τὴν μεγάλη καὶ ἐπιφανῆ» καὶ θεωρεῖ τὸν
θάνατον ἀφόβως, μὲ χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν˙ εὑρίσκεται δὲ εἰς μίαν
διαρκῆ ἐγρήγορσιν καὶ προετοιμασίαν ὅπως ἐπιτύχῃ τῶν αἰωνίων
ἀγαθῶν «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρ-
δίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπ-
ῶσιν Αὐτόν» (Α΄ Κορ. Β΄ 9).

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ἀπόστολος: Ἑβρ. στ΄ 13 - 20
Εὐαγγέλιον: Μᾶρκ. θ´ 17 - 31
Ἦχος: βαρύς.– Ἑωθινόν: Ζ΄

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ



Σελὶς 4η 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

3ον
Καὶ τώρα, μετὰ ἀπὸ τὰ εἰσαγωγικὰ καὶ τὶς ἀπα-

ραίτητες περιγραφὲς ποὺ εἴδαμε στὰ δύο προ-
ηγούμενα φύλλα γιὰ τὸ θέμα, ἂς ἔλθουμε πλέον
καὶ στὴν οὐσία, τὴν ὁποία θὰ προσπαθήσουμε νὰ
προσεγγίσουμε ὅσο γίνεται.

1. Ποιοὶ εἶναι οἱ «γκραφιτάδες»;
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ κάνουν «γκράφιτι» ὀνομάζον-

ται Writers ἢ κοινῶς (καὶ ἐπὶ τὸ Ἑλληνικότερο!)
«γκραφιτάδες».

Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ ἐφήβους 15 – 18
χρονῶν, στὸ σύνολό τους ἀγόρια, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν
εἶναι τυχαῖο πὼς τὰ σχολεῖα εἶναι γεμάτα ἀπὸ
«γκράφιτι».

Τὸ ὅτι τὸ «γκράφιτι» συνδέεται μὲ τὴν ἐφηβεία,
φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν προσπάθεια τῶν πολυε-
θνικῶν καὶ ἄλλων ἑταιρειῶν, γιὰ νὰ τοὺς προσεγ-
γίσουν ἢ καὶ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν στὰ…
ἀνοίγματά τους πρὸς τὴ νεολαία!

Συνήθως δροῦν ἀτομικὰ καὶ «ταγκάρουν» (δη-
λαδὴ ὑπογράφουν) τὰ «ἔργα» τους, πολλὲς
φορὲς δέ, κάνουν μόνον αὐτό, δηλαδὴ βάζουν τὴν
ὑπογραφή τους στοὺς τοίχους, χωρὶς νὰ ὑπάρχει
τίποτ’ ἄλλο! Κάποτε, ὅμως, δροῦν καὶ ὁμαδικά.
Μάλιστα, ἀφοῦ βροῦν τὸ ὄνομα γιὰ τὴν ὁμάδα
τους (τὸ λεγόμενο CREW) ξεχύνονται στοὺς τοί-
χους μὲ σκοπὸ νὰ γίνουν διάσημοι ὡς ὁμάδα! Τὸ
δὲ ὄνομα τῆς ὁμάδας ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς λέ-
ξεις, ἀπ’ τὶς ὁποῖες γράφουν μόνο τὰ τρία πρῶτα
γράμματα. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, ἡ ὁμάδα λέγεται
«The best crew», τότε ὑπογράφουν ὡς T.B.W.!
(γιατί τόσα Ἀγγλικὰ ἆραγε;).

Ὅμως τὸ «γκράφιτι» δὲν εἶναι μόνο χρῶμα,
κυρίως καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα, εἶναι τρόπος καὶ
στάση ζωῆς γιὰ ἐκεῖνον ποὺ τὸ υἱοθετεῖ! Συν -
επῶς τὸ «γκραφιτὰς» παίρνει πιὰ μία ἄλλη
διάσταση, ὅπως καὶ τὸ «ροκάς»! Ἔτσι τὸ
«γκράφιτι – ὄνομα», κατὰ τὸ «ρὸκ – ὄνομα»,
ἔχει νὰ κάνει μὲ τὰ «γκράφιτι ἄτομα», τὰ ὁποῖα
ἔχουν τὶς δικές τους ἀντιλήψεις, τὶς δικές τους
ἐνδυματολογικὲς διαφορές, τὴ δική τους μου-
σική, τὴ δική τους φιλοσοφία, ἡ ὁποία τελικὰ
δὲν εἶναι ἄλλη ἀπ’ τὴν «φιλοσοφία τοῦ δρό-
μου», ὅπως πιὸ κάτω θὰ δοῦμε!

Μέχρι πρότινος, τόσο στὴ Χώρα μας ὅσο καὶ
στὸ ἐξωτερικό, οἱ «γκραφιτάδες» ζοῦσαν καὶ δροῦ -
σαν στὶς λαϊκὲς γειτονιές, ἐνῷ τώρα τοὺς βρίσκεις
καὶ στὶς πλέον εὔπορες ἀστικὲς περιοχές, ὅπως
τὰ βόρεια Ἀθηναϊκὰ προάστια!

Μοιάζουν μὲ τοὺς νεαρούς, κι αὐτούς, «χάκερ»
τῶν ἠλεκτρ. ὑπολογιστῶν ἔχοντας τὴν ἴδια κατα-
στροφικὴ τάση καὶ χρησιμοποιώντας τὰ παρα-
μορφωτικά τους σχέδια γιὰ νὰ «γελοιοποιήσουν»
τὴν ὀργανωμένη αἰσθητικὴ τῆς «συστηματοποι-
ημένης κοινωνίας» μας!

Φοροῦν φαρδιὰ τζὶν παντελόνια καὶ λατρεύουν
τὴ μουσικὴ χὶπ – χόπ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μουσική
τους. Ὑπὸ τοὺς ἤχους της ζωγραφίζουν καὶ ἀπ’
αὐτὴν ἔχουν τὶς ἐμπνεύσεις τους!

Μάλιστα δὲν ὑπάρχει ὀργανωμένη ἐκδήλωση

ἐπὶ τόπου ζωγραφικῆς «γκράφιτι», ἡ ὁποία νὰ μὴ
συνοδεύεται ἀκόμη καὶ ἀπὸ ζωντανὴ μουσικὴ χὶπ
– χόπ, τὴν ὁποία παίζουν γνωστά, στοὺς «γκρα-
φιτάδες», μουσικὰ συγκροτήματα!

Ἐπιπλέον τέτοιες ἐκδηλώσεις συνοδεύονται καὶ
ἀπὸ ἀθλητὲς σκέιτμπορντ, ζογκλέρ, χορευτὲς
μπρέικ – ντάνς, ἀλλὰ καὶ dj’ s, ὅταν δὲν ὑπάρχει
ζωντανὴ χὶπ – χὸπ μουσική, οἱ ὁποῖοι αὐτοσχε-
διάζουν καὶ δίνουν τὸν ρυθμό!

Τόσο πολύ, μάλιστα, τὸ «γκράφιτι» εἶναι συνδε-
δεμένο μὲ τὸ «χὶπ – χόπ», ὥστε τὸ ἕνα βοήθησε
τὸ ἄλλο στὴ διάδοσή του! Καὶ ἐπιπλέον. Ὁ τρόπος
γραφῆς («wild style», «Free style») δὲν εἶναι τίπο-
τα παραπάνω ἀπὸ τὸ «γραφιστικὸ» ἰσοδύναμο
τῶν μουσικῶν κλιμάκων. Τὰ πολὺ πιὸ ἐντυπω-
σιακὰ σχέδια, οἱ «χαρακτῆρες», ἦρθαν ἀργότερα!

Οἱ «γκραφιτάδες» θὰ μποροῦσαν νὰ χωριστοῦν
σὲ δύο κατηγορίες. Ἀπ’ τὴ μία εἶναι οἱ ἰδεολόγοι
(ἂς τοὺς ποῦμε ἔτσι!) καὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη οἱ λεγόμε-
νοι «καλλιτέχνες τοῦ τοίχου».

Οἱ πρῶτοι εἶναι ταγμένοι στὴ διατήρηση τοῦ
οὐσιαστικοῦ, δηλαδὴ τοῦ ἀντισυμβατικοῦ χαρα-
κτήρα τοῦ γκράφιτι. Λόγω «ἰδεολογίας, δὲν θὰ
ἔκαναν ποτὲ ἕνα κομμάτι γιὰ χρήματα. Δὲν συμβι-
βάζονται καὶ ἐπιθυμοῦν τὸ παράνομο γκράφιτι.
Ἀντίθετα οἱ δεύτεροι παίρνουν μέρος στὰ φε-
στιβὰλ ἢ καὶ τὶς ὅποιες ἄλλες νόμιμες ἐκδηλώσεις
γκράφιτι καὶ μποροῦν νὰ ζωγραφίζουν ἐπὶ πλη-
ρωμῇ!

Καὶ κάτι ἀκόμη …
Ρώτησε ἕνας δημοσιογράφος κάποιους «γκρα-

φιτάδες», ἂν ὑπάρχει ἀναλογία μεταξὺ πολιτικοῦ
συνθήματος καὶ γκράφιτι. Ἐκεῖνοι ἀπάντησαν ὡς
ἑξῆς: «Μερικὲς φορὲς ὑπάρχει. Βλέπεις συνθήμα-
τα σὲ κάποια κομμάτια. Πάντως δὲν ἔχουμε κοινὴ
ἰδεολογία. Μεταξὺ τῶν γκραφιτάδων ὑπάρχουν
καὶ φασίστες καὶ ἀναρχικοί»!

Καὶ στὸ ἐρώτημα «μὲ τοὺς χούλιγκανς πῶς τὰ
πάτε;». Ἀπάντησαν. «Τοὺς σνομπάρουμε. Στοὺς
«μπόμπερς», δηλαδὴ στοὺς παράνομους γκραφι-
τάδες, ἀρέσει ὁ ὅρος χούλιγκαν ἀλλὰ μὲ τὴν
ἔννοια τῆς ἐπαναστατικότητας κι ὄχι τοῦ κολλημέ-
νου μὲ τὴν ὁμάδα»!

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικό, ἐπίσης, αὐτὸ ποὺ
λένε οἱ φτασμένοι «γκραφιτάδες» (ὑπάρχουν κι
αὐτοί, λίγοι καὶ ἐπώνυμοι) ὅτι δηλαδὴ «καταξιωμέ-
νοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάνουν γκράφιτι γιὰ χρόνια.
Αὐτὸς ποὺ κάνει ἔστω καὶ καλὸ γκράφιτι γιὰ ἕνα
χρόνο καὶ τὰ παρατάει, δὲν εἶναι. Διότι δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ διαρκεῖ μόνο ἕνα χρόνο αὐτὸ ποὺ
ἔχεις νὰ δώσεις»!

Ἀπὸ αὐτὸ βγαίνει τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ «γκρά-
φιτι» εἶναι μὲν δημιούργημα κυρίως τῶν ἐφήβων,
ὅμως αὐτοὶ δὲν μένουν γιὰ μεγάλο χρονικὸ διά-
στημα σ’ αὐτό, κάτι τὸ ὁποῖο γίνεται τελικὰ ἀπὸ
ἐλάχιστους. Πάλι καλά!

(Στὸ ἑπόμενο φύλλο θὰ δοῦμε τοὺς συγκεκριμέ-
νους λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους τὰ παιδιὰ αὐτὰ κά-
νουν «γκράφιτι»).

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Γ΄ στάσις Ἀκαθίστου Ὕμνου
Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης, ἡμῖν τοῖς ὑπ᾿
αὐτοῦ γενομένοις· ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός, καὶ
φυλάξας ταύτην, ὥσπερ ἦν, ἄφθορον· ἵνα τὸ θαῦμα βλέ-
ποντες, ὑμνήσωμεν αὐτήν, βοῶντες·...

NEAN EDEIJEN KTHSIN

Οἱ ἰθύνοντες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δὲν
τηροῦν πλέον οὔτε τὰ προσχήματα. Οἱ ψεύτικες
καὶ ἀνεδαφικὲς ἐξαγγελίες γιὰ μία Εὐρώπη "ἰσότι-
μων" (τρόπος τοῦ λέγειν) μελῶν ἀντικαταστάθη-
καν ἀπὸ τὴν πρόσφατη δήλωση τῶν "ἰσχυρῶν"
της, ποὺ ὀνειρεύονται μία Εὐρώπη "πολλῶν τα-
χυτήτων".

Ἕνα χαρακτηριστικὸ δεῖγμα τῆς ἀλλαγῆς πλεύ-
σης στὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση εἶναι τὸ ὅτι ἀποφάσισε νὰ καταργήσει
ἀκόμα καὶ τὴν παραδοσιακὴ "οἰκογενειακὴ φωτο-
γραφία", ποὺ ἀποτελοῦσε τὴν καθιερωμένη πα-
ράδοση τῶν συναντήσεων τῶν μελῶν της. Μέχρι
καὶ τὰ τέλη τοῦ 2016 οἱ 28 ἀρχηγοὶ τῶν χωρῶν
καὶ τῶν κυβερνήσεων τῆς Ἕνωσης ἀπαθανατί-
ζονταν ἀπὸ τὶς φωτογραφικὲς μηχανὲς τῶν δημο-
σιογράφων, σὲ ἔνδειξη τῆς ἑνότητός τους.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελευταίας συνεδρίας
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, ποὺ διεξήχθη στὶς
9 καὶ 10 Μαρτίου τοῦ 2017, ἀνακοινώθηκε ἡ κα-
τάργηση τῆς "οἰκογενειακῆς φωτογραφίας". Ὁ
ἐπίσημος ἰσχυρισμὸς τῶν ἐκπροσώπων τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου ἦταν ὅτι ἡ ἀπόφαση
αὐτὴ ἐλήφθη καὶ ἀφορᾶ τουλάχιστον στὶς Συνό-
δους Κορυφῆς ποὺ διεξάγονται στὶς Βρυξέλλες,
προκειμένου νὰ δώσει μία νέα "σύγχρονη
μορφὴ" στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς θεσμούς.

Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε κάποιος ὑψη-
λόβαθμος Εὐρωπαῖος διπλωμάτης, ποὺ μίλησε
στὸ AFP (Γαλλικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων) ζητών-
τας νὰ τηρηθεῖ ἡ ἀνωνυμία του, «ἡ βασικὴ ἰδέα
εἶναι νὰ ἔχουμε μία πιὸ σύγχρονη ἀπεικόνιση ἀντὶ
γιὰ σειρὲς μὲ πρόσωπα».

Στὴν συνέχεια ὁ διπλωμάτης ἐπιχείρησε νὰ δι-
καιολογήσει αὐτὴ τὴν ἀπόφαση λέγοντας πὼς
«οἱ φωτογραφίες αὐτὲς πραγματικὰ παίρνουν
πολλὴ ὥρα, ἀφοῦ οἱ Εὐρωπαϊκοὶ θεσμοὶ προσ -
παθοῦν σκληρὰ νὰ δώσουν στοὺς φωτογράφους
περισσότερο χρόνο προκειμένου νὰ ἀπαθανατί-
ζουν τοὺς ἀρχηγοὺς μέσα στὴν αἴθουσα τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου», ἐνῷ, φυσικά, δὲν πα-
ρέλειψε νὰ διαβεβαιώσει ὅτι ἡ ἀπόφαση δὲν ἐλή-
φθη γιὰ πολιτικοὺς λόγους, ἐπιβεβαιώνοντας ἐπὶ
τῆς οὐσίας ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Ἂν ὅλα ἦσαν τό-
σο ἁπλὰ καὶ ὄμορφα, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ἀξιωμα-
τοῦχος, γιατί δὲν θέλησε νὰ ἀναφερθεῖ τὸ ὄνομά
του; Τί τὸν ὠθεῖ σὲ μία δήλωση "πίσω" ἀπὸ τὰ
φῶτα τῆς δημοσιότητος; Προφανῶς ὄχι ἡ ταπεί-
νωση!

Στοὺς κύκλους αὐτῶν ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ
γνωρίζουν περισσότερες λεπτομέρειες, ἀπὸ
αὐτὲς ποὺ δὲν δημοσιεύονται, ἦταν γνωστὴ αὐτὴ
ἡ ἐπιδίωξη τοῦ ἐπανεκλεγέντος προέδρου τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, Donald Franciszek
Tusk. Ὁ Tusk μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ἐλάφρυνσης
τοῦ προγράμματος τῶν Συνόδων Κορυφῆς πέτυ-
χε κάτι ποὺ σχεδίαζε ἀπὸ καιρό.

Ἡ "οἰκογενειακὴ φωτογραφία" εἶναι μία παρά-
δοση μὲ συμβολικὸ χαρακτήρα, ποὺ τηρεῖται
σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς διεθνεῖς συνόδους. Ἀντίθετα ὁ
Tusk εἶναι ἕνας ἀμοραλιστὴς πολιτικός, μαριονέτ-
τα τοῦ "Εὐρωπαϊκοῦ ἰδεώδους" καὶ persona non
grata (ἀνεπιθύμητος) στὴν ἴδια του τὴν χώρα, τὴν
Πολωνία, ποὺ ἦταν ἡ μόνη ἡ ὁποία δὲν στήριξε
τὴν ἐπανεκλογή του! Ἡ κυβέρνηση τῆς Πολωνίας
ἔχει ἐπανειλημμένως ἀντιταχθεῖ στὶς φασιστικὲς
"Εὐρωπαϊκὲς" μεθόδους τοῦ Tusk, ποὺ εἶναι σὲ
βάρος τῆς Πολωνίας! Ἂν τὸ παράδειγμά του σᾶς
θύμισε κάποιους Ἕλληνες(;) εὐρωβουλευτές, τό-
τε μᾶλλον θὰ πρόκειται γιά… σύμπτωση!

Ἀλλὰ πέραν τοῦ παραδείγματος τοῦ Tusk καὶ
τῆς "οἰκογενειακῆς φωτογραφίας", ἡ πρόθεση
αὐτῶν ποὺ κινοῦν τὰ νήματα στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση εἶναι νὰ ἰσχυροποιήσουν ἀκόμα πιὸ πολύ
τούς ἰσχυροὺς καὶ νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς ἀσθε-
νεστέρους μέχρι τοῦ σημείου τῆς πλήρους ὑπο-
ταγῆς.

Γιατί ὅμως οἱ Εὐρωπαῖοι κινοῦνται μὲ τόσο
γοργοὺς ρυθμοὺς πρὸς μία κατεύθυνση ποὺ ἐπι-
φανειακὰ δείχνει ἀντίθετη ἀπὸ τὴν μέχρι σήμερα

πορεία τους;
Οὐσιαστικὰ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν ἄλλαξαν κατεύ-

θυνση. Αὐτὸ ποὺ κάνουν πραγματικὰ εἶναι νὰ
ἐπιταχύνουν κάποια ἀπὸ τὰ σχέδιά τους, γιατί
βλέπουν τὶς ἀλλαγές, ποὺ ἐπῆλθαν στὴν παγκό-
σμια γεωπολιτικὴ σκακιέρα. Ὅλος ὁ ἀγώνας πλέ-
ον γίνεται, γιατί θέλουν νὰ διατηρήσουν τὸν ἔλεγ-
χο τῶν μελλοντικῶν συμβάντων ὑπὸ τὴν κατοχή
τους.

Μέχρι σήμερα ἡ Γηραιὰ Ἤπειρος βρισκόταν σὲ
ἁρμονικὴ συνεργασία, παρὰ τὰ ὅποια προβλήμα-
τα, μὲ τὶς ΗΠΑ. Ἡ ἐκλογή, ὅμως, τοῦ Donald John
Trump στὴν θέση τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ εἶχε ὡς
ἀποτέλεσμα τὴν ἀλλαγὴ τῆς Ἀμερικανικῆς πολι-
τικῆς, ποὺ γιὰ τὴν ὥρα ἀποσύρει τὸ ἐνδιαφέρον
της ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐπικεντρώνεται στὸ
ἐσωτερικό της. Αὐτὴ ἡ συγκυρία, πέραν τοῦ ὅ,τι
θυμίζει ἔντονα τὶς περιόδους πρὶν ἀπὸ τοὺς δύο
μεγάλους καταστροφικοὺς Παγκοσμίους Πολέ-
μους, ἄφησε μεγάλο πεδίο δράσης στοὺς Ρώ-
σους, ποὺ μὲ τὴν σειρὰ τους προχωροῦν σὲ
ἀρκετὲς ἀλλαγὲς ἰσορροπιῶν στὴν Εὐρώπη.

Ἡ διαφαινόμενη ἀναθέρμανση τῶν σχέσεων
τῆς Ρωσίας μὲ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄτυπη
πλὴν ὅμως ὑπαρκτὴ Ρωσικὴ παρέμβαση στὴν
χαοτικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὰ
Σκόπια, εἶναι ἀναμφίβολα ἐνδεικτικὲς τῶν προτε-
ραιοτήτων τοῦ Ρώσου προέδρου Влади́мир
Владим́ирович Пу́тин (Πούτιν).

Ὁ Пу́тин ἐκμεταλλευόμενος τὴν ἀπόσυρση
τῶν Ἀμερικανῶν ἀπὸ τὰ Βαλκάνια καὶ θέλοντας
νὰ προλάβει τὶς κινήσεις τῶν Ἀλβανῶν ποὺ προσ -
παθοῦν νὰ ἐλέγξουν τὰ Σκόπια, ὑποθάλπει καὶ
πυροδοτεῖ σενάρια ποὺ μετατρέπουν τὸ ζήτημα
τῶν Σκοπίων ἀπὸ "Μακεδονικὸ" σὲ "Βουλγαρι-
κό".

Τὸ ὄνειρο τῆς "Μακεδονικῆς" ἐπικράτειας ποὺ
καλλιεργοῦσαν μὲ μαεστρία οἱ ΗΠΑ γιὰ πολλὲς
δεκαετίες –ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Τίτο, ποὺ ἦταν
πράκτοράς τους– φαίνεται πὼς ἐγκαταλείπεται,
καὶ στὴν θέση του ἀνατέλλουν οἱ ἐλπίδες γιὰ τὴν
ἀναβίωση τῆς Μεγάλης Βουλγαρίας, ποὺ ἐξυπη-
ρετεῖ ἀφάνταστα τὴν Ρωσία. Παράλληλα, ὅλοι
γνωρίζουν πὼς δὲν συμφέρει κανένα ἡ ἐνδυνά-
μωση τῶν Ἀλβανῶν στὴν Βαλκανικὴ καθὼς πρό-
κειται γιὰ ἕνα βάρβαρο καὶ ἀπρόβλεπτο λαὸ, ποὺ
πρέπει νὰ παραμένει ὑπὸ ἰσχυρὰ περιφρούρηση
ἀλλιῶς εἶναι πηγὴ ταραχῶν καὶ κινδύνων.

Ἀκόμα καὶ ὁ πλέον σκοτισμένος νοῦς ἀντιλαμ-
βάνεται πὼς ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς ἐπιδιώκουν τὸν
συμφέρον τους… πλὴν Λακεδαιμονίων, δηλαδὴ
ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ Ἑλλάδα μας, δυστυχῶς, εἶναι ἁλυσοδεμένη
στὸ ἅρμα τῶν "ἰσχυρῶν συμμάχων" της καὶ τοῦ
ξενόφερτου πολιτικοῦ συστήματος ποὺ τὴν δια-
λύει μέρα μὲ τὴν ἡμέρα. Βρισκόμαστε στὶς ἀρχὲς
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ ἀπὸ ὅ,τι φαί-
νεται φέτος θὰ διαρκέσει πολὺ περισσότερο ἀπὸ
ὅ,τι ἄλλες χρονιές.

Ἡ Πατρίδα μας βρίσκεται σὲ μεγάλο κίνδυνο
καὶ δυστυχῶς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία δὲν τὸ
ἀντιλαμβάνεται μὲ κίνδυνο νὰ βρεθοῦμε ἀπρο-
ετοίμαστοι μπροστὰ στὶς διαγραφόμενες ἐξελίξεις
ποὺ προοιωνίζονται ὀλέθριες συνέπειες. Πρέπει,
λοιπόν, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐπιβάλλεται
νὰ θεραπεύσουμε τὶς προσωπικὲς ἀγκυλώσεις
ποὺ βαραίνουν τὸν καθένα μας καὶ νὰ σκεφτοῦ -
με, ἔστω καὶ λίγο, τὸν διπλανό μας.

Ἂς παρακαλέσουμε ὅλοι γονατιστοὶ τὴν Ὑπέρ-
μαχο Στρατηγὸ τοῦ Γένους μας, «ὡς ἔχουσα τὸ
κράτος ἀπροσμάχητον», νὰ καταστήσει καὶ τὸ
Κράτος μας ἀπρόσβλητο ἀπὸ κάθε «ὀθνείαν»
ἐπίδραση, ποὺ ἀλλοιώνει τὸ ἦθος ποὺ μᾶς κλη-
ροδότησαν οἱ Προπάτορές μας , ἀλλὰ καὶ νὰ ἱκε-
τεύει ἀδιαλείπτως τὸν Υἱό της καὶ Θεό μας νὰ μα-
λακώνει τὶς ψυχές μας, ὥστε νὰ συναισθανόμα-
στε ψάλλοντες «τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύ-
λας Ζωοδότα»!

Μ.Β.

Τί συμβαίνει μὲ τὰ «γκράφιτι»;

Τὴν δημοσιότητα εἶδε κείμενον τοῦ ἐξαιρέτου Κα-
θηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Κ. Μπε-
λέζου μὲ τίτλον «Νηφάλιες σκέψεις γιὰ τὴν συγκλη-
θεῖσα στὴν Κρήτη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Εἶναι σημαντικὸν ὅτι ἐπι-
χειροῦν καὶ ἄλλοι Καθηγηταὶ πλὴν τῶν γνωστῶν
Οἰκουμενιστῶν νὰ καταθέσουν νηφαλίους ἀπόψεις
δι’ ἕν ζήτημα, τὸ ὁποῖον ταλαιπωρεῖ τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν. Ἐκτιμῶντες τὴν προσπάθειάν του αὐτὴν ἐπι-
θυμοῦμεν νὰ καταθέσωμεν νουνεχῶς τοὺς προβλη-
ματισμοὺς μας σχολιάζοντες καὶ ἐρωτῶντες ἐπὶ συγ-
κεκριμένων σημείων.

Γράφει ὁ κ. Μπελέζος: «Στὶς συναντήσεις ἐκεῖνες
(ἐνν. 1923 καὶ 1930) τέθηκαν οἱ βάσεις γιὰ τὴν προ-
ετοιμασία μιᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία
δὲν ἐκαλεῖτο βεβαίως ν’ ἀντιμετωπίσει κάποιες νέες
αἱρέσεις, ἀλλὰ πολλὲς νέες προκλήσεις…». Εἶναι
ὄντως πολλοὶ μαζὶ μὲ τὸν κ. Καθηγητὴν ποὺ θεω-
ροῦν αὐτονόητον ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι κεν-
τρικὸν θέμα ἡ καταδίκη μιᾶς αἱρέσεως. Διατὶ ὅμως
αὐτὸ νὰ ἀποκλεισθῆ; Δὲν ὑπάρχουν σήμερα αἱρέ-
σεις π.χ. οἱ ἀποκαλούμενοι Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ἢ
ἄλλαι παραθρησκεῖαι αἱ ὁποῖαι ἐμπλέκουν νέους καὶ
τοὺς κατευθύνουν εἰς τὴν ἀπώλειαν; Οὔτε αὐταὶ νὰ
καταδικασθοῦν; Μία ἀκόμη ἀπορία εἶναι ἂν ὁ κ. Κα-
θηγητὴς ἔχει ἀναγνώσει τὰ πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου
τοῦ 1923, διότι δὲν γνωρίζομεν ἂν θὰ εἶχε τὴν ἰδίαν
ἄποψιν ἔπειτα. 

Εἰς τὴν συνέχειαν γράφει διὰ τὸ Κολυμβάριον ὅτι
«συμμετεῖχαν μὲ ἐκπροσώπους τους ὅλες οἱ Ὀρθό-
δοξες Ἐκκλησίες, πλὴν τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀντιοχείας,
Ρωσίας, Βουλγαρίας καὶ Γεωργίας». Ὀφείλομεν νὰ
ἐπισημάνωμεν ὅτι αὐταὶ αἱ τέσσερις Ἐκκλησίαι ἀπο-
τελοῦν πληθυσμιακὰ τὴν μισὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλη-
σίαν! Ἑπομένως ἀκόμη καὶ ἂν ἀποδεχθῶμεν ὅτι
ἰδιοτελῶς δὲν παρουσιάσθησαν εἰς τὸ Κολυμβάριον
ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν παύει νὰ εἶναι μισή
(!) ἔστω καὶ ἂν ἡ ἀλήθεια δὲν προσμετρᾶται ἀριθμη-
τικὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ὡστόσο δὲν εἶναι ἀκριβὲς
αὐτὸ ποὺ γράφει ὁ κ. Καθηγητὴς καθὼς ὡς
γνωστὸν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας δὲν εἶχε συμ-
φωνήσει εἰς τὴν σύγκλησιν καὶ διὰ τοῦτο δὲν εἶχε
ὑπογράψει εἰς τὴν τελευταίαν προδιάσκεψιν τὴν
σύγκλησιν τῆς Συνόδου (Ἰανουάριος 2016). Δύναται
ἴσως κανεὶς νὰ ἀπαριθμήση ἑκατὸ λόγους, διὰ τοὺς
ὁποίους πιθανὸν νὰ ἔχη ἄδικον ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἀντιοχείας, ὅμως ἐφ’ ὅσον τὸ Πατριαρχεῖον Κων-
σταντινουπόλεως τὸ ἐγνώριζε δὲν ἔπρεπε νὰ μὴ
πιέση τὰς καταστάσεις σεβόμενον τὸ χειμαζόμενον
ἐμπερίστατον Παλαίφατον Πατριαρχεῖον; Προ-
φανῶς ὁ κ. Καθηγητὴς δὲν γνωρίζει πῶς σκέπτον-
ται εἰς τὸ Φανάρι, διότι ἔχει ἐπηρεασθῆ, ὅπως καὶ
πολλοί, ἀπὸ τὰς προσωπικάς φιλοφρονήσεις τοῦ
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ὅμως, φίλος
Πλάτων φιλτάτη ἡ ἀλήθεια!

Ἀναγιγνώσκομεν ἀκολούθως: «καὶ ὅμως, κανένα
ἀπὸ τὰ κείμενά της δὲν ὑπερέβη ἢ δὲν πρόδωσε τὴν
Ὀρθόδοξη παράδοση, δὲν κήρυξε κάτι ποὺ δὲν εἶχε
ἀπὸ ὅλους προσυμφωνηθεῖ, δὲν διατύπωσε κάποιο
«καινούργιο» (sic) δόγμα οὔτε ἀποχαρακτήρισε κά-
ποια αἵρεση ἀρχαιότερη ἢ νεότερη οὔτε διεκήρυξε
τὴν «ἕνωση» μὲ τὸν Πάπα οὔτε ἀποκήρυξε τὴν
ἀσκητική τῆς Ἐκκλησίας οὔτε προεκήρυξε τὴν ἐκκο-
σμίκευση καὶ τὴν χαλάρωση τῶν ἠθῶν». Μᾶς λυπεῖ
τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπὸ τὰ γραφόμενα τοῦ κ. Καθηγητοῦ
διαφαίνεται ὅτι δὲν ἐμελέτησε τὰς σοβαράς κριτικάς,
αἱ ὁποῖαι ἐδημοσιεύθησαν καὶ ἀπὸ τὸν Ο.Τ. ἀλλὰ
ἔχει ὑπ’ ὄψιν του μόνον τὴν περιρρέουσαν συνθη-
ματολογίαν. Πρέπει ὅμως νὰ ἐπισημάνωμεν  κάτι
σπουδαιότερον: ὅτι ἀπουσιάζει οἱαδήποτε ἀναφορὰ
εἰς τὸν ἀντικανονικὸν τρόπον συγκλήσεως τῆς Συν -
όδου. Κύριε Καθηγητά, ἐνστάσεις περὶ κανονικότη-
τος δὲν ἐξέφρασε μόνον ἡ «συντηρητικὴ» μερὶς
ἀλλὰ καὶ ἄλλοι π.χ. τὸ περιοδικὸν «Σύναξις». Ἐλπί-

ζομεν ὅτι αὐτὸ θὰ θέση προβληματισμούς. Μία λέξις
καὶ διὰ τὴν «προσυμφωνίαν»: Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Πα-
τριαρχεῖον τῆς Ἀντιοχείας καὶ τὸ Πατριαρχεῖον τῆς
Γεωργίας δὲν εἶχεν ὑπογράψει τὸ κείμενον περὶ γά-
μου. Ἴσως ὑπεστήριξε κάποιος: καὶ τί πειράζει διὰ
μίαν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὰς δεκατέσσαρας; Ἂν τὸ κρι-
τήριον, ὡς ὀρθῶς λέγει ὁ κ. Καθηγητής, δὲν εἶναι
ἀριθμητικόν, τότε ἴσως ἡ μία αὐτὴ Ἐκκλησία τῆς Γε-
ωργίας νὰ ἔχη δίκαιον! Ἐπιπροσθέτως εἶναι
γνωστὸν ὅτι ὅλαι αἱ Ἐκκλησίαι κατῆλθαν εἰς τὴν Σύν -
οδον μὲ τροποποιήσεις παρὰ τὴν προσυμφωνίαν!
Ὅμως ἀκόμη καὶ ἂν ὅλοι συνεφώνουν τὰ πάντα,
δὲν εἶχε προηγηθῆ ἀνοικτὸς θεολογικὸς διάλογος,
ἀλλὰ ἦτο συμφωνία μόνο ὅσων μετεῖχαν εἰς τὰς
προσυνοδικάς. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας δὲν
ὀφείλει νὰ μελετήση τὰ κείμενα ἐκ τῶν προτέρων; Ἡ
Θεολογικὴ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνή-
κει ὁ κ. Καθηγητὴς, ἐμελέτησεν ἆραγε τὰ κείμενα;
Ἂν ὄχι, διατί;

Προξενεῖ ἀπορίαν, ὅταν γράφη ὁ κ. Καθηγητής:
«οἱ ἐκπρόσωποι, λοιπόν, ὅλων τῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο
Ὀρθοδόξων συμφώνησαν καὶ συνῆλθαν τελικὰ συν -
οδικῶς…». Πέραν τοῦ προαναφερθέντος, δηλ. ὅτι
ἀπουσίαζαν οἱ μισοί, τίθενται δύο ἐρωτήματα.
Πρῶτον, οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι «ἐκπρόσωποι» τῶν
Ὀρθοδόξων; Ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ ὁρολογία δὲν εἶναι
ὀρθή, πιστεύει πραγματικὰ ὁ κ. Μπελέζος ὅτι οἱ πε-
ρισσότεροι ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν ἐκφράζουν τὴν συνεί-
δησιν τῶν πιστῶν τῆς Ἐπαρχίας των; Πλεῖστα ὅσα
ἔχουν γραφῆ τὰ τελευταῖα χρόνια διὰ τὴν ποιμαν-
τικὴν συνείδησιν τῶν Ἐπισκόπων ἀκόμη καὶ ἀπὸ
«νεωτεριστάς» (βλ. π. Β. Θερμός, Στ. Ζουμπουλά-
κης κ.ἄ.). Δεύτερον, συνῆλθαν ὄντως «συνοδικῶς»;
Οἱ προπηλακισμοὶ ποὺ κατήγγειλε ὁ Σεβ. Ναυπά-
κτου; Τὸ δικαίωμα τῶν Προκαθημένων νὰ ὁμιλοῦν
ἀνισοπόσως πρὸς τοὺς ὑπολοίπους; Ἡ διὰ βοῆς τε-
λικὴ ἔγκρισις; Ἡ συνοδικότης τελειώνει εἰς τὸ Κολυμ-
βάρι ἢ προϋποθέτει μετὰ συζήτησιν εἰς τὴν Ἱεραρ-
χίαν καὶ ἔγκρισιν ἀπὸ ὅλους; Συνοδικότης εἶναι μό-
νον αἱ ἀντιπροσωπίαι;

Δυστυχῶς ὁ κ. Καθηγητὴς ἔπεσεν ἐπίσης θῦμα
τῆς προπαγάνδας ὅτι ἡ Σύνοδος ὠνομάσθη, «Ἁγία
καὶ Μεγάλη», διότι δὲν ἤθελε ἐγωιστικῶς νὰ εἶναι
«οἰκουμενική», διὰ τοῦτο καὶ γράφει: «δὲν ἤθελε νὰ
ταυτιστεῖ μὲ κάτι ποὺ ἁπλῶς ἔγινε οὔτε νὰ οἰκειωθεῖ
τὴν αὐθεντία καὶ τὴν τιμὴ τοῦ «οἰκουμενικοῦ» γι’
αὐτὸ καὶ δὲν ἐπικαλέστηκε γιὰ τὸν ἑαυτὸ της αὐτὸν
τὸν χαρακτηρισμό». Ἐδῶ εἰς τὸν Ο.Τ. μεταξὺ ἄλλων
εἴχομεν δημοσιεύσει κείμενον σχετικὸν μὲ τὸν κυρὸν
Ἑλβετίας Δαμασκηνὸν (δι’ ὅσους γνωρίζουν ὀφείλε-
ται εἰς αὐτὸν κατὰ πολὺ ἡ προώθησις αὐτῆς τῆς Συν -
όδου) ὅπου ἐναργῶς διεσαφηνίζετο ὅτι ὠνομάσθη
ἐξ ἀρχῆς «Ἁγία καὶ Μεγάλη», διότι ἔτσι ὠνομάζοντο
αἱ  «Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι»!

