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3ον.-Τελευταῖον
Δ΄

Ὅλα τά ἀνωτέρω, πού ἐκτέθη-
καν μέ κάθε συντομία, πρέπει νά
μᾶς προβληματίσουν πολύ καί
θετικά, καί νά καθορίσουν τή
δική μας στάση καί κυρίως τῆς
Πολιτείας, ἀπό τήν ὁποία καί θά
ἐξαρτηθεῖ ἡ ἐθνική μας ἐπιβίωση
ἤ ὁ ἀφανισμός της.

Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
μπορεῖ νά προκαλεῖ ἀλλά καί
προσκαλεῖ.

Οἱ καιροί, ὅμως, κύριοι

πολέμιοι τῆς Ὀρθόδοξης χρι-
στιανικῆς (καί θρησκευτικῆς)
ἀγωγῆς καί σεῖς οἱ ἄλλοι συνο-
δοιπόροι, δέν εἶναι γιά τέτοιες
ἀρνητικές καί ἐπιζήμιες πανθρη-
σκειακές θέσεις. Μή δυνα-
μιτίζουμε μόνοι μας καί τήν ἴδια
τήν ἐθνική μας ὑπόσταση, πού
τήν διασφαλίζει ἡ Ὀρθοδοξία,
ὅπως εἶχε διακηρύξει καί ὁ
Διδάσκαλος τοῦ Γένους
Ἀδαμάντιος Κοραῆς: «Στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία χρωστοῦμε
οἱ σημερινοί Γραικοί τήν ὕπαρξή
μας»26. Μιά ἀλήθεια πού τήν

ὁμολογοῦν οἱ βαθεῖς μελετητές
τῆς Ἱστορίας καί ἐκπρόσωποι
ὅλου τοῦ φάσματος τῶν κοινω-
νικῶν καί ἀνθρωπιστικῶν ἐπι-
στημῶν (Κοινωνιολόγοι, Λογοτέ-
χνες, Φιλόσοφοι κ.ἄ.). Εἶναι χα-
ρακτηριστική ἡ διαπίστωση καί
ὁμολογία τοῦ ἥρωα Μακεδο-
νομάχου Παύλου Μελᾶ γιά τήν
Ὀρθόδοξη Θρησκεία μας: «… Ἡ
θρησκεία μᾶς δίδει πολλήν πα-
ρηγορίαν καί θάρρος. Ἄλλως τε
χάρις εἰς αὐτήν ἐλυτρώθη καί θά
λυτρωθῆ καθ̉ ὁλοκληρίαν ὁ
τόπος μας»27.

Καί ἡ ἀμέσως παρακάτω
διαπίστωση τοῦ Ἀδαμ. Κοραῆ (ὁ
ὁποῖος ὡς γνωστόν κατεχόταν
ἀπό προοδευτικές ἰδέες καί
ἀνῆκε στό κλῖμα τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ) ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα
καί τήν ἀναφέρουμε: «Πολιτεία
πού δέν ἔχει ὡς βάση τή χρι-
στιανική παιδεία τῶν νέων,
εἶναι οἰκοδομή πού φτιάχνεται

χωρίς ἀσβέστη καί νερό»28.
Ἀκόμη καί ὁ φιλόσοφος Πλάτων
ὑποστηρίζει ὅτι «στήν Παιδεία
πρέπει νά ὑπάρχει ἔντονη θρη-
σκευτικότητα».

Παραπλήσια βρίσκεται καί ἡ
σημαντική ρήση τοῦ Οὐάσινγ-
κτον, ὅταν τόνιζε ὅτι «τό μέλλον
τῆς χώρας μας ἐξαρτᾶται ἀπό
τήν χριστιανική ἐκπαίδευση
τῆς νεολαίας μας»29.

Τελικά ὅσοι τά ἴδια πρεσβεύετε
«ἀφαιρέστε τό Θεό ἀπό ἕδρες
καί θρανία καί θά ἔχετε συγκο-
μιδή ἀπό διαβόλους»30, ὅπως
χαρακτηριστικά μᾶς προειδο-
ποίησε ὁ Οὐέλινγκτον [1769 -
1852, Βρεττανός στρατάρχης καί
πολιτικός, νικητής τοῦ Να-
πολέοντα στό Βατερλό (1815),
Πρωθυπουργός].

Πιό ἀναλυτικά εἶχε τονίσει
(στίς ἀρχές τοῦ περασμένου
αἰώνα σέ διεθνές συνέδριο
συλλόγων γιά τή διάδοση τῆς

Ἁγ. Γραφῆς), ὁ τότε Πρόεδρος
τῶν Η.Π.Α., τίς τραγικές
συνέπειες πού θά ἔχει ἡ ἀφαίρε-
ση τῆς Ἁγ. Γραφῆς ἀπό τή ζωή
μας. Εἶχε πεῖ σχετικά: «Ἡ ὅλη
ἐλπίς τῆς ἀνθρωπίνης προόδου
ἐξαρτᾶται ἐκ τῆς ἐπιδράσεως τῆς
Ἁγ. Γραφῆς. Ἀφαιρέσατε τό
βιβλίον τοῦτο ἐκ τῶν δικα-
στηρίων, ἐκ τῶν οἰκογενειῶν, ἐκ
τῶν φυλακῶν, ἀφαιρέσατε αὐτό
ἐκ τῶν σχολείων καί τῶν νοσο-
κομείων, περιμείνατε δ’ ἐπί δε-
καετίαν μέχρις ὅτου ἀναπτυχθῆ
ὁ σπόρος, καί τότε θά φοβηθῆτε
πρό τῶν ἀπαισίων ἐγκλημάτων
καί ἐκ τοῦ ἐκφυλισμοῦ τῆς
ἀνθρωπότητος, θά τρομάξετε
πρό τῆς ὠμότητος τοῦ
ἀνθρώπου καί τῆς φοβερᾶς
δυνάμεως τοῦ ἐγωισμοῦ. Ὁ
ἄνθρωπος … θ’ ἀπεκτηνοῦτο.
Ἐάν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξέλιπεν
ἐκ τοῦ κόσμου θά ἐξέλιπε καί
αὐτός ὁ κόσμος»31.

Ὁ προφήτης Ὠσηέ πρίν ἀπό
χιλιάδες χρόνια διαπίστωνε αὐτό
τό κακό πού κάνουμε ἐμεῖς
σήμερα μέ τοῦτα τά λόγια:
«αὐτός πού σπέρνει ἄνεμον,
θύελλα θά θερίσει»32.

Μέσα στή χριστιανική πίστη
(Ἐκκλησία) σώζεται τό πρόσω-
πο καί ἡ ἐλευθερία τῶν νέων
ἀλλά καί ὅλων μας.

Ὁ Γερμανός παιδαγωγός
Φαῖρστερ ἀναγνώριζε «τήν
πλήρη ἀνεπάρκεια κάθε παιδα-
γωγικῆς, πού δέν βασίζεται στή
Χριστιανική Θρησκεία»33.

Μετά τό Εὐαγγέλιο, ἐπι-
προσθέτως ἔρχεται καί «ὁ λόγος
τῶν Πατέρων, (ὁ ὁποῖος) ἀποτε-
λεῖ τήν ὀρθόδοξη πρόταση, πού
εἶναι πρόταση ζωῆς», κατά τόν
πρ. Πρύτανη καί Καθηγητή τῆς
Γλωσσολογίας Γεώργιο Μπαμπι-
νιώτη. Γι’αὐτό, ἀφοῦ κάνει τήν
διαπίστωση ὅτι τά Πατερικά Κεί-

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.

Πειρασμοὶ καὶ τήρησις ἐντολῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἡ ἐποχή μας εἶναι δύσκολη γιά τούς χριστιανούς. Παρό-
λο πού πέρασαν εἴκοσι αἰῶνες ἀπό τή γέννηση τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ, ὁ δρόμος δέν ἔγινε εὔκολος. Πάντα, βέ-
βαια, ὑπῆρχαν ἐμπόδια, γιατί ὁ διάβολος ποτέ δέν διέκοψε
τή δραστηριότητά του προκειμένου νά κόβει τήν πορεία
τῶν χριστιανῶν πρός τό Θεό. Στίς μέρες μας ὅμως τά
πράγματα ἐπιδεινώθηκαν. Σχεδόν ὅλοι οἱ ἄρχοντες τῆς κο-
σμικῆς ἐξουσίας εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου. Οἱ πλούσιοι τό
ἴδιο. Οἱ ἄνθρωποι τῆς τέχνης καί τῶν ἐπιστημῶν ἐπίσης.
Ὅλοι καυχῶνται ὅτι εἶναι ἐλεύθεροι ἀπό ἠθικούς φραγμούς
καί ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ εἶναι δεμένοι μέ δαιμονικούς
φραγμούς καί ἀκολουθοῦν πιστά τίς ἐντολές τοῦ αἰῶνος
τούτου τοῦ ἀπατεῶνος! Εἶναι μέ μιά λέξη ἀντίχριστοι.

Μέσα στό ζωολογικό κῆπο τῆς κοινωνίας μας ὑπάρχουν
πολλά ἄγρια θηρία, πού διαρκῶς ψάχνουν γιά θύματα. Ὁ
πειρασμοί καί οἱ κίνδυνοι γιά τούς χριστιανούς εἶναι πολ-
λοί. Κανένας δέν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι δέν ἀντιμετωπί-
ζει πειρασμούς. Ὅπως καί κανείς δέν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ
ὅτι ὁ δρόμος πρός τή σωτηρία εἶναι κλειστός. Παραμένει
πάντα ἀνοιχτός, ἀλλά χρειάζεται πνευματικός ἀγώνας, γιά
νά φτάσει κάποιος στό τέρμα του.

Οἱ ἀγωνιζόμενοι δέν πρέπει νά ξεχνοῦν ὅτι ὁ Θεός τούς
προστατεύει. Ἀναγνωρίζει τίς δυσκολίες πού ἔχουν καί
τούς πειρασμούς πού ἀντιμετωπίζουν καί στέκεται πάντα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Βιώνομεν πράγματι ἱστορικάς
στιγμάς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐνῶ ἡ
Χώρα μας ἔχει ὑποκύψει ὑπὸ τὸ
βάρος τῶν μέτρων ποὺ ἐπιβάλ-
λουν οἱ δανεισταί καὶ 500.000
νέοι ἔχουν φύγει εἰς το έξωτερι-
κον ἀναζητοῦντες ἕνα καλύτε-
ρον μέλλον, ἡ ἀνθρωπιὰ καὶ ἡ

ἀλληλεγγύη δὲν ἔχει σταματήσει
πρὸς τοὺς ἀπόρους συμπα-
τριώτας μας ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς
μετανάστας. Τὴν στιγμὴν ποὺ οἱ
ξένοι ἐπαναπροωθοῦν, ὅπως
λέγεται εὐσχήμως ἡ ἀπέλασις,
τοὺς πρόσφυγας εἰς τὴν Ἑλλά-
δα, ἡ ποτισμένη μὲ φιλανθρω-
πίαν ψυχὴ τοῦ Ἕλληνος δίδει
ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του, διὰ νὰ
συμπαρασταθῆ μὲ κάθε τρόπον
εἰς τοὺς συνανθρώπους του.
Αὐτὴ ἡ στάσις ζωῆς ὀφείλεται
βεβαίως εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν,
ποὺ ἔχει χαράξει εἰς τὰς καρδίας
ὅλων τὴν ἀγάπην. Αὐτὴν τὸ τε-
λευταῖον διάστημα προσπα-
θοῦν νὰ ἐκθεμελιώσουν οἱ πολι-
τικοί τῆς Χώρας πλήττοντες τὰς
ἀρχάς, τὰς ἀξίας καὶ τὰς θεμε-
λιώδεις βάσεις τῆς κοινωνίας
μας. Ὅλα ὅσα προβάλλονται
ὡς σεβασμὸς τῆς ἑτερότητος
(σύμφωνον συμβιώσεως, ἀνοι-
κοδόμησις τεμένους, καῦσις
νεκρῶν κ.λπ.) δυνάμεθα νὰ τὰ
ἴδωμεν ἀπὸ τὴν ἀντίθετον
πλευρὰν τοῦ καθρέπτου ὡς
ἀσέβειαν πρὸς ὅ,τι συνέχει
αὐτὸν τὸν τόπον. Τελευταίως τὸ
καίριον πλῆγμα μελετοῦν νὰ
δώσουν εἰς τὴν παιδείαν. Δὲν
ἀρκεῖ ποὺ κατεστράφησαν αἱ
παροῦσαι γενεαὶ, θὰ πρέπη νὰ
ὁδηγηθοῦν πρὸς τὴν ἀπώλειαν
ταυτότητος καὶ τὸν ὄλεθρον καὶ
αἱ ἑπόμεναι γενεαί.

Ἡ κρατικὴ ἀδιαφορία εἶναι ὁ

πρῶτος πυλῶν αὐτῆς τῆς τα-
κτικῆς. Εἶναι χαρακτηριστικὸν
ὅτι εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχει κα-
θιερωθῆ ὁ ἑορτασμὸς τῆς παγ-
κοσμίου ἡμέρας ἑλληνικῆς
γλώσσης, ὅταν ἤδη εἰς τὴν Νά-
πολιν αὐτὸς ἔλαβε χώραν διὰ
δευτέραν φοράν! Σπουδαία
εἶναι ἐπίσης αἱ πρωτοβουλία
τριῶν ἐπιφανῶν Γάλλων, τοῦ
ἐκδότου Pierre Berringer, Νί-
καια, τοῦ καθηγητοῦ κλασσικῆς
φιλολογίας Yves Canier καὶ τῆς
Catherine Teuler, καθηγητρίας
τῆς ἀγγλικῆς, οἱ ὁποῖοι εἰς κείμε-
νον ποὺ ἐδημοσίευσεν ἡ ἐφη-
μερὶς Le Monde καὶ μετεφράσθη
ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα tvxs.gr τῆς
6ης Φεβρουαρίου 2017 ἰσχυρί-
ζονται ὅτι:

«Ἡ ἔνταξη τοῦ πολίτη στὸ
εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα συν-
δέεται, κατὰ τὴν ἄποψή μας,
μὲ μία συμβολικὴ ἀπόφαση, ἡ
ὁποία ἐπιβεβαιώνοντας τὴν
ἰδιότητά μας ὡς ἐχόντων τὴν
εὐρωπαϊκὴ νοοτροπία, ὁδηγεῖ
σὲ μία συνειδητοποίηση ποὺ
μᾶς διασώζει ἀπὸ τὶς ὑπερ-
βολὲς τῶν θανάσιμων ἀξιῶν
τῆς κυρίαρχης κουλτούρας.
Ὡς ἐκ τούτου, προτείνουμε
τὴν υἱοθέτηση τῆς ἑλληνικῆς,
ὡς ἐπίσημης γλώσσας τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης».

Ὄχι μόνον ἡ εἴδησις αὐτὴ δὲν
προεβλήθη καὶ δὲν ἠξιοποιήθη

ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους ἀλλὰ εἰς τὰ
ἑλληνικὰ σχολεῖα ἐπιχειρεῖται
ἀπὸ πολλοὺς ἡ ὑποβάθμισις
τῶν ἐθνικῶν ἑορτῶν ἀλλὰ καὶ
τοῦ ἐκκλησιασμοῦ ποὺ συνή-
θως συνδυάζεται μὲ αὐτάς. Ἀπὸ
ποῦ προέρχεται αὐτό; Οἱ ξένοι
ποὺ μᾶς ἐλέγχουν εὑρίσκουν
ἀνασταλτικὸν παράγοντα διὰ τὰ
σχέδιά τους τὴν ὁμοψυχίαν καὶ
ἑνότητά μας καὶ δι’ αὐτὸ ἐπιχει-
ροῦν νὰ ὑποβαθμίσουν ὅ,τι
ἀφυπνίζει συνειδήσεις. Εἰς τὸν
Ο.Τ. κατηγγέλθη διὰ ἰδιωτικὸν
σχολεῖον ἀμερικανικῶν συμφε-
ρόντων, ὅτι ὑπῆρξεν ὄχι μόνον
ὑποβάθμισις τῆς προηγουμένης
ἐθνικῆς ἑορτῆς, ἀλλὰ καὶ εἶχε
δοθῆ ἐντολὴ ἀπὸ τὴν διεύθυν-
σιν, νὰ μὴ ἔχη τόσον σοβαρὸν
χαρακτῆρα ἡ ἑορτή. Ὅλα αὐτὰ
τὰ σχολεῖα, ὡς γνωστόν, συγ-
κεντρώνουν παιδιὰ ἀπὸ ἐπιφα-
νεῖς οἰκογενείας, τὰ ὁποῖα προ-
ορίζονται διὰ ὑψηλάς θέσεις καὶ
αὔριον μεθαύριον θὰ ἀποτελοῦν
τὴν ἡγεσίαν τῆς Χώρας. Ὁπότε
τί πλέον ἀποτελεσματικὸν ἀπὸ
τὸ νὰ ἐνσταλάξουν τὸ δηλητή-
ριον εἰς τὰς ἀθώας ψυχάς καὶ νὰ
ἀφήσουν αὐτὸ νὰ ἐνεργήση,
ὥστε ὅταν θὰ ἔλθη ἡ στιγμὴ νὰ
αἰσθάνωνται θαυμασμὸν διὰ τὸ
ξένον καὶ μειονεξίαν διὰ ὁτιδή-
ποτε ἐγχώριον.

Ὡστόσον, δὲν εἶναι μόνον ἡ
κρατικὴ ἀδιαφορία ἡ ἄμεσος

Ποία ἡ δρᾶσις τῶν παπικῶν σχολείων;

«Ἡ Βαπτισματικὴ Θεολογία ὁμιλεῖ γιὰ ἀποδοχὴ τοῦ βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν καὶ παράλληλα παραδέ-
χεται τὴν παραμονὴ στὶς αἱρετικὲς δοξασίες κάθε ἀποκοπείσης ὁμάδος ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας».

Τριγμοὺς εἰς τὴν Παπικὴν ἕδραν προεκάλεσε τὸ κείμενον
τοῦ Πάπα «Ἡ χαρὰ τῆς ἀγάπης: Μετὰ-Συνοδικὴ Ἀποστολικὴ
Προτροπὴ γιὰ τὴν ἀγάπη στὴν οἰκογένεια». Πρόκειται δι’
«Ἀποστολικὴν Προτροπήν», σπουδαιοτέραν ἀπὸ ἁπλᾶς συγ-
γραφὰς ἀλλὰ ὄχι ἰσοτίμου κύρους μὲ τὰς «Παπικὰς Ἐγκυκλί-
ους», καθὼς δὲν ἀναφέρεται εἰς δογματικὸν ζήτημα. Ἡ «Προ-
τροπὴ» ἐξεδόθη τὴν 8ην Ἀπριλίου 2016, μετὰ ἀπὸ σειρὰν Συν-
όδων, αἱ ὁποῖαι εἶχον ἀσχοληθῆ μὲ ζητήματα γάμου, οἰκογενεί-
ας, τέκνων καὶ γενετησίου ἐνστίκτου. Ἡ «Προτροπὴ» αἰφνι-
δίασεν ἀρχικῶς ὡς πρὸς τὸ γεγονὸς ὅτι ἦτο ἡ πρώτη εἰς τὰ χρο-
νικὰ τοῦ Παπισμοῦ, εἰς τὴν ὁποίαν γίνεται ἀναφορὰ εἰς κινη-
ματογραφικὴν ταινίαν καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ δρᾶμα Babet-
te's Feast (1987)! Ὡστόσον τὴν μεγαλυτέραν προσοχὴν ἔμελλε

Διχασμὸς εἰς τὸν Παπισμὸν
ἀπὸ τὰ παίγνια ἐξουσίας

Ὁ Μητροπολίτης Σταγῶν καὶ Μετεώ-
ρων καὶ Κανονικὸς Μητροπολίτης Τρίκ-
κης καὶ Σταγῶν ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον
κατὰ τὴν εὐλογημένην ὥραν, ποὺ ἡ
Ἐκκλησία μας κατὰ τὸν ἑσπερινόν τοῦ
Σαββάτου τῆς Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νη-
στειῶν ἔψαλε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ ἀπό-
στιχον ποὺ εἶναι διατεταγμένον καὶ διὰ
τὴν ἀκολουθίαν τῆς Ἀναστάσεως «Τὴν
ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι

ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς». Εἶχε προηγηθῆ
κατὰ τὴν Πέμπτην ἐγκεφαλικὸν ἐπεισό-
διον, τὸ ὁποῖον ὡδήγησεν αὐτὸν εἰς τὸ
Νοσοκομεῖον Τρικάλων. Ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ἐξέδωσε μίαν σύντομον καὶ
λιτὴν ἀνακοίνωσιν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνα-
φέρονται τὰ ἀκόλουθα:

«Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης Σεραφείμ,
κατὰ κόσμο Βύρων Στεφάνου, ἐγεννήθη τὸ
1932 εἰς Φανάριον Καρδίτσης. Ἐσπούδασεν

εἰς τὴν Θεολογικὴν σχολὴν Ἀθηνῶν, λαβών
τὸ πτυχίον του τὸ 1955. Ἐχειροτονήθη διά-
κονος τὸ 1965 καὶ πρεσβύτερος τὸ 1966.
Ὑπηρέτησεν ὡς ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ.Μ. Θεσσα-
λιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων καὶ ὡς ὑπο-
διευθυντὴς καὶ καθηγητὴς τοῦ Ἀνωτέρου
Ἱερατικοῦ Φροντιστηρίου Τήνου. Τὴν
31/5/1970 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Τρίκ-

κης καὶ Σταγῶν καὶ τὴν 10ην Σεπτεμβρίου
τοῦ ἔτους 1991 μὲ ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐτοποθετήθη
Μητροπολίτης τῆς νεοϊδρυθείσης Μητροπό-
λεως Σταγῶν καὶ Μετεώρων».

Ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωσιν, ὡς εἶναι ἐμφα-
νές, ἀπουσιάζει οἱαδήποτε ἀναφορὰ εἰς
τὴν ἄδικον ἐκθρόνισίν του. Ὅμως αὐτὴ

ἦτο καὶ παραμένει ἕνα ἀγκάθι διὰ τὸ
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ἀπῆλθον
μὲν πρὸς Κύριον οἱ 12, ὅμως 9 μοιχεπι-
βάται εὑρίσκονται ἐν ζωῇ. Εἰς τὴν τελευ-
ταίαν του συνέντευξιν εἰς τὸν κ. Βασί-
λειον Ἀλεξίου ὀλίγον πρὸ τῶν Χριστου-
γέννων ὁ μακαριστὸς Ἱεράρχης εἶχεν
ἀναφερθῆ ἐκτενῶς εἰς τὸ ζήτημα. Συμ-
φώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα trikalavoi-
ce.gr τῆς 21ης Δεκεμβρίου 2017:

«Ξέρετε, ὅταν ἀποφάσισα νὰ ἀκολουθή-
σω τὸ δρόμο τῆς Ἱερωσύνης δὲν εἶχα σκε-
φτεῖ ποτὲ ὅτι θὰ γίνω Ἐπίσκοπος. Μάλιστα
ὅταν μὲ ἐξέλεξε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τὸ 1970 Μητροπολίτη Τρίκκης
& Σταγῶν ἀντιδροῦσα μὴ ἀποδεχόμενος τὴ
μεγάλη αὐτὴ τιμή, νὰ γίνω «Ποιμένας» ἑνὸς
λαοῦ, μιᾶς Μητροπόλεως. Ὡστόσο μετὰ ἀπὸ
μεγάλη ἐπιμονὴ ἀπεδέχθην τὴν τιμὴ καὶ τὴν

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παππᾶς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Σχετικὰ μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς 30/12/2016 μὲ θέμα:
«Διακρατικάς παρεμβάσεις καταγγέλλει ὁ κύριος Βλάσιος

Φειδᾶς» θὰ ἤθελα νὰ σημειώσω τὰ ἑξῆς: Ὁ κύριος καθηγητὴς τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ὁ ὁποῖος, ὡς ἀναφέρεται ὑπῆρξε ἕνας ἐκ
τῶν σημαντικότερων παραγόντων προετοιμασίας τῆς Συνόδου τοῦ
Κολυμπαρίου καὶ φέρεται νὰ εἶπε:

α) Διὰ τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα: «Κατὰ τὴν γνώμη του, ἔπρεπε νὰ
συζητηθῆ, διότι ἀποτελεῖ σοβαρὸ πρόβλημα στὸ χῶρο τῆς Ὀρθο-
δοξίας, ἐφ’ ὅσον ἐξ αἰτίας τῆς λεγομένης ἀλλαγῆς του, καὶ ἡ Λει-
τουργικὴ Ἑνότης διεσπάσθη καὶ σχίσμα ἐδημιουργήθη».

Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως ἀφοῦ ὄντως συμβαίνουν ὅλα αὐτά, διατὶ δὲν
συνεζητήθη, παρὰ τὴν δέσμευση τοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ τὸ 1931.

Ὁ κ. Βλ. Φειδᾶς ἐλεγχόμενος
Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μπινιάρη, Διπλ. Ἠλεκτρολόγου
Μηχανικοῦ, ΜΔΕ Τεχν. Πυρηνικῶν Ἀντιδραστήρων

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Μὲ ἀφορμὴ τὸ κείμενο τῆς Ἱ. Κοινότητος Ἁγ. Ὄρους, καὶ γενικὰ
γιὰ τὸ κλῖμα μετὰ τὴν «Σύνοδο τῆς Κρήτης» ἔχω νὰ πῶ τὰ ἑξῆς. Τὰ
ὅσα τρωτὰ σημεῖα εἶχε ἐπισημάνει ἡ Ἱ. Κοινότης στὰ προσυνοδικά
κείμενα, καὶ δὲν ἐλήφθησαν εἰς τὰ ὑπ’ ὄψιν, καὶ τὰ ὅσα τρωτὰ ση-
μεῖα ἐπισημαίνει τώρα μετὰ τὴν «Σύνοδο», τὰ ὁποῖα τὰ ὀνομάζει
ἀτέλειες καὶ λάθη, ἐφ’ ὅσον ἀφοροῦν εἰς τὰ τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς
μας, δὲν εἶναι ἆραγε ἐκπτώσεις καὶ ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν παραδοθεῖ-
σα ἡμῖν ὀρθόδοξο ἀλήθεια; Ἄν ἦταν ὄντως «ἁγία ἡ Σύνοδος», γιατὶ
ἐπισημάνατε τόσα πολλὰ λάθη καὶ ἀτέλειες; Δὲν ἀρκεῖ μόνο νὰ ἐπι-
σημαίνωνται τὰ κακῶς ψηφισθέντα κείμενα ἀπὸ τὴν «Σύνοδο»
ἀλλὰ καὶ νὰ στηλιτεύωνται, διότι μᾶς ὁδηγοῦν πρὸς αἱρετίζοντα

Περὶ τοῦ κειμένου τῆς Ἱ. Κοινότητος
διὰ τὴν «Σύνοδον τῆς Κρήτης»

Γράφει ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Νικόλαος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Καλοπροαίρετοι Ἱεράρχαι καὶ Καθηγηταὶ ἀναζητοῦν ἀπὸ τὸν «Ο.Τ.» ἐνημέρωσιν διὰ τὴν «Βαπτισματικὴν Θεολογίαν»

Μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ
ἄρθρου τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κω-
στοπούλου, Δρ. Θεολογίας, μὲ
τίτλον «Εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ βαπτι-
σματικὴ θεολογία;» Καθηγητὴς
Θεολογικῆς Σχολῆς ἐπεκοινώνησε
μὲ τὸν Ο.Τ., διὰ νὰ ἐκθέση τοὺς
προβληματισμούς του. Κατὰ τὴν
ἐπικοινωνίαν ἔδειξε μεγάλο
ἐνδιαφέρον διὰ τὸ ἄρθρον, ἐξέ-
φρασε παραλλήλως καὶ κάποιας
σπουδαίας σκέψεις, αἱ ὁποῖαι
ἀπασχολοῦν πολλοὺς ἐκ τῶν Κα-
θηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν
καὶ Ἀκαδημιῶν, ἀκόμη καὶ Ἱεράρ-
χας, οἱ ὁποῖοι ἐρωτοῦν: Ἐφ’ ὅσον
ἡ Ἐκκλησία πάντοτε ἐδέχετο
χωρὶς ἀναβαπτισμὸν τοὺς ἐπι-
στρέφοντας ἀπὸ αἱρέσεις, ὅπου
ὡμολογεῖτο ἡ Ἁγία Τριάς, διατί
σήμερον δὲν ἀποδεχόμεθα τὴν
«Βαπτισματικὴν Θεολογίαν» καὶ

συζητοῦμεν δι’ ἀναβαπτισμὸν
τῶν Παπικῶν ἢ Προτεσταντῶν;

Εἶναι γνωστόν ὅτι εἰς τὸ Πηδά-
λιον (7ος κανών, Β΄ Οἰκουμ. Συν-
όδου καὶ 95ος Κανών τῆς Πενθέ-
κτης) ὁρίζεται ὅτι δὲν χρειάζεται
ἀναβαπτισμὸς εἰς περίπτωσιν
ἐπικλήσεως τῆς Ἁγ. Τριάδος εἰς
προηγουμένην βάπτισιν. Ἰσχυρί-
ζονται λοιπόν ὅτι μόνον ὅταν δὲν
ἔχη ἐπικληθῆ ἡ Ἁγ. Τριάς π.χ.
Μουσουλμάνοι, Ἑβραῖοι, Ἰεχωβά-
δες, καὶ κάποιοι Προτεστάντες
τότε καὶ μόνον πρέπει νὰ γίνεται
ἀναβαπτισμός. Τέτοια παραδεί-
γματα ἦσαν ὁ Ἅγ. Μελέτιος Πα-
τριάρχης Ἀντιοχείας (ἦταν ἀπὸ

Ἀρειανούς) καὶ δὲν ἀνεβαπτί-
σθη, ὁ Ἅγ. Ἀνατόλιος Πατρ.
Κων/λεως (προερχόμενος ἀπὸ
τὸν Μονοφυσίτην Διόσκορον)
δὲν ἀνεβαπτίσθη καὶ δὲν ἀνεχει-
ροτονήθη κ.ἄ. Μάλιστα γίνεται
καὶ ἐπίκλησις κειμένου τοῦ π.
Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου (“Τά
Δύο Ἄκρα” σελ. 74), ὅπου ἀνα-
φέρεται τὸ ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία
ἐδέχετο ἄνευ βαπτίσματος τοὺς
ἐξ αἱρετικῶν προερχομένους ἐφ’
ὅσον εἶχον βαπτισθῆ εἰς τὸ Ὄνο-
μα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐνῷ οἱ Δο-
νατισταὶ ἀνεβάπτιζον αὐτούς».

Ἤδη εἰς τὸν Ο.Τ. (φ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἀνοικτὸν τὸ ἐκκλησιαστικόν! Τί ἀπεκάλυψεν ὁ μακαριστὸς εἰς τὸν «Ο.Τ.»;

Τήν 25ην Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει
τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Παύλου, Ἅγ. Ὄρος 16ος αἰ.

Τὸ σκήνωμα τοῦ ὁσιακοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης & Σταγῶν, Σεραφείμ
O EYAGGELISMOS THS UEOTOKOY

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».

Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας
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Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 11/24 Μαρτίου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΗ-
ΝΗΣ «ΜΝΗΜΗ ΥΠΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ» Εἰδικὴ
Ἔκδοσις Ἐπὶ τῇ χιλιοστῇ ἑξακο-
σιοστῇ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου
αὐτῆς. Ἱερὰ Μητρόπολις Κυρή-
νης 2015. Σχ. 20x13 σσ 64.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑ-
ΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. Ἀφιε-
ρωμένο στὸ χιώτη Ναυτικό. Σχ.
12x8,50 σσ 96.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΨΑΛΤΗΡΙ
Ἤγουν ἀπάνθισμα στοχασμῶν
περὶ Θεοῦ ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ὁσί-
ου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἐπιλογή:
Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλεί-
στου. Μετάφραση-Ἐπιμέλεια
Πέτρου Μπότση. Ἀθήνα 2017 Σχ.
24x18 σσ 234.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΜΒΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, Διμη-
νιαῖον περιοδικὸν Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως.
Ἰούλ. – Σεπτ.2016.

ΑΜΠΕΛΟΣ, Διμηνιαῖον
Ἐνοριακὸν δελτίον Ὀρθο-

δόξου Διαφωτίσεως. Αὔγ. —
Σεπτ. 2016. Χάγκεν – Λυν-
τενσάϊντ, Γερμανία.

ΑΝΑΛΗΨΗ (Δερβέκιστα),
Ἐφημερίδα τῶν Ἀναληψιωτῶν
Αἰτωλοακαρνανίας. Ὀκτ. –
Δεκ. 2016. Ἀθήνα.

ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ, Μηνιαῖον
Ὄργανον Ὁμωνύμου Ὀρ-
θοδόξου Ἀδελφότητος. Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2016. Ἰαν., Φεβρ.
2017. Θεσσαλονίκη.

ΑΡΝΑΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ, Περιοδικὴ ἔκδοση ἱστο-
ρικῆς – ἀρχαιολογικῆς καὶ λαο-
γραφικῆς ἐνημέρωσης καὶ κα-
ταγραφῆς. Ἰούλ. – Σεπτ., Ὀκτ.
– Δεκ. 2016. Ἀρναία Χαλκι-
δικῆς.

ΑΦΥΠΝΙΣΗ Περιοδικὴ
Ἔκδοση Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσί-
ου Νικοδήμου. Σεπτ., Ὀκτ.,
Νοέμβ., Δεκ. 2016.

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστ. Κ. Γκοτσοπούλου: Ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ρώμης καὶ ὁ Ἐπίσκοπός της στὰ Πρακτικὰ καὶ τὶς ἀποφά-
σεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἔκδοση Χ.Ο.Φ.Σ. Φίλων
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου, 2016.

Πολλὲς μελέτες ἔχουν ἕως τώ-
ρα γραφεῖ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα,
ἀλλὰ ἡ παροῦσα, διπλωματικὴ
ἐργασία στὸ κανονικὸ Δίκαιο
στὸ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολο-
γίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α., περιέχει ση-
μαντικὰ νέα στοιχεῖα ποὺ τὴν
καθιστοῦν πολύτιμη καὶ ἐνδια-
φέρουσα. Κατ’ ἀρχὰς παραθέ-
τει συναγωγὴ καὶ μελέτη ὅλων
τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τῶν πρα-
κτικῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, κατα-
τίθεται ἀναίρεση ὅλων τῶν
ἀξιώσεων τῶν παπῶν γιὰ τὸ
παγκόσμιο πρωτεῖο ἐξουσίας μὲ
βάση τὴν πατερικὴ καὶ συνο-
δικὴ παράδοση, ὅπως ἐπίσης
καὶ οἱ θέσεις παπικῶν ἢ φιλοπα-
πικῶν ἐρευνητῶν, ποὺ παρερμη-
νεύουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες ἢ
ἀποκρύπτουν τὴν ἀλήθεια. Βα-
σικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀντιμετώπιση
στὴν ἐπικαιρότητα τοῦ «πρωτεί-
ου» στὸν σύγχρονο Θεολογικὸ
Διάλογο μεταξὺ Ὀρθοδόξων
καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ὅπου
συνεχίζεται ἡ ἐμμονὴ τῶν δευ-
τέρων στὶς ἀξιώσεις τους, οἱ
ὁποῖες γιὰ λόγους ἀντιβιβλι-
κούς, ἀντικανονικούς, ἀντιπα-
τερικοὺς καὶ ἀντισυνοδικοὺς
δὲν θὰ γίνουν ποτὲ ἀποδεκτὲς
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ὁ συγγραφεὺς χωρίζει τὴ με-
λέτη του σὲ πέντε κεφάλαια: α)
Ἡ Ἐκκλησία τῆς μεγαλωνύμου
Ρώμης στὰ Πρακτικὰ τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, β) Ὁ
Ἐπίσκοπος Ρώμης σύμφωνα μὲ
τὰ Πρακτικὰ τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων, γ) Ὁ ρόλος τοῦ
Ἐπισκόπου Ρώμης στὶς Οἰκου-
μενικὲς Συνόδους, δ) Οἱ ἀποφά-
σεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνό-

δων καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης, ε)
Οἱ Ἱεροὶ κανόνες καὶ ὁ Ἐπίσκο-
πος Ρώμης.

Ἡ μελέτη πλαισιώνεται ἀπὸ
γενικὲς καὶ εἰδικὲς πηγές, πλού-
σια βιβλιογραφία, ἑλληνικὴ καὶ
ξένη, καὶ διέπεται ἀπὸ τὴ βα-
σικὴ ἐκκλησιολογικὴ ἀρχὴ ποὺ
διαπνέει τὴν ὀρθόδοξη θεολο-
γία, ἡ ὁποία ὑπῆρξε καὶ συνο-
δικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
στὶς 15-16.10.2009 νὰ ὑποστη-
ριχθεῖ δηλαδὴ στὸ τελικὸ κείμε-
νο τοῦ Διαλόγου ἡ κανονικὴ θέ-
ση τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα Ρώ-
μης κατὰ τὴν πρώτη χιλιετία σὲ
σχέση πρὸς τὶς Οἰκουμενικὲς
Συνόδους καὶ σὲ ἀναφορὰ πρὸς
τὸν 3ο Κανόνα τῆς Β΄ καὶ τὸν
28ο τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου.

Λίτσα Ἰ. Χατζηφώτη
Πηγή: «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ», ἔτος

65 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016),
τ. 6, σ. 46-47.

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΤΕΜΩΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙ∆ΙΑΣ

Η ΤΕΤΑΡΤΗ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιε-
ρωμένη σὲ μία ἄλλη μεγάλη ἀσκητικὴ μορφὴ τῆς
Ἐκκλησίας μας, στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸ Σιναΐτη, τὸν
συγγραφέα τῆς «Κλίμακος», ἑνὸς ἀπὸ τὰ σπου-
δαιότερα ἐκκλησιαστικὰ συγγράμματα. Γράφηκε,
γιὰ νὰ ἀποτελεῖ πολύτιμο ὁδηγὸ ἡμῶν τῶν
πιστῶν στὴ δύσκολη πνευματική μας πορεία καὶ
τὸν παθοκτότο ἀγώνα μας. Ἡ προβολή του, αὐτὴ
τὴν ἱερὴ περίοδο, ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ μᾶς
τοὺς πιστούς. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης βίωσε μὲ ἀκρίβεια
τὴν ἄσκηση καὶ ἀκολούθησε σὲ ὅλη του τὴ ζωή τὸ
δρόμο τοῦ ἀγώνα καὶ τῆς κάθαρσης ἀπὸ τὰ ψυχο-
κτόνα καὶ σωματοκτόνα πάθη μας. Τὴν ἐμπειρία
του αὐτὴ τὴν κατέγραψε στὸ περίφημο βιβλίο
«Κλῖμαξ», γιὰ νὰ μείνει στοὺς αἰῶνες ἐσαεὶ κτῆμα
καὶ βοήθημα στοὺς πιστούς, ποὺ θέλουν νὰ κα-
θαρθοῦν ἀπὸ τὰ δικά τους πάθη καὶ νὰ στρέψουν
τὰ βήματά τους στὸν οὐρανό. Μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ

σωτηρία μας δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση, ἀλλὰ
ἀπαιτεῖται ἰσχυρὴ θέληση, συνεχὴς ἐγρήγορση
καὶ ἀκατάπαυστος ἀγώνας, ὄχι πρὸς σάρκα καὶ
αἷμα, ἀλλὰ πρὸς τὶς ἐπιθέσεις τοῦ ἀπ’ ἀρχῆς
ἀνθρωποκτόνου, τοῦ ὁποίου ἔργο εἶναι ἡ κατα-
στροφὴ τοῦ ἀνθρώπου. Βεβαίως ἡ σωτηρία μας
εἶναι προϊὸν χάριτος καὶ δωρεᾶς ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ
ὄχι κατόρθωμα δικό μας. Γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ
ὅμως αὐτή, ἀπαιτεῖται ἡ δική μας συγκατάθεση, ἡ
ὁποία τείνει νὰ πνιγεῖ στὴν ἀκηδία καὶ τὴν ἀπελπι-
σία. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης, στὸ περίφημο αὐτὸ σύγ-
γραμμά του μᾶς δείχνει τὸν τρόπο, μὲ τὴν ἱεράρ-
χηση ἀπόκτησης τῶν ἀρετῶν καὶ τὴν βαθμιαία
ἀποκοπὴ τῶν παθῶν μας. Ἂς γίνει γιὰ ὅλους μας
παράδειγμα ἡ προσωπικότητα τοῦ μεγάλου
αὐτοῦ ἀσκητῆ καὶ ἀπαραίτητο βοήθημά μας τὸ
πολύτιμο σύγγραμμά του!

Βλ. Πούτιν:
Ποῖος προωθεῖ
τὴν παιδοφιλίαν
εἰς τὸν δυτικὸν κόσμον;

ΕΚΕΙ ποὺ πρὶν λίγα χρόνια
ὅλα «τὰ’ σκίαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ
πλάκωνε ἡ σκλαβιά», ἐξαιτίας
τοῦ θρησκευτικοῦ διωγμοῦ τοῦ
κόκκινου θηρίου, τοῦ ἀθεϊστικοῦ
μαρξισμοῦ, στὴ Ρωσία, ἀκού-
γονται σήμερα ἐλπιδοφόρες
φωνές! Ὁ μεγάλος ἡγέτης αὐτῆς
τῆς χώρας δηλώνει πιστὸς
ὀρθόδοξος καὶ στηλιτεύει τὴ
σύγχρονη κατάπτωση τοῦ δυτι-
κοῦ «χριστιανικοῦ» κόσμου. Δεῖτε
τὴν εἴδηση: «Ὁ Ρῶσος πρό-
εδρος Βλαντιμὶρ Πούτιν χρησι-
μοποίησε τὸ ἐτήσιο συνέδριο τὰ
Χριστούγεννα, γιὰ νὰ παραχω-
ρήσει συνέντευξη καὶ νὰ κατη-
γορήσει τὴ Νέα Παγκόσμια Τάξη
γιὰ τὴν προώθηση τῆς παιδοφι-
λίας στὶς δυτικὲς χῶρες. […] κα-
τηγόρησε τὶς δυτικὲς φιλελεύθε-
ρες ἐλὶτ γιὰ τὴν κατάργηση τῶν
παραδοσιακῶν ἀξιῶν, ποὺ ἔκα-
ναν τὶς χῶρες τους μεγάλες καὶ
τρανές. Τόνισε ὅτι ἀντὶ γιὰ τὴν
οἰκοδόμηση ἑνὸς μέλλοντος μὲ
βάση τὶς στέρεες χριστιανικὲς
ἀξίες, οἱ δυτικὲς ἐλὶτ ἔχουν δημι-
ουργήσει μία κουλτούρα “γεμά-
τη ἀπὸ ὑπερβολικὴ πολιτικὴ
ὀρθότητα” ποὺ εἶναι τόσο κατα-
στροφικὴ καὶ ἡ ὁποία θὰ ὁδηγή-
σει στὴν κατάρρευση τοῦ δυτι-
κοῦ πολιτισμοῦ, ἐὰν δὲν ἀνακο-
πεῖ. […] μίλησε γιὰ τὴν κατάστα-
ση τῆς χώρας του καὶ τὸν κό-
σμο, λέγοντας ὅτι ὑπάρχει μία
διεθνὴς προώθηση γιὰ τὴν δη-
μιουργία μιᾶς νέας παγκόσμιας
τάξης ποὺ θὰ “ἀφαιρέσει τὴν
ἐθνικὴ κυριαρχία” καὶ θὰ “κατα-
στρέψει τὴν ταυτότητα τοῦ
ἀνθρώπου ὡς κατ’ εἰκόνα καὶ
ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὴν ἐπί-
τευξη αὐτοῦ τοῦ στόχου, οἱ δυ-
τικὲς ἐλὶτ ἀποκόπτονται συστη-
ματικὰ ἀπὸ τὶς ρίζες τους στὶς
ὁποῖες οἱ κοινωνίες τους ἦταν
χτισμένες”» (Ἱστ. Πενταπόσταγ-
μα)! Μόνο ἕνας κοντόφθαλμος
δὲ μπορεῖ νὰ διακρίνει τὴν κα-
τάρρευση τοῦ δυτικοῦ «πολιτι-
σμοῦ», ἡ ὁποία εἶναι θέμα χρό-
νου νὰ ὁλοκληρωθεῖ! Κοινωνίες,
οἱ ὁποῖες ἀπεμπόλησαν τὶς
ἀξίες τους ὁδηγήθηκαν στὸν
ἀφανισμό!