«Οὔτε, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, εἶναι οἱ ἀριθμοὶ ἐκεῖ -
νοι οἱ ὁποῖοι ἐξασφαλίζουν τὴν Ὀρθοδοξία τῶν
μελῶν της ἢ τὸ κῦρος της», γράφει ὁ κ. Καθηγητὴς
ὑπαινισσόμενος προφανῶς τὴν ἀπουσίαν τῆς
μισῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Σύνοδον. Βεβαίως δὲν
εἶναι ὁ ἀριθμὸς κριτήριον. Ὡστόσο ὅταν συνεζητήθη
π.χ. τὸ θέμα τῆς Διασπορᾶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπου-
σιάζουν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κατ’ ἐξοχὴν τοὺς ἀφορᾶ;
Δὲν θὰ ἦτο λογικώτερον τουλάχιστον αὐτὸ τὸ θέμα
νὰ ἀναβληθῆ; Ἢ θὰ λαμβάνωνται ἀποφάσεις ἐρή-
μην; Φανταζόμεθα ὅτι οὔτε εἰς τὸ Πανεπιστήμιον
δὲν συμβαίνουν αὐτά…

Τέλος συμφωνοῦμεν ἀπολύτως καὶ ἐπαναπευθύ-
νομεν πρὸς τὸν ἴδιον τὸν ἑξῆς λόγον του «τὸ θάρ-
ρος τοῦ ἐκκλησιαστικῶς θεολογεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῦ
ἐλέγχειν ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀγά-
πης, ὀφείλει νὰ εἶναι, σὲ τελικὴ ἀνάλυση, τὸ βασικὸ
κίνητρο κάθε προσωπικοῦ ἢ συλλογικοῦ μας στοχα-
σμοῦ, κριτικοῦ καὶ διακριτικοῦ..», διὰ τοῦτο ἐγράψα-
μεν καὶ αὐτάς τὰς γραμμάς.

Νηφάλιαι σκέψεις διά τό Κολυμβάριον; 

Πῶς ἐπὶ δεκαετίες δίδαμε τὴν ἐξουσία ὄχι μόνο
σὲ ἄθρησκους πολιτικούς, ἀλλὰ καὶ σὲ τόσο
ἁμαρτωλούς, ποὺ ἄν δὲν εἶχαν τὴν βουλευτικὴ
ἀσυλία, θὰ ἦσαν ἔγκλειστοι σὲ φυλακὲς ἀπὸ
ἀποφάσεις κακουργιοδικείων;

Γιατὶ δώσαμε τὸ δικαίωμα τώρα, διακυβερνή-
σεως τῆς Χώρας σὲ δηλωμένους ἄθεους; Πῶς
ἀφήσαμε τόσα χρόνια τὸ τιμόνι τοῦ κράτους στὰ
χέρια «δεξιῶν» ὑποκριτῶν -μὲ τὴν ἀσύστατη δι-
καιολογία: «μεταξὺ δύο κακῶν τὸ μὴ χεῖρον βέλ-
τιστον» -οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ ὑποδύονται καὶ τοὺς
εὐσεβεῖς προσκυνητάς, δὲν διστάζουν στὴν
Βουλὴ νὰ λένε «ναὶ σὲ ὅλα» τὰ ἀντιχριστιανικὰ
νομοσχέδια, ἀκόμη καὶ στὰ «πάθη τῆς ἀτιμίας»;

Καὶ πῶς συμβιβάζεται ἡ χριστιανικῶς ἀνάρμο-
στη αὐτὴ διαχρονικῶς συμπεριφορά μας, μὲ τὶς
ἐπαναλαμβανόμενες διακηρύξεις μας ὅτι «ἡ
ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη, εἶναι ἡ πίστη τῆς
συντριπτικῆς πλειονότητος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ»;

Ἐὰν δὲ αὐτὰ τὰ ἀπαράδεκτα, εἶναι τὰ ἀποτελέ-
σματα τῆς... «ὀρθοδόξου» πίστεώς μας, τότε δὲν
θὰ ἦταν χίλιες φορὲς προτιμότερο νὰ μὴ τὴν
εἴχαμε τέτοια πίστη, γιὰ νὰ μὴ βλαστημῆται τὸ
ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἐξ αἰτίας μας;

Γράφει ἡ Γραφή: «Ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων
νεκρὰ ἐστί».

Καὶ ποιὰ εἶναι τὰ ἔργα μας ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια,
διὰ νὰ δικαιολογοῦνται οἱ στομφώδεις λόγοι περὶ
τῆς πίστεώς μας;

Ἀντιθέτως γέμισε ὁ τόπος μας ἀπὸ «πόρνους,
εἰδωλολάτρες, μοιχούς, μαλακούς, ἀρσενοκοί-
τας, πλεονέκτας, κλέπτας, μέθυσους, λοίδορους,
ἅρπαγες, (Α΄ Κορ. 6, 9). Ἑπομένως «ὄνομα

ἔχουμε ὅτι ζοῦμε» (Ἀποκ. γ, Ι) ὀρθοδόξως, ἀλλὰ
ντροπιάζουμε τὸ ὄνομά μας μὲ τὶς πράξεις μας
τόσο, ὅσα εἶναι αὐτὰ ποὺ περνᾶμε αὐτὸν τὸν
καιρό, κατὰ τό: «ἐὰν εἰσακούσετέ με, τὰ ἀγαθὰ
τῆς γῆς φάγεσθε, εἰδεμὴ μάχαιρα ὑμᾶς κατέδε-
ται»;

Ἐδῶ κοτζὰμ Πατριάρχης «ἐξέστραπται καὶ
ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος» καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν
ὅσοι τὸν ἀποδέχονται. Τώρα ἁγιορεῖτες στὶς πιὸ
κρίσιμες στιγμὲς τῆς Πίστεως, δειλιάζουν, λιπο-
ψυχοῦν! Οἱ Ἐπίσκοποί μας ἑκόντες-ἄκοντες ἀκο-
λουθοῦν τὸ σατανικὸ πρόσταγμα τῶν ἀντιχρί-
στων οἰκουμενιστῶν ὑπὲρ ὑποκριτικῆς ἀλλη-
λεγγύης καὶ παρέχουν ἀδιακρίτως τροφὴ σὲ
ἀέργους, δηλαδὴ σὲ ὀκνηρούς, σὲ τεμπέληδες,
παρὰ τὸν αὐστηρὸ θεῖο λόγο: «Εἴ τις οὐ θέλει
ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω». Ἀντὶ νὰ βοηθοῦν
πρῶτον τοὺς πράγματι ἐν Χριστῷ ἐνδεεῖς καὶ
ὕστερα τοὺς ὑπόλοιπους καὶ οὐδέποτε αὐτοὺς
ποὺ ἀρνοῦνται νὰ βγάλουν τὸ ψωμί τους μὲ τὸν
ἱδρῶτα τοῦ προσώπου τους. 

Καὶ ἐνῶ ὅλα αὐτὰ τὰ τραγικὰ γεγονότα συμβαί-
νουν καὶ κινδυνεύουν καὶ αὐτοὶ ἀκόμη ποὺ λέ-
γουν «Κύριε, Κύριε» (Ματθ. ζ΄, 21) νὰ ἀκούσουν
τὰ φοβερὰ λόγια «οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ·
ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδι-
κίας», ὑπάρχουμε καὶ κάποιοι... ρομαντικοὶ ποὺ
ἐπιμένουμε νὰ θεωροῦμε ὅτι οἱ περισσότεροι
εἴμαστε εὐσεβεῖς καὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί,
ἐπειδὴ κάποτε μᾶς βάπτισαν καὶ κάναμε θρη-
σκευτικὸ γάμο!

Γνωρίζουν ὅμως οἱ ἐχθροί μας ποιοὶ ἀκριβῶς
εἴμαστε καὶ ἔτσι βάλλουν κατὰ τῆς θρησκείας
μας, ἄλλοτε βολὴν κατὰ βολὴν καὶ ἄλλοτε βολὴν
κατὰ ριπὰς κατὰ τὶς ἄνωθεν διαταγὲς καὶ κατὰ τὶς
περιστάσεις...

Καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος»; Ναί, σπουδαῖος
εἶναι καὶ «φωνὴ βοῶντος» εἰς τὴν ἔρημον «τοῦ
κόσμου τούτου» καὶ τρέχω ἀπὸ περίπτερο σὲ
περίπτερο ἄν δὲν τὸν βρίσκω ἐδῶ στὴν Πάτρα.
Δικαιοῦμαι ὅμως νὰ σᾶς πῶ -ἔστω ὡς ἁπλὸ μέ-
λος τῆς Ἐκκλησίας - ὅτι πρέπει νὰ ἀναθεωρήσε-
τε ἐπὶ τὸ αὐστηρότερον τὴν θέσιν σας ἐπὶ ὡρι-
σμένων πραγμάτων.

Μακάρι νὰ εἴμαστε ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα
ὄντως Ὀρθόδοξοι, ὁπότε καὶ ἡ Πατρίδα μας θὰ
ἦταν ἐν τάξει καὶ σεῖς θὰ εἴχατε... ἑκατοντάδες χι-
λιάδες ἀναγνῶστες, ἀλλὰ ἡ θέση μας εἶναι νὰ
ἀνήκουμε στὸ «μικρὸ ποίμνιο» καὶ δόξα τῷ
Θεῷ γι’ αὐτό.

Πῶς ἐδώσαμεν τὸ τιμόνι ἐπὶ δεκαετίας εἰς ἀσεβεῖς;
Τοῦ κ. Σπήλιου Παναγιωτοπούλου

Μὲ ἐπαίσχυντα κόλπα καὶ ποταπὲς μηχανορραφίες τὸ Φανάρι καὶ
οἱ “ἀδελφές του ἐκκλησίες” ἐπιχειροῦν νὰ ἐγκαθιδρύσουν στὴν συν -
είδηση τοῦ ποιμνίου τὴν ἐντύπωση πὼς ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι …
ἑνότητος μεταξύ τους θέτοντας σὲ δευτερεύουσα θέση τὶς σημαν-
τικὲς κανονικὲς διαφορές.

Μετὰ τὶς κοινὲς ἀνησυχίες γιὰ τὸ περιβάλλον ἢ γιὰ τὸ προσφυγι-
κό, μὲ ἕνα ἀκόμη Δούρειο Ἵππο ἐπιχειροῦν νὰ ἁλώσουν τὸ κάστρο
τῆς μιᾶς καὶ μοναδικῆς ἀληθινῆς πίστης.

Τὸ διήμερο 6-7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στὸ Φανάρι
φόρουμ μὲ ἀντικείμενο τὶς σύγχρονες μορφὲς δουλείας ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καὶ συγχρηματοδοτούμενο
τόσο ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία.

Ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἐπίσημο πρόγραμμα “σκοπὸς αὐτῆς τῆς
συγκέντρωσης ἦταν νὰ φέρει σὲ ἐπαφὴ διακεκριμένους ἐπιστήμο-
νες, ἐπαγγελματίες καὶ φορεῖς χάραξης πολιτικῆς ἀπὸ ὅλο τὸν κό-
σμο, γιὰ νὰ συζητήσουν τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης δουλείας
καὶ γιὰ νὰ τονίσουν τὴν προστασία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας
καὶ τῆς ἐλευθερίας ὡς ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν Ἐκκλησία, καθὼς
καὶ τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν κοινοτή-
των σὲ ὅλο τὸν κόσμο”.

Μάλιστα γίνεται καὶ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης λέ-
γοντας πὼς ἀκριβῶς αὐτὴ εἶναι ἡ “προτεραιότητα σαφῶς καθορι-
σμένη στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στὴν Κρήτη (Ἰούνιος 2016)”.

Στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του, ὁ Πατριάρχης παρατήρησε: «Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συχνὰ κατηγορεῖται ὅτι παραμελεῖ τὸν κόσμο
γιὰ χάρη τῆς λειτουργικῆς λατρείας καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς,
ἀγνοώντας τὶς προκλήσεις τοῦ παρόντος. Στὴν πραγματικότητα,
ὅμως, ὅ,τι λέει ἡ Ἐκκλησία, ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία κάνει, γίνεται στὸ ὄνομα
τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ χάρη τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Εἶναι ἀδύνα-
το ἡ Ἐκκλησία νὰ κλείσει τὰ μάτια στὸ κακό, νὰ εἶναι ἀδιάφορη γιὰ
τὴν κραυγὴ τῶν ἀπόρων, γιὰ τοὺς καταπιεσμένους καὶ τοὺς ἐκμε-
ταλλευόμενους. Ἡ ἀληθινὴ πίστη εἶναι μία πηγὴ μόνιμου ἀγώνα
ἐνάντια στὶς δυνάμεις τῆς ἀπανθρωπιᾶς ».

Μὲ λίγα λόγια ὁ κ. Βαρθολομαῖος μᾶς λέει νὰ ἀφήσουμε στὴν
ἄκρη τὴν πνευματικὴ ζωή καὶ τὴν λειτουργικὴ λατρεία καὶ νὰ ἀσχο-
ληθοῦμε μὲ τὶς προκλήσεις τοῦ παρόντος… Δηλαδὴ τίς…κοινὲς
προκλήσεις μὲ τὰ ἄλλα δόγματα;;

Ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ Ἀγγλικανὸς «Ἀρχιεπίσκοπος» Justin
Welby ὑπέγραψαν κοινὴ δήλωση, «καταδικάζοντας κάθε μορφὴ
ἀνθρώπινης σκλαβιᾶς ὡς τὴν πιὸ ἀποτρόπαια τῶν ἁμαρτιῶν, κα-
θόσον παραβιάζει τὴν ἐλεύθερη βούληση καὶ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ
κάθε ἀνθρώπου ποὺ δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ».

Ἐπίσης, στὴν κοινὴ δήλωση «ἐνθάρρυνουν τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν
κρατῶν νὰ βροῦν κατάλληλους καὶ ἀποτελεσματικοὺς τρόπους γιὰ
τὴ δίωξη ἐκείνων ποὺ ἐμπλέκονται στὴν ἐμπορία ἀνθρώπων, τὴν
πρόληψη ὅλων τῶν μορφῶν σύγχρονης δουλείας, καθὼς καὶ τὴν
προστασία τῶν θυμάτων της»

Τέλος, ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ «Ἀρχιεπίσκοπος» τοῦ Canterbury
ἀποφάσισαν νὰ συσταθεῖ μία κοινὴ ὁμάδα δράσης γιὰ τὴ σύγχρονη
δουλεία.

Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις
Ὅλα αὐτὰ βέβαια ἀποτελοῦν προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ἕνα συντο-

νισμένο θέατρο, ὅπως ἡ ἐπίσκεψη μὲ τὸν Πάπα στὴν Λέσβο γιὰ
τοὺς πρόσφυγες.

Τὸ ζήτημα τῆς σύγχρονης δουλείας, ποὺ τώρα ξέθαψαν Βαρθο-
λομαῖος καὶ Γουέλμπι, ἀπασχόλησε καὶ πρὶν δύο χρόνια τὶς οἰκου-
μενιστικὲς συναντήσεις!

Στὶς 2 Δεκεμβρίου 2014 δεκαπέντε ἐκπρόσωποι τῶν μεγαλύτε-
ρων θρησκευτικῶν δογμάτων ὑπέγραψαν στὸ Βατικανὸ διακήρυξη,
μὲ τὴν ὁποία ἔλεγαν λίγο-πολὺ τὰ ἴδια μὲ τὴν χθεσινὴ καὶ δε-
σμεύονταν νὰ καταβάλουν κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς
«σύγχρονης δουλείας» καὶ τῆς «ἐμπορίας ἀνθρώπων» ἕως τὸ
2020, χαρακτηρίζοντάς τα «ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας».

Τότε παρόντες ἦταν ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο, ὁ ἀρχηγὸς
τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας, ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι
Τζάστιν Γουέλμπι, ὁ ραββῖνος Ντέιβιντ Ρόζεν τῆς Ἀμερικανικῆς
Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκπρόσωποι τοῦ Μεγάλου Ἰμάμη τοῦ σουνι-
τικοῦ πανεπιστημίου Ἂλ-Ἀζχάρ, τοῦ σιιτικοῦ Ἰσλάμ, τῶν ὀρθόδο-
ξων χριστιανῶν, τῶν ἰνδουιστῶν καὶ τῶν βουδιστῶν.

Ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τὴν χάρτα κατὰ τῆς
δουλεμπορίας ὑπέγραψε τότε ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμα-
νουήλ.

Ἆραγε τί ἄλλαξε ἀπὸ τότε;
Ἑπομένως καθίσταται σαφὲς πὼς ὅλα αὐτὰ γίνονται γιὰ τὸ θεα-

θῆναι καὶ ὁ πραγματικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ…σύσφιξη τῶν ἐκκλησια-
στικῶν διπλωματικῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν ἀρχηγῶν τῶν θρη-
σκειῶν καὶ τῶν δογμάτων μὲ ἕνα καὶ ἀπώτερο σκοπό…..

Καὶ ὁ νοῶν νοείτω ….
Πηγή: pentapostagma.gr 09.02.2017

Δούρειος Ἵππος τοῦ οἰκουμενισμοῦ
αἱ… ἀνησυχίαι διὰ τὴν σύγχρονον δουλείαν

Τοῦ κ. Μανώλη Κείου

Τί θὰ ἐπακολουθήση μετὰ τὴν διάλυσιν 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως;

Γιὰ τὶς ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σὲ CD

Βασίλειος Παπαδόπουλος
Τ.Θ 40909, Μικροχώρι

19014 Καπανδρίτι
Τηλ. 22950.56080, 6946.004 136

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ σᾶς

προσκαλεῖ νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσίαν σας
τὸν ἑορτασμὸν τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας τὴν
23ην Μαρτίου 2017, ἡμέραν Πέμπτην καὶ ὥραν
19.00 εἰς τὴν Αἴθουσαν Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Με-
γάρου τῆς (ὁδὸς Εὐριπίδου 12).

Ὁ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ θά ἐκφωνηθῆ ἀπὸ τὸν Παν -
οσιολογιώτατον π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ Κ. ΠΑΠΑ-
ΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ἱεροκήρυκα Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν
Ἀθηνῶν -Διευθυντοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, μὲ θέμα: «Ἡ Συμβολὴ
τῆς Ἐκκλησίας στὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821».
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ἐλεύθεροι, ἕως νά δικασθοῦν στό Ἐφετεῖο.
Ἐνῶ τρεῖς λαϊκοί πού παραπέμφθηκαν στήν δί-
κη γιά τά ἴδια ἐπεισόδια ἀθωώθηκαν. Νά ἐπι-
σημανθῆ ὅτι τό Δικαστήριο δέν εἶχε χορηγήσει
ἀνασταλτικό ἀποτέλεσμα στήν ἐκτέλεση τῆς
ποινῆς καί οἱ δύο καταδικασθέντες, οἱ ὁποῖοι
δέν παραβρέθηκαν στήν δίκη, ἔπρεπε νά ὁδη-
γηθοῦν ἄμεσα στήν φυλακή. Σύμφωνα μέ δη-
μοσιεύματα, τίς ἑπόμενες ἡμέρες θά ἐκδοθοῦν
ἐντάλματα, τά ὁποῖα θά ἀποσταλοῦν στό ἁρμό-
διο ἀστυνομικό
τμῆμα, ὥστε νά
σ υ λ λ η φ θ ο ῦ ν
τόσο ὁ ἡγούμε-
νος, Ἀρχιμαν-
δρίτης Μεθό-
διος ὅσο καί ὁ
μοναχός, οἱ
ὁποῖοι βρί-
σκονται στήν
Μονή.

Τό πραγματι-
κό αἴτιο τῶν
ἐ π ε ι σ ο δ ί ω ν
εἶναι ἡ διακοπή
τῆς μνημόνευ-
σης τοῦ ὀνόμα-
τος τοῦ Πα-
τριάρχη, ἀπό
τό 1972, ἀπό
τήν Ἀδελφότη-
τα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου λόγω τῶν
οἰκουμενιστικῶν ἀνοιγμάτων του καί ἐπειδὴ
δὲν ἀκολουθεῖ τίς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως χαρακτηριστικά τονίζουν. Τό 2005 δημο-
σιεύθηκε ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπι-
κρατείας, ἡ ὁποία εἶχε ἀνοίξει τόν δρόμο γιά
τήν δίωξη τῶν μοναχῶν καί τήν ἐγκατάσταση
νέας Ἀδελφότητας, ἡ ὁποία εἶχε “στηθῆ” μετά
ἀπό πιέσεις τοῦ Πατριαρχείου, ἀπόφαση ἡ
ὁποία δέν ἔχει πραγματοποιηθῆ. Νά ὑπενθυμί-
σουμε ὅτι ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς Ἐσφιγμέ-
νου ἀντιμετωπίζει ὅλα αὐτά τά χρόνια προβλή-
ματα διαβίωσης, περίθαλψης, χορήγησης φαρ-
μάκων ἀλλά καί ποινικές διώξεις πού τῆς
ἀσκοῦνται γιά πλημμελῆ διατήρηση καί συντή-
ρηση τῶν κειμηλίων καί  τῶν μνημείων πού
διαφυλάσσονται στήν Μονή. Προβλήματα πού
σκοπό ἔχουν νά πιέσουν τήν Ἀδελφότητα,
ὥστε νά ἐγκαταλείψη τό Ἅγιον Ὄρος. 

Θά πρέπει να ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ ἐκτόξευση
μολότωφ εἶναι πράξη ἀνοίκειος γιά ἕνα χριστια-
νό πόσο μᾶλλον γιά ἕνα μοναχό, ἀκόμα καί ἄν
δέν ἔχει σκοπό νά τραυματίση καί εἶναι ἁμάρτη-
μα καί καταδικάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ὅμως
ἡ ἐπιβολή ποινῆς 20 χρόνων χωρίς ἀναστολή
σέ μία πράξη πού δέν εἶχε σκοπό οὔτε νά τραυ-
ματίση οὔτε νά θανατώση, ταπεινά πιστεύουμε
ὅτι εἶναι ἄδικη. Ὅταν μάλιστα ἐκκρεμοῦν ὑπο-
θέσεις, ὅπως αὐτή τῆς πυρπόλησης τῆς τράπε-
ζας Marfin τόν Μάϊο τοῦ 2010, ὅπου βρῆκαν
τραγικό θάνατο τρεῖς ὑπάλληλοι τῆς τραπέζης,
μεταξύ τῶν ὁποίων καί μία ἔγκυος γυναίκα
στόν τέταρτο μήνα, ὅπου οἱ δράστες παραμέ-
νουν ἀκόμα ἄγνωστοι. Πιστεύουμε ὅτι ἡ ποινή
τῶν 20 χρόνων δέν ἔχει σκοπό νά συνετίση,
ἀλλά νά ἀποστείλη μηνύματα, εἶναι πράξη πα-
ραδειγματισμοῦ ὅλων ἐκείνων πού ἐπικρίνουν
τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο.

Ἔτσι ἐπιβεβαιώνεται γιά ἄλλη μία φορά ὅτι τό
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως δέν λει-
τουργεῖ ὡς “Μητέρα Ἐκκλησία”, ὅπως χαρα-
κτηριστικά θέλει νά αὐτοαποκαλῆται. Ἀντιθέτως
ἔχει γίνει κήρυκας αἱρετικῶν θέσεων μέ ἀποτέ-
λεσμα νά σκανδαλίζη, νά διαιρῆ καί νά διχάζη
τούς πιστούς ἐδῶ καί ἕνα ὁλόκληρο αἰώνα. Δι-
χασμοί οἱ ὁποῖοι συνεχίζονται μέχρι στίς ἡμέρες
μας. Διχασμοί οἱ ὁποῖοι ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα
νά ὑβρίζεται τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας
ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων πού μέ τήν ζωή τους
τήν τίμησαν καί τήν δόξασαν. Ὅπως οἱ ὑβριστι-
κοί λόγοι ζηλωτῶν τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου
γιά τά πρόσωπα τῶν ἁγίων Παϊσίου καί Πορ-
φυρίου τῶν Ἁγιορειτῶν. Διχασμοί πού ὠθοῦν
ἀντιοικουμενιστές ἀγωνιστές σέ ἀποφάσεις
πού ἀδυνατίζουν τόν ἀγώνα κατά τῆς παναιρέ-
σεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐπιβεβαίωση ὅλων
τῶν ἀνωτέρω εἶναι καί ἡ κάτωθι ἐπιστολή ἀπό
τήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως Βοστώνης,
Η.Π.Α., (ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τό παλαιό ἡμερολό-
γιο) πρός τόν Ο.Τ., ἡ ὁποία τόν ἐπικρίνει γιά
τόν τρόπο πού ἀγωνίζεται κατά τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ. Ὁ Ο.Τ. σταθερός στόν λόγο τῶν πατέ-
ρων Χαραλάμπους καί Μάρκου τῶν ἱερομονά-
χων ὅτι «ὁ ἀγώνας δίνεται μέσα στήν Ἐκκλησία
καί διά τῆς Ἐκκλησίας» μέ πόνο παρακολουθεῖ
τίς ἀποφάσεις διακεκριμένων κληρικῶν, μο-
ναχῶν καί λαϊκῶν, ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες ἔρχον-
ται νά ἐπιβεβαιώσουν τήν γραμμή τοῦ Ο.Τ. ὅλη
τήν προηγούμενη χρονιά, ὅπου τόνιζε μέ σθέ-
νος ὅτι ἡ σύνοδος στήν Κρήτη δέν ἔπρεπε νά
πραγματοποιηθῆ. Ἡ παροῦσα ἐπιστολή τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως, νομίζουμε ὅτι
ἀπαντᾶ στούς προβληματισμούς μας ὅτι μερι-
κοὶ ἀγωνιστές ἀδελφοί δέν χειρίζονται μέ σω-
στό τρόπο τόν ἀγώνα τους. Τέλος, δημοσιεύου-
με καί τήν ἀπάντηση τοῦ Ο.Τ. πρός τήν Ἱ. Μ.
Μεταμορφώσεως, γιά νά εἶναι ἐνήμεροι καί οἱ
ἀναγνῶστες.

Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως, Βοστώνη, Η.Π.Α.
3/16.1.2017

Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ,
συνεργάτες τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου,

Ἀποστέλλουμε ἐπιταγὴ $400 «ἔναντι συν-
δρομῆς» γιὰ τὴν ἐφημερίδα.

Θὰ παρακαλούσαμε ὡστόσο νὰ διακόψετε τὴν
ἀποστολή της στὸ μέλλον.

Συγγνώμη γιὰ τὴν ἀπόφασή μας αὐτὴ (γράφω
ἐκ μέρους τῆς
Μονῆς), ἀλλὰ ἄν
χρειάζεται μὲ
δυὸ λόγια νὰ
«ἐξομολογηθοῦ -
με» τὸν λόγο τῆς
διακοπῆς θὰ λέ-
γαμε ὅτι πάψα-
με νὰ τὴν διαβά-
ζουμε. Ἐπὶ 40 ἤ
50 χρόνια τώρα
ἐ πα ν α λα μ β ά -
νονται ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα τὰ
ἴδια πράγματα.
Αἱρετικοὶ Πα-
τριάρχες μπαί-
νουν αἱρετικοὶ
Πατριάρχες καὶ
ἐπίσκοποι βγαί-
νουν κι ἐσεῖς συν -

εχίζετε νὰ κοινωνεῖτε μαζί τους, διαμαρτυρόμενοι
δέ, καὶ νὰ συμπαρασύρετε ψυχὲς ποὺ σᾶς ἐμπι-
στεύονται, γιὰ τὸν ζῆλο καὶ τὴν ἀγάπη σας πρὸς
τὸν Θεὸ καὶ τὴ συντηρητικὴ τοποθέτηση καὶ γραμ-
μή σας. Ἀφ’ ἑτέρου -σὰν νὰ μὴ ἔφτανε ἡ κοινωνία
σας μὲ τὴν αἵρεση- διογκώνοντας τὰ «ἰάσιμα» πο-
λεμᾶτε τοὺς πιστοὺς τοῦ πατρώου ἑορτολογίου,
ἔχετε κόψει δηλαδὴ τὸν ὀμφάλιο λῶρο μὲ τὴν
Ἐκκλησία, ποὺ δὲν ἔχει ἀλλάξει ἰῶτα ἕνα στὰ τῆς
Πίστεως. Διαλέξατε τὸ ρεῦμα ποὺ δρομολόγησε ὁ
«καταστατικὸς χάρτης» τῆς αἱρετικῆς Ἐγκυκλίου
τοῦ 1920, σὰν νὰ μὴ εἶναι γραμμένο καὶ γιὰ σᾶς τὸ
ψαλμικὸ «μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθήσω».

Κατὰ καιροὺς ἐπανερχόσασταν δριμεῖς στὴν
πολεμική σας κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων. Ν’ ἀναφέ-
ρουμε, γιὰ παράδειγμα, τὴ σειρὰ καυστικῶν
ἄρθρων σας ἐναντίον τοῦ ἁγίου καὶ Ὁμολογητῆ
ἱεράρχη Φιλαρέτου τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς;
Ἡ δὲ ἄρνησή σας τότε νὰ δημοσιεύσετε ἀντιρρή-
σεις ἀναγνωστῶν σας (τὶς θάβατε, εἶναι ἡ πιὸ κα-
τάλληλη λέξη, ἀλλ’ οἱ παθόντες τὶς διακήρυτταν!)
πιστοποιεῖ ἀνάγλυφα τὴν ποιότητα τῆς δεοντολο-
γίας σας ἀκόμη καὶ ἀπὸ καθαρὰ δημοσιογραφικὴ
ἄποψη.

Δὲν εἴμαστε τῆς γνώμης ὅτι ἄν ἡ ἐφημερίδα διέ-
κοπτε αὔριο τὴν κυκλοφορία της θὰ ὑπῆρχαν πολ-
λοὶ ποὺ θὰ λυπόντουσαν γι’ αὐτό. Ἤδη ἀρκετοὶ ἀπὸ
ἀμνημονεύτων χρόνων εἶχαν ζητήσει τὴν διακοπὴ
ἀποστολῆς τῆς ἐφημερίδας. Ἡ δική μας ἀπόφαση
μᾶλλον καθυστερημένα ἀκολουθεῖ. Ἡ διαρκὴς ἀνα-
κύκλωση ἀτέρμονων διαμαρτυριῶν κατὰ τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ δὲν δικαιολογεῖ τὴν περαιτέρω σπα-
τάλη χαρτιοῦ καὶ μελάνης. Ἄς σᾶς συνδράμει ὁ κ.
Βαρθολομαῖος στὴν «ἐκκλησία» τοῦ ὁποίου ἀνήκε-
τε. Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι δὲν ὑπονοοῦμε κα-
νενὸς εἴδους «ἀποτείχιση» ποὺ ἐν προκειμένῳ
εἶναι ἀδόκιμη. Ἡ λοξοδρόμηση ἔχει τὴν ἀφετηρία
της στὸ 1920 καὶ μόνο ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἀρχὴ τοῦ
ἤδη περιπεπλεγμένου μίτου τῆς Ἀριάδνης. Ἄν τὰ
ὑπαγορεύματα τῶν τεκτόνων, τοὺς ὁποίους πο-
λεμᾶτε μὲν ἀλλά, στὴν τάξη τῶν οὐραγῶν ἀκολου-
θεῖτε, κι ἄν τὸ ὁριστικὸ καὶ τελεσίδικο Ἀνάθεμα (τὸ
ὁποῖο μὲ τὴν «ἄρση» τοῦ 1965 ἐπιπίπτει ἐπὶ τῶν
αἱρόντων) εἶναι ἐπιλογή σας, εὐχῶν μὲν χρεία ἀλλὰ
δικό σας ἀποκλειστικὸ δικαίωμα.

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ σᾶς ὁδηγεῖ καὶ νὰ σᾶς εὐλογεῖ!
Βασίλειος Ἱερομόναχος

Ἀπάντησις Ο.Τ.
Ὁσιολογιώτατε Ἱερομόναχε π. Βασίλειε,

εὐχαριστοῦμε εἰλικρινῶς διὰ τὴν ἐπὶ τόσα ἔτη
ἐμπιστοσύνην σας πρὸς τὸν Ο.Τ., ὁ ὁποῖος ἀγω-
νίζεται μὲ «ζῆλο καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ» δι’ ὅλα
τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, εἰς τὰ ὁποῖα ἐπιμένει -
μὲ ἴδια ἢ νέα ἐπιχειρήματα ὅπως καὶ ὅπου αὐτὸ
ἀπαιτεῖται- ἕως ὅτου αὐτὰ ἐπιλυθοῦν. Ἡ «καυ-
στικὴ» κριτικὴ τοῦ Ο.Τ. εἶναι πρὸς κάθε πλευρὰν
καὶ προσπαθοῦμε νὰ δημοσιεύωμεν ὅσα περισ-
σότερα κείμενα, ὅταν ὅμως αὐτὰ εἶναι δυνατὸν
ὄντως νὰ δημοσιευθοῦν. Ὁ Ο.Τ. δὲν θὰ παύση νὰ
γράφη τὴν ἀλήθειαν ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτὴ δυσα-
ρεστῆ ἀναγνώστας του. Ἂν τὸ ζήτημα τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ ἦτο ἁπλὸν θὰ εἶχε ἤδη λυθῆ μὲ τὸ Ἡμε-
ρολογιακὸν Σχίσμα. 