Ὁ Β. Πούτιν διὰ
τὸν ἀποχριστιανισμὸν
τῆς Δύσεως

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγου-
μένου σχολίου μας, ὁ Πρόεδρος
Πούτιν ἔκαμε λόγο καὶ γιὰ τὴν
ἀπεμπόληση τῆς χριστιανικῆς
κληρονομιᾶς τοῦ δυτικοῦ κό-
σμου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ βιώνει
σήμερα φρικιαστικὲς καταστά-
σεις: «Πολλὲς δυτικὲς χῶρες
ἔχουν πάρει ἕνα δρόμο ὅπου
ἀρνοῦνται ἢ ἀπορρίπτουν τὶς δι-
κές τους ρίζες, συμπεριλαμβα-
νομένων τοῦ χριστιανισμοῦ, ὁ
ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν βάση τοῦ
δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Στὶς χῶρες
αὐτές, ἡ ἠθικὴ βάση καὶ κάθε
παραδοσιακὴ ταυτότητα στε-
ροῦνται ἐθνικῶν, θρησκευ-
τικῶν, πολιτιστικῶν, ἀκόμη καὶ
φύλου. Ἐκεῖ, ἡ πολιτικὴ ἀντιμε-
τωπίζει μία οἰκογένεια μὲ πολλὰ
παιδιὰ ὡς ἴση μὲ ἕνα ὁμοφυλό-
φιλο ζευγάρι (νομικά) […] Οἱ
χριστιανικὲς γιορτὲς καὶ τὰ πα-
νηγύρια, καταργοῦνται ἢ μετα-
τρέπονται σὲ “οὐδέτερα”, ἢ ἀκό-
μη μετονομάζονται. Μὲ τὴ μέθο-
δο αὐτὴ ἀποκρύβονται οἱ βαθύ-
τερες ἠθικὲς ἀξίες αὐτῶν τῶν
ἑορτασμῶν. Χωρὶς τὶς ἠθικὲς
ἀξίες ποὺ ἔχουν τὶς ρίζες τους
στὸν Χριστιανισμό […] οἱ
ἄνθρωποι θὰ χάσουν ἀναπό-
φευκτα τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέ-
πειά τους». Ὁ Πούτιν προειδο-
ποίησε ἐπίσης ὅτι ὑπάρχει μία
προσπάθεια γιὰ τὴ δημιουργία
μιᾶς παγκόσμιας κυβέρνησης
ποὺ θὰ διαλύσει τὰ κυρίαρχα
κράτη ἀπομακρύνοντας τὸν
ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Θεό. «Τὴν
ἴδια στιγμὴ ποὺ αὐτὴ ἡ διαδικα-
σία ὑλοποιεῖται σὲ ἐθνικὸ ἐπίπε-
δο στὴ Δύση, παρατηροῦμε σὲ
διεθνὲς ἐπίπεδο τὶς προσπάθει-
ες γιὰ τὴ δημιουργία ἑνὸς μονο-
πολικοῦ, ἑνοποιημένου μοντέ-
λου τοῦ κόσμου, τὸ ὁποῖο ἀφαι-
ρεῖ τὸ δικαίωμα τῆς ἐθνικῆς κυ-
ριαρχίας. Σὲ ἕνα τέτοιο ἑνιαῖο,
μονοπολικὸ κόσμο δὲν ὑπάρχει
χῶρος γιὰ κυρίαρχα κράτη.
Ἕνας τέτοιος κόσμος χρειάζεται

ἁπλῶς ὑποτελεῖς» (Ἱστ. Πεντα-
πόσταγμα)! Μεγάλες ἀλήθειες,
ἀπὸ ἕνα μεγάλο ἡγέτη!

Ποία εἶναι ἡ ἀληθινή,
ἐπωφελὴς καὶ
θεάρεστος νηστεία;

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ περίπου στὸ
μέσον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς καὶ κάνουμε,
στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας,
τὸν προσωπικό μας ἀγώνα.

Αὐτὸς πολλὲς φορὲς περιορίζε-
ται σὲ μία τυπικὴ νηστεία, χωρὶς
νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἔμπρακτη
ἀποκοπὴ παθῶν καὶ ἀπόκτηση
ἀρετῶν. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος
μᾶς συμβουλεύει ποιὰ εἶναι ἡ
καλὴ καὶ ἐπωφελὴς νηστεία:
«Νηστεύεις; Ἀπόδειξέ το μέσα
ἀπὸ τὰ ἔργα σου. Ἐὰν δεῖς φτω-
χό, νὰ τὸν ἐλεήσεις. Ἐὰν δεῖς
ἐχθρό, νὰ συμφιλιωθεῖς μαζί του.
Ἐὰν δεῖς μία ὄμορφη γυναίκα, νὰ
μὴ τὴν κοιτάξεις. Ἂς μὴ νηστεύει
μόνον τὸ στόμα… ἀλλὰ καὶ τὸ
μάτι καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ τὰ χέρια καὶ τὰ
πόδια καὶ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώμα-
τος. Τὰ χέρια, ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ
καὶ τὴν πλεονεξία. Τὰ πόδια, ἀπὸ
τοὺς δρόμους ποὺ ὁδηγοῦν σὲ
ἁμαρτωλὰ θεάματα. Τὰ μάτια, νὰ
μὴ πέφτουν λάγνα πάνω σὲ
ὄμορφα πρόσωπα οὔτε νὰ πε-
ριεργάζονται τὰ κάλλη ἄλλων.
Δὲν τρῶς κρέας; Τὰ μάτια σου,
ἂς μὴ φᾶνε τὴν ἀκολασία. Ἡ
ἀκοή σου, ἂς μὴ δέχεται κακολο-
γίες καὶ διαβολές. Τὸ στόμα, ἂς
νηστεύσει ἀπὸ αἰσχρὰ λόγια καὶ
λοιδορίες. Ἀφοῦ δὲν εἴμαστε σὰν
τὰ ζῷα, γιατί πρέπει νὰ δαγκώ-
νουμε καὶ νὰ τρῶμε τοὺς ἀδελ-
φούς μας;» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδο-
ξίας). Νηστεία ἔχουν καὶ ἄλλες
θρησκεῖες καὶ μάλιστα πολὺ πιὸ
αὐστηρὴ (π.χ. Ἰνδουισμός). Νη-
στεία κάνουν καὶ πολλοὶ χορτο-

φάγοι καὶ μάλιστα σὲ μόνιμη βά-
ση. Νηστεία κάνουν καὶ ὅσοι θέ-
λουν νὰ ἀδυνατίσουν, ἢ νὰ ἀπο-
τοξινωθοῦν. Τέλος, σύμφωνα μὲ
τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας, νηστεία κάνει καὶ ὁ διάβο-
λος, ὁ ὁποῖος δὲν τρώει ποτέ!
Ἀλλὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ νηστεῖ-
ες πόρρω ἀπέχουν ἀπὸ τὴν νη-
στεία, ποὺ μᾶς προτρέπει ἡ
Ἐκκλησία μας! Ἂς προσέχουμε,
ἀδελφοί μας, νὰ κάνουμε ἀλη-
θινὴ καὶ εὐάρεστη στὸ Θεὸ νη-
στεία, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἐπωφελὴς
γιὰ τὸ σῶμα καὶ κυρίως, σωτήρια
γιὰ τὴν ψυχή μας!

Εἰς τὸ προσκήνιον
καὶ πάλιν
ἡ βλάσφημος θεωρία
περὶ «Δύο Πνευμόνων
τῆς Ἐκκλησίας»!

ΟΠΟΙΟΙ ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ
«Σύνοδος» τοῦ Κολυμβαρίου
ἁπλὰ ἀναγνώρισε τὴν «ἱστορικὴ
ὕπαρξη καὶ λοιπῶν ἑτεροδόξων
Ἐκκλησιῶν» καὶ μόνο, ἂς διαβά-
σουν τὴν ἀκόλουθη εἴδηση: «Στὸ
Cuieti τῆς Ἰταλίας, ἔγιναν οἱ ἐργα-
σίες τῆς 14ης συνάντησης τῆς
Ὁλομέλειας τῆς Μικτῆς Ἐπι-
τροπῆς Διαλόγου Ὀρθοδόξων
καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν. Νέο πρό-
σωπο Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησ-
σοῦ Ἰώβ, ποὺ τοποθετήθηκε,
ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-
χεῖο, ὡς Συμπρόεδρος τῆς Ἐπι-
τροπῆς, ἀντικαθιστώντας τὸν
Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη
Ζηζιούλα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰὼβ
τοποθετεῖται πλέον ἀπὸ τὸ Φα-
νάρι σὲ καίριες θέσεις. Μετὰ τὴν
ἐπίδοση τῶν ἀπαραίτητων
“οἰκουμενιστικῶν διαπιστευτη-
ρίων” στὴν “Συνοδο” τῆς Κρήτης,
ὡς ἐκπρόσωπος τύπου, ἀναβι-
βάσθηκε σὲ Συμπρόεδρο τῆς
Μικτῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου.
Στὴν παρθενική του μάλιστα
συμμετοχὴ μὲ τὸ νέο του ὑψηλὸ
ἀξίωμα ἔσπευσε νὰ ἐπαναβεβαι-
ώσει τὴν παπικὴ θεωρία τῶν
“δύο πνευμόνων” δηλώνοντας
πὼς Ὀρθόδοξοι καὶ Ρωμαιοκα-
θολικοὶ “εἴμαστε οἱ δύο πνεύμο-
νες τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας”» (Ἱστ.
Πενταπόσταγμα)! Μάλιστα, ὁ
παπισμὸς λογίζεται ἰσότιμος, μὲ
τὴν Ὀρθοδοξία, ὁ «ἕτερος πνεύ-
μονας» τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ
«ἐκκλησία» μὲ τὰ ὅλα της! Κατὰ
τὰ ἄλλα, ὅσοι ἔκρουαν τὸν κίνδυ-
νο ἐκκλησιολογικῆς ἐκτροπῆς,
στὴ «Σύνοδο» τῆς Κρήτης …κιν-
δυνολογοῦσαν!

Ἡ ἰσλαμικὴ ἀμφίεσις
εἰς τὰ σαλόνια μόδας
τῆς Εὐρώπης!

ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ γράψει ἐπανει-
λημμένως, ἡ Εὐρώπη, ὄχι μόνον
δὲν ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν ἐπέλαση
τῶν ἑκατομμυρίων μεταναστῶν
καὶ λαθρομεταναστῶν μουσουλ-
μάνων σὲ αὐτή, ἀλλὰ τὸ ἐπιδιώ-
κει καὶ τὸ ἀπολαμβάνει. Μάλιστα,
τὸ ἀπολαμβάνει, ἀφοῦ ὡς καὶ τὴν
κουλτούρα τους θέλει νὰ υἱοθετή-
σει! Τελευταῖα, οἱ μποῦργκες καὶ
τὰ σαρίκια λανσάρονται στὰ σα-
λόνια μόδας! Δεῖτε τὴν ἀπίστευτη
εἴδηση, ὅπως τὴν ἀποκάλυψε ἡ
συντακτικὴ ὁμάδα Χειλαδάκη:
«Τώρα ἡ Εὐρώπη στὰ πλαίσια
τῆς καταπολέμησης τῆς ξενοφο-
βίας καὶ τοῦ ρατσισμοῦ, ἐπιβάλ-
λει μέσῳ τῶν ΜΜΕ τὴν μόδα τῆς
μουσουλμανικῆς ἀμφίεσης, γιὰ
νὰ πέσουν, ὅπως ὑποστηρίζεται,
ὅλα τὰ ξενοφοβικὰ ταμπού. Ἔτσι
ἔχει ἀρχίσει μία μεγάλη ἐκστρα-
τεία λανσαρίσματος τῆς μου-
σουλμανικῆς ἀμφίεσης Hijab, μὲ
εἰδικὰ ἐπιλεγμένα μανεκὲν ποὺ
θυμίζουν σύγχρονες, ἀλλὰ
Ἰσλάμ, Εὐρωπαῖες. Μάλιστα! Τη-
λεοπτικὰ κανάλια στὴν Γερμανία
διαφημίζουν καὶ λανσάρουν τὸ
μουσουλμανικὰ πρότυπα, γιὰ νὰ
συνηθίζει ὁ κόσμος σταδιακὰ
στὴν ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας καὶ
στὴν προσαρμογή του στὴν νέα
μόδα, ποὺ θέλει μία μπερδεμένη
ταυτότητα, ὥριμο φροῦτο στὰ δί-
χτυα τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ
χρησιμοποιεῖ τὸ Ἰσλὰμ ὡς τὸ κα-
λύτερο ὅπλο της. Σὲ λίγο δὲν
ἀποκλείεται νὰ δοῦμε καὶ ἐμεῖς
τέτοιες ἀνάλογες διαφημίσεις.
Περιμένετε καὶ ἔρχονται!»! Βιάζε-
ται ἡ Εὐρώπη νὰ ἀποτινάξει καὶ
τὸ τελευταῖο χριστιανικὸ ἴχνος
ἀπὸ πάνω της. Γι’ αὐτὴν ἡ ἡμισέ-
ληνος καὶ οἱ μποῦργκες εἶναι
προτιμότερα ἀπὸ τὸ Σταυρό!

«Σήμερον
τῆς Σωτηρίας ἡμῶν

τὸ κεφάλαιον»
ΕΝΑΣ ἀπὸ τοὺς σπουδαι-

ότερους ἑορτολογικοὺς
σταθμοὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ εἶναι
καὶ ἡ μεγάλη θεομητορικὴ
ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου. Κατ’ αὐτὴν ἑορτά-
ζουμε τὸ μέγα καὶ κοσμοσω-
τήριο γεγονὸς τῆς ἐνανθρω-
πήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου γιὰ
τὴν ἡμῶν σωτηρία. Τὴν
εὐλογημένη πραγματοποί-
ηση τῆς ὑποσχέσεως τοῦ
Θεοῦ στοὺς πρωτοπλά-
στους ὅτι σὲ μελλοντικοὺς
χρόνους θὰ ἔρθει στὸν κό-
σμο ὁ «Γιὸς τῆς Γυναίκας»
(Γέν.3,17), προκειμένου νὰ
συντρίψει τὸ κεφάλι τοῦ
ὄφεως, δηλαδὴ τοῦ διαβό-
λου καὶ νὰ ἀπελευθερώσει
τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴ
δουλεία τῆς ἁμαρτίας, τὴ
φθορὰ καὶ τὸ θάνατο. Ἡ
πρώτη παρθένος, ἡ Εὔα, μὲ
τὴν παρακοή της, ἔγινε αἰτία
τῆς πτώσεως, ἡ δεύτερη
Εὔα, ἡ Θεοτόκος, μὲ τὴν
ὑπακοή Της, τὴν ταπεινότη-
τά της καὶ κύρια τὴ συγκατά-
θεσή Της νὰ γίνει Μητέρα
τοῦ Θεοῦ, ἔγινε αἰτία τῆς σω-
τηρίας καὶ τῆς ἀπολυτρώσε-
ως. «Ἡ ταπεινὴ Παρθένος,
τονίζει σύγχρονος θεολό-
γος, βαπτισμένη καὶ λου-
σμένη ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Παν-
αγίου Πνεύματος, δέχτηκε
τὴν ρήση τοῦ Γαβριὴλ
(Λουκ.1,38). Αὐτὴ ἡ σωτήρια
συγκατάθεση ἀποτελεῖ τὴν
ἀρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ κό-
σμου. Σὲ ὑποθετικὴ ἐρώτη-
ση, ἂν ἡ Θεοτόκος δὲ συναι-
νοῦσε καὶ δὲν ἀποδεχόταν
νὰ γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Σωτή-
ρα μας, ἡ σάρκωση τοῦ Λό-
γου θὰ ἦταν ἀδύνατη καὶ ἡ
σωτηρία ἀπραγματοποίητη.
Τὸ ἱερότατο στόμα τῆς Θεο-
μήτορος ἐκείνη τὴ στιγμὴ
ἀντιπροσώπευε ὁλόκληρο
τὸ ἀνθρώπινο γένος καὶ τὴν
ἀγωνία του νὰ σωθεῖ ἀπὸ τὰ
δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ
διαβόλου. Κατὰ συνέπεια ἡ
Θεοτόκος, μετὰ τὸν Τριαδικὸ
Θεό, εἶναι τὸ πρωταγωνι-
στοῦν πρόσωπο στὸ ἔργο
τῆς ἀπολυτρώσεως τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους». Ἂς
δοξάζουμε ἀσίγαστα τὸν
ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ἂς
τιμᾶμε διαρκῶς τὴν Παναγία
μας, γιὰ τὴ σωτηρία μας!

ΣΤΙΣ 24 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου

πατρός ἡμῶν Ἀρτέμονος, Ἐπι-
σκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδίας.
Ὁ ἅγιος Ἀρτέμων καταγόταν
ἀπό τήν Σελεύκεια τῆς Πισιδίας
καί ἔζησε στούς χρόνους τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων. Ὅταν ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος βρισκόταν στήν
περιοχή τῆς Πισιδίας καί ἐκήρυτ-
τε τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί
γνώρισε τόν ἅγιο Ἀρτέμονα, τόν
χειροτόνησε Ἐπίσκοπο καί ποι-
μένα τῆς πόλεως τῆς Σελευ-

κείας. Ἀπό τότε ὁ Ἅγιος Ἀρτέ-
μων παρέμεινε στήν Σελεύκεια
ποιμένοντας θεαρέστως τό
ποίμνιο του, κηρύττοντας τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ, βοηθώντας
τούς πτωχούς, τίς χῆρες καί τά
ὀρφανά, γενόμενος ἰατρός
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων
τῶν ἀνθρώπων καί γενικά γε-
νόμενος τά πάντα τοῖς πᾶσι.
Καί ἔτσι διένυσε τό ὑπόλοιπο
τῆς ζωῆς του καί παρέδωσε
τήν ψυχή του σέ βαθύ γῆρας
στόν Κύριο.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

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

Τὴν Δευτέραν 27ην Μαρτίου
καὶ ὥραν 6:30 μ.μ. θά ὁμιλήση ὁ
κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημη-
τρακόπουλος, συγγραφεύς, μέ
θέμα: «Τὸ μεγαλεῖο τῶν Ἑλλη-
νορθοδόξων Ἑορτῶν μας».

Τὴν Δευτέραν 3ην Ἀπριλίου
καὶὥραν6:30μ.μ.θά ὁμιλήση ὁ κ.
Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ
Ἱστορίας, μὲ θέμα: «Ὁ ἀγών
τῶν Κυπρίων διὰ τὴν ἕνωσιν
μὲ τὴν Ἑλλάδα».

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.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
Στὸ βιβλίο «Ο ΟΙΚΟΥΜΕ-

ΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ»
τοῦ Ἀρχιμ. Χαραλάμπους
Βασιλοπούλου ἀποκαλύ-
πτονται τὰ προδοτικὰ σχέ-
δια τῶν Οἰκουμενιστῶν κατὰ
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ
ὅλες οἱ προσπάθειες γιὰ τὴν
προετοιμαζομένη ἕνωση
ὅλων τῶν θρησκειῶν.

Τιμᾶται 8€
Ζητῆστε το στὰ Ἐκκλησια-

στικὰ Βιβλιοπωλεῖα. Ἀπο-
στέλλεται καὶ ἐπὶ ἀντικατα-
βολῇ.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἤ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ;
μενα «ἀντιμετωπίζουν ὅλα τά προβλήματα πού
ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο», στή
συνέχεια προτείνει «… νά διδάσκονται στά σχο-
λεῖα»34.

Σημειωτέον ὅτι ἀπό τό 1882 εἶχε καταργηθεῖ ἡ
θρησκευτική διδασκαλία σέ ὁρισμένες περιοχές
τῆς Γαλλίας καί διδασκόταν κάποια ἠθική χωρίς
καμιά ἀναφορά στή Θρησκεία. Ὁ Ἀλλάρντ
διακήρυσσε τότε στή Γαλλική Βουλή: «Φονεύον-
τες τόν Θεόν, ἐξαφανίζετε πᾶσαν ἠθικήν, ἥτις εἶναι
ἀναγκαία. Ὁμολογήσατέ το, λοιπόν, εἰλικρινῶς!
Ἐγώ τό ὁμολογῶ. Ἀπό Θεόν φονευμένον δέν
πηγάζει οὐδεμία κατηγορική προσταγή…»35.

Καί ἕνα ἄλλο ἀκόμη ντοκουμέντο δείχνει ὅτι τό
θρησκευτικό, χριστιανικό ἐνδιαφέρον δέν ἔλειψε
καί σήμερα στή χώρα τοῦ Βολταίρου καί τοῦ
Πασκάλ (δηλ. στή Γαλλία). Τό ἔτος 2000 ἡ γαλλική
μαρξιστική ἐπιθεώρηση «Ἡ σκέψη» (La Pensée,
τεῦχ. 322, τῶν ἐκδόσεων Espaces Marx) ἦταν
ἀφιερωμένη στό μέγα θέμα τοῦ Χριστιανισμοῦ.
«Στήν εἰσαγωγή ὁ δ/ντής τῆς ἐπιθεωρήσεως A. Ca-
sanova ἐπισημαίνει ὅτι τό σταυροδρόμι τῶν τε-
ραστίων μεταβολῶν πού βρίσκεται σήμερα ἡ
ἀνθρωπότης, ἡ πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς ἐναν-
θρωπήσαντα καί ἐσταυρωθέντα ἀπό τίς δυνάμεις
τῆς ἐξουσίας Θεό, οἱ Μακαρισμοί καί ἡ Ἐπί τοῦ
Ὄρους Ὁμιλία ἀποτελοῦν πηγές, ἀπό τίς ὁποῖες οἱ
ἄνθρωποι ἀντλοῦν ἐλπίδα καί δύναμη στούς
ἀγῶνες τους γιά εἰρήνη, ἐλευθερία καί δικαιοσύνη
…»36.

Μιᾶς καί ὁ λόγος γιά τήν «Ἐπί τοῦ Ὄρους
Ὁμιλία» τοῦ Χριστοῦ, δέν θά ἦταν ὑπερβολή, ἄν
ποῦμε ὅτι, ἀποτελεῖ τόν «καταστατικό χάρτη» τῆς
ἐπίγειας βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῆς ἰδεώδους κοι-
νωνίας καί τοῦ ἠθικοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Γι’ αὐτό καί ὁ
γνωστός Ἰνδός φιλόσοφος Μαχάτμα Γκάντι εἶχε
ἐντυπωσιασθεῖ πολύ ἀπ’ αὐτήν καί εἶχε συνθέσει
τό ἔτος 1928 ἕνα «ὑπέροχο ὕμνο» καί ἕνα
ἀπόσπασμα τοῦ διαγγέλματός του εἶχε δημοσιευ-
θεῖ τότε στίς ἐφημερίδες ὅλου τοῦ κόσμου37. Πολύ
νωρίτερα εἶχε τήν παρρησία νά ἐξυμνήσει τήν Ἐπί
τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Κυρίου καί ὁ ἀρνητής του
Δ. Στράους στό βιβλίο του «Ὁ βίος τοῦ Ἰησοῦ» (Β´
ἔκδ. 1864)38.

Ἐν κατακλεῖδι καί σέ τελευταία ἀνάλυση:
Ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός Λαός39 «ὁ πλέον

θρῆσκος λαός μέσα στό χῶρο τῆς Εὐρώπης, πού
θεωρεῖ τή θρησκεία, πάρα πολύ σημαντική ἀξία γιά
τή ζωή»40, αὐτός καί μόνο ἔχει τό δικαίωμα νά
ἐπιλέγει τή θρησκευτική ἀγωγή τῶν παιδιῶν του
καί νά τό ἀπαιτεῖ βάσει τῶν γνωστῶν Διακηρύξε-
ων τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, τῶν
Συμβάσεων καί τοῦ Συντάγματός μας41.
Σημειώσεις:
26. Περιοδικό «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» 1-3-1987 στή στήλη
«Ἐπίκαιρα», σελ. 71.27. Ἀρχιμ. Θεοδ. Κ. Μπεράτη,

Χρειάζεται ἡ Θρησκεία; ἔκδ. Ἀδελφ. Θεολόγων «Ὁ
Σωτήρ», Ἀθήνα-Μάρτιος 1985, σελ. 19. 28. Παύλου
Παλούκα, ὅ.π., σελ. 116. 29. Παύλου Παλούκα, ὅ.π.,
σελ. 116. 30. Ἐκκλ. ἐφημερ. Ἱ. Μ. Δημητριάδος «ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΗΣΗ», Ἰούλιος – Αὔγουστος 1992. 31. Δημ. Σ.
Μπαλάνου, Ἐκ τῶν ποιητικῶν βιβλίων τῆς Παλ.
Διαθήκης, ἐν Ἀθήναις 1915, σελ. 7-8. 32. Ὠσηέ, 8, 7. 33.
Ἀριστ. Ἀσπιώτη, Ὁ ἔφηβος καί ἡ θρησκευτική ζωή,
ἔκδ. Ἰνστ. Ἰατρ. καί Ψυχολ. καί Ψυχικῆς ὑγιεινῆς,
Ἀθῆναι 1952, σελ. 112. 34. Αὐτά τόνισε καί ὑποστήριξε
ὁ καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης σέ σύντομο χαιρετισμό
του, ὡς Πρόεδρος τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας,
στά ἐγκαίνια Ἔκθεσης Θεολογικοῦ Βιβλίου (στή Στοά
τοῦ Βιβλίου) μέ θέμα «Πατέρες καί σύγχρονοι διάλο-
γοι τῆς Ὀρθοδοξίας», τήν ὁποία διοργάνωσε ἡ Φιλεκ-
παιδευτική Ἑταιρεία. (Σχετικά ἔγραψαν πολλά περιο-
δικά ὅπως λ.χ. «ΖΩΗ» 16-5-2002, «Σύνδεσμος»
369/2002, «Ἐκκλησία» κ.ἄ.). 35.ALBERTFARGES, NO-
UVELLE APOLOGETIQUE (Νέα Ἀπολογητική), ἑλλ.
μετάφρ. Ἀργ. Σακελλαρίου, Ἀθῆναι, σελ. 316-317 (Α΄
ἔκδ., Paris 1911). 36. Περιοδικό «ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ»,
Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2002, σελ. 175: «Πέντε Μαρ-
τυρίες ἀπό τή Γαλλία – Ἡ Εὐρώπη καί ὁ Χριστια-
νισμός». 37. Β. Βεκιαρέλη, Τά μεγάλα προβλήματα,
Ἀθῆναι 1938, σελ. 12-13. Νικολ. Γ. Νευράκη, Ὁ
Χριστός καί ὁ καινούριος κόσμος τοῦ Θεοῦ, Ἀθήνα
1989, σελ. 150. 38. Νικολ. Γ. Νευράκη, ὅ.π., σελ. 151. Σπ.
Λαγοπάτη, Ἡ ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία, Ἀθῆναι 1949,
σελ. 21. 39. «Ὅπως ἔδειξε ἡ τελευταία ἔρευνα τῆς Me-
tron Analysis, οἱ Ἕλληνες στή συντριπτική τους πλει-
οψηφία δηλώνουν μέ ζῆλο Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι …»
καί ἀνέρχονται στό 97%. Αὐτή τήν ἔρευνα δημοσιεύει
ἡ ἐφημερίδα «ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» στίς 26-27
Ἀπριλίου 2003, στή σελίδα 7. Ἐπίσης ἀπό μιά ἄλλη
ἔρευνα τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, πού ἀφοροῦσε
300 δασκάλους τῆς Ἀθήνας, προκύπτει ὅτι «πάνω ἀπό
80% τῶν δασκάλων πιστεύει στό Θεό …» (ἐφημ. «ΚΥ-
ΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 22-12-2002, σελ.
63 καί περιοδ. «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ» τ. 409/2003). Ἀπό
τμῆμα τῆς συνδρομητικῆς ἔρευνας «Τάσεις» τῆς MRB
τοῦ Δεκεμβρίου 2003, πού διενεργήθηκε γιά λογα-
ριασμό τῆς ἐφημερίδας «Ἡ Καθημερινή», προκύπτει
ὅτι: «ἡ ἑλληνική γνώμη τάσσεται σήμερα πλειοψηφικά
καί σέ αὐξανόμενο βαθμό … κατά τῆς κατάργησης τῆς
ὑποχρεωτικῆς διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν (83%),
κατά τοῦ χωρισμοῦ Κράτους/Ἐκκλησίας, καί κατά
τῆς κατάργησης τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος
στίς ἀστυνομικές ταυτότητες» (ἐφημερ. «Καθημερινή»,
28-12-2003, σελ. 8). Καί σέ παλαιότερη δημοσκόπηση
ἀποδείχτηκε ὅτι περίπου τό 87% τῶν ἐρωτηθέντων πο-
λιτῶν, πού ἀνήκουν σέ ὅλα τά κόμματα, ἐπιθυμεῖ τήν
ὑποχρεωτική διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν (περιο-
δικό «Τόλμη», Ἰανουάριος 2003, σελ. 18-19).

Τέλος, ἦταν κόλαφος γιά τούς «ἐκσυγχρο-
νιστές» ἀπό τή Βουλή τῶν Ἐφήβων πού ζήτησαν
τό 2003 νά γαλουχοῦνται οἱ νέοι μέ τά ἑλληνοχρι-
στιανικά ἰδεώδη (περιοδικό «Παρακαταθήκη»,
Σεπτ. – Ὀκτώβρ. 2003). Τό ἴδιο ὑποστήριξαν καί
στίς 7-10 Ἰουλίου 2016 (περιοδικό «Ἡ Δράση
μας», τ. 542/2016, σελ. 382), ἀλλά καί σήμερα.

40 Στά ἑξῆς ἄξια ἰδιαίτερης προσοχῆς συμ-
περάσματα γιά τήν Ἑλλάδα κατέληξε Εὐρω-
παϊκή Κοινωνική Ἔρευνα, στήν ὁποία μετεῖχαν
23 χῶρες: «Κυρίαρχη θέση στήν ἑλληνική κοι-
νωνία ἔχει ἡ θρησκεία ὡς ἀξία, συναίσθημα καί
κοινωνική πρακτική, μέ σημαντική μάλιστα δια-
φορά ἀπό τίς ὑπόλοιπες χῶρες… οἱ Ἕλληνες θεω-
ροῦν τή θρησκεία πάρα πολύ σημαντική ἀξία γιά
τή ζωή … εἶναι ὁ πλέον θρῆσκος λαός …» (Περιο-
δικό «ΖΩΗ», 4-12-2003).

41 Τό ὅτι οἱ γονεῖς ἔχουν τό δικαίωμα νά κα-
θορίζουν τή διαπαιδαγώγηση σύμφωνα μέ τίς
ἀρχές τῆς Θρησκείας τους, ὁρίζεται ἀπό:

α. τήν Οἰκουμενική Διακήρυξη τῶν δι-
καιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (ἄρθρο 26, παρ. 3)˙

β. τήν Σύμβαση τῆς Ρώμης στό ἄρθρο 2 τοῦ
πρόσθετου πρωτοκόλλου˙

γ. τό Διεθνές Σύμφωνον, πού ἐψήφισε ὁ Ο.Η.Ε.
τό 1966 (ἄρθρον 18, παρ. 4).

Αὐτές τίς διατάξεις ἐπιβεβαίωσαν τόσο ἡ
Διακήρυξη τοῦ Ἑλσίνσκι 1975, ὅσο καί ἡ Χάρτα
τῆς Πράγας τοῦ 1977.

Γιά περισσότερα βλέπε: ΑΝΑΣΤ. Ν. ΜΑΡΙ-
ΝΟΥ, τό Σύνταγμα, ἡ Δημοκρατία καί τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν, Ἀθῆναι 1981.

Πειρασμοὶ καὶ τήρησις ἐντολῶν
δίπλα τους. Τό γεγονός πρέπει νά τούς ἐνι-
σχύει καί νά τούς παρηγορεῖ. Ὁ ἅγιος Παΐ-
σιος ὁ ἁγιορείτης γιά τό θέμα αὐτό ἔλεγε:
«Κάποτε, γιά νά ἁγιάση ὁ ἄνθρωπος, ἔπρε-
πε νά πάρη δέκα - ἄριστα. Τώρα μέ τόσους
πειρασμούς πού ὑπάρχουν, τό ἄριστα τό
κατέβασε ὁ Χριστός στό ἑπτά, ἀλλά τήν βά-
ση τήν ἄφησε ἴδια, δηλαδή στό πέντε. Τήν
βάση, τήν παίρνει ὁ χριστιανός ὅταν ἐκκλη-
σιάζεται, ἐξομολογῆται καί κοινωνῆ» (Ὁ
ὅσιος Παΐσιος, ἔκδοση Ἑνωμένη Ρωμηοσύ-
νη, Θεσσαλονίκη 2015, σελ.239).

Ὁ Χριστός ἀναγνωρίζει τίς δυσκολίες μας,
γι᾿ αὐτό κατέβασε τό ἄριστα. Ὅμως πρέπει
νά προσέξουμε ὅτι ἡ βάση παραμένει πάν-

τα ἡ ἴδια. Δηλαδή, ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν
εἶναι ἡ ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν πνευ-
ματική πρόοδο. Δίχως αὐτή κάθε κουβέντα
γιά τόν ἐξαγιασμό εἶναι περιττή. Οἱ ἐντολές
ἰσχύουν πάντα καί γιά ὅλους. Κανείς δέν
μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ ὅτι γι᾿ αὐτόν δέν
ἰσχύουν καί μπορεῖ νά προχωρήσει ἐλεύθε-
ρα, γιά νά φτάσει στόν τελικό προορισμό.
Ὅποιος τό δέχεται βρίσκεται σέ πλάνη, για-
τί εἶναι ἀδύνατο νά ἀκολουθήσει κάποιος τό
δρόμο τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά ἀποχωριστεῖ τόν
ἁμαρτωλό κόσμο καί δίχως νά ἀπαρνηθεῖ
τό κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται λοιπόν ἡ
ἀκριβὴς τήρηση τῶν ἐντολῶν καί ἡ ἐγρή-
γορση ἀπέναντι στούς μικρούς καί μεγά-
λους πειρασμούς.

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.»

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.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ ΔΙΣ διὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἀπ. Παύλου
Συνῆλθε ἡ ΔΙΣ κατὰ τὴν 6ην καὶ 7ην Μαρτί-

ου 2017, κατὰ τὰς ὁποίας ὥρισε τὰς ἑορτα-
στικάς ἐκδηλώσεις διὰ τὸν ἑορτασμὸν τῆς
ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου,
ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀπεφα-
σίσθη εἰς τὸν ἑσπερινὸν νὰ χοροστατήση ὁ
Ἀρχ. Ἀθηνῶν εἰς τὴν Κόρινθον καὶ εἰς τὰς
Ἀθήνας ὁ Σεβ. Φθιώτιδος. Τὴν ἑπομένην εἰς
Ἀθήνας εἰς τὸν ἑορτάζοντα ἱ. ναὸν θὰ τελέση
τὴν Θ. Λειτουργίαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μαζὶ μὲ
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ θὰ ὁμιλήση ὁ
Σεβ. Καισαριανῆς, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα θὰ τε-
λεσθῆ ἑσπερινὸς εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον προ-
εξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου. Ἡ Ἱερὰ Σύνο-
δος ἠσχολήθη ἐπίσης μὲ θέματα τῶν Συνο-

δικῶν Ἐπιτροπῶν: ἐπὶ τῆς Ἀρχιγραμματείας,
ἐπὶ τῶν Διορθοδόξων καὶ Διαχριστιανικῶν
Σχέσεων, ἐπὶ τοῦ Τύπου, τῶν Δημοσίων Σχέ-
σεων καὶ τῆς Διαφωτίσεως, ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων
καὶ ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καὶ Εὐποι-
ίας, ἐπὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καὶ τῆς Νεό-
τητος, Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παι-
διοῦ καὶ Δημογραφικοῦ Προβλήματος καὶ Θεί-
ας καὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας καὶ Οἰκολογίας.
Τέλος, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος κατήρτισε τὸν
Συμπληρωματικὸν Πίνακα ὑποψηφίων κλη-
ρικῶν πρὸς ἐγγραφὴν εἰς τὸν Κατάλογον τῶν
πρὸς Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμων, ἐνέκρινε ἀπο-
σπάσεις κληρικῶν καὶ ἠσχολήθη μὲ τρέχοντα
ὑπηρεσιακὰ ζητήματα.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ: «ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ»
Μὴ χάσετε τὸν 2ο Τόμο «Πατερικαὶ Διδαχαί» τῶν ἐκδόσεων τοῦ

«Ὀρθοδόξου Τύπου».
Σὲ αὐτὸ θὰ βρῆτε πῶς οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἀγάπησαν

τὸν Χριστό καὶ ἔγιναν ταμεῖα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Περιλαμβάνει
διδαχὲς Ἁγίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν ἀγῶνα
τους νίκησαν τὶς παγίδες τοῦ πονηροῦ καὶ ἀπέκτησαν τὶς ἀρετὲς
καὶ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἔγχρωμο, καλαίσθητο, σὲ
σχῆμα 21x14 σσ 176. Χρήσιμο σὲ κάθε πιστό. Τιμᾶται 8 εὐρώ.



Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μετατροπὴ τοῦ
χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν σὲ μάθημα πο-
λυθρησκείας καὶ πολυθεΐας, τὴν
ἐπιχείρηση νὰ ξαναγραφτεῖ ἐξ
ἀρχῆς ἡ ἑλληνικὴ Ἱστορία μὲ
στόχο τὸν μετασχηματισμό της
καὶ τὶς περαιτέρω κυοφορούμε-
νες παρεμβάσεις στὴ διδασκαλία
τῆς γλώσσας μὲ στόχο τὴν ὅσο
τὸ δυνατὸ μεγαλύτερη μείωση
τῆς πολιτισμικῆς της ἐπίδρασης,
προωθεῖ σὲ ὅλα τὰ Γυμνάσια τῆς
πατρίδας μας τὴν ὑλοποίηση
Προγράμματος τῆς Θεματικῆς
Ἑβδομάδας Ἐνημέρωσης καὶ
Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα
Ἐθισμοῦ-Ἐξαρτήσεων καὶ
Ἔμφυλων Ταυτοτήτων.

Μετὰ ἀπὸ μελέτη τοῦ σχετικοῦ
Προγράμματος, διαπιστώνουμε
ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο φαίνεται ὅτι
ἀνακάλυψε καὶ ἐφαρμόζει, ἕνα
ἀκόμη τρόπο, προκειμένου νὰ
συνεχίσει τὸ ἔργο τῆς πνευμα-
τικῆς καὶ ἠθικῆς ἀποδόμησης
τῶν παιδιῶν μας.

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-
γων, ἀκολουθώντας τὴ Θεολογία
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας,
εἶναι ἀντίθετη σὲ ὅλα ὅσα προσ-
παθοῦν νὰ διαστρέψουν τὴν
ἀλήθεια, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ
νόημα τοῦ ἴδιου τοῦ προσώπου
τῶν νέων μας. Εἴμαστε ἀπολύ-
τως ἀντίθετοι σὲ ὁποιεσδήποτε
θεωρίες ἢ διδασκαλίες ποὺ πα-
ραβλέπουν τὴ φυσιολογία τοῦ
ἀνθρώπινου σώματος καὶ ἐναν-
τιώνονται στὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπι-
νη ὀντολογία.

Μετὰ ἀπὸ τὴν πεισματικὴ
ἄρνηση τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί-
ας νὰ λάβει ὑπόψη τὶς χιλιάδες
διαμαρτυρίες καὶ κριτικὲς ποὺ
ἔχουν ἀσκηθεῖ ἐπὶ τοῦ Προγράμ-

ματος τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας
μὲ θέμα «Σῶμα καὶ Ταυτότητα»,
τὸ ὁποῖο μάλιστα, ἐπιβάλλεται
ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας στὰ
σχολεῖα τῆς χώρας, βίαια, αὐταρ-
χικὰ καὶ χωρὶς νὰ ἔχει προηγηθεῖ
οὔτε ὁ ἀπαιτούμενος διάλογος μὲ
τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα, οὔτε
φυσικὰ ἡ συναίνεσή της, θεω-
ροῦμε ὅτι μᾶλλον πρόκειται γιὰ
ἕνα ἀκόμη μεθοδευμένο σχέδιο
προβολῆς καὶ ἐπιβολῆς ἑνὸς
προτύπου ἀνθρώπου, ποὺ πέ-
ραν τὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκ τῆς
Παραδόσεώς μας δεδομένα δύο
(2) φῦλα, τὸ ἄρσεν καὶ τὸ θῆλυ,
στηρίζει τὴν καλλιέργεια καὶ τὴ
διάδοση τῶν πολυφυλικῶν ταυ-
τοτήτων.

Ἡ πλειονότητα τῶν νέων μας
εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ
σχολεῖο ὀφείλει νὰ σέβεται τὴν
πίστη καὶ τῶν ἴδιων καὶ τῶν γονέ-
ων τους. Ἡ Ἐκκλησία, στὴν ὁποί-
αν βαπτίστηκαν τὰ παιδιά, διατη-
ρεῖ διαχρονικὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ
νόημα ζωῆς ποὺ προτείνει τὸ
Εὐαγγέλιο καί, σὲ καμιὰ περί-
πτωση, δὲν θὰ δεχθεῖ ὅτι σὲ
πνευματικὰ θέματα κάποιοι
ἄνθρωποι ἢ θεσμοὶ ἔχουν τὸ δι-
καίωμα νὰ ἐπιβάλουν, μέσῳ τῆς
δημόσιας παιδείας, τὴν ἀλλοί-
ωση τῆς διδασκαλίας τῆς πίστε-
ώς τους γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀνθρώ-
πινης ὀντολογίας τῶν δύο φύ-
λων.

Ἡ διαστρέβλωση ἀρχῶν ποὺ
ἀφοροῦν στὴν ἀλήθεια τοῦ
ἀνθρώπινου προσώπου καὶ ἡ
ἔμμεση ἢ ἄμεση νομιμοποίηση
αὐτῆς τῆς διαστρέβλωσης, ἀντιτί-
θεται στὶς ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ στὴν
πίστη καὶ δημιουργεῖ σύγχυση
στὰ χορηγούμενα πρότυπα παι-
δείας, δηλαδὴ στὰ ἀναπτυξιακὰ
πρότυπα ποὺ προσφέρονται

στὴν ἑλληνικὴ νεολαία.
Γιὰ ὅλους τούς παραπάνω λό-

γους συγχαίρουμε τοὺς Θεολό-
γους, τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς κηδε-
μόνες, ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐκείνους
ποὺ ἀγωνίζονται, γιὰ νὰ ἀπο-
συρθεῖ ὁ θεματικὸς ἄξονας γιὰ τὶς
«Ἔμφυλες Ταυτότητες» καὶ νὰ
ἐγκαταλειφθεῖ κάθε ἀνάλογος
σχεδιασμός.

Ἐπίσης, καλοῦμε τοὺς καθη-
γητὲς τῶν Γυμνασίων, νὰ μὴ δε-
χθοῦν νὰ γίνουν συνεργοὶ στὰ
μηχανεύματα ψυχοσωματικοῦ
ἐκφυλισμοῦ τῶν παιδιῶν μας,
ἀλλὰ νὰ ἀντιδράσουν, λαμβά-
νοντας συλλογικὰ τὴν ἀπόφαση
νὰ μὴ συμπεριλάβουν τὸν συγκε-
κριμένο θεματικὸ ἄξονα στὸν
προγραμματισμὸ τῆς Θεματικῆς
Ἑβδομάδας τοῦ σχολείου τους.

Καλοῦμε, ἀκόμη, τοὺς γονεῖς
τῶν μαθητῶν Γυμνασίου νὰ
ἐκφράσουν στὸν Διευθυντὴ τοῦ
σχολείου καὶ σὲ ὅλους τούς θε-
σμικοὺς παράγοντες τῆς Παιδεί-
ας, τὴν ἀντίθεσή τους στὴν ὑλο-
ποίηση τοῦ ἄξονα ποὺ ἀφορᾶ
στὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες», νὰ
κινητοποιήσουν τὸν Σύλλογο Γο-
νέων καὶ Κηδεμόνων σὲ κοινὴ
ἀντίδραση καὶ ἐπίσης νὰ καταθέ-
σουν στὸ σχολεῖο Δήλωση Ἀπαλ-
λαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὴν
παρακολούθηση τοῦ συγκεκρι-
μένου ἄξονα, ἀσκώντας δικαίω-
μά τους ποὺ προβλέπεται ἀπὸ
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὰ
Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣ-
ΔΑ).

Καλοῦμε, τέλος, ὅλους τούς
σκεπτόμενους συμπολίτες μας
νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὸ ἐπιχει-
ρούμενο πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ
ἔγκλημα σὲ βάρος τῶν νέων
μας.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Σελὶς 3η

Ὁ δρόμος
τῆς μακαριότητος
γ΄. Ἀσπὶς εἰς τὰ βέλη

καὶ βράχος εἰς τὰ κύματα
Ὁ τρίτος μακαρισμὸς ἀναδει-

κνύει τὴ μοναδικὴ πνευματικὴ
ἀνωτερότητα τοῦ ἀληθινοῦ χρι-
στιανοῦ, ποὺ μένει ἀνεπηρέα-
στος ζώντας μέσα στὴν ἁμαρ-
τωλὴ κοινωνία, ὅπου οἱ ἄνθρω-
ποι ἐπιτίθενται καὶ συγκρούονται
ἀκόμα καὶ γιὰ ἀσήμαντα πράγ-
ματα. Ὁ Χριστὸς λέει: «Μακάριοι
οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομή-
σουσι τὴν γῆν». Αὐτοὶ ποὺ συγ-
κρατοῦν τὸ θυμό τους καὶ δὲν
παραφέρονται θὰ κληρονομή-
σουν ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴ γῆ τῆς
ἐπαγγελίας καὶ θὰ ἀπολαύσουν
τὰ ἀγαθὰ τῆς οὐράνιας βασιλεί-

ας ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωή. Ἕνας
ἔμπειρος ἱεροκήρυκας γράφει
γιὰ τοὺς μακαριζόμενους ἀπὸ τὸ
Χριστὸ πραεῖς τὰ ἑξῆς: «Πραεῖς
εἶναι ὅσοι κατέχουν τὴν ἀρετὴ
τῆς πραότητας, ὅσοι φέρονται μὲ
ἡμερότητα καὶ ἐπιείκεια σὲ ὅλες
τὶς σχέσεις τους πρὸς τὸν πλη-
σίον. Πραεῖς εἶναι οἱ ἥσυχοι καὶ
ἤπιοι καὶ εἰρηνικοί, ποὺ δὲν κα-
ταλαμβάνονται ἀπὸ θυμὸ καὶ
ὀξυχολία, ποὺ δὲν εἶναι εὐερέθι-
στοι καὶ δὲν ἔχουν στὴν ψυχή
τους τάση ἐριστικότητας καὶ φι-
λονεικίας» (Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Πα-
πακώστα. Ἡ ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμι-
λία τοῦ Κυρίου, 1966, σελ. 61).

Ὁ πρᾶος ἄνθρωπος ἔχει ἀρε-
τή, ποὺ δὲν εἶναι συνηθισμένη.
Ἀπέναντι στοὺς ἄλλους, ὅποιοι
κι ἄν εἶναι, εἶναι μετριοπαθής,
ἀνεκτικὸς καὶ ταπεινός. Καὶ ὅταν

ἀκόμα τὰ βέλη ἐναντίον του εἶναι
συνεχῆ. Δὲν ἐνοχλεῖται καὶ δὲν
ἐπιθυμεῖ νὰ ἀντιπαρατεθεῖ. Ἡ
πραότητα ποὺ τὸν κοσμεῖ εἶναι
ἀσπίδα, ἡ ὁποία ἐπιστρέφει τὰ
βέλη στοὺς ἐκτοξευτές. Ἐκεῖνοι
γίνονται ἀλλοπρόσαλλοι, ἀνα-
ψοκοκκινίζουν ἔχοντας τεταμένα
τὰ νεῦρα τους καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ
ἐπιτεθοῦν φραστικὰ καὶ ὅταν τὰ
πράγματα ὀξυνθοῦν, οἱ ἐκδηλώ-
σεις τους εἶναι ἀπρόβλεπτες καὶ
ὄχι σπάνια ἐπικίνδυνες. Ἀπὸ
ἐκεῖ ἔχουμε τὰ λιοντάρια καὶ ἀπὸ
ἐδῶ τὸ ἄκακο ἀρνί. Καὶ τελικὰ νι-
κάει τὸ ἀρνί!

«Ἡ ἤρεμη ὑπομονὴ τοῦ πράου
καὶ ἡ μαλακὴ ἐπιμονή του εἶναι
ἱκανὲς νὰ ὑπερνικήσουν ἐμπόδια,
νὰ δαμάσουν τοὺς πλέον ἀτίθα-
σους χαρακτῆρες καὶ νὰ ἐπικρα-
τήσουν τελικά. Ὅπως συμβαίνει
μὲ τὸ νερὸ ποὺ εἶναι τόσο μαλακό,
ἁπαλὸ καὶ εὔκαμπτο καὶ παραμε-

ρίζει στὸ πρῶτο ἐμπόδιο. Σιγά-
σιγὰ ὅμως ἀνεβαίνει, κυριεύει
σιωπηλὰ μεγάλες ἐκτάσεις, πλημ-
μυρίζει, καλύπτει κορυφὲς καὶ
συγχρόνως ἀποκτᾶ δύναμη ποὺ
χρειάζονται πολὺ ἰσχυροὶ φρά-
χτες, γιὰ νὰ τὸ συγκρατήσουν. Καὶ
τὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι μὲ τὴν ἤρε-
μη ἀλλὰ καταλυτική του ἐνέργεια
λειαίνει πέτρες καὶ τρυπάει βρά-
χους. Ἔτσι καὶ ὁ πρᾶος χριστια-
νός. Μὲ μόνη τὴ διαφορὰ ὅτι τὴ
σιωπηλὴ καὶ μεγάλη δύναμή του
τὴ χρησιμοποιεῖ μόνο γιὰ ἀγαθὸ
σκοπὸ καὶ ποτὲ γιὰ κακό» (Ὅπ.
παρ., σελ. 62).

Ὁ πρᾶος μένει ἀμετακίνητος
στὶς κρίσεις του, γεγονὸς ποὺ
τὸν ἀφήνει ἀνεπηρέαστο ἀπὸ
ὅσα λένε οἱ ἄλλοι γι’ αὐτόν. Πα-
ράλληλα εἶναι καὶ ἤρεμος στὴ
διαρκῆ προσπάθεια νὰ εὐαρε-
στήσει τὸν Θεὸ μὲ τὴν τήρηση
τῶν ἐντολῶν καὶ τὸν πνευματικὸ

ἀγώνα. Συνειδητὰ ἐπιλέγει νὰ
εἶναι ἤρεμος, ἐπιεικής, μετριοπα-
θής, φίλος τῆς ἡσυχίας καὶ μὲ τὴ
λογική του ἀντιμετωπίζει τὸ
θυμὸ καὶ τὰ ἄλλα πάθη καὶ κατα-
νικάει «τὰ ἐσωτερικὰ ἄτακτα
σκιρτήματα καὶ διασώζει τὴν
εὐγένεια, ποὺ προσιδιάζει στὸν
ἄνθρωπο», ἀποφεύγοντας τὴ
θηριωδία τῶν ἄλογων ζώων. Ἡ
ψυχὴ τοῦ πράου μοιάζει μὲ ἥσυ-
χο λιμάνι. Ἀντιμετωπίζει τὸν
ὑβριστή του μὲ καλὴ ἀπάθεια καὶ
ἀποφεύγει τὶς τρικυμιώδεις καὶ
σφοδρὲς ἐπιθέσεις του.

Ἡ πραότητα χαρίζει μεγάλη
γαλήνη. Ὅταν δὲν ὑπάρχουν
ἄγριες φωνὲς καὶ ἐκρήξεις θυ-
μοῦ ἡ ζωὴ μοιάζει μὲ ἀπάνεμο
λιμάνι. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος
τονίζει: «Αὐτὸς ποὺ ζεῖ μὲ πραό-
τητα βρίσκεται διαρκῶς μέσα σὲ
λιμάνι, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὰ
κύματα τῆς ζωῆς, καὶ οὔτε τρικυ-

μία φοβᾶται οὔτε ναυάγιο, ἀλλὰ
σὰν νὰ πλέει μὲ γαλήνη ἤ νὰ κά-
θεται σὲ ἀπάνεμο λιμάνι, ἔτσι
περνάει τὴν παροῦσα ζωή, μα-
κριὰ ἀπὸ κάθε ταραχή» (Βασι-
λείου Δ. Χαρώνη, Παιδαγωγικὴ
ἀνθρωπολογία Ἰωάννου Χρυ-
σοστόμου, τόμος Δ΄, 1996,
σελ. 197).

Ὁ πρᾶος εἶναι πολὺ προσε-
κτικὸς ἀπέναντι στοὺς ἄλλους
καὶ διατηρεῖ τὴν ψυχραιμία του.
Ὅμως ἀπέναντι στὴν ἁμαρτία
εἶναι διαφορετικός. Χρησιμοποιεῖ
τὸ θυμὸ καὶ συχνὰ ἀγανακτεῖ.
Θέλει νὰ διορθωθεῖ ὁ ἁμαρτω-
λός, νὰ συναισθανθεῖ ὅτι βρίσκε-
ται μακριὰ ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ
Θεοῦ καὶ νὰ ἀποδεχτεῖ ὅτι μπο-
ρεῖ νὰ σωθεῖ. Εἶναι μιὰ ἐκδήλω-
ση μὲ διάκριση καὶ ἀνεξικακία.
Εἶναι ἐκδήλωση καλοσύνης καὶ
ἁγνοῦ ἐνδιαφέροντος.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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60ον
Σταυροφορίαι, προσκυνηταὶ μὲ ὅπλα

Τὰ πρῶτα θύματα τῆς 1ης Σταυροφορίας κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ κηρύγματος τοῦ Πέτρου τοῦ Ἐρημίτη
καὶ τῶν μαθητῶν του στὴ Γερμανία ὑπῆρξαν σὲ
πογκρὸμ ἐναντίον τῶν Ἑβραίων. Τὸ ἐνθουσιῶδες
κήρυγμα ὑπὲρ τῆς ἐκστρατείας γιὰ τὴν ἀπελευθέρω-
ση τῶν Ἁγίων Τόπων ἀπὸ τοὺς ἀπίστους εἶχε σὰν
ἀποτέλεσμα, ὁ λαϊκὸς ὄχλος νὰ στρέφεται ἐναντίον
τῶν Ἑβραίων σὲ πόλεις τῆς Γερμανίας, ὅπως στὴν
Κολωνία, Μάιντς, Σπάιερ καὶ στὸ Βορμς. Στὴ συνέ-
χεια κατὰ τὴν πορεία τῆς Σταυροφορίας τοῦ Λαοῦ μὲ
ἐπικεφαλῆς τὸν ἀνωτέρω Πέτρο ἔγιναν ἔκτροπα,
λῃστεῖες καὶ φόνοι κατὰ τὸ πέρασμα τῆς Οὑγγαρίας
μὲ 4000 Οὕγγρους νεκροὺς στὸ Σεμλίν, καταστρά-
φηκε τὸ Βελιγράδι, στὴ Νίς, λόγω ἐπιθέσεων ἐναν-
τίον τῶν τειχῶν τῆς πόλης καὶ μετὰ ἀπὸ ἀντεπίθεση
τῆς φρουρᾶς τῆς πόλης, χάθηκε περίπου τὸ ἕνα τέ-
ταρτο τῆς δύναμης τῆς Σταυροφορίας τοῦ Λαοῦ.
Ἔφθασαν τὴν 1η Αὐγούστου στὴν Κων/πολη. Μὲ τὴ
βοήθεια τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου πέρασαν ἀπέ-
ναντι στὴν Μικρὰ Ἀσία, στὴν ὁποία μετὰ ἀπὸ
λῃστρικὲς ἐπιδρομὲς ἐναντίον χριστιανικῶν χωριῶν
καὶ τῶν προαστίων τῆς Νίκαιας καὶ ἀρχικὲς ἐπιτυχίες
ἔπαθαν ὁλοκληρωτικὴ συντριβὴ ἀπὸ τὸ στρατὸ τῶν
Σελτζούκων ὑπὸ τὸν Κιλίτζ Ἀρσλὰν Α' στὶς 21 Ὀκτω-
βρίου κοντὰ στὴ Νίκαια. Μόνο λίγοι ἀπὸ τοὺς 20.000
μπόρεσαν νὰ διαφύγουν1, οἱ ὁποῖοι ἑνώθηκαν κά-
ποιους μῆνες ἀργότερα μὲ τὸ κύριο σῶμα τῶν σταυ-
ροφόρων, τὸ ὁποῖο ἄρχισε νὰ συγκεντρώνεται στὴν
Κων/πολη ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ ἔτους 1096 καὶ τὴν ἄνοι-
ξη τοῦ 1097. 

Ὁ Αὐτοκράτορας, πρὸς ἀποτροπὴ κάθε κινδύνου
γιὰ τὴν Πόλη, φρόντισε οἱ διάφοροι εὐγενεῖς μὲ τὶς
στρατιωτικὲς δυνάμεις νὰ δώσουν πρῶτα τὸν ὅρκο
ὑποταγῆς καὶ ἔπειτα νὰ τοὺς περάσει στὶς ἀπέναντι
ἀκτὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πρὶν φθάσει ἡ ἑπόμενη
στρατιωτικὴ δύναμη. Μόνο ὁ Ρεϋμόνδος Δ΄ , Κόμης
τῆς Τουλούζης, ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς εὐγενεῖς ποὺ
δήλωσε συμμετοχὴ στὴ 1η Σταυροφορία καὶ ἀπέ-
βλεπε στὴν κοσμικὴ ἀρχηγεία τῆς σταυροφορίας,
δὲν ἔδωσε τὸν ὅρκο ὑποταγῆς. Τὰ στρατιωτικὰ σώ-
ματα τῶν σταυροφόρων συγκεντρώθηκαν καὶ περι-
κύκλωσαν τὴ Νίκαια. Μετὰ ἀπὸ νίκη ἐναντίον τοῦ
στρατοῦ τοῦ Σουλτάνου στὶς 21 Μαΐου, ποὺ εἶχε
ἔρθει σὲ βοήθεια τῆς Νίκαιας, συνεχίστηκε ἡ πο-
λιορκία. Τελικὰ ὅμως ἡ πόλη παραδόθηκε στὸν
Αὐτοκράτορα πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ ἐπίθεση τῶν
σταυροφόρων, ποὺ εἶχε ἀποφασιστεῖ γιὰ τὶς 19
Ἰουνίου. Ἔτσι οἱ σταυροφόροι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐλπί-
σει σὲ πλούσια λεία στὴν πόλη, αἰσθάνθηκαν προ-
δομένοι ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα2. Μετὰ ἀπὸ διάφο-

ρες νικηφόρες μάχες καὶ ἁψιμαχίες ὁ στρατὸς τῶν
σταυροφόρων ἔφθασε στὶς 21 Ὀκτωβρίου
μπροστὰ στὰ τείχη τῆς Ἀντιόχειας. Ἔχοντας ὑπο-
στεῖ πολλὲς στερήσεις ἰδίως ἐξ αἰτίας τῆς πείνας, οἱ
σταυροφόροι κατάφεραν νὰ καταλάβουν τὴν πόλη
μετὰ ἀπὸ προδοσία ἑνὸς Ἀρμένιου, ὁ ὁποῖος εἶχε
ἀσπασθεῖ τὸ Ἰσλάμ, στὶς 3 Ἰουνίου τοῦ 1098. Ὅλοι
οἱ Τοῦρκοι στὴν πόλη σφαγιάστηκαν. Ὁ ἀπεσταλ-
μένος τοῦ Πάπα καὶ οὐσιαστικὸς ἀρχηγὸς τῆς
σταυροφορίας Adhemar de Monteil, ἐπίσκοπος τοῦ
Le Puy, εἶχε φροντίσει γιὰ τὶς καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς
ἀξιωματούχους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Γιὰ τὸν
λόγο αὐτὸ οἱ σταυροφόροι στὴν μεγάλη τους ἀνάγ-
κη γιὰ τρόφιμα πρὶν ἀπὸ τὴν κατάκτηση τῆς Ἀντιό-
χειας εἶχαν λάβει ἀποστολὲς τροφίμων ἀπὸ τὸν Κύ-
προ, οἱ ὁποῖες εἶχαν συγκεντρωθεῖ μὲ τὴ φροντίδα
τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Συμεὼν Β΄
(1085/1094–1105). Ἔτσι ὁ Adhemar ἀποκατέστησε
τὸν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη Νικηφόρο, ὁ ὁποῖος
ἀναγκάστηκε, ὅταν ξεκίνησε ἡ πολιορκία νὰ ἐγκατα-
λείψει τὴν πόλη. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Adhemar τὴν
1η Αὐγούστου τοῦ 1098 στὴν Ἀντιόχεια οἱ εὐγενεῖς
τῆς σταυροφορίας ἀπευθύνθηκαν μὲ ἐπιστολὴ
στὸν Πάπα μὲ τὴν παράκληση, νὰ ἔρθει ὁ ἴδιος καὶ
νὰ τεθεῖ ὡς ἀρχηγὸς τῆς σταυροφορίας. Τὰ λόγιά
τους εἶναι ἀποκαλυπτικὰ ὡς πρὸς τὶς διαθέσεις
τους ἀπέναντι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Φανερώ-
νουν πέρα ἀπὸ τὴν διπλωματικὴ στάση τοῦ Πάπα
καὶ τοῦ ἀπεσταλμένου του τὶς πραγματικὲς διαθέ-
σεις τῶν σταυροφόρων: «Ἔχουμε ὑποδουλώσει
τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες, ἀλλὰ τοὺς
αἱρετικούς, τοὺς Ἕλληνες καὶ Ἀρμενίους, Σύριους
καὶ Ἰακωβίνους δὲν μπορέσαμε νὰ τοὺς ὑποτάξου-
με. Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλοῦμε θερμά, πολυαγαπη-
μένε μας Πατέρα, νὰ ἔρθετε ὡς ποιμένας καὶ ἡγέ-
της στὸν τόπο τοῦ προκατόχου σας (ἐννοεῖται ὁ
Ἀπόστολος Πέτρος ὡς ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἀντιοχείας), νὰ καθίσετε ἐσεῖς, ποὺ εἶστε ὁ ἀντιπρό-
σωπος τοῦ ἁγίου Πέτρου, στὸν θρόνο του καὶ νὰ
χρησιμοποιήσετε ἐμᾶς ὡς πιστοὺς υἱούς σας γιὰ
τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος, νὰ ἐξολοθρεύσετε
καὶ νὰ καταστρέψετε χάρις στὴν δική σας αὐθεντία
καὶ τὴ δική μας δύναμη τὴν ὁποιαδήποτε αἵρεση …
Διότι, ἐὰν ἐσεῖς ἔρθετε καὶ μαζί μας φέρετε εἰς πέ-
ρας τὸ προσκύνημα ποὺ ἐσεῖς κηρύξατε, θὰ σᾶς
εἶναι ὑποταγμένος ὅλος ὁ κόσμος»3. 
Σημειώσεις:

1. Steven Runciman, Geschichte der Kreuzzuge, τόμ.
1, σσ. 119-129. 2. Στὸ ἴδιο, σσ. 167-173. 3. Fulcher von
Chartres, Historia Hierosolymitana, βιβλίο 1, κέφ. 24.
(βλ. http://www.manfredhiebl.de/Fulcher-von-
Chartres/fulcher1.htm).
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Καθημερινὰ ὅλοι μας ἐνσυνείδητα ἢ ἀσυνείδητα
ἀγωνιζόμαστε στὸ στάδιο τῆς ζωῆς καὶ ἔχουμε,
ἄλλοι μικρή, ἄλλοι μεγάλη, πεῖρα ἀγωνιστική.
Ἀγωνιζόμαστε, ὅμως, ὄχι πάντοτε νόμιμα, γιὰ τοῦ -
το καὶ δὲν ὁδηγούμαστε σὲ νίκες, σὲ θριάμβους,
σὲ ἐπιτυχίες. Καὶ ὁ ἀγώνας εἶναι τῆς ἐπιβιώσεως,
τῆς βελτιώσεως τῶν αὐριανῶν συνθηκῶν ζωῆς
μας. Ἄν, λοιπόν, ὁ ἀγώνας ὁ βιοτικὸς μᾶς θέλει
ἀγωνιστές, μᾶς θέλει νόμιμους ἀθλητές, πόσο
ἀθλητὲς μᾶς θέλει ὁ πνευματικὸς ἀγώνας, τὸ στά-
διο τῶν ἀρετῶν ποὺ ἔχει ἤδη ἀνοίξει καὶ μᾶς καλεῖ
νὰ εἰσέλθουμε σὲ αὐτό;

Ὁ ἀγώνας ὁ πνευματικὸς εἶναι ὁ ἀγώνας ποὺ
ὁδηγεῖ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ νικοποιοῦ μας Χριστοῦ
κοντά Του, στὴ θριαμβευτικὴ νίκη τῆς αἰωνιότητος,
στὴν ὄντως ζωή. Ἄλλωστε Αὐτὸς εἶναι ὁ δίκαιος
ἀγωνοθέτης καὶ στεφοδότης μας Κύριος. Στὸ στά-
διο τῆς ἐπιβιώσεως ἀγωνιζόμαστε ἄλλοτε ἐγωϊ-
στικὰ αὐτονομούμενοι καὶ ἄλλοτε ἐπικαλούμενοι
τὴ Θεία Χάρη.  Ἄλλοτε πρόθυμα καὶ ἄλλοτε ράθυ-
μα. Ἄλλοτε μὲ ἐπιτυχίες καὶ ἄλλοτε μὲ ἀποτυχίες.
Στὸ πνευματικὸ ὅμως στάδιο τί κάνουμε; Παραμέ-
νουμε ἀδρανεῖς νομίζοντας ὅτι δὲν θὰ τὰ καταφέ-
ρουμε νὰ ἀγωνισθοῦμε μέχρι τέλος ἐπιτυχῶς,
σπεύδουμε νὰ κερδίσουμε τὸ στεφάνι χωρὶς νὰ
ἔχουμε ἐπίγνωση τῶν δυνάμεών μας, ὁπότε ἡ κό-
πωση δὲν μᾶς φέρνει ποτὲ στὸ ἐπιθυμητὸ τέλος ἢ
ἀγωνιζόμαστε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ νι-
κήσουμε ἀκούοντας τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου:
«Οὐδεὶς στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ;».

Ἄνοιξε τὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
καὶ ὁ καλὸς Θεός μας μᾶς καλεῖ νὰ ἀγωνισθοῦμε
νόμιμα. Μᾶς θέλει ἀθλητὲς ὁ Κύριος, ἀθλητὲς τῆς
ἀρετῆς. Δὲν τὸν ἐνδιαφέρει ἂν θὰ βγοῦμε πρωτα-
θλητές· τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ἀγωνιζόμαστε. Τὴν
πρόθεσή μας θέλει ὁ Θεὸς καὶ Ἐκεῖνος μᾶς ἐνδυ-
ναμώνει, ἀφοῦ μᾶς εἶπε: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε
ποιεῖν οὐδέν».

Ἔχετε ἰδεῖ, ἀδελφοί μου, κανένα ἀθλητὴ νὰ
μπαίνει στὸ στάδιο χωρὶς προετοιμασία; Ὅλοι,
ἀνάλογα μὲ τὶς ἱκανότητές τους προπονοῦνται γιὰ
μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ μετὰ εἰσέρχονται
στὸ στάδιο, γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦν. Ἡ προετοιμασία,
ἡ προγύμναση τοῦ ἀθλητῆ εἶναι βασικὸ γνώρισμα
τῆς ἐπιτυχίας του. Στὸ πνευματικὸ στάδιο  προγύ-
μναση εἶναι ἡ ἐγρήγορση, ἡ προθυμία, ἡ ἐπιθυμία
τοῦ καλοῦ ἀγῶνος. Μὲ τὴν προγύμναση, ποὺ
προϋποθέτει ἱδρῶτες δυναμώνει ὁ πνευματικὸς
μυοσκελετικὸς ὀργανισμὸς τῶν ἀθλητῶν, σπά-
ζουν τὰ ἅλατα τῶν ἀρθρώσεων καὶ δημιουρ-
γοῦνται εὐέλικτα σώματα, ἱκανὰ νὰ διαγωνισθοῦν
καὶ νὰ ἐπιδιώξουν τὰ τρόπαια τῆς νίκης.

Δὲν θὰ ἰδεῖτε, ἀγαπητοί μου, κανένα ἀθλητὴ νὰ
εἰσέρχεται στὸ στάδιο τοῦ ἀγῶνος μὲ γεμάτο στο-
μάχι, οὔτε μὲ τὰ ἐνδύματα ποὺ κυκλοφορεῖ καθη-
μερινὰ στὸν κόσμο. Γιὰ νὰ εἰσέλθει στὸ στάδιο

ἀπεκδύεται τὰ ἐνδύματά του καὶ ἐνδύεται τὴ στολὴ
τῆς ἀθλήσεως. Γιὰ τὸ πνευματικὸ στάδιο ὁ
ἀθλητὴς νηστεύει, ἀποτοξινώνεται, ἀπέχει ἀπὸ
φαγητὰ ποὺ τέρπουν μὲν τὴ σάρκα, ἀλλὰ φθεί-
ρουν τὸ πνεῦμα, φθείρουν τὴν ψυχή. Ἐπίσης
ἀπεκδύεται τὰ ἐνδύματα τῆς φθορᾶς καὶ τῆς
ἁμαρτίας καὶ ἐνδύεται χιτώνα ἀγαλλιάσεως μὲ τὰ
πνευματικὰ ἀγωνίσματα, τὴν ἀγρυπνία, τὴν
ἀνάγνωση ψυχωφελῶν βιβλίων, τὶς μετάνοι-
ες, τὴ σκληραγωγία τοῦ σώματος καὶ φυσικὰ
τὴν φιλανθρωπία, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μας θεω-
ρεῖ τὴν ἐλεημοσύνη ὡς τὴν περικεφαλαία τῶν
ἀρετῶν.

Ὁ πνευματικὸς ἀγωνιστὴς ἐπὶ πλέον ζητεῖ τὴ
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν προσευχή, ἡ ὁποία ὄχι
μόνο τὸν τονώνει, ἀλλὰ καὶ τοῦ χαρίζει τὴν εὐλο-
γία, ποὺ ὁδηγεῖ στὸ νικηφόρο τέλος. Μὴ λησμονοῦ -
με τὸν Ἅγιο Νέστορα, ποὺ εἰσῆλθε στὸ στάδιο καὶ
νίκησε μὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Δη-
μητρίου.

Ἄλλο βασικὸ στοιχεῖο τῆς πνευματικῆς προετοι-
μασίας τῶν ἀθλητῶν εἶναι ἡ ἐξεύρεση τοῦ κατάλ-
ληλου, προπονητῆ, τοῦ κατάλληλου ἀλείπτη,
ὅπως ἔλεγαν στὰ χρόνια τῶν ὀλυμπιονικῶν. Ὁ
ἀλείπτης ἄλειφε μὲ λάδι τὰ σώματα τῶν ἀθλητῶν,
γιὰ νὰ γλιστροῦν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἀντιπάλων
τους στὸ ἀγώνισμα τῆς πάλης. Σήμερα στὴν πάλη
μας μὲ τοὺς νοητοὺς ἐχθρούς, μὲ τὸ διάβολο,
χρειάζεται ὁ ἄριστος προπονητής, ποὺ δὲν εἶναι
ἄλλος ἀπὸ τὸν πνευματικό μας πατέρα. Αὐτὸς
μᾶς καθοδηγεῖ, αὐτὸς γνωρίζει τὰ ἐλαττώματά
μας καὶ τὰ τρωτὰ σημεῖα μας, τὴν ἀχίλλειο πτέρνα
μας, καὶ μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὰ βέλη τῶν πολε-
μίων. Μὲ τὴν εὐχὴ λοιπὸν καὶ τὴν εὐλογία τοῦ
πνευματικοῦ μας Γέροντος, ἂς ἀγωνισθοῦμε καὶ
νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ νίκη θὰ εἶναι δική μας.
Ἐμεῖς θὰ βάλουμε τὴν προθυμία, τὴν καλὴ ἐξομο-
λόγηση καὶ τὴν ἐπιμονὴ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
ἀγῶνος, οὕτως ὥστε νὰ περατώσουμε ἐπιτυχῶς
τὸν ἀγώνα μας καὶ νὰ στεφανωθοῦμε ἀπὸ τὸν
ἀγωνοθέτη Χριστό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς προσμένει
στὸ τέλος γιὰ νὰ μᾶς εἰπεῖ: «Εὖ, δοῦλε, ἀγαθὲ καὶ
πιστέ, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».
Καλὸ στάδιο!

Τὸ Στάδιον διὰ τοὺς ἀθλητὰς ἤνοιξε τὰς πύλας
Γράφει ὁ κ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

«Ἔμφυλες ταυτότητες»: Διαστροφὴ 
τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας

Τοῦ κ . Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ  ́Ἀθηνῶν, Κυκλάδων

Μίαν ἀγροτικὴν σχολὴν
ἱδρύει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβα-
νίας, διὰ νὰ βοηθήση τὴν ἀνά-
πτυξιν τῆς χώρας. Πρόκειται

διὰ μίαν καλὴν πρωτοβουλίαν
μετὰ καὶ τὴν ἀνέγερσιν ὑδροη-
λεκτρικοῦ ἐργοστασίου, ἡ
ὁποία θὰ ἀναδείξη τὴν Ἐκκλη-

σίαν εἰς κινητήριον δύναμιν
τῆς Ἀλβανίας. Ὡστόσο πολλὰ
ἔργα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στη-
ρίζονται εἰς τὰς ΗΠΑ. Ἀκόμη
καὶ ἡ σχολὴ εἶναι εἰς συνεργα-
σίαν μὲ τὴν Ἀμερικανικὴν  Γε-
ωργικὴν Σχολήν, τὴν ὁποίαν
ἵδρυσε τὸ 1904 Προτεστάντης
Ἱεραπόστολος, καὶ ὄχι μὲ κά-
ποιο Γεωπονικὸν Τμῆμα τῆς
Ἑλλάδος. Συμφώνως πρὸς τὴν
ἐφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ»:

«Πρωτοβουλία γιὰ τὴ δημιουρ-
γία ΙΕΚ Ἀγροδιατροφικῆς Ἐπιχει-
ρηματικότητας στὰ Τίρανα σὲ συν -
εργασία μὲ τὴν Ἀμερικανικὴ Γε-
ωργικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης
ἔχει ἀναλάβει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος. Μάλι-
στα, τὸ σχέδιο βρίσκεται σὲ πλή-
ρη ἐξέλιξη στὴν ἀλβανικὴ πρω-
τεύουσα, μὲ τὴ σχολὴ νὰ ἀναμέ-
νεται νὰ λειτουργήσει τὸν Σε-
πτέμβριο τοῦ 2017, ὅπως σημεί-
ωσε ὁ κοσμήτορας τῆς Σχολῆς
Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης
τῆς Ἀμερικανικῆς Γεωργικῆς
Σχολῆς Θεσσαλονίκης Εὐάγγε-
λος Βέργος. Τὸ ΙΕΚ Ἀγροδιατρο-
φικῆς Ἐπιχειρηματικότητας θὰ
ξεκινήσει μὲ δύο εἰδικότητες: Ἡ
μία θὰ ἀφορᾶ τὴν παραγωγὴ καὶ
ἡ ἄλλη τὸ μάρκετινγκ καὶ τὴν
ὀργάνωση ἐπιχείρησης. Στὸν
σχεδιασμὸ ὅμως περιλαμβάνεται
ἡ προσθήκη καὶ ἄλλων εἰδικοτή-
των μελλοντικά, ὅπως ἡ τεχνολο-
γία. Σὲ κάθε εἰδικότητα θὰ φοι-
τοῦν 30 μαθητὲς καὶ ἡ διδασκα-
λία θὰ γίνεται στὴν ἀλβανικὴ
γλώσσα. Τὸ φιλόδοξο αὐτὸ πρό-
τζεκτ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν
Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀλβανίας καὶ θὰ
ἔχει τὴ σφραγῖδα τῆς τεχνογνω-
σίας τῆς Ἀμερικανικῆς Γεωργικῆς
Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου λει-
τουργοῦν ἐδῶ καὶ χρόνια μὲ ἐπι-
τυχία ἡ Σχολὴ Ἐπαγγελματικῆς
Ἐκπαίδευσης καὶ τὸ Κέντρο
Ἀγροδιατροφικῆς Καινοτομίας
καὶ Ἐπιχειρηματικότητας. Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀνα-
στάσιος ἐπέλεξε νὰ ἔρθει σὲ
ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἀμερικανικὴ Γεωρ-
γικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης,
καθὼς γνώριζε τὴ δουλειά της
στὸ πεδίο τῆς ἐπαγγελματικῆς
κατάρτισης. Μάλιστα, πέρυσι
ἀντιπροσωπία τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς ἐπισκέφθηκε τοὺς χώ-
ρους τῆς σχολῆς στὴ Θεσσαλονί-
κη γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν».

Αἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας

«... πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ,
... καθαριεῖ τὴν συνείδησιν
ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων

εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;»
Ἡ συνείδησις

Περὶ συνειδήσεως ὁ λόγος εἰς τὸ σημερινὸν Ἀποστολικὸν
ἀνάγνωσμα. Πιὸ συγκεκριμένα δέ, ἡ κάθαρσις τῆς συνειδήσε-
ως. Τὶ εἶναι ὅμως ἡ συνείδησις; Τὴν ἀναφέρομεν πολλάκις εἰς
τὰς καθημερινὰς ὁμιλίας καὶ συζητήσεις μας, ἀλλὰ πιθανὸν νὰ
μὴ γνωρίζωμεν ἐπαρκῶς τὶ εἶναι ἀκριβῶς. Κατὰ τὸν θεῖον Χρυ-
σόστομον, ἡ συνείδησις εἶναι τὸ ἀδέκαστον ἐκεῖνο δικαστήριον
τὸ ὁποῖον «ἐντέθεικεν ἡμῖν ὁ Θεὸς ... οὐδέποτε διαφθειρό-
μενον» (Πρὸς Ἑβραίους, ΚΔ΄ ΕΠΕ 25,156-158. PG 61,167).
Εἶναι «ὁ ἀόρατος ἐκεῖνος δικαστὴς» ὁ ὁποῖος εἶναι πάντοτε
σύμφωνος πρὸς τὸν Θεῖον Νόμον καὶ δὲν κάνει ποτὲ λάθος.
Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἐπαινεῖ, ὅταν εἴμεθα νομοταγεῖς ἀπέναντι
εἰς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ καὶ ἀντιθέτως, διαμαρτύρεται καὶ μᾶς
ἐλέγχει, ὅταν παραβαίνωμεν τὰς Θείας ἐντολάς. Εἶναι ὁ ἀλάν-
θαστος συνήγορος τῆς ἀρετῆς καὶ ὁ σφοδρὸς κατήγορος τῆς
ἁμαρτίας. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀδιαφορῇ εἰς τὰς διαμαρτυ-
ρίας τῆς συνειδήσεώς του, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ τὴν φιμώσῃ καὶ
νὰ τὴν ὑποχρεώσῃ νὰ σιωπήσῃ.

Ὁ Θεῖος Νόμος
Πῶς ὅμως ἡ συνείδησις μπορεῖ νὰ γνωρίζῃ ἐπακριβῶς τὸν Θεῖ -

ον Νόμον; Εἶναι αὐτονόητον ὅτι αἱ γνώσεις τῆς συνειδήσεως εἶναι
περιορισμέναι. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
κάθε ἕνας ἔχει ἀνάγκην μαθήσεως. Πρὸς τοῦτο ὁ Θεὸς ἦλθεν εἰς
τὸν κόσμον, ὅπως διδάξῃ, κηρύξῃ, θαυματουργήσῃ. Πρὸς τοῦτο,
ἐπίσης ἔδωκεν ἐντολὴν εἰς τοὺς μαθητάς του ὅπως φέρουν τὴν
Θείαν διδασκαλίαν εἰς τὰ ἔθνη, «διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν
πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν˙» (Ματθ. ΚΗ΄ 20). Διὰ τὸν λόγον
τοῦτον, πάντοτε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐνεργοῦσε ἀλλὰ καὶ ἐνερ-
γεῖ εἰς τοὺς πιστούς, διὰ τῆς διδασκαλίας τῶν Θείων λόγων.

Συνεπῶς, ἡ συνείδησις τοῦ Χριστιανοῦ, καὶ θείαν προέλευσιν
ἔχει ἀλλὰ καὶ ἁγιάζεται περαιτέρω μὲ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος, θέλοντας νὰ μᾶς δείξῃ τὸ
ἀλάνθαστον τῆς συνειδήσεως, λέγει εἰς τοὺς Ρωμαίους, ὅτι ἀκό-
μη καὶ ἐκεῖνοι οἱ λαοὶ ποὺ δὲν γνώρισαν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, θὰ
κριθοῦν ἀπὸ τὸν Κριτὴν κατὰ τὴν διαβεβαίωσιν τῆς συνειδήσεώς
των˙ «ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου
ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες
ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις
αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ με-
ταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολο-
γουμένων» (Ρωμ. Β΄ 14-15).

Τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ
Ἀλάνθαστος λοιπὸν ἡ συνείδησις, κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστο-

μον. Ὅμως, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτάνῃ μολύνει τὴν ψυχήν
του ἀλλὰ καὶ τὴν συνείδησίν του. Κατὰ συνέπειαν, ὅπως ἡ ψυχή
μας ἔχει ἀνάγκην διαρκοῦς καθάρσεως, ἔτσι καὶ ἡ συνείδησις
ὀφείλει νὰ εὑρίσκεται πάντοτε εἰς ἀρίστην καὶ τελείαν κατάστα-
σιν. Ὁ χριστιανὸς εἶναι ὁ ἁρμόδιος διὰ τὴν περιποίησιν τῆς συν -
ειδήσεώς του˙ μὲ κάθε τρόπον, κάθε λόγον καὶ λογισμόν, μὲ κά-
θε κίνησιν καὶ ἐνέργειάν του. 

Ἐκεῖνο ὅμως, τὸ πρῶτον καὶ ἀπαραίτητον στοιχεῖον διὰ τὸν
ἁγιασμὸν τῆς συνειδήσεως, εἶναι «τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ», κατὰ
τὸν λόγον τῆς σημερινῆς περικοπῆς. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, βλέ-
ποντας τοὺς Ἑβραίους προσκεκολλημένους εἰς τὰς θυσίας τῶν
ζώων, τὰς ὁποίας ὥριζεν ὁ νόμος τοῦ Μωϋσέως ὡς ἀπαραιτή-
τους διὰ τὴν κάθαρσιν τῆς συνειδήσεως, συγκρίνει ἀλλὰ καὶ ὑπο-
δεικνύει ὡς πολὺ ἀνώτερον καὶ πολὺ ἀποτελεσματικώτερον τὸ
αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖον ἔρρευσεν ἐπὶ τοῦ
Σταυροῦ, διὰ τὸν ἁγιασμὸν ἡμῶν. Ἄλλωστε δι’ αὐτὸν ἀκριβῶς
τὸν λόγον ἐθυσιάσθη ὁ Κύριος ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Διὰ νὰ δυνηθῇ
δὲ ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑπερπηδᾷ τὰ ἐμπόδια τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ καὶ
νὰ θεραπεύεται ἀπὸ τὰς καθημερινὰς πνευματικάς του πτώσεις,
ὁ Κύριός μας παρέδωσεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τὸ Πανάγιον Σῶμά
Του καὶ τὸ Ζωήρρυτον Αἷμα Του εἰς συνεχῆ θυσίαν καὶ εἰς καθη-
μερινὴν βρῶσιν καὶ πόσιν ἀπὸ ἡμᾶς. «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν
ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. ΚΒ΄ 19), εἶπεν εἰς τοὺς μαθητάς Του. 

Ἑπομένως, ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἔχει ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν
διάθεσίν του, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, «τὸ ἐκχυθὲν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου, ζωῆς καὶ σωτη-
ρίας» (Εὐχὴ καθαγιασμοῦ, Λειτουργίας Μεγ. Βασιλείου).

Τὸ Μυστὴριον τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως
Ἐδῶ ὅμως θὰ πρέπη νὰ προσέξωμεν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον μᾶς

ὑπογραμμίζει ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος καὶ τὸ ὁποῖον ἔχει κε-
φαλαιώδη σημασίαν δι’ ὅλους ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι θέλομεν νὰ μετέ-
χωμεν τῆς κοινωνίας τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου
μας. «ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτή-
ριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ
αἵματος τοῦ Κυρίου. δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ
οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·ὁ
γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πί-
νει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν
πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄῤῥωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί». (Α΄
Κορινθ. ΙΑ΄ 27-30). Καλὸν καὶ ἅγιον εἶναι νὰ ἐπιθυμοῦμε καὶ νὰ
νοσταλγοῦμε τὴν μετάληψιν τοῦ Πανακηράτου Σώματος καὶ τοῦ
Ζωηρρύτου Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας. Ὅμως, ἡ μετοχὴ αὐτὴ θὰ
πρέπῃ νὰ γίνεται κατόπιν ἰδιαιτέρας προετοιμασίας. Σύμφωνα
δὲ μὲ τὸ προαναφερθὲν λόγιον τοῦ Ἀποστόλου, ἡ ἀπρόσεκτος
καὶ ἐπιπολαία προσέγγισις καὶ μετάληψις τῶν Οὐρανίων τού-
των Δώρων, θὰ ἐπιφέρῃ ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπὸ ἐκεῖνα
ποὺ θὰ ἐπιθυμούσαμε. 

Αὐτὴ δὲ ἡ προετοιμασία κυρίως συνίσταται, εἰς τήν, ἀπαραιτή-
τως προηγουμένην μετοχήν μας εἰς τὸ Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξο-
μολογήσεως. Ἐκεῖ ὁ Χριστιανὸς καθαίρεται καὶ ἁγιάζεται καὶ λαμ-
βάνει τὴν συγχώρησιν τῶν ἁμαρτημάτων του. Ἐκεῖ ἀξιοῦται νὰ
γίνῃ κοινωνὸς τῶν οὐρανίων μυστηρίων καὶ «σύσσωμος καὶ σύν -
αιμος» τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ καὶ μόνον ἐκεῖ, μὲ τὴν
συγχώρησιν τῶν ἁμαρτιῶν μας, τὸ Πανάχραντον Σῶμα καὶ τὸ
Ζωοποιὸν Αἷμα γίνονται τὰ ἁγιαστικὰ ἐκεῖνα δῶρα, τὰ ὁποῖα φέ-
ρουν τὸν ἄνθρωπον εἰς κατάστασιν θεώσεως καὶ τελειότητος
«εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι».
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Οἱ κακοὶ λογισμοί
● Ὁ σύγχρονος ἅγιός μας Παΐσιος ἔλεγε: «Ἡ ἀρρώστια τῆς

ἐποχῆς μας εἶναι ὅτι πιστεύουμε στοὺς λογισμούς. Δὲν χρησιμο-
ποιοῦμε οὔτε τὴ λογική. Χρειάζεται νὰ μὴ πιστεύουμε στοὺς λογι-
σμούς, γιατί μπορεῖ νὰ μᾶς τρελλάνουν» (Γ.Α., Διδαχές, σελ.
110).