«Ἀλλ’ ἤ ἕκαστος ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ἀποθα-
νεῖ ται καὶ τοῦ φαγόντος τὸν ὄμφακα αἱμωδίασαν
οἱ ὀδόντες αὐτοῦ» (Ἰερ. 38,30). Λυπούμεθα ποὺ
μᾶς κατατάσσετε εἰς τοὺς ἀσεβεῖς, διότι εἴμεθα
ἴσως οἱ μόνοι ποὺ ὄντως ἐπιδιώκομεν τὴν ἑνότητα
καὶ πραγματικὰ ἐπιζητοῦμεν τὴν διεξαγωγὴν δια-
λόγου ὄχι μόνον διὰ ὅλα τὰ ζητήματα ἀλλὰ ἰδιαιτέ-
ρως διὰ τὸ συγκεκριμένον. Θὰ ἐξακολουθήσωμεν
νὰ σᾶς ἀποστέλλωμεν τὸν O.Τ., διότι τὸ ζήτημα
δὲν εἶναι οἰκονομικὸν ἀλλὰ πνευματικόν.

Μετὰ σεβασμοῦ
Ὁ Διευθυντὴς Συντάξεως

Γ. Τραμπούλης

Ἡ καταδίκη τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἐσφιγμένου καὶ ὁ ἀντιοικουμενιστικὸς ἀγών

στοά, προκειμένου ὁ Πατριάρχης νὰ μυηθεῖ ἀπὸ
τοὺς Μασόνους καὶ νὰ γίνει Μασόνος, ὁ ἴδιος ὁ
Πατριάρχης νὰ γίνει Μασόνος! 

Πότε ἔγιναν αὐτὰ καὶ ποιὸς ἦταν ὁ «καλὸς»
ἐκεῖ νος Πατριάρχης;

Ἔγινε κατὰ τὸ ἔτος 1910, στὴν Αἴγυπτο, ἀπὸ
τὸν Πατριάρχη Φώτιο Ἀλεξανδρείας. Διαλαλήθηκε
δὲ ἔκτοτε στεντορεία τὴ φωνὴ ἀπὸ τοὺς μασόνους
καὶ ἀτιμωρητὶ βεβαιότατα ἐκ μέρους τῶν λοιπῶν
ἀξιωματούχων τῆς εὐρύτερης Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας μας, ἂν τὸ πληροφορήθηκαν, τότε. (Τεκτο-
νικὲς πηγές: Τεκτ. Δελτίον 1966, τ. 67, σελ. 178•
180 χρόνια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐλευθεροτεκτονισμοῦ
1811 - 1991, σελ. 121• Νικολάου Νικηταρίδη
Εἰσαγωγὴ στὴν Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Τεκτονι-
σμοῦ στὴν Αἴγυπτο, σελ. 87. Λεπτομέρειες ἐπ’
αὐτοῦ βλ. Ὀρθόδοξος Τύπος 5/2/2016 - παρὰ
Μοναχοῦ Ἀβερκίου).

«Προνόμιον» δεύτερον:
Οὐδεμία Ὁμολογία καὶ Κοινότητα τῶν παπικῶν

καὶ προτεσταντῶν παγκοσμίως ἔχει τὸ «προνό-
μιο», τὸ θλιβερὸ προνόμιο, νὰ ἔχει - κατὰ τοὺς μα-
σόνους - στοὺς κόλπους της ἕνα Ἅγιο Τέκτονα
(Ἅγιον Μασόνο)! Μὲ κεφαλαῖα, παρακαλῶ, τὸ
«Α» καὶ τὸ «Τ» τῆς βλάσφημης φράσεως. Καὶ τοῦ -
το νὰ γίνεται πνευματικῶς ἀτιμώρητο, ὡς συν ήθως,
ἐκ μέρους τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς
τὴν κατεύθυνση τῶν τεκτόνων ποὺ ἔγραψαν καὶ
ξανάγραψαν τὰ τοιαῦτα - καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύ-
θυνση...

Ἰδοὺ τὸ σκανδαλῶδες μασονικὸ δημοσίευμα: 
«...Τὴν 9/3/1993 στὴν Σεπτὴ Στοὰ Παῦλος

Μελᾶς ἀριθ. 134 ὁμιλητής ὁ Σεβάσμιος [Πρό-
εδρος] τῆς Στοᾶς «Μέλης» ἀδελφὸς Ἀντώνιος
Παπαναστασόπουλος μὲ θέμα «Χρυσόστομος
Σμύρνης - Ὁ Ἅγιος Τέκτων»! (Πηγή, τὸ μασο-
νικὸ περιοδικὸ Πυθαγόρας, τόμος ΙΒ΄ τεῦχος 46-
47, ἔτος 1994, σελ. 30 καὶ ἀλλοῦ πολλὲς φορές).

Ἔτσι, λοιπόν, ἐνῷ οὔτε οἱ παπικοὶ μήτε καὶ οἱ
προτεστάντες ἔχουν «Ἅγιο Μασόνο», τὸν ἔχουμε
ἐμεῖς, κατὰ τὸν κομπασμὸ τοῦ τεκτονικοῦ περιοδι-
κοῦ...

«Προνόμιον» τρίτον:
Τὸ τρίτο θλιβερὸ «προνόμιο» αὐτοῦ τοῦ εἴδους,

ποὺ φέρεται νὰ ἔχει ἡ εὐρύτερη Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας (στὸ ὑψηλότατο ἐπίπεδο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου) εἶναι ἀνήκου-
στο. 

Τί, δηλαδή;
Ὅτι, ὅπως δημοσιεύουν στὸ περιοδικό τους Ὁ

Πυθαγόρας, ἔτους 2012, τ. 101, σελ. 245 οἱ τέκτο-
νες, ἕνας ἐξέχων ἐπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριαρχείου ἦταν ὄχι μόνο μασόνος, ἀλλὰ
ΚΑΙ «μέλος τοῦ Ὑπάτου [διοικητικοῦ καὶ πνευμα-
τικοῦ] Συμβουλίου» τῆς Μασονίας στὴν Ἑλλάδα!
Δὲν τὸ πιστεύετε; Ἰδοὺ τὸ σχετικὸ τεκτ. δημοσίευ-
μα:

«Χρυσόστομος (Αἰμίλιος) Κωνσταντινίδης
(Ἀντεπιστέλλον μέλος [τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν]). Γεννήθηκε τὸ 1921 στὸ Σκουτάρι
Κωνσταντινουπόλεως. Σπούδασε στὴν Θεο-
λογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, διδάκτορας τῶν
Πανεπιστημίων Ρώμης καὶ Στρασβούργου.
Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης
τὴν περίοδο 1951 - 1971. Τὸ 1961 τιτουλάριος
ἐπίσκοπος Μύρων. Τὸ 1991 Μητροπολίτης Γέ-
ρων Ἐφέσου. Πρόεδρος τῶν Διασκέψεων Ρό-
δου καὶ Ζαμελὸ Γενεύης. Ἀντιπρόεδρος τοῦ
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. Καθη-
γητὴς Θεολογικῶν Σχολῶν. Διδάκτωρ Πανε-
πιστημίου. Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας
Θρησκευτικῶν Ἐπιστημῶν...

Καὶ συνεχίζουν οἱ μασόνοι γιὰ τὸ ἴδιο πρόσω-
πο:

...Μέλος τῆς Στοᾶς Ἁρμονία. Μέλος τοῦ
Ὑπάτου Συμβουλίου τοῦ 33ου βαθμοῦ διὰ τὴν
Ἑλλάδα. Ἀπεβίωσε τὸ 2006...».

Καὶ ὅμως, ἀνακρίσεις δὲν διετάχθησαν!
Αὐτὰ τὰ ἐκτάκτως ἀποκαλυπτικὰ καὶ ἀπαράδε-

κτα γιὰ Χριστιανὸ καὶ μάλιστα γιὰ ἱεράρχη τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας ἐδημοσιεύθηκαν -
μετὰ φωτογραφίας αὐτοῦ ! - στὸ μασονικὸ περιο-
δικὸ Πυθαγόρας (ὅπ.π.), «Ἰδιοκτησίας/ Ἔκδο-
σης» τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος! (Παρατέ-

θηκε δὲ καὶ στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο κατὰ τὸ θέρος
τοῦ ἔτους 2015 - παρὰ Μοναχοῦ Ἀβερκίου).

Συμμετεῖχε δηλαδὴ ὁ Μητροπολίτης ἐκεῖνος σὲ
δύο Συνόδους, σὲ ἐκείνην τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ μας Πατριαρχείου καὶ στὴν ἄλλη, τῶν ὑψί-
στων βαθμῶν τῆς Μασονίας! Ἀνήκουστο! 

Καὶ ὅμως! Καὶ ὅμως ἀνακρίσεις δὲν διετάχθη-
σαν μέχρι σήμερα ἐκ μέρους τῆς ἁρμόδιας ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀρχῆς! Ἀνακρίσεις γιὰ νὰ ζητηθεῖ ἀπὸ
τὶς τεκτονικὲς Ἀρχὲς νὰ προσκομίσουν ἀποδεί-
ξεις περὶ τῆς πράγματι μασονικῆς ἰδιότητος τοῦ
ἱεράρχη ἐκείνου. Καὶ ἂν δὲν προσεκομίζοντο
ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις, τότε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἔκα-
νε τὸ κανονικὸ χρέος της, πρὸς κάθε πλευρά, ἔτσι
κι ἀλλιῶς...

Τί, δηλαδή, ἂν ἕνας κανδηλανάπτης ἀπεκαλύ-
πτετο ὅτι εἶναι μέλος ἑωσφορικῆς Ὀργανώσεως
θὰ τὸν ἀφήναμε νὰ «ἁλωνίζει» εἰς τὰς αὐλάς τῆς
Ἐκκλησίας μας ἢ θὰ τὸν ἀπολύαμε αὐτοστιγμεί;
Τόσο τὸ χειρότερο λοιπὸν γιὰ ἕνα ὑψηλῆς τάξεως
ἱεράρχη, στενὸ συνεργάτη Πατριαρχῶν, νὰ δημο-
σιεύεται ἐπισημότατα πώς ἦταν ΚΑΙ κορυφαῖος
μασόνος καὶ νὰ μὴ γίνεται τίποτα; Μήτε καὶ γιὰ τὰ
μάτια τῶν κεχηνότων χριστιανῶν μας, γιὰ τὰ προ-
σχήματα, κάποια ἐνέργεια νὰ γίνεται!

Ὅσα γνωρίζει ἕνας νεωκόρος 
τῆς «Μαγνησίας» παραδ. χάριν...

Ἐδῶ ἕνας ἀφελὴς δόκιμος μοναχὸς ἐρωτᾶ:
- Γιατί λοιπὸν δὲν γίνεται τίποτα καὶ μποροῦν οἱ

μασόνοι νὰ καυχῶνται, ὅτι ἔχουν κατὰ καιροὺς
στὶς τάξεις των ὑψηλοὺς «δεσποτάδες»;

...καὶ ὁ νεωκόρος μιᾶς Ἐκκλησίας τῆς Μαγνη-
σίας, παραδείγματος χάριν, ἢ τῶν Ἀθηνῶν, λόγου
χάριν, θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαντήσει:

- Μά, ὢ ἀφελέστατε δόκιμε μοναχέ, ΠΩΣ νὰ γί-
νει μία τέτοια κίνηση σχετικῆς κάθαρσης, ἀφοῦ -
κατὰ τοὺς τέκτονες, πάντα - σὲ τούτη τὴ δύσμοιρη
Χώρα τῶν «Ἑλλήνων Χριστιανῶν» εἴχαμε ἕως τὸ
τέλος 1980 ὄχι μόνο 20 (εἴκοσι!) μασόνους Πρω-
θυπουργοὺς[1], 16 (δέκα καὶ ἕξι!) ἀξιωματούχους
τῆς Χούντας τοῦ 1967[2], ἀλλὰ -ὢ τῆς φρίκης-
εἴχαμε καὶ 6 (ἕξι!) Πατριάρχες μασόνους στὴν
εὐρύτερη (ἑλληνόφωνη) Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας; Ποιὸς λοιπὸν νὰ ἐγκαλέσει ποιόν, ἀφοῦ καὶ
οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ἀξίων ἱεραρχῶν μας σιω-
ποῦν, ὡς νὰ ἦσαν «ἰχθύες ἄφωνοι», καίτοι οἱ ἴδι-
οι εἶναι ἀνώτεροι πάσης ὑποψίας; Τόσος τρόμος
καὶ φόβος ἀπὸ τοὺς «φύλακες» τῆς ἀμώμου
ἡμῶν Πίστεως; 

...Ὕστερα ἔχουμε καὶ τοὺς Κληρικοὺς μας ἐκεί-
νους ποὺ ἀποδέχονται μασονικὲς δωρεὲς - ἀκόμα
καὶ ἱερὰ σκεύη[4]! - ἀπὸ τεκτονικὲς Στοές, χωρὶς
κἄν νὰ ἐξετάζουν ὀλίγον τὸ πρᾶγμα. 

Οἱ τέκτονες ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ἐν συνεχείᾳ τὶς δω-
ρεὲς αὐτὲς ὡς καὶ κάθε προσέγγιση μὲ τοὺς κλη-
ρικοὺς ποὺ καταφέρνουν νὰ ἐπιτύχουν (καὶ μὲ
φωτογραφίες μαζί τους, πολλὲς φορές!). 

Κατόπιν οἱ σχετικοὶ συνειρμοὶ ἔρχονται, καταιγι-
στικῶς. Ποῖοι πταίουν, λοιπόν:

(Ἀλλά, θοῦ Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μας - ἐπὶ
τοῦ παρόντος, τουλάχιστον, πρὶν «κράξουν» καὶ
αὐτοὶ οἱ ἄψυχοι «λίθοι»).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος
Σημειώσεις:

1. Μέχρι τὸ ἔτος 1980 οἱ μασόνοι Πρωθυπουρ-
γοὶ τῆς Ἑλλάδος φέρεται ὅτι ἦσαν 20!  (τεκτ. περ.
Πυθαγόρας, τ. 18, σελ. 201, ἔτους 1980).

2. Μετὰ τὴν πτώση τῆς Χούντας τοῦ 1967 (ΜΕ-
ΤΑ, ὄχι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἰσχύος της!), ἡ μα-
σονικὴ ἡγεσία διέγραψε 16 μασόνους τοῦ δικτα-
τορικοῦ κύκλου, ἐκ τῶν ὁποίων 7 ὑπῆρξαν
ὑπουργοὶ τῶν χουντικῶν Κυβερνήσεων! (Πηγή:
«Ἐφημερὶς τῶν Τεκτόνων, Ἐπίσημον Ὄργανον
τῆς Μεγ. Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος», ἔτος 1976, φύλλο
4, σσ. 32-33).

3. Ἰωακεὶμ ὁ Γ΄, Φώτιος Ἀλεξανδρείας, Μελέ-
τιος Μεταξάκης, ὁ ἀπὸ Ἀγχιάλου Βασίλειος,
Ἱεροσολύμων Βενέδικτος, Κωνσταντινουπόλεως
Ἀθηναγόρας. Πάντα ταῦτα - μὲ πολλὲς λεπτομέ-
ρειες - ἀναφέρονται (μὲ τὶς σχετικὲς παραπομπὲς
σὲ αὐθεντικὰ μασονικὰ ἔντυπα) εἰς τὰ πονήματα
Ἀβερκίου Μοναχοῦ, στὸν Ὀρθ. Τύπο κατὰ τὰ ἔτη
2015, 2016 - καὶ συνεχίζονται. 

4. Τεκτ. περ. Πυθαγόρας, ἔτους 1994, τ. 46, σελ.
129 καὶ ἀλλοῦ πλειστάκις.

Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην 
εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς

Πλήρης διαστροφὴ τοῦ ἄρθρου «Εἶναι ἡ Ρωσία ἰδανικὸς σύμμα-
χος τῆς Ἑλλάδας;» ἐπιχειρεῖται ἀπὸ αὐτοτιτλοφορούμενον δημο-
σιογράφον. Κατηγορεῖται ὁ Ο.Τ. ὅτι μεροληπτεῖ ὑπὲρ μιᾶς παρατά-
ξεως μὲ μοναδικὸν ἐπιχείρημα ὅτι γίνεται ἀναφορὰ εἰς τὸν Ἰ. Καπο-
δίστριαν, τὸν μόνον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ἐθυσιάσθη
πραγματικά διὰ τὴν Πατρίδα του. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐπισήμως πρὸ τριετίας τιμήσει τὸν Ἰ.
Καποδίστριαν, ἀλλὰ καὶ εἰς προσφάτους δηλώσεις Ἱεράρχαι βλέ-
ποντες τὸ σημερινόν ἀδιέξοδον ὑποδεικνύουν πρὸς τὰ κόμματα
τὴν ἀνάγκην ἑνὸς Καποδιστρίου! Ὁ διαβολεὺς τοῦ ἄρθρου προ-
φανῶς δὲν συμφωνεῖ, διότι ἔχει ἐπαινέσει μὲ ἄρθρον του τὸν κ. Μη-
τσοτάκην, ὁ ὁποῖος ἐψήφισεν ὑπὲρ τοῦ συμφώνου, τοῦ τεμένους,
ὑπεχρέωσε τοὺς βουλευτάς του νὰ ἀποσύρουν τὰς ὑπογραφάς
τους ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἐπεσκέφθη τὴν γνωστὴν Λέσχην
Bildeberg! Προφανῶς ὁ συκοφάντης ἐπιθυμεῖ ἡ Ἑλλὰς νὰ κυβερνᾶ -
ται ὑπὸ τῆς μασονίας, ἐφ’ ὅσον εἰς ἕτερον ἄρθρον του θεωρεῖ ἀπο-
λύτως φυσιολογικὸν καὶ θεμιτὸν οἱ πολιτικοὶ (κάθε εἴδους…) νὰ
ἐπεμβαίνουν εἰς τὰ ἀπολύτως ἐσωτερικὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας!
Διὰ τοῦτο καί δὲν γράφει ποτὲ ἐναντίον τῆς μασονίας, ἀλλά ἐπιτίθε-
ται συνεχῶς ἐναντίον τοῦ Ο.Τ.! Ὁ Ο.Τ. πολεμᾶ τὴν μασονίαν, πο-
λεμῶν σφοδρῶς τὸν Οἰκουμενισμόν, ὁ ὁποῖος χρηματοδοτεῖται
ἀπὸ τὴν μασονίαν καὶ εἶναι ἐργαλεῖον της! Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς
ἐμμονικάς διενέξεις του μὲ εὐλαβῆ κληρικὸν ἀρθρογράφον τοῦ
Ο.Τ., ἂς ἐπικοινωνήση μὲ τὸν ἴδιον καὶ ἂς μὴ τὸν χρησιμοποιῆ ὡς
προκάλυψιν διὰ νὰ ὑπονομεύη τὸν Ο.Τ., ὁ ὁποῖος δίδει φωνὴν εἰς
ὅλους τούς ἀγωνιστάς Ὀρθοδόξους!

Γ. Τραμπούλης

Ὁ συκοφάντης τοῦ Ο.Τ.
εἶναι ὄργανον τῆς μασονίας;

Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ. Μ. Γλυφά-
δας διὰ τὴν νέαν ὑποτιθεμένην θεραπευτικὴν μέθοδον διὰ τῆς
παραμονῆς εἰς ἁλατοσπήλαια, τῆς 16ης Φεβρουαρίου 2017:

«Ἡ ἁλατοθεραπεία ἀνήκει στὶς ἐναλλακτικὲς «θεραπεῖες», οἱ
ὁποῖες στεροῦνται ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης καὶ ἔχουν χαρακτη-
ρισθεῖ ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή, σὲ Πανορθό-
δοξες Συνδιασκέψεις γιὰ θέματα αἱρέσεων καὶ παραθρησκείας.
Ὅταν ὁμιλοῦμε περὶ ἁλατοθεραπείας φυσικὰ δὲν ἐννοοῦμε τὴν
ἁπλὴ χρήση ἑνὸς εὐλογημένου προϊόντος ποὺ ἔδωσε ὁ Θεός…

Ἡ ἁλατοθεραπεία προωθεῖται καὶ στὴν Ἑλλάδα μέσῳ ἀποκρυφι-
στικῶν φεστιβάλ, ἱστοσελίδων καὶ ἐντύπων καὶ μάλιστα προτείνεται
καὶ ὡς μέθοδος «καθαρισμοῦ τῶν [ὑποτιθέμενων] τσάκρας», ἀφοῦ
βασικὴ ἀποκρυφιστικὴ πεποίθηση εἶναι, ὅτι «τὸ ἁλάτι ἐξαγνίζει τὸ
φυσικὸ καὶ αἰθερικὸ σῶμα»… Στὰ ἁλατοσπήλαια ἡ ἁλατοθεραπεία
συνήθως συνδυάζεται μὲ χρωματοθεραπεία, μουσικοθεραπεία καὶ
διαλογισμό. Ἡ ἁλατοθεραπεία μάλιστα θεωρεῖται βοηθητικὴ στὸν
διαλογισμό, ἐνῶ στὶς παρεχόμενες ὑπηρεσίες μέσα στὰ ἁλατοσπή-
λαια βρίσκει κανεὶς μεταξὺ ἄλλων καὶ γιόγκα, τάι τσί, ρεφλεξολογία,
ρέικι, σιάτσου κ.ἄ.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ διατηρήσουν τὴν
Ὀρθόδοξη Χριστιανική τους ἰδιότητα καλοῦνται νὰ εἶναι προσεκτι-
κοί, νὰ μὴ καταφεύγουν σὲ ἐναλλακτικὲς «θεραπεῖες» ἢ ἀποκρυφι-
στικὲς πρακτικὲς καὶ νὰ μὴ εἰδωλοποιοῦν προϊόντα, μεθόδους καὶ
χώρους. Σὲ ἐποχὲς σύγχυσης, πνευματικῆς, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικῆς
ἐκμετάλλευσης, ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε ἐπιφυλακτικοὶ σὲ ὅ,τι νέο μᾶς
προτείνεται. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι: «Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικὲς θερα-
πεῖες δὲν ἔχουν ἁπλῶς ἀποκρυφιστικὲς προεκτάσεις, ἀλλὰ τὰ ἴδια
τὰ θεμέλιά τους εὑρίσκονται στὸν ἐξωχριστιανικὸ καὶ μάλιστα στὸν
ἀποκρυφιστικὸ χῶρο».

Ἱ. Μ. Γλυφάδας
κατὰ τῆς ἁλατοθεραπείας

Ἀπὸ χθὲς ἕνα κῦμα ἀντιτουρκισμοῦ ξέσπασε στὴν Εὐρώπη. Οἱ
ταλαίπωρες καὶ ταλαιπωρημένες ἀπὸ τὶς σιωνιστικὲς ἰδεοληψίες
ἡγεσίες τῆς Εὐρώπης ἀνακάλυψαν ξαφνικὰ ὅτι οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶναι
Εὐρωπαῖοι! Ἀλλὰ καὶ πάλι ἔσπευσαν νὰ συσκοτίσουν τὴν ἀνακάλυ-
ψή τους αὐτή, συνδέοντάς την ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μὲ τὸν
Ἐρντογάν. Δηλαδὴ δὲν φταῖνε οἱ Τοῦρκοι, ἀλλὰ ὁ κακὸς Ἐρντογάν.
Δὲν ἔχει καὶ μεγάλη σημασία ὅτι ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Τούρ-
κων τὸν ὑποστηρίζει, ἀλλὰ δὲν φταῖνε οἱ Τοῦρκοι ποὺ τὸν ὑποστη-
ρίζουν καὶ θέλουν τὰ ἴδια μὲ αὐτόν, ἀλλὰ ὁ Ἐρντογάν. Οἱ Τοῦρκοι,
στὸ πλαίσιο τοῦ σιωνισμοῦ καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης, πρέπει νὰ
συνεχίσουν νὰ θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς μελλοντικοὺς ὑπηκόους τοῦ
παγκόσμιου σιωνιστικοῦ κράτους, δηλαδὴ τοὺς Εὐρωπαίους πολί-
τες, ὡς καλοὶ καὶ ἀποδεκτοί. Εἴπαμε, λεπτομέρεια ὅτι ὑποστηρίζουν
τὸν γνήσιο ἰσλαμισμὸ τοῦ Ἐρντογάν. Οἱ μελλοθάνατοι Εὐρωπαῖοι
πρέπει νὰ μαθαίνουν ὅτι εἶναι καλοί! Ἀλλὰ ἔστω καὶ στὸ ἐπίπεδο
τῆς ἡγεσίας, ἐπιτέλους οἱ Εὐρωπαῖοι παραδέχονται τὴν πραγματι-
κότητα, ὅτι δηλαδὴ ἡ Τουρκία δὲν εἶναι Εὐρώπη καὶ δὲν ἔχει καμία
σχέση μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες! 

Ἀλλὰ πόση ὑποκρισία χωράει στὴν Εὐρώπη! Μόλις οἱ Τοῦρκοι
ἐφαρμόζοντας παλαιότερη πρακτική τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατο-
ρίας τοὺς ἔκλεισαν μία πρεσβεία, ἀμέσως τοὺς χαρακτήρισαν τρελ-
λοὺς καὶ ἀπαράδεκτους. Ὅταν ὅμως οἱ Τοῦρκοι παλούκωναν, κατέ-
σφαζαν καὶ πουλοῦσαν ὡς σκλάβους τοὺς Ἕλληνες κατὰ τὴν Τουρ-
κοκρατία, αὐτοὶ οἱ ἄθλιοι Ὁλλανδοὶ ποὺ σήμερα τοὺς χαρακτηρί-
ζουν ἔτσι, τοὺς ἔβρισκαν ἄξιους συνομιλητὲς καὶ νόμιμη δύναμη.
Ὅταν ξεκίνησε ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ κρέμασαν τὸν Γρηγό-
ριο Ε΄ καὶ ἄλλους κληρικοὺς καὶ φαναριῶτες στὴν Πόλη, πάλι δὲν
τοὺς βρῆκαν τρελλούς, βάρβαρους ἢ ἀπαράδεκτους ἀλλὰ νομίμως
δρῶντες. Ὅταν κατέσφαξαν τοὺς Κρητικοὺς καὶ προκάλεσαν τὸ
Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου (1866-1869) πάλι οἱ Εὐρωπαῖοι ἦταν
μαζί τους καὶ τοὺς κάλυψαν. Ὅταν κατὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
προέβησαν στὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ἀσσυρίων καὶ τῶν
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μ. Ἀσίας, πάλι οἱ Εὐρωπαῖοι τοὺς
ὑποστήριξαν καὶ θεώρησαν τὴν ἡγεσία τότε τῶν Τούρκων, τὸν
ἄθλιο αἱμοσταγῆ δολοφόνο Μουσταφὰ Κεμάλ, ὡς καλὸ συνεργάτη
καὶ συνομιλητὴ γιὰ τὰ θέματα τῆς Μ. Ἀνατολῆς. Ὅταν πιὸ πρόσφα-
τα, ἡ Τουρκία κατὰ παράβαση κάθε ἔννοιας διεθνοῦς δικαίου εἰσέ-
βαλε παράνομα στὴν Κύπρο καὶ κατέλαβε τὸ 37% τοῦ Κυπριακοῦ
ἐδάφους, πρᾶγμα ποὺ συνεχίζεται ὥς τὶς μέρες μας, ὄχι μόνο τὴν
κάλυψαν ἀλλὰ μὲ αὐτὸ δεδομένο ἄρχισαν καὶ ἐνταξιακὲς διαπρα -
γματεύσεις μαζί της!!! Καὶ ἐνῷ ὅλα αὐτὰ συνέβαιναν καὶ συμβαί-
νουν στὴν Τουρκία ὁ ἐλεεινὸς καὶ τρισάθλιος σιωνιστὴς ἐπίτροπος
γιὰ τὴν διεύρυνση βρῆκε σήμερα καὶ μόνο νὰ πεῖ ὅτι ἡ Τουρκία βα-
δίζει σὲ δρόμο ἀντίθετο ἀπὸ τὴν Εὐρώπη!  Ἡ ὑποκρισία στὸ μεγα-
λεῖο της!

Ἡ ὑποκρισία τῶν σιωνιστῶν τῆς Εὐρώπης
Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου

Ἤρχισεν ὁ διάλογος διὰ τὸ ἄρθρον 3
Ὁ Κυβερνητικὸς Ἐκπρόσωπος κ. Δ. Τζανακόπουλος ἀνεφέρ-

θη εἰς συνέντευξιν τύπου εἰς τὰ σχέσεις Ἐκκλησίας – Πολιτεί-
ας, ἐπισημαίνων ὅτι ἡ Κυβέρνησις θὰ προχωρήση εἰς «ἐκσυγ-
χρονισμὸν» τοῦ Συντάγματος. Ἂς ἐπαγρυπνῆ ἡ Ἱεραρχία. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Ὑπ. Παιδείας τῆς 9ης
Μαρτίου 2017:

«Ἐρώτηση- Μιᾶς καὶ ἄνοιξε ἡ συζήτηση γιὰ Συνταγματικὴ ἀναθε-
ώρηση τὰ θέματα Ἐκκλησίας- Κράτους τίθενται σὲ διαβούλευση. Ἡ
θέση τῆς Κυβέρνησης ποιὰ εἶναι ὡς πρὸς αὐτὸ γιατί προκύπτει καὶ
μέσα ἀπ’ αὐτὴ τὴν τοποθέτηση τοῦ κυρίου Ἱερώνυμου καὶ μία τέ-
τοια, ἴσως, ἀνησυχία. 

Ἀπάντηση-Ἡ Κυβέρνηση στὴ σχετικὴ ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ
ποὺ ἔγινε τὸ Καλοκαίρι τοῦ 2016 ἀνέπτυξε μὲ ἀρκετὰ ἐκτεταμένο
τρόπο τὰ ζητήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ χωρισμὸ τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τοῦ Κράτους. Εἶναι μία συζήτηση ἡ ὁποία αὐτὴ τὴ στιγμὴ ξεκινᾶ,
εἶναι μία συζήτηση τὴν ὁποία ἔχει ἀναλάβει ἡ ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ δη-
μόσιο διάλογο ἐνόψει της ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος νὰ διε-
νεργήσει καὶ οἱ τελικὲς θέσεις τῆς κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας θὰ
καταγραφοῦν ὅταν κι αὐτὸς ὁ διάλογος ὁλοκληρωθεῖ. Σὲ κάθε περί-
πτωση ἡ βασικὴ ἀρχὴ εἶναι ὅτι θὰ πρέπει νὰ γίνουν αὐτὰ τὰ βήμα-
τα ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος  στὴν κατεύθυνση
τοῦ σαφοῦς προσδιορισμοῦ τῶν διακριτῶν ρόλων μεταξὺ Κράτους
καὶ Ἐκκλησίας».

Καιρὸς νὰ ἀναλάβουν τὴν διακυβέρνησιν πιστοὶ Χριστιανοί
● Ἀρνοῦμαι νὰ παραλάβω τὴν κάρτα τοῦ πολίτη

καὶ αὐτὰ ποὺ ἀκολουθοῦν.
● Ἀρνοῦμαι νὰ γίνω ἕνα νούμερο, ἕνας ἀριθμὸς

στὸ παγκόσμιο δαιμονικὸ κράτος, ποὺ ἑτοιμά-
ζουν.

● Ἀρνοῦμαι νὰ μὲ ὑποβαθμίσουν στὸ ἐπίπεδο
τοῦ ἀλόγου ζώου.

● Ἀρνοῦμαι νὰ ἀπαρνηθῶ τὸν κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ, λογικὸ ἄνθρωπο.

● Ἀρνοῦμαι νὰ μοῦ ἀφαιρέσουν τὰ ἰδιώματα
τοῦ προσώπου μου.

● Ἀρνοῦμαι νὰ παραδώσω στὶς σκοτεινὲς δυνά-
μεις τὸ αὐτεξούσιο καὶ τὴν ἐλευθερία, ποὺ μοῦ χά-
ρισε ὁ Θεός - Δημιουργὸς τῶν πάντων.

● Ἀρνοῦμαι νὰ παρδώσω τὴν πίστη καὶ τὴν Πα-
τρίδα μου.

● Ἀρνοῦμαι τὴν παραχάραξη τῶν ἐπίβουλων
τῆς ρωμηοσύνης, τῆς Ἱστορίας, τοῦ Πολιτισμοῦ,
ποὺ ἐπὶ χιλιάδες χρόνια ἀνέπτυξαν οἱ πρόγονοί
μου ἀρχαῖοι καὶ βυζαντινοὶ καὶ τὴν τελειότερη
γλώσσα τοῦ κόσμου.

● Ἀρνοῦμαι τὴν νομιμοποίηση τῶν δύστυχων
δαιμονισμένων σοδομιτῶν, οἱ ὁποῖοι διαστρέ-
φουν τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὑβρίζουν τὸν
Θεό.

● Ἀρνοῦμαι τὴν μόνιμη ἐγκατάσταση τῶν μου-
σουλμάνων στὴν χριστιανική μου πατρίδα, τὴν
ἀνέγερση τζαμιῶν καὶ ἕδρα ἰσλαμικῶν σπουδῶν.

● Ἀρνοῦμαι καὶ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενι-

σμοῦ, καὶ μένω ἀνθενωτικά.
● Ἀρνοῦμαι νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιὰ μένα,

χωρὶς ἐμένα, γιὰ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μου καὶ γιὰ
τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν τοῦ Γένους μου.

● Ἀρνοῦμαι νὰ κυβερνοῦν ἄθεοι καὶ μασόνοι τὴ
Χώρα ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ νὰ ἀποφασί-
ζουν γιὰ τὴ ζωὴ ξένα κέντρα ἐξουσίας. Καιρὸς
εἶναι πλέον νὰ ἀναλάβουν τὴν διακυβέρνηση τῆς
Χώρας μας πιστοὶ καὶ ἔντιμοι χριστιανοὶ μὲ ἀνιδιο-
τέλεια καὶ ἐντιμότητα· αὐτὸ εἶναι κατεπεῖγον.

● Ὡς Ὀρθόδοξος χριστιανὸς καὶ ὡς Ἕλληνας,
θὰ διαφυλάξω τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μου,
τὴν πίστη καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ Γένους μου, καὶ
ἀρνοῦμαι νὰ τοὺς τὰ παραδώσω, γιατὶ εἶναι τὸ
φῶς καὶ τὸ ἁλάτι τῆς γῆς. Χωρὶς αὐτὰ ἡ ἀνθρωπό-
τητα βυθίζεται στὸ σκοτάδι καὶ τὴν ἐρήμωση.