● Ὁ διάβολος μηχανεύεται κάθε εἴδους μέσο, γιὰ νὰ μπορῆ νὰ
παρασύρη τὸν ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία. Στὸν βίο τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου τοῦ Δεκαπολίτου (20/11) βλέπουμε νὰ παίρνη διάφορες
μορφὲς π.χ. ὡς σκορπιὸς ποὺ τὸν δάγκωνε στὰ χέρια, ὡς στρα-
τιῶτες μὲ ξίφη καὶ μὲ ἀκόντια, γιὰ νὰ τὸν φονεύσουν, (9 Μαρτί-
ου), ὡς οἱ 40 μάρτυρες μὲ φῶτα ἐξαστράπτοντα καὶ κάθε εἴδους
μορφή. Στὸ τέλος τοῦ ἔδωσε ἄγριο πόλεμο τῆς πορνείας καὶ
ἐκαίγετο ὁ ἅγιος σὰν νὰ τὸν σούβλιζαν μὲ πυρακτωμένα σίδερα,
ἀλλὰ ἡ θεία χάρις τὸν βοηθοῦσε καὶ ξέφευγε κάθε παγίδα.

●  Ὁ ὅσιος Πιτυροῦν (29/11) παρατηρεῖ: «Νὰ ἠξεύρετε, τέκνα
μου ἀκόμα ὅτι διὰ κάθε πάθος τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχουν καὶ τὰ
ἀνάλογα δαιμόνια, τὰ ὁποῖα ἐπιτηροῦν καὶ παρακολουθοῦν τὰ
πάθη αὐτά. Ἤτοι, δαιμόνιο στὴν ὑπερηφάνεια, δαιμόνιο στὴν φι-
λαργυρία, δαιμόνιο στὴν φιληδονία καὶ γαστριμαργία, ὁμοίως καὶ
σὲ ἄλλα πάθη. Τὰ ὁποῖα δαιμόνια ὅποιος θέλει νὰ τὰ ἀποδιώξη
ἀπὸ αὐτόν, εἶναι ἀνάγκη νὰ ξερριζώνη τὰ πάθη ἀπὸ τὴν καρδιά
του, στὴν ὁποία αὐξάνουν ἀπὸ τοὺς πονηροὺς λογισμούς».

● Κάποτε πῆγε κάποιος μοναχὸς νὰ ζητήση τὴ βοήθεια τοῦ
ἁγίου Πέτρου Ἀλεξανδρείας γιὰ τὸν λογισμὸ τῆς βλασφημίας.
Τοῦ ἀπαντᾶ ὁ ὅσιος: «Πήγαινε, τέκνο μου, καὶ φρόντισε γιὰ τὰ
ὑπόλοιπα ἁμαρτήματά σου τὴν εὐθύνη καὶ τὴν ἐνοχὴ γιὰ τὸ λο-
γισμὸ αὐτὸ ἄφησέ την σὲ ἐμένα. Μὴ λησμονῆς -συνέχισε ὁ Ἐπί-
σκοπος Πέτρος- ὅτι ἐκεῖνος ποὺ πιστεύει ὁλοψύχως στὸν Θεὸ
καὶ τὸν προσκυνεῖ εἶναι τελείως ἀνεύθυνος ἀπὸ τὸ λογισμὸ αὐτό.
Ὁ λογισμὸς αὐτὸς εἶναι καθ’ ὁλοκληρία διαβολικὴ ἐπήρεια καὶ
πονηρὴ ἐφεύρεση τοῦ Σατανᾶ, θέλοντας δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νὰ
μᾶς ἐμποδίση ἀπὸ τὴν ἐναντίον του πάλη καὶ νὰ μᾶς ἀποσπάση
ἀπὸ τὴ διαρκῆ σκέψη καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό.

● Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ μὲ τὸν ὅσιο Παμβώ. Ὅταν παρεκάλει τὸν
Θεὸ νὰ τὸν ἀπαλλάξη ἀπὸ τὴν ἐνόχληση αὐτή, ἄκουσε ἀπὸ τὸν
οὐρανὸ μία φωνή, ποὺ τοῦ ἔλεγε· «Παμβώ, Παμβώ,  μὴ στενα-
χωριέσαι διὰ ξένη ἁμαρτία, ἀλλὰ μόνο νὰ φροντίζης γιὰ τὶς πρά-
ξεις σου· τὶς βλασφημίες, ποὺ ἐμπνέει ὁ πονηρός, ἄφησέ τες
ἐπάνω του». Ἐμεῖς φταῖμε μόνο ὅταν καλλιεργοῦμε τὸ λογισμὸ
καὶ κάνουμε, ὅπως λέγει ὁ ὅσιος Παΐσιος, τὸ μυαλό μας ἀερο-
δρόμιο.

● Στὸν Εὐεργετινὸ διαβάζουμε: «Σχετικὰ μάλιστα καὶ στὴν Ἁγία
Γραφὴ ἔχει γραφῆ: «Χείμαρροι ἀνομίας ἐξετάραξάν με» (Ψαλμ.
ιζ΄ 5) καὶ «ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψε-
σι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα, διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν
τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν» (Ψαλμ. μὲ 2-3), δηλ. «ὁ Θεὸς εἶναι γιὰ
ἐμᾶς καταφύγιο καὶ πηγὴ δυνάμεως· εἶναι βοηθός μας στὶς φο-
βερὲς αὐτὲς θλίψεις, ποὺ μᾶς βρῆκαν, δι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ φο-
βηθοῦμε, ὅταν δοῦμε νὰ ταράσσεται ἡ γῆ».

Ὅταν λοιπὸν ἐνοχλήση τὴν διάνοιά σου πονηρὸς λογισμός, νὰ
βοήσης μὲ δάκρυα καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς σου πρὸς
τὸν Θεὸ λέγοντας: «Κύριε, εὐσπλαγχνίσου με τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ
διῶξε ἀπὸ κοντά μου τὸν πονηρὸ καταργῶντας τὴν κατ’ ἐμοῦ δύ-
ναμή του». Ὁ Θεὸς εἶναι καρδιογνώστης καὶ ὡς ἐκ τούτου γνωρί-
ζει ποιές ἐκ τῶν βαθυτέρων σκέψεών μας προέρχονται ἀπὸ τὴν
ἰδικὴ μας θεληματικὴ κακοήθη γνώμη (ὁπότε εἴμεθα καὶ ὑπεύθυ-
νοι), καὶ ποιὲς ἐμβάλλονται μέσα στὴν ψυχή μας, παρὰ τὴν θέλη-
σή μας, ἀπὸ τὴν κακία τῶν δαιμόνων (ὁπότε εἴμεθα καὶ ἀνεύθυ-
νοι, ἐφ' ὅσον δὲν συγκατατεθοῦμε σ’ αὐτούς).

Γνώριζε δὲ καὶ τοῦτο· ὅτι ἐφ’ ὅσον ἀγωνίζεσαι καὶ ὑπομένεις νὰ
δουλεύης στὸν Κύριο, τόσο καὶ ἡ διάνοιά σου θὰ ἀποβαίνη κα-
θαρωτέρα, ὅπως ἐπίσης καὶ οἱ διαλογισμοί σου. Αὐτὸ στηρίζεται
σ’ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Κύριος. «Κάθε κλῆμα τῆς ἀμπέλου μου ποὺ
δὲν καρποφορεῖ τὸ ἀποκόπτω κάθε δὲ κλῆμα, ποὺ καρποφορεῖ
τὸ καθαρίζω, διὰ νὰ ἀποδώση ἀκόμη περισσότερους καρπούς»
(Ἰωάν. ιε΄1-2).

Μόνον νὰ θέλης εἰλικρινὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς σου, αὐτὸ
εἶναι ἀρκετό, διότι ὁ Κύριος, ὡς ἰσχυρὸς συνεργός, βοηθεῖ ὅσους
ἐναγωνίως ἐπιζητοῦν τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους».

«ΟΔΗΓΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ»

᾿Απὸ τὰς ἐκδόσεις τοῦ «᾿Ορθοδόξου Τύπου»
(Κά νιγγος 10 — 10677 ᾿Αθῆναι, τηλ. 210–
3816206), κυκλοφορεῖ τὸ ψυχωφε λὲς βιβλί ον
τοῦ μακαριστοῦ ᾿Αρχιμ. Γαβριὴλ Διονυσιά του
ὑπὸ τὸν τίτλον: «῾Οδηγὸς Πνευματικοῦ καὶ
᾿Εξομολογουμένου» (εἰς 5ην ἐπιμελημένην
ἔκδοσιν ). Τιμᾶται 6 €.
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4ον
Τί συμβαίνει μὲ τὰ «γκράφιτι»;

Μετὰ τὰ εἰσαγωγικὰ καὶ τὶς ἀπαραίτητες περιγρα-
φές, ποὺ εἴδαμε στὰ προηγούμενα φύλλα γιὰ τὸ
θέμα, ἀναλύοντας πλέον καὶ τὴν οὐσία τοῦ θέμα-
τος, ἀναφερθήκαμε διεξοδικὰ στὸ ποιοὶ εἶναι οἱ
«γκραφιτάδες». Τώρα θὰ ἀπαντήσουμε στὸ ἑξῆς
ἐρώτημα:

Γιατί κάνουν «γκράφιτι»;
Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων οἱ ἄνθρωποι ἔγραφαν

στοὺς τοίχους. Ἐκεῖ στὶς σπηλιὲς οἱ πρωτόγονοι
προσπαθοῦσαν νὰ ἐκφραστοῦν, νὰ μεταδώσουν
τὶς γνώσεις τους στοὺς ἄλλους, νὰ συνεννοηθοῦν
ἔστω! Ἆραγε γιατί αὐτὸ συμβαίνει ἀκόμη καὶ σήμε-
ρα, ποὺ τὰ μέσα ἔκφρασης πλήθυναν σὲ ἀριθμὸ
καὶ πολλαπλασιάστηκαν ἀπείρως σὲ δυνατότητες;
Στ’ ἀλήθεια γιατί τὸ κάνουν αὐτὸ οἱ «γκραφιτάδες»;

α. Γιὰ νὰ βγοῦν ἀπ’ τὴν ἀνωνυμία τους!
Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὰ περισσότερα φαινόμενα

συμπεριφορᾶς τῆς σημερινῆς νεολαίας ἔχουν ὡς
ἐπίκεντρό τους τὴν ἀνωνυμία. Προέρχονται ἀπὸ
μία τάση νὰ βγοῦν ἀπ’ τὸ πέλαγος τῆς μάζας «τῶν
ἄλλων», ἀκόμη δὲ καὶ τῶν συνομηλίκων, προκειμέ-
νου νὰ εἶναι γνωστοί, ἐπώνυμοι, κάποιοι τέλος
πάντων!

Δημοσκόπηση, μάλιστα, ποὺ ἔγινε στοὺς νέους
16 – 20 ἐτῶν τῆς Εὐρώπης μὲ σκοπὸ νὰ ἐντοπίσει
τὰ σπουδαιότερα προβλήματά τους, ἔδειξε πὼς γιὰ
ὁ 80% τῶν ἐρωτηθέντων (καὶ τῶν δύο φύλων),
ἦταν ἡ ἀνωνυμία!

Ἡ μεγάλη μαζικοποίηση τῆς σύγχρονης κοινω-
νίας, συνθλίβει τὸ πρόσωπο καὶ δημιουργεῖ μεγάλο
πρόβλημα στὸ σύγχρονο νέο. Τὸν κάνει νὰ ἔχει τὴν
ἐντύπωση ὅτι «χάνεται» καὶ «πνίγεται» στὸ
πλῆθος, ἀκόμη καὶ αὐτῶν τῶν συνομηλίκων του.
Καὶ στὴν προσπάθειά του γιὰ νὰ βγεῖ ἀπ’ αὐτό,
χρησιμοποιεῖ δικούς του τρόπους καὶ μεθόδους,
ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι ἀκραῖοι καὶ ἐξεζητημένοι,
ποὺ τὸν ὁδηγοῦν κατ’ εὐθεῖαν στὸ περιθώριο καὶ
τὸν ὄλεθρο ἢ τοῦ πληθαίνουν τὰ ἀδιέξοδα, στὴν
καλύτερη περίπτωση.

Ὁπότε ἄλλοι ντύνονται ἢ γδύνονται προκλητικά,
ἄλλοι βάφονται ἀποκρουστικὰ ἢ ἐκκεντρικά, ἄλλοι
προκαλοῦν τὸν μεγαλύτερο δυνατὸ θόρυβο μὲ τὶς
«μηχανές» τους, ἄλλοι δημιουργοῦν ἔντεχνα ἐπει-
σόδια στὸ σπίτι, τὸ σχολεῖο ἢ τὴ γειτονιὰ κι ἄλλοι –
ἀποβλέποντας στὴν ἐσωτερικὴ ἀποξένωση ἀπ’ τὸ
πρόβλημα – καταφεύγουν στὰ ναρκωτικά, ἐγκατα-
λείπουν τὰ σπίτια τους, προσχωροῦν σὲ καταστρο-
φικὲς αἱρέσεις καὶ λατρεῖες, ἐντάσσονται σὲ ὁμάδες
περιθωριακῶν!

Ἔτσι, στὴν προσπάθειά τους νὰ βγοῦν ἀπ’ τὴν
ἀνωνυμία, γίνονται δακτυλοδεικτούμενοι καὶ κατα-
λήγουν στὴν αὐτοκαταστροφή!

Κάπου ἐδῶ βρίσκεται καὶ τὸ κύριο πρόβλημα
τῶν «γκραφιτάδων»!

Ρώτησαν ἕνα ἀπ’ αὐτούς: «Γιατί τέτοια μανία νὰ
ζωγραφίζεις ἀκαταλαβίστικα γιὰ τοὺς περαστικοὺς
στοὺς τοίχους, ἀντὶ νὰ καθίσεις στὸ σπίτι σου χα-
λαρὰ καὶ νὰ σκιτσάρεις σ’ ἕνα μπλὸκ ἀκουαρέλλας;»

Προσέξτε τὴν ἀπάντηση: «Γιατί ἕνας ἄσπρος τοῖ -
χος εἶναι ἄψυχος[1], ἡ πόλη εἶναι ἄδεια, θέλει
χρῶμα, γιατί ἔχει ρίσκο καὶ γιατί στὸν τοῖχο θὰ τὰ
δεῖ ὅλος ὁ κόσμος»!

Κι ἄλλος «γκραφιτὰς» εἶπε τὸ ἑξῆς: «Ἐμεῖς δὲν
θέλουμε νὰ καταστρέψουμε τίποτα, ἀλλὰ θέλουμε
νὰ ἀφήσουμε ἕνα κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μας πάνω
στὸν τοῖχο καὶ νὰ κάνουμε τὴν πόλη πιὸ ὡραία,
«σκιάζοντας» ἕνα tag…»!

«Κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ του» μπορεῖ νὰ ἀφήσει
κανεὶς καὶ πάνω σ’ ἕνα χαρτί, μία ἀκουαρέλλα
κ.λπ., γιατί ὅμως αὐτοὶ ἐπιλέγουν τὸν τοῖχο;
Μὰ γιὰ τὸ «tag», δηλαδὴ τὴν ὑπογραφή, τὸ
ὄνομά τους, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ πόλη γίνεται πιὸ
ὡραία, ἐνῶ χωρὶς αὐτὰ δὲν εἶναι!

Μάλιστα αὐτὰ τὰ «tags» εἶναι τὸ μεγαλύτερο πε-
ριεχόμενο τῶν «γκράφιτι», τόσο ἔντονα, ἐκκεντρικὰ
καὶ μὲ μεγάλα «γράμματα» δοσμένα, ποὺ μοιάζουν
σὰν τὴν ἐκκωφαντικὴ ἐξάτμιση τῆς μοτοσυκλέττας
ἢ τὴ σειρήνα τοῦ περιπολικοῦ, λὲς καὶ θέλει νὰ
ἐκβιάσει τὴν προσοχή μας στὸ νὰ τὸ δοῦμε!

Ἐξάλλου ἡ αἴσθηση ποὺ δημιουργοῦν τὰ γκρά-
φιτι εἶναι, κατ’ ἀρχήν, αὐτὴ τῆς ἐπιθετικότητας.
Λὲς πὼς πρόκειται γιὰ κάποιες ὀπτικὲς γροθιές!
Βομβαρδίζουν σαφῶς τὸ βλέμμα, προσπαθών-
τας νὰ τὸ ἔχουν μόνιμα στραμμένο πάνω τους,
ἀποσπώντας το ἀπ’ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ!

Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ τὰ «tag» καὶ τὰ «γκράφιτι»
γενικά, τὰ βρίσκει κανεὶς στὰ πλέον ἐμφανῆ σημεῖα
τῆς πόλης, ἐκεῖ ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ τὰ δοῦν οἱ πολ-
λοί!

Ρώτησαν, πάλι, κάποιον «γκραφιτά»: «Γιατί θεω-
ρεῖται ὅτι ἂν δὲν ἔχεις “γράψει” τρένο δὲν ἀξίζεις τί-
ποτα;» Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Ὅταν βλέ-
πεις τὸ κομμάτι σου νὰ ταξιδεύει στὴν πόλη,
τρελλαίνεσαι»!

Μελετητὲς τοῦ φαινομένου τῶν «γκράφιτι» τὰ χα-
ρακτήρισαν ἀκριβῶς ἔτσι! Ὡς «μορφὴ διαμαρτυ-
ρίας ἀπέναντι στὴν ἀνωνυμία καὶ τὸ συνωστισμὸ
τῶν μεγαλουπόλεων». Καὶ τὸ πλέον χαρακτηριστι-
κό: «Κραυγὴ τοῦ ἐγὼ μέσα στὴν πόλη»!

Δέστε κι αὐτὴ τὴν ἐρώτηση δημοσιογράφου
πρὸς «γκραφιτάδες»: «Γιατί ἐκτονώνεστε στοὺς
τοίχους;» Νὰ ποιὲς ἦταν οἱ ἀπαντήσεις ποὺ ἔδω-
σαν:

► «Οἱ μεγάλοι, μπλεγμένοι ὅπως εἶναι μέσα
στὴν καθημερινότητά τους, τὸ κυνήγι τῆς καριέρας,
τὶς δουλειές τους καὶ τόσα ἄλλα, ξεχνοῦν πὼς
ὑπάρχουμε»!

► «Χρωματίζουμε τοὺς τοίχους, γιατί θέλουμε νὰ
μᾶς προσέξουν. Οἱ μεγάλοι ἔχουν κλειστὰ τ’ αὐτιά
τους καὶ δὲν μᾶς ἀκοῦνε»!

► «Βλέποντας κάποιοι τὸ ὄνομά σου στὸν τοῖχο,
ἀσχολοῦνται μαζί σου»!

Συνεπῶς, εἶναι σὰν νὰ λένε αὐτὰ τὰ παιδιά:
«Εἶμαι κι ἐγὼ ἐδῶ, προσέξτε με»!

Αὐτὰ ἂς τὰ προσέξουν καλά, πάρα πολὺ καλά,
καὶ ὅλοι οἱ μεγάλοι!

Κι ἐμεῖς, παιδιά, τοῦτο: Δὲν γίνεται κάποιος ἐπώ-
νυμος μὲ τὶς ἀρνητικὲς μεθόδους συμπεριφορᾶς,
ἀλλὰ μὲ τὶς θετικές. Ὅσο βοηθήσει κανεὶς στὴ
σωστὴ ἀνάδειξη τῆς προσωπικότητάς του, τόσο
ἐξέρχεται ἀπ’ τὴ μᾶζα καὶ τόσο γίνεται γνωστὸς στὸ
πλῆθος! Καὶ «φαίνεται» γιὰ τὰ καλά, ὅποιος μάχε-
ται γιὰ τὸ πραγματικὰ ἀνώτερο στὴ ζωή του!

β. Γιὰ νὰ ἐκφραστοῦν!
Οἱ «γκραφιτάδες» μὲ τὴ ζωγραφικὴ τοῦ εἴδους

αὐτοῦ, ἔχουν βρεῖ τὸν τρόπο ἢ καὶ τὴ διέξοδο, γιὰ
νὰ ἐκφράσουν ἐκεῖνο ποὺ τοὺς καίει! Γι’ αὐτὸ καὶ
τὸ «γκράφιτι» εἶναι μία ὑπόθεση ἄκρως προ-
σωπική!

Γιὰ τοὺς περισσότερους ἀπ’ αὐτοὺς τὸ εἶδος τῆς
τέχνης τους εἶναι μία ἀναζήτηση ταυτότητας. Ἡ με-
γαλύτερη πρόκληση εἶναι νὰ σχεδιάζεις μὲ ὕφος
τόσο προσωπικό, ποὺ νὰ σοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἐκφρά-
ζεις τὰ συναισθήματα καὶ ὅ,τι ἔχεις μέσα σου! Νὰ
ἐξωτερικεύεις τὴν ψυχή σου ὅλη. Γι’ αὐτὸ καὶ κάθε
λεπτομέρεια τοῦ γκράφιτι, παραπέμπει στὸ δημι-
ουργό του! Μέσα ἀπ’ τὸ προσωπικό του στύλ, ἐξω-
τερικεύεται. Μία κατάσταση ποὺ θυμίζει τὸ δικό μας
ρεμπέτικο τραγούδι…

Ἐπ’ αὐτοῦ εἶπαν τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά:
«Τὰ χρώματα ἀλλάζουν ἀνάλογα μὲ τοὺς χα-

ρακτῆρες τῶν ἀνθρώπων, οἱ καμπύλες ποὺ χρησι-
μοποιεῖ κάθε writer εἶναι ἀνάλογες μὲ τὰ βιώματα
καὶ τὶς ἐμπειρίες του. Δὲν ὑπάρχουν ὅροι. Τὸ γκρά-
φιτι πρέπει νὰ τὸ βιώσεις, νὰ τὸ κάνεις δικό σου, νὰ
τὸ κάνεις στάση ζωῆς, νὰ γίνει ἕνα μὲ σένα. Ὅταν
βλέπεις ἕνα ἔργο εἶναι σὰν νὰ βλέπεις τὸν ἴδιο τὸν
καλλιτέχνη».

Οἱ «γκραφιτάδες» τὸ λένε καθαρά: «Θέλουμε νὰ
ἀφήσουμε ἕνα κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ μας πάνω στὸν
τοῖχο»!

γ. Ἀπὸ ἀνία καὶ πλήξη!
Στὸ Α΄ Μέρος γράψαμε γιὰ τὸν 17χρονο Ἑλληνο-

αμερικανὸ Τάκη (Δημήτρη) ποὺ ἐκεῖ στὰ 1970 γέμι-
σε τοὺς δρόμους τῆς Νέας Ὑόρκης μὲ τὴν ὑπογρα-
φή του «Taki 183»[2] προκαλώντας τότε «γκραφι-
τομανία» καὶ θωρεῖται, μάλιστα, πὼς ξεκίνησε μ’
αὐτὸ ἡ ἴδια ἡ ἱστορία τοῦ «γκράφιτι».

Ὅταν ρωτήθηκε ἀπ’ τοὺς «New York Times»,
γιατί τὸ ἔκανε αὐτό, ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: «Ἤθελα νὰ
σκοτώσω τὴν πλήξη μου, γιατί δὲν εἶχα τί νὰ κά-
νω»!!! Τί νὰ ποῦμε, λοιπόν; Πὼς τὸ γκράφιτι ξε-
κίνησε ἀπὸ πλήξη ἢ εἶναι ἡ ἔκφρασή της;

Ἔρευνα ποὺ ἔγινε σὲ λύκειο τῆς Ἀθήνας μὲ θέμα
«Τὸ γράψιμο στοὺς τοίχους καὶ τὰ θρανία» ἄφησε
ἄναυδους ὄχι μόνο τοὺς καθηγητές, ἀλλὰ καὶ τοὺς
ἴδιους τοὺς μαθητές. Τὸ 74% τῶν μαθητῶν ἀπάν-
τησε πὼς ἐπιδίδεται σ’ αὐτὸ τὸ σπόρ! Καὶ τὸ 55%
δήλωσε ὅτι τὸ κάνει ἐπειδή… βαριέται!

(Στὸ ἑπόμενο φύλλο θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν
ἀνάπτυξη τοῦ θέματος μὲ κάποια ἀκόμη πολὺ ση-
μαντικὰ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ «γκράφιτι»)

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος
Σημειώσεις:

[1] Καὶ ἡ ἀκουαρέλλα τέτοια δὲν εἶναι;
[2] Μ’ αὐτὴ τὴν ὑπογραφὴ δηλώνεται τὸ ψευδώ-

νυμο, τὸ ὑποκοριστικὸ καὶ ὁ ἀριθμὸς τῆς ὁδοῦ τοῦ
σπιτιοῦ του!

Τὴν 4ην Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτά-
ζει τὴν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος.
Εἰκών ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου Ἁγίου
Ὄρους, 17ος αἰών.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

Ἀπὸ τὶς 11 Νοεμβρίου τοῦ 2016 ἔχει ξεκινήσει
μία προσπάθεια προκειμένου νὰ ἐπισπευσθοῦν
οἱ διαδικασίες καὶ νὰ ἐπέλθει συμφωνία στὸ
μεῖζον θέμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου, δηλαδὴ
στὸ Κυπριακό.

Τὸν ἐρχόμενο μή-
να πρόκειται νὰ διε-
ξαχθεῖ στὴν Τουρκία
ἕνα δημοψήφισμα,
ποὺ ἀποσκοπεῖ στὸ
νὰ ἐνδυναμώσει
ἀκόμα πιὸ πολὺ τὸν
Τοῦρκο πρόεδρο
Recep Tayyip Erdo-
gan. Ἡ ἐπιδίωξη
τοῦ Τούρκου προ-
έδρου εἶναι νὰ τοῦ
μ ε τ α β ι β α σ τ ο ῦ ν
ἁρμοδιότητες καὶ
ἐξουσίες ὅμοιες μὲ
αὐτὲς ποὺ εἶχε κατὰ
τὸ παρελθὸν μόνο ὁ
ἱδρυτὴς τοῦ Τουρκι-
κοῦ κράτους, ὁ Mu-
stafa Kemal Ata-
turk.

Ὁ Erdogan προσ -
παθεῖ νὰ καλλιεργήσει στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας
του ἕνα κλῖμα φόβου ἀλλὰ καὶ μίσους πρὸς τοὺς
Εὐρωπαίους, προσπαθώντας μὲ αὐτὸν τὸν τρό-
πο νὰ ἐπιβάλει μὲ "δημοκρατικὲς" μεθόδους τὶς
φιλοδοξίες του.

Τὰ μέτωπα ποὺ ἔχει ἀνοιχτὰ αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ
Τουρκία εἶναι πολλὰ καὶ σημαντικά. Κατ’ ἀρχάς,
στὸ ἐσωτερικὸ εἶναι λαϊκὴ ἀπαίτηση ἡ ἀποκατά-
σταση τῆς ἀσφαλείας καὶ τῆς ἠρεμίας, ποὺ ἔχει
κλονισθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μετὰ τὰ τρομοκρατικὰ
χτυπήματα ποὺ ἔπληξαν κατὰ τὸ τελευταῖο διά-
στημα τὴν γειτονικὴ χώρα. Ὡστόσο, ἡ παρατετα-
μένη κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, ποὺ βρίσκε-
ται ἡ Τουρκία τὸν
τελευταῖο καιρὸ μὲ
πρόσχημα τὸ "πρα-
ξικόπημα" σὲ βά-
ρος τοῦ Τούρκου
προέδρου, ὅσο καὶ
ἡ διαφαινόμενη
ἀλλαγὴ στὸ πολί-
τευμα, ὠθοῦν τὴν
ἀντιπολίτευση σὲ
σκληρὴ ρητορικὴ
σὲ βάρος τοῦ Erdo-
gan καὶ στὴν καλ-
λιέργεια ἑνὸς ἰδιαί-
τερα πολωμένου
κλίματος.

Ἕνα ἐπιπλέον
μεγάλο πρόβλημα
στὸ ἐσωτερικό τῆς χώρας εἶναι ἡ κακὴ πορεία τῆς
οἰκονομίας, ποὺ παρὰ τὴν πρόσφατη ὑποτίμηση
τῆς Τουρκικῆς λίρας δὲν ἔχει καταφέρει ἀκόμα νὰ
σημειώσει πειστικὰ σημάδια ἀνάκαμψης.

Ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ τὰ πράγματα δὲν εἶναι
καλύτερα γιὰ τὴν Τουρκία, ποὺ μετὰ τὸ ἀνοιχτὸ
μέτωπο μὲ τὴν Συρία φαίνεται πὼς ἀνοίγεται ἐπι-
κίνδυνα τόσο στὴν περιοχὴ τῆς Βουλγαρίας, ἀλλὰ
καὶ τῶν Σκοπίων, μὲ τὴν ἀνάμιξή της στὶς ἐκεῖ δια-
δραματιζόμενες πολιτικὲς ἐξελίξεις. Φυσικά, δὲν
μπορεῖ νὰ ἀγνοηθεῖ ὁ διαρκὴς "πονοκέφαλος",
ποὺ ἀπασχολεῖ τοὺς γείτονες καὶ ἀφορᾶ στὴν
ἀπαίτηση τῶν Κούρδων γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ
αὐτονόμηση.

Οἱ σχέσεις τῆς Τουρκίας μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποτιμη-
θοῦν. Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν φαινομενικὲς προ-
στριβὲς καὶ διαφωνίες, ὡστόσο εἶναι βέβαιο πὼς
οἱ Δυτικοὶ τὴν χρησιμοποιοῦν ὡς τὸν ρυθμιστικὸ
παράγοντα στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς
Μεσογείου.

Ὁ Erdogan γνωρίζει πολὺ καλὰ πὼς θὰ ἀναγ-
καστεῖ νὰ παραχωρήσει ἐδάφη γιὰ τὴν δημιουργία
τοῦ Κουρδικοῦ κράτους καὶ προσπαθεῖ νὰ κερδί-
σει ὅσο μπορεῖ περισσότερα ἀνταλλάγματα.
Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς προφανεῖς βλέψεις του στὴν
Κύπρο καὶ στὴν Θρᾴκη, ἀκολουθεῖ ἰδιαίτερα ἐπι-
θετικὴ πολιτικὴ στὸ Αἰγαῖο ἀλλὰ καὶ στὸ Κόσσοβο.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν Κύπρο ἡ Τουρκία ἔχει ἕνα
"πολύτιμο" σύμμαχο, ποὺ ἱστορικὰ τουλάχιστον
τὴν διατηρεῖ στὸ παιχνίδι τῶν ἐκεῖ ἐδαφικῶν της
διεκδικήσεων καὶ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸ Ἑλλη-
νικὸ πολιτικὸ σύστημα, ποὺ ὅπως φαίνεται ἐξυ-
πηρετεῖ ἀποκλειστικὰ ξένα συμφέροντα.

Ὅπως ἀποκαλύπτεται καὶ στὸ ἀπόρρητο
ἔγγραφο τοῦ Foreign Office ποὺ προσαρτᾶται στὸ
παρὸν ἄρθρο, αὐτὸς ποὺ ξεκίνησε τὴν προ-
ώθηση τοῦ σχεδίου τῆς διχοτόμησης τοῦ νη-
σιοῦ, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1956, ἦταν ὁ Εὐάγγελος
Ἀβέρωφ! Ἡ πρώτη νύξη εἶχε γίνει σὲ συνάντηση
ποὺ εἶχε στὴν Ἀθήνα μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ὑπουργὸ
Kohler καὶ ἐνῷ βρισκόταν σὲ πλήρη ἐξέλιξη ὁ
Ἀπελευθερωτικὸς Ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ.

Τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 1956 ὁ Ἀβέρωφ ἐπανέλαβε
τὴν ἰδέα τῆς διχοτόμησης τῆς Κύπρου ὡς τὴν μο-
ναδικὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος στὸν
ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῆς Νορβηγίας Halvard
Lange. Δύο ἑβδομάδες ἀργότερα, πρότεινε ἐκ νέ-
ου τὴν διχοτόμηση στὸν Τοῦρκο πρέσβη στὶς δύο
συναντήσεις ποὺ εἶχε μαζί του στὴν Ἀθήνα. Τὸ
συγκεκριμένο ἔγγραφο ἀποδεσμεύτηκε, γιὰ νὰ
εἶναι προσβάσιμο στοὺς ἐρευνητὲς μετὰ τὴν πά-

ροδο 50 ἐτῶν(!), ἀντὶ τῶν 30 ἐτῶν ποὺ ἰσχύει γιὰ
ἄλλα ἀπόρρητα Βρεττανικὰ ἔγγραφα, γεγονὸς
ποὺ μαρτυρεῖ ἀπὸ μόνο του πολλά. Δὲν εἶναι
ἄλλωστε τυχαῖο πὼς καὶ ὁ φάκελος τῆς δολοφο-
νίας τοῦ Ἰωάννου Α. Καποδίστρια δὲν ἔχει δοθεῖ

μέχρι σήμερα στὴν
δημοσιότητα, παρὰ
τὸ ὅτι ἔχουν περά-
σει σχεδὸν 200
χρόνια ἀπὸ τότε!

Μία ἀκόμα "σύμ-
πτωση" εἶναι τὸ ὅτι
ὁ Εὐάγγελος Ἀβέ-
ρωφ ἦταν ὁ
ὑπουργὸς Ἀμύνης
τὴν ἐποχὴ τοῦ
"Ἀττίλα ΙΙ" καὶ
αὐτὸς ποὺ ὑπο-
στήριξε πὼς «Ἡ
Κύπρος εἶναι μα-
κρυὰ καὶ δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ὑποστηρι -
χθεῖ ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα»! Τυχαῖο;
Προφανῶς ὄχι!

Γιὰ τοὺς δύσπι-
στους ἀναγνῶστες

δημοσιεύουμε ἀκόμα ἕνα ἀδιάσειστο στοιχεῖο,
ποὺ εἶναι τὸ τηλεγράφημα ποὺ ἐστάλη πρὸς τὸ
ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ
Πρεσβεία στὴν Ἀθήνα τὴν νύχτα τῆς Παρασκευῆς
19 Ἰουλίου 1974.

Τὸ σῆμα φέρει διαβάθμιση «Ἄκρως Ἀπόρρη-
το –Εἰδικοῦ Χειρισμοῦ» καὶ ἀναφέρει πληροφο-
ρίες τοῦ κλιμακίου τῆς Κ.Υ.Π., ὅπου τὸ Γενικὸ
Ἐπιτελεῖο Ἐθνικῆς Φρουρᾶς (Γ.Ε.Ε.Φ.) ἔχει ἀνα-
γνωρίσει 5 Τουρκικὰ πλοῖα ποὺ πλέουν σὲ ἀπό-
σταση 12 μιλίων βόρεια τοῦ Ἀκρωτηρίου τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέα καὶ 10 ἀποβατικὰ σκάφη ποὺ
ἀκολουθοῦν σὲ μεγαλύτερη ἀπόσταση. Χαρακτη-

ριστικὴ εἶναι ἡ τε-
λευταία φράση «(τὸ)
Γ.Ε.Ε.Φ. δὲν ἀνησυ-
χεῖ». Γιατί νὰ ἀνησυ-
χήσει; Ἀφοῦ ἤξεραν
τὸ τί μέλλει γενέ-
σθαι!

Τὸ ζήτημα τῆς Κύ-
πρου δὲν εἶναι ἁπλὸ
καὶ κυρίως ἔχει
πολλὲς διαστάσεις.
Δὲν εἶναι, παραδείγ-
ματος χάριν τυχαῖο,
τὸ ὅτι ἡ ἀπόλυτη
ἀλλοίωση τοῦ πνευ-
ματικοῦ φρονήμα-
τος τῆς Κύπρου ἔγι-
νε ὅταν –μὲ ἀπόφα-

ση τῶν Δυτικῶν, παρὰ τοὺς Ἱ. Κανόνες– ἔλαβε τὸ
ὕπατο Πολιτικὸ ἀξίωμα τοῦ Προέδρου, Ἀρχιεπί-
σκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Κύπρου
Μακάριος(!), ὁ ὁποῖος καὶ ἔγινε ἀπόλυτος συμπαί-
κτης τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς σκευωρίας εἰς βάρος
τῆς Ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου, μαχόμενος τὸν Γρί-
βα Διγενῆ καὶ τὸν ἀγώνα του γιὰ τὴν ἕνωσή της μὲ
τὴν Μητέρα Ἑλλάδα. 

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν πρέπει νὰ
μᾶς ἀφήσει ἀδιάφορους. Πρόκειται γιὰ μία προσε-
κτικὴ καὶ μελετημένη κίνηση τῶν Δυτικῶν, ποὺ
ἀποσκοπεῖ, ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ μὴ ἀναγνωρίζει
στοὺς Ἀληθινοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Ποιμένες τὸ
δικαίωμα νὰ ἀσκοῦν κριτικὴ στὴν πολιτικὴ ἐξου-
σία, καί, ἀφ’ ἑτέρου, νὰ δίδει ἀκόμη καὶ ὕπατες
πολιτικὲς ἐξουσίες σὲ Κληρικοὺς ὑπηρέτες τῶν
ἀθλίων πολιτικῶν συστημάτων τους!

Ἔτσι, ὁ λόγος καὶ ἡ Ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας
ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν πολιτική, δηλαδὴ ἀπὸ
τὴν καθημερινότητα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἐκεῖ
ὅπου εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν πεδίο τῆς ἐφαρμογῆς
της. Γιατί τί ἀξία θὰ εἶχε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ τήρησή
του, ἂν δὲν εἶχε πρακτικὴ ἐφαρμογὴ στὴν καθημε-
ρινότητά μας; Ἡ πίστη μας δὲν εἶναι θεωρητικὴ
καί, κυρίως, εἶναι ἀδιανόητο νὰ θεωροῦμε πὼς
μπορεῖ νὰ λύσει τὰ δύσκολα ζητήματα ποὺ ἀπα-
σχολοῦν τὴν ψυχή μας, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀδυνατεῖ
νὰ δώσει λύσεις στὰ ὑποδεέστερα ζητήματα τοῦ
σώματός μας.

Ἡ Δύση κατάφερε νὰ ἁλώσει τὴν Ἀνατολικὴ Ρω-
μαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ὅταν ἀλλοίωσε τὸ φρόνημα
τῶν αὐτοκρατόρων της, ἑλκύοντάς τους κοντά της
καὶ ἀποκόπτοντάς τους ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη,
ποὺ διατηροῦσε ἀκμάζουσα καὶ ἀνέπαφη τὴν
Αὐτοκρατορία γιὰ μία περίοδο μεγαλύτερη τῆς χι-
λιετίας, γεγονὸς ποὺ τὴν ἀναγορεύει ὡς τὴν μα-
κροβιότερη περίοδο ἀκμῆς στὴν Ἱστορία τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους!

Οἱ ἐξελίξεις εἶναι ραγδαῖες καὶ τὰ πράγματα
ὁδεύουν ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Αὐτὸ πρέπει
νὰ δράσει ἀφυπνιστικὰ γιὰ ὅλους καὶ νὰ μᾶς ὁδη-
γήσει πίσω στὸν Πατέρα μας ὁμολογώντας: «Πά-
τερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ· μὴ ἐγκαταλίπῃς
με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ
ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου
τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως
διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ
ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι'
ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώ-
σας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν
πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πο-
λυέλεος».

Μ.Β.

Τί συμβαίνει μὲ τὰ «γκράφιτι»;

Ἀνεγνώσαμεν εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθολική»
τῆς 28ης Φεβρουαρίου 2017 ἄρθρον μὲ τίτλον «Ἡ
Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Πορεία μὲ τὸν Κύριο – Πο-
ρεία πρὸς τὸν Κύριο», τὸ ὁποῖον ὑπογράφει ὁ κ.
Ἐμμανουὴλ Νίν, «Ἀποστολικὸς Ἔξαρχος» τῶν
Οὐνιτῶν Ἑλλάδος. Ἐνῷ ὁ τίτλος προδιαθέτει τὸν
ἀναγνώστη ὅτι θὰ ἀσχοληθῆ μὲ ὅλην τὴν Μ. Τεσ-
σαρακοστὴν ὁ κ. Νὶν ἀναφέρεται εἰς «τὶς τέσσερεις
Κυριακές τοῦ Τριωδίου ποὺ προηγοῦνται τῆς πε-
ριόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» καὶ ἔπειτα
γενικῶς εἰς τὸ ὅτι τὰ ἀναγνώσματα ἐκ τῶν βιβλίων
τῆς Γενέσεως, τοῦ Προφήτου Ἠσαΐα καὶ τῶν Πα-
ροιμιῶν μᾶς συνοδεύουν εἰς ὅλην τὴν περίοδον. 

Δυστυχῶς ἀπὸ ὅσα γράφονται ἀντιλαμβανόμε-
θα ὅτι οὔτε ὀρθῶς δὲν δύνανται οἱ Οὐνῖται νὰ ἀντι-
γράψουν τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τὸ Τριώδιον εἶναι ὡς
γνωστὸν λειτουργικὸν βιβλίον καὶ δὲν ἀφορᾶ μό-
νον τὰς Κυριακάς πρὸ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.
Αὐτὴ ὅμως ἡ σκόπιμος ἀποσιώπησις τῶν Κυ-
ριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ποὺ περιλαμβά-
νονται εἰς τὸ Τριώδιον, ἐκθέτει τοὺς Οὐνίτας. «Ἐξ
ὄνυχος τὸν λέοντα»! Εἶναι πρόδηλον ὅτι ὁ κ. Νὶν
ἀδυνατεῖ νὰ ἀναφερθῆ εἰς τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθο-
δοξίας καὶ τὴν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ. Ἡ Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν δὲν φέρει
μόνον τὸ χαρακτηριστικὸν προσωνύμιον τῆς Μιᾶς,
Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ Κυριακὴ κατὰ τὴν ὁποίαν προβλέ-
πεται ἡ ἀνάγνωσις τοῦ «Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδο-
ξίας», εἰς τὸ ὁποῖον περιλαμβάνονται καὶ αἱ  ἀπο-
φάσεις τῶν Συνόδων ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ, τὸν ὁποῖον τιμῶμεν τὴν Β΄ Κυριακήν, αἱ ὁποῖ αι
καταρρίπτουν ὁλόκληρον τὴν παπικὴν θεολογίαν.
Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγῳδία τῆς Οὐνίας: τηρεῖ κακε-
κτύπως τὸ Βυζαντινὸν Τυπικὸν κατὰ τὸ ἴδιον συμ-
φέρον καὶ ἔτσι εἶναι νόθος καὶ ἀπόβλητος ἀπὸ
ὅλους. 

Καμμία ἀναφορὰ δὲν γίνεται εἰς τὸ Μέγα Ἀπόδει-
πνον, ἐνῷ αἱ ἀναφοραὶ εἰς τὴν Θ. Κοινωνίαν καὶ εἰς
τὴν Ἀκολουθίαν τῶν Ὡρῶν εἶναι ἐσφαλμέναι. Γίνε-
ται λόγος περὶ Σαββάτου καὶ Κυριακῆς ὡς ἡμέραι

ποὺ ἀποτελοῦν «πρόγευση καὶ δῶρο τῆς κοινω-
νίας μὲ τὸν Ἀναστημένο Χριστό»· διατὶ δὲν εἶναι
κοινωνία μὲ τὸν Ἀναστημένον Κύριον; Εἰς τὰς
ἀσκητικάς πράξεις τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς περι-
λαμβάνει τὴν «πιὸ συχνὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς
(δι’ αὐτὸ καὶ τὰ ἀναγνώσματα στὴν Ἀκολουθία τῶν
Ὡρῶν)». Ὅμως ἀνάγνωσμα ἔχουμε μόνον κατὰ
τὴν ΣΤ΄ Ὥραν. Προφανῶς ἐννοεῖ συνεκδοχικὰ
τοὺς Ψαλμούς, μὲ τοὺς ὁποίους ξεκινοῦν αἱ Ὧραι,
ὅμως αἱ ἀκολουθίαι τῶν Ὡρῶν δὲν στοχεύουν εἰς
τὴν ἀνάπτυξιν τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 

Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκομεν διὰ τὴν βυζαντινὴν
εἰκονογραφίαν, ἡ ὁποία παρουσιάζει τὸν Ἀδὰμ νὰ
ὁδηγῆται ἀπὸ τὸν Κύριον εἰς τὸν Παράδεισον, ἐνῷ
ἀντιθέτως κατὰ τὴν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς προβάλ-
λεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἡ ἔξωσις τῶν Πρωτοπλά-
στων ἀπὸ τὸν Παράδεισον. Τέλος, ἐκεῖνο ποὺ κατὰ
μίαν ἔννοιαν ταιριάζει εἰς τὴν χαρμολύπην τῆς πε-
ριόδου εἶναι  ὁ τρόπος ἀναφορᾶς εἰς τὴν προσ -
ευχὴν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ, διότι προκαλεῖ κλαυσίγε-
λων. Ἡ ἔμφασις ἀπὸ τὸν κ. Νὶν δίδεται εἰς τὸ ὅτι «ἡ
εὐχὴ ἐπικεντρώνει τὸν Κύριο στὴ ζωή μας, σὰν
πραγματικὸ Μονάρχη, πηγὴ κάθε ἐλπίδας καὶ πά-
νω ἀπ’ ὅλα, πηγὴ κάθε βεβαιότητας». Ἡ ἐμποτι-
σμένη παπικὴ ἀντίληψις περὶ τοῦ ἑνός, ὁ ὁποῖος
ἐξουσιάζει τὰ πάντα, διαφαίνεται εἰς τὴν προσέγγι-
σιν αὐτήν. Βεβαίως ὁ Κύριος εἶναι ὁ διακρατῶν τὰ
σύμπαντα, ὅμως κανεὶς Ὀρθόδοξος δὲν θὰ ἐπεσή-
μανεν αὐτὸ εἰς τὴν συγκεκριμένην Εὐχήν. Ὑπάρχει
χάσμα εἰς τὴν πνευματικότητα μεταξὺ Ὀρθοδοξίας
καὶ Παπισμοῦ, διότι ἡ ἀρχὴ τοῦ Πάπα διέστρεψε
τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον θεῶνται ὅλα τὰ ὑπόλοι-
πα. Τί φοβερά εἰρωνεία ὅμως νὰ ἐπικαλῆται Πα-
πικὸς αὐτήν τὴν εὐχήν, τῆς ὁποίας ὁ πρῶτος στί-
χος ζητεῖ τὴν ἀποβολὴν τῆς «φιλαρχίας»!

Οὐνίτικη Τεσσαρακοστή

Ὅσον μεγαλύτερον διάστημα παραμένει ὁ κ.
Φραγίσκος εἰς τὸν παπικὸν θῶκον τόσον ἀπο-
καλύπτεται καθημερινῶς ποῖον εἶναι τὸ περιε-
χόμενον τοῦ ἀνδρός. Διὰ τοῦτο δὲν ἔχουν
ἐνδοιασμοὺς οἱ Οἰκουμενισταὶ διὰ τὴν «ἕνω-
σιν», διότι βλέπουν ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι εἶναι τὸ ἴδιο
πιστοὶ ἢ ἄπιστοι ὅσον καὶ ὁ πάπας! Ὡς κατέ-
στη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα pentapostag-
ma.gr τῆς 10ης Μαρτίου 2017: 

«Εἰδικότερα, ὅταν ρωτήθηκε ἂν ἔχει ἀμφισβη-
τήσει ποτὲ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ὁ Πάπας
Φραγκίσκος ἀπάντησε: «Καὶ ἐγώ, ἐπίσης, γνωρί-
ζω αὐτὲς τὶς ἄδειες στιγμές». Ὅμως, ὁ προκαθή-
μενος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τόνισε
ὅτι αὐτὲς οἱ «κρίσεις» παρέχουν ταυτόχρονα τὴν
εὐκαιρία νὰ ὡριμάσει κανεὶς καὶ κάθε πίστη ποὺ
δὲν ἀντιμετωπίζει στιγμὲς κρίσης «παραμένει
στὰ σπάργανα».

Στὴ συνέχεια δήλωσε ὅτι δὲν θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ
του ξεχωριστὸ καὶ ἀνέφερε ὅτι αἰσθάνεται σὰν
ἕνας ἁπλὸς πιστός. «Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι
ὁποιαδήποτε μορφὴ ἐξιδανίκευσης ἑνὸς ἀνθρώ-
που κουβαλᾶ πάντα μαζί της ὑποσυνείδητα τὴν
σφραγίδα τῆς ἐπιθετικότητας. Ἂν εἶμαι ἐξιδανι-
κευμένος νιώθω ὅτι ἀπειλοῦμαι ἀπὸ ἐπίθεση.
Δὲν βλέπω τὸν ἑαυτό μου σὰν κάτι ξεχωριστό.
Εἶμαι ἕνας ἁμαρτωλός, εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος
ποὺ κάνει λάθη», συμπλήρωσε ὁ 80χρονος Πον-
τίφικας».

Ὁ «ἄπιστος» Πάπας

Ἀρκετὲς μάχες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 εἶναι
γνωστὲς στὸ εὐρὺ κοινὸ (Μάχη στὰ Δερβενάκια, Ἅλωση Τριπο-
λιτσᾶς κ.ἄ.). Στὸ ἀκόλουθο κείμενο θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ ρίξουμε
φῶς σὲ μία ἄγνωστη, ἀλλὰ ἰδιαίτερα ἔνδοξη μάχη τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἀγώνα γιὰ τὴν Ἀνεξαρτησία.

Κατὰ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1821 ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση βρισκόταν
ἤδη στὸν 5ο μήνα ἀπὸ τὴν κήρυξή της. Οἱ Τοῦρκοι εἶχαν καταφέρει
νὰ περιστείλουν τὴν ἐπανάσταση στὴ Μακεδονία, ἀλλὰ στὴν κεν-
τρικὴ Ἑλλάδα ἀντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα. 

Ἡ ἄλλοτε ἰσχυρότατη στρατιὰ τοῦ Ὀμὲρ Βρυώνη καὶ Κιοσὲ
Μεχμὲτ χρειαζόταν ἄμεσα ἐνίσχυση μετὰ τὶς ἀπώλειες ποὺ εἶχε
ὑποστεῖ ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο καὶ τὸν Νικηταρᾶ καὶ πλέον
ἦταν ἀποδυναμωμένη καὶ ἐγκλωβισμένη κοντὰ στὰ Μέγαρα. Νέα
βοήθεια ἀπὸ τὰ Γιάννενα δὲν μποροῦσε νὰ φτάσει, καὶ ἔτσι ἡ λύση
ἐπικεντρώθηκε στὸν φιλόδοξο Χατζὴ Μεχμὲτ Μπεϋράν πασά.
Αὐτός εἶχε καταφέρει νὰ καταστείλει ἑστίες τῆς ἐπανάστασης στὴ
Θρᾴκη καὶ στὴ Μακεδονία. 

Τὸ τουρκικὸ σχέδιο προέβλεπε τὴν ἀποστολὴ ἀπὸ τὴ Μακεδονία
μιᾶς στρατιᾶς 8.000 ἀνδρῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Μπεϋράν καὶ
ἄλλων 3 πασάδων (Μεμίς, Σιαχίν Ἀλή καὶ Χατζὴ Μπεκὴρ) πρὸς ἐνί-
σχυση τῶν ἐγκλωβισμένων Ὀμὲρ Βρυώνη, Δεμίρ καὶ Κιοσὲ Μεχμὲτ
στὴν Ἀττικὸ-Βοιωτία. 

Τὴν εἴδηση γιὰ τὴν ἄφιξη τῆς τουρκικῆς στρατιᾶς στὴ Λαμία μετέ-
φερε στούς Ἕλληνες ὁπλαρχηγοὺς ὁ Γιάννης Δυοβουνιώτης. 

Τὸ μεγάλο ζήτημα ποὺ τέθηκε στὴ σύσκεψη τῶν ὁπλαρχηγῶν
στὸ Ρεγγίνι Λοκρίδας στὶς 16 Αὐγούστου, ἦταν τὸ δρομολόγιο ποὺ
θὰ ἀκολουθοῦσε ἡ τουρκικὴ στρατιὰ στὴν κάθοδό της πρὸς τὴ Βοι-
ωτία.

Ἡ μία διαδρομὴ ἦταν μέσῳ τῆς  Μενδενίτσας καὶ τοῦ Ὄρους
«Καλλίδρομο». Αὐτή ἡ διάβαση ἦταν ἀπόκρημνη καὶ δύσβατη. 

Ἡ δεύτερη διαδρομὴ περνοῦ σε πίσω ἀπὸ τα σημερινὰ Καμμένα
Βοῦρλα καὶ τὸν Ἅγ. Κων/νο ἀπὸ
μία δασώδη κοιλάδα, στὴ συνέ-
χεια ἀπὸ τὴ στενή διάβαση τῶν
Βασιλικῶν, καὶ κατέληγε στὴν
Λειβαδιά. 

Οἱ ὁπλαρχηγοὶ μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸ Γιάννη Γκούρα ὑποστήριξαν
ὅτι ἔπρεπε νά ὀργανωθεῖ ἡ ἄμυ-
να στὴν πρώτη διαδρομή, στὰ
στενὰ τῆς Φοντάνας.

Ὁ Γιάννης Δυοβουνιώτης
ὅμως, ἐξαιρετικὰ ἔμπειρος καὶ
γνώστης τῆς περιοχῆς ὑποστή-
ριξε – καὶ σωστὰ – ὅτι οἱ Τοῦρκοι
θὰ περάσουν ἀπὸ τὰ στενὰ τῶν
Βασιλικῶν καθὼς οἱ ἅμαξες καὶ
τὰ δυσκίνητα ἐφόδια ποὺ μετέ-
φεραν οἱ Τοῦρκοι δὲν θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ περάσουν ἀπὸ τὰ
στενὰ τῆς Φοντάνας. 

Ἔτσι ἄφησαν μόνο 200 ἄνδρες στὴ Φοντάνα καὶ κινήθηκαν πρὸς
τὴν κοιλάδα τῶν Βασιλικῶν.

Ὁ Γιάννης Δυοβουνιώτης σχεδίασε καὶ τὴ διάταξη τῶν Ἑλλήνων
γιὰ τὴ μάχη ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσε: στὴν εἴσοδο τοῦ στενοῦ θὰ τασ-
σόταν ὁ ἴδιος, δεξιὰ 400 ἄνδρες ὑπὸ τὸν Ἀντώνη Κοντοσόπουλο,
ἀριστερὰ 400 ὑπὸ τὸν Κομνηνὸ Τράκα καὶ 600 νότια λειτουργώντας
καὶ ὡς ἐφεδρεία ὑπὸ τοὺς Γιάννη Γκούρα, Γιῶργο Δυοβουνιώτη καὶ
Νάκο Πανουργιᾶ. Συνολικὰ παρατάχθηκαν 1.600 Ἕλληνες
ἔναντι 8.000 Τούρκων.

Στὶς 26 Αὐγούστου 1821 τὸ τουρκικὸ ἱππικὸ ἀπόσπασμα ποὺ
εἶχε σταλεῖ πρὸς ἀναγνώριση τοῦ στενοῦ ἀποδεκατίστηκε. Δύο μέ-
ρες ἀργότερα, στὶς 28 Αὐγούστου ὁ Μπεϋράν Πασὰς κινήθηκε μὲ
ὅλο του τὸν στρατὸ πρὸς τὰ στενὰ τῶν Βασιλικῶν καὶ ἐπιτέθηκε
στοὺς ἄνδρες τοῦ Κοντοσόπουλου. Ὁ Δυοβουνιώτης, ὁ Πανουρ-
γιᾶς καὶ ὁ Γκούρας ἦρθαν νὰ ἐνισχύσουν, ἐνῷ ὁ Παπὰ-Ἀνδρέας
Κοκοβιτσιανὸς τοῦ ἐπιτέθηκε ἀπὸ τὰ νῶτα. 

Ἀκολούθησε σκληρὴ καὶ γενναία μάχη ποὺ κράτησε ὅλη τὴν ἡμέ-
ρα. Οἱ Ἕλληνες πολεμοῦσαν λυσσαλέα κατὰ τῶν Τούρκων καὶ μὲ
τὴ δύση τοῦ ἡλίου οἱ Τοῦρκοι τράπηκαν σὲ φυγὴ πρὸς τὴν Πλατανιὰ
(σημερινὴ Σκάρφεια), ἀφήνοντας στὸ πεδίο τῆς μάχης σχεδὸν
1.000 νεκροὺς καὶ 1.500 τραυματίες. Μεταξὺ τῶν νεκρῶν βρίσκον-
ταν καὶ ὁ Μεμὶς Πασάς, τὸν ὁποῖο σκότωσε ὁ ἴδιος ὁ Γκούρας. 

Ἦταν τόσα πολλὰ τὰ λάφυρα ἀπὸ τὴ μάχη τῶν Βασιλικῶν ποὺ οἱ
ἀγωνιστὲς τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας ἐνισχύθηκαν γιὰ πολὺ καιρὸ γιὰ
τὶς ἐπερχόμενες μάχες.

Ἀναλυτικά, σύμφωνα μὲ τὴν ἐπίσημη ἀναφορὰ γιὰ τὴ μάχη, ποὺ
συνέταξε ὁ Ὀδ. Ἀνδροῦτσος, ἀπὸ τὸ ἄλλοτε περήφανο τουρκικὸ
στράτευμα τῶν 8.000 ἀνδρῶν, οἱ 766 ἦταν νεκροί, οἱ 222 αἰχμάλω-
τοι καὶ ὑπῆρχαν πάνω ἀπὸ 1.500 τραυματίες. Ἐπιπλέον, αἰχμαλω-
τίστηκαν  474 πολεμικὰ ἄλογα, 8 πυροβόλα ἐνῷ περιῆλθαν στὰ χέ-
ρια τῶν νικητῶν τεράστιες ποσότητες ὅπλων καὶ τροφίμων. Ἀπὸ
τοὺς Ἕλληνες σκοτώθηκαν 42 ἄνδρες, ἐνῶ δεκάδες τραυματίστη-
καν. 

Ἡ νίκη αὐτὴ τῶν Ἑλλήνων στὰ Βασιλικὰ Φθιώτιδας ἦταν μία ἀπὸ
τὶς πιὸ λαμπρές τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀγώνα. Συνετέλεσε στὴν ἀκύρωση
τῆς ἐκστρατείας τῶν Τούρκων κατὰ τῆς Πελοποννήσου καὶ ἀνάγκα-
σε τοὺς Τούρκους νὰ ἀλλάξουν τὰ σχέδιά τους στὴν προσπάθειά
τους γιὰ τὴν κατάπνιξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. 

Ὅπως ὅμως «προφητικὰ» καὶ εὔστοχα εἶπε ὁ Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης: «Ὁ Θεὸς ἔβαλε τὴν ὑπογραφή του γιὰ τὴν λευτεριὰ τῆς
Ἑλλάδας καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω», γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε
μερικὰ χρόνια ἀργότερα μὲ τὴν ἀνακήρυξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Σήμερα ἡ κοιλάδα τῶν Βασιλικῶν εἶναι ἕνας εὔφορος τόπος μὲ
διάσπαρτα ξωκκλήσια καὶ ἤπιους, καταπράσινους λόφους. Ἐκεῖ
βρίσκεται ἡ ἀνάμνηση αὐτῆς τῆς ἔνδοξης στιγμῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
ἐκεῖ καὶ οἱ ψυχὲς τῶν ἀγωνιστῶν μας ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ τῆς Ἑλλά-
δας καὶ τῆς ἐλευθερίας.

1821: Ἡ Μάχη τῶν Βασιλικῶν 
Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Μπαλάφας, θεολόγος

Ἡ Κύπρος ὡς θῦμα τῆς ἀντιπαραθέσεως 
Ἑλλάδος – Τουρκίας ἢ μᾶλλον 

τῆς διαμάχης μεταξύ πατριωτῶν καὶ προδοτῶν

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Τώρα καὶ στὴν Ἀθήνα, σὲ δύο προβολές, ἡ ται-

νία ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ἡ ζωή καὶ τὰ
ἔργα του.    Μέρος Α΄: «Φωνὴ βοῶντος» (ἀπὸ
τὴ γέννησι μέχρι τὴ χειροτονία του σὲ ἐπίσκοπο).
Μέρος Β΄: «Σκοπὸν δέδωκά σε» (ἀπὸ τὴν
ἐνθρόνισι στὴ Φλώρινα μέχρι τὴν κοίμησί του):
Τὴν Κυριακὴ 26 Μαρτίου 2017 & τὴ Δευτέρα 27
Μαρτίου 2017 ὥρα 7μ.μ. στὴν αἴθουσα τῆς ὁδ.
Ζωοδ. Πηγῆς 44 - Ἐξάρχεια. Εἴσοδος ἐλευθέρα.
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Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς
2ον

- Κληρικὸς τελεῖ ἁγιασμὸν εἰς μασονικὸν κτίριον
κατ’ ἐντολὴν Ἀρχιεπισκόπου!

- Ἔτος 2000: Μητροπολίτης τελεῖ ἁγιασμὸν
εἰς νεόδμητον μασονικὸν κτίριον!

- Ἔτος 2016: Ὁ ἴδιος μητροπολίτης
ἀντιπροσώπευσεν Ἐκκλησία εἰς τὸ Κολυμπάρι;

Μὴ τὰ σκαλίζεις γιατί βρωμᾶνε!
Ἔτσι περίπου λέει ἡ γνωστὴ παροιμία τοῦ λαοῦ μας,

γιὰ τὰ κακῶς κείμενα.
Καὶ πράγματι, ὁ ἐρευνητὴς τοῦ θέματος αὐτοῦ μεταπί-

πτει, πολλὲς φορές, ἀπὸ ἐκπλήξεως εἰς ἔκπληξιν, ὅταν
βλέπει στὰ τεκτονικὰ ἔντυπα ν’ ἀναφέρονται οἱ σχέσεις
ΜΕΡΙΚΩΝ κληρικῶν μας μὲ τὴ Μασονία (δὲν μποροῦμε
ὡστόσο νὰ τὰ γράψουμε ὅλα, διότι θὰ ἐπληροῦντο μ’
αὐτὰ ὅλες οἱ στῆλες τῆς καλῆς μας ἐδῶ ἐφημερίδος)...

Ἰδοὺ ὀλίγα καὶ σὲ τοῦτο τὸ φύλλο.
Στὸ θεοσοφικομασονικὸ περιοδικὸ Ἰλισὸς τοῦ ἔτους

1965, τ. 42, σσ. 373- 375 καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο ΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙ-
ΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ἀνεγείρει νέον Μέγαρον, διαβάζουμε -
μεταξὺ ἄλλων- καὶ ταῦτα:

Τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν κτίριον τοῦ Τεκτονικοῦ
Ἱδρύματος κατεδαφίσθη, προκειμένου ν’ ἀνεγερθῆ
στὸ ἴδιο οἰκόπεδο νέον μεγάλον, πρὸς καλυτέραν
ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Τεκτονι-
σμοῦ (...).

Ἐν ὄψει ὅμως τῆς ἀνεγέρσεως νέου (περιλάμπρου,
κατὰ τὰ σχέδια) τεκτονικοῦ Μεγάρου, ἤρχισαν σημει-
ούμεναι ἀντιδράσεις τῶν φανατικῶν. Ἔτσι, στὸ ὑπ’
ἀριθ. 54 τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Ὁδὸς τοῦ Κυρί-
ου», ὀργάνου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Παντελεήμονος
Ἀχαρνῶν, ἐδημοσιεύθη ἡ ἀκόλουθος δήλωσις:
«Ἠρωτήθημεν: Θὰ μεταβῶμεν, ἕνα κληθῶμεν, ἁγιασμὸν
ἐπὶ τῇ θεμελιώσει τῶν κατεδαφισθέντων κτιρίων τῶν Μα-
σόνων Ἀθηνῶν τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν; Ἀπαντῶμεν: Δὲν ἀνή-
κουν εἰς τὴν ἐνορίαν μας. Ἀλλὰ καὶ ἂν ἀνήκουν, οὐδείς ἐκ
τῶν ἑπτὰ ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ μας θὰ μετέβαινεν, διὰ νὰ
εὐλογήση κτίριον ἐντός τοῦ ὁποίου θὰ στεγασθῆ ἡ Μασο-
νία Ἀθηνῶν (...)».

Καὶ ὁ μασόνος συντάκτης τοῦ κειμένου ἐκείνου τοῦ δη-
μοσιευθέντος στὸν Ἰλισό, συνεχίζει ὡς ἑξῆς:

...Σχετικῶς τὸ μηνιαῖον ἔντυπον «Χριστιανικὴ Δη-
μοκρατία» [τοῦ ἀειμνήσου Νικολάου Ψαρουδάκη, τότε],
στὸ τεῦχος Ὀκτωβρίου, ἀφοῦ ἀνεδημοσίευσε τὴν ὡς
ἄνω δήλωσιν, διετύπωσε συγχαρητήρια πρὸς τὸν
Πανοσ. ἀρχιμανδρίτην Ἰάκωβον Μαλλιαγρὸν καὶ
τοὺς συνεφημερίους αὐτοῦ (...).

Χρειάζεται μεγάλη ἀμάθεια ἢ μεγάλη ἐμπάθεια γιὰ
νὰ (...) ἀποδίδεται στὸν τεκτονισμὸ τάσις ἀντιχριστια-
νικὴ (...). 

Εἶναι λυπηρὸν (ἀλλὰ καὶ ἀναπόφευκτον) νὰ ὑπάρ-
χουν φανατικοὶ [οἱ ἀντιδρῶντες στὴν μασονία, κλῆρος
καὶ λαός].

(...) Ὡς πρὸς τὸ προκαλούμενον συγκεκριμένον ζή-
τημα τῆς τελέσεως ἁγιασμοῦ κατὰ τὴν κατάθεσιν θε-
μελίου λίθου τοῦ νέου τεκτονικοῦ μεγάρου δημιουρ-

γεῖται εἰς τὸν γράφοντα [μασόνον στὸ περ. Ἰλισὸς
ὅπ.π.] ἡ ἀπορία: Ἐρωτοῦν οἱ ἱερεῖς, καλούμενοι εἰς
τοιαύτας τελετάς ἢ ἁγιασμοὺς ἑτοίμων κτιρίων, εἰς τί
πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθοῦν; Νομίζω ὄχι. Ἐὰν
ἐρωτοῦσαν, νομίζω ὅτι θὰ ἐδίσταζαν νὰ τελέσουν
ἱεροπραξίαν εἰς πολλὰ οἰκόπεδα καὶ κτίρια καὶ κατα-
στήματα, τὰ ὁποῖα δὲν χρειάζεται νὰ κατονομα-
σθοῦν...

Μασόνος: Ἀδικαιολόγητοι οἱ ἱερεῖς
ἂν ἀρνηθοῦν καλούμενοι, 

ν’ “ἁγιάσουν” μασονικὰ κτίρια!...
...Ἐνῷ, οὐδέποτε θὰ ἦσαν δικαιολογημένοι [οἱ ἱερεῖς

μας] ν’ ἀρνηθοῦν τὰς εὐχάς τῆς Ἐκκλησίας εἰς κτίρια
Τεκτονικά, δοθέντος ὅτι ὁ Τεκτονισμὸς διέπεται ἀπὸ
βαθειὰ θρησκευτικότητα [ποίου εἴδους;]...

Ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ἀντίληψιν εἶχε καὶ ἕνας ἔξοχος
Ἱεράρχης καὶ τὴν ἐξεδήλωσεν, ὅταν ἀνεκινήθη παρό-
μοιον ζήτημα, πρὸ 45 περίπου ἐτῶν [περὶ τὸ ἔτος
1926].

Ἀνήκουστον: Ὁ Μασόνος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν πρὸς ἱερέα: - Ν’ «ἁγιάσης»

ΚΑΙ τὸν «Σκοτεινὸ Θάλαμο» τῆς Στοᾶς!
...Ἐπρόκειτο νὰ τελεσθῆ ἁγιασμὸς [συνεχίζει ὁ “Ἰλι-

σός”] εἰς τὸ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βουλῆς τότε Τεκτονικὸν Μέ-
γαρον καὶ ἐζητήθη ἡ συμμετοχὴ ἱερέως ἐκ τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ [!], ἐκεῖνος ὅμως ἐδίστασεν, ὁπότε ὁ
θεράπων [= ὁ μασόνος, ὁ ἐργαζόμενος ὡς φύλαξ, ὡς
θυρωρὸς] τοῦ μεγάρου ἀπηυθύνθη [ὡς θρασύτατος
«ἀδελφὸς»] πρὸς τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας
(ἦτο ὁ Μελέτιος Μεταξάκης; μετέπειτα Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας), ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε τὸν ἱερέα καὶ τοῦ
εἶπεν ὅτι δύναται νὰ τελέση τὸν ἁγιασμόν. Μέλιστα
τοῦ προσέθεσε: «Μὴ ξεχάσης νὰ ἁγιάσης καὶ στὸ
σκοτεινὸ δωμάτιο• ζήτησε νὰ σὲ ὁδηγήσουν». Διότι ὁ
Ἱεράρχης ἐκεῖνος ἐγνώριζεν ὅτι ὁ «θάλαμος τῶν σκέ-
ψεων» [=ὁ «Σκοτεινὸς θάλαμος» ἑκάστης Στοᾶς, ὅπου
ἐκεῖ εἰσερχόμενος «κυοφορεῖται» ὁ πρὸς «ἀναγέννησή»
του μυούμενος Τέκτων*] εἶναι, ἀληθινά, μία ἀφετηρία
ἠθικῆς ἀνοδικῆς πορείας - δοθέντος ὅτι ΗΤΟ ΚΑΙ Ο
ΙΔΙΟΣ ΤΕΚΤΩΝ [Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μ. Μεταξάκης!  - Τὰ
κεφαλαῖα εἶναι τοῦ κειμένου].

Ἂν δὲν πάη παπᾶς νὰ τελέση ἁγιασμὸν 
εἰς τὴν Στοὰν θὰ πάη Μητροπολίτης!

...Γι’ αὐτὸ [συνεχίζει ὁ μασόνος συντάκτης «Γνώμων» -
ὅπ. π. - στὸν Ἰλισό], μπορεῖ νὰ προβλεφθῆ, σχεδὸν μὲ
βεβαιότητα, ὅτι θὰ εὑρεθοῦν καὶ τώρα [τὸ 1965], ὅπως
τότε πρὸ 65 ἐτῶν ἐπὶ Μεταξάκη] κληρικοὶ μὲ σωστὴν
ἀντίληψιν περὶ Χριστιανισμοῦ, ἐκτιμῶντες τὸ φιλο-
θρησκευτικὸν ἔργον τοῦ Τεκτονισμοῦ (...). Ἐὰν ὁ πα-
νοσ. ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Μαλλιαγρὸς μετὰ τῶν
ἐφημερίων του ἔκριναν ὅτι ὀφείλουν νὰ παραστοῦν
στὸν προσεχῆ ἁγιασμὸν τῆς θεμελιώσεως τοῦ Τεκτο-
νικοῦ Μεγάρου, νομίζω ὅτι θὰ ἐγίνοντο πολὺ εὐχαρί-
στως δεκτοὶ-ἄλλως, τὴν θέσι του θὰ κατελάμβανον
ἄλλοι κληρικοί, ἄλλης ἐνορίας, ἀκόμη δὲ -γιατί ὄχι;-
καὶ μητροπολίτης τις... [Ὑπογραφὴ] ΓΝΩΜΩΝ. (Στὸ θε-

οσοφικομασονικὸ περιοδικὸ - ἐπαναλαμβάνουμε -
ΙΛΙΣΟΣ, Νοεμβρίου -Δεκ. τοῦ ἔτους 1965). 

Ἡ «προφητεία» τοῦ μασόνου ἐκείνου
ἐπαλήθευσε σήμερα; 

Ἡ ἀλλόκοτη ἐκείνη «πρόβλεψη» τοῦ τέκτονος, ὅτι ὄχι
μόνο κάποιος παπᾶς, ἀλλὰ ΚΑΙ Μητροπολίτης ἴσως βρι-
σκόταν νὰ τελέσει σὲ Στοὰ τῶν Μασόνων τὸν ἁγιασμό,
ἐπαλήθευσε! 

Πότε καὶ ποῦ;
Κατὰ τὸ ἔτος 2000, στὴ Στοὰ τῶν Τεκτόνων τῆς Ἐλευσί-

νας! Τὸ πρᾶγμα εἶναι ἀπίστευτο ἀπὸ ἡμᾶς. Ἀλλὰ ἔτσι γρά-
φουν οἱ τέκτονες. 

Θερμὴ παράκληση πρὸς τοὺς σεβαστοὺς ἀναγνῶστες
τοῦ Ὀρθ. Τύπου: Ὅσοι ἐνδεχομένως ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν
τῶν γραμμῶν αὐτῶν δὲν «ἀντέχουν» (φοβούμενοι ἴσως
«σκανδαλισμὸν») νὰ διαβάσουν τὰ ἀμέσως παρακάτω ἀνα-
φερόμενα ἂς σταματήσουν τὴν ἀνάγνωση. Οἱ περισσότεροι,
βέβαια, ποὺ δὲν ἔχουν νοοτροπία «στρουθοκαμήλου» ἢ τὸ
«φιλάδελφον» τῶν συγκαλύψεων, ἂς προχωρήσουν. 

Ἰδοὺ λοιπὸν τί ἀκριβῶς ἰσχυρίζονται οἱ Μασόνοι στὸ
περιοδικὸ τους Πυθαγόρας, ἔτους 2000, τεῦχος 72- 72. Ὁ
τίτλος τοῦ σχετικοῦ δημοσιεύματος εἶναι: ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ
ΙΔΡΥΜΑ, ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ, ὅπου μὲ ἔκπληξη (καὶ ἀδυνατοῦντες νὰ τὸ
πιστέψουμε) διαβάζουμε - μεταξὺ πολλῶν ἄλλων - καὶ τὰ
ἀκόλουθα:

Τὸ Σάββατο 24 Ἰουνίου 2000 ἐπραγματοποιήθησαν
τὰ ἐγκαίνια τοῦ θεμελιωθέντος τὴν 4-6-98 Τεκτονικοῦ
Μεγάρου Ἐλευσίνος. Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τὴν
πρωίαν τοῦ Σαββάτου 24 Ἰουνίου ἐ. ἔτους περὶ τὴν
11.00 ὥραν ἐπραγματοποιήθηκαν Τεκτονικὲς Ἐργα-
σίες [μασονικὲς τελετουργίες] εἰς τὸ Τεκτονικὸν Μέγα-
ρον Ἐλευσίνος ὑπὸ τὴν σφύραν [=ξύλινο τελετουργικὸ
σφυρὶ καὶ διεύθυνση τελετουργιῶν ἐντός τῆς Στοᾶς παρὰ
τῶν ἀξιωματούχων αὐτῆς] τοῦ Σεβασμίου [=προέδρου]
τῆς Σεπτῆς Στοᾶς «Δημήτηρ» ὑπ’ ἀριθμ. 123 (...).

Μετὰ τὸ κλείσιμον τῶν Ἐργασιῶν ἀκολούθησε Δε-
ξίωσις εἰς τὴν αἴθουσα πολλαπλῶν ἐκδηλώσεων τοῦ
Τεκτονικοῦ Μεγάρου Ἐλευσίνος.

Καὶ τὸ ἀπόγευμα τελεῖται ὁ ἁγιασμός!...
...Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας περὶ τὴν 19.30

ὥραν ἐτελέσθη εἰς τὴν ἴδια αἴθουσα ἁγιασμός, χορο-
στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου [ἀνα-
φέρεται τίτλος καὶ ὄνομα] καὶ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου
Ἀρχιμανδρίτου [ἀναφέρεται ἐπίσης τὸ πλῆρες ὄνομα]
παρουσίᾳ ἀδελφῶν μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των ἀλλὰ
καὶ πολλῶν ἐπισκεπτῶν καὶ ἀκολούθησε ἁγιασμὸς
τῶν αἰθουσῶν, [!] τῶν ὀρόφων. 

Στὴ συνέχεια ὁ Ἐνδοξότατος Μέγας Διδάσκαλος
ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς παρισταμένους μεταξὺ
ἄλλων εἶπε:

Σεβασμιώτατε, Πανοσιολογιώτατε, Ἀξιότιμοι Ἀντι-
πρόσωποι ξένων Τεκτονικῶν Δυνάμεων (...). 

Αὐτὰ τὰ ἀπίστευτα (γιὰ τὰ σεβάσμια πρόσωπα τῶν
ἀναφερομένων κληρικῶν μας ζώντων σήμερα, ἔγραψαν
οἱ μασόνοι στὸ προαναφερόμενο ἔντυπό τους).

Μοναχὸς Ἀβέρκιος

Περὶ τοῦ κειμένου τῆς Ἱ. Κοινότητος διὰ τὴν «Σύνοδον τῆς Κρήτης»
φρονήματα. Ὅταν αὐτὰ ποὺ ἐπισημαίνετε ὡς παράνο-
μα, ἐφ’ὅσον ἀφοροῦν εἰς τὰ τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας
«καὶ εἰς τὰ τῆς πίστεως δὲν χωρεῖ συγκατάβασις» πρέ-
πει νὰ στηλιτεύωνται μὲ τὸν ἀνάλογο ἀγώνα. Ὅταν δὲν
ἐνεργοῦμε μὲ ὁμολογιακὸ ἀγώνα, τότε τὰ ἐπισημαινόμε-
να ὡς παράνομα θεωροῦνται ὡς μηδαμινὰ μὲ ἀποτέλε-
σμα νὰ αὐτοκαταργῆται ὁ ἀγώνας μας μὲ ὅτι αὐτὸ συνε-
πάγεται.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ παράνομα ποὺ λαμβάνουν χώρα
σχεδὸν καθημερινῶς γύρω μας, ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ
εὔλογη ἀντίδρασή μας; Ἡ στηλίτευση ἢ ἡ ἀνοχή; Ἄν ἡ
στηλίτευση τότε γιατὶ συνεχίζονται σχεδὸν καθημε-
ρινῶς; Διότι ἡ στηλίτευση εἶναι μόνο μὲ τὰ χείλη μας καὶ
ὄχι μὲ τὴν καρδιά μας, καὶ μόνο ὁ ὁμολογιακὸς ἀγώνας
σταματᾶ τὸν κατήφορο τῆς οἰκουμενιστικῆς λαίλαπας.
Ἡ ἀνοχὴ ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει γίνει τρόπος στὴν
ζωή μας, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν μεγάλη ἔξαρση τῆς
μάστιγος τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Γράφει
στὸ κείμενο ἡ Ἱ. Κοινότης, ὅτι ὅταν γίνη ὁ «ἑνωτικὸς
ὅρος» τότε ἐπιτρέπεται ἡ διακοπὴ μνημοσύνου, αὐτὸ
εἶναι μεγάλο λάθος, διότι ὅταν φθάσουμε στὰ ἐρείπια
τοῦ μοιραίου «ἑνωτικοῦ ὅρου» καὶ τὸ ὀρθόδοξο πλήρω-
μα θὰ τρέχη στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, τότε θὰ
ἀφυπνισθοῦμε ἀπὸ τὸν βαρὺ ὕπνο γιὰ τὸν ἀγώνα; Τότε
θὰ εἶναι πολὺ ἀργὰ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ αὐτονοήτου χρέους
καὶ καθήκοντος. Ἡ προσωρινὴ διακοπὴ μνημοσύνου
προλαβαίνει τὴν μεγάλη πτώση. Ἡ διακοπὴ μνημοσύ-
νου ἔχει εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα στὸν παρόντα ἀγώ-
να, ὅταν ὅμως φθάσουμε στὰ ἐρείπια τοῦ «ἑνωτικοῦ
ὅρου», τότε ἐνεργοποιεῖται ἡ ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρε-
τικούς.

Ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ ποὺ ἔχει σπείρει τὰ
τελευταῖα χρόνια τὴν σύγχυση καὶ τὸν σκανδαλισμὸ στὸ
ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἀντὶ νὰ λάβη ἀπὸ τὴν «Σύνοδο»
ψῆφο καταδίκης, ἔλαβε ψῆφο ἀναγνώρισης γιὰ τὸ δού-
ρειον ἔργο του. Καὶ στὸ ἑξῆς θὰ συνεχίση τὸ ἔργο του
ὄχι μὲ αἱρετικὲς ὁμολογίες ἀλλὰ μὲ ἑτερόδοξες ἐκκλη-
σίες!

Καὶ ἀφοῦ τὸ ἔργο του ἔτυχε ἀναγνώρισης, καὶ ἔλαβε
σάρκα καὶ ὀστᾶ στὸ ἑξῆς ἡ δράση τοῦ οἰκουμενισμοῦ
θὰ εἶναι πιὸ προκλητική. Γι’ αὐτὸ κατεπατήθη ἡ λειτουρ-
γικότητα τῆς «Συνόδου», γιὰ νὰ περάση ἄνετα καὶ
χωρὶς κανένα ἐμπόδιο ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
Ἄν ὑπῆρχε ἴχνος πνευματικῆς εὐαισθησίας ἡ θεματολο-
γία καὶ ἡ λειτουργικότητα τῆς «Συνόδου» θὰ ἦταν πολὺ
διαφορετική. Ἤδη προτοῦ νὰ συνέλθη ἡ «Σύνοδος»
ὑπῆρχε μεγάλη ἀνησυχία καὶ πολλὲς ἀντιδράσεις καὶ δι-
καιώνονται πλήρως ὅσοι ὑποστηρίζουν βλέποντας ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ τὴν θεματολογία καὶ γενικὰ τὴν λειτουργικότη-
τα τῆς «Συνόδου», γι’ αὐτο ἔγραφαν κείμενα ἐπισημαί-
νοντας τὰ τρωτὰ σημεῖα τῶν θεμάτων καὶ ἐζήτουν τὴν
ἀναβολὴ τῆς «Συνόδου». Ὅπως πέρασαν τὰ τελευταῖα
χρόνια καὶ ἔγιναν τρόπος ζωῆς μας πλῆθος ἀντιχριστια-
νικῶν νόμων χωρὶς ἰσχυρὰ ἀντίδραση, διότι ἦταν ἐπιτα-
κτικὴ ἀνάγκη τῆς Ν. Ἐποχῆς, ποὺ ὅλα αὐτὰ θὰ μᾶς ὁδη-
γήσουν κατ’ εὐθεῖαν στὴν ἐποχὴ τοῦ ἀνόμου Ἀντιχρί-
στου, ἔτσι καὶ διὰ «Συνόδου» ἦταν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη
νὰ περάση ἐπειγόντως τὸ θέμα «σχέσεις ὀρθοδόξου
ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», γιὰ
νὰ ἐπισπευθῆ στὸ ἑξῆς ἡ ἕνωση τῆς ὀρθοδόξου ἀληθεί-
ας μετὰ τῶν αἱρετικῶν ὁμολογιῶν. Ποία «Σύνοδος» θὰ
θεραπεύση τὰ τρωτὰ σημεῖα καὶ τὶς ἀτέλειες καὶ λάθη
ποὺ ἐπικαλεῖται στὸ κείμενό της ἡ Ἱ. Κοινότης; Σὰν αὐτὴ
τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης ποὺ ἀντιπαρῆλθε ὡς ἀδιά-
φορος λευΐτης τὴν πληγωθεῖσα ὀρθοδοξία ἀπὸ τὸ ἡμε-
ρολογιακὸ σχίσμα τῶν ὀγδόντα ἐτῶν;

Ἐπίσης μετὰ τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης ἔλαβαν χώρα
δύο παράνομα γεγονότα, ἀλλὰ λόγῳ ἄμβλυνσης τοῦ
ὀρθοδόξου φρονήματος πέρασαν ἀπαρατήρητα. Ἤδη
μπήκαμε στὴν Ν. Ἐποχὴ καὶ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἦταν νὰ
συγκεντρωθοῦν ὅλοι οἱ ἀρχηγοὶ τῶν θρησκειῶν τοῦ κό-
σμου στὴν Ἀσσίζη τῆς Ἰταλίας γιὰ συμπροσευχὴ γιὰ τὴν
εἰρήνη τάχα τοῦ κόσμου, κάνοντας ἔργο τὴν βλάσφημη
θεωρία τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ «ὅτι ὅλες
οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸν ἕνα Θε-
όν, καὶ σὲ κάθε ἕνα ἀρχηγὸ ἐδόθη μεγάλη λαμπάδα, γιὰ
νὰ τὴν ἀνάψη στὸ Βωμὸ τοῦ «ἀγνώστου Θεοῦ». Ἐπει-
γόντως σήμερα μᾶς χρειάζεται ἕνας Ἀπόστολος
Παῦλος, γιὰ νὰ κηρύξη ἐκ νέου στὸ σκότος τῆς οἰκουμε-
νιστικῆς Βαβέλ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ! Τὸ δεύτερο
γεγονὸς ἔλαβε χώρα στὴν Ἰταλία κατὰ τὴν ἐπανάληψη
τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου ὀρθοδόξων καὶ παπικῶν.

Ἀλλαγὲς προέδρων δὲν ἔχουμε μόνο στὴν πολιτικὴ
ἔχουμε καὶ στοὺς προέδρους τῶν «ἀνούσιων διαλό-
γων» μὲ τὶς αἱρετικὲς ὁμολογίες. Μὲ τὸ καλημέρα ὁ νέος
ἐκπρόσωπος τῶν θεολογικῶν διαλόγων Ἀρχιεπίσκο-
πος Τελμησσοῦ Ἰὼβ ἔδωσε τὰ οἰκουμενιστικά του δια-
πιστευτήρια κάνοντας λόγο γιὰ τοὺς «δύο πνεύμονες»
(ὀρθόδοξοι καὶ παπικοί), μὲ τοὺς ὁποίους ἀναπνέει ἡ
μία ἐκκλησία! Τώρα ἐξηγεῖται, γιατὶ ἐπείγονται τόσο
πολὺ οἱ οἰκουμενιστὲς νὰ μᾶς ἑνώσουν μὲ τὴν παπικὴ
κακοδοξία, διότι δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀπαγγείλλουν τὸ
σύμβολο τῆς πίστεως μὲ ἕνα πνεύμονα!

Ἐδῶ τίθεται τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Ὅταν ὑπάρχη ἡλίου
φαεινότερο καταπάτηση τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, πιὰ
πρέπει νὰ εἶναι ἡ εὔλογη ἀντίδρασή μας; Ἡ ἀναβολὴ σὲ
ἀναβολὴ τοῦ αὐτονόητου χρέους καὶ καθήκοντος μέχρι
νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὰ ἐρείπια τοῦ «ἑνωτικοῦ ὅρου»,
γιὰ νὰ μὴ χαροποιήσουμε τοὺς ἐχθροὺς τῆς ἐκκλησίας;
Εὐνόητο εἶναι ὅτι ἡ συμπεριφορά μας αὐτὴ χαροποιεῖ
πολὺ αὐτούς, ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν ἀντίθετα ἀπὸ τὴν ὀρθό-
δοξο ἀλήθεια!