Γι’ αὐτὸ ἀρνοῦμαι καὶ ἀντιστέκομαι!... μὲ τὴ Χά-
ρη τοῦ Παντοκράτορα Θεοῦ.

● Ἀρνοῦμαι τὸν διάβολο καὶ τὰ ἔργα του, ποὺ ὁ
Κύριος θὰ τὸν καταργήση. 

● Συντάσσομαι μὲ τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ
Χριστὸ καὶ ὑπακούω στὶς ἐντολές του. Σ’ Αὐτὸν
ἐμπιστεύομαι τὴν ὕπαρξή μου, τὴν ψυχὴ καὶ τοὺς
ἀδελφούς μου.

● Κύριε, συγχώρεσέ με τὸν Ἁμαρτωλὸ καὶ σῶσε
ὅλον τὸν κόσμο!...

Ἀβραὰμ μοναχὸς Ἁγιορείτης
Καλύβη Μεταμορφώσεως

Προβάτα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

τῶν προγόνων μας; Δὲν φτάνουν στὰ αὐτιὰ σας
τὰ βογγητὰ καὶ οἱ καημοὶ τῶν προγόνων μας στὸ
παιδομάζωμα; Αὐτὸ εἶναι ἕνας καινούργιος τρό-
πος παιδομαζώματος, μίξεως καὶ συγχύσεως.
Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσλὰμ καταστράφηκε
ὅλη ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ρωμιοσύ-
νη ἀφανίστηκε. Δυὸ μεγάλους ἐχθροὺς συνάντη-
σε στὸν δρόμο της ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸν
παπισμὸ καὶ τὸν ἰσλαμισμό. Καὶ αὐτοὶ σήμερα
σφιχταγκαλιάζονται, γιὰ νὰ κατασβέσουν τὴν λαμ-
πάδα τοῦ κόσμου, ποὺ εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἀφῆστε
τὶς «φιλανθρωπίες» καὶ ἐλᾶτε στὰ συγκαλά σας.
Ἐὰν τοὺς προγόνους μας ἔκαψαν, ἔσφαξαν, τη-
γάνισαν, ἐμᾶς γιατί θὰ μᾶς φερθοῦν καλύτερα;
Ἐπειδὴ τοὺς δεχθήκαμε στὴν Χώρα μας;

Φαινόμενο μεγάλης παράνοιας ὑπάρχει σ’
αὐτὴν τὴν μικρὴ Χώρα. Χρόνια τώρα δεχόμαστε
ἀπειλὲς ἀπ’ τὸ Ἰσλάμ. Ποῦ θὰ πᾶς; Ποῦ θὰ περ-
πατήσης καὶ δὲν θὰ κλάψης; Οἱ πρόσφυγες ποὺ
ἦρθαν ἀπ’ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ τὸν Πόντο ἦρθαν
ξυπόλητοι, γυμνοί, πεινασμένοι, ἀκρωτηριασμέ-
νοι. Αὐτοὶ δὲν εἶναι πρόσφυγες, εἶναι κατακτητές,
εἶναι οἱ ρώθωνες τοῦ διαβόλου.

«Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα τὶ ἐγκατέλιπές μας;»
Ξωμάντρι τοῦ διαβόλου κατήντησε ἡ Ἑλλάδα

καὶ κάθε ἄθεος καὶ ἀντίχριστος καὶ διεφθαρμένος
βρίσκει καταφύγιο στὴν Χώρα αὐτὴ τῶν μαρτύ-
ρων καὶ τῶν Ἁγίων. Ὑπάρχει λύσσα καταστροφῆς
αὐτοῦ τοῦ πανάρχαιου λαοῦ ποὺ λέγεται Ἑλλη-
νισμὸς καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ποιὸς θὰ ἀπαντήξη
τὸ κακό; Οἱ ἄθεοι κρατοῦντες ἤ ὁ πάπας ποὺ ἔχει
γίνει -ἀλλοίμονο- τὸ μεγάλο προσκύνημα τῶν
ὀρθοδόξων; Δυστυχῶς ὅπως καταντήσαμε καὶ
ὄστια θὰ φᾶμε καὶ κοράνι θὰ κρατᾶμε.

ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΗΠΟΤΑΦΕΙΟΝ
Διάβασα στὸ Γεροντικό, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ἀρχαῖα

βιβλία τοῦ μοναχικοῦ θεσμοῦ, ὅτι ὁ ἀββᾶς Μακά-
ριος περπάτησε μέρες καὶ μέρες μέσα στὴν ἔρη-
μο, γιὰ νὰ βρῆ τὸ κηποταφεῖο τοῦ Ἰαννῆ καὶ τοῦ
Ἰαμβρῆ. Κι ἐγὼ χρόνια τώρα ψάχνω μὲ τὸν νοῦ
μου νὰ βρῶ τὸ μεγαλύτερο νεκροταφεῖο τοῦ κό-
σμου. Εἶναι στὴν πολυάνθρωπη Ρωσία; Εἶναι
στοὺς ἀρχαίους λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς; Εἶναι στὴν
εὐδαίμονα Ἀμερική; Καὶ μετὰ ἀπὸ πολλοὺς συλ-
λογισμούς, καλοὺς καὶ κακούς, κατέληξα σὲ ἕνα
πολὺ πικρὸ συμπέρασμα. Εἶναι, μὴ τρομάξετε, οἱ
ἐπίσκοποί μας στὴν Ἑλλάδα!

Χαλάει ὁ κόσμος, γκρεμίζονται τὰ πάντα (ἀκόμη
καὶ εὐκτήριοι οἶκοι Ἰεχωβάδων καὶ δαιμονολατρῶν

γίνονται μὲ τὶς εὐλογίες τῶν κρατούντων!)· οὔτε
μιλιὰ οὔτε λαλιά. Κατήντησαν σὰν τὰ εἴδωλα τῶν
ἐθνῶν· μήτε βλέπουσι μήτε ἀκούουσι μήτε λαλοῦ -
σι! Οἱ τάφοι τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ὁσίων πάντα
λαλοῦν, θαυματουργοῦν, πληροφοροῦν, εὐωδιά-
ζουν. Ἔχουμε σήμερα, δυστυχῶς, στὴν
Ἐκκλησία ἕνα ζωντανὸ κοιμητήριο, ὅπου οὐκ
εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπερδύναμη στὸν κόσμο. Τὰ
πολιτεύματα ὅλα θὰ καταστραφοῦν, ἀλλὰ ἡ
Ἐκκλησία ποτέ.

Λαλῆστε. Μιλῆστε. Φωνάξτε! Κουραστήκαμε
νὰ περιμένουμε. Χαθήκαμε μέσα στὴν σιωπή
σας. Σαχάρα ἡ Ἐκκλησία; Οὔτε βότανο φυτρώνει
οὔτε ὀσμὴ εὐωδιᾶς ὑπάρχει. Ἀναμένουμε ὁμολο-
γία καὶ λόγο ἀφυπνιστικό. Ζητοῦμε τὰ θεϊκὰ ση-
μεῖα τοῦ ὄρους Σινᾶ. Θεοφανεία ζητοῦμε. Μόνον
ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ μᾶς τὴν δώση. Ὁ Μωυσῆς,
ποὺ καθωδηγοῦσε τὸν λαὸ τὸν ἐκλεκτό, δὲν ἦταν
μόνον πολιτικός, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικὸς ὁδηγός.
Αὐτὴν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία βγάλτε την
πρὸς τὰ ἔξω μὲ διάθεση μαρτυρική, γιὰ ἀνάψυξη
τῶν κουρασμένων καὶ πεφορτισμένων Χρι-
στιανῶν καὶ ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.

Ἐὰν δὲν σμίξη καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία τὸ αἷμα
της μὲ τὸ αἷμα τῶν ὁμολογητῶν καὶ μαρτύρων τῆς
Εἰκονομαχίας καὶ τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, δὲν
θὰ φέξη σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἔλεγε ὁ μακαριστὸς
ἐπίσκοπος Ἀττικῆς Ἰάκωβος: «Προσέχετε, αὐτοὶ
θὰ σᾶς βγάλουν τὰ ράσα καὶ θὰ σᾶς βάλουν νὰ
περπατᾶτε στοὺς δρόμους μὲ παντελόνια».

Στὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ὅταν οἱ πολιτικοὶ
καὶ οἱ ἀρχηγοὶ ἐγκατέλειψαν τὴν Ἑλλάδα, ὁ δε-
σπότης καὶ ὁ παπᾶς κράτησαν τὸν λαὸ αὐτόν.
Ἀπὸ τὴν βρακοζώνη τοῦ πολιτικοῦ μόνον οἱ ὀπα-
δοί του μποροῦν νὰ κρατηθοῦν καὶ ἂν μποροῦν κι
αὐτοί. Τὸ φλάμπουρο ὅμως τοῦ ράσου ζωοποιεῖ
τὸν λαό, τὸν ἡρωοποιεῖ, τὸν σώζει μὲ τὴν δύναμη
τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ ἀναστημένου Χριστοῦ. Βί-
ρα τὶς ἄγκυρες, Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καὶ βάλε
πλώρη. Χαθήκαμε. Κυριολεκτικὰ ἀπωλεσθήκαμε.

Ἱερὲ κλῆρε τοῦ Θεοῦ, ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς, συν -
ειδητοποιῆστε ὅτι ἡ πασχαλιάτικη λαμπάδα, μὲ
τὴν ὁποία προσκαλεῖτε τὸν λαὸ στὸ ἀνέσπερο
φῶς, τρεμοσβήνει. Ὄχι μόνον τὸ φῶς θὰ σβή-
σουν, ἀλλὰ καὶ τὴν λαμπάδα θὰ σᾶς πάρουν μέσα
ἀπὸ τὰ χέρια σας. Κρατῆστε την σφικτὰ καὶ ἀναμ-
μένη καὶ βροντοφωνῆστε: «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ
τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Ὁ Παπισμὸς καὶ τὸ Ἰσλὰμ οἱ δύο ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν πορείαν διαμαρτυρίας
διὰ τὴν Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου εἰς Θεσσαλονίκην



Σελὶς 6η 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ὁ διάλογος διὰ τὰ Θρησκευτικὰ δίδει «ΚΑΙΡΟ» εἰς τὸν κ. Γιαγκάζογλου;
Ἐξ αἰτίας τῶν διαφορετικῶν δημοσίων δηλώσεων τοῦ

Ὑπουργοῦ κ. Φίλη, μετὰ τὴν λήξη τῆς συναντήσεως, τὸ
βράδυ τῆς Τετάρτης 5.10.2016, ὁ Μακαριώτατος ἀνέφε-
ρε στὸ σεπτὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας ὅτι, σὲ τηλεφωνικὴ
ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε νωρὶς τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης
6.10.2016 τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱ. Συνόδου μὲ τὴν Κυ-
βερνητικὴ Ἐκπρόσωπο κ. Ὄλγα Γεροβασίλη, ἐδόθη ἡ
διαβεβαίωση ὅτι γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
ἰσχύουν τὰ ὅσα εἰπώθηκαν στὴ χθεσινὴ συνάντηση μὲ
τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ γι’ αὐτὸ κάθε ἄλλη ἐνέργεια εἶναι
προσωπικὲς ἑρμηνεῖες τοῦ καθενός».

Ἡ εἰσήγησις αὐτὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου προεκάλε-
σε τὴν ἄμεσον ἀντίδρασιν τοῦ τ. Ὑπουργοῦ Παιδεί-
ας κ. Ν. Φίλην, ὁ ὁποῖος προέβη εἰς τὴν ἀκόλουθον
δήλωσιν κατηγορῶν τὸν κ. Ἱερώνυμον διὰ μυθοπλα-
σίαν, συμφώνως πρὸς τὸν ἱστότοπον skai.gr τῆς 8ης
Μαρτίου 2017:

«Γιὰ τὸ ἱστορικό τῆς σύγκρουσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν καὶ τὶς αἰτίες ποὺ τὴν προκάλεσαν, ἔχω ἀναφερθεῖ
ἀναλυτικὰ στὴν ὁμιλία μου κατὰ τὴν τελετὴ παράδοσης-
παραλαβῆς τοῦ Ὑπουργείου στὶς 7 Νοεμβρίου 2016 καὶ
δὲν προτίθεμαι νὰ ἐπανέλθω. Τὰ γεγονότα εἶναι γνωστὰ
καὶ καμιὰ ἐκ τῶν ὑστέρων παραποίησή τους δὲν μπορεῖ
νὰ τὰ ἀναιρέσει ἢ νὰ τὰ διαστρεβλώσει. Ὅμως, ἐπειδή,
ὁ κύριος Ἱερώνυμος, ἐπικαλούμενος κατὰ τὴ σημερινή
του ὁμιλία στὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας, κάποια πρακτικὰ
δικῆς του συγγραφῆς καὶ ἐμπνεύσεως, βάζει στὸ στόμα
τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ ἄλλων, λόγια τὰ ὁποῖα οὐδέπο-
τε εἰπώθηκαν κατὰ τὴν συνάντηση τῆς 5ης Ὀκτωβρίου
2016, παραθέτω ἀπὸ τὰ ἐπίσημα πρακτικὰ τῆς Βουλῆς
τὸ σχετικὸ μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπόσπα-
σμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ πρωθυπουργοῦ κατὰ τὴν πρὸ
ἡμερησίας διατάξεως συζήτηση γιὰ τὴν Παιδεία στὶς 28
Σεπτεμβρίου 2016: 

»Ἀλέξης Τσίπρας: «…Ἐπαναλαμβάνω, λοιπόν, ὅτι
φέτος τὰ προγράμματα, στὰ ὁποῖα ἔχει καταλήξει τὸ
Ἰνστιτοῦτο, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν διακεκριμένοι θεολό-
γοι – καὶ ἔγινε πολὺ σοβαρή, κατὰ τὴν ἄποψή μου, δου-
λειὰ – θὰ πᾶνε στὰ σχολεῖα. Εἶναι δοκιμαστικὴ ἡ φετινὴ
χρονιά. Ἐὰν δὲν ἀρκοῦσε ἡ μία συνεδρία μὲ τὴν παρου-
σία τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας, θὰ ὑπάρξουν καὶ
ἄλλες. Θὰ ἀκούσουμε τὶς ἀπόψεις. Οὕτως ἢ ἄλλως, στὸ
τέλος τῆς χρονιᾶς θὰ ἀξιολογηθεῖ τὸ μάθημα. Καὶ πι-
στεύω ὅτι θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα οἱ ἐπιστήμονες τοῦ
Ἰνστιτούτου, τοῦ ΙΕΠ, νὰ καταγράψουν καὶ νὰ ἐνσωμα-
τώσουν τὶς παρατηρήσεις – γόνιμες παρατηρήσεις,
οὐσιαστικὲς παρατηρήσεις – καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς
Ἐκκλησίας. Καὶ σύγγραμμα θὰ ἔρθει τὴν ἑπόμενη χρο-
νιά...»

Στὸ ἀπόσπασμα αὐτό, ἀποτυπώνεται ἡ ἐπίσημη κυ-
βερνητικὴ θέση γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν, οἱ ὁποῖες , παρὰ τὴ δική μου ἀπομάκρυνση,
ὑλοποιοῦνται κανονικὰ στὰ σχολεῖα ὅλης τῆς Χώρας
ἀπὸ τὴ σημερινὴ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου, μὲ
βάση τὰ νέα ἀναλυτικὰ προγράμματα τοῦ ΙΕΠ. Ἀπὸ τὰ
παραπάνω, καθίσταται σαφές, ὅτι, οὐδέποτε ἡ κυβέρ-
νηση ὑποσχέθηκε στὴν Ἱεραρχία λύση ἀπὸ μηδενικὴ
βάση, οὔτε, βέβαια, δέχτηκε, ὁ ἀναγκαῖος διάλογος νὰ
ἔχει ὡς προϋπόθεση τὴ ματαίωση τῶν ἀλλαγῶν ἢ νὰ
ὁδηγεῖ σὲ συνδιαχείριση. Συζήτηση ναί, μὲ σεβασμὸ
στοὺς διακριτοὺς ρόλους Πολιτείας-Ἐκκλησίας, ἀλλά,
γιὰ τὰ μαθήματα ἡ τελικὴ ἀπόφαση εἶναι τῆς Πολιτείας.

Αὐτὴ τὴν ξεκάθαρη θέση τῆς κυβέρνησης, διατύπωσα
πρὸς τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Μ.Μ.Ε., ὡς ὑπουργὸς
Παιδείας, κατ` ἐντολὴν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἔξω ἀπὸ τὸ
Μέγαρο Μαξίμου, ἀμέσως μετὰ τὴ λήξη τῆς προανα-
φερθείσας συνάντησής μας μὲ τὸν κύριο Ἱερώνυμο καὶ
τοὺς ἄλλους τρεῖς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπήντησε τὴν ἰδίαν ἡμέραν καὶ
ἡ δήλωσις κατέστη γνωστὴ μέσῳ τοῦ δημοσιογρά-
φου τοῦ ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ.
Μ. Ἀδαμοπούλου, λέγων: 

«Μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν στὸν κ. Φίλη ὅσοι ἦταν
παρόντες στὴν συνάντηση… Μὴ θεωρήσουμε ὅτι
ὑπάρχει ἀντιμαχία μὲ τὸν κ. Φίλη, γιὰ νὰ τὴν ἐκμεταλ-
λεύονται. Ἂν ὑπάρχει ἐρώτημα ἢ ἀπορία τοῦ κ. Φίλη
μποροῦν νὰ τὴν ἀπαντήσουν ὅσοι ἦταν παρόντες, ὁ κ.
Πρωθυπουργός, ὁ κ. Καμμένος ἢ ἡ κ. Γεροβασίλη ἢ
ἀκόμη οἱ Ἀρχιερεῖς ποὺ ἦταν παρόντες ἐκεῖνο τὸ βράδυ
στὴ συνάντηση στὸ Μέγαρο Μαξίμου». 

Ἐνδεικτικὴ ἦτο καὶ ἡ στάσις τοῦ κ. Ἱερωνύμου, ὁ
ὁποῖος ἐπέλεξε νὰ παραστῆ ἐνωρὶς τὸ ἀπόγευμα εἰς
παρουσίασιν βιβλίου, ἡ ὁποία ἔκλεισε μὲ τὴν ὁμι-
λίαν τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου. Ἀργότε-
ρα κατὰ τὴν παρουσίασιν τοῦ Τόμου τῶν Πρα-
κτικῶν τοῦ Δ' Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου
μὲ θέμα: «Ἑλληνικὸς καὶ Εὐρωπαϊκὸς Διαφω-
τισμὸς» εἰς τὸ ἀκροατήριον ἐνεφανίσθη ὁ Γενικὸς
Γραμματεύς Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας κ. Γεώργιος Καλατζῆς, ὁ ὁποῖος ἤκουσε τὸν
Ἀρχιεπίσκοπον μὲ νόημα νὰ λέγη ἐνώπιον ὅλων τῶν
παρευρισκομένων μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ ἑξῆς:

«Στὶς μέρες μας βιώνουμε τὸ ἑξῆς παράδοξο: ἐνῶ
ἀνθεῖ ἡ ἐκπαίδευση ἐν ἀφθονίᾳ σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη,
ὑπάρχει ἀπερίγραπτη ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἔνδεια, ἡ
ὁποία μάλιστα ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἐξαθλίωση,
χωρὶς νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχή τους. Συμβαίνει λοιπὸν καὶ
σήμερα, στὴν τόσο προηγμένη μας ἐποχὴ μὲ τὴν ὑπερ-
περίσσεια γνώσεων, νὰ ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὰ φῶτα
μιᾶς οὐσιαστικῆς παιδείας καὶ τὴ σοφία φωτισμένων δι-
δασκάλων».

Τὴν σκυτάλην ἔλαβεν ὁ Κυβερνητικὸς ἐκπρόσω-
πος  κ. Δ. Τζανακόπουλος μὲ ἐπίσημον δήλωσίν του
τῆς 9ης Μαρτίου, ἡ ὁποία ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἐπίση-
μον ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπ. Παιδείας καὶ μὲ τὴν ὁποίαν
ἐκάλυψε τὸν κ. Φίλην ἀπαντῶν εἰς σχετικὸν ἐρώτη-
μα ὡς ἑξῆς: 

«Ἡ θέση τῆς Κυβέρνησης ὅσον ἀφορᾶ τὸ συγκεκρι-
μένο θέμα ἔχει ἐκφραστεῖ ἀπὸ τὸν τότε ἁρμόδιο ὑπουρ-
γό, ἀπὸ τὸν νῦν ἁρμόδιο ὑπουργὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν Πρωθυπουργὸ μὲ σχετικὴ παρέμβασή τους στὴ
Βουλή. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ θέση ἡ ὁποία ὑλοποιεῖται σήμε-
ρα, καθώς, ὅπως θὰ γνωρίζετε, συνεχίζεται ἕνας πολὺ
ἐποικοδομητικὸς διάλογος μεταξύ τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας καὶ τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε νὰ βρε-
θεῖ ἡ καλύτερη δυνατὴ λύση καὶ νὰ προχωρήσουμε
στὴν ἀλλαγὴ τοῦ προγράμματος σπουδῶν στὴ βάση
τῶν σύγχρονων ἀναγκῶν τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήμα-
τος. Οἱ συγκεκριμένες ἀποφάσεις θὰ ληφθοῦν ἀπὸ τὸ
ἁρμόδιο Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, ὅταν αὐτὴ
ἡ διαβούλευση ὁλοκληρωθεῖ στὴ βάση τοῦ χρονοδια-
γράμματος ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς ἔχει τεθεῖ ἐκ μέρους τῆς
ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας».

Πάντως ὁ κ. Π. Καμμένος ἐπεβεβαίωσε τὸν

Ἀρχιεπίσκοπον εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημε-
ρίδα «Ἀληθινὲς Εἰδήσεις» τῆς 11ης Μαρτίου

Ἀντιδράσεις εἰς τὴν εἰσήγησιν
τοῦ Σεβ. Ὕδρας

Ἡ συζήτησις διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
εἰς τὴν Ἱεραρχίαν συνεχίσθη τὴν ἑπομένην, 9ην
Μαρτίου, μὲ τὴν εἰσήγησιν τοῦ Σεβ.  Ὕδρας  μὲ  τί -
τλον: «Προτάσεις - Πορίσματα τῆς ὁρισθείσης ὑπὸ
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τριμελοῦς ἐξ
Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς περὶ τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν». Συμφώνως πρὸς τὸ ἀνακοινωθέν:

«Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπανέλαβε ὅτι κύριος στόχος τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ διαφύλαξη τῆς ὕπαρξης τοῦ μαθήμα-
τος καὶ ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀρχικῆς ἀπόφασης τῆς
Ἐκκλησίας, διὰ τῶν τριῶν θεμελιωδῶν αἰτημάτων, τὰ
ὁποῖα ἐναργῶς ἔχει διατυπώσει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
καὶ ἐνέκρινε τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας: 1) Ὑποχρεωτικότη-
τα τοῦ μαθήματος. 2) Διατήρηση τῶν ὡρῶν διδασκα-
λίας. 3) Ὀρθόδοξος προσανατολισμός. Προκειμένου νὰ
ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος αὐτός, «ἀπαιτεῖται διαρκῶς νὰ προσ -
παθοῦμε νὰ κτίζουμε γέφυρες καὶ νὰ ἀναπτύσσουμε
ἕνα τίμιο καὶ εἰλικρινῆ διάλογο τόσον μὲ τὴν ἐκπαιδευ-
τικὴ κοινότητα τῶν θεολόγων ὅσον καὶ μὲ τὴν ἑκάστοτε
ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε ἀναλυτικά
τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι καθιστοῦν τὸ μάθημα ὑποχρεω-
τικὸ καὶ τόνισε ὅτι δεύτερο σοβαρὸ θέμα εἶναι νὰ παρα-
μείνει ἡ ὀνομασία «Θρησκευτικά», γιατί αὐτὴ εἶναι θεμε-
λιώδης θέση, ὥστε τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ
διδάσκεται μόνον ἀπὸ Θεολόγους. 

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Εἰσηγητὴς ἀνέφερε ὅτι πρὶν τὴν κα-
τάθεση τῶν τελικῶν προτάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς δέον νὰ
ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν συγκεκριμένες προϋποθέσεις: α) Ἡ
Ἐκκλησία δέον νὰ ἀποφύγει ὁποιαδήποτε ἐμπλοκὴ σὲ
ἰδεολογικὲς ἔριδες εἴτε μεταξὺ θεολόγων εἴτε μεταξὺ πο-
λιτικῶν ὁμάδων εἴτε μεταξὺ ὁμάδων πολιτῶν. β) Εἶναι
ἀναγκαῖο νὰ ἐπιμείνουμε στὴν διατήρηση τοῦ ὑφισταμέ-
νου νομικοῦ καὶ θεσμικοῦ πλαισίου τοῦ Μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν. γ) Γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ Μάθημα δὲν νοεῖται
παρὰ μόνον ὡς κατέχον τὴν πρώτη θέση στὴν Παιδεία
τῶν παιδιῶν μας. δ) Ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ
μαθήματος εἶναι ἀπαραίτητη, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει
ὑποτίμηση τῆς ἀξίας του, ἀποδόμηση τῆς πίστης, πρό-
κληση σύγχυσης καὶ τὴν ταύτισή του μὲ κύρια χαρακτη-
ριστικὰ φανατισμό, ἐμπάθεια, συντηρητισμό, σκοτα-
δισμὸ ἢ ἀνόητο καὶ μειονεκτικὸ φιλελευθερισμό. ε) Ἀνα-
γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐποχὴ τῶν ἀμιγῶς θρησκευτικῶν κοι-
νωνιῶν καὶ ἐθνῶν ἤδη παρέρχεται. στ) Τὸ Μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν νὰ φανερώνει ξεκάθαρα τὴν ἀξία καὶ τὴν
ἐπικαιρότητά του, νὰ ἐκφράζει πειστικὰ τὴν ἀλήθεια μὲ
τόλμη, ἐλευθερία καὶ ὀμορφιά, νὰ μὴ κουράζει οὔτε νὰ
εἶναι ἀνιαρό, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἀξιόπιστο καὶ ἐνδιαφέρον, νὰ
καταδεικνύει τὴν τεράστια συμβολὴ τῆς ὀρθόδοξης πί-
στης στὸ Πνεῦμα, στὴν Τέχνη, στὸν Πολιτισμό. ζ) Ἡ
Ἱεραρχία διαλέγεται, διότι συναποφασίζει μὲ τὴν Πολι-
τεία γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν σ’ αὐτήν, ὡς τοῦτο ἀπορ-
ρέει ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους.
η) Ἡ παρουσίαση ἀπὸ τὸ μάθημα μιᾶς ὀρθόδοξης κο-
σμολογίας καὶ ἀνθρωπολογίας».

Ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις πρὸς τὰς θέσεις αὐτάς ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Ἀ. Λουδάρου
εἰς τὸ orthodoxia.info τῆς 9ης Μαρτίου 2017:

«Ὁρισμένοι ἱεράρχες πρότειναν νὰ μὴ συνεχιστεῖ ὁ
διάλογος καὶ ἡ Ἱεραρχία νὰ ἀποστείλει ἁπλὰ τὶς θέσεις
της στὸ Ὑπουργεῖο. Ἄλλοι τόνισαν πὼς ἡ Ἐκκλησία θὰ
πρέπει νὰ ἐμμείνει στὶς ἀποφάσεις τῶν προηγούμενων
συνεδριάσεων τῆς ΙΣΙ. Οἱ περισσότεροι ὡστόσο τόνι-
σαν πὼς ὁ διάλογος πρέπει νὰ συνεχιστεῖ.

Ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος τὸ
τελευταῖο διάστημα χειρίστηκε τὸ κομμάτι τῆς ἀνάλυσης
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σὲ ὅλες τὶς βαθμί-
δες, διαφώνησε κάθετα μὲ τὴν εἰσήγηση τοῦ μητροπολί-
τη Ὕδρας κάνοντας λόγο γιὰ ἀποσπασματικὴ ἐπιλογὴ
προτάσεων, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὑπαναχώρηση ἀπὸ τὶς βα-
σικὲς τοποθετήσεις τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὲς διαμορ-
φώθηκαν τόσο κατὰ τὴν κοινὴ συνεδρίαση τῆς ΔΙΣ μὲ
τοὺς Θεολόγους ὅσο καὶ κατὰ τὴν τελευταία συνεδρία
τῆς ΙΣΙ γιὰ τὸ θέμα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ὅσα ὑποστήριζε ὁ
ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν
πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο προκάλεσε τὴν ἐνόχληση τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου ἦταν ἡ παρέμβαση τοῦ μητροπολίτη Ἠλείας, ὁ
ὁποῖος φέρεται νὰ εἶπε πὼς ἄλλα ἀποφασίζει ἡ ΙΣΙ κι
ἄλλα γίνονται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρέμβει ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος ὁ ὁποῖος κάλεσε τὸ Σῶμα νὰ ψηφίσει, ὥστε νὰ
εἶναι σαφὴς ἡ θέση τῆς Ἱεραρχίας. Ἀπὸ τοὺς 62 παρόν-
τες Μητροπολίτες οἱ 57 ὑπερψήφισαν τὴν πρόταση τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, ἐνῶ ὑπῆρξαν δύο ἀρνητικὲς ψῆφοι,
δύο ἄκυρες καὶ μία λευκή. Στὴ μία ἐκ τῶν ἄκυρων ὁ
ἱεράρχης εἶχε γράψει «ναὶ στὸν διάλογο ὄχι στὸ νέο
πρόγραμμα».

«Ἂν κάποια στιγμὴ καταλάβω ὅτι δὲ μὲ ἀγαποῦν οἱ
ἀδελφοί μου θὰ φύγω νὰ πάω ἐκεῖ ποὺ ἀγαπάω ἐγὼ
καλύτερα, στὸ μοναστήρι μου» εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση τοῦ orthodoxia.info σημει-
ώνοντας πὼς «δὲν ἔχει γίνει καμία τέτοια ἔννοια, ἀλλὰ
τοὺς εὐχαριστῶ, γιατί ἀπὸ τοὺς 62 οἱ 57 κάθισαν στὸ
πλευρό μου καὶ αὐτὸ μὲ συγκινεῖ καὶ μοῦ δίνει δύναμη
περισσότερη».

Συμπεράσματα
Μὲ τὴν εἰσήγησίν του ὁ Σεβ. Ὕδρας ἐκάλυψε κατ’

οὐσίαν τὸν σύνδεσμον «ΚΑΙΡΟΣ», διότι ἀντὶ νὰ
λάβη θέσιν ὑπὲρ τοῦ ἐπισήμου καὶ πολυαρίθμου
σωματείου τῆς ΠΕΘ προέτεινε τὴν δῆθεν ἀπόστα-
σιν ἀπ’ ὅλους, ἐνῶ γνωρίζει ὅτι εἰς τὸ ΙΕΠ πρόσβα-
σιν ἔχουν τὰ μέλη τοῦ «ΚΑΙΡΟΣ». Παραλλήλως
ἔρριξε καὶ τὸ «δηλητήριον» ὅτι παρῆλθεν ἡ ἐποχὴ
ποὺ θὰ κατοικοῦν ἀμιγῶς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες εἰς
τὴν Ἑλλάδα (!) συμφωνῶν ἀπολύτως μὲ τὰς ἀπό-
ψεις τοῦ κ. Στ. Γιαγκάζογλου περὶ πολυπολιτισμικῆς
κοινωνίας. Τέλος, ἡ ἄποψίς του περὶ «κοσμολογίας
καὶ ἀνθρωπολογίας» συνδυαζομένη μὲ τὴν ἀπου-
σίαν ἀναφορᾶς εἰς τὸν «ὁμολογιακὸν» χαρακτῆρα
τοῦ μαθήματος (Ἀνεφέρθη μόνον εἰς ὀρθόδοξον
προσανατολισμόν, τὸν ὁποῖον ὑποστηρίζουν ὅλοι)
καταδεικνύει ἐναργῶς πρὸς τὰ ποῦ κατατείνει ὁ Σε-
βασμιώτατος. Διατηροῦμεν ὡστόσο ἐπιφυλάξεις,
διότι φέρεται νὰ εἶπεν ἐπίσης ὅτι οἱ φάκελοι ὑλικοῦ
εἶναι «Δούρειος Ἵππος» διὰ τὴν ἐπικράτησιν τοῦ
νέου προγράμματος.

Φαίνεται ὅτι ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος θὰ συγκλί-
νη πρὸς τὸ νέον πρόγραμμα… ἄλλωστε ἤδη ὁμάδες
ὑπὸ τὴν καθοδήγησιν τοῦ κ. Γιαγκάζογλου καὶ εἰς
γνῶσιν Ἱεραρχῶν προχωροῦν διὰ τὴν συγγραφὴν νέ-
ων ἐγχειριδίων. Οἱ πλείονες τῶν Ἱεραρχῶν ἔχουν τὴν
ψευδαίσθησιν ὅτι θὰ γίνη διάλογος; 

Τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, κατὰ τὸ ἐπίσημον
δεῖπνον ποὺ παρέθεσεν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρα-
τίας, ὁ κ. Δ. Κρεμαστινὸς, συμφώνως πρὸς τὴν ἐφη-
μερίδα «Καθημερινὴ» τῆς 11ης Μαρτίου, εἶπε πρὸς
τὸν Ἀρχιεπίσκοπον: «Μήπως θὰ ἦταν καλὴ ἰδέα
μαζὶ μὲ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ ὑπάρχει
καὶ μάθημα Θρησκειολογίας, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ μα-
θητὲς νὰ ἐπιλέξουν ἀνάμεσα στὰ δύο ἢ ἀκόμη καὶ
κανένα ἀπὸ τὰ δύο;» καὶ ὁ κ. Ἱερώνυμος ἠρκέσθη
εἰς ἕνα ὑπομειδίαμα. Αὐτὸς ποὺ ἐξανέστη –μὲ εὐγέ-
νειαν- ἦταν ὁ κ. Γαβρόγλου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Εὐσεβάστως μηνύω κανονικῶς, ἐνώπιον τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσ-
σηνίας κ. Χρυσόστομο (τὸν Σαββάτο), γιὰ τοὺς ἀκό-
λουθους πραγματικοὺς καὶ κανονικοὺς - νομικοὺς
λόγους:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗ-
ΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΑΙΤΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩ-
ΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟ-
ΣΤΟΜΟΥ (ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ), ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΡΟ-
ΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑ-
ΡΟΥΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ

Α.1. Τὰ πραγματικὰ περιστατικὰ τῆς συμπροσ -
ευχῆς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὁμιλίας τοῦ μηνυόμε-
νου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πα-
πικὴ λειτουργία τοῦ πρώην Ὀρθόδοξου ἀρχιμανδρί-
τη - καθηρημένου ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Σύνοδο
Κωνσταντινουπόλεως – ἀποστατήσαντος ἀπὸ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ σημερινοῦ παπικοῦ ἱερέα
κ. Γεωργίου Ντάγκα στὸν Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Ναὸ τῶν
Ἁγίων Νικολάου καὶ Ἀθανασίου Καλαμάτας, τὸν
ὁποῖο ὁ μηνυόμενος Μητροπολίτης Μεσσηνίας εἶχε
ἤδη παραχωρήσει γιὰ τέλεση παπικῶν λειτουργιῶν.                                                                  

Ὁ μηνυόμε-
νος, μὲ τὴν ἰδιό-
τητά του ἐκείνη
τοῦ Μητροπολίτη
Μεσσηνίας τῆς
Ὀ ρ θ ό δ ο ξ η ς
Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, στὶς 4-
12-2016 ἡμέρα
Κυριακή, παρέ-
στη προσωπικά,
συμπροσευχή-
θηκε   καὶ    πρα -
γ μ α τ ο π ο ί η σ ε
ἐκκλησιαστικὴ
ὁμιλία κατὰ τὴ
λειτουργία τοῦ
παπικοῦ ἱερέα κ.
Γεωργίου Ντάγ-
κα στὸν Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Νικολάου
καὶ Ἀθανασίου, ποὺ βρίσκεται ἔναντι τοῦ Μητροπολι-
τικοῦ Μεγάρου τῆς Ὀρθόδοξης Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μεσσηνίας καὶ τὸν ὁποῖο ἔχει παραχωρήσει ὁ μη-
νυόμενος Μητροπολίτης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν τέλεση παπικῶν λειτουργιῶν. 

Σημειωτέον ὅτι ὁ Πρόεδρος καὶ τά μέλη τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς συνοδικῆς περιόδου 2009-
2010, διέπραξαν παράβαση καθήκοντος, κατὰ πα-
ράβαση τοῦ κρατικοῦ Ποινικοῦ Κώδικα (ἄρθρο ...)
καὶ τῶν σχετικῶν ἱερῶν Κανόνων (...). Διότι ἔθεσαν
στὸ ἀρχεῖο καὶ παρέλειψαν νὰ παραπέμψουν γιὰ
ἀνάκριση τὴν ἀπὸ 10-2-2010 μηνυτήρια ἀναφορὰ
τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου Πατερικῶν Μελετῶν «Ὁ
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς» κατὰ τοῦ Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου (τοῦ
Σαββάτου), γιὰ παραχώρηση ἀπὸ τοῦτον πρὸς τοὺς
παπικούς τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων
Νικολάου καὶ Ἀθανασίου, ἔναντι τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Μεγάρου, στὴν Καλαμάτα, προκειμένου ἐκεῖνοι νὰ
τελοῦν παπικὲς λειτουργίες μέσα σὲ αὐτὸν τὸν
Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Ναό. 

Ἀποτέλεσμα τῆς ἐν λόγῳ παραβάσεως καθήκον-
τος τοῦ Μακαριώτατου Προέδρου καὶ τῶν μελῶν τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, συνιστᾶ ἡ παροῦσα Κανο-
νικὴ Μήνυση καὶ πάλι κατὰ τοῦ ἰδίου Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτη Μεσσηνίας γιὰ τὰ ἀναφερόμενα κανο-
νικὰ ποινικὰ ἀδικήματά του, τὰ  ὁποῖα ἀποτελοῦν
ἀναγκαία συνέπεια τῆς ἀνωτέρω παραλείψεως τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. 

* * *
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑ-

ΒΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕ-
ΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΑΙΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗ-
ΝΥΟΜΕΝΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ-
ΤΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τὰ ὡς ἄνω πραγματικὰ περιστατικὰ τὰ ὁποῖα
προκλήθηκαν ἀπὸ τὴν ὑπαίτια συμπεριφορὰ τοῦ
μηνυόμενου Μητροπολίτη Μεσσηνίας εἶναι τὰ ἑξῆς:
α) Συμπροσευχή του καὶ β) Ἐκκλησιαστική του Ὁμι-
λία κατὰ τὴν παπικὴ λειτουργία τοῦ πρώην Ὀρθόδο-
ξου ἀρχιμανδρίτη - καθηρημένου ἀπὸ τὴν Πατριαρ-
χικὴ Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως – ἀποστατήσαν-
τος ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ σημερινοῦ πα-
πικοῦ ἱερέα κ. Γεωργίου Ντάγκα στὸν Ὀρθόδοξο
Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Νικολάου καὶ Ἀθανασίου Καλα-
μάτας, τὸν ὁποῖο ὁ μηνυόμενος Μητροπολίτης Μεσ-
σηνίας εἶχε ἤδη παραχωρήσει γιὰ τέλεση παπικῶν
λειτουργιῶν (ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὴν ἀπὸ 10-
2-2010 μηνυτήρια ἀναφορά μου κατὰ τοῦ ἰδίου Μη-
τροπολίτη Μεσσηνίας, ἡ ὁποία, κατὰ παράβαση τοῦ
Νόμου καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, κατὰ τὰ ἀνωτέρω,
τέθηκε στὸ ἀρχεῖο ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). 

Τοῦτα τὰ πραγματικὰ  περιστατικά:
1 – Συγκροτοῦν τὴν ὑποκειμενικὴ ὑπόσταση (δη-

λαδὴ τὸν δόλο, μὲ τὴν κανονικὴ ποινικὴ ἔννοια τοῦ
ὅρου) ἰδίως τῶν κατωτέρω ἀναφερόμενων ἐκκλη-
σιαστικῶν ποινικῶν ἀδικημάτων, γιὰ τὴ διάπραξη
τῶν ὁποίων ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κανονικῶς
μηνύεται μὲ τὴν παροῦσα. Διότι ὁ μηνυόμενος γνώ-
ριζε τὴν ἀντικειμενικὴ ὑπόσταση τῶν κατωτέρω ἀνα-
φερόμενων ἐκκλησιαστικῶν ποινικῶν ἀδικημάτων,
καὶ ἤθελε τὴν παραγωγὴ τῶν στοιχείων τῆς ἀντικει-
μενικῆς τους ὑπόστασης μὲ τὴ ἑκούσια καὶ ὑπαίτια
συμπεριφορά του. 

2 - Συγκροτοῦν τὴν ἀντικειμενικὴ ἰδίως τῶν κατω-
τέρω ἀναφερόμενων ἐκκλησιαστικῶν ποινικῶν ἀδι-
κημάτων, γιὰ τὴ διάπραξη τῶν ὁποίων ὁ Μητροπολί-
της Μεσσηνίας κανονικῶς μηνύεται μὲ τὴν παροῦ -
σα:

Α. Κανόνες ποὺ τιμωροῦν κληρικοὺς 
ποὺ συμπροσεύχονται μὲ αἱρετικοὺς

Κανόνας 10 Ἀποστόλων, Κανόνας 45 Ἀποστό-
λων, Κανόνας 46 Ἀποστόλων, Κανόνας 64 Ἀποστό-
λων, Κανόνας 33 Συνόδου Λαοδικείας, Κανόνας 37
Συνόδου Λαοδικείας.

Β. Κανόνας ποὺ τιμωρεῖ κληρικοὺς 
ποὺ συμπροσεύχονται

μὲ καθαιρεμένους κληρικοὺς
Κανόνας 11 Ἀποστόλων

Γ. Κανόνες ποὺ τιμωροῦν κληρικοὺς 
ποὺ παραχωροῦν Ὀρθόδοξους ναοὺς 

σὲ αἱρετικοὺς γιὰ τέλεση
αἱρετικῶν τελετῶν

Κανόνας 21 Συνόδου Γάγγρας, Κανόνας 6 Συνό-

δου Λαοδικείας, Κανόνας 58 Ἀποστόλων
Δ. Ἡ καταδίκη τῶν Παπικῶν ὡς αἱρετικῶν 
ἀπὸ δεκαπέντε (15) Ὀρθόδοξες Συνόδους,

Οἰκουμενικές, Ἁγίες καὶ Μεγάλες
ἢ Ἐνδημοῦσες

Ὁ Παπισμὸς ἔχει καταδικαστεῖ δογματικὰ ὡς
αἵρεση ἀπὸ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Συνό-
δους, Οἰκουμενικές, Ἁγίες καὶ Μεγάλες ἢ Ἐνδημο-
ῦσες, ἐτῶν 879, 1009, 1054, 1341, 1347, 1351,
1441, 1443, 1450, 1484, 1722, 1727, 1838, 1848
καὶ 1895. Γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους εἶναι ἀνίσχυρες
ἐκκλησιολογικῶς καὶ κανονικῶς 1) οἱ Ἐγκύκλιοι
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1902
καὶ ἰδίως τοῦ 1920, ὅταν οἱ αἱρετικοὶ (ἢ ἑτερόδο-
ξοι), γιὰ πρώτη φορά σὲ Ὀρθόδοξα ἐκκλησιαστικὰ
κείμενα (ἢ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα),
ὀνομάστηκαν ἐντελῶς ἐσφαλμένα ἀπὸ πλευρᾶς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησιολογίας «ἀναδενδράδες (=
κλάδοι) τοῦ Χριστιανισμοῦ» καὶ «Ἐκκλησίες», 2) ἡ
ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας μὲ τοὺς Παπικοὺς (μὲ τὸν
παραπλανητικὸ ὡς πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους τίτλο
«ἄρση ἀναθεμάτων», ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα,
κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Βατικανοῦ «ἀποκατάσταση
κοινωνίας») τοῦ 1965, καὶ 3) τὸ Κείμενο τοῦ Μπα-
λαμὰντ τοῦ 1993 τῆς Μεικτῆς Θεολογικῆς Ἐπι-
τροπῆς Παπικῶν καὶ Ὀρθοδόξων, μὲ τὸ ὁποῖο
διαπιστώνεται ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι αἵρεση,
ἀλλὰ «ἀδελφὴ Ἐκκλησία» μὲ ἔγκυρα μυστήρια. 

Σημειωτέον ὅτι οἱ ἐκπρόσωποι καὶ οἱ ὀπαδοὶ
τοῦ Παπισμοῦ δὲν ἔχουν ἐκδηλώσει μετάνοια γιὰ

τὶς πλάνες τους,
ἤτοι ἰδίως α) γιὰ
τὴν φράγκικη
καινοτομία τοῦ
μὴ προβλεπό-
μενου στὴν
Ὀ ρ θ ό δ ο ξ η
Ἐκκλησιολογία
καὶ στὸ Ὀρθό-
δοξο Κανονικὸ
Δίκαιο  «δογμα-
τικοῦ» πρωτείου
ἐ π ι σ κ ο π ι κ ῆ ς
ἐξουσίας ἐπὶ
ὅλης τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Πάπα
Ρώμης, β) γιὰ
τὴν καινοτομία
τοῦ φράγκικου

filioque, ποὺ ἔχει καταδικαστεῖ ἀπὸ τὴν Η΄ Οἰκου-
μενικὴ Σύνοδο καὶ τὸ ὁποῖο ἔρχεται σὲ εὐθεῖα
ἀντίθεση μὲ τὸ ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως
Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως «Καὶ εἰς τὸ Πνε ῦμα
τὸ Ἅγιον… τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον…»,
γ) γιὰ τὴν φράγκικη καινοτομία τῆς νεοπλατω-
νικῆς, αὐγουστίνιας, σχολαστικῆς, θεολογίας, ἡ
ὁποία ἔχει παταγωδῶς καταρρεύσει ἀπὸ τὴν ἀνά-
πτυξη τῶν ἐπιστημῶν στὴ μετανεωτερικὴ ἐποχή,
δεδομένου ὅτι συνιστᾶ φιλοσοφικὴ – ἀριστοτελικὴ
(ὀρθολογιστικὴ) ἑρμηνεία τῶν ἀποκαλυμμένων
ἀληθειῶν, καὶ ἡ ὁποία, ὡς ἐκ τούτου, δὲν ἔχει κα-
μία ἀπολύτως σχέση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πνευματι-
κότητα τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τῆς κάθαρσης
– φωτισμοῦ – θεώσεως. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Μηνύω τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσ-

σηνίας κ. Χρυσόστομο (τὸν Σαββάτο) τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὰ ἀνωτέρω
ἀναφερόμενα ἐκκλησιαστικὰ ποινικὰ ἀδικήματα,
καὶ ζητῶ τὴν, κατὰ τὸν Νόμο 5382/1982 «περὶ
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καὶ τῆς πρὸ αὐτῶν
διαδικασίας» καὶ τοὺς ὡς ἄνω ἀναφερόμενους
Ἱεροὺς Κανόνες, κανονικὴ ποινικὴ δίωξη καὶ ἐπι-
βολὴ τῶν προβλεπόμενων κανονικῶν κυρώσεων
στὸν μηνυόμενο.  

Προτείνω ὡς μάρτυρα πρὸς ἀπόδειξη τοῦ πε-
ριεχομένου τῆς Κανονικῆς μου Μηνύσεως τὸν κ.
Κωνσταντῖνο Γκίνη, κάτοικο Θεσσαλονίκης. 

Ἐπισυνάπτω καὶ ἐπικαλοῦμαι τὰ κατωτέρω
ἀναφερόμενα ἔγγραφα:

1 – τὴν ἀπὸ 10-2-2010 Μηνυτήρια Ἀναφορά
μου πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 

2 – τέσσερις (4) ἔγχρωμες φωτογραφίες ἀπὸ
τὴν τέλεση τῆς παπικῆς λειτουργίας ἐκ μέρους
τοῦ παπικοῦ ἱερέα κ. Γεωργίου Ντάγκα στὸν
Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Νικολάου καὶ
Ἀθανασίου, ἔναντι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου,
στὴν Καλαμάτα στὶς 19-2-2016, 

3 – τὸ ἄρθρο τοῦ παπικοῦ ἱερέα κ. Γεωργίου
Ντάγκα στὴν ἐφημερίδα «Καθολικὴ» (φύλλο 179
τῆς 20-6-2016) μὲ τίτλο «ΑΓΙΑ ΔΩΡΕΑ» στὸν
Ἅγιο Ἀνδρέα Πάτρας, 

4 – τὸ ἄρθρο τῆς δημοσιογράφου Γιώτας Κον-
τογεωργοπούλου μὲ τίτλο «Ὁ καθολικὸς παπάς,
ποὺ ἀγάπησαν ὅλοι οἱ Πατρινοὶ – Ἦρθε ἀπὸ τὸ
Λονδίνο, κερνάει «μακαρονάδες νεολαίας», καὶ
φέρνει στὴν ἐκκλησία ἀκόμη καὶ… Ὀρθόδοξους»
(http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/299
392). 

Ζητῶ ἀκριβὲς ἀντίγραφο τῆς παρούσας κανο-
νικῆς μηνύσεώς μου. 

Ἀθήνα, 9-3-2017
Μὲ τιμὴ

Γιὰ τὸ μηνῦον 
Ὀρθόδοξο Κέντρο Πατερικῶν Μελετῶν 

«Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς»
Μάριος Ἰ. Πηλαβάκης

Δρ. Βυζαντινῆς Φιλοσοφίας

Κανονική Μήνυσις 
κατὰ τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Σεβ. Μεσσηνίας μὲ τὸν πρώην πριμάτο τῶν Ἀγγλικανῶν

Τελευταῖα ἐπιχειρεῖται, ἀπὸ γραφικοὺς νοσταλγοὺς
τοῦ σκοτεινοῦ θρησκευτικοῦ παρελθόντος, ἕνα θανάσι-
μο πισωγύρισμα στὸ σκοτάδι καὶ τὴ σκιὰ τοῦ θρησκευτι-
κοῦ θανάτου. Μιὰ ἕωλη (= μπαγιάτικη) προσπάθεια
τραγικῶν προσώπων, οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τὸ ὕψος τῆς
ἀξίας τῆς θεοσέβειας καὶ τῆς φιλοσοφίας τῶν Ἑλλήνων
προγόνων μας, προσπαθοῦν, μὲ καταφανῆ ἐπιπολαι-
ότητα, νὰ ἐπαναφέρουν τὴν παλαιὰ πλάνη τῶν εἰδώλων
τοῦ σκότους,  αὐτοῦ τοῦ μύθου τῆς νοσηρᾶς φαντασίας
τοῦ εἰδωλολατρικοῦ πανθέου, ποὺ ἔχει ἐλεγχθεῖ καὶ
ἀμφισβητηθεῖ πλήρως ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανίστηκε καὶ
μάλιστα δημόσια καὶ μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα, ἀπὸ
ἐπιφανεῖς φιλοσόφους προγόνους μας τῆς ἀρχαιότη-
τος: Ὅμηρο, Ἡσίοδο, Σόλωνα, Αἴσωπο, Θαλῆ, Πυ-
θαγόρα, Ξενοφάνη, Χίλωνα, Ἡράκλειτο, Αἰσχύλο,
Πίνδαρο, Σοφοκλῆ, Εὐριπίδη, Σωκράτη, Ἀντισθένη,
Φιλόλαο, Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη, Ἐπίκουρο, Μέναν-
δρο.

Ὅλοι αὐτοὶ καὶ πολλοὶ ἄλλοι μίλησαν γιὰ ἕνα Θεό,
μὲ οὐσία Ἀΐδιο, Ἀγέννητο, Αἰώνιο, Δημιουργὸ καὶ
Κυβερνήτη τοῦ Σύμπαντος κόσμου, Παντοδύναμο,
Πάνσοφο, Παντογνώστη, Πανταχοῦ παρόντα, Προ-
νοητὴ καὶ Κύριο τῶν πάντων, Προστάτη τῶν τα-
πεινῶν καὶ ἀντίθετο τῶν ὑπερηφάνων, Αὐτάρκη, καὶ ὅτι
ὅλες αὐτὲς τὶς ἰδιότητες τὶς κατέχει ὁ ἕνας, ἀλλὰ
«Ἄγνωστος» γιὰ αὐτοὺς Θεός.

Οἱ Φιλόσοφοι αὐτοὶ πρόγονοί μας τοῦ «σπερμα-
τικοῦ λόγου (= ποὺ περιέχει τὰ στοιχεῖα τῶν πραγμά-
των, τῆς ἀληθινῆς ἀλήθειας, ὅπως τοὺς χαρακτηρίζουν
προσφυέστατα οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας), θεωροῦνται καὶ εἶναι οἱ πρόδρομοι καὶ διδά-
σκαλοι τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανισμοῦ. Οἱ Χριστιανοὶ
πρὸ Χριστοῦ, τοὺς ὁποίους ἡ Μητέρα Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας τοὺς τιμᾶ δεόντως, τοποθετώντας τους
στοὺς πρόναους τῶν Ἱερῶν Ναῶν της.

Πρῶτος ποὺ ἀναγνώρισε τὸ βάθος, τὸν πλοῦτο καὶ
τὴ μεγάλη ἀξία καὶ ἀποστολὴ ποὺ ἔχει γιὰ ὁλόκληρο τὸν
κόσμο ἡ Θεοσέβεια καὶ ἡ φιλοσοφία τῆς γλώσσας τῶν
προγόνων μας, ὑπῆρξε ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός. Ὅταν τὸν πληροφόρησαν οἱ μαθητές
Του, ὅτι τὸν ζητοῦν Ἕλληνες ἀναφώνησε εὐχαριστημέ-
νος «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῆ ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου» (Ἰωάν. 12, 22-24), ἐννοώντας βέβαια τὴν
ἀναγνώριση καὶ τὴν ἀξία ποὺ θὰ ἔδινε στὴ διδασκαλία
του ἡ Ἑλληνικὴ Θεοσέβεια καὶ ἡ φιλοσοφημένη πλού-
σια γλώσσα σὲ ὁλόκληρο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο, ὅταν
ἀργότερα θὰ ἀποστείλει τοὺς μαθητές Του στὰ πέρατα
τῆς γῆς, γιὰ νὰ κηρύξουν καὶ νὰ μαθητεύσουν «πάντα
τὰ ἔθνη» (Ματθ. 28, 19-20), ἀφοῦ καὶ πάλι εἶχε φροντί-
σει, ὥστε νὰ ὁμιλεῖται ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα σὲ ὁλόκληρο
τὸν τότε γνωστὸ κόσμο μὲ τὸν Ἕλληνα Μέγα Ἀλέξαν-
δρο, καὶ προσέτι ἐπέτρεψε νὰ γραφεῖ ἡ οὐράνια διδα-
σκαλία Του στὴν θεοθαύμαστη γλώσσα τῶν Ἑλλήνων,
στὴν γλώσσα μας. 

Τὸν ἴδιο σεβασμὸ ἔδειξαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ οἱ
Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ὄχι μόνον ὡς
πρὸς τὸν πλοῦτο καὶ τὸ βάθος τῆς Ἑλληνικῆς θεοσέβει-
ας καὶ τῆς φιλοσοφημένης γλώσσας μας, ἀλλὰ καὶ ὡς
πρὸς τὰ θρησκευτικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν Ἑλλήνων προ-
γόνων μας, σχετικὰ μὲ τὶς ἑορτὲς τῆς 25 Δεκεμβρίου καὶ
τὴν 6 Ἰανουαρίου, τὴ Νηστεία καὶ τὰ διάφορα νεκρικὰ

ἔθιμα, ἀφοῦ πρῶτα τοὺς ἔδωσε τὸ ἀληθινὸ περιεχό-
μενό τους. Ἕνα ἱερὸ καθῆκον πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ θεο-
σέβεια ποὺ ἔπραξε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὡς διά-
δοχος θρησκεία τῆς εἰδωλολατρίας. Πάτησε στὶς βάσεις
τῆς εἰδωλολατρίας ὁ Χριστιανισμός, καὶ τῆς ἔδωσε τὸ
πραγματικό, τὸ ἀληθινό της περιεχόμενο. Εἶναι ἡ ἱστο-
ρικὴ αὐτὴ συνάντηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Χριστια-
νισμοῦ ποὺ συνοδοιπόρησαν ἁρμονικότατα, καὶ
ἄλλαξαν τὸν ροῦν τῆς τοῦ ἀνθρώπου ἱστορίας.

Αὐτὴ ἡ Ἱερὴ ἱστορικὴ πραγματικότητα ἀγνοεῖται
ἀπὸ μιὰ δράκα ἄθλιων νεκραναστῶν τῆς θρησκευτικῆς
παρακμῆς τοῦ παρελθόντος, ποὺ ἀγνοοῦντες  τὸ  πρα -
γματικὸ βάθος τῆς Ἑλληνικῆς θεοσέβειας, τὴν ἱερότητα
καὶ τὸ βάθος τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας προσπαθοῦν, νὰ
ἐπιστρέψουν στὸ ἔκτρωμα τῆς πλάνης τοῦ σκότους καὶ
τῆς σκιᾶς τοῦ θρησκευτικοῦ θανάτου τοῦ παρελθόντος. 

Μήπως κάποιοι θὰ ἔβλεπαν μὲ καλὸ μάτι, νὰ ἐπα-
νερχόταν καὶ ἡ προτέρα τοῦ δωδεκαθέου λατρεία τοῦ
Κρόνου; Ἡ ἀρχαία θρησκεία ἦταν μιὰ κατάσταση ὑπο-
βάθμισης ἀξιῶν, ὅταν οἱ θεοὶ ἔφταναν σὲ εὐτελῆ ἐπίπε-
δα. Γι’ αὐτὸ καὶ φωτεινὰ πνεύματα τῆς ἀρχαιότητος  τοῦ
«σπερματικοῦ λόγου», ἀντέδρασαν δυναμικὰ σὲ αὐτὴ
τὴν ἀνδρομορφικὴ διαστροφὴ τοῦ Θείου. Ἀλήθεια,
ποιὸς ἠθικὸς χαρακτήρας θὰ δεχόταν μὲ ταπεινὲς ἀδυ-
ναμίες τὸν... « πατέρα τῶν θεῶν » καὶ μάλιστα ἐρωτύλο; 

Ὅλοι θὰ πρέπει νὰ τιμᾶμε τὸ παρελθόν μας, ἀλλὰ
ὄχι μὲ τρόπο ποὺ νὰ ὑποτιμᾶ τὴν νοημοσύνη μας. Δὲν
ὑπάρχει χῶρος στὴν ἐποχή μας γιὰ νέους Ἰουλιανούς,
οὔτε καὶ γιὰ νέους Θεοδοσίους. Ἡ ἱστορία ἔχει λάβει τὴν
πορεία της, καὶ ὁ Ἕλληνας ἔχει ἀγκαλιάσει τὸν ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ, τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ του,  καὶ τὴν
θεωρεῖ τροφό του καὶ πνεύμονά του.

Ὁ Χριστιανισμὸς ἐμφανίστηκε σὲ ἐποχὴ πνευμα-
τικῆς παρακμῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἡ ἀρχαία θρησκεία
ἦταν ἕνα συνονθύλευμα Ἀνατολικῶν δοξασιῶν καὶ ἡ φι-
λοσοφία ἕνα ἀναμάσημα παλαιῶν ἀπόψεων. Ὁ Χρι-
στιανισμὸς ἔδωσε νέα ὤθηση στὸν Ἕλληνικὸ πολι-
τισμό. Οἱ μεγάλες ἰδέες τῆς ἀρχαιότητος καὶ τὰ Ἰδανικά
της ἐπεβίωσαν καὶ μεταφέρθηκαν στὴν σημερινὴ Ἑλλά-
δα μέσῳ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ Λεωνίδας ἔγινε Παλαι-
ολόγος καὶ Ἀθανάσιος Διάκος. Ὁ Σωκράτης ἔγινε Γε-
ώργιος Πλήθων καὶ Ρήγας Φεραῖος. Ὁ Φειδίας ἔγινε
Ἀνθέμιος καὶ Θεόφιλος κλπ. κλπ.  

Οἱ Ἕλληνες ἄλλαξαν θρησκευτικὴ λατρεία τέσσε-
ρες φορὲς ἀναζητώντας τὸ ἀληθινὸ Φῶς. Αὐτὸ κατακτή-
θηκε τὰ τελευταῖα 2.000 καὶ πλέον χρόνια, ὁπότε ἡ
εὐλογημένη Χώρα μας, (ὁ νέος περιούσιος λαὸς τοῦ
ζῶντος Θεοῦ), ἔγινε τόπος ἁγιασμοῦ, ὅπου ἑκατοντά-
δες Ἕλληνες Ἅγιοι κοσμοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας. 

Λοιπόν, ἂς ἀναζητήσουν, ὅλοι αὐτοὶ οἱ θιασῶτες
τοῦ εἰδωλολατρικοῦ παρελθόντος, τὴν ἀλήθεια τοῦ
Εὐαγγελίου καί, θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι δὲν θὰ ἀπογοη-
τευτοῦν. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴχαμε τὴν τιμή, νὰ ἐκχρι-
στιανίσουμε τόσους λαούς  καὶ νὰ τοὺς προσφέρουμε
τὸ δρόμο τῆς Ἀλήθειας τοῦ Ἑνὸς Ζῶντος Θεοῦ,
ἀλλὰ καὶ τὸν πολιτισμό. Γιὰ 2.000 καὶ πλέον χρόνια ἤδη
ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει τὴν ξεχωριστή του πορεία στὸν κό-
σμο μαζὶ μὲ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ του.

Τὸ παρελθὸν πρέπει νὰ τὸ τιμᾶμε μὲ εἰλικρίνεια καὶ
μὲ σεβασμό. Ὄχι μὲ θεατρινισμοὺς καὶ κούφια λόγια.
Δὲν εἶναι τιμὴ στὴν ἱστορία μας ἡ προβολὴ κάποιων πα-
ρωχημένων περὶ τῶν δώδεκα θεῶν ἀντιλήψεων, ποὺ
ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα μεταχριστιανικὰ χρόνια εἶχαν παρα-
φθαρεῖ καὶ εἶχαν ὑποστεῖ τὴν ἐπιβολὴ Ἀνατολικῶν δοξα-
σιῶν, ὅπως τῆς Ἴσιδος καὶ τοῦ Μίθρα.

Δυστυχῶς εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ ἔμειναν
ἀσύδοτοι, νὰ σκέφτονται, νὰ μιλᾶνε καὶ νὰ ἐκφράζονται
οἱ ἀνισόρροποι καὶ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου, θὰ ὑποφέ-
ρουν οἱ γνωστικοί, ἂν δὲν ληφθοῦν σοβαρὰ μέτρα
προστασίας τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

Ἐπαναφορὰ εἰς τὸ Δωδεκάθεον
εἶναι δεῖγμα ἰδεολογικῆς συγχύσεως

Γράφει ὁ πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς,
θεολόγος, Ἐκκλ/κός Συνήγορος, Ἐπ/μος πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τώρα καὶ στὴν Ἀθήνα, σὲ δύο προβολές, ἡ ταινία ΑΥ-

ΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ἡ ζωή καὶ τὰ ἔργα του.
Μέρος Α΄: «Φωνὴ βοῶντος» (ἀπὸ τὴ γέννησι μέχρι τὴ
χειροτονία του σὲ ἐπίσκοπο). Μέρος Β΄: «Σκοπὸν δέ-
δωκά σε» (ἀπὸ τὴν ἐνθρόνισι στὴ Φλώρινα μέχρι τὴν
κοίμησί του): Τὴν Κυριακὴ 26 Μαρτίου 2017 & τὴ Δευ-
τέρα 27 Μαρτίου 2017 ὥρα 7μ.μ. στὴν αἴθουσα τῆς
ὁδ. Ζωοδ. Πηγῆς 44 - Ἐξάρχεια. Εἴσοδος ἐλευθέρα.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ

Στὸ βιβλίο «Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΜΑΣΚΑ» τοῦ Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασι-
λοπούλου ἀποκαλύπτονται τὰ προδοτικὰ
σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν κατὰ τῆς Ἁγίας
μας Ἐκκλησίας καὶ ὅλες οἱ προσπάθειες γιὰ
τὴν προετοιμαζομένη ἕνωση ὅλων τῶν
θρησκειῶν.

Τιμᾶται 8€
Ζητῆστε το στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Βιβλιοπω-

λεῖα. Ἀποστέλλεται καὶ ἐπὶ ἀντικαταβολῇ.
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τὴν δήλωση Μπαλφοὺς (2.11.1917), τὴν ἵδρυση τῆς Κοινωνίας τῶν
Ἐθνῶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ κινήματος ἑνώσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν
κρατῶν μὲ τὸ βιβλίο τοῦ Κουντενχάβε - Καλλέργη «Πανευρώπη»
(1923), τὸ ὁποῖο ἀποτέλεσε τὴν ἀπαρχὴν τῶν διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς
Εὐρώπης κινήσεων» καὶ ὅσα συνέβησαν μὲ τὸν οἰκουμενισμὸ τὸ
1920. Ὅμως, ἐπειδὴ μετὰ μία δεκαετία προσπαθειῶν οἱ ἀντιχριστια-
νικὲς δυνάμεις ἀπέτυχαν, προώθησαν τὸν Χίτλερ καὶ ὀργάνωσαν
τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ὥστε ἐπὶ τῶν ἐρειπίων αὐτοῦ νὰ
ὁλοκληρώσουν τὰ ἑνοποιητικὰ καὶ σιωνιστικά του σχέδια. Ὁ οἰκου-
μενισμός, ὁ σιωνισμὸς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση ἐπιτίθενται,
ὅταν οἱ ἄνθρωποι εὑρίσκονται ξεριζωμένοι, ἀγωνίζονται νὰ ἐπιζή-
σουν καὶ πενθοῦν τὰ ἀγαπητά τους πρόσωπα. Ὅταν οἱ λαοὶ ἐπα-
νέρχονται στὴν κανονικὴ ζωή ἀντιστέκονται καὶ μετριάζουν τὴν ἐπι-
τυχία τῶν ἀντιχριστιανικῶν σχεδίων. Γιὰ παράδειγμα, δὲν ἐπέτυχαν
τὴν δημιουργία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν
ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν. Προκάλεσαν ὅμως τεράστια τραύματα στὸ
Γένος μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸ νὰ εὑρίσκεται σὲ Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Ὁ καθημερινὸς ἀγώνας γιὰ τὴν ἀποσύνδεση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μὲ ὅλα τὰ διαθέσιμα πνευματικὰ μέσα καὶ
τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν συνεχίζε-
ται. Ὅπως καὶ ἡ ἐπιχείρηση ἀναστάσεως τῶν Πατριαρχείων Κων-
σταντινουπόλεως, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καὶ τῶν ὑπολοίπων
πατρίδων τῆς καρδιᾶς μας, εἴτε εὑρίσκονται στὴν Βόρειο Ἤπειρο,
τὸ Μοναστήρι τοῦ κατεχομένου ἀπὸ τοὺς Σκοπιανοὺς τμήματος τῆς
Μακεδονίας, τὴν Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου καὶ τὴν Κερύνεια. Τὰ γε-
γονότα θὰ δείξουν ἂν βαδίζουμε πρὸς τὴν Ἀνάσταση τοῦ Γένους,
τὴν ὁποία ἐπιδιώκουμε ἢ θὰ ἔλθουν χειρότερες μέρες, ὅπως ὑπο-
στηρίζουν κάποιοι.

ΣΕΙΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΩΦΕΥΟΥΝ;
κόσμου, ὁ ὁποῖος κλυδωνίζεται ταρασσόμενος ὡς ὑπὸ κυμάτων
πολλῶν λόγῳ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἑτεροδιδασκαλιῶν, αἱ ὁποῖαι διε-
τυπώθησαν κατὰ καιροὺς ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγά-
λην Σύνοδον (ΑκΜΣ) τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης.

Ἐκ προοιμίου σᾶς ἀναφέρω, ὅτι τὰ ὅσα θὰ ἀναγνώσετε καταγ-
γελλόμενα κατωτέρω δὲν εἶναι καρπὸς ἀντιπαθείας ἢ ἀπαρεσκείας
εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου οὔτε κἂν πνεῦμα ἀντιλογίας ἢ
ἄλλης τινὸς κακοθυμίας ἔναντι αὐτοῦ, ἡ νόμιμος δὲ προσφυγή μου
εἰς Ὑμᾶς γίνεται καθηκόντως, μὲ πρόδηλον πνευματικὴν ἀνησυχίαν,
μὲ πεποίθησιν ἀληθείας καὶ ἀπὸ ἔντονον καὶ δικαιολογημένον ἐνδια-
φέρον. Κατανοῶ ἀπολύτως ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον τελεῖ
ὑπὸ αἰχμαλωσίαν. Ἡ σῴζουσα ἀλήθεια εἰς τὴν ἡνωμένην «Μίαν,
Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» εἶναι τὸ ζητούμενον,
καὶ αὐτὸ ἐπιθυμοῦμε νὰ καταφανῇ χωρὶς φόβον καὶ πάθος. Ἐκ πα-
ραλλήλου ἡ ἀναίρεσις ὑφ᾽ Ὑμῶν τῶν διατυπωθεισῶν ἑτεροδιδα-
σκαλιῶν θὰ προλάβῃ τὸ ἐπαπειλούμενον νέον σχίσμα εἰς τοὺς κόλ-
πους τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀνασκοποῦντες λοιπὸν τὴν μέχρι σήμερον πορείαν τοῦ πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν χῶρον
τῆς Ἐκκλησίας θὰ παρουσιάσωμεν μερικὰ σημεῖα, διὰ τῶν ὁποίων
στοιχειοθετοῦνται αἱ ἑτεροδιδασκαλίαι αὐτοῦ.