Καὶ τώρα ἂς ἀκολουθήσουμε βῆμα πρὸς βῆμα τὴν
λεγόμενη «ΑΚΜΣ», γιὰ νὰ δοῦμε ἂν ὑπάρχη ἴχνος ἁγιό-
τητος. Καὶ πρῶτο σημάδι περὶ τοῦ ἀντιθέτου εἶναι ὁ
ἀποκλεισμὸς τῶν ἐπισκόπων, ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ λά-
βουν μέρος στὴν Σύνοδο, δεύτερο ἡ ὑποβάθμιση τῶν
ἐπισκόπων ποὺ συμμετεῖχαν, διότι συμμετεῖχαν χωρὶς
δικαίωμα ψήφου! Ἐδῶ νὰ ἀναφέρουμε ἕνα παράδοξο·
πῶς γίνεται ὅταν ἀπὸ τὰ 25 μέλη τῆς ἀντιπροσωπίας
τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας τὰ 17 δὲν ὑπέγραψαν τὸ ἐπί-
μαχο κείμενο, ποὺ ὀνομάζει τὶς αἱρέσεις ἐκκλησίες,

παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ ὄχι ἔγινε ναί, ἐπειδὴ ναὶ ἐψήφισε ὁ
προκαθήμενος! Ἄρα ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐπισκόπων ἦταν
δυστυχῶς διακοσμητική! Τρίτο σημάδι ἡ δήλωση τοῦ
Ἀλβανίας Ἀναστασίου γιὰ τὴν «Σύνοδο» «ὅτι συνιστᾶ
μία νέου εἴδους Σύνοδο». Σὲ πιὰ ἀχνάρια βάδισε ἡ
«νέα εἴδους Σύνοδος»; Πάντως ὄχι σὲ πατερικά, ἀλλὰ
οἰκουμενιστικά. Τέταρτο, ὅταν ἕνας προκαθήμενος ψή-
φισε ὄχι γιὰ ἕνα θέμα, ἡ ἀντίρρησή του θὰ περνοῦσε
στὰ πρακτικὰ τῆς «Συνόδου», ἀλλὰ θὰ ὑπέγραφε τὸ
κείμενο, ποὺ διαφωνοῦσε! Ἐδῶ τίθεται τὸ ἑξῆς ἐρώτη-
μα. Ἀφοῦ ἡ ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἔχει
Πάπα, ποιὸς Πάπας καθιέρωσε τὸ τυπικὸ αὐτὸ τῆς
«Συνόδου»;! Πέμπτον ὅλαι αἱ προηγούμεναι Σύνοδοι
συνέρχονταν, γιὰ νὰ καταδικάσουν κάθε εἰσβολὴ παρά-
νομη πρὸς τὴν ὀρθόδοξη ἀλήθεια. Στὴν σημερινὴ
ἐποχὴ τῆς ἐσχάτης ἀποστασίας ποὺ ζοῦμε, καὶ μὲ τὴν
ψήφιση πλειάδος ἀντιχριστιανικῶν νόμων, μὲ ἀποτέλε-
σμα τὴν ἀποκαθήλωση τοῦ ἠθικοῦ νόμου τοῦ Ἁγίου
Εὐαγγελίου ἡ «Σύνοδος» ταῦτα πάντα τὰ ἀντιπαρῆλθε
(ἴσως λόγῳ καταρράκτη) καὶ εἶδε μόνο καὶ ἐψήφισε τὸ
θέμα ποὺ ἦταν καὶ ὁ πυλώνας τῆς «Συνόδου» «σχέσεις
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν
κόσμον». Καὶ ἔτσι ἀντὶ γιὰ ψῆφο καταδίκης τῶν αἱρε-
τικῶν ἐκκλησιῶν ἔχουμε τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν προσ -
έγγιση χωρὶς μετάνοια τῶν αἱρετικῶν ἐκκλησιῶν. Ἀφοῦ
δὲν εἶδαν τὴν μόλυνση τοῦ ἠθικοῦ περιβάλλοντος, εἶδε
ὅμως καὶ διακήρυξε τὴν μόλυνση τοῦ φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος, καὶ ἐπίσης τοῦ προβλήματος τῶν προσφύγων,
ποὺ αἴτιοι τοῦ προβλήματος αὐτοῦ εἶναι οἱ σκοτεινὲς
δυνάμεις τῆς Ν. Ἐποχῆς, ποὺ ὠθοῦν τὴν ἀνθρωπότητα
μὲ μεγάλη βία πρὸς τὴν δαιμονικὴ παγκοσμιοποίηση,
γιὰ σύντομη ἀλλαγὴ στὰ ἤθη καὶ ἔθιμα βασικὰ τῶν
ὀρθοδόξων λαῶν μὲ πρῶτο δαιμονικὸ βῆμα τὴν
ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Γιατὶ εἶναι ἡ
«Σύνοδος» ἁγία, γιατὶ ὁ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐξύ-
μνησε κατὰ κόρον τὸ παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν

Ἐκκλησιῶν (αἱρέσεων); Πῶς γίνεται νὰ ὑπογράφεται
συνοδικῶς ὡς θεάρεστο τὸ ἔργο τοῦ Μασωνικοῦ Παγ-
κοσμίου Συμβουλίου τῶν αἱρέσεων; Γιατὶ εἶναι «ἁγία» ἡ
«Σύνοδος» τῆς Κρήτης, διότι σὲ αὐτὴν παρίσταντο οἱ
ἀντιπροσωπίες τῶν αἰρετικῶν ὁμολογιῶν τὴν Κυριακὴ
τῆς Πεντηκοστῆς στὴν ὀρθόδοξη Λειτουργία καὶ τὸ ἀπό-
γευμα στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Γονυκλισίας, καὶ τὴν ἐπαύ-
ριον στὴν ἔναρξη τῆς «Συνόδου»; Γιατὶ εἶναι «ἁγία» ἡ
«Σύνοδος» τῆς Κρήτης, διότι ἔκανε πράξη τὴν παναίρε-
ση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀναγνωρίζοντας ὄχι μόνο τὴν
παπικὴ κακοδοξία, ἀλλὰ ὅλες τὶς χριστιανικες αἱρετικὲς
ὁμολογίες ὡς «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες»; Ἡ «Σύνοδος τῆς
Κρήτης τελικὰ προέβαλε τὴν ἑνότητα τῶν ὀρθοδόξων ἤ
ἀνατροφοδότησε διχοστασίες καὶ ἀντιθέσεις μετὰ καὶ
τὴν ἀπουσία τεσσάρων Πατριαρχείων ποὺ πληθυ-
σμιακῶς ἐκπροσωποῦν περισσότερους ἀπὸ τοὺς μι-
σοὺς ὀρθοδόξους παγκοσμίως ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν
«Σύνοδο»; 

Πῶς νὰ δεχθοῦμε τὴν «πρωτότυπη παραφωνία τῆς
«Συνόδου» τῆς Κρήτης ποὺ δὲν ἀναφέρθηκε στὶς προ-
ηγούμενες οἰκουμενικὲς ἢ πανορθόδοξες Συνόδους
οὔτε καὶ κατεδίκασε καμία ἀπὸ τὶς προγενέστερα κατα-
δικασμένες αἱρέσεις;

Πῶς ἐξηγεῖται αὐτὸ τὸ παράδοξο ὅταν ἡ «ΑΚΜΣ»
προτοῦ νὰ συνέλθη, ἀπειλεῖ ὅσους ἀπὸ τοὺς ὀρθόδο-
ξους θὰ ἀντιδράσουν στὶς ἀποφάσεις της;

Τί εὐαισθησία πνευματικὴ εἶχε ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρή-
της, ἀφοῦ ἀδιαφόρησε πλήρως στὸ ἡμερολογιακὸ σχί-
σμα τῶν ὀγδόντα ἐτῶν καὶ ὑπέδειξε μεγάλη εὐαισθησία
γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικοποίηση τῶν αἱρετικῶν ὁμολογιῶν;

Τὴν προσυνοδικὴ ἀγωνία τῆς Ἱ. Κοινότητος ποὺ ἐξέ-
φρασε μὲ τὶς προτάσεις ποὺ κατέθεσε, καὶ τὶς ὁποῖες ἡ
«ΑΚΜΣ» τὶς ἀπέρριψε καθ’ ὁλοκληρία, πῶς μπορεῖ τὴν
«Σύνοδο» αὐτὴ νὰ τὴν βαπτίσουμε «ὀρθοδοξότατη»; 

Ὁ προβατόσχημος ὅρος ποὺ ὑπεγράφη ἀπὸ τὴν
«Πρωτότυπη Σύνοδο» ὅτι οἱ διάλογοι μὲ τὶς αἱρετικὲς
«ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» θὰ συνεχισθοῦν μὲ κάθε τίμη-
μα καὶ δὲν πρόκειται νὰ διακοποῦν εἶναι σύμφωνος μὲ
τὴν διδασκαλία τοῦ Ἀπ. Παύλου; Ὁ οἰκουμενιστικὸς καὶ
προβατόσχημος ὅρος αὐτὸς ποὺ ὑπεγράφη ἔχει ὡς
σκοπὸ μετὰ τῶν συχνῶν συμπροσευχῶν νὰ μᾶς ὁδη-
γήσουν σιγὰ – σιγὰ χωρὶς ἀμφισβητήσεις σὲ ἀποκατά-
σταση τῆς «πλήρους κοινωνίας» μὲ τὴν «πρωτόθρονη
ἀδελφὴ ἐκκλησία τῆς Ρώμης» τὴν «προκαθημένη τῆς
ἀγάπης», ὅπως δηλώνουν συχνὰ οἱ μεγαλόσχημοι
οἰκουμενιστές. Μία Σύνοδος λέγεται Ἁγία, ὅταν δὲν χρη-
σιμοποιῆ διπλῆ γλώσσα καμουφλὰζ γιὰ κρίσιμα θέματα
οὔτε περνάη τὰ δογματικὰ θέματα μὲ ἀμφίσημο τρόπο,
ὥστε νὰ ἀφήνη σὲ κάθε πλευρὰ περιθώρια ἑρμηνείας
της κατὰ τὸ δοκοῦν. 

Μετὰ τὰ παραπάνω ποὺ παραθέσαμε δῆλόν ἐστι ὅτι ἡ
«Σύνοδος» τῆς Κρήτης οὔτε μεγάλη εἶναι, οὔτε
«ἁγία» ἀλλὰ μία ἐλλιπὴς σύναξη προκαθημένων
μετὰ τῶν ἐλλιπῶν συνοδειῶν αὐτῶν. Ἑπομένως δὲν
πρέπει νὰ κοιμώμαστε ἥσυχοι σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίπο-
τα, διότι ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας ἐξέφρασε τὰ εὔσημα γιὰ
τὴν «Σύνοδο» δηλώσας ὅτι ἔγινε ἕνα βῆμα πρὸς τὰ
ἐμπρός, ὅ ἐστὶ μεθερμηνευόμενο, μετὰ ἀπὸ πενήντα
χρόνια συμπροσευχῶν καὶ ὑποκριτικῶν ψευδοδιαλόγων
μᾶς ἀναγνωρίσατε ἐπιτέλους ὡς «Ἐκκλησία»! Τὸ ἑπόμε-
νο βῆμα τῆς πλήρους ἑνότητος θὰ τὸ ἀναλάβη ὁ αἱρε-
σιάρχης Πάπας ποὺ θὰ ἱκανοποιήση πλήρως τοὺς μεγα-
λόσχημους οἰκουμενιστάς, καθὼς ἔχουν ἑστιάσει τὶς δια-
φορὲς μόνο στὸ πρωτεῖο, καὶ εἶναι εὔκολα στὸν αἱρε-
σιάρχη νὰ κάνη μία θεαματικὴ θεατρικὴ καὶ ὑποκρι-
τικὴ ὑποχώριση, γιὰ νὰ ἐπέλθη ἡ πλήρης ποθούμε-
νη ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὰς οὐνιτικὴ ἑνότητα!

Σὲ αὐτὴ τὴν οὐνιτικὴ ἑνότητα θὰ στοιχηθῆ ἆραγε καὶ
τὸ Ἅγιον Ὄρος; Ἀνακεφαλαιώνοντας ἔχουμε νὰ ποῦμε
τὰ ἑξῆς: Ὅταν ἡ «πρωτότυπη» καὶ «νέα εἴδους Σύνο-
δος» κατὰ τὸν Ἀλβανίας Ἀναστάσιο δὲν βαδίζη ἐπάνω
σὲ στερεὴ βάση προηγουμένων Συνόδων καὶ δὲν ἀκο-
λουθῆ τὰς ρήσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὰ θεμέλια
αὐτῆς τῆς «Συνόδου» εἶναι πολὺ σαθρά, ἐξ οὗ καὶ ἡ
σύγχυση καὶ ὁ σκανδαλισμός, ποὺ ἔσπειρε ἡ ψευδοσύν -
οδος τῆς Κρήτης στὸ ὀρθόδοξο πλήρωμα. Μία ὑγιὴς
καὶ κατὰ πάντα ὀρθόδοξη καὶ ἁγιοπνευματικὴ Σύνοδος
θὰ εἶχε ὡς πυλώνα καὶ πρώτιστο καὶ φλέγον θέμα τὴν
ἕνωση τῆς ἁγίας ὀρθοδοξίας μας σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα
ὑποστηρίζει στὴν γνωστὴ ἐπιστολή του ὁ Ἅγιος Παΐ-
σιος ὁ ἁγιορείτης. Ἐδῶ τίθεται τὸ ἑξῆς ἀμείληκτο ἐρώ-
τημα: Θὰ στοιχηθοῦμε μὲ τοὺς Ἁγίους ἢ μὲ τοὺς προβα-
τόσχημους οἰκουμενιστάς;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπίκεινται κοσμογονικὰ γεγονότα;
Γράφει κ. ὁ Κωνσταντῖνος Γάτος

Σ’ ὅλο τὸν κόσμο παρατηροῦνται ρήγματα στὴν
παγκόσμια ἀντιχριστιανικὴ τάξη. Ἤδη ἔχουμε τὸ
ἡρωϊκὸ ΟΧΙ τῶν Βρεττανῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση, τὴν ἧττα τῆς Κλίντον, τὴν ἐπέμβαση τῆς
Ρωσίας στὴν Συρία, τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς
Τουρκίας καὶ τῶν Σκοπίων, τὴν ἀποτυχία τῆς Συν -
όδου τῆς Κρήτης, τὸ ἰταλικὸ δημοψήφισμα, τὴν
ἀποχώρηση τοῦ Ὁλάντ, ὁ ὁποῖος δὲν ἐτόλμησε
νὰ θέσει ὑποψηφιότητα γιὰ τὶς γαλλικὲς προ-
εδρικὲς ἐκλογές, τὴν ἀγωνιστικὴ στάση τῶν Σέρ-
βων τῆς Βοσνίας.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἀλλάξουμε συμπε-
ριφορὰ καὶ νὰ ἐντείνουμε τὶς πνευματικὲς ἐπιθέ-
σεις κατὰ τῶν ἀντιχριστιανικῶν κέντρων καὶ
κρατῶν. Νὰ ἐντείνουμε τὶς προσπάθειες γιὰ τὴν
ἀποχώρηση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς
θεσμοὺς καὶ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς (ΟΗΕ,
ΔΝΤ), τοὺς ὁποίους ἐλέγχουν οἱ ἀντιχριστιανικὲς
δυνάμεις. Εἶναι παράλογο νὰ συμμετέχει ἡ Ἑλλά-
δα σὲ ὀργανισμούς, στοὺς ὁποίους δὲν ἔχει δι-
καίωμα βέτο ἤ ἐπεμβαίνουν στὰ ἐσωτερικὰ θέμα-
τα τοῦ κράτους, ὅπως συνέβη μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸ
Δικαστήριο μὲ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως, τὴν
ἀπόφαση γιὰ τὶς περιουσίες στὰ κατεχόμενα τῆς
Κύπρου ἤ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴ Θράκη. Τί ἄλλο
πρέπει νὰ πράξει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο, γιὰ
νὰ καταλάβουμε ὅτι πρέπει νὰ ἀποχωρήσουμε;

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν θρησκευτικὸ βραχίονα τῶν
ἀντιχριστιανικῶν δυνάμεων, τὸ αὐτοαποκαλούμε-
νο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, αὐτὴ τὴν
γιάφκα τῶν αἱρέσεων, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχαμε ἀπο-
χωρήσει ἀπὸ χρόνια. Ἀλλὰ οἱ οἰκουμενιστὲς δὲν
ἀκοῦνε τὶς αἰτήσεις, τὶς διαμαρτυρίες, τὶς ὁμολογίες,
διότι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι μειοψηφία στὴν
Ἑλληνόφωνη Ὀρθοδοξία ἐπικρατοῦν στὸ σῶμα
τῶν Ἐπισκόπων καὶ τῶν καθηγητῶν Θεολογικῶν
Σχολῶν, διότι ἐκλέγονται ἐκ τῶν ἰδίων. Ὅπως μᾶς
ἀγνοοῦν, νὰ τοὺς ἀγνοήσουμε καὶ ἐμεῖς. Νὰ ἐπι-
κεντρώσουμε τὴν προσπάθειά μας στὴν ἐνημέρω-
ση τῶν αἱρετικῶν καὶ τὴν ἐπιστροφή τους στὴν
Ἐκκλησία. Ὅταν οἱ Ἀγγλικανοί, Λουθηρανοί, Πρε-
σβυτεριανοὶ ἀντιληφθοῦν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλλη-
νες δὲν συμμετέχουν στὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ ὅτι οἱ
μετέχοντες ἐκφράζουν τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ
ὅσους συμφωνοῦν μαζί τους, πρακτικὰ θὰ ἔχει τε-
λειώσει ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση. Ὅπως δὲν ἔχει νόη-
μα νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τοὺς συνεργάτες τῶν Γερ-
μανῶν (χθεσινοὺς καὶ σημερινούς), τῶν Τούρκων,
τῶν Ἰσραηλινῶν, τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῶν Σκο-
πιανῶν, δὲν ἔχει νόημα νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τοὺς
συνεργάτες τῶν ἀντιχριστιανικῶν δυνάμεων καὶ
τῶν αἱρέσεων.

Εἶναι ἀκόμη σημαντικὸ νὰ ἐξηγήσουμε στὸν Μι-
κρασιάτη, τὸν Πόντιο, τὸν Ἀνατολικοθρακιώτη,
τὸν Ἴμβριο καὶ τὸν Κωνσταντινοπολίτη ὅτι εἶναι
θῦμα τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν αἱρέσεων. Ὅπως
καὶ οἱ Σέρβοι θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐθνικὴ
καταστροφή, τὴν ὁποία ὑπέστησαν, εἶναι ἀποτέ-
λεσμα ΚΑΙ τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν αἱρέσεων ἀπὸ
τὴν Σερβικὴ Ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία.
Λίγο πρὶν τὴν ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὴν Κράϊνα καὶ σὲ
τμήματα τῆς Σερβικῆς Βοσνίας ὑπῆρξε μία κλιμά-
κωση δηλώσεων καὶ πράξεων μὲ Παπικούς,
Ἰσλαμιστὲς καὶ αἱρετικοὺς Προτεστάντες. Αὐτὸ
προκύπτει ἀπὸ δημοσίευμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέ-
ρου Γεωργίου Τσέτση στὴν τότε ἀθηναϊκὴ ἐφημε-
ρίδα «Ἑπτάλοφος» (Αὔγουστος 1994) ἀλλὰ καὶ
δημοσιεύματα ἑλληνικῶν καὶ ξένων ἐφημερίδων.

Ἡ ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων καὶ ἡ προσφυγὴ
στὰ ἀντιχριστιανικὰ κέντρα καὶ κράτη τῆς Δύσεως
ἀποτελοῦν τὶς περισσότερες φορὲς τοὺς δύο βα-
σικοὺς λόγους τῶν ἐθνικῶν καταστροφῶν.

Ἄν τηρηθῆ τὸ χριστιανικὸ ὅριο τῶν ἑβδομῆντα
ἐτῶν εἶναι πιθανὸ νὰ ἔχουμε τὴν ἑπόμενη διετία
τὸ τέλος τῶν ἀντιχριστιανικῶν κέντρων καὶ
κρατῶν. Ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὴν Σοβιετικὴ
Ἕνωση (1917-1927). Ὁ Νικ. Ζουρνατζόγλου στὸ
βιβλίο του Μαρτυρίες γιὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο (τομ. Α΄,
σελ. 164, 2003) καταθέτει, ὅτι ὁ Ἅγιος Παΐσιος
τοῦ εἶπε «ὁ καλὸς Θεὸς πῆρε τὸ κατσαβίδι καὶ γύ-
ρισε λίγο τὸ «παξιμάδι» τοῦ Γκορμπατσώφ. Εἴδα-
τε τί ἔγινε!». Οἱ ἱστορικοὶ συμφωνοῦν ὅτι ὅσα συν -
έβησαν στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη τὸ 1989-1991
ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν πρωτοβουλιῶν Γκορμπα-
τσώφ.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὰ ἀντιχριστιανικὰ κέντρα καὶ
κράτη τῆς Δύσεως γιὰ ἑξῆντα χρόνια στήριξαν τὸ
σοβιετικὸ καθεστὼς καὶ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν
χωρῶν τῆς Ἀν. Εὐρώπης μὲ τὴν ΕΣΣΔ. Αὐτὰ ζη-
τοῦσε καὶ τὸ ἀμερικανικὸ Δόγμα Σόννενφελντ, τὸ
ὁποῖο ἀπασχόλησε τὶς ἑλληνικὲς ἐφημερίδες τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 1976. Ὅμως μὲ τὴν συμπλήρωση
τῶν ἑξῆντα χρόνων ἀκμῆς τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ
καθεστῶτος οἱ δυτικοὶ ἄλλαξαν πολιτικὴ πρὸς τὴν
κατεύθυνση τῆς ἀποσυνδέσεως τῶν χωρῶν τῆς
Ἀν. Εὐρώπης ἀπὸ τὴν Σοβ. Ἕνωση (Χάρτα-77,
Ἀλληλεγγύη). Οἱ προσπάθειες ἀποσταθεροποι-
ήσεως ἐντάθηκαν μέχρι τὸ 1981, γιὰ νὰ ἐξουδετε-
ρωθοῦν ἀπὸ τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς καὶ νὰ φθά-
σουμε στὰ ἑβδομῆντα χρόνια.

Ἀντίστοιχα στὴν Δύση διαπιστώνουμε ὅτι
ἑξῆντα χρόνια μετὰ τὴν πλήρη ἐπικράτηση τῶν
ἀντιχριστιανικῶν δυνάμεων (1948) ἔχουμε τὴν
οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 2002. Κρίση ἡ ὁποία δὲν
ἔληξε, πέρασε στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἑλλάδα ἐνῶ
πλησιάζουν τὰ ἑβδομῆντα χρόνια. Εἶναι δὲ περισ-
σότερο πιθανὸ νὰ ἔχουμε μία παγκόσμια χρεωκο-
πία ἀπὸ τὴν λύση τῆς κρίσεως, τὴν ὁποία δὲν
μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν οἱ κεντρικοὶ τραπεζί-
τες καὶ τὰ κράτη.

Γιὰ τοὺς Ἑλληνορθόδοξους αὐτὰ ἔχουν σημα-
σία, διότι στὰ χριστιανικὰ βιβλία ὁ ἀριθμὸς ἑπτὰ
εἶναι συμβολικός, ἕνας χριστιανικὸς ἀριθμός,
ὅπως καὶ ὅσα παράγονται ἀπὸ αὐτόν, ὅπως ὁ
ἀριθμὸς ἑβδομῆντα. Καὶ ὁ ἀριθμὸς ἕξι, εἶναι συμ-
βολικὰ ἕνας ἀντιχριστιανικὸς ἀριθμός! Γι’ αὐτὸ καὶ
οἱ Τοῦρκοι θὰ φθάσουν στὰ ἑξαμίλια μία συμβο-
λικὴ περιοχή, στὴν ὁποία μπορεῖ νὰ φθάση ἕνας
ἀντιχριστιανικὸς στρατὸς καὶ ἐξαρτᾶται, ἀπὸ τὰ
λάθη μας καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Σήμερα εἴμα-
στε καὶ στὰ ἑπτακόσια χρόνια ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως
τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ὅτι
ἱδρύθηκε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1299 καὶ 1326.

Εἴτε ὅμως πλησιάζει τὸ τέλος τῶν ἀντιχριστια-
νικῶν κέντρων καὶ κρατῶν εἴτε ὄχι θὰ πρέπει νὰ
ἐντείνουμε τὶς προσπάθειές μας. Διότι ἐμεῖς ἔχου-
με τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ Ἅγιον Φῶς, τὴν Πάτμο,
τοὺς τάφους τῶν περισσοτέρων Ἁγίων, ὅμως
ἔχουμε καὶ τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν πορεία τῶν Ὀρθο-
δόξων λαῶν καὶ τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τὴν δική μας
στάση, ἐξαρτᾶται ἡ πορεία τῶν Κούρδων, τῶν
Ἀρμενίων, τῶν Παλαιστινίων, τῶν Ρώσων καὶ τῶν
Σέρβων καὶ ὅλων τῶν λαῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν
ἀπὸ ἀντιχριστιανικὲς δικτατορίες, ὅπως συμβαίνει
στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ καὶ σὲ εὐρωπαϊκὰ κράτη.

Ἀνοικτὸν τὸ ἐκκλησιαστικόν!...
εὐλογία αὐτή. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ γεγονός,
αὐτὸ εἶναι τὸ ΜΟΝΑΔΙΚΟ γεγονός, ὅτι ἐξελέγην
Ἀρχιερέας, παρὰ τὰ ὅσα πολλὰ μεγάλα καὶ μικρὰ
ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ πετύχαμε ὅλα αὐτὰ τὰ
χρόνια…

Εἶναι κοινὴ ἀλήθεια καὶ στὸ βάθος ὅλοι γνωρί-
ζουν ὅτι ἀδικήθηκα. Μὲ ἐκδίωξαν ἀπὸ τὴ Μητρόπο-
λη Τρίκκης & Σταγῶν ποὺ εἶχα ἐκλεγεῖ, χωρὶς κατη-
γορητήριο, μὲ μὴ νόμιμο τρόπο, χωρὶς Ἐκκλησια-
στικὴ Δίκη, ἁπλῶς ἐφαρμόζοντας τὸ «ἀποφασίζω
καὶ διατάζω», ἐπειδὴ κάποιοι παλαιοὶ Ἀρχιερεῖς
ἀντιδροῦσαν στὸν Μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώ-
νυμο τὸν Α΄.

Μὲ λύπησε πολὺ ἐκεῖνο τὸ γεγονός, ὄχι γιατί
ἔχασα τὴ Μητρόπολη, ἀλλὰ γιατί μὲ πίκρανε ἡ
ἀδικία. Ὡστόσο ὅπως καλὰ γνωρίζετε ἔφυγα
εἰρηνικά, σιωπηλὸς καὶ προσευχόμενος ὑπὲρ
ὅσων μὲ κατεδίωξαν καὶ γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν δια-
δόχων μου. Ἐργάστηκα σιωπηλὰ ἐπὶ 17 χρόνια,
ἐκτὸς «διοικητικῆς Ἐκκλησίας» καὶ μέχρι τῆς δι-
καιώσεώς μου. Ἐξάλλου καμία Μητρόπολη δὲν
εἶναι ἰδιοκτησία μας. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς δίνει, μᾶς
ὁρίζει ὡς «διαχειριστὲς» τῶν Μητροπόλεων. Τὰ
γεγονότα τῆς ἐποχῆς καὶ τὰ μετέπειτα θὰ μείνουν
στὴν ἱστορία. 

Ἔτσι λοιπὸν καὶ γιὰ νὰ καταλήξω, αἰσθάνθηκα
τὴν πίκρα καὶ τὴν ἀδικία, ἀλλὰ δὲν κράτησα κακία
καὶ ἐμπάθεια, παρέμεινα πάντα προσευχόμενος
ὑπὲρ τῶν διωκτῶν μου. Κι ἔτσι ὅταν τὸ 1991 ἡ
Ἐκκλησία ἐπέλεξε μὲ «εὐγενικὴ συμπεριφορὰ» νὰ
μοῦ δώσει ἕνα μικρὸ κομματάκι τῆς Μητρόπολης
Τρίκκης & Σταγῶν,  τὴν «Σταγῶν», ἀποδέχθηκα
καὶ ἐργάστηκα μὲ ζῆλο. Ἴσως πολλοὶ νὰ περίμεναν
τότε ὅτι θὰ ἀποτύχουμε, ἀλλὰ ὄχι. Ἐργαστήκαμε
πρὸς Δόξαν Θεοῦ, φτιάξαμε νέους Ἐνοριακοὺς
Ναούς, ἐπανδρώσαμε ὅλες τὶς Ἐνορίες καὶ σήμερα
δὲν ἔχουμε κενά, ἐκτὸς ἀπὸ μία-δύο θέσεις, ἀνα-
στηλώσαμε τὰ Μοναστήρια, καὶ ἡ Μητρόπολή μας
μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἀνυψώθηκε σὲ μόνιμη πιά, σὲ
μία γωνιὰ τῆς Θεσσαλικῆς γῆς, στὴ σκιὰ τῶν Μετε-
ώρων, πνευματικὸς φάρος καὶ ὁδηγός, σημεῖο
ἀναφορᾶς γιὰ ὅλους».

Μετὰ τὴν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του πρώην Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Ἀλεξίου, ὁ
Ο.Τ. μὲ ἐκτενὲς καὶ ἐμπεριστατωμένον
ἄρθρον εἶχε προτείνει εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἑλλάδος λύσεις διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ
μακαριστοῦ Σεραφείμ, ὥστε νὰ γραφῆ εἰς τὴν
Ἱστορίαν ὅτι εὑρέθη τελικῶς μία Ἱεραρχία, ἡ
ὁποία ἀπεκατέστησεν ἔστω καὶ εἰς τὸ πρόσω-
πον ἑνὸς τὴν ἀδικίαν. Ὡστόσον ἡ Ἱεραρχία -
πλὴν ἐλαχίστων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐζήτησαν
τὴν ὑλοποίησιν τῆς προτάσεως - ἐκώφευσε καὶ
δυστυχῶς δὲν εἶναι τὸ μόνον ζήτημα διὰ τὸ
ὁποῖον προτιμᾶται ἡ σιωπὴ ἀπὸ τὴν δικαιοσύ-
νην! Ὁ ἴδιος ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης δὲν
ἀπήτησε τίποτε, παρὰ μόνον εὐχαρίστησε τό-
τε τὸν Ο.Τ. καὶ τοὺς Ἱεράρχας διὰ τὴν πρότα-
σιν αὐτήν. Ποῖος ἆραγε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς
Ἱεράρχας θὰ ἐδέχετο νὰ ἀδικηθῆ τόσον; Ποῖος
παρὰ τὴν ἀδικίαν θὰ ἐτελείωνε τὴν ζωήν του
ὁσιακῶς καὶ μὲ τόσην ἀνεξικακίαν; Ποῖος θὰ
προσηύχετο διὰ τοὺς διώκτας του; Τέτοιοι
Ἱεράρχαι εἶναι ἀληθῆ κοσμήματα διὰ τὴν
Ἐκκλησίαν! Μακαρία ὄντως ἡ ὁδὸς αὐτοῦ!

Ἀποκαλύψεις διὰ τὴν διαδοχήν
Ὁ Μακαριστός Μητροπολίτης Σταγῶν καί

Μετεώρων κυρός Σεραφείμ, πρίν ἀπό λίγο
χρονικό διάστημα ἐπιέζετο ἀπό πολλούς
Ἐκκλησιαστικούς παράγοντας, γιά νά παραι-

τηθῆ, ὥστε νά καταλάβη τήν θέσιν του κάποι-
ος ἀπό τούς ἀνεπιθυμήτους ἐπιδόξους διαδό-
χους του, ὅμως πράττων ὀρθῶς καὶ συμφώνως
πρὸς τὰ κανονικῶς προβλεπόμενα παρέμεινεν
εἰς τὸν θρόνον του ἕως τέλους..

Εἰς δύο ἐμπιστευτικάς συζητήσεις (τηλεφω-
νικῶς καί διά ζώσης), πού διεξήγαγεν ὁ Μη-
τροπολίτης μέ συνεργάτην μας, ἀνέφερε κατά
ἀκρίβειαν τά ἑξῆς:

1. «Δέν ἔχω τήν πρόθεσι, πιεζόμενος, νά πα-
ραιτηθῶ, σύν Θεῷ, διότι ἡ Ἱ. Μητρόπολις, μό-
λις τώρα μετετράπη ἀπό πρωσοποπαγής σέ
κανονική καί πρέπει νά  γίνουν   ἀρκετά  πρά -
γματα. Τή συνέχεια τήν γνωρίζει καλῶς μόνον
ὁ Κύριος. ...». 

2. «Ὑπάρχει κάποιος ἐπίδοξος διάδοχός
μου, συνέχισε. Νά φροντίσης προσωπικά,
ὥστε οἱ “φίλοι” μας, νά ἀναζητήσουν καί νά
ἀποκαλύψουν, γιά ποιό λόγο αὐτός ὁ ρασοφό-
ρος ἀναχώρησε ἐσπευσμένα ἀπό τόν τόπο πού
ἐργαζόταν γιά ἀρκετά ἔτη. ...».

3. «Πρό ὀλίγων ἡμερῶν, προσέθεσε, συνήν-
τησα τόν Ἀρχιεπίσκοπο, καί τοῦ ἀνέφερα γιά
τήν κυκλοφοροῦσα φήμη τοῦ ἐπιδόξου διαδό-
χου μου. Μέ βαθειά λύπη, μέ ἀδελφική
αὐστηρότητα καί κατηγορηματική σαφήνεια,
τοῦ ἐτόνισα πώς μία τέτοια ἐπιλογή θά ἦτο
ἀρνητική γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τόν ἴδιο τόν
Προκαθήμενό της...».

Ἐν τέλει, διά νά ὁμιλήσωμεν γενικά διά τά
ἐκκλησιαστικά μας ζητήματα, φρονοῦμεν τα-
πεινῶς ὅτι, “δέν εἶναι ὀρθό καί συνετό νά βά-
ζουμε τό λύκο νά φυλάγῃ τά πρόβατα”. 

Διά νά ἀναπαύσωμεν δέ, τήν ὅποιαν ἔνστα-
σιν τῶν ἀγαπητῶν μας ἀδελφῶν καί Πατέρων,
ὑπογραμμίζομεν ὅτι, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε:
“Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν͵ οἵτινες
ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων͵
ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες” (Ματθ. ζ’ 15),
ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ Θεῖος Παῦλος
ἀναφέρει: “ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ
τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ
φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου͵ καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν
ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διε-
στραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω
αὐτῶν” (Πράξ. κ’ 29- 30), σχεδόν ἅπαντες οἱ
Οἰκουμενικοί Ἅγιοι Πατέρες, ἀλλά καί ἡ σχε-
τική Ἐκκλησιαστική Ὑμνολογία μας, ὁμιλοῦν
διά τήν ὕπαρξιν φοβερῶν «λύκων» μέσα εἰς
τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.

Ἂς πράξουν οἱ Ἱεράρχαι κατὰ συνείδησιν,
ὅταν ἔλθη ἡ ὥρα τῆς ἐκλογῆς, διότι καὶ δι’
αὐτοὺς ἰσχύει τὸ Ἁγιογραφικὸν «ὁ καιρὸς γὰρ
ἐγγὺς ἐστιν.Ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ρυ-
παρὸς ρυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιο-
σύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω
ἔτι. Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ’
ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται
αὐτοῦ» (Ἀποκ. 22, 10-12).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἐπίκαιροι ἐκδόσεις τοῦ «Ὀρθ. Τύπου»
Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Μπιλάλη (†)
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Ἡ ἐξουσία
τῶν ἐπισκόπων 
καὶ αἱ ἀποφάσεις

αὐτῶν
Αἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκ. Συνό-

δων κρίνονται παραβαλλόμεναι
πρὸς τὸν νόμον τοῦ ἀπολύτου
ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Νομοθέτου Χρι-
στοῦ, καὶ ἐὰν μὲν συνάδουσιν
Αὐτῷ ἀληθεύουν, ἐάν δὲ ἀπά-
δουσιν Αὐτῷ ψεύδονται, καὶ
οὕτως ὡς κίβδηλοι ἀποκηρύσ-
σονται, οὕτω καὶ αἱ ἀποφάσεις
ἑκάστου Ἐπισκόπου χωριστὰ
κρίνονται καὶ παραβάλλονται
πρὸς τούς ἀνεγνωρισμένους
καὶ κοινῇ ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας
παραδεδεγμένους νόμους. Οἱ
δὲ Ἐπίσκοποι ὡς καὶ αἱ Σύνο-
δοι, ὅταν νομοθετῶσιν ἐνάντια
ὧν ἐνομοθέτησεν ὁ Χριστὸς
ἐλέγχονται ὡς ψευδεπίσκοποι
καὶ ψευδοσύνοδοι καὶ ἀποκό-
πτονται τοῦ σώματος τῆς
Ἐκκλησίας, διότι δι’ ὧν νομοθε-
τοῦσιν ἀνατρέπουσι τὸν Ἀπόλυ-
τον καὶ Καθολικὸν ἐν τῇ Ἐκκλη-
σίᾳ νόμον καὶ σφετερίζονται δι-
καιώματα Ἀπολύτου Νομοθέ-
του, ὅπερ ἔχει μόνος ὁ Χριστός.

Εἷς εἶναι ὁ Ἀπόλυτος Νομοθέ-
της καὶ ἄρχων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ,
δύο δὲν δύνανται συνυπάρχειν.

Οὗτος δ’ ἐστὶν ὁ Χριστός, ἡ
θέλησις τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ ἀνώ-
τατος νόμος. Ἡ δὲ Οἰκ. Σύνοδος
εἶναι νομοθετικὴ ἐξουσία, σχετι-
κή, νομοθετοῦσα συμφώνως
πρὸς τὴν Ἀπόλυτον τοῦ Χρι-
στοῦ νομοθεσίαν.

Σύνοδος νομοθετοῦσα ἐναν-
τίως σφετερίζεται τὸ Ἀπόλυτον
νομοθετικὸν δικαίωμα τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τίθησιν ἑαυτὴν τοῦ Χρι-
στοῦ ἀνωτέραν. Τοιαύτη δὲ Σύν -
οδος λῃστρική ἐστι, καὶ τοιαῦται
ψευδοσύνοδοι οὐκ ὀλίγαι συνε-
κροτήθησαν κατὰ καιρούς. Ἀλλ’
οὐδεμιᾶς τούτων τὰ δόγματα
ἴσχυσαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὡς
ἀντικείμεναι εἰς τὴν διδασκαλίαν
τοῦ Ἀπολύτου Νομοθέτου Χρι-
στοῦ. Τῶν δὲ Ἁγίων ἑπτὰ Οἰκ.
Συνόδων τὰ δόγματα ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ ἴσχυσαν, διότι σύμ-
φωνά εἰσι καὶ ὁμόλογα πρὸς τὴν
τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίαν, καὶ
διὰ τοῦτο ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι θε-
σπισθέντα. Ἀλλὰ καὶ ἕκαστος
Ἐπίσκοπος ἐν τῇ Ἐπισκοπῇ
αὐτοῦ ἀποφασίζει, δικάζει καὶ
ἐκτελεῖ. Πᾶσα δὲ ἀπόφασις συν -
ιστᾶ νόμον, καὶ δι’ ἑκάστης ἀπο-
φάσεως τίθεται καὶ ἕνας νόμος.
Αἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκ. Συν όδων
ἐπέχουσιν θέσιν νόμου ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ, διότι εὑρίσκονται συ-
νάδουσαι πρὸς τὸν θεμελιώδη
νόμον τῆς Ἐκκλησίας ὅν ἔθηκεν
ὁ Χριστός. Πᾶσα δ’ ἀπόφασις
συνάδουσα πρὸς τὸν νόμον τοῦ
Χριστοῦ ἀπόφασίς ἐστιν ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι. Αἱ δὲ ψευδοα-
ποφάσεις οὐ συνιστῶσι νόμον,
διότι ἀντιφάσκουσι πρὸς τὴν δι-
δασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ καὶ εἰσὶν
ἐν ἀκαθάρτῳ πνεύματι ἐκπε-
φρασμέναι. 

Ὁ Ἐπίσκοπος ὀφείλει νὰ ἀπο-
φαίνηται, ν’ ἀποφασίζη καὶ νὰ
δικάζη συμφώνως πρὸς τὴν θέ-
λησιν καὶ τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποίαν
ὑπηρετεῖ.

Διότι ἄλλως ποιῶν ἐκπίπτει
τῆς θέσεως καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ
Ἐπισκόπου καὶ γίνεται ἀποστά-
της καὶ ἀλλότριος αὐτῆς. Ὅταν
οἱ Ἐπίσκοποι ἐν οἷς ἀποφαίνον-
ται, κρίνουσι, καὶ ἀποφασίζουσι,
γνώμονα τῶν κρίσεων καὶ ἀπο-
φάσεων αὐτῶν ἔχωσι τὸν νόμον
τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ δεδηλωμέ-
νον Αὐτοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ θέλη-
μα, αἱ ἀποφάσεις αὐτῶν εἶναι
νόμοι καὶ ἔχουσι κῦρος ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ, καὶ ὀφείλει πᾶν μέ-
λος τῆς Ἐκκλησίας νὰ σέβεται
αὐτούς. Ὁ Ἐπίσκοπος δὲν
εἶναι νομοθέτης εἰς ὅσα ἀπο-
φαίνεται, εἶναι ἐκτελεστής
τῶν νόμων, καὶ δικαστὴς δικά-
ζων κατὰ τὸν κείμενον νόμον.
Ἔχει ἐξουσίαν ὑπαλληλικήν,
πολλῷ κατωτέραν τῶν Οἰκ. Συν -
όδων· ὀφείλει δὲ ἐξασκεῖν ἐντὸς
τῶν διαγεγραμμένων αὐτῷ
ὁρίων τὸ δικαίωμα τοῦτο, κριτή-
ριον τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ ἔχων
τὸ δεδηλωμένον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ θέλημα διὰ τοῦ Χρι-
στοῦ, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν
Οἰκ. Συνόδων. Διότι ὅταν ἀπο-
φαίνηται ἐναντίον τοῦ δεδηλω-
μένου θελήματος τοῦ Θέου,
σφετερίζεται τὸ δικαίωμα τοῦ
Χριστοῦ καὶ τῶν Συνόδων, ποιεῖ
ἑαυτὸν ἀνώτερον νομοθέτην καὶ
ἀρχὴ ὑπερτάτη. 

Τοιοῦτον τί ἐποίησεν ὁ Πά-
πας, σφετερισθείς τὴν ἐξουσίαν
τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ
τὸ Ἀπόλυτον δικαίωμα τοῦ νο-
μοθετεῖν, τὸ ὁποῖον μόνος ὁ
Χριστὸς ἔχει ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.
Διὸ καὶ ὁ Πάπας ἔθηκεν ἑαυτὸν
ἄνω τῶν Οἰκουμενικῶν Συνό-
δων καὶ ἐσφετερίσθη τὴν Ἀπό-
λυτον τοῦ Χριστοῦ ἐξουσίαν, κε-
φαλὴν τῆς Ἐκκλησίας ἑαυτὸν
ψευδῶς ἀνακηρύξας. 

Π.Δ.Χ.,
Ἀμερική

Ἡ ἐθνικὴ πλευρὰ μιᾶς
χριστιανικῆς ἑορτῆς

Κύριε Διευθυντά,
Τὴν Πέμπτη 19 Ἰανουαρίου τι-

μήσαμε τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ποὺ
διέπρεψε σὲ μιὰ δραματικὴ πε-
ρίοδο τῆς Ἱστορίας μας, στὰ
χρόνια ἀμέσως πρὶν ἀπὸ τὴν
Ἅλωση. Ἅλωση! Τί δρᾶμα ἦταν
ἐκεῖνο: «Ἀλλοὶ ἐμᾶς καὶ βάϊ
ἐμᾶς, ἡ Ρωμανία πάρθεν» τρα-
γουδοῦν οἱ Πόντιοι. Ἦταν τὸ τέ-
λος ἑνὸς πολιτισμοῦ, ἡ κατάλη-
ξη μιᾶς πορείας παρακμῆς. Ἡ
ζωὴ ἑνὸς πολιτισμοῦ παρουσιά-
ζει ἀναλογίες μὲ τὴ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου: Γεννιέται, μεγαλώ-
νει, ἀκμάζει, γερνάει, πεθαίνει.
Καὶ αὐτοὶ ποὺ βλέπουν ὅτι ἔχει
πάρει τὸν κατήφορο τῆς πα-
ρακμῆς, δὲν μποροῦν νὰ κά-
νουν τίποτα, γιὰ νὰ ἀποτρέψουν
τὸν θάνατό του. Πολὺ πρίν,
ἴσως κάποιους αἰῶνες πρὶν
ἔπρεπε νὰ ζοῦσαν καὶ νὰ εἶχαν
ἀγωνιστεῖ καταπολεμῶντας τὴν
αἰτία. Ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία; Εἶναι
βέβαιο ὅτι ἡ αἰτία τῆς πτώσεως
ὅλων τῶν πολιτισμῶν εἶναι μία:
Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Ἠθικὴ
καὶ τὴν Ἀρετή.

Ὁ πολιτισμὸς τῆς ἀρχαίας
Ἀθήνας τελείωσε μὲ τὴν Σικε-
λικὴ ἐκστρατεία, ἐπιχείρηση κα-
θαρὰ ληστρικὴ κατὰ ὁμοεθνῶν,
στὴν ὁποία παρέσυρε τοὺς
Ἀθηναίους ἕνας πολὺ ἱκανός,
ἀλλὰ διεφθαρμένος νέος ὁ Ἀλκι-
βιάδης. Ἡ παρακμὴ τῆς Ρώμης
ξεκίνησε, ὅταν ἕνας ἄλλος ἱκα-
νός, ἀλλὰ διεφθαρμένος
ἄνθρωπος, ὁ Ἰούλιος Καίσαρας
εἶπε «ὁ κύβος ἐρρίφθη» καὶ
οὐσιαστικὰ κατήργησε τὴν σε-
βαστὴ Ρωμαϊκὴ Σύγκλητο. Καὶ
πολλὰ ἄλλα τέτοια παραδείγμα-
τα.

Ἡ Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτο-
κρατορία, ποὺ ἐκ τῶν ὑστέρων
ὀνομάσθηκε Βυζαντινή, ἐγνώ-
ρισε χίλια χρόνια ἀκμῆς, ποὺ
ὀφείλεται στὴν χριστιανικὴ
ὑποδομή της. Γνώρισε ἀκμὴ
στὰ χρόνια τοῦ ἱδρυτῆ της Με-
γάλου Κωνσταντίνου. Ἄλλη
περίοδο ἀκμῆς στὰ χρόνια τοῦ
Ἰουστινιανοῦ. Ἄλλη στὰ χρό-
νια τοῦ Ἡρακλείου. Καὶ ἀκόμη
μία περίοδος ἀκμῆς μὲ τὴν
Μακεδονικὴ Δυναστεία. Τὸ
γκρέμισμα ἄρχισε μὲ τὴν μάχη
τοῦ Μαντζικέρτ τὸ 1071, ποὺ
ἔδωσε ὁ ἄριστος καὶ τραγικὸς
αὐτοκράτορας Ρωμανὸς Διο-
γένης καὶ νικήθηκε ἀπὸ τοὺς
Σελτζούκους Τούρκους. Γιατὶ
νικήθηκε; Γιατὶ ἄρχοντες τῆς
Πατρίδας του (προδότες) τὸν
ὑπονόμευσαν, γιὰ νὰ τοῦ πά-
ρουν τὸν θρόνο. Ἀπὸ τότε τὸ
λεγόμενο Βυζάντιο πῆρε τὸν
κατήφορο.

Ἔτσι τὶς πρῶτες δεκαετίες
τοῦ 15ου αἰώνα εἶχε μείνει ἐλεύ-
θερη ἡ Βασιλεύουσα μὲ μιὰ
μικρὴ περιοχή καὶ ἐπιπλέον τὸ
κράτος τοῦ Μυστρᾶ καὶ τὸ κρά-
τος τοῦ Πόντου. Ὁ βασιλεὺς
Ἰωάννης ὁ 8ος ἀπεγνωσμένα
ζήτησε τὴ βοήθεια τοῦ πάπα,
ποὺ εἶχε τότε μεγάλη ἐπιρροὴ
στὴ Δύση. Ἔγινε ἡ σύνοδος
Φερράρας - Φλωρεντίας. Ὁ πά-
πας ζήτησε ὑποταγὴ τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας. Τότε ἕνας
ἀδαμάντινος χαρακτήρας, ὁ
Μᾶρκος Εὐγενικὸς ἐπίσκοπος
Ἐφέσου (τιτουλάριος, γιατὶ ἡ
Ἔφεσος ἦταν τουρκοκρατούμε-
νη) διετύπωσε τὴν ἀπολύτως
λογικὴ παρατήρηση ὅτι «εἰς τὰ
τῆς πίστεως οὐ χωρεῖ συγκατά-
βασις» (πράγματι δὲν πρόκειται
γιὰ μιὰ διανομὴ ἀγαθῶν ὅπου
μπορεῖ κανεὶς νὰ συγκαταβεῖ νὰ
πάρει λιγότερα). Σ’ ἕνα θέμα πί-
στεως ἤ πιστεύει κανεὶς ἤ δὲν
πιστεύει.

Ἐντούτοις ὁ βασιλεὺς ἐπίεσε
τὴν Ἐκκλησία καὶ ὑποτάχθηκε
καὶ ἔγινε ἡ ἕνωση.

Ὁ πάπας δὲν φάνηκε ἀσυνε-
πής. Ξεσήκωσε μερικοὺς λαοὺς
τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ποὺ
αἰσθάνθηκαν τὸν τουρκικὸ κίν-
δυνο. Ἔδωσαν μάχη στὴν Βάρ-
να, ἀλλὰ νικήθηκαν ἀπὸ τοὺς
Τούρκους. Ἡ Πόλη ἔπεσε, ἀλλὰ
ἐξακολουθεῖ νὰ ζῆ πάντα στὴν
καρδιά μας. Ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ
τὸν Παπισμό.

Θ. Κ. Κετσέας

«Ἕλληνες
ἐσμὲν τὸ γένος
ὡς ἥ τε φωνὴ
καὶ ἡ πάτριος 

παιδεία μαρτυρεῖ»
Κύριε διευθυντά,

Ἡ Ἑλληνικότητά μας σήμερα,
κτυπιέται ἀπὸ ὅλες τὶς δυνατὲς
πλευρὲς καὶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπίπε-
δα. Δὲν εἶναι κάτι νέον, οὔτε κάτι
παράξενο, ἀλλὰ μία συνεχῆ
στὸν χρόνο διαδικασία ἀμφι-
σβήτησης, τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ μας
ὑπόστασης, δηλαδὴ τοῦ Ἑλλη-
νορθόδοξου  χαρακτήρα μας,
τοῦ τρόπου ζωῆς μας .     

Οἱ ἐχθροί τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους, (Δυτικοὶ ἀλλὰ καὶ Ἀνα-
τολικοὶ) εἶναι οὐσιαστικὰ ἐχθροί
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτι-
σμοῦ μας , ὄχι τοῦ ἐθνικοῦ μας
ὀνόματος, αὐτὸ μποροῦν καὶ
διαχειρίζονται κατὰ τὸ δοκοῦν
διαχρονικά. 

Ἕνα τρανταχτὸ παράδειγμα
ἀλλοτριωτικῆς διαχείρισης τοῦ
ὀνόματος «Ἕλληνας» ἀποτελεῖ
ἡ διαχρονικὴ ἰδεολογικοποίησή

του, δηλαδὴ ἡ ἔνταξή του σὲ μία
ἰδεολογία (π.χ. Ἐθνικισμὸς) ἢ
ἀπόκλισή του ἀπὸ μία ἄλλη ἰδε-
ολογία (π.χ. κομμουνισμός). Σή-
μερα προωθοῦν ὁλόκληρες ἐπι-
στημονικοφανεῖς θεωρίες π.χ.
ἱστορισμός, βάση τῶν ὁποίων
ἀμφισβητοῦν τὴν ἴδια τὴν ὕπαρ-
ξη τοῦ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ καὶ τοῦ
ΕΘΝΟΥΣ διαχρονικά.

Ἕνας βασικὸς λόγος ποὺ σή-
μερα αὐτὸ τὸ γεγονὸς γίνεται
πιὸ ἐμφανές, ἀποτελεῖ ἡ κατάρ-
γηση τῆς «ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ὡς μορ-
φωτικὸ σύστημα, καὶ ἡ ἀντικα-
τάστασή της ἀπὸ μία «ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ» ἀμφιβόλου στοχοθε-
σίας. 

Η «ΠΑΙΔΕΙΑ», ἡ ὁποία ἀποτε-
λεῖ καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ ἐθνικά
μας χαρακτηριστικά, διαχρονικὰ
γιὰ ἐμᾶς τούς ΡΩΜΙΟΥΣ-ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ ταυτιζόταν μὲ τὴν ἀκόλου-
θη  πορεία: 

ΠΑΙΔΕΙΑ= Πληροφορία –
Γνώση – Σοφία, διότι στόχος κά-
θε ἀνθρώπου ἦταν καὶ εἶναι ἡ
«ΓΝΩΣΗ» καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν
ἡ «ΣΟΦΙΑ», τὴν ὁποία πάντα
ἐκτιμοῦμε καὶ σεβόμαστε, ὡς
τὴν μεγαλύτερη κληρονομιά. 

Ὅπως ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος λέει:

...Βασικό τους ὅπλο (τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων) ὑπῆρξε ἡ
«πραγματικὴ σκέψη», ὅπως
προσφάτως τὴν «κωδικοποί-
ησε» ὁ Κορνήλιος Καστοριάδης
ὡς μέθοδο ποὺ ἐπιτρέπει, δια-
δοχικῶς:

α) Ἀρχικῶς τὴν «ἐξήγηση»,
ποὺ σημαίνει τὴν ἀναγωγὴ ἑνὸς
φαινομένου στὶς αἰτίες του.

β) Ἔπειτα τὴν «κατανόηση»,
ποὺ σημαίνει τὴν δημιουργία
νοημάτων γιὰ τὴν σύλληψη τῆς
σημασίας τῆς ἐξήγησης.

γ) Καί, τελικῶς, τὴν «διαύγα-
ση», ποὺ σημαίνει τὴν μέσῳ τῆς
ἐξήγησης καὶ τῆς κατανόησης
ὁλιστικὴ σύλληψη τῆς γνώσης. 

Κάπως ἔτσι τὸ Πνεῦμα φθάνει
στὸν τελευταῖο σταθμὸ τοῦ ταξι-
διοῦ τῆς ἐπιστημονικῆς δημι-
ουργίας, ποὺ εἶναι ἡ Φιλοσοφία.

Σήμερα ἡ δυτικὴ ἐπαγγελμα-
τικὴ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσα ἀπὸ
τὸ πλουτοκρατικὸ σύστημα,
συγκέντρωσε ὅλο τὸ ἐνδιαφέ-
ρον τῆς παραγωγικῆς διαδικα-
σίας στὴν «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» δη-
λαδή:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ = Πληροφορία
καὶ ταξινόμηση τῆς πληροφο-
ρίας ( νέα τεχνολογία)      

Η «ΓΝΩΣΗ» καὶ ἡ «ΣΟΦΙΑ»
ἔχουν οὐσιαστικὰ ἐκμηδενιστεῖ
ὡς ἄχρηστα προσόντα, στοὺς
μελλοντικοὺς ἀνθρώπινους πα-
ραγωγικοὺς συντελεστές.

Ἄρα ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ μας
ποὺ βασίζεται διαχρονικά,
πολὺ  στὴν Παιδεία ὅπως ὁ
Πλήθων ὁ Γεμιστὸς (15ος
αἰώνας)_ δήλωνε «ΕΣΜΕΝ ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΩΣ Η ΤΕ
ΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΟΣ ΠΑΙ-
ΔΕΙΑ ΜΑΡΤΥΡΕΙ» ἔχει ἤδη κτυ-
πηθεῖ σοβαρὰ καὶ αὐτὸ τὸ βλέ-
πομε στὴν νέα γενεὰ – τὰ ἴδια τὰ
παιδιά μας.

Χρύσης Μιχαηλίδης

Ἀντιγράφουν
τοὺς Ἕλληνες

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Μετὰ ἀπὸ αἰῶνες ἔγιναν, ὅλοι

«σοφοί», ἀντιγράφουν τοὺς
Ἕλληνες Σοφούς... ἔτσι ὁ
Ἑβραιοπολωνός, Κοπέρνικος
ἔγινε, Ἀρίσταρχος - ὁ Ἀϊνστάϊν
ἔγινε, Δημόκριτος, μὲ μαθημα-
τικὰ Κ. Καραθεοδωρῆ, ὁ Τόμας
Ἔντισον ἔγινε Θαλῆς, ὁ Θωμᾶς
Τζέφερσον διάβασε... Πλάτωνα,
Ἀριστοτέλη... ἔγραψε τὸ Σύν-
ταγμα τῶν Η.Π.Α., ὁ Θωμᾶς
Μπρούς... ἔγινε κόμης Ἔλγιν,
γιὰ νὰ μὴ φαίνονται οἱ κλέφτες...
Ἀρχαιοτήτων, (Βαλχάλα) Α΄
ὁμοίωμα τοῦ Παρθενώνα. Ρεγ-
κενσμπούργκ - Γερμανία, Κτί-
στηκε: 1842... Ἑπομένως τὸ Β΄
ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος, θὰ
κτίστηκε γύρω στὸ 1897 καὶ βρί-
σκεται στὰ Σεντένιαλ Πάρκ, στὸ
Νάσβιλ τοῦ Τενεσί, ἐκεῖ γιόρτα-
σαν οἱ Ἀμερικάνοι, τὰ 100 χρό-
νια Ἀνεξαρτησίας (1776-1876).
Ἀσφαλῶς τὸ 1976 γιόρτασαν τὰ
200 χρόνια... (οἱ προδότες - δο-
σίλογοι μᾶς δείξανε κάτι στὴν
Τ.V. τῆς Ἀπάτης, τῆς Προδο-
σίας...). Ἀντιγράφουν τὸ Ἑλλη-
νικὸ Πνεῦμα, ἀλλὰ ὁ Κίσσιγκερ -
οἱ Σόϊμπλε - Μέρκελ - Σαρκοζί -
Σημίτες, τί κάνουν;

Μετὰ τιμῆς
Δ.Ε.Π.

Κατερίνη
Σημ. Ο.Τ.: Ἀξιότιμε κύ-

ριε, τὸ γεγονὸς ὅτι ἀντιγρά-
φουν τὸν Ἑλληνισμὸν εἶναι
καλόν, διότι ἀναγνωρίζουν
τὴν ἀξίαν του. Δὲν θὰ πρέ-
πη ὅμως νὰ ἐκμηδενίζωμεν
τὴν προσωπικὴν προσφορὰν
ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι
ἐβοηθήθησαν εἰς τὸ ἔργον
τους ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες -
Ὀρθοδόξους. Νὰ σᾶς ὑπεν-
θυμίσωμεν ὅτι ὁ Κ. Καραθε-
οδωρῆς διέθετε προσωπικὸν
στασίδιον εἰς τὸν Ἱ. Ναόν,
ὅπου ἐκκλησιάζετο.

Διχασμὸς εἰς τὸν Παπισμὸν ἀπὸ τὰ παίγνια ἐξουσίας
ἀπ’ ὅλον τὸ κείμενον τῶν 250 σελίδων νὰ
ἑλκύση ἡ ὑποσημείωσις 351. Ἀκολουθεῖ τὸ πα-
ράθεμα τοῦ κειμένου μὲ τὴν παραπομπήν:

«Ἐξαιτίας περιστάσεων καὶ ἄλλων ἐλαφρυν-
τικῶν παραγόντων, εἶναι πιθανὸ ὅτι σὲ μία ἀντι-
κειμενικὴ κατάσταση ἁμαρτίας - ἡ ὁποία δὲν μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι ὑποκειμενικὰ ἀξιόποινη, ἢ πλήρως -
ἕνα ἄτομο μπορεῖ νὰ ζεῖ στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, μπο-
ρεῖ νὰ ἀγαπήσει καὶ μπορεῖ ἐπίσης νὰ αὐξηθεῖ στὴ
ζωή τῆς χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας, ἐνῶ λαμ-
βάνει τὴ βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ σκοπὸ
αὐτό. -Ὑποσημείωση 351: Σὲ ὁρισμένες περι-
πτώσεις, αὐτὸ μπορεῖ νὰ περιλαμβάνει τὴ βοή-
θεια τῶν μυστηρίων. Ὡς ἐκ τούτου, «Θέλω νὰ
ὑπενθυμίσω στοὺς ἱερεῖς ὅτι ἡ ἐξομολόγηση δὲν
πρέπει νὰ εἶναι ἕνας θάλαμος βασανιστηρίων,
ἀλλὰ μᾶλλον μία συνάντηση μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρί-
ου» (Ἀποστολικὴ Προτροπὴ Evangelii Gaudium
[24 Νοέμβρη τοῦ 2013], 44: AAS 105 [2013],
1038). Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἡ
Εὐχαριστία «δὲν εἶναι ἕνα βραβεῖο γιὰ τὸν τέλειο,
ἀλλὰ ἕνα ἰσχυρὸ φάρμακο καὶ τροφὴ γιὰ τὸν ἀδύ-
ναμο» (47: 1039)».

Ἀντιδράσεις
Μετὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς «Προτροπῆς» πολλοὶ

ἰσχυρίσθησαν ὅτι ὁ Παπισμὸς ὁδεύει εἰς τὸ νὰ
ἐπιτραπῆ ὁ δεύτερος γάμος ἢ ἔστω ὅτι οἱ δια-
ζευγμένοι δύνανται νὰ λαμβάνουν τὴν θείαν
Κοινωνίαν, κάτι ἀδιανόητον ἕως σήμερα. Πα-
πικοὶ θεολόγοι ἤρχισαν νὰ ἐξετάζουν διεξο-
δικῶς τὸ κείμενον καὶ νὰ ἐντοπίζουν ἀποκλί-
σεις τῆς «Προτροπῆς» ἀπὸ ἄλλας προηγου-
μένων Παπῶν. Αἱ ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν ἁλυσι-
δωταί.

Ἀρχικῶς, ὁ «Ἐπίσκοπος» τοῦ Καζακστὰν
Ἀθανάσιος Schneider καὶ ἡ βρεττανικὴ ὁμὰς
«Φωνὴ τῆς οἰκογένειας» ἐπέκριναν τὸν κ.
Φραγκίσκον καὶ ἐζήτησαν νὰ ἀναγνωρίση τὰ
σοβαρὰ λάθη καὶ νὰ ἀποσύρη τὴν «Προτρο-
πήν». Αἱ ἀντιδράσεις συνεχίσθησαν, ὅταν τὸν
περασμένον Ἰούνιον 45 πνευματικοὶ ἄνθρωποι
ἀπέστειλαν ἐπιστολὴν εἰς ὅλους τοὺς Καρδι-
ναλίους, ζητοῦντες ἀπὸ τὸν Πάπαν νὰ ἀποκη-
ρύξη διατυπωμένας ἐκφράσεις, αἱ ὁποῖαι ἐγεί-
ρουν ὑποψίας ὅτι δύνανται νὰ εἶναι ἀντίθετοι
πρὸς τὸ δόγμα καὶ τὴν ἠθικήν.

Μόλις τὸ φθινόπωρον μετὰ ἀπὸ πολλὰς
διεργασίας μεταξὺ τῶν Καρδιναλίων τέσσερις
ἀπὸ αὐτοὺς (Raymond Burke, Carlo Caffar-
ra, Walter Brandmuller, Joachim Meisner)
ὑπέβαλαν πέντε ἐρωτήματα, διὰ τῶν ὁποίων
ἤγειραν ἀμφιβολίας πρὸς τὸν Πάπαν καὶ ἀπή-
τησαν μονολεκτικὴν κατάφασιν ἢ ἄρνησιν εἰς
κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτά. Ὁ Πάπας ἠρνήθη νὰ
ἀπαντήση καὶ ἐκεῖνοι βεβαίως ἐδημοσιοποί-
ησαν τὸν Νοέμβριον τὰ ἐρωτήματα, διὰ νὰ
ἀσκήσουν πιέσεις.

Τὰ ἐρωτήματα συνοπτικῶς ἦσαν τὰ ἑξῆς: 1.
ἂν δίδεται ἄφεσις ἁμαρτιῶν καὶ χορηγεῖται θ.
κοινωνία εἰς διαζευγμένους, οἱ ὁποῖοι εὑρί-
σκονται εἰς μίαν νέαν σχέσιν, 2. ἂν θεωρῆται
ἐν ἰσχύει ἡ διδασκαλία περὶ ὑπάρξεως ἀπολύ-
των ἠθικῶν κανόνων καὶ οἱ ὁποῖοι εἶναι δε-
σμευτικοὶ ἄνευ ἐξαιρέσεων, 3. ἂν ἀνηρέθη τὸ
ὅτι ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ζῆ π.χ. ὡς μοιχός,
εὑρίσκεται εἰς κατάστασιν θανασίμου ἁμαρτή-
ματος, 4. ἂν μετὰ τὴν διατύπωσιν ὅτι ὑπάρ-
χουν «περιστάσεις ποὺ μετριάζουν τὴν ἠθικὴ
εὐθύνη» ἐξακολουθῆ νὰ ἰσχύη ἡ διδασκαλία
ὅτι «οἱ περιστάσεις ἢ προθέσεις ποτὲ δὲν
μποροῦν νὰ μετατρέψουν μία πράξη ἐγγενῶς
κακή, ὡς «ὑποκειμενικὰ» καλὴ ἢ ὡς ὑπερα-
σπίσιμη ἐπιλογὴ» καὶ 5. ἂν παραμένη ἔγκυρη
ἡ διδασκαλία, ἡ ὁποία ἀποκλείει μία δημιουρ-
γικὴ ἑρμηνεία τοῦ ρόλου τῆς συνειδήσεως καὶ
παραλλήλως τονίζει ὅτι εἰς τὴν συνείδησιν δὲν
δύναται ποτὲ νὰ δοθῆ ἡ ἐξουσία νὰ νομιμο-
ποιῆ ἐξαιρέσεις δι’ ἀπολύτους ἠθικοὺς κανό-
νας.

Τὸν Δεκέμβριον ἦλθεν ἡ πρώτη ἡμιεπίσημος
ἀπάντησις ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπι-
τροπῆς «Δόγμα τῆς Πίστεως», τὸν Καρδινά-
λιο Gerhard Muller, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσεν ὅτι τὸ
δόγμα διὰ τὴν θ. Κοινωνίαν δὲν εἶναι δυνατὸν
ποτὲ νὰ ἀλλάξη.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἄλλοι Καρδινάλιοι ἀλλὰ καὶ
διάφοροι προσωπικότητες ἔλαβαν θέσιν, οἱ
περισσότεροι ἐπιθυμοῦντες ὁ Πάπας εἴτε νὰ
ἀπαντήση εἴτε νὰ καταδικάση κάποιας «πα-
ρερμηνείας», ὥστε τὸ ζήτημα νὰ κλείση. Αἱ
ἀνωτέρω γνῶμαι ἤρχισαν νὰ δημιουργοῦν ἀμη-
χανίαν. Ὁ στενὸς σύμβουλος τοῦ κ. Φραγκί-
σκου Antonio Spadaro, εἶπεν ὅτι τὰ ζητήματα
διὰ τὴν θ. Κοινωνίαν ἔχουν ἀπαντηθῆ, ἐνῶ ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Brisbane κατεφέρθη
ἐναντίον τῶν τεσσάρων Καρδιναλίων.

Ὡστόσο, χωρὶς Παπικὴν τοποθέτησιν ἄλλοι
«Ἐπίσκοποι» παρεῖχαν ἐλευθέραν πρόσβασιν
εἰς τὰ μυστήρια ἐνῶ ἄλλοι ὄχι. Ὁ Πάπας φαί-
νεται ὅτι ἐστάθμισε τὰς ἀντιδράσεις καὶ ὑπα-
νεχώρησεν -εἰς μίαν ἁπλῆν ἐπιστολήν του-
λαμβάνων θέσιν ὑπὲρ τῆς συντηρητικῆς
γραμμῆς. Αὐτὴ ἡ πρᾶξις του ὅμως ὡς ἀνεπί-
σημος δὲν εἶχε κανένα ἀποτέλεσμα καὶ τὸ
πρόβλημα συνεχίσθη. Τὴν 8ην Ἰανουαρίου οἱ
«Ἐπίσκοποι» τῆς Μάλτας ἀπεφάσισαν ὅτι οἱ
διαζευγμένοι καὶ ξαναπαντρεμένοι (μὲ πολι-
τικὸν γάμον) μποροῦν νὰ κοινωνοῦν. Ὁ Steven
Lopes, «Ἐπίσκοπος τῆς Προσωπικῆς Διοική-
σεως τῆς Καθέδρας τοῦ Ἁγίου Πέτρου» (μιᾶς
δομῆς δι’ ὅσους Ἀγγλικανοὺς μεταστρέφονται
πρὸς τὸν Παπισμόν), ἐξέδωσε μίαν ποιμαν-
τικὴν ἐπιστολὴν πρὸς τὴν ἐντελῶς ἀντίθετον
κατεύθυνσιν. Ἐπίσης μέλη τοῦ Veri Catholici,
μιᾶς διεθνοῦς ἑνώσεως πιστῶν, ἐκυκλοφόρη-
σαν μία «ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ» (τὴν 25ην
Ἰανουαρίου) ἀναφερόμενοι εἰς τὴν καινοτο-
μίαν τῆς «Προτροπῆς» ὡς «ἀποτρόπαιας», ἡ
ὁποία «ἀτιμάζει» τὴν θείαν Κοινωνίαν.

Ὁ γνωστὸς θεολόγος Stephen Walford τὴν
22αν Ἰανουαρίου ἔγραψε:

«Ἡ αὐθεντία τῶν διαδοχικῶν Παπῶν βρίσκεται
σὲ συμφωνία… Ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ὡς ἀντι-
πρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ, μὲ τὴν ἐξουσία
τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν (πρβλ Ματθ. 18,18) προέβη
σὲ ἀναπροσαρμογὴ τῆς ποιμαντικῆς πράξης,
ὅπως ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ τὸ κάνει... Ὁ Ἰησοῦς
ἀπαιτεῖ ἐμεῖς ὡς καθολικοὶ νὰ ἀγαποῦμε, νὰ σεβό-
μαστε καὶ νὰ ὑπακούουμε τὸν Πάπα μας…».

Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ σύστασις δὲν ἔπεισε κα-
νένα. Τρεῖς ἐπίσκοποι τοῦ Καζακστὰν ἐξέδω-
σαν ἱκετευτικῶς κοινὴν δήλωσιν, ὥστε ὁ Πά-
πας Φραγκίσκος νὰ βεβαιώση δημοσίως ὅτι τί-
ποτε δὲν μετεβλήθη παρ’ ὅλον ποὺ παρεδέ -
χθησαν ὅτι κάποιαι διατυπώσεις του εὑρίσκον-
ται εἰς ἀντίθεσιν μὲ τὴν δεδομένην παράδοσιν.
Ὁ Καρδινάλιος Caffarra, ἕνας ἀπὸ τοὺς συν-
τάκτας τῶν 5 ἐρωτημάτων, ἐμμένει ὅτι μετὰ
τὴν «Προτροπὴν» μόνον «ἕνας τυφλὸς θὰ
μποροῦσε νὰ ἀρνηθῆ ὅτι ὑπάρχει μεγάλη σύγ-
χυση, ἀβεβαιότητα καὶ ἀνασφάλεια» εἰς τὸν
Παπισμόν. Τὴν 14ην Φεβρουαρίου ὁ Καρδινά-
λιος Francesco Coccopalmerio, ἐπικεφαλῆς
τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὰ νομοθε-
τικὰ κείμενα, προσεπάθησε νὰ καταστείλη
τὰς ἐντάσεις μὲ τὴν δημοσίευσιν ἑνὸς φυλλα-
δίου, εἰς τὸ ὁποῖον ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ὀρθὴ
ἑρμηνεία τῆς «Προτροπῆς» εἶναι ὅτι ἐπιτρέ-
πεται ἡ Κοινωνία διὰ τὸν διαζευγμένον ἢ ξανα-
παντρεμένον ἐφ’ ὅσον αὐτὸς ἐπιθυμεῖ νὰ
ἀλλάξη αὐτὴν τὴν κατάστασίν του. (Πληροφο-
ρίαι ἐλήφθησαν ἀπό διαφόρους ἱστοσελίδας
καὶ τὴν wikipedia).

Ποῦ ὀφείλεται ἡ κρίσις;
Ὁ κ. Φραγκίσκος ἔβαλε σκοπὸν ἀφ’ ὅτου

ἀνέλαβε νὰ ἐπιφέρη ἀλλαγὰς εἰς τὴν παντο-
δύναμον Κουρίαν, διὰ τὰς ὁποίας ἐθέσπισεν
εἰδικὴν ἐπιτροπήν. Τὸ ἔργον προχωρεῖ συν -
εχῶς. Ἤδη τὰ Χριστούγεννα ἐδήλωσεν, ὡς μᾶς
πληροφορεῖ ἡ ἐφημερὶς «Καθολικὴ» τῆς 16ης
καὶ 30ῆς Ἰανουαρίου 2017:

«Ἡ μεταρρύθμιση τῆς Κούρια εἶναι μία «διαδι-
κασία ἀνάπτυξης καὶ πάνω ἀπ' ὅλα μετα-
στροφῆς». Δὲν εἶναι ἕνα "λίφτινγκ", γιὰ νὰ «ὡραι-
οποιήσει ἕνα γερασμένο σῶμα», «Δὲν εἶναι οἱ ρυ-
τίδες ποὺ ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ φοβᾶται,
ἀλλὰ οἱ λεκέδες». Εἶπε ὁ πάπας Φραγκίσκος
μιλῶν στὴ Ρωμαϊκὴ Κούρια στὴν ἀκρόαση γιὰ τὶς
παραδοσιακὲς εὐχὲς τῶν Χριστουγέννων στὴν
αἴθουσα Clementina. Στὸ κέντρο αὐτῆς τῆς μεγά-
λης σὲ ἔκταση καὶ προκλητικῆς ὁμιλίας τοῦ Πάπα
ἦταν, στὴν πραγματικότητα, ἡ μεταρρύθμιση τῆς
Κούρια»

Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ συνῆλθε  καὶ  πάλιν  προσ -
 φάτως. Ὁ δημοσιογράφος κ. Salvatore Cernu-
zio ἔγραψεν εἰς τὴν lastampa.it τῆς 15ης Φε-
βρουαρίου 2017:

«Ἡ πρώτη πράξη (τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς)
ἦταν νὰ ἐπαναλάβουν τὴν πλήρη «προσήλωση
καὶ ὑποστήριξη» στὸν Πάπα καὶ τὴ διδασκαλία
του «σχετικὰ μὲ τὰ πρόσφατα γεγονότα». Ἔπειτα
τὸ C9 - Τὸ Συμβούλιο τῶν Καρδιναλίων ποὺ συν -
εδρίασε (13η ὥς 15η Φεβρουαρίου) συνέχισε τὸ
ἔργο του συζητώντας τὴν συγχώνευση τῶν μέ-
σων ἐνημέρωσης τοῦ Βατικανοῦ, διαδικασίες γιὰ
τὸ διορισμὸ ἐπισκόπων, γενικὲς σκέψεις σχετικὰ
μὲ διάφορες ἁρμοδιότητες τῆς Κουρίας, ὅπως ἡ
Σύνοδος γιὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῶν Λαῶν, τὶς Ἀνα-
τολικὲς Ἐκκλησίες καὶ τὸ Ποντιφικὸ Συμβούλιο γιὰ
τὸν Διαθρησκευτικὸ διάλογο. Συναντήσεις μὲ τὸν
γραμματέα τοῦ κράτους, τὸν Γραμματέα τῆς Οἰκο-
νομίας, τὴν APSA καὶ τὸ Γραφεῖο Ἐργασίας ἔχουν
ἐπίσης ξεκινήσει, μαζὶ μὲ τὸ ἑπόμενο βῆμα τῆς με-
ταρρύθμισης... Τὸ συμβούλιο, ποὺ ἱδρύθηκε πε-
ρίπου πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια ἀπὸ τὸν Πάπα
τῆς Ἀργεντινῆς ἔχει ὡς στόχο νὰ μεταρρυθμίσει τὴ
Ρωμαϊκὴ Κουρία, νὰ τὸν βοηθήσει στὴ διακυβέρ-
νηση τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας, μὲ τὴ σύνταξη
(δὲν εἶναι γνωστὸ πότε) ἑνὸς νέου ἀποστολικοῦ
συντάγματος, γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει τὸ σημερινὸ
Pastor Bonus (1988). Οἱ στενότεροι συνεργάτες
τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ρώμης, ὡς ἐκ τούτου, θέλη-
σαν νὰ ἐκφράσουν «πλήρη ὑποστήριξη γιὰ τὸ
ἔργο τοῦ Πάπα, διασφαλίζοντας παράλληλα τὴν
πλήρη ἀφοσίωση καὶ τὴν ὑποστήριξη στὸ ἄτομο
καὶ τὶς διδασκαλίες του». Μία ἀναγκαιότητα ποὺ
προκάλεσαν τὰ «πρόσφατα γεγονότα», ὅπως
ἀποκάλυψε μία δήλωση ποὺ κυκλοφόρησε πρό-
σφατα ἀπὸ τὸ C9, ἡ ὁποία, ὡστόσο, δὲν διευκρί-
νισε σὲ ποιὰ «γεγονότα» ἀναφέρεται. Εἴτε ἦταν οἱ
ἀφίσες ποὺ βρίσκονται γύρω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς
Ρώμης, οἱ ὁποῖες ἐπέκριναν τὴν ἔλλειψη ἐλέους
στὸν Ποντίφικα, εἴτε τὸ ψεύτικο ἀντίγραφο τῆς L'
Osservatore Romano, εἴτε ἡ δημοσίευση τῆς
ἀμφισβητήσεως ἀπὸ τέσσερις Καρδιναλίους σὲ
ὁρισμένα ἐδάφια τῆς Laetitia Amoris («ἡ χαρὰ τῆς
ἀγάπης») εἴτε ἡ πρόσφατη διένεξη μὲ τοὺς Ἱππό-
τες τῆς Μάλτας. Οὔτε ὁ ἀναπληρωτὴς διευθυντὴς
Paloma δὲν προσέθεσε λεπτομέρειες. Οἱ καρδι-
νάλιοι συνέχισαν τὴν ἀναθεώρηση τῶν Τμημάτων
τῆς Ρωμαϊκῆς Κουρίας. Ἤδη κατὰ τὴν δέκατη
ἕβδομη σύνοδο τοῦ Δεκεμβρίου 2016, ὑπῆρξαν
προτάσεις γιὰ τὴ μεταρρύθμιση τῆς ἐπιτροπῆς
«τὸ Δόγμα τῆς Πίστης», τῶν θεσμῶν γιὰ τὴν
πνευματικὴ ζωή, τῆς κανονικοποίησης τῶν Ἁγίων,
καὶ τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Προώθη-
ση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας. Τώρα τὸ ἐπίκεν-
τρο ἔχει μετατοπιστεῖ στὴν Προώθηση τῆς Πίστε-
ως (Propaganda Fide), στὴ Σύνοδο τῶν Ἀνατο-
λικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ στὸ Ποντιφικὸ Συμβούλιο
γιὰ τὸ Διαθρησκευτικὸ Διάλογο».

Ποῦ ὁδεύει ἡ μεταρρύθμισις;
Ὅσα καὶ νὰ ἀλλάξη ὁ Πάπας τὸ βέβαιον

εἶναι ὅτι θὰ ἐπιδιώξη νὰ ἰσχυροποιήση τὴν θέ-
σιν του, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὴν Β΄ Βατικα-
νήν. Τὸ «Πρωτεῖον» καὶ ἡ «Νέα Οὐνία» εἶναι
οἱ σύγχρονοι παγκόσμιοι στόχοι του. Ἐπανα-
λαμβάνομεν δηλώσεις τοῦ Πάπα ποὺ ἐδημοσι-
εύθησαν εἰς τὸν ἱστότοπον vaticaninsider.it
τῆς 6ης Ὀκτωβρίου 2016: 

«Ἡ Ἐκκλησία βλέπει τὴν πορεία τῆς Οὐνίας ὡς
νὰ ἔχη ὁλοκληρωθῆ ἐδῶ καὶ κάποιο διάστημα.
Ἀντιθέτως μὲ τὴν προώθηση τοῦ θεολογικοῦ δια-
λόγου μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ἡ μόνη πραγματική,
βαθιὰ διαφορὰ ἀφορᾶ τὴν ἄσκηση τοῦ πρωτείου
τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης, οἱ χειρονομίες φιλίας
ἔχουν αὐξηθῆ. Ἱστορικὲς συναντήσεις, ἀρχῆς γε-
νομένης ἀπὸ τὸν ἐναγκαλισμὸ μεταξύ τοῦ Paul Ι
καὶ τοῦ Ἀθηναγόρα στὴν Ἱερουσαλήμ, ἐπισκέψεις
τοῦ Ἰωάννη Παύλου Β στὴν Ἀθήνα καὶ τὴ Γεωρ-
γία καὶ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Βενέδικτου ΙΣΤ΄ στὴν
Κωνσταντινούπολη ἔχουν βοηθήσει νὰ ἑδραιωθῆ
μία κοινὴ πορεία. Σημειώθηκε πρόοδος ὅσον
ἀφορᾶ τὸν θεολογικὸ διάλογο: μετὰ τὴ Δεύτερη
Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ, ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία συν -
ειδητοποιεῖ τὴ σημασία τῆς συλλογικότητας καὶ
τῆς συνοδικότητας. Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες ἔχουν ἀρχίσει νὰ βλέπουν τὸ
πρωτεῖο καὶ τὴν ἄσκησή του σὲ ἕνα ὅλο καὶ
πιὸ παγκοσμιοποιημένο κόσμο, διαφορετι-
κά… Καθὼς περιμένουμε ὑπομονετικὰ γιὰ συγ-
κεκριμένα μέτρα ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν προκει-
μένου οἱ Ἐκκλησίες νὰ μεταλάβουν ἀπὸ τὸ κοινὸ
ποτήριο τῆς ἁγίας τραπέζης, εἶναι σημαντικὸ νὰ
βρεθοῦν νέες εὐκαιρίες, γιὰ νὰ ἐργαστοῦν ἀπὸ
κοινοῦ».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
Εἶναι ὀφθαλμοφανὲς καὶ πασιφανὲς ὅτι ἡ ἑλληνορθόδοξη παιδεία

περνᾶ δύσκολη καμπὴ ἐξαιτίας τῶν δυσχερῶν συγκυριῶν.
Αὐτὸ διαπιστώνεται ἀπὸ τὴν βάρβαρη ἐπέλαση τῆς Νέας Τάξης

Πραγμάτων, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὸ ἀνθελληνικὸ καὶ ἀντιχριστια-
νικὸ πρόσωπό της.

Ἑπομένως σύμφωνα μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ
Ὀρθοδοξία βυσσοδομοῦν ἀπὸ τὸν διεθνῆ σιωνισμὸ καὶ τεκτονισμό,
πολιτικὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα, τὰ ὁποῖα πυροδοτοῦν καὶ τροφο-
δοτοῦν τὴν ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ διάλυση τῆς πατρίδος μας. Οἱ
ἐκφραστὲς  αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἔχουν ὡς μοναδικὸ ἐπίτευγμα τὴν
πνευματικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀποψίλωση τῶν Ἑλλήνων. Δὲν εἶναι τυ-
χαῖο ὅτι ὁ μέγας μισέλληνας Χένρι Κίσσιγκερ πρὸ ἐτῶν ἐξεστόμισε
ὅτι « οἱ ἕλληνες εἶναι δυσκολοκυβέρνητος λαός, γιὰ αὐτὸ πρέπει νὰ
χτυπήσουμε τὴν γλώσσα καὶ τὸν πολιτισμό τους». Φυσικὰ αὐτὸ
συμβαίνει στὴν σύγχρονη πολιτικὴ σκηνὴ μὲ ἕνα ἁπτὸ παράδειγμα,
τὴν βάναυση καὶ πραξικοπηματικὴ πράξη τῆς διαγραφῆς τοῦ θρη-
σκεύματος ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ταυτότητες ἀπὸ τὴν μισελληνικὴ
κυβέρνηση Σημίτη, ἡ ὁποία ἐκτελώντας ἄνωθεν ἐντολὲς χτύπησε
τὸν εὐαίσθητο τομέα γιὰ τὸ ἔθνος καὶ τὸν λαὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη
παιδεία. 'Ὅμως μέσα σὲ αὐτὴν στὴν ἀντεθνικὴ θύελλα βρέθηκε ὁ
κυρὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ὁ ὁποῖος ὡς σύγχρονος Πα-
παφλέσσας ὕψωσε σθεναρότατο ἀνάστημα ἀναζωπυρώνοντας τὸ
ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν Ἑλλήνων καλώντας τους
σὲ ἕνα εἰρηνικὸ καὶ παλλαϊκὸ πνευματικὸ προσκλητήριο μὲ προμε-
τωπίδα τὴν ἀκλόνητη πίστη στὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας, τὰ
ὁποῖα συστατικὰ εἶναι οἱ διαχρονικὲς ἀξίες τῆς πατρίδος, τῆς θρη-
σκείας καὶ τῆς οἰκογενείας.

Ἔτσι ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ ἀνταποκρίθηκε στὸ πατριωτικὸ καὶ
χριστιανικὸ κάλεσμα αὐτοῦ τοῦ μέγιστου ἱεράρχη μὲ συγκινητικὸ
ἀποτέλεσμα τὴν διεξαγωγὴ ὀγκωδῶν συλλαλητηρίων σὲ Ἀθήνα καὶ
Θεσσαλονίκη. Δυστυχῶς ὅμως αὐτὲς οἱ πανανθρώπινες ἀξίες τοῦ
ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἀλλοτριώνονται ἐξαιτίας τῆς παγκο-
σμιοποίησης.

Ὅμως ἕνας λαὸς γιὰ νὰ ἐπιζήσει μὲ στόχο τὴν ἀδιάκοπη ἐθνικὴ
καὶ κοινωνική του ὕπαρξη πρέπει νὰ διακυβερνᾶται ἀπὸ σωστοὺς
ἡγέτες, ποὺ δὲν διαθέτουμε πιά. Γιὰ αὐτὸ χρειάζεται νὰ διαφυλά-
ξουμε τὸν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό μας ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, διότι
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐρχόμαστε ἀπὸ πολὺ μακριὰ καὶ δικαιούμαστε νὰ
πᾶμε μακρύτερα μὲ στόχο τὴν ἑλληνόψυχη αἰωνιότητα.

Ἐν συνεχείᾳ μέσα ἀπὸ τὸν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμὸ θὰ κρατή-
σουμε ὄρθια τὴν ἄσβεστη φλόγα τοῦ ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ
φρονήματος τοῦ λαοῦ μας, διότι ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες χριστιανοὺς
Ὀρθόδοξους δὲν μᾶς ταιριάζει ἡ μεμψιμοιρία, ἀλλὰ μᾶς ἀξίζει ἡ
ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε σὲ κανένα ἀνθέλληνα
νὰ μᾶς ἀφαιρέσει αὐτὴν τὴν ἀκλόνητη πίστη στὴν πατρίδα καὶ στὸν
θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό.

Ἕνα ἔθνος γιὰ νὰ ὀρθοποδήσει ἀναγκαστικὰ πρέπει νὰ διαθέτει
ἱστορικὰ ἀντανακλαστικὰ, ὥστε νὰ διδάσκεται ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ
νὰ προγραμματίζει τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι
οἱ λαοὶ, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν πολιτιστικὰ πνευματικὰ πρότυπα εἶναι
καταναγκασμένοι νὰ ζοῦν στὴν ἀφάνεια ἐνῷ ἕνας λαὸς σὰν καὶ
ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες πρέπει νὰ νιώθει πανευτυχὴς, διότι εἶναι ἀχθο-
φόρος μιᾶς μέγιστης πνευματικῆς καὶ πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς καὶ
αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ παρακαταθήκη εἴμαστε ὑπόχρεοι νὰ τὴν χαρί-
σουμε στὶς ἀθάνατες ἑπόμενες γενιές.

Ἑπομένως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες σήμερα καλούμαστε νὰ ἀνασυγκρο-
τήσουμε μία ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ σταυροφορία ὑπὲρ πίστεως καὶ
πατρίδος, ὥστε νὰ ξανανάψει ἡ φλόγα τοῦ γένους τὸ ὁποῖο εἶναι
ὑποτελὲς στὴν τρόικα μὲ τραυματικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ὀπισθοχώρη-
ση σὲ ὅλα τὰ μείζονα θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ γραικύλοι θέλουν νὰ παραποιήσουν τὸ
ἐθνικό μας σύμβολο, τὴν ἑλληνικὴ σημαία ἀφαιρώντας τὸν τίμιο
σταυρό.