1.α΄) Ὁ Παναγιώτατος, ἀπὸ τὰ χρόνια διευρύνσεως τῶν σπουδῶν
του, εἰς τὴν διδακτορικήν του διατριβὴν μὲ τίτλον «Περὶ τὴν κωδικο-
ποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθο-
δόξῳ Ἐκκλησίᾳ» ἐκθέτει τὰς ἀπόψεις του διὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας
ποὺ ῥυθμίζουν τὰς σχέσεις τῶν ὀρθοδόξων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους διὰ
τῶν ἑξῆς: «Δὲν δύνανται», γράφει, «νὰ ἐφαρμοσθοῦν σήμερον καὶ
πρέπει νὰ τροποποιηθοῦν αἱ διατάξεις αἱ κανονίζουσαι τὰς σχέσεις
τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρή-
σκους. Δὲν δύναται ἡ Ἐκκλησία νὰ ἔχῃ διατάξεις ἀπαγορευούσας τὴν
εἴσοδον εἰς τοὺς ναοὺς τῶν ἑτεροδόξων καὶ τὴν μετ᾽ αὐτῶν συμπροσ -
ευχήν, καθ᾽ ἣν στιγμὴν αὕτη διὰ τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς προσεύ-
χεται ἀπὸ κοινοῦ μετ᾽ αὐτῶν διὰ τὴν τελικὴν ἕνωσιν ἐν τῇ πίστει, τῇ
ἀγάπῃ, τῇ ἐλπίδι. Περισσοτέρα ἀγάπη πρέπει νὰ “ἀρδεύσῃ” πολλὰς
κανονικὰς διατάξεις πρὸς “ζωογονίαν”. Ἐπιβάλλεται τροποποίησις
ὁρισμένων διατάξεων ἐπὶ τὸ φιλανθρωπότερον καὶ ρεαλιστικώτερον.
Ἡ Ἐκκλησία δὲν δύναται καὶ δὲν πρέπει νὰ ζῇ ἐκτὸς τόπου καὶ χρό-
νου».

Οἱ ἱ. Κανόνες, διὰ τοὺς ὁποίους γίνεται λόγος ἀνωτέρω, διὰ τῆς
συνεχοῦς παραβάσεώς των ἔχουν καταργηθῆ ἐν τῇ πράξει. Ἡ ἑτε-
ροδιδασκαλία ἔγινε πρᾶξις. Ἁπλῶς μὲ τὴν ΑκΜΣ ἔγινε προσπάθεια
νὰ περιβληθῇ σιωπηλῶς μὲ συνοδικὸν κῦρος. Αἱ θέσεις αὐταὶ τοῦ
Παναγιωτάτου δὲν ἀποτελοῦν ἑτεροδιδασκαλία, καὶ αἱ παραβάσεις
ἱεροκανονικὰ παραπτώματα; Ἀσφαλῶς.

β΄) Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα οἱ ἱ. Κανόνες χαρακτηρίζονται ὡς
μὴ ἔχοντες στοιχεῖα φιλανθρωπίας καὶ ρεαλισμοῦ. Ὅτι πάσχουν ἀπὸ
ξηρασίαν, καὶ θὰ ἀναζωογονηθοῦν, ἐὰν ποτισθοῦν μὲ νάματα ἀγά-
πης. Δηλαδή, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα παρήγαγε, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καρ-
ποὺς (τοὺς ἱ. Κανόνας) ἐστερημένους ζωογόνου ἀγάπης; Ὅμως αἱ
ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν Συνόδων ξεκινοῦν μὲ τὸ
«Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν»· πῶς εἶναι δυνατὸν αἱ ἐκφάν-
σεις αὐταὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ μὴ ἔχουν στοιχεῖα φιλανθρωπίας
καὶ ρεαλισμοῦ, νὰ πάσχουν ἀπὸ ξηρασίαν καὶ νὰ ἔχουν ἀνάγκην ἀπὸ
τὴν ζωογόνον ἀγάπην τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδα-
σκαλία;

2.α΄) Κατὰ τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τοῦ Φαναρίου 30-11-1998 ὁ Παν -
αγιώτατος προσφωνῶν τὴν Παπικὴν ἀντιπροσωπίαν λέγει μεταξὺ
ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς· «Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. Kee-
ler καὶ λοιποὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ οἱ ἀποτελοῦντες τὴν Ἀντιπροσωπίαν
τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, …Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον
εἰς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπα-
σιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως
καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα
ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ, ὅπως
ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων. …Εἴθε νὰ ἀξιώσῃ ἡμᾶς ὁ Κύ-
ριος νὰ ἴδωμεν καὶ τὴν ἀνάστασιν τῆς ἑνότητος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Κα-
θολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. Ἀμήν» (περ. «Ἐπίσκε-
ψις» τ. 563/1998, σελ. 22-29).

Παρατηροῦμεν εἰς τὸ ἀπόσπασμα αὐτό, ὅτι ἡ τοποθέτησις τοῦ Πα-
ναγιωτάτου ἔναντι τῶν ἱ. Κανόνων δὲν παραμένει ἁπλῶς ἡ ἰδία, ἀλλὰ
ἐπεκτείνεται ἀκόμη καὶ εἰς τὰ πρόσωπα τῶν θεοφόρων πατέρων, οἱ
ὁποῖοι χαρακτηρίζονται «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως». Οἱ ἅγιοι
Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὡς πύργοι ἄσειστοι καὶ ὡς ἀστέρες πολύφωτοι
τοῦ νοητοῦ στερεώματος, κατὰ τὸν ὑμνῳδόν, φωτίζουν τὸν δρόμον
ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθῶμεν ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἶναι «θύ-
ματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως». Νὰ εἴπωμεν, ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς
αὐτὸς ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τοὺς ἀναριθμήτους μάρτυρας καὶ ὁσιο-
μάρτυρας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ τίμιον αἷμά τους ἐπότισαν καὶ ποτίζουν τὸ
ἀειθαλὲς δένδρον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἡ θέσις
αὐτὴ ἑτεροδιδασκαλία;

β΄) Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα διαβάζουμε, ὅτι ὁ Παναγιώτατος
διατυπώνει ἐνώπιον τῆς Παπικῆς ἀντιπροσωπίας τὴν εὐχὴν «νὰ
ἀξιώσῃ ἡμᾶς ὁ Κύριος νὰ ἴδωμεν καὶ τὴν ἀνάστασιν τῆς ἑνότητος τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. Ἀμήν».
Δηλαδή, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πάσχει κατὰ τὴν ἑνότητά της καὶ
δὲν εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὅπως μέ-
χρι τώρα πιστεύομεν; Ἡ ἑνότης τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησιας εἶναι νεκρὰ καὶ περιμένει τὴν ἀνάστασίν της;

γ΄) Ὁ Παναγιώτατος τὸ 1991, ὡς μητροπολίτης Φιλαδελφείας, μι-
λώντας σὲ παπικούς, εἶχε διατυπώσει μίαν διαφοροποιημένην ἀπὸ
τὰ Ὀρθόδοξα δεδομένα Ἐκκλησιολογίαν· «Δὲν εἶναι δυνατό», εἶπε,
«νὰ θεωρήσουμε ὅτι, εἴτε ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, εἴτε ἐσεῖς οἱ Ρωμαι-
οκαθολικοί, ἔχουμε ἀποκλειστικὴ ἰδιοκτησία τὴν διαδοχὴ τῆς ἀρχαίας
Ἐκκλησίας» (περιοδικὸν «Ἐπίσκεψις» τ. 464/1-7-1991, σ. 9). Ὥστε
ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ ὄντως Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστο-
λικὴ Ἐκκλησία, ἀπώλεσε τὴν αὐτοσυνειδησίαν της, εἶναι νεκρὰ καὶ
περιμένει διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ δῇ τὴν ἀνάστασίν της; Εἶναι ἢ
δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;

3. α΄) Ὁ Παναγιώτατος πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τὸ
Βατικανὸν τὴν 27-6-1995 καὶ ὁμιλῶν σὲ νεαροὺς παπικοὺς εἶπε με-
ταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς· «Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἐν Κυρίῳ εὐλογημέ-
να καὶ ἀγαπητά..., συνεορτάζομεν ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύσις (ἐννοεῖ τὴν
θρονικὴν ἑορτὴν τῆς ῾Ρώμης). Θεοῦ τὸ δῶρον... Ἑορτάζομεν, διότι
εἴμεθα ἡ ἐπὶ γῆς πορευομένη κοινωνία τῶν Ἁγίων..., εἶναι δὲ ἡ ἑορτὴ
τῆς Ἐκκλησίας πεπληρωμένη, ὅταν εἶναι παροῦσα καὶ συνεορτάζου-
σα ἡ νεολαία... Ἐλάβατε διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσμα-
τος τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Φέρετε ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ με-
τώπῳ ὑμῶν τὰ σημεῖα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (περιοδικὸν «Ἐπί-
σκεψις» τ. 520/31-7-1995, σσ. 19, 20, 5 καὶ 6).

Δηλαδή, δὲν μᾶς χωρίζει τίποτε; Ἀπὸ πότε ἀπέκτησαν Χάριν τὰ
μυστήρια τῶν Παπικῶν; Αὐτὴν τὴν παρακαταθήκην παρελάβομεν
ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλη-
σίας μας; Δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;

4. α΄) Ὁ Παναγιώτατος κατὰ τὴν ὁμιλίαν του τὴν 4-11-1994, σὲ δια-
θρησκειακὴν συνάντησιν εἰς τὴν ἰταλικὴν πόλιν Riva del Garda, ὅπου
ὡμίλησε σὲ παρισταμένους ἡγέτας διαφόρων θρησκειῶν, εἶπε·
«Πρέπει νὰ συμβάλωμεν, ὥστε νὰ φέρωμεν εἰς τὸ προσκήνιον τὰς
πνευματικὰς ἀρχὰς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφωσύνης καὶ τῆς
εἰρήνης. Πράγματι, διὰ τὸν λόγον αὐτὸν συνεκεντρώθημεν ἐδῶ!
Αὐτὸς εἶναι ἕνας τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ δυνάμεθα
νὰ βοηθήσωμεν αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι κυβερνοῦν. Ἡ βαθεῖα καὶ σταθερὰ
πνευματικότης μας ἔρχεται εἰς ὀξεῖαν ἀντίθεσιν μὲ τὸν ἐγκόσμιον χα-
ρακτῆρα τῆς συγχρόνου πολιτικῆς. …Αὐταὶ αἱ δυνατότητες ἀνακύ-
πτουν ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν φύσιν τῆς ἰδιότητος ποὺ φέρομεν, ἄνδρες
καὶ γυναῖκες, ὡς κλητοὶ τοῦ Θεοῦ. Ὡς μία κοινότης πίστεως δυνάμε-
θα νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὸν κοσμικὸν οὑμανισμὸν καὶ τὸν ἐθνικισμὸν
μὲ ἀγάπην, μὲ πνεῦμα Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τὸν ὑγιῆ σεβασμόν μας
πρὸς τὴν παράδοσιν. Ἀλλὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν μόνον
ἐὰν εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν τῷ πνεύματι τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, “Δημιουργοῦ τῶν
πάντων, ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων”, Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι,
Προτεστάνται καὶ Ἑβραῖοι, Μουσουλμᾶνοι καὶ Ἰνδουϊσταί, Βουδδισταὶ
καὶ Κομφουκιανισταί…» (περιοδικὸν «Ὀρθοδοξία» τοῦ Πατριαρχεί-
ου, τ. Ὀκτωβρ.-Δεκεμβρίου 1994, κατὰ μετάφρασιν). Ἀγαστὴ συν -
εργασία τῶν κληρικῶν μὲ τοὺς κυβερνήτας τῶν λαῶν ὑπὸ τὸ προ-
πέτασμα τῆς ἀγάπης!

Δηλαδή, ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης Χριστὸς ἔχασε τὸ φῶς του, τὰς
πνευματικάς του ἀξίας, ἔγινε φανάρι ποὺ τρεμοσβήνει, καὶ αὐτὸ ποὺ
μᾶς ἀπέμεινεν εἶναι «νὰ φέρωμεν εἰς τὸ προσκήνιον τὰς πνευματικὰς
ἀρχὰς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφωσύνης καὶ τῆς εἰρήνης»;

Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα καλεῖ νὰ ἑνωθοῦν «ἐν τῷ πνεύματι
τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, “Δημιουργοῦ τῶν πάντων, ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων”,
Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καὶ Ἑβραῖοι, Μου-
σουλμᾶνοι καὶ Ἰνδουϊσταί, Βουδδισταὶ καὶ Κομφουκιανισταί…». Κύ-
ριε, ἐλέησον!... Δηλαδὴ εἰς τὸν ἴδιον Θεὸν πιστεύουν Χριστιανοί,
Μουσουλμᾶνοι, Ἰνδουϊσταί, Βουδδισταὶ καὶ Κομφουκιανισταί...; Δὲν
εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;

Δυστυχῶς ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Παναγιωτάτου πάσχει· δὲν εἶναι
Ὀρθόδοξος, εἶναι Οἰκουμενιστική.

β΄) Ὁμιλῶν ὁ Παναγιώτατος τὴν 20-12-2001 εἰς τὴν Α΄ Διαθρη-
σκειακὴν Συνάντησιν τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἀπευθυνόμενος σὲ ἐκπρο-
σώπους τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν χρησιμοποίησε ὁμο-
ειδῆ Θεολογία καὶ διὰ τοὺς ἀλλοθρήσκους (Ἰουδαϊσμοῦ, Μουσουλ-
μανισμοῦ, Χριστιανισμοῦ) καὶ εἶπε· «Παρακαλοῦμεν θερμῶς ἑαυτοὺς
καὶ ἀλλήλους νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς πιστούς μας καὶ τὸν κόσμον ὅλον
ἀνόθευτον τὸ εἰρηνοποιὸν μήνυμα τοῦ ἑνὸς καί μόνου ἀληθινοῦ
Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς συνεκέντρωσεν ἐν τῇ ἀγάπῃ Του ἐνταῦθα.
…Ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες εἰς ἕνα προσωπικὸν Θεὸν ἔχομεν τὴν ἐμπει-
ρίαν τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης, ἡ ὁποία ἐγκαθίσταται εἰς τὴν

ψυχήν μας καὶ πληροῖ καὶ ἀναπαύει αὐτήν, ὅταν ἀποκαθίσταται ἡ κοι-
νωνία τῶν προσωπικῶν ὑπάρξεων τοῦ ταπεινοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ
μεγάλου Θεοῦ… Ἐὰν σταθῶμεν μὲ τὸ προσῆκον δέος ἀπέναντι τῶν
προσωπικῶν ἀναζητήσεων ἑκάστης ψυχῆς, ἡ ὁποία, γεννηθεῖσα εἰς
ὡρισμένην θρησκευτικὴν παράδοσιν, ἀνοίγει τὰς πτέρυγάς της διὰ
νὰ πετάξῃ εἰς ἀναζήτησιν τοῦ Ἠγαπημένου, ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἔχο-
μεν ἀνθρώπινον χρέος νὰ σεβασθῶμεν ἀπολύτως τὴν προσωπικὴν
πορείαν ἑκάστου πρὸς τὴν ὑπερτάτην ἀγάπην. Τότε ἐναγκαλιζόμεθα
ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχὴν αὐτὴν καὶ παρακολουθοῦμεν ἐν ἄκρᾳ σιωπῇ καὶ
προσευχῇ τὴν πορείαν της, εἴτε συμβαδίζει μὲ ἡμᾶς (τοὺς Χριστια-
νοὺς) εἴτε ἀκολουθεῖ ἄλλον δρόμον (λ.χ. τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἢ τὸ Ἰσλάμ),
διότι ὁ Ἠγαπημένος Θεός, ὁ Κύριός της, τὴν ἀναμένει καὶ θὰ τῆς δείξῃ
τὸν δρόμον. Δὲν χρειάζεται ἀπὸ μέρους ἡμῶν οὐδεμία βία, οὐδεμία
πίεσις, μόνον στοργὴ καὶ εἰρήνη» (περιοδικὸν «Ἐπίσκεψις» τ.
603/31-12-2001).

Ἔχουν λοιπὸν καὶ οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Μουσουλμᾶνοι τὴν ἐμπειρίαν
τοῦ ἑνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ, τοῦ πλήρους ἀγάπης ἀληθινοῦ Τριαδι-
κοῦ Θεοῦ; Ἔτσι κατανοεῖ ὁ Παναγιώτατος τὸ «Τζιχάντ» τῶν μου-
σουλμάνων ἢ τὰς ἐκκαθαριστικὰς ἐπιχειρήσεις τῶν Ἰσραηλιτῶν; Ἡ
θεολογία τοῦ Παναγιωτάτου δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος. Εἶναι ἐπηρεα-
σμένη ἀπὸ τὴν βλάσφημον θεωρίαν τῶν Ἀβρααμικῶν θρησκειῶν,
τὴν ὁποίαν διετύπωσεν ὁ Γάλλος Ἰσλαμολόγος Louis Massignon
(1883-1962), δι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ θεολογία του παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν Ὀρθό-
δοξον τοιαύτην. Δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;

5. α΄) Συνεπὴς πρὸς τὴν καινοφανῆ ἐκκλησιολογίαν του, ὁ Πανα-
γιώτατος ἔχει παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν θεόθεν καθωρισμένην ἀποστολὴν
τῆς Ἐκκλησίας «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτί-
ζοντες αὐτούς…» (Ματθ. 28,19). Δὲν ἐπιδιώκει νὰ ὁδηγήσῃ ἑτερο-
δόξους καὶ ἑτεροθρήσκους εἰς τὴν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ διε-
κήρυξε «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» εἰς τὸ Durban τῆς Ν. Ἀφρικῆς τὴν 17-3-
2001 σὲ μήνυμά του μὲ τὴν εὐκαιρίαν Παγκοσμίου Διασκέψεως λέ-
γοντας· «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ἐπιδιώκει νὰ πείσῃ τοὺς
ἄλλους περὶ συγκεκριμένης τινὸς ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας ἢ τῆς
ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει νὰ τοὺς μεταστρέψῃ εἰς συγκεκριμέ-
νον τινὰ τρόπον σκέψεως» (ἱστοσελίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τῆς Ἐσθονίας· www.orthodoxa.org/GB/patriarchate/speech/ statem-
ent.htm). Εἰς τὴν θείαν ὅμως Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,
εἰς τὴν εὐχὴν ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως μετὰ τὸν καθαγιασμόν, παρα-
καλοῦμεν τὸν Κύριον λέγοντες· «τοὺς ἐσκοτισμένους ἐπισυνάγαγε·
τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ
καὶ ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ». Πῶς θὰ γίνῃ αὐτό; διὰ τῆς σιωπῆς καὶ
ὄχι διὰ τῆς μαθητείας καὶ τοῦ κηρύγματος; Διὰ τῆς σιωπῆς θὰ γίνῃ ἡ
εἰσδοχὴ τῶν ἑτεροδόξων καὶ τῶν ἑτεροθρήσκων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
Του; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει «ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς,
ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ» (Ρωμ. 10, 17). Εἰς τὴν Κόρινθον ὁ ἴδιος
Ἀπόστολος λαμβάνει συγκλονιστικὸν μήνυμα ἀπὸ τὸν Κύριον· «...
μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς» (Πράξ. 18, 9). Δὲν εἶναι ἡ θέ-
σις αὐτὴ τοῦ Παναγιωτάτου καταστρατήγησις Κυριακῆς ἐντολῆς; Δὲν
εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;

β΄) Ὁ Παναγιώτατος προσφέρει ὡς δῶρον τὸ Κοράνιον καὶ τὸ ὀνο-
μάζει ἱερὸν καὶ ἅγιον. Τὴν 29-10-2009 μετέβη εἰς τὴν Ἀτλάντα τῶν
Η.Π.Α., ἐπισκέφθηκε τὸν πρόεδρον τῆς Coca-Cola κ. Muhtar Kent
καὶ τοῦ προσέφερεν ἕνα Κοράνιον λέγοντας· «Ἔχω ἕνα μικρὸ ἀνα-
μνηστικό. Μικρὸ καὶ σπουδαῖο. Ἀναμνηστικὸ (γιὰ) τὸν Muhtar. Αὐτὸ
εἶναι τὸ Ἅγιο Κοράνιο, τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν μουσουλμάνων ἀδελφῶν
μας» (www.youtube.com/watch?v= 5p7DqpeTJM8). Δυστυχῶς τὴν
χειρονομίαν αὐτὴν τὴν ἐμιμήθησαν καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς ἐπὶ μεγάλῳ
σκανδαλισμῷ τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν.

γ΄) Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον προωθεῖ τὸν κοινὸν ἑορτασμὸν
τοῦ Πάσχα μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν. Τὸν κοινὸν ἑορτασμὸν
προωθοῦσε ἀρχικὰ τὸ Βατικανὸν ἀπὸ τὸ 1960, τὸν στόχον του ὅμως
αὐτὸν τὸν ἐπισημοποίησε κατὰ τὴν Β´ Βατικανὴν Σύνοδον (1965) καὶ
τὸν ἀπεδέχθη ὁ μακαριστὸς πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος ἔγι-
νεν ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς ἰδέας αὐτῆς. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 150 πρωτ. 420/26-5-1995 ἐγκύκλιόν
του ἔκανε λόγον διὰ «τὸν καθορισμὸν κοινῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ
ὑφ᾽ ἁπάντων τῶν χριστιανῶν τῆς Μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πά-
σχα». Ἀγνοεῖ ὁ Παναγιώτατος ἢ περιφρονεῖ τὰ περὶ τούτου διακε-
λευόμενα ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων;

6. ῾Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σὲ παλαιότερον δη-
μοσίευμά του εἰς τὸ Ρωμαιοκαθολικὸν περιοδικὸν «The National Ca-
tholic Reporter» (in the January 21, 1977) ἔγραψε τὰ ἑξῆς ἀποκα-
λυπτικὰ τῶν προθέσεών του διὰ τὴν μέλλουσαν νὰ συνέλθῃ Παν -
ορθόδοξον Σύνοδον: «Οἱ δικοί μας στόχοι εἶναι ἴδιοι μὲ αὐτοὺς τοῦ
πάπα Ἰωάννου 23ου νὰ ἐκσυγχρονίσωμεν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ
προωθήσωμεν τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Ἐπίσης, ἡ Σύνοδος θὰ
σημάνῃ τὸ ἄνοιγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς μὴ Χριστιανι-
κάς θρησκείας καὶ εἰς ὁλό́κληρον τὴν ἀνθρωπό́τητα. Αὐτὸ́ σημαί́νει
μίαν νέ́αν στάσιν ἔναντι τοῦ Ἰσλά́μ, τοῦ Βουδδισμοῦ́, τοῦ συγχρόνου
πολιτισμοῦ́ καὶ ὅ́σον ἀφορᾷ ́τὰς ἐπιδιώξεις διὰ ἀδελφό́τητα χωρὶ́ς ρα-
τσιστικὰς διακρίσεις ... μὲ ἄ́λλα λό́για θὰ σημά́νῃ τὸ τέ́λος δώδεκα
αἰώνων ἀπομονώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί́ας». Συνεπῶς
«ὅπερ ἔδει δεῖξαι»!

Tὸ Ἀγγλικὸ κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς· In an article dating back from when
Ecumenical Patriarch Bartholomew was still a Metropolitan, in the
journal The National Catholic Reporter, the Patriarch said the follo-
wing, revealing his intentions for the Pan-Orthodox Council: “Our
aims are the same as John’s (Pope John XXIII): to update the Church
and promote Christian unity... The Council will also signify the ope-
ning of the Orthodox Church to non-Christian religions, to humanity
as a whole. This means a new attitude toward Islam, toward
Buddhism, toward contemporary culture, toward aspirations for bro-
therhood free from racial discrimination...in other words, it will mark
the end of twelve centuries of isolation of the Orthodox Church.”[4] 

[4] “Council Coming for Orthodox”, interview by Desmond O’Gra-
dy, The National Catholic Reporter, in the January 21, 1977 edition.
See also:http://orthodoxinfo.com/ecumenism/towards.aspx.

Μακαριώτατε, Ἅγιοι Συνοδικοί.
Ἐκ τῶν παρατεθέντων ἀνωτέρω σταχυολογημάτων ἀποδεικνύε-

ται, ὅτι ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖ -

ος εἶχε τὴν ἀτυχῆ ἔμπνευσιν νὰ διατυπώσῃ ἑτεροδιδασκαλίας καὶ
νὰ ὑποπέσῃ οὕτως εἰς σωρείαν ἱεροκανονικῶν παραβάσεων, αἱ
ὁποῖαι καταδικάζονται ὑπὸ τῶν κατωτέρω παρατιθεμένων ἱερῶν
Κανόνων.

στ΄ Κανὼν τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Αἱρετικοὺς δὲ λέγομεν,
τούς τε πάλαι τῆς Ἐκκλησίας ἀποκηρυχθέντας, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα
ὑφ᾽ ἡμῶν ἀναθεματισθέντας· πρὸς δὲ τούτοις, καὶ τοὺς τὴν πίστιν μὲν
τὴν ὑγιῆ προσποιουμένους ὁμολογεῖν, ἀποσχίσαντας δὲ καὶ ἀντισυν -
άγοντας τοῖς κανονικοῖς ἡμῶν ἐπισκόποις».

ι΄ Ἀποστολικός· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικοῦ ἢ ἀφωρισμένου δι᾽
ἀφορισμοῦ τιμωρεῖται».

με΄ Ἀποστολικός· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικῶν συνεπάγεται ἀφο-
ρισμὸν διὰ κληρικούς, ἀλλ᾽ οὗτοι ἐπὶ πλέον καθαιροῦνται, ἐὰν δεχθ-
ῶσι τοὺς αἱρετικοὺς ὡς κληρικούς».

ξδ΄ Ἀποστόλων· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικῶν συνεπάγεται ἀφο-
ρισμόν. Ἐὰν γίνῃ εἰς συναγωγὴν Ἑβραίων ἢ αἱρετικῶν, συνεπάγεται
καθαίρεσιν διὰ κληρικὸν καὶ ἀφορισμὸν διὰ λαϊκόν».

στ΄ Λαοδικείας· «Αἱρετικοὶ μὴ ἀπαρνούμενοι τὴν αἵρεσιν ἑαυτῶν
ἐμποδίζονται εἰσελθεῖν εἰς Ναὸν Ὀρθόδοξον».

ξη΄ Ἀποστόλων· «Χειροτονία, βάπτισμα κ.λπ. μυστήρια αἱρετικῶν
ἄκυρά εἰσι».

ιδ΄ Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου· «Γάμος μεθ᾽ αἱρετικῶν ἢ ἀλλοθρή-
σκων ἀπαγορεύεται».

ρλα΄, ρλβ΄, ρλγ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Τοπικῆς Συνόδου (418 ἤ 419
μ.Χ.)· κανόνες οἱ ὁποῖοι ὑπενθυμίζουν τὸ ἱερὸν χρέος τῶν Ἐπισκό-
πων τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν αἱρετικῶν (τῶν πεπλανημένων) εἰς τοὺς
κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

ζ΄ Ἀποστόλων· «Εἴ τις Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος τὴν
ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετὰ Ἰουδαίων
ἐπιτελέσῃ, καθαιρείσθω».

Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι τὸ Πανάγιον Πνεῦμα δὲν συνηγορεῖ εἰς
τὴν καταπάτησιν τῶν ἱερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὴν ἐπίπνοιάν
Του διετυπώθησαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρας, οἱ
ὁποῖοι οὐδέποτε ὑπῆρξαν θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως.

Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι οἱ Κανόνες τῶν Ἱερῶν Σύνόδων εἶναι Ἁγιο-
πνευματικοὶ καὶ διατυπώθηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας μὲ φιλαν-
θρωπίαν, ἀγάπην καὶ ρεαλισμόν, αἰσθανόμεθα δὲ τὴν ζωογόνον
δρόσον καὶ τὴν διαχρονικότητά των, ὅταν καλούμεθα νὰ τοὺς ἐφαρ-
μόσωμεν, χωρὶς νὰ χρειάζωνται ἀναζωογόνησιν ἀπὸ τὴν παναίρε-
σιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἐπειδὴ φρονοῦμεν ὅτι διὰ τῶν ἀνωτέρω ἑτεροδιδασκαλιῶν καὶ
τῶν ἱεροκανονικῶν παραπτωμάτων τοῦ Παναγιωτάτου ἐπέρχεται με-
γάλος σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, μὲ ὁρατὸν
πλέον τὸν κίνδυνον σχίσματος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι ἀκολουθοῦν καὶ μερικοὶ ἄλλοι κληρικοὶ τὸν
Παναγιώτατον εἰς τὰς ἱεροκανονικὰς του παραβάσεις καὶ ὑπάρχει
κίνδυνος αὐτὸ νὰ γενικευθῇ καὶ νὰ γίνῃ θεσμὸς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον
Ἐκκλησίαν.

Ἐπειδὴ διὰ τῆς συγκλήσεως τῆς ΑκΜΣ, τῆς ὑπὸ ἐξωεκκλησια-
στικῶν παραγόντων –ὅπως ἀπεδείχθη– ἐπιβληθείσης, ἔγινε προσ -
πάθεια νὰ περιβληθοῦν μὲ Συνοδικὸν κῦρος ὅλα τὰ μέχρι σήμερα
ἀντικανονικῶς λεχθέντα καὶ πραχθέντα ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διὰ νὰ μένουν ἀναν-
τίρρητα εἰς διηνεκές.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Παρακαλοῦμεν τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-

σίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως συσκεφθεῖσα καθ᾽ ἑαυτὴν διαπιστώσῃ καὶ
κάνῃ δεκτὴν τὴν κατάγνωσιν τῶν ἀνωτέρω ἑτεροδιδασκαλιῶν, ἀπο-
κηρύξῃ δὲ καὶ καταδικάσῃ αὐτὰς ὡς ἀντικειμένας τῇ ὀρθῇ διδασκα-
λίᾳ τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀπο-
στολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἐφαρμοσθῶσι τὰ ὑπὸ τῶν
ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμενα, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ κοπάσῃ ὁ
κλυδωνισμὸς ὄχι μόνον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ὅλης
τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Πλείονα στοιχεῖα θὰ καταθέσω διὰ λεπτομεροῦς Ὑπομνήματός
μου, ὅταν κληθῶ ὑπὸ τοῦ Ἀνακριτοῦ. Μάρτυρας προτείνω τοὺς κα-
τωτέρω:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ: 

Σεβ. Μητροπολίτην Κονίτσης κ. Ἀνδρέαν, ΚΟΝΙΤΣΑΝ,
Σεβ. Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιον ΣΠΑΡΤΗΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Ἠλείας κ. Γερμανόν, ΠΥΡΓΟΝ,
Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεον, ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ΠΕΙΡΑΙΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, Ν. ΣΜΥΡΝΗΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδας κ. Παῦλον, ΓΛΥΦΑΔΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ΚΥΘΗΡΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶν, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίαν,

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Μόρφου κ. Νεόφυτον - ΜΟΡΦΟΥ Κύπρου,
Σεβ. Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον - ΛΕΜΕΣΟΝ Κύπρου,
Σεβ. Μητροπολίτην Ἀντινόης Παντελεήμονα Λαμπαδάριον - ΚΑ-

ΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:

Πρωτοπρεσβύτερον π. Γεώργιον Μεταλληνόν, Ὁμ. Καθηγητὴν τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,

Πρωτοπρεσβύτερον π. Θεόδωρον Ζήσην, Ὁμ. Καθηγητὴν τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.,

κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην, Ὁμ. Καθηγητὴν Δογματικῆς τῆς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.,
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΙΕΡΕΙΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ: 

Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιον Ἀναστασίου, Προηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ
Μεγάλου Μετεώρου, Καλαμπάκαν,

Ἀρχιμ. π. Μάξιμον Καραβᾶν, Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Μηλοχωρίου Ἐορδαίας, Πτολεμαΐδα

Ἀρχιμ. π. Γρηγόριον Χατζηνικολάου, Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Ἁγ.
Τριάδος Γατζέας Βόλου,

Ἀρχιμ. π. Σαράντην Σαράντον, Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀμαρούσιον

Ἀρχιμ. π. Νικόδημον Πετρόπουλον, Προϊστάμενον ἱ. Ν. Ἁγίου Παύ-
λου Πατρῶν - Πάτρας,

Ἀρχιμ. π. Παῦλον Δημητρακόπουλον, Θεολόγον (Mr Θεολογίας),
Διευθυντὴν τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς,
Πειραιᾶ

Ἀρχιμ. π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρον, Ἱεροκήρυκα, Ἱ. Μητροπόλεως Κο-
νίτσης, Κόνιτσαν,

Ἀρχιμ. π. Κύριλλον Κωστόπουλον, (Dr. Θεολογίας) Ἱεροκήρυκα Ἱ.
Μητροπόλεως Πατρῶν, Ἀσημάκη Φωτήλα 14-16 - τ.κ. 262 24 Πά-
τρας,

Πανοσ. Ἱερομον. Δαμασκηνόν, Κελλίον Φιλαδέλφου Ἁγίου Ὄρους,
Καρυὰς

Πρωτ/ρον π. Πέτρον Heers, διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Α.Π.Θ, e-mail: info@ uncutmountain.com,

Πρωτ/ρον π. Ἀναστάσιον Γκοτσόπουλον, Θεολόγον, (Μr. Θεολο-
γίας), ἐφημέριον Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, Πάτρας,

Πρωτ/ρον π. Ἄγγελον Ἀγγελακόπουλον, Θεολόγον, κληρικὸν τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, Πειραιᾶ

ὁσ. Μοναχὸν  Ἀρσένιον Βλιαγκόφτην, Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Ἀρσενίου Κα-
παδόκου, Βατοπαίδι Χαλκιδικῆς.

ὁσ. Μοναχὸν Ἐπιφάνιον Καψαλιώτην, Καψάλαν Ἁγίου Ὄρους,
Καρυὰς
ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ:

κ. Σταῦρον Μποζοβίτην, Θεολόγον – Συγγραφέα, μέλος τῆς Ἀδελ-
φότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», - Ἰσαύρων 42, Ἀθήνας

κ. Νικόλαον Σαββόπουλον, Θεολόγον, Ἐπιδαύρου 1, Ἁλμυρὴ Γα-
λατακίου, 201 00 Κόρινθον

κ. Δημήτριον Ρίζον, τηλ. 23850-28940, Φλώριναν,
κ. Ἰωάννην Τάτσην, Καρτάλη 12Α, 453 32 Ἰωάννινα, thriskeftika. -

blogspot. com/. τηλ. 26510-68589 
ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΑΣ:

κ. Δημήτριον Νατσιόν, Διδάσκαλον, Μεσημβρίας 20, 611 00 Κιλκὶς
κ. Βασίλειον Κερμενιώτην, Ἐκπαιδευτικόν, Κ. Ἀδαμοπούλου 11,

502 00 Πτολεμαΐδα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Βαδίζομεν πρὸς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Γένους;
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
Ὡς γονεῖς καί γνωρίζοντας τὴ μόρφωση καὶ τὴν εὐαισθησία σας θὰ

θέλαμε νὰ σᾶς γνωρίσουμε τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὸ παρακάτω θέμα.
Πληροφορηθήκαμε ὅτι ἀποστείλατε τὴν ὑπ' ἀριθμ. Πρωτ.
Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 Ἐγκύκλιο μὲ θέμα: «Ὑλοποίηση στὸ
Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα
Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ-Ἐξαρτήσεων καὶ Ἐμφύλων Ταυτοτήτων» κατὰ τὸ
Σχολικὸ ἔτος 2016-2017». Στὴν ἑνότητα «Ἔμφυλες Ταυτότητες» οἱ
ἐπιμέρους θεματικὲς ἀναφέρονται: «1. Σωματικὲς ἀλλαγὲς στὴν Ἐφη-
βεία, 2. Βιολογικὸ καὶ Κοινωνικὸ φῦλο, 3. Ἀποδομώντας τὰ ἔμφυλα
στερεότυπα καὶ 4. Ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ δικαιώματα τῶν γυ-
ναικῶν». Στὶς θεματικὲς ποὺ ἀφοροῦν γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικούς, ἀνα-
φέρονται ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ οἱ θεματικές: «σεξουαλικὸς προσανατο-
λισμὸς καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα», «ἡ ὁμοφοβία καὶ ἡ τρανσφοβία
στὴν κοινωνία καὶ τὸ σχολεῖο».

Κατὰ τὸν θεματικὸ αὐτὸ ἄξονα καλοῦνται τὰ παιδιά μας νὰ «ἀποδο-
μήσουν τὰ ἔμφυλα στερεότυπα», νὰ προβληματιστοῦν ἴσως καὶ αὐτὰ
μὲ τὸν «σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ τους» ὅπως προστάζουν τὰ
«ἀνθρώπινα δικαιώματα», ὥστε νὰ πάψει τάχα ἡ «ὁμοφοβία καὶ ἡ
τρανσφοβία στὴν κοινωνία καὶ στὸ σχολεῖο».

Σεβόμενοι ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἄρα καὶ ἐκείνους μὲ διαφορετικὸ
σεξουαλικὸ προσανατολισμό, διδάσκουμε καὶ στὰ παιδιά μας τὸ σε-
βασμὸ στὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ (σωστὴ ἢ μὴ) τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Ὡστόσο ἀντιτιθέμεθα στὴν διαφήμιση τῆς πρόωρης ἔναρξης σεξουα-
λικῶν σχέσεων καθὼς καὶ τῶν διαφορετικῶν σεξουαλικῶν προτιμήσε-
ων ποὺ μπορεῖ νὰ μπερδέψει ἢ νὰ ἀποπροσανατολίσει τὰ παιδιά μας.

Ἡ ὥς τώρα εὐκαιριακὴ ἐφαρμογὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγη-
σης ἀπὸ Φορεῖς στὰ σχολεῖα ἔχει δείξει ὅτι συχνὰ οἱ «εἰδικοὶ» στὶς πα-
ρουσιάσεις τους, θεωροῦν τὶς προγαμιαῖες σχέσεις ὡς δεδομένο γιὰ
τὰ παιδιὰ τοῦ Γυμνασίου καὶ τὴν ἐγκράτεια ὡς κάτι τὸ μὴ ἐφικτὸ - μὴ
σεβόμενοι, ἔτσι, τὰ πιὸ συγκρατημένα παιδιὰ καὶ ὠθώντας τα ἔμμεσα
στὸ νὰ δοκιμάσουν πρόωρα κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἀκόμα ἕτοιμα ἢ
προσκρούει στὶς ἠθικές τους ἀξίες. Τὰ πολὺ σημαντικὰ ἀλλὰ συγχρό-
νως δύσκολα καὶ εὐαίσθητα θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς σεξουαλικῆς
ἀγωγῆς δὲν εἶναι σωστὸ οὔτε καὶ ἀποτελεσματικό, νὰ παρουσιάζονται
σὲ ἕνα μεγάλο καὶ ἀνομοιογενὲς ἀκροατήριο, ὅπως π.χ. ἕνα τμῆμα
σχολείου ἢ -ἀκόμα χειρότερα- σὲ περισσότερα τμήματα ταυτόχρονα.
Τὰ ἄτομα ποὺ ἀπαρτίζουν αὐτὸ τὸ ἀκροατήριο εἶναι παιδιὰ διαφορε-
τικῶν φύλων, μὲ διαφορετικὰ ἐπίπεδα ὡριμότητας, διαφορετικῶν ἰδε-
ολογικῶν καὶ ἠθικῶν ἀντιλήψεων, καὶ μὲ ἄλλο βαθμὸ σεξουαλικῶν
ἐμπειριῶν. Τὰ παιδιὰ τοῦ Γυμνασίου εἶναι βιολογικὰ καὶ ψυχολογικὰ
ἀνώριμα καὶ αὐτὸ τὰ καθιστᾶ εὐάλωτα στὴν ἐπικίνδυνη περιέργεια
παρὰ τὶς προειδοποιήσεις γιὰ τὸν κίνδυνο τῶν ἀφροδίσιων νοσημά-
των. Μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση -παρὰ τὶς
καλὲς προθέσεις- δὲν ἔχει τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα: Δὲν μει-
ώνονται οἱ ἐφηβικὲς ἐγκυμοσύνες καὶ παράλληλα -σὰν ἀποτέλεσμα
τῆς «διαφήμισης» χρήσης τῶν προφυλακτικῶν ἔναντι τῆς ἀποχῆς- ὁ
μέσος ὅρος τῆς ἡλικίας ἔναρξης τῆς σεξουαλικῆς δραστηριότητας γί-
νεται ὅλο καὶ χαμηλότερος.

Εἰδικὰ ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ἐπι-
πλέον καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ. Πρόσφατες ἔρευνες ἔχουν
ἐπιβεβαιώσει ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι   παρουσιάζουν   πολὺ   συχνότερα
κατάθλιψη,   ἀπόπειρες   αὐτοκτονίας, γενικευμένη ἀγχώδη διαταρα-
χή, διαταραχὴ διαγωγῆς, χρήση οὐσιῶν καὶ ἀλκοολισμό. Τὰ προβλή-
ματα αὐτὰ εἶναι πολὺ πιὸ ἔντονα στὰ ἀμφισεξουαλικὰ ἄτομα. Ἐπίσης
οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄνδρες παρουσιάζουν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ μεταδι-
δόμενα νοσήματα, ὅπως σύφιλη, γονόρροια, ἡπατίτιδα Β καὶ 0, ἕρπη-
τα γεννητικῶν ὀργάνων καὶ HIV, καθὼς καὶ ὁρισμένους τύπους καρκι-
νωμάτων. Οἱ πρῶτες περιπτώσεις HIV/Aids ἀναφέρθηκαν τὸ 1981 σὲ
νέους ἄνδρες ὁμοφυλοφίλους. Στὶς ἀνεπτυγμένες δυτικὲς κοινωνίες, ἡ
πλειοψηφία τῶν νοσούντων καὶ τῶν φορέων, εἶναι ἄνδρες ὁμοφυλό-
φιλοι. Γιὰ κανένα λόγο λοιπὸν δὲν πρέπει ἡ ὁμοφυλοφιλία νὰ συζητιέ-
ται μέσα στὴ σχολικὴ κοινότητα, ὡς ἐναλλακτικὸς τρόπος σεξουαλικό-
τητας.

Μπορεῖ ἡ κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων νὰ χαιρετίζει καὶ νὰ συγχαί-
ρει τὴν «καινοτομία» τῆς ἐγκυκλίου, ἐμεῖς ὅμως οἱ γονεῖς ἀντιτιθέμεθα.
Ἐν μέσῳ ἠθικῆς, κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπιμένουμε νὰ
κρατᾶμε τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικά μας. Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε σὲ κανένα
«προοδευτικὸ» νὰ ἐνθαρρύνει τὶς προγαμιαῖες σχέσεις καὶ νὰ προπα-
γανδίσει τὴ διαστροφὴ τῆς σεξουαλικότητας. Δὲν θὰ δεχτοῦμε πειρα-
ματισμοὺς καὶ πρωτοβουλίες εἰς βάρος τῶν παιδιῶν μας.

Ἐμεῖς οἱ γονεῖς ἐμπιστευόμαστε καθημερινὰ τὰ παιδιά μας, ποὺ
εἶναι ὅτι πολυτιμότερο ἔχουμε, στὰ σχολεῖα, τοὺς θεματοφύλακες τῆς
παιδείας, καὶ περιμένουμε νὰ λάβουν «τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγ-
γελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγή, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευ-
τικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυ-
νους πολίτες.» ὅπως ἀκριβῶς ἀναγράφεται στὴν παράγραφο 2 τοῦ
ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος. Ὅμως ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἐν λόγῳ ἐγκυκλί-
ου, καταπατώντας εὐθέως τὸ Σύνταγμα, βάζει τοὺς φύλακες τῆς παι-
δείας νὰ εἰσηγοῦνται τὴν ἠθική, πνευματικὴ καὶ φυσικὴ ἀποδόμηση,
ποὺ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἠθική, καὶ θρησκευτική μας συνείδηση
καὶ μετατρέπει τὰ παιδιά μας σὲ χειραγωγούμενα ὄντα.

Ἐξάλλου, τὸ Ν.Δ. 53/1974 - ΦΕΚ 256/Α' ποὺ κύρωσε τὴν Εὐρω-
παϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΙΔΑ ἢ Σύμβαση
τῆς Ρώμης) καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Προσθέτου Πρωτοκόλ-
λου αὐτῆς "Δικαίωμα στὴν ἐκπαίδευση" ὁρίζει ὅτι: «Οὐδείς δύναται νὰ
στερηθῆ τοῦ δικαιώματος ὅπως ἐκπαιδευθῆ. Πᾶν Κράτος ἐν τῇ ἀσκή-
σει τῶν ἀναλαμβανομένων ὑπ' αὐτοῦ καθηκόντων ἐπὶ τοῦ πεδίου τῆς
μορφώσεως καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως σέβεται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων,
ὅπως ἐξασφαλίζωσι τὴν μόρφωσιν καὶ ἐκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως
πρὸς τὰς ἰδίας αὐτῶν θρησκευτικάς καὶ φιλοσοφικάς πεποιθήσεις».
Βάση τοῦ νόμου αὐτοῦ, δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ εἰσάγετε στὰ σχολεῖα
μὲ αὐτὸν τὸν αὐταρχικὸ καὶ ἀντιδημοκρατικὸ τρόπο,   θέματα ἀσύμ-
φωνα μὲ τὶς πεποιθήσεις μας καὶ ἐρήμην μας!

Ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς Σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, οἱ Εἰδι-
κοὶ προτείνουν πλέον τὴν ἐξατομικευμένη σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγη-
ση (Tailor-made sex education) ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ κάθε παι-
διοῦ καὶ σὲ συνεργασία πάντα μὲ τοὺς γονεῖς. Τὴν ἐξατομικευμένη
αὐτὴ διαπαιδαγώγηση ἁρμόδιοι νὰ τὴν κάνουμε εἴμαστε ἐμεῖς. Ἡ θέση
μας εἶναι ὅτι ἐμεῖς οἱ γονεῖς εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ ἐνημερωνό-
μαστε ἀπὸ ἁρμόδιους ἰατρικοὺς φορεῖς, καὶ στὴ συνέχεια ἐμεῖς - γνω-
ρίζοντας τὴν ψυχοσύνθεση καὶ τὸ ἐπίπεδο ὡριμότητας τῶν παιδιῶν
μας- νὰ τοὺς προσφέρουμε τὴν ἐξατομικευμένη σεξουαλικὴ διαπαιδα-
γώγηση ποὺ ἔχουν ἀνάγκη.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ
Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016 ΕΓΥΚΥΚΛΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ!

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRVzUOAIOSmX0kG
opDtmtZccAy44yh6Gc_9n8H6nZFk_5QDQ/viewform

Ἐπιστολή διαμαρτυρίας Γονέων 
διὰ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες»

Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος εἰς τὴν πρὸ τετραμήνου
διαθρησκειακὴν συμπροσευχὴν τῆς Ἀσσίζης

Ἀνακοίνωσις- Πρόσκλησις 
Τὴν  25η  Μαρτίου  ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 1:30  μ.μ.  θὰ πρα -

γματοποιηθῆ ἐθνικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς παλιγ-
γενεσίας τοῦ 1821 μὲ πατριωτικὰ ᾄσματα, σχετικὴ ὁμιλία καὶ πα-
ραδοσιακὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴ χορωδία «Ἐπάλξεις» καὶ κεράσμα-
τα, στήν αἴθουσα τῶν «Ἐπάλξεων», Ζήνωνος 3,104-31 ΑΘΗΝΑ.



Σελὶς 8η

Μόλις προσφάτως περιῆλθεν
εἰς τὸν Ο.Τ. ὁ ἀναμνηστικὸς τό-
μος τῶν θυρανοιξίων τῆς Ρο-
τόντας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καΐ-
ρου καὶ τῶν ἐγκαινίων τοῦ μου-
σείου τῆς ὁμωνύμου παλαιφά-
του Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς Μονῆς
εἰς τὸ Παλαιὸν Κάϊρον, τὰ ὁποῖα
ἔλαβαν χώραν τὴν 23ην καὶ
24ην Ἀπριλίου 2015. Τὸ κείμε-
νον, τὸ ὁποῖον ἔχει τεθῆ
πρῶτον εἰς τὸν τόμον, εἶναι ἕνα
ποίημα τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρου-
πόλεως μὲ ἀτυχῆ τίτλον
«Ἤμουν καὶ ἐγὼ ἐκεῖ, στὸν ἀνα-
καινισμὸ τῆς Ροτόντας τοῦ Καΐ-
ρου». Τὸ ποίημα εἰς τὴν τελευ-
ταίαν στροφὴν ἀναφέρει καὶ τὰ
ἑξῆς: «Μέσῳ τῆς Instabul γυρί-
σαμε στὸν Ἕβρο. Ἀπὸ τὴν Πό-
λη ποὺ τὸ θαῦμα κορυφώνεται,
στὴ χώρα μας ὅπου τὸ θαῦμα
σβήνει». Οἱ στίχοι αὐτοὶ μᾶς
προεκάλεσαν κατάπληξιν! Εἶναι
γνωστὸν ὅτι «ποιητικῇ ἀδείᾳ»
λέγονται πολλά. Ὅμως πῶς νὰ
δικαιολογήση κανεὶς τὴν χρῆσιν
τῆς τουρκικῆς ὀνομασίας ἀπὸ
Μητροπολίτην ἀκριτικῆς πε-
ριοχῆς, ἡ ὁποία συνορεύει μὲ
τὴν Τουρκίαν καὶ ἀποτελεῖ τὴν

ἐμπροσθοφυλακὴν τῆς πατρί-
δος μας; Πῶς αὐτὸ ἐτυπώθη εἰς
ἐπίσημον τόμον τοῦ Πατριαρ-
χείου Ἀλεξανδρείας; Ποῖον
«θαῦ μα κορυφώνεται» ὅταν ὁ κ.
Ἐρντογάν εὑρίσκεται εἰς τὴν
ἐξουσίαν καὶ ὅταν ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως ἤδη ἀπὸ
τότε ἡτοίμαζε τὴν Σύνοδον τοῦ
Κολυμβαρίου, ἡ ὁποία ἐδίχασε
τοὺς πιστούς; Μήπως ἡ ὑπερά-
σπισις ὑπὸ τοῦ κ. Ἀνθίμου τῆς
Κατευθύνσεως Μουσουλμα-
νικῶν Σπουδῶν εἰς τὴν Θεσσα-
λονίκην, ὅπου ἑδρεύει ὁ πνευ-
ματικὸς πατὴρ τοῦ Σεβασμιωτά-
του, συνδέεται μὲ τὴν Πόλιν,
ὅπου ἑδρεύει ὁ Πατριάρχης
ποὺ εἶχε χαρακτηρίσει ἀπρε -
πῶς τοὺς ἥρωας τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως; Μήπως συν-
δέεται καὶ ἡ Ἄγκυρα, ἡ ὁποία
ἀμφισβητεῖ τὴν Συνθήκην τῆς
Λωζάννης, δηλ. μεταξὺ ἄλλων
καὶ τὴν περιοχὴν τοῦ Ἕβρου; Οἱ
Μητροπολῖται εἶναι δημόσια
πρόσωπα καὶ παρακολουθοῦν
ὅλοι, Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι, κάθε
τους ἐνέργειαν καὶ δυστυχῶς τὰ
γραπτὰ μένουν…

Ὑπάρχει ποιμαντικὴ συνείδησις;
Ἀνεγνώσαμεν διὰ πρωτο-

βουλίας Μητροπολιτῶν πρὸς
τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἐκσυγ-
χρονίσεως. Ἀναρωτώμεθα: τὸ
διαδίκτυον θὰ καλλιεργήση
τοὺς ἱερεῖς; Οἱ μουσικοὶ δια-
γωνισμοὶ θὰ νουθετήσουν τὴν
νεολαίαν; Συμφώνως πρὸς
ἄρθρον τοῦ κ. Μάνου Χαρα-
λαμπάκη εἰς τὴν ἐφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ» τῆς 4ης Μαρτίου
2017:

«Καλὸ θὰ εἶναι στὴν ἐποχή
μας νὰ κάνουμε καὶ χρήση τοῦ
Διαδικτύου γιὰ τὴν καλύτερη
ἐνημέρωση τῶν πιστῶν. Δὲν
μπορεῖ ὁ κόσμος νὰ προχωρεῖ
καὶ ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς νὰ μένουμε πί-
σω. Διακονία τοῦ ἀδελφοῦ καὶ
τοῦ πιστοῦ λαοῦ σημαίνει νὰ
ἀγωνιζόμεθα μὲ ζῆλο "ἐξαγορα-
ζόμενοι" τὰ πάντα, προκειμένου
νὰ τὸν βοηθοῦμε καὶ νὰ τὸν ἐνι-
σχύουμε». Τὰ παραπάνω εἶναι
λόγια τοῦ 41χρονου μητροπολί-
τη Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφεί-
ας Γαβριὴλ ἀπὸ τὴν ἐγκύκλιο
«Περὶ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Ποιμαν-
τικῆς τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων»
ποὺ ἔστειλε προσφάτως σὲ
ὅλους τούς ἱερεῖς τῆς μητρόπο-

λής του. Ὁ Γαβριὴλ ἀνήκει
στοὺς «νεοσύλλεκτους» τῆς
Ἱεραρχίας καὶ ἡ συγκεκριμένη
παρότρυνσή του πρὸς τοὺς
κληρικοὺς εἶναι μία ἀπὸ τὶς φρέ-
σκες ἰδέες ποὺ φέρνει στὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος…

Γέφυρες μὲ τὴ νεολαία ἐπιχει-
ρεῖ νὰ χτίσει ἀκόμη ἕνας μητρο-
πολίτης ἀπὸ τὸ νέο αἷμα τῆς
Ἱεραρχίας. Ὁ μόλις 42 ἐτῶν μη-
τροπολίτης Τρίκκης Χρυσόστο-
μος - ποὺ ἀνέλαβε τὴ μητρόπο-
λη τὸ 2015 - ἔχει ἤδη φέρει
ἄλλον ἱερὸ ἀέρα στὰ Τρίκαλα.
Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἡ Μη-
τρόπολη Τρίκκης διοργάνωσε
Παιδικὸ Διαγωνισμὸ Τραγου-
διοῦ γιὰ μαθητὲς Δημοτικοῦ, Γυ-
μνασίου καὶ Λυκείου. Στόχος
τῶν ὑπευθύνων ἦταν νὰ
ἐμπλουτίσουν τὶς μουσικὲς γνώ-
σεις τῶν παιδιῶν καὶ νὰ τὰ φέ-
ρουν πιὸ κοντὰ στὴν Ἐκκλησία.
Μόνο ποὺ δὲν ἦταν ἕνας ἁπλὸς
διαγωνισμός, μία κι ἔξω. Ἐπρό-
κειτο γιὰ τὸ πρῶτο «χριστια-
νικὸ» τάλεντ σόου, διότι εἶχε
στηθεῖ στὰ πρότυπα τῶν μου-
σικῶν διαγωνισμῶν τῆς τηλεό-
ρασης, μὲ πολλὰ live καὶ ἀνά-
δειξη τοῦ νικητῆ τὸ καλοκαίρι». 

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἰβήρων μὲ Καρδιναλίους;
Τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδο-

ξίας ἔλαβε χώραν εἰς τὸ Φα-
νάρι ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφ.
Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας, διὰ
τὴν ὁποίαν μετέβησαν καὶ
Ἁγιορεῖται. Ὁ Πατριάρχης
ἐδέχθη εἰς τὴν Θ. Λειτουρ-
γίαν Καρδιναλίους καθὼς καὶ
τὸν ὁρκισθέντα μὲ πολιτικὸν
ὅρκον κ. Κατρούγκαλον. Ἄν
καί ἦτο τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν
εὑρέθη ἕνας νὰ ἀποχωρήση
διαμαρτυρόμενος πώς αὐτὴ ἡ
ἁγία ἡμέρα κατήντησεν ἡμέ-
ρα συμπροσευχῆς τῆς ἁγιο-
ρειτικῆς ἀκριβείας μὲ τὴν
αἵρεσιν ποὺ ἀνατρέπει τὸ
τριαδολογικὸν δόγμα! Αἱ κα-
λαὶ σχέσεις εἶναι προτιμότε-
ραι διὰ τοὺς ἀσκητάς ἀπὸ τὴν
ὁμολογίαν; Συμφώνως πρὸς
τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τοῦ
Πατριαρχείου τῆς 5ης Μαρτί-
ου 2017: 

«Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπία
τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρω-
παϊκῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύ-
σεων τῆς ΡΚαθολικῆς Ἐκκλη-
σίας (CCEE), ἀποτελουμένη ἐκ
τῶν Σεβασμιωτάτων Καρδινα-
λίων κ. Angelo Bagnasco, Προ-
έδρου αὐτῆς, καί κ. Péter Erdö,

πρῴην Προέδρου, καί τοῦ Πα-
νοσιολ. κ. Duarte da Cunha,
Γεν. Γραμματέως τοῦ Συμβουλί-
ου, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν
Πατριαρχεῖον καί τόν σεπτόν
Προκαθήμενον αὐτοῦ. Οἱ ὡς
ἄνω ἐπίσημοι ἀφίχθησαν εἰς
τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τοῦ Σαβ-
βάτου, 4ης Μαρτίου, καί ὑπε-
δέχθησαν αὐτούς ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδο-
φόρος καί ὁ Πανοσιολ. Δευτε-
ρεύων κ. Θεόδωρος. Τήν Κυ-
ριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκκλη-
σιάσθησαν κατά τήν Θείαν Λει-
τουργίαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ
Ναῷ καί ἀκολούθως ἐγένοντο
δεκτοί ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου
εἰς ἰδιαιτέραν ἀκρόασιν, παρόν-
τος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σα-
σίμων κ. Γενναδίου. Ἐκκλησιά-
σθηκαν…οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι κ.
Angelo Bagnasco καί κ. Péter
Erdö, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί-
της κ. Ναθαναήλ, Ἡγούμενος
τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ἰβή-
ρων, Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί
ἐκ τῆς Ἁγιωνύμου Μοναστικῆς
Πολιτείας, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλι-
οι, ὁ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Κα-
τρούγκαλος, Ἀναπληρωτής
Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς
Ἑλλάδος, ἐκπροσωπήσας τήν
Ἔντιμον Κυβέρνησιν αὐτῆς…».

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου 
κατὰ τῆς Ἱεραποστολῆς

Ἡ «Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία
Κρήτης», διὰ νὰ ἐξέλθη ἀπὸ
τὴν ἀφάνειαν ἐπανέρχεται
συνεχῶς εἰς τὰ γεγονότα τοῦ
Κολυμβαρίου. Τὴν Κυριακήν
τῆς Ὀρθοδοξίας προσεκάλε-
σε τὸν Καθηγητὴν κ. Π.
Ὑφαντῆν νὰ ὁμιλήση. Ἐκεῖ -
νος, ἰταλοτραφὴς εἰς τὰς
σπουδάς, κατὰ τὴν ὁμιλίαν
του προέβαλε τὰ ἀντορθόδο-
ξα συνθήματα τοῦ ΠΣΕ.
Παρὼν καὶ ὁ κ. Λαρεντζάκης,
ὁ ὁποῖος ἐπετέθη προφάτως
εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλά-
δος, ἀπολαμβάνων τῆς εὐνοί-
ας τῶν Ἐπισκόπων. Ὡς κατέ-
στη γνωστὸν ἀπὸ τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς Ἀκαδημίας ἀλλὰ
καὶ ἄρθρον τοῦ κ. Ἀγγ. Ρού-
σου εἰς τὴν ἱστοσελίδα  pen-
tapostagma.gr τῆς 10ης Μαρ-
τίου 2017:

«Στὴ συνέχεια ἔλαβε χώρα ἡ
καθιερωμένη ἐπίσημη ἑορτὴ
τοῦ Ἱδρύματος, μὲ ὁμιλητὴ τὸν
Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ τοῦ
Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ.
κ. Παναγιώτη Ὑφαντῆ, μὲ θέμα:
«Ὀρθοδοξία καὶ δεκτικὴ οἰκου-
μενικότητα»... Συμπερασματι-
κά, ὁ κ. Ὑφαντῆς ὑπογράμμισε,
«ὅτι ἡ πρόκληση ἢ μᾶλλον τὸ
καθῆκον τῆς σημερινῆς Ὀρθο-
δοξίας ἀπέναντι στὴν ἴδια τὴν

πνευματική της ταυτότητα καὶ
ἀποστολή, εἶναι νὰ ἀλλάξει ὄχι
μόνο τὴ μέθοδο, ἀλλὰ καὶ τὸ πε-
ριεχόμενο τῆς συμμετοχῆς της
στὴν ἀγορὰ τῶν διαθρη-
σκειακῶν καὶ διαχριστιανικῶν
συναντήσεων. Δηλαδή, νὰ κα-
τανοήσει καὶ νὰ βιώσει τὸν διά-
λογο ὄχι ὡς ἕνα ἁπλὸ ἐργαλεῖο,
ἀλλὰ ὡς ἕνα πραγματικὸ πνευ-
ματικὸ προορισμό»… Ζήτησε
συνύπαρξη καὶ ἄνοιγμα τῆς
ἐκκλησίας καὶ τῆς ἐκκλησιολο-
γίας πρὸς τὸν ἄλλον καὶ παρέ-
πεμψε δὲ σὲ κείμενο τοῦ 1975
ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ἐκκλησιῶν ποὺ λέει πὼς «ἡ
Ὀρθοδοξία δὲν περιμένει οἱ
ἄλλοι Χριστιανοὶ νὰ μεταστρα-
φοῦν καὶ νὰ γίνουν μέλη της.
Ἐπιθυμία της εἶναι νὰ ἀγωνι-
στοῦν ὅλοι στὶς δικές τους
ἐκκλησίες καὶ παραδόσεις,
ὥστε νὰ κατανοήσουν σὲ βάθος
τὴν πληρότητα τῆς ἀποστολικῆς
πίστης, ἡ ὁποία ἐνυπάρχει στὴν
πληρότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς. Δὲν ἀπαιτεῖται ἀπὸ καμία
Ἐκκλησία νὰ ἐκριζωθεῖ, νὰ ἀπο-
κοπεῖ ἀπὸ τὴν πολιτιστική της
κληρονομιά, ἢ νὰ ἐγκαταλείψει
τὸν ἰδιαίτερο χαρακτήρα της.
Κάθε ἐκκλησία θὰ μποροῦσε νὰ
συμβάλει στὸν ἐμπλουτισμὸ
ὅλων».

Τὸ Φανάρι ἀπέκτησεν 
Ἱ. Ναὸν εἰς Ἀθήνας!

Τὸ γραφεῖον τοῦ Πατριαρ-
χείου Κων/πόλεως εἰς Ἀθήνας
ἤνοιξε μετὰ ἀπὸ πολλάς δια-
πραγματεύσεις μὲ τὸν Ἀρχ.
Χριστόδουλον καὶ σήμερα
ἀργά ἀλλὰ σταθερά οἱ Πα-
τριαρχικοὶ ἀποκτοῦν περαιτέ-
ρω δικαιώματα... Ὡς ἐπληρο-
φορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ
κ. Σωτήρη Τζούμα εἰς τὴν
ἱστοσελίδα exapsalmos.gr
τῆς 9ης Μαρτίου 2017:  

«Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται
ἐντός τοῦ κτήματος τοῦ ἀειμνή-
στου Δημητρίου Προμπονᾶ, στὰ

ὅρια Ἀθηνῶν καὶ Νέας Φιλαδελ-
φείας, πέρασε πλέον στὴν ἰδιο-
κτησία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου Κων/πόλεως… Ἤδη
κατετέθη ἐπισήμως ἀπὸ τὸν
διαχειριστὴ τοῦ ἐν λόγω Ἱεροῦ
Ναοῦ(ποὺ εἶναι Ἀρχιμανδρίτης,
ἀνήκων μέχρι τώρα στὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος)… Ὅλα
πλέον ἔχουν δρομολογηθεῖ γιὰ
τὴν ἐγκατάσταση τοῦ Πατριαρ-
χείου στὴν Ἀθήνα. Ἕνα ὄνειρο
πολλῶν ἐτῶν γίνεται πραγματι-
κότητα! Τὸ τελικὸ συμφωνητικὸ
μεταξὺ Πατριαρχείου καὶ Κλη-
ροδοτήματος θὰ ὑπογραφεῖ
ἀπὸ Συνοδικὸ Ἱεράρχη...».

Στροφὴ τοῦ 89,5;
Περίεργα γεγονότα συμβαί-

νουν εἰς τὸ ἐπίσημον ραδιόφω-
νον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Προσφάτως ἠκούσαμε νὰ εἶναι
προσκεκλημένος ὁ ἐξαίρετος Δρ.
Ἱστορίας κ. Χαράλαμπος Μηνά-
ογλου καὶ μὲ παρρησίαν ὄχι μό-
νον νὰ ἀποκαλῆ τοὺς Ρωμαιοκα-
θολικοὺς Παπικούς, ἀλλὰ νὰ
τοὺς κατονομάζη ὡς αἱρετικούς.
Εἶναι ὄντως εὐχάριστον νὰ ἀκού-
γεται αὐτὸ καὶ νὰ ἀναμεταδίδεται
διεθνῶς καθὼς εἶναι ἡ ἐπίσημος
φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀνε-
μέναμεν ὅτι θὰ τοῦ γίνη σύστα-
σις ἢ ὑπόδειξις ἢ λογοκρισία,
ὅμως τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν συνέ-
βη πρὸς μεγάλην μας ἱκανοποί-
ησιν! Ἂν δὲν ἐπανακληθῆ τὸ
ἑπόμενον διάστημα καὶ χαρα-
κτηρισθῆ ὡς persona non grata
τότε θὰ διαφανῆ ποία πραγματι-

κότης ἐπικρατεῖ. Παραλλήλως
ὅμως δὲν ἀποκρύπτομεν ὅτι ὁ
σταθμὸς διαφημίζει βιβλίον μὲ τὰ
κείμενα τοῦ Κολυμβαρίου, τὰ
ὁποῖα ἔχει ἐπιμεληθῆ ὁ Ἀρχιμ.
Εὐάγγελος Ὑφαντίδης. Ἀγνοεῖ ὁ
σταθμὸς ὅτι ἡ «Σύνοδος» αὐτὴ
ἔχει διχάσει τὸ πλήρωμα καὶ ὅτι
ἡ διαφήμισις αὐτὴ συμβάλλει εἰς
τὸν διχασμόν; Ἀγνοεῖ ὁ σταθμὸς
ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κληρικὸς ἔχει διδα-
κτορικὸν τίτλον ἀπὸ τὴν Ρώμην;
Ἀγνοεῖ ὁ σταθμὸς ὅτι εἶναι τοῦ
κλίματος τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως; Γνωρίζει ὁ
σταθμὸς ἂν μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίον,
τὸ ὁποῖον προλογίζει ὁ Πατριάρ-
χης κ. Βαρθολομαῖος, ἔχη βλέ-
ψεις πρὸς τὴν Κωνσταντινούπο-
λιν; Συμφωνεῖ ἡ Ἱεραρχία, ἡ
ὁποία συντηρεῖ τὸν σταθμόν, μὲ
τὴν διαφήμισιν;

Σχολεῖα ὁμοφυλοφιλίας μὲ ἄδειαν τοῦ Ὑπ. Παιδείας;
Ἀποκλειστικὴ ἀποκάλυψις

τοῦ Ο.Τ. εἰς τὸ περασμένον
πρωτοσέλιδον ἦτο ὅτι ἡ κ. Σπ.
Ἀθανασοπούλου, ἡ ὁποία ἔχει
σχέσεις μὲ τὰ πρόσωπα τοῦ
«ΚΑΙΡΟΥ» εἶναι (τυχαίως;)
εἰσηγήτρια καὶ εἰς τὸ «Πολύ-
χρωμον Σχολεῖον», τὸ ὁποῖον
προωθεῖ ὡς φαίνεται τὴν ὁμο-
φυλοφιλίαν. Παραθέτομεν
σχετικὸν ἄρθρον ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα dimokratia-
news.gr τῆς 11ης Μαρτίου
2017:

«Τί ἄλλο θὰ δοῦμε! Σεμινάριο
ὑπὲρ τῶν γκέι μέσα σὲ δημοτικὸ
ἀπὸ ἄντρες μέ... γόβες. Παρακ-
μιακὸ συνέδριο-φιέστα γιὰ δα-
σκάλους καὶ καθηγητὲς ἀπὸ
ὁμάδα εκπαιδευτικῶν μὲ στόχο
τὴν προώθηση τῆς «διαφορετι-
κότητας». Διαφήμισε μὲ ἐγκύ-
κλιο τὴν ἐκδήλωση- ντροπὴ ὁ
γενικὸς γραμματέας Ἰωάννης
Παντῆς.

Παρὰ φύσιν
σεμινάρια ντροπῆς

Περιθωριακὴ ΜΚΟ -μὲ πολι-
τικὴ κάλυψη τοῦ Ὑπ. Παιδείας-
διοργανώνει συνέδριο γιὰ δα-
σκάλους ὑπὲρ τῶν gays σὲ δη-
μοτικὸ.

Τὸ ἄνοιγμα τῆς συζήτησης γιὰ
τὰ διεμφυλικὰ ἄτομα στὸν χῶρο
τοῦ σχολείου, καὶ μάλιστα μὲ τὶς
«εὐλογίες» τοῦ ὑπουργείου Παι-
δείας, προωθεῖ μία περιθω-
ριακὴ ΜΚΟ μὲ τὴν ὀνομασία
«Πολύχρωμο Σχολεῖο». 

Ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ἀπηύθυνε
πρόσκληση σὲ δασκάλους δη-
μοτικῶν (!!!) σχολείων καὶ καθη-

γητὲς γυμνασίου καὶ λυκείου νὰ
παρακολουθήσουν τὶς ἐργασίες
διήμερου συνεδρίου μὲ τὸν -
εὔγλωττο, εἶναι ἡ ἀλήθεια- τίτλο
«Καλὲς πρακτικὲς γιὰ τὴ δια-
μόρφωση συμπεριληπτικοῦ
σχολικοῦ πλαισίου πάνω σὲ θέ-
ματα σεξουαλικοῦ προσανατο-
λισμοῦ, ταυτότητας φύλου,
ἔκφρασης φύλου καὶ χαρακτηρι-
στικῶν φύλου».

Τὸ συνέδριο-σεμινάριο ὑπὲρ
τῶν γκέι γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς ξε-
κίνησε χθὲς καὶ ὁλοκληρώνεται
σήμερα στὸ 66ο Δημοτικὸ Σχο-
λεῖο τῆς Ἀθήνας στὸ Μεταξουρ-
γεῖο. Μάλιστα, ὁ γενικὸς γραμ-
ματέας τοῦ ὑπουργείου Παιδεί-
ας Γιάννης Παντῆς ἐνημέρωσε
μὲ ἔγγραφό του ὅσους ἐκπαι-
δευτικοὺς τυχὸν ἐπιθυμοῦσαν
νὰ παρακολουθήσουν τὸ συνέ-
δριο, δίνοντας πολιτικὴ κάλυψη. 

Αἴσθηση καὶ ἐρωτήματα τόσο
στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα
ὅσο καὶ σὲ γονεῖς προκαλεῖ ἡ
θεματολογία τοῦ συνεδρίου. Σὲ
αὐτὸ θὰ συζητηθοῦν θέματα γιὰ
τὶς ταυτότητες τοῦ φύλου, θὰ
παρουσιαστοῦν καὶ θὰ ἀναλυ-
θοῦν στοιχεῖα ἔρευνας τοῦ «Πο-
λύχρωμου Σχολείου» σχετικὰ μὲ
ὁμοφοβικὰ καὶ τρανσφοβικὰ πε-
ριστατικὰ ἀπὸ τὴ σχολικὴ ζωή,
θὰ συζητηθεῖ εἰσήγηση γιὰ τὴν
ἀνάγκη «προώθησης τοῦ συμ-
περιληπτικοῦ σχολείου ὡς
καθῆ κον τῆς Πολιτείας ἀπέναντι
στὰ παιδιὰ καὶ τὰ δικαιώματά
τους», θὰ ἀναλυθοῦν «Ἐκπαι-
δευτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν ὑποστήρι-
ξη ΛΟΑΤΚΙ+ ἀνθρώπων», ἀκό-
μα καὶ «πρακτικὲς διαχωρισμοῦ
ὡς πρὸς τὸ φῦλο στὸ δημοτικὸ
σχολεῖο» (!), ἐνῶ ὅσοι συμμετά-

σχουν θὰ συζητήσουν καὶ γιὰ τὶς
«Συνήθεις ἀντιδράσεις γονέων
στὸ coming out (sic) τοῦ ΛΟΑΤ-
ΚΙ παιδιοῦ τους». 

Ὅπως γίνεται εὔκολα κατα-
νοητό, ἡ ΜΚΟ «Πολύχρωμο
Σχολεῖο» μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴ
συγκέντρωση, μὲ τὸν μανδύα
τῆς ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικό-
τητας καὶ τῆς ἐξάλειψης τῶν δια-
κρίσεων στὸν χῶρο τοῦ σχολεί-
ου, οὐσιαστικὰ προωθεῖ τὸ
εὐρύτερο ἄνοιγμα τῆς συζήτη-
σης γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς
ὕπαρξης ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβίες,
Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφυλόφιλοι/-
ες, Τράνς, Κουίρ, Ἴντερσεξ) κοι-
νότητας στὸν χῶρο τοῦ σχολεί-
ου.

Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα στὴν
ἱστοσελίδα τῆς ὀργάνωσης, «τὸ
“Πολύχρωμο Σχολεῖο” εἶναι μία
ἐθελοντικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ
συλλογικότητα ἐπιστημόνων,
ποὺ δημιουργήθηκε τὸ φθινό-
πωρο τοῦ 2009 μὲ ἀρχικὴ ὀνο-
μασία “Ὁμοφοβία καὶ Τρανσφο-
βία στὴν Ἐκπαίδευση”. Ἡ ὁμά-
δα εἶχε ὡς ἀρχικὸ σκοπὸ νὰ
σπάσει τὴ σιωπὴ στὸν ἐκπαι-
δευτικὸ χῶρο καὶ νὰ ἀναδείξει
τὸ θέμα τῶν διακρίσεων γύρω
ἀπὸ ζητήματα σεξουαλικοῦ
προσανατολισμοῦ, ταυτότητας
φύλου καὶ χαρακτηριστικῶν φύ-
λου».
Ψεύδεται (;) τὸ ὑπουργεῖον

Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, πάν-
τως, ἀπάντησε ἔπειτα ἀπὸ ἐρώ-
τηση τῆς «δημοκρατίας» ὅτι
οὔτε τὴν ὀργάνωση «Πολύχρω-
μο Σχολεῖο» γνωρίζει οὔτε ἔχει
ὑπὸ τὴν αἰγίδα του τὸ συνέδριο
ποὺ διοργανώνεται. Ὡστόσο, τὸ

σχετικὸ ἔγγραφο ποὺ παρου-
σιάζουμε σήμερα (ὅπου οὐσια-
στικὰ διαφημίζεται τὸ παρακ-
μιακὸ συνέδριο) διαψεύδει τὸ
ὑπουργεῖο. Ἀποδεικνύεται ὅτι,
μετὰ τὴν περιβόητη ἑβδομάδα
γιὰ τὶς «ἔμφυλες ταυτότητες»,
στελέχη τοῦ ὑπουργείου Παιδεί-
ας σκοπίμως προωθοῦν τὴν
ὁμοφυλοφιλία στὰ σχολεῖα.

Τὴν ἔντονη ἐνόχλησή της γιὰ
τὴ διεξαγωγὴ τοῦ συνεδρίου
ἐξέφρασε ἡ Μητρόπολη Γλυφά-
δας. Ὁ μητροπολίτης Παῦλος
ἐνημέρωσε καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνο-
δο, ἐφιστώντας τὴν προσοχὴ
γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν διοργα-
νωτῶν τοῦ συνεδρίου. Ἐπιπλέ-
ον, ἡ Μητρόπολη Γλυφάδας μὲ
καυστικὴ ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέ-
δωσε τόνισε ὅτι τὸ συνέδριο «μὲ
τὸν μανδύα τῆς ἀποδοχῆς τῆς
διαφορετικότητας καὶ τῆς ἐξάλει-
ψης τῶν διακρίσεων στὸν χῶρο
τοῦ σχολείου οὐσιαστικὰ προ-
ωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία». 

Ἡ Μητρόπολη σημειώνει, βέ-
βαια, ὅτι «ὡς ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί, πρῶτοι ἐμεῖς εἴμαστε,
λόγω τῆς χριστιανικῆς μας ἰδιό-
τητας, κατὰ τῶν διακρίσεων καὶ
ὑπὲρ τῆς ἀποδοχῆς ὅλων τῶν
ἀνθρώπων, καὶ τῶν πιὸ διαφο-
ρετικῶν, ὄχι ὅμως καὶ ὑπὲρ τῆς
διαστροφῆς τους», καθὼς «τὰ
παιδιὰ μας ἔχουν δικαίωμα νὰ
μάθουν πῶς νὰ γίνουν εὐτυχι-
σμένα. Καὶ τότε δὲν θὰ χρει-
άζονταν ἡμερίδες καὶ συνέδρια
κατὰ τῶν διακρίσεων καὶ τοῦ
σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ, διότι θὰ
ὑπῆρχε ἀγάπη, ἡ ἀληθινὴ ἀγά-
πη ποὺ συνοδεύει τὴν κάθαρση
ἀπὸ τὰ πάθη».

Πρόοδος εἰς τὴν ἀνασυγκρότησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως -
Ἱδρύονται «Κέντρα Ἱερατικῆς Μαθητείας»

Ἤδη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
εἶχε δρομολογήσει τὴν ἵδρυ-
σιν κέντρων διὰ τὴν ἐπιμόρ-
φωσιν τοῦ κλήρου μέσῳ τῆς
συμφωνίας του μὲ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπον Κρήτης πρὸ ὀλίγων
ἡμερῶν, ὡς εἴχομεν ἐπισημά-
νει εἰς τὸν Ο.Τ. Ἡ εἰσήγησις
τοῦ Σεβ. Καισαριανῆς ἦτο
ἀναμενόμενον ὅτι θὰ συνε-
τάσσετο μὲ τὴν γραμμὴν τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, ὥσπερ καὶ
ἔγινε. Παραθέτομεν τμῆμα
ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς συν -
εδριάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος τῆς 8ης Μαρτίου
2017:

«Σύμφωνα μὲ τὴν Ἡμερησία
Διάταξη τῆς 8ης Μαρτίου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης
Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ
Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, ἀνέγνωσε
τὴν Εἰσήγησή του μὲ θέμα:
«Ἀνασυγκρότησις τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως».
Κατὰ τὴν Εἰσήγησή του ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἔκανε ἀρχικὰ ἱστο-
ρικὴ ἀναδρομὴ ἀναφερόμενος
στὴ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Πολιτείας γιὰ
τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση
ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Κράτους, τονίζοντας ὅτι,
γιὰ νὰ ἐπιδείξει τοὺς ἀναμενόμε-
νους καρπούς, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ
Ἐκπαίδευση ἀπαιτεῖ τὴ συνερ-
γασία Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.

Ἀκολούθως, ἀνέφερε τὰ ἑξῆς:
«Τὰ τῆς ἐκπαιδεύσεως κεῖνται
ὑπὸ τὴν ἄμεση εὐθύνη τῆς Πο-
λιτείας. Στὴν Ἐκκλησία ὅμως
ἀνήκει ἀποκλειστικῶς ἡ εὐθύνη
νὰ ἐμπνεύσει τὸ ἦθος καὶ τὸ
πνεῦμα ποὺ πρέπει νὰ κοσμεῖ
ὅσους θὰ ἀναλάβουν ἐκκλησια-

στικὴ διακονία. Αὐτὴ ἡ ἁρμοδιό-
τητα τῆς Ἐκκλησίας καθίσταται
ἐπιβεβλημένη στὴν ὀργάνωση
τῶν Δομῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἐκπαιδεύσεως, ὅταν μάλιστα ἡ
Πολιτεία διακηρύσσει ὅτι εἶναι
“οὐδετερόθρησκη’’, δὲν ἔχει δη-
λαδὴ οὐδεμία θρησκεία ἢ καὶ ὅτι
εἶναι “ἄθεη”. Εἶναι δυνατὸν μία
Πολιτεία χωρὶς θρησκεία νὰ
ἀναλαμβάνει μόνη της νὰ μορ-
φώσει τοὺς Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλη-
σίας; Σ’αὐτὴν τὴν περίπτωση τὸ
καθῆκον τῆς Πολιτείας εἶναι νὰ
ἐμπιστευθεῖ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο,
ὥστε ἐκείνη ὡς διαθέτουσα τὴν
ἐξουσία καὶ ἡ Ἐκκλησία ὡς με-
ταδίδουσα τὸ πνεῦμα τῆς ἱερα-
τικῆς διακονίας νὰ μεριμνήσουν
γιὰ τὴν ἐκπαίδευση ὅσων θὰ γί-
νουν ὑπηρέτες τῶν μυστηρίων
τοῦ Θεοῦ πρὸς μείζονα ὠφέλεια
τῆς κοινωνίας. 

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πάντοτε με-
ριμνοῦσε γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ
Σχολεῖα. Συνεχίζει καὶ στὶς ἡμέ-
ρες μας νὰ μεριμνᾶ εἴτε καλύ-
πτουσα τὶς ἀνάγκες λειτουργίας
τῶν Σχολείων, ὅπως στεγάσε-

ως γραφείων, αἰθουσῶν διδα-
σκαλίας καὶ οἰκοτροφείων, εἴτε
ὑποστηρίζουσα καὶ συμβάλλου-
σα στὴν πνευματικὴ κατάρτιση
τῶν μαθητῶν ἢ σπουδαστῶν.
Μὲ ὑπευθυνότητα καὶ ἐπιμέλεια
θεραπεύει τὶς ποικίλες ἀνάγκες
γιὰ νὰ προκύψουν τὰ καλλίτερα
ἀποτελέσματα, ὥστε νὰ προέλ-
θουν ἀπὸ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ
Σχολεῖα Ἱερεῖς ποὺ θὰ διακονή-
σουν τὴν Ἐκκλησία εὐεργετών-
τας τὴν κοινωνία».

Ὁ Σεβασμιώτατος παραθέ-
τοντας τὰ ἐκδοθέντα ἀπὸ τὴν
Πολιτεία νομοθετήματα περὶ τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως
ἀνέφερε συμπερασματικὰ ὅτι
προκύπτουν τὰ ἑξῆς:

«α. Παρατηροῦμε μία συν -
εχῶς μεταβαλλόμενη μορφὴ καὶ
δομὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Ἐκπαιδεύσεως ποὺ ἐπέδρασε
ἀρνητικῶς στὴν ἐξασφάλιση
στελεχῶν γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῆς
ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας. 

β. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἀνέ-
λαβε τὴν ὀργάνωση καὶ χρημα-
τοδότηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς

Ἐκπαιδεύσεως γιὰ δικούς της
λόγους ποὺ εἶναι προφανεῖς.
Ὀλίγον ἐνδιαφερόταν νὰ καλύ-
ψει τὶς ἀνάγκες τῶν πιστῶν.
Ἀφοῦ ἰδιοποιήθηκε τὶς περιου-
σίες τῶν Μονῶν, ἀκόμη καὶ τὶς
χορηγίες τῶν εὐσεβῶν, ἀφήρη-
σε ζηλοτύπως ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σία τὴν δυνατότητα νὰ μορφώ-
σει καὶ νὰ ἐκπαιδεύσει τὰ στελέ-
χη της. Τὴν ἔσυρε ἱκέτιδα τῆς φι-
λοτιμίας τῶν ἑκάστοτε κυβερ-
νώντων νὰ παρακαλεῖ γιὰ ὀλίγα
ψιχία τῆς κρατικῆς ἐπιχορηγή-
σεως.

Τὰ ὀφέλη γιὰ τὴν Πολιτεία
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ περιου-
σία ἔχουν καταγραφεῖ ἀπὸ τὸν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμο καὶ Προκαθήμενο καὶ
Πρόεδρο τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας
μας στὶς γνωστὲς σὲ ὅλους μας
μελέτες του».

Μετὰ τὸ διάλειμμα ἀκολούθη-
σε εὐρύτατος διάλογος ἐπὶ τῆς
Εἰσηγήσεως, κατὰ τὸν ὁποῖο
ἔλαβαν τὸν λόγο πολλοὶ Σεβα-
σμιώτατοι Ἀρχιερεῖς.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος ἐνέκρινε τὶς προτάσεις τῆς
Εἰσηγήσεως καὶ ἐξουσιοδότησε
τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἐφ’
ὅσον δεχθεῖ καὶ τυχὸν ἔγγραφες
προτάσεις Ἱεραρχῶν μέχρι τὴν
ἑπομένη Συνεδρία της τοῦ
μηνὸς Ἀπριλίου πρὸς βελτίωσιν
αὐτῶν, προχωρήσει σὲ συνεν-
νόηση μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας στὴν πραγματοποίησή τους,
πρὸς ἀνασυγκρότηση τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως
σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ
Σχολεῖα καὶ τὸν νέο θεσμὸ Κέν-
τρου Ἱερατικῆς Μαθητείας
(Κ.Ι.Μ.)».

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ
ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ «ΕΝΩΣΙΝ ΑΘΕΩΝ»
Ὁ π. Ἰωάννης Κ. Διώτης

ἐτόλμησε
Τὸ Σάββατον τῆς 11ης Μαρτί-

ου 2017 τὸ Πάντειον Πανεπιστή-
μιον ἐπραγματοποίησεν ἀπρο-
κάλυπτον ἀθεϊστικὴν προπαγάν-
δα. Ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς
«Ἑνώσεως Ἀθέων» διωργάνω-
σεν Ἡμερίδα με θέμα «Κράτος
καὶ Ἐκκλησία».

Τὸ Πανεπιστήμιον, μεταξὺ
ἄλλων ἀθεϊστικῶν ἐντύπων (πο-
λιτικὴ κηδεία, καῦσις νεκρῶν
κ.ἄ.), προσέφερεν εἰς τοὺς προσ -
ελθόντας καὶ τετρασέλιδον δια-
φημιστικὸν κείμενον τῆς «Ἑνώ-
σεως Ἀθέων», εἰς τὸ ὁποῖον πε-
ριέχονται καὶ τὰ ἑξῆς συνθήματα
– μηνύματα: «Ἐκστρατεία κατὰ
τῆς καταγραφῆς τοῦ θρησκεύμα-
τος». «Ἐκστρατεία “Ἀπαλλαγὴ
ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ γιὰ ὅλους”».
«Ἡ βάπτιση δὲν εἶναι ὑποχρεω-
τική». «Ἐκστρατεία “Κάνε καλὸ
χωρὶς θεό”». «Προώθηση τοῦ
διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας – Κρά-
τους». «Ἀνάπτυξη κοινότητας
ἀθέων, ἀθρήσκων καὶ ἀγνωστι-
κιστῶν». Ἐπίσης, προσεφέρθη
καὶ Δελτίον ἐγγραφῆς μελῶν εἰς
τὴν «Ἕνωσιν Ἀθέων».

Οἱ εἰσηγηταὶ ἦσαν ὀκτώ. Μεταξὺ
αὐτῶν καὶ ὁ τ. Ὑπουργὸς Μιχαὴλ
Σταθόπουλος, ὁ ὁποῖος κατήργη-
σε τὴν ἀναγραφὴν τοῦ Θρησκεύ-
ματος εἰς τὰς ταυτότητας.

Εἰς μίαν τοιαύτην σκοτεινὴν
καὶ δαιμονικὴν κατάστασιν ἐτόλ-
μησε νὰ προσέλθῃ αὐτοβούλως
ὁ ἀγωνιστὴς καὶ δραστήριος
Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρε-

σβύτερος π. Ἰωάννης Κ. Διώτης,
θεολόγος καὶ δημοσιογράφος,
διὰ νὰ δώσῃ τὴν ἡρωϊκὴν ὁμο-
λογίαν καὶ μαρτυρίαν του. Ἦτο ὁ
μόνος Κληρικός.

Ἐν συνεχείᾳ καταγράφονται τὰ
ὅσα εἶπεν ὁ π. Ἰωάννης Διώτης
εἰς τὴν παρέμβασίν του πρὸς τὸ
τέλος τῆς ἀντιχριστιανικῆς καὶ
ἀνθελληνικῆς αὐτῆς ἐκδηλώσε-
ως, ἡ ὁποία διήρκησεν ἐπὶ ἑπτά
(7) ὥρας μὲ διάλειμμα ἑνὸς τε-
τάρτου τῆς ὥρας:

«Ἀγαπητοί, ὁ Θεός μαζί μας.
Ἐπὶ τοῦ συζητηθέντος θέματος
“Κράτος καὶ Ἐκκλησία” λέγω ὅτι
ἐκ τοῦ Συντάγματος προκύπτει
ὅτι αἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ
Κράτους λειτουργοῦν μὲ τὸ σύ-
στημα τῆς συναλληλίας καὶ εἶναι
σαφῶς διακριτοὶ οἱ ρόλοι τῶν
δύο πλευρῶν. Ἀρκεῖ νὰ τηροῦν-
ται. Εἰς τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Κατα-
στατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας,
ὁ ὁποῖος εἶναι νόμος τοῦ Κρά-
τους (590/1977), αἱ σχέσεις
αὐταὶ ἐκφράζονται ὡς συνεργα-
σία. Εἰς τὸ ἄρθρον αὐτὸ περιέ-
χονται πολλαὶ περιπτώσεις, αἱ
ὁποῖαι ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴν
συνεργασίαν Ἐκκλησίας καὶ Πο-
λιτείας, ὅπως εἶναι ἡ χριστιανικὴ
ἀγωγὴ τῆς νεότητος, ὁ θεσμὸς
τοῦ γάμου, ἡ οἰκογένεια κ.ἄ.

»Κάμνω καὶ μίαν οὐσιώδη καὶ
βασικὴν παρατήρησιν. Διὰ τὸ θέ-
μα σας “Κράτος καὶ Ἐκκλησία”
εἴχατε ἀδήριτον ὑποχρέωσιν νὰ
καλέσητε καὶ ἐκπρόσωπον τῆς
Διοικούσης Ἐκκλησίας. Ἐκαλέ-
σατε ὅμως τὴν ″Ἔνωσιν Ἀθέων″,

ὄχι ἁπλῶς νὰ παρευρεθῇ, ἀλλὰ
νὰ συνεργασθῇ μαζί σας διὰ
τὴν διοργάνωσιν τῆς παρούσης
ἐκδηλώσεως, ὅπως ρητῶς ἀνα-
γράφεται εἰς τὸ Πρόγραμμα τῆς
Ἡμερίδος.

»Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι οἱ ἄθεοι
ἀπορρίπτουν τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς
μὴ ἔχουσαν ὑπόστασιν. Ἀφοῦ
ἀρνοῦνται τὸν Χριστόν, ἀρνοῦν-
ται καὶ τὴν Ἐκκλησίαν Του. Πῶς
εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ ἐκφέρουν
οἱ ἄθεοι ἀναλυτικὴν καὶ οὐσια-
στικὴν γνώμην διὰ κάτι ἀνύπαρ-
κτον κατ’ αὐτούς; Τὴν ἀθεΐαν
ἀπορρίπτω. Δὲν μισῶ τοὺς ἀθέ-
ους. Λυποῦμαι τοὺς ἀθέους διὰ
τὴν μεγάλην καὶ ἀδικαιολόγητον
πλάνην των. Οἱ ἄθεοι δὲν ἠδυ-
νήθησαν, δὲν δύνανται καὶ οὔτε
θὰ δυνηθοῦν νὰ ἀποδείξουν ὅτι
δὲν ὑπάρχει ὁ Θεός. Αὐτὸ εἶναι
ψεῦδος, τὸ ὁποῖον προπαγανδί-
ζουν οἱ ἄθεοι. Καλοῦνται οἱ ἄθεοι
εἰς δημοσίαν συζήτησιν.

»Τέλος, ἀπὸ τὰ διανεμηθέντα
ἔντυπα καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ
″ Ἕνωσις Ἀθέων″ εἶναι ὁ πρῶτος
παράγων (μετὰ τὸ Πανεπιστή-
μιον) αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος, ἄγο-
μαι εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὴ
ἡ ἐκδήλωσις εἶναι καταφανῶς
μία ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα.
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ
ὅλους ἡμᾶς».

Δι’ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, παραδό-
ξως, δὲν ὑπῆρξεν οὐδεὶς ἀντίλο-
γος. Προηγουμένως, ὅταν ὁ π.
Ἰωάννης, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ
διαλείμματος, ἔλεγεν εἰς τὸν
πρώην Ὑπουργὸν Παιδείας κ.

Ν. Φίλην ὅτι οἱ ἄθεοι δὲν ἔχουν
ἀποδείξει τὴν ἀνυπαρξίαν τοῦ
Θεοῦ, παρενέβη εἷς ἐκ τῶν ἀθέ-
ων καὶ εἶπεν ὅτι οὔτε διὰ τὴν
ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει ἀπό-
δειξις. Ὁ π. Ἰωάννης ἀπήντησεν:
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν
Θεοῦ. Ποίησιν δὲ χειρῶν
αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέω-
μα» (Ψλμ. 18,1). Ἄκουσον καὶ
τὸ ἄλλο, εἶπε πρὸς τὸν ἀντιλέ-
γοντα ὁ π. Ἰωάννης: «Εἶπεν
ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ
ἔστι Θεός» (Ψλμ. 13,1). Πρόσε-
ξε ! Ἄφρων εἶπεν αὐτό, ἀνόητος
καὶ ἀπερίσκεπτος. Ἰδοὺ καὶ ὁ τε-
λικὸς ἀντίλογος τοῦ συνομιλη-
τοῦ: Ἐγὼ ὅμως δέχομαι μόνον
ὅ,τι βλέπω. Καὶ ὁ π. Ἰωάννης: Σὺ
ὅμως δέχεσαι ὅτι ἔχεις νοῦν.
Εἶδες ποτὲ τὸν ἰδικόν σου νοῦν ἤ
τὸν νοῦν ἑνὸς ἄλλου ἀνθρώπου;
Ὁ ἄθεος ἐσιώπησεν. 

Ὁ «Ο.Τ.» συγχαίρει τὸν π.
Ἰωάννην Διώτην. Ὡς γνωρίζο-
μεν, διὰ πρώτην φορὰν ἡ
«Ἕνωσις Ἀθέων» ἐδέχθη δημο-
σίαν ἀντίδρασιν, κατ’ αὐτὸν τὸν
τρόπον. Ὁ π. Ἰωάννης ὑπῆρξεν
ὁ πρῶτος οὐσιαστικὸς συνερ-
γάτης τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος
π. Χαραλάμπους Βασιλοπού-
λου. Ἤρχισε νὰ ἀκολουθῇ τὸν
π. Χαράλαμπον ἀπὸ μαθητὴς
ἀκόμη Γυμνασίου, πρίν χειροτο-
νηθῇ ὁ π. Χαράλαμπος. Πρῶτος
Πρόεδρος τῆς «Πανελληνίου
Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως»
(«Π.Ο.Ε.») ὑπῆρξεν ὁ π. Χαρά-
λαμπος καὶ πρῶτος Ἀντιπρό-
εδρος ὁ π. Ἰωάννης. 

Κατηγοροῦνται οἱ Σεβ.
Θεσσαλονίκης καὶ Σπάρτης;
Ὁ γνωστὸς ἐγκωμιαστὴς τοῦ

Πατριάρχου Κωνσταντινουπό-
λεως κ. Ἰ. Σιδηρᾶς ἐδημοσίευ-
σε κείμενον μὲ τίτλον «ἐπὶ τὸν
τύπον τῶν ἥλων», εἰς τὸ ὁποῖ-
ον ὑποστηρίζει ὅτι ὀφείλουν οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται
Θεσσαλονίκης καὶ Σπάρτης νὰ
παύσουν τὴν ἀντικανονικὴν
οἰκειοποίησιν τοῦ τίτλου «Πανα-
γιώτατος». Ὡς ἀνεγνώσαμεν
εἰς τὸν ἱστότοπον radiomax.gr
τῆς 10ης Μαρτίου 2017: 

«…Ἀπὸ τὰ πλέον παράδοξα
εἶναι καὶ ἡ χρήση τῆς προσφω-
νήσεως «Παναγιώτατος» στὸν
ἑκάστοτε Θεσσαλονίκης, μετὰ τὸ
1928, καὶ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς
ἐπαρχίας του. Ὁ τίτλος αὐτὸς γιὰ
πολιτικούς, ἐκκλησιαστικοὺς καὶ
ἱστορικοὺς λόγους καθιερώθηκε
νὰ χρησιμοποιεῖται, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου, καὶ
γιὰ τοὺς Μητροπολίτες Θεσσα-
λονίκης καὶ Μονεμβασίας καὶ
Σπάρτης, ὅπου τὸ φημισμένο δε-

σποτάτο τοῦ Μυστρᾶ, ἀλλὰ μόνο
καὶ ἀποκλειστικῶς ἐντὸς τῶν
ὁρίων τῆς ἐπαρχίας τους. Ἕνας
καὶ μόνον ἕνας εἶναι ὁ δικαιωμα-
τικὰ φέρων τὸν τίτλο αὐτό, ὁ ἑκά-
στοτε Πατριάρχης καὶ οὐδείς
ἄλλος. Πρὸ πολλῶν ἐτῶν οἱ τότε
Μητροπολίτες Μονεμβασίας καὶ
Σπάρτης ἀποποιήθηκαν τοῦ
προνομίου τούτου καὶ ὅπως ὅλοι
οἱ ἄλλοι ἱεράρχες, προσφω-
νοῦνται ὡς «Σεβασμιώτατοι».
Μόνο ὁ ἑκάστοτε Θεσσαλονίκης
συνεχίζει νὰ φέρει τὸν τίτλο αὐτὸ
καὶ μόνο ἀποκλειστικῶς ἐντὸς
τῶν ὁρίων τῆς Μητροπόλεώς
του. Δυστυχῶς, ἐσχάτως παραέ-
γινε τὸ παράδοξο τοῦτο καὶ οἱ δη-
μοσιογράφοι ἢ καὶ κάποιοι κληρι-
κοὶ καὶ λαϊκοὶ τὸ χρησιμοποιοῦν
καὶ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Μητρο-
πόλεώς του. Ἕνας εἶναι ὁ νόμι-
μος κάτοχος τοῦ τίτλου, ὁ ἑκά-
στοτε Κωνσταντινουπόλεως, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἡ πνευματικὴ κε-
φαλὴ τοῦ γένους μας…». 

Γλωσσικὸν ἤ Κανονικὸν ὀλίσθημα 
τοῦ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου;

Δὲν ἁρμόζει εἰς Ἀρχιερέα
νὰ εἶναι κόλαξ. Ὅμως τὸ ὀλί-
σθημα τοῦ Σεβ. Ἀρκαλοχωρί-
ου δὲν συνίσταται εἰς αὐτὸ,
ἀλλὰ εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι ἀνη-
γόρευσεν αὐθαιρέτως τὸν
Πατριάρχην Κωνσταντινου-
πόλεως «Προκαθήμενον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»!
Ἀντιλαμβάνεται τὰς ἐκκλη-
σιολογικάς προεκτάσεις
αὐτῶν ποὺ εἶπε; Ὡς ἐπληρο-
φορήθημεν ἀπὸ τὸν ἱστότο-
πον «Φῶς Φαναρίου» τῆς
10ης Μαρτίου 2017:

«Τὴν Παρασκευὴ 10 Μαρτίου
ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρί-
ου… χοροστάτησε μὲ τὴν εὐλο-
γία καὶ τὴν κανονικὴ ἄδεια τοῦ
Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου
στὸν περικαλλῆ Ναὸ τῆς Ἁγίας
Τριάδος τῆς περιωνύμου Κοινό-
τητος Σταυροδρομίου. Πρὶν ἀπὸ
τὴν ἀπόλυση ὁ Μητροπολίτης
Ἀνδρέας ἐκφώνησε τὸν κάτωθι
λόγον:… Θέλω νὰ ἐκφράσω τὶς

ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μου πρὸς
τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό
μας Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολο-
μαῖο γιὰ τὴν κανονικὴ ἄδεια, τὴν
ὁποία μοῦ ἔδωσε, τὸν Πατριάρ-
χη τοῦ Γένους καὶ τῆς Ρωμηο-
σύνης, τὸν Πατριάρχη τῆς μεγά-
λης λαμπρῆς Πατριαρχίας, τὸν
Πατριάρχη ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ
τομὴ στὴν ἱστορία τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου, ἔτσι ὥστε
πλέον θὰ ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν
«πρὸ Βαρθολομαίου ἐποχὴ»
καὶ τὴν «μετὰ Βαρθολομαῖον
ἐποχή»… τὸ μυστήριο τῆς Ἁγ.
Τριάδος, τὸ ὁποῖο ἀποκαλύπτε-
ται διαρκῶς μέσα στὴν πορεία
τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποκαλύ-
φθηκε καὶ ἐν μέσῳ τῶν Προκα-
θημένων τῶν κατὰ τόπους
Ἐκκλησιῶν,  ὅπου ὑπὸ τὴν
προεδρία τοῦ Προκαθημένου
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ
Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
μας Πατριάρχου συνῆλθαν εἰς
τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο
τῆς Κρήτης».

Εἶναι ἢ δὲν εἶναι προκαθήμενος ὁ Ἀρχ. Ἀθηνῶν;
Τὸ ἱστολόγιον «Φῶς Φανα-

ρίου», τὸ ὁποῖον ἀναρτᾶ τὶς
εἰδήσεις τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, δημο-
σιεύει κείμενα τοῦ κ. Ἰ. Σι-
δηρᾶ. Εἰς ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ὁ κ.
Σιδηρᾶς ἰσχυρίζεται ὅτι προ-
καθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος εἶναι ὁ Κωνσταντι-
νουπόλεως! Μάλιστα τὸ κεί-
μενον αὐτὸ ἐδημοσιεύθη ὀλί-
γον διάστημα μετὰ τὸ Κολυμ-
βάριον καὶ ἔκτοτε ἀναδημοσι-
εύεται συνεχῶς. Δεδομένου
ὅτι ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθο-
λομαῖος ἔχει ἐπιδοκιμάσει
τὸν κ. Σιδηρᾶ συμμερίζεται
αὐτὴν τὴν θέσιν; Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὸ radiomax.gr
τῆς 10ης Μαρτίου 2017:

«Ὁ Πατριαρχικὸς καὶ Συνο-
δικὸς Τόμος τοῦ 1850 μὲ τὸν
ὁποῖο παρεχωρήθη τὸ «αὐτοκέ-
φαλο» καθεστὼς δὲν ὁρίζει
ὡστόσο ὅτι ὁ ἑκάστοτε Μητρο-
πολίτης Ἀθηνῶν εἶναι ὁ «προ-
καθήμενος», ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐξ
ἀπόψεως κανονικῆς καὶ ἐκκλη-
σιολογικῆς ὁ «πρῶτος» ἐν τῇ
Ἑλλαδικῇ Ἐκκλησίᾳ. Εἶναι συν -

επῶς ἀπολύτως ἀντικανονικὴ
καὶ ἀντεκκλησιολογικὴ ἡ προσ -
φώνηση ἢ ἡ ἐπίσημη κατα-
γραφὴ σὲ ἱερὰ ἐκκλησιαστικὰ
καὶ συνοδικὰ κείμενα τοῦ ὅρου
«προκαθήμενος» ἢ «πρῶτος».
Καὶ τοῦτο διότι σαφῶς, ρητῶς
καὶ κατηγορηματικῶς στὸ κείμε-
νο τοῦ Πατριαρχικοῦ καὶ Συνο-
δικοῦ τόμου τοῦ 1850 δὲν ὁρίζε-
ται ὡς ἀνωτάτη καὶ ὑπερτάτη ἐξ
ἀπόψεως κανονικῆς καὶ ἐκκλη-
σιολογικῆς ἀρχὴ στὴν Ἑλλαδικὴ
Ἐκκλησία κάποιο μεμονωμένο
φυσικὸ πρόσωπο, δηλαδὴ ὁ
ἑκάστοτε Μητροπολίτης Ἀθη -
νῶν, ἀλλὰ ὅτι «προκαθήμενη»
καὶ «πρώτη» κεφαλὴ εἶναι ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας… Εἶναι
συνεπῶς τελείως αὐθαίρετο καὶ
ἄτοπο νὰ προσφωνεῖται ὁ ἑκά-
στοτε Ἀθηνῶν ὡς «προκαθήμε-
νος» ἢ ὡς «πρῶτος» καὶ τοῦτο
διότι ὁ μόνος «προκαθήμενος»
καὶ ὁ μόνος «πρῶτος» τοῦ ἑνὸς
καὶ ἑνιαίου γένους τῶν Ρωμιῶν
ἦταν καὶ παραμένει ὁ πρωτεπί-
σκοπος καὶ πρωθαρχιερεὺς τῆς
κατ’ ἀνατολάς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ὁ ἑκάστοτε Οἰκου-
μενικὸς Πατριάρχης». 

Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ ἡ «Instabul»…

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Ὁ Γέρων Χαλκηδόνος εἰς χοροεσπερίδα!