Ἀκόμη σήμερα πλανᾶται ἡ ἐπικίνδυνη πληροφορία γιὰ ὕπαρξη
τῶν τζιχαντιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι φανατικοὶ καί ὡς στόχο ἔχουν τὴν
ἀπόλυτη ἐπικράτησή τους στὴν παγκόσμια σκακιέρα. Μάλιστα δὲν
διστάζουν νὰ δολοφονοῦν ἀθῴους πολίτες, ἐπειδὴ εἶναι ἀντίθετοι
στὴν ἄποψή τους. Τὸ σπουδαιότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι ὅτι παρουσία-
σαν χάρτες, στοὺς ὁποίους ἔχουν προσχεδιασμένες βλέψεις ὅτι
εἶναι διατιθέμενοι νὰ καταλάβουν πολλὲς περιοχὲς τοῦ πλανήτη
συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς Ἑλλάδος. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὑπάρ-
χουν τέτοια στοιχεῖα καὶ ἐντὸς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι μάλιστα εἶναι
ἄκρως πάσης καχυποψίας καὶ ἕνα ἔναυσμα νὰ δοθεῖ νὰ ἐπαναστα-
τήσουν ἐντὸς ἑλληνικοῦ ἐδάφους τότε εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ συμ-
πορευθοῦν καὶ οἱ λοιπὲς βάρβαρες ὀρδὲς ποὺ δῆθεν δείχνουν εἰρη-
νικοὶ ἀλλὰ κατὰ βάθος εἶναι αἱμοσταγεῖς.

Ὅμως γιὰ νὰ ἀπεμπλακοῦμε ὡς Ἕλληνες χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι
χρειάζονται πρωτοβουλίες καὶ λύσεις οἱ ὁποῖες θὰ προβοῦν ἐθνω-
φελεῖς. Δηλαδὴ τὴν ἀλλαγὴ πλεύσης στὰ θέματα πολιτισμοῦ, τὰ
ὁποῖα νὰ μὴ ἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ ψυχή μας.

Ἕνα ἄλλο θέμα εἶναι ἡ πνευματικὴ ψυχικὴ ἐπανάσταση σὲ καθημε-
ρινὴ βάση, ὥστε ὅλο τὸ ποίμνιο νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς πνευματικούς
μας πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ πρωτοστατεῖ στὴν ἀγάπη καὶ στὴν
πραότητα, ἰδιότητες οἱ ὁποῖες εἶναι ἀρωγὸς γιὰ τὴν ψυχικὴ διαπαιδα-
γώγηση τῶν Ἑλλήνων· ἐφόσον οἱ κύριοι πολιτικάντηδες δὲν ἀσχο-
λοῦνται μὲ τὶς ἱερὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἂς ἀσχοληθοῦμε ἐμεῖς.

Τέλος ἀπαραίτητος μοχλὸς τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς ψυχῆς εἶναι ἡ
προσήλωση στὶς ἔννοιες τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ,διότι οἱ
καιροὶ εἶναι δύσκολοι ὁπότε καὶ χρειαζόμαστε ὡς φάρο τὴν πνευμα-
τικὴ καὶ πολιτιστικὴ καθοδήγηση τῆς εὐλογημένης ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μὲ σκοπὸ καὶ στόχο τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ παιδεία στὰ
βάθη τῆς αἰωνιότητας.

Ἡ διαχρονική Ἑλληνορθόδοξος παιδεία
Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Κουτσιμπός, δημοσιογράφος

«ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

Ἕνα ἐπίκαιρον βιβλίον διὰ τὴν
πνευματικὴν αὐτὴν περίοδον εἶναι
καὶ «Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτό-
κου» (Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου
Ὕμνου), ποὺ κυκλοφορεῖ εἰς μικρὸν
σχῆμα τσέπης, ἀπὸ  τὶς  ἐκδόσεις
τοῦ  «Ὀρ θοδόξου Τύπου».

Τιμή: 0,60€
Βιβλιοπωλεῖον

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
Κάνιγγος 10, α´  ὄροφος

106 77 Ἀθῆναι,
Τηλ. 210–38 16 206

Τελεφὰξ 210– 38 28 518

Ὁ κ. Π.Τ. ἐπιτέλους ἀποκαλύπτεται!
Ὁ κ. Π.Τ. ἔχει ἀναλάβει δίκην ἐργολαβίας νὰ κατηγορῆ συνεχῶς

τὸν Ο.Τ. καὶ ἐπειδὴ «οὐχ εὑρέθη δόλος» εἰς τὴν γραφίδα τοῦ Ο.Τ.
ἐφευρίσκει ἀνυπάρκτους αἰτίας! Ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ ἄρθρον «Πιέζουν
Ἱεράρχας νὰ κατέλθουν εἰς τὸν στίβον τῆς πολιτικῆς;» εἶναι ἀθεμε-
λίωτον. Ὅμως τὸ ἄρθρον αὐτὸν δὲν εἶναι τοῦ Ο.Τ., ἀλλὰ ἀποτελεῖται
ἀπὸ ἀποσπάσματα ἄρθρων τριῶν ἐφημερίδων: Ἐλεύθερος Τύπος,
Παρασκήνιον, Δημοκρατία. Ἑπομένως ὄχι μόνον ἀθεμελίωτον δὲν
εἶναι, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ ἀπευθυνθῆ καὶ νὰ γράψη ἐναντίον αὐτῶν τῶν
τριῶν ἐφημερίδων, κατηγορεῖ καὶ πάλιν τὸν Ο.Τ.! Κατ’ αὐτὸν τὸν
τρόπον ἐπαγίδευσεν ἑαυτὸν καὶ ἀπεκάλυψε ποῖος εἶναι ὁ πραγμα-
τικός του ἀγών: ἐπιθυμεῖ νὰ πλήξη τὸν Ο.Τ., διὰ νὰ πλήξη τὸν ἀντι-
αιρετικὸν ἀγῶνα! Μήπως ὅμως παραλλήλως ἀγωνίζεται καὶ διὰ τὴν
ἐπικράτησιν τῆς μασονίας; Πρῶτον, ποτὲ δὲν κάνει ἀντιμασονικάς
ἀναρτήσεις. Δεύτερον, δὲν ἀπαντᾶ εἰς τὰ ἐρωτήματα περὶ μασονίας
ποὺ τοῦ ἔχομεν θέσει. Τρίτον, δὲν ἀποκηρύσσει ἐνυπογράφως καὶ
μὲ σαφήνειαν τὴν μασονίαν. Τέταρτον, ἐπευφήμησε πολιτικὸν, ὁ
ὁποῖος ἔχει σχέσεις μὲ τὴν λέσχην Bildeberg. Πέμπτον, δὲν θεωρεῖ
ἀπαραίτητον οἱ πολιτικοὶ νὰ ἔχουν πνευματικόν, ἐνῶ διακηρύσσει
ὅτι ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς πολιτικοὺς νὰ ἀναμειγνύωνται εἰς τὰ ἐσώτα-
τα ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας! Πολιτικοὶ ποὺ δὲν ἔχουν πνευματικὴν
ζωὴν εἶναι ἄθεοι ἢ μασόνοι. Ποίους ἀπὸ τοὺς δύο ὑποστηρίζει;…

Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς ἀνυποστάτους κατηγορίας ποὺ ἐξαπέλυσε
πρὸς κληρικόν, ἐπειδὴ εἶναι τακτικὸς συνεργάτης τοῦ Ο.Τ. ὀφείλο-
μεν διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς ἐγκυρότητος τοῦ Ο.Τ. νὰ ἐνημερώσω-
μεν τοὺς ἀναγνώστας ὅτι ὁ κ. Π.Τ. κατεδικάσθη διὰ συκοφαντίαν
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν δικαιοσύνην. Τέλος, προειδοποιοῦμεν ἅπαντας
νὰ εὑρίσκωνται εἰς ἐγρήγορσιν, διότι προβατόσχημοι λύκοι δὲν
εἶναι μόνον οἱ οἰκουμενισταὶ, ἀλλὰ μπορεῖ να εἶναι καὶ μασόνοι ποὺ
φοροῦν τὸ προσωπεῖον τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ…

Γ. Τραμπούλης

Πρόσκλησις Συλλόγου
«Οἱ φίλοι τοῦ Ἁγ. Ὄρους»

Στὶς 3 Ἀπριλίου 2017, ἡμέρα Δευτέρα καὶ
ὥρα 7 μ.μ. θὰ πραγματοποιηθεῖ Διάλεξη στὴ με-
γάλη αἴθουσα τῆς Ἀρχαιολογικῆς ἑταιρείας
Ἀθηνῶν (Πανεπιστημίου 22) μὲ ὁμιλητὴ τὸν
Ἁγιορείτη Ἱερομόναχο π. Θεόφιλο Παντοκρατο-
ρινό, μὲ θέμα:

«Πάλαι μὲν ἱερόν, νῦν δὲ Ἅγιον Ὄρος λε-
γόμενον».

Ἁγιότητα καὶ ἱστορικότητα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους στὸ σύγχρονο κόσμο.

Παρακαλοῦμε νὰ τιμήσετε μὲ τὴν παρουσία
σας τὴν ἐνδιαφέρουσα διάλεξη.

Εὐχόμεθα Καλὴ Σαρακοστὴ καὶ Καλὸ Πάσχα.
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Ὡς γνωστὸν τὸ οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶχε
ἐκδώσει ἐν ἔτει 1931 ἐγκύκλιο, συνοδικὴ Διαγνώ-
μη, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀνεφέρετο. 

«Τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα, ὡς ἐπίδικον ἐνώ-
πιον τῆς μελλούσης νὰ συνέλθη πανορθοδόξου
Συνόδου». 

Ἐπειδὴ ὁ κ. Καθηγητὴς δὲν μᾶς εἶπε διατὶ δὲν
συνεζητήθη, θὰ σᾶς πῶ ἐγὼ.

Ἁπλούστατα ἡ ὕπαρξις τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερο-
λογίου εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἀποτελοῦσε
ἀνυπέρβλητον ΕΜΠΟΔΙΟΝ στὴν κούρσα τῆς
Σκυταλοδρομίας τῶν Πατριαρχῶν (Μεταξάκη -
Ἀθηναγόρα - Δημητρίου - Βαρθολομαίου - καὶ τῶν
ἑπομένων, ἀγνώστων μὲν ὀνομάτων, ἀτόμων,
γνωστῆς ὅμως ἐπιδιώξεως) ποὺ εἶναι ἡ Ἕνωσις
γράφε ὑποταγὴ μέ τοὺς Παπικούς, χωρὶς νὰ ἀνα-
καλέσουν οἱ τελευταῖοι τὰς αἱρετικάς Δοξασίας.
Διὰ τοῦτο ὁ Μεταξάκης ἀφαίρεσε τὸ ἀνυπέρβλητο
ἐμπόδιο. 

β) Φέρεται ἀκόμη νὰ εἶπε ὅτι «πρὸ τριακονταε-
τίας οἱ προετοιμάσαντες τὴν «Μεγάλην Σύνοδον»
ἀπευθύνθησαν σὲ Ἀστρονόμους προκειμένου νὰ
πληροφορηθοῦν τὶς ἀκριβεῖς συντεταγμένες,
ὥστε νὰ προκριθῆ ἕνα ἀκριβὲς ἡμερολόγιο καὶ νὰ
μελετηθῆ τὸ θέμα τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Δὲν
τοὺς ἀρκοῦσε ἡ ἀπόφαση τῶν 318 θεοφόρων
Πατέρων, οἱ ὁποῖοι εἰς τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴν Σύνο-
δον ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καθόρισαν τὸν ἑορτασμὸν
τοῦ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, ἀλλὰ ἤθελαν νὰ ἐντρυφή-
σουν καὶ εἰς τὴν Ἀστρονομίαν;.

Κατὰ τὸν Κύριον Καθηγητὴν ἡ ἀπάντησις τῶν
Ἀστρονόμων ἦτο «Τὸ Ἰουλιανὸν Ἡμερολόγιον
εἶναι ἀκριβέστερον τοῦ Γρηγοριανοῦ καὶ ἀκόμη, οἱ
συντεταγμένες δὲν εἶναι σταθερές». Καὶ ἐνῷ αὐτὴ
ἡ ἀπάντησις ἐνίσχυε τὴν ἄποψιν ὅτι ἔπρεπε νὰ
συζητηθῆ τὸ θέμα, ὅλως παραδόξως ἀνέφερε
ξαφνικὰ ὅτι τὸ θέμα τοῦ Ἡμερολογιακοῦ εἶναι ΑΩ-
ΡΟΝ. Δὲν ἀρκοῦσαν 94 χρόνια ἀπὸ τὸ 1923 ποὺ
ὁ Μεταξάκης ἔσχισε τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν,
καὶ 93 ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Χρυσόστομος Παπαδό-
πουλος μὲ λύτρα τῆς προδοσίας τὸν Ἀρχιεπισκο-
πικὸν θρόνον καὶ δὲν γνωρίζω τί ἄλλο ἀκόμη, τὸν
ἠκολούθησε, ἐπιβάλλοντας τὸ καταδικασμένον
Γρηγοριανὸν Ἡμερολόγιον, ἀπὸ τὰς Συνόδους
τῶν ἐτῶν 1582- 1592, ἐπὶ Πατριάρχου Κων/πόλε-
ως ΙΕΡΕΜΙΟΥ Δ΄ τοῦ ΤΡΑΝΟΥ, εἰς τάς ὁποίας Συν -
 όδους συμμετεῖχον καὶ οἱ Πατριάρχαι Ἀλεξανδρεί-
ας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ καὶ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.
Ἀκόμη πιὸ σημαντικὴ ὑπῆρξε ἡ καταδίκη ἀπὸ
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 1848, τὴν ὁποίαν συν -
εκρότησεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κων/πό-
λεως Ἄνθιμος, εἰς τὴν ὁποίαν συμμετεῖχον ὅλα τὰ
πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα μὲ τοὺς Πατριάρχας καὶ
πολλοὺς Ἀρχιερεῖς.

Συγκεκριμένα: Ὁ Ἀλεξανδρείας ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ὁ

Ἱεροσολύμων ΜΕΘΟΔΙΟΣ καὶ ὁ Ἀντιοχείας ΚΥ-
ΡΙΛΛΟΣ.

γ) Διὰ τὴν θέσιν ποὺ ἔλαβεν ἡ Βουλγαρικὴ
Ἐκκλησία διὰ τὰ πρωτόγνωρα συμβάντα στὸ Κο-
λυμπάρι ὁ κ. Καθηγητὴς φέρεται νὰ εἶπε «Δὲν
τοὺς ἐρωτήσαμεν». Ἀπὸ πότε ἡ Οἰκουμενικὴ
Ὀρθοδοξία δὲν ἐπιτρέπει, μία Αὐτοκέφαλη ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία νὰ ἐκφράζη τὴ γνώμη της ἐπὶ θε-
μάτων ποὺ ἅπτονται τῆς Δογματικῆς, χωρὶς νὰ
ἐρωτηθῆ; Θεωρεῖ ὀρθότερον νὰ ΙΣΧΥΗ ὅτι ἡ Σερ-
βικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συνεφώνησε, μὲ τὰ
ὅσα παράδοξα συνέβησαν εἰς τὸ Κολυμπάρι,
ἐπειδὴ ὑπέγραψεν ὁ πεισθείς προκαθήμενός της,
ἐνῷ 17 Ἀρχιερεῖς ἀρνήθηκαν νὰ ὑπογράψουν.
Ὅσο γιὰ τὴν κρατοῦσαν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος,
ὁ Προκαθήμενός της, ἄλλα εἶχε ἐξουσιοδοτηθῆ
ἀπὸ τὴν Σύνοδον καὶ ἄλλα ἔπραξε.

Μετὰ τὴν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν εἰς τὸ Κολυμπάρι
καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ προκαθημένου, ἡ Σύνοδος
δὲν ἀσχολήθηκε μὲ τὰ πεπραγμένα, κατόπιν εἰση-
γήσεως τοῦ ἰδίου: Νὰ ἀφήσουν τὸ θέμα «γιὰ
ἀργότερα ἐλπίζοντας ὅπως ἐγράφη στὸν τύπο,
ὅτι κάτι ποὺ σήμερα δὲν φαίνεται καλὸ μετὰ ἀπὸ
κάποιον χρόνον, εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρηθῆ κα-
λό». Αὐτὸ βέβαια λέγεται ἄμβλυνσις συνειδήσε-
ως. Καὶ ἐὰν τὸ θέμα ποὺ ἐξετάζεται εἶναι καταπά-
τησις θείων Ἱερῶν Κανόνων καὶ Δογμάτων, μόνο
μὲ ἀντιστροφὴ τοῦ ὑποσυνειδήτου μπορεῖ νὰ
συμβῆ. Τοῦτο βέβαια ἡ Ἱστορία διδάσκει ὅτι συνέ-
βη τὸ 1924, ὅταν οἱ τότε Ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ
ἔκαμαν τὸ σχίσμα μὲ τὴν βοήθεια τῶν ὀργάνων
τῆς Τάξεως, ἀποσχημάτισαν καὶ φυλάκισαν ἄδο-
λους Ἱερεῖς, ἐξόρισαν Μητροπολίτας μὲ Ἐθνικὴ
δράση ὅπως ὑπῆρξε ὁ Χρυσόστομος Καβουρί-
δης (πρώην Φλωρίνης), διέκοψαν θεῖες Λειτουρ-
γίες, διὰ νὰ συλλάβουν τοὺς ἱερεῖς, τραυμάτισαν
καὶ φυλάκισαν εὐσεβεῖς Χριστιανούς, σφράγισαν
Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ ὅλα αὐτά, ἐπειδὴ εὐσεβεῖς Χρι-
στιανοὶ ἔμειναν πιστοὶ στὶς παραδόσεις, στοὺς
θείους καὶ ἱεροὺς κανόνας καὶ εἰς τὸ «Μὴ μέταιρε
ὅρια Αἰώνια ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες σου» τοῦ Βρυεν-
νίου.

δ) Τὸ ἀναφερόμενο εἰς τὸ ἴδιο δημοσίευμα τοῦ
κ. Καθηγητοῦ «Ἡ θεολογία μπορεῖ νὰ πλανᾶται, ἡ
Ἐκκλησία ὅμως ποτὲ» ἰσχύει ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ,
ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΘΕΟΣΥΣΤΑΤΗ, ἀλλὰ μὲ
μίαν διαφοράν, ὅτι τὴν Ἐκκλησίαν τὴν ἀποτελοῦν
Κλῆρος καὶ Λαός, οἱ τηροῦντες τὰς Ἱεράς Παρα-
δόσεις, τοὺς Ἀποστολικοὺς  Κανόνας  καὶ  τὰ  Δό -
γματα ποὺ ὥρισαν ἐν ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ οἱ θεοφό-
ροι Πατέρες εἰς τὰς Ἁγίας Οἰκουμενικάς Συνό-
δους. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ εἶναι ἡ ΑΛΗΘΕΙΑ καὶ κατὰ τὸν
Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶ «Οἱ τῆς Χριστοῦ
Ἐκκλησίας τῆς Ἀληθείας εἰσί, καὶ οἱ μὴ τῆς Ἀληθεί-
ας ὄντες οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί».

Ὁδοιπορικὸν διχοτομήσεως Μητροπόλεως
Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ, ἐκκλ. συνηγόρου, ἐπ. πρ. Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος

Τὰ ὅρια τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας καὶ οἱ γενόμενες διχοτομήσεις
αὐτῶν ἔλαβαν ἀπαραχάρακτη ὑπόσταση κατὰ τὴν
Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία, καὶ ἐντεῦθεν, ἔχουν ἱστο-
ρικὰ ἐξασφαλίσει τὴν τιμή τους μὲ Βασιλικὰ προ-
στάγματα (=ἔγγραφα). Ἐν τούτοις, ἔνιοι Ἐπίσκο-
ποι, ἐπὶ Μητροπολιτικοῦ συστήματος Διοίκη-
σης τῆς Ἐκκλησίας, κινούμενοι ἀπὸ φιλοπρωτία
καὶ φιλαρχία, ἐνοχλοῦσαν πολλάκις τοὺς Βασιλεῖς,
γιὰ τὴν ἔκδοση Βασιλικῶν προσταγμάτων, μὲ
σκοπὸ νὰ χωρίσουν τὴν Μητροπολιτική τους περι-
φέρεια στὰ δύο, ἢ καὶ περισσότερον, μὲ ἀπώτερο
πάντα σκοπὸ νὰ προαχθοῦν σὲ Μητροπολίτες.

Ὅμως, ἐπειδὴ ἡ Βασιλικὴ αὐτὴ ἐξουσία ἦταν
ἀντίθετη πρὸς τὶς διατάξεις τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν
Κανόνων, ἡ Δ΄ Οἰκ. Σύνοδος (πράξη δ'), παρόντος
καὶ τοῦ Βασιλέως Μαρκιανοῦ, ἀποφάσισε: «Κατὰ
τῶν Κανόνων, πραγματικῶν μηδὲν ἰσχύσει. Οἱ
τοῖς Κανόσι ἐναντιούμενοι τύποι ἄκυροι εἰσί»,
(ΠΗΔΑΛΙΟΝ σελ. κ΄ - κα΄), διὸ καὶ ἡ Βασιλικὴ αὐτὴ
ἐξουσία ἔμεινε τοῦ λοιποῦ, καὶ γιὰ τὸν ἅπαντα χρό-
νο, ἄπρακτος, «διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἠπράκτησεν».
(ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΕΙΩΝ καὶ ΙΕΡΏΝ ΚΑΝΌΝΩΝ, Γ.
Ράλλη - Μ. Ποτλή,τόμ. Β' σέλ. 246-250).

Τοῦτο σημαίνει, ὅτι οὔτε καὶ σήμερα εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ἐκδοθεῖ Προεδρικὸ Διάταγμα, ποὺ νὰ
στηρίζεται σὲ Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες, ἀλλὰ καὶ
σὲ Νόμους, ἐφ’ ὅσον τὴν Ἀπόφαση τῆς Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου ὑπέγραψε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Αὐτο-
κράτορας, γιὰ τὴ μὴ διχοτόμηση Μητροπόλεων
γιατί, ἂν τότε γινόταν τοῦτο ἀπὸ φιλοπρωτία καὶ
φιλαρχία, σήμερα γίνεται καὶ γιὰ λόγους καθαρῶς
πελατειακούς, πέραν τῆς βάρβαρης καταπάτησης
καὶ τοῦ εὐτελισμοῦ τῶν θείων καὶ Ἱερῶν Κανό-
νων, καὶ τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος.

Σήμερα, δυστυχῶς, στὸ θέμα αὐτὸ ἡ βαρβα-
ρότητα καὶ σκαιότατη ποδοπάτηση τῶν Θείων καὶ
Ἱερῶν Κανόνων ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο. Μητρο-
πολίτες ἔχουν, ἀφ’ ἑαυτούς, παραχωρήσει κομμάτι
τῆς Ἐπαρχίας τους σὲ ἀπολελυμένως χειροτονημέ-
νους, βοηθοὺς ψευτοεπισκόπους, οἱ ὁποῖοι κατὰ
τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες στεροῦνται ἐφ’
Ὅρου ζωῆς τῆς ἐνεργοῦ Ἱερωσύνης, ἐπειδὴ δὲν
ἔχουν ποίμνιο, διότι ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ Πρεσβύτερος
καὶ ὁ Διάκονος χειροτονοῦνται «ὁρισμένως», καὶ
δὲν μετατίθενται ( Καν, 15ος Α' Οἰκ. Συν.).

Συγκεκριμένως ἡ Δ' Οἰκ. Σύνοδος Καν. ΣΤ' ὁμο-
φώνως ἀποφάσισε: «Μηδένα ἀπολελυμένως
χειροτονεῖσθαι... Τοὺς δὲ ἀπολύτως χειροτο-
νουμένους ὥρισεν ἡ ἁγία Σύνοδος, ἄκυρον
ἔχειν τὴν τοιαύτην χειροθεσίαν, καὶ μηδαμοῦ
δύνασθαι ἐνεργεῖν, ἐφ’ ὕβρει τοῦ χειροτονή-
σοντος» (Καν. ΣΤ Δ' Οἰκ. Συν.). Καὶ τὸ τραγελα-
φικὸν ἐν προκειμένῳ, τῆς ὅλης ὑποθέσεως εἶναι,
ὅτι ὡς λέγεται, Μητροπολίτες, τὸ κομμάτι αὐτὸ τῆς

Ἐπαρχίας τους ποὺ ἀναφέρεται στὸν ψευτοεπί-
σκοπο, τὸ ἔχουν ἀφαιρέσει καὶ ἀπὸ τὴν Φήμη
τους, γεγονὸς ποὺ σημαίνει, ὅτι ἤδη ἔχουν ὑποστεῖ
ἀπώλεια «τοῦ ἰδίου Βαθμοῦ», (Καν. ΙΒ'  Δ' Οἰκ.
Συν.).

Ἐπειδὴ λοιπὸν στὴν ἐποχὴ τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνό-
δου φίλαρχοι, καὶ ὄχι μόνον, Ἐπίσκοποι ἐνοχλοῦ -
σαν τοὺς Βασιλεῖς, καὶ ἐπειδὴ οἱ ἐνέργειές τους
αὐτές, στὸ νὰ χωρίζεται δηλαδὴ μιὰ Μητροπολιτικὴ
περιφέρεια στὰ δύο, ἦταν παρασάγγας ἔξω καὶ πέ-
ρα ἀπὸ τὶς ἀπαράβατες καὶ ἀπαραχάρακτες διατά-
ξεις τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, (Καν. Α' τῆς Α'
Οἰκ. Συν.), ἡ Δ' Οἰκ. Σύνοδος ἐξέδωσε, μὲ πε-
ρισσὴ αὐστηρότητα, τὸν ΙΒ' αὐτῆς Ἱερὸ Κανόνα
τὸν διαγορεύοντα:

«Ἦλθεν εἰς ἡμᾶς ὡς τινες παρὰ τοὺς ἐκκλη-
σιαστικοὺς θεσμοὺς προσδραμόντες δυνα-
στείαις, διὰ πραγματικῶν τὴν μίαν ἐπαρχίαν
εἰς δύο κατένεμον, ὡς ἐκ τούτου δύο Μητροπο-
λίτας εἶναι ἐν τῇ αὐτῇ ἐπαρχίᾳ. Ὥρισε τοίνυν ἡ
ἁγία Σύνοδος, τοῦ λοιποῦ μηδὲν τοιοῦτον
τολμᾶσθαι παρὰ ἐπισκόπου, ἐπεί, τὸν τοιοῦτο
ἐπιχειροῦντα ἐκπίπτειν τοῦ ἰδίου βαθμοῦ»
(Καν. ΙΒ' Δ' Οἰκ. Συνόδου).

Κατόπιν τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων συνάγεται
ἀβίαστα καὶ ἀναντίρρητα τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἐπ'
οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται, ἀπὸ Νόμο/ Κανονικῆς
ἐπόψεως, ἡ διχοτόμηση Μητροπόλεως σὲ δύο,
ἀλλὰ καὶ ἂν γίνει τοῦτο ὑπάρχει ἀθεράπευτος ἀκυ-
ρότητα, καὶ «ὁ Μητροπολίτης ἐκπίπτει τοῦ ἰδίου
βαθμοῦ» (ἔνθ’ ἀν.).

Καὶ τὸ πλέον τραγελαφικὸν ἐν προκειμένῳ τῆς
ὅλης ὑπόθεσης εἶναι, ὅτι οἱ ἀνύπαρκτοι αὐτοὶ ψευ-
τοεπίσκοποι παίρνουν τὴν θέση, τοῦ δῆθεν πα-
ραιτηθέντος Μητροπολίτη τους, ἢ τοῦ ἀποβιώσαν-
τος, εἴτε ὁρίζονται καὶ γίνονται ἀποδεκτοὶ ὡς ὑπο-
ψήφιοι γιὰ τὴν πλήρωση κενῆς θέσεως Μητροπο-
λιτικῆς περιφέρειας.

Τέλος, ἂν προκύψουν Ἐθνικοὶ λόγοι, τότε θὰ
ὑπερισχύσουν τὰ Κανονικὰ καὶ Ἐθνικὰ δίκαια, «...
εἴ τις ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας ἐκαινίσθη πόλις, ἢ
αὖθις καινισθείη, τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις
τύποις καὶ ἡ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων
τάξις ἀκολουθείτω» (Καν, ΛΗ' ΣΤ Οἰκ. Συν. καὶ IV
Δ' Οἰκ. Συν. πρβλ. Καν. ΙΒ' Δ' Οἰκ. Συν.).

Τοῦτο ἀκριβῶς ἰσχύει, ἀδελφοί, καὶ γιὰ τὶς
Ἑλληνικὲς Χῶρες Μακεδονίας, Θρᾴκης, τὰ Δωδε-
κάνησα, τὴν Κρήτη, καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀλλὰ δυσ -
τυχῶς δὲν διεκδικοῦνται αὐτὰ τὰ Κανονικὰ καὶ
Ἐθνικὰ δίκαια ἀπὸ τὴν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία μας
καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὅμως ἂς ἐλπίσουμε,
ὅτι τελικὰ θὰ διεκδικηθοῦν καὶ μάλιστα τὸ συντομό-
τερο, γιὰ τὸ καλό τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας μας
καὶ τῆς ἔνδοξης Χώρας μας, γιατί «οἱ καιροὶ οὐ
μενετοί...».

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

2130/09.09.2016) ὁ πρ. Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ.
Κοινότητος Ἱερομ. Δαμασκηνός, Ἱ. Κ. Φιλα-
δέλφου, ἔγραφε:

«...ὅσα ἀναφέρω διὰ τὴν μὴ ἐγκυρότητα τῶν
μυστηρίων τῶν ἑτεροδόξων, τοῦ φρονήματος
τοῦ ἁγίου Πορφυρίου ἐπ’ αὐτῶν καὶ τοῦ Ἁγί-
ου Παϊσίου, ταυτίζονται ἀπολύτως πρὸς τὸ
διαχρονικὸν ἁγιορειτικὸν φρόνημα καὶ τὴν
ἁγιορειτικὴν διαχρονικὴν
παράδοσιν. Ἐποιησάμην
πρὸς τοῦτο ἱστορικὴν ἐπι-
στημονικὴν ἔρευναν, κατα-
φυγὼν ἐπὶ τὰς πηγὰς τῆς
Ἁγιορειτικῆς ἱστορίας, αἵτι-
νές εἰσιν τὰ ἀρχεῖα τῶν Ἱ.
Μονῶν, διὸ καὶ ἀνευρὼν τὸ
κλασσικὸν πρακτικόν τῆς
28ης Σεπτεμβρίου (11ης
Ὀκτωβρίου) 1979 Ἐκτάκτου
Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως…
Δίδω εἰς τὴν δημοσιότητα,
ὡς ἱστορικός, ὅσα συνεζητή-
θησαν περὶ τῶν μυστηρίων
τῶν ἑτεροδόξων εἰς τὴν
ἱστορικὴν ταύτην Ἔκτακτον
Διπλῆν Ἱερὰν Σύναξιν… Αἱ
βαπτίσεις ἐν Ἁγίῳ ὄρει ἑτε-
ροδόξων συνεχίσθησαν μέ-
χρι σήμερον. Ἐπιλεκτικῶς
ἀναφέρω τὸν βαπτισμὸν καὶ
χειροτονίαν τοῦ Σταυρονι-
κητιανοῦ Ἱ. Ἀμβροσίου,
πρώην Ρωμαιοκαθολικοῦ
ἱερέως. Οὗτος βαπτισθεὶς
τὴν δεκαετίαν τοῦ 1980 ἐν τῇ Μονῇ, ἐχειροτο-
νήθη ἐν Αὐτῇ ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Κυδω-
νίας κ. Εἰρηναίου, νῦν Ἀρχιεπισκόπου Κρή-
της. Ὁμοίως πρὶν ἀπὸ τινας ἑβδομάδας ἡ Ἱ. Μ.
Παντοκράτορος, τὴν 7ην Αὐγούστου ἐβάπτισε
δύο πρώην Ρωμαιοκαθολικούς».

Παρεπέμψαμεν τὸ ἐρώτημα πρὸς ὅν ἀπηυ-
θύνθη, καὶ δημοσιεύομεν σήμερον ἀκολούθως
τὴν ἀπάντησιν.
AΠΑΝΤΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ἕνα εἶναι τὸ Βάπτισμα, τὸ «κατὰ ἀλήθειαν βά-

πτισμα» (ΜΖ´ Ἁγ. Ἀποστόλων), δηλαδὴ τὸ «κατὰ
τὴν τοῦ Κυρίου διαταγήν, καὶ τὴν τῶν θείων Ἀπο-
στόλων, καὶ πατέρων παράδοσιν» (Ζωναρᾶς,
Σύνταγμα Κανόνων 2, 62). Γιὰ τὸν λόγο αὐτό,
ὅποιος δὲν βαπτίζει τοὺς ἀπὸ αἱρετικῶν ἐρχομέ-
νους, καθαιρεῖται, «ὡς γελῶν τὸν σταυρόν, καὶ
τὸν τοῦ Κυρίου θάνατον, καὶ μὴ διακρίνων ἱερέας
ψευδοϊερέων» (ΜΖ´ Ἁγ. Ἀποστόλων. Βλ. καὶ ΙΘ´
καν. Α´ Οἰκ. Συνόδου).

Τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν κατὰ τὸν ΞΗ´κανό-
να τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων εἶναι ἄκυρο καὶ δὲν ἐντάσ-
σει τοὺς βαπτισθέντες στὴν Ἐκκλησία. Λογίζεται
δὲ ὡς «μὴ γενόμενο» (Βαλσαμών, Σύνταγμα Κα-
νόνων 2, 88).

Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς κανόνες κάμνουν ἀποδεκτὸ τὸ
βάπτισμα τῶν «ἀπὸ αἱρετικῶν» σὲ κάποιες εἰδικὲς
περιπτώσεις καὶ ὄχι γενικῶς. Ἔτσι ὁ Ζ´ κανόνας
τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐντέλλεται νὰ μὴ
ἀναβαπτίζωνται ὅσοι «περὶ τὸ βάπτισμα κατ᾽
οὐδὲν ἡμῖν διαφέρονται» (Ζωναρᾶς, Σύνταγμα Κα-
νόνων 2, 188. Βλ. καὶ 95ο τῆς ΣΤ´ Οἰκουμ. Συνό-
δου, Α´ τοῦ Μ. Βασιλείου),  ὅσοι, δηλαδή, βαπτί-
σθηκαν στὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ μὲ τριττὴ
κατάδυση καὶ ἀνάδυση εἰς τύπον τῶν Τριῶν Προ-
σώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τῆς Ταφῆς καὶ Ἀνα-
στάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου.  Ὁ Μ. Βασίλει-
ος στὸν Α´ κανόνα του τὸ τονίζει κατηγορηματικῶς:
«Ἐκεῖνο γὰρ ἔκριναν οἱ παλαιοὶ δέχεσθαι βάπτι-
σμα, τὸ μηδὲν τῆς πίστεως παρεκβαῖνον». 

Εἶναι φανερὸ ὅτι αὐτὴ ἡ  οἰκονομία δὲν μπορεῖ
νὰ ἐφαρμοσθῆ στοὺς Παπικοὺς ἢ τοὺς Προτε-
στάντες γιὰ δύο λόγους: 

1. Δὲν ὀρθοδοξοῦν ὡς πρὸς τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας
Τριάδος (Filioque).

2. Δὲν εἶναι τὸ βάπτισμά τους σύμφωνο μὲ τὴν

Ἁγιογραφικὴ καὶ Πατερικὴ προτροπή (γίνεται διὰ
ραντισμοῦ). 

Ἡ Βαπτισματικὴ Θεολογία ὁμιλεῖ γιὰ ἀπο-
δοχὴ τοῦ βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν καὶ πα-
ράλληλα παραδέχεται τὴν παραμονὴ στὶς
αἱρετικὲς δοξασίες κάθε ἀποκοπείσης ὁμάδος
ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας. Κατὰ συνέ-
πεια τὸ περιεχόμενο τοῦ Ζ´ κανόνα τῆς Β´ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν ὑπο-
δοχὴ τῶν ἐπιστρεφόντων στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν

αἵρεση, δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρ-
μοσθῆ ἐδῶ.

Ἄρα, ἀφοῦ οἱ αἱρετικοὶ ἐπα-
νέλθουν ἐν μετανοίᾳ στὴν Μία
Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθόδοξο
Ἐκκλησία, πρέπει νὰ βαπτί-
ζωνται κανονικῶς, ἀκολου-
θοῦντες «ἐν πᾶσι τοῖς δόγμασι
τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας» (Η´
καν. Α´ Οἰκ. Συνόδου), ἐπειδή,
κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο, «οὐκ
ἐβαπτίσθησαν οἱ μὴ εἰς τὰ πα-
ραδεδομένα ἡμῖν βαπτισθέν-
τες» (Α´καν.).

Ἐπιπλέον οἱ Παπικοί, Προτε-
στάντες κ.λπ. ἔχουν ἀποκλίνει
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ
ὡς ἐκ τούτου ἔχει διακοπεῖ σ᾽
αὐτοὺς ἡ Ἀποστολικὴ διαδοχή.
Συνεπῶς τὰ Μυστήριά τους
εἶναι ἄκυρα. Ἄλλωστε, ἐμπί-
πτουν σὲ εἴκοσι περίπου αἱρέ-
σεις συμπεριλαμβανομένης καὶ
τῆς παραποιήσεως τοῦ Μυστη-
ρίου τοῦ Ἱεροῦ Βαπτίσματος
(Βλ. Ἀρχιμ. Κ. Κωστοπούλου,

Ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση, σ. 90 κ. ἑξ.).
Ἡ ἀποδοχὴ τῶν μυστηρίων τῶν αἱρετικῶν τι-

μωρεῖται μὲ καθαίρεση (βλ. ΜΣΤ´ Ἁγ. Ἀποστό-
λων), διότι ὁ ἀποδεχόμενος αὐτά, κατὰ τὸν Ζω-
ναρᾶ, δηλώνει σαφῶς ὅτι ὁμοφρονεῖ μὲ τὴν αἵρε-
ση (Σύνταγμα Κανόνων 2, 61).

Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Δονατιστὲς δὲν ἀποκηρύχθη-
καν, ἐπειδὴ ἐφήρμοζαν ἀκρίβεια ὡς πρὸς τὸ βάπτι-
σμα, ἀπορρίπτοντες τὴν οἰκονομία. Κατὰ τὸν Θεο-
δώρητο, «οὗτοι κατὰ τὴν αἵρεσιν τοῖς Ἀρείου» ὁμοι-
άζουν (PG 83, 424B. Βλ. θέση Ἱ. Αὐγουστίνου,
ΘΗΕ 5, 167). Kαταδικάσθηκαν, λοιπόν, πρωτί-
στως γιὰ τὶς αἱρετικές τους θέσεις καὶ γιὰ τὶς ἐπακο-
λουθήσασες κακοδοξίες: Συνέπηξαν δική τους
«ἐκκλησία» ποὺ διεχώριζε τὴν θέση της σὲ πολλὰ
σημεῖα ἀπὸ τὴν Μία Καθολικὴ Ἐκκλησία, ὅπως
στὴν αὐστηρότερη στάση τους, ἔναντι αὐτῶν οἱ
ὁποῖοι δὲν παρέμειναν ἀκλόνητοι στὶς χριστιανικὲς
πεποιθήσεις κατὰ τοὺς διωγμούς, στὴν μὴ ἀπο-
δοχὴ τῆς ἐγκυρότητος τῶν Μυστηρίων, τὰ ὁποῖα
ἐτελοῦντο ἀπὸ ἠθικὰ ἀναξίους κληρικοὺς κ.ἄλ. (Βλ.
Σκουτέρη, Ἱστορία Δογμάτων, 2004, σ. 670, Φειδᾶ,
Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α´, 1992, σ. 306).

Βάσει τῶν ἀνωτέρω, παραδείγματα ὅπως τοῦ
Ἁγίου Μελετίου ἢ τοῦ Ἁγίου Ἀνατολίου Κωνσταν-
τινουπόλεως δὲν εὐσταθοῦν, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸ
κακόδοξο περιεχόμενο τῆς Βαπτισματικῆς Θεολο-
γίας. Κι αὐτὸ γιατὶ ὁ μὲν Ἅγιος Μελέτιος Ἀντιοχεί-
ας (+381), ὁ ὁποῖος εἶχε συνταχθεῖ μὲ τὴν παρά-
ταξη τῶν μετριοπαθῶν ἡμιαρειανῶν Ὁμοίων
(359), ἀλλὰ ἀργότερα διετράνωσε τὴν Ὀρθόδοξη
θέση του (βλ. Μ.Ο.Χ.Ε. τ. 11, σ. 312, Παπαδο-
πούλου, Πατρολογία Β´, σ. 445), δὲν ἀναβαπτί-
σθηκε -ἂν καὶ στὶς πηγὲς δὲν στηρίζεται τὸ γε-
γονὸς ὅτι ἐδέχθη τὸ βάπτισμα ἀπὸ ἀρειανό ἢ
ἡμιαρειανό-  βάσει τοῦ κρατοῦντος ἐκκλησιαστι-
κοῦ ἔθους, τὸ ὁποῖο τελικῶς μορφοποιήθηκε μὲ
τὸν Ζ´ κανόνα τῆς Β´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. 

Κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος,
ἂν καὶ ἀρχικὰ ἀποκρισάριος τοῦ Διοσκόρου Ἀλε-
ξανδρείας στὴν Κωνσταντινούπολη (Μ.Ο.Χ.Ε. τ.
2, 418) οὐδέποτε τὸν ἀκολούθησε στὶς δογματικές
του ἀκρότητες (Χρήστου, Ἑλλ. Πατρ. 4, 330).
Ἀντιθέτως ὡς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
ἂν καὶ προκρίθηκε στὴν θέση αὐτὴ (449) «ἴσως
καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Διοσκόρου» (Στ. Παπαδο-
πούλου, Πατρολογία Γ´, σ. 690), συγκροτεῖ τὴν Δ´
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (451) καὶ καταδικάζει τὸν
Διόσκορο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ κ. Βλ. Φειδᾶς ἐλεγχόμενος
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ πολιτικὴ ὀφείλει νὰ χρησιμοποιεῖ ὡς ἐργαλεῖα
τὰ διδάγματα τῆς Ἱστορίας καὶ τὶς διαχρονικὲς πο-
λιτιστικὲς συνεισφορὲς τῶν Λαῶν, γιὰ νὰ εἶναι
ἀποτελεσματική, δίκαιη πρὸς ὄφελος τῆς ἀνθρω-
πότητας. Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς κληρονόμησε τὸν με-
γαλύτερο πολιτισμὸ εἰς τὴν παγκόσμια ἱστορία.
Δὲν εὐθύνεται ὅμως γιὰ αὐτό, ἀλλὰ καὶ οὔτε γιατί
οἱ πρόγονοί μας δοξάζονται διαχρονικὰ ὡς μονα-
δικοὶ θεμελιωτὲς τῆς πορείας τῆς ἀνθρωπότητας.
Εὐθύνεται ὅμως γιὰ τὶς ὀλέθριες πολιτικὲς ἐπιλο-
γές του, γιὰ τὰ ἀνεπανόρθωτα λάθη τῶν Πολι-
τικῶν  Ἡγεσιῶν του. Ὀλέθρια λάθη τὰ ὁποῖα
ἔχουν προκαλέσει τεράστιες ζημίες εἰς τὸ Ἔθνος,
ἀλλὰ οὐδεμία ζημία σὲ ἄλλους Λαούς. Οἱ Ἕλλη-
νες δὲν εἶναι σωβινιστές, διότι ὡς Λαὸς δὲν συνει-
δητοποιήσαμε ποτὲ τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀνεκτίμητη
ἀξία τῆς κληρονομιᾶς τῶν προγόνων μας, ἀλλὰ
οὔτε μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ λάθη μας, τὰ ὁποῖα ἐπα-
ναλαμβάνομε. Ἡ ψευτο-ὑπερηφάνεια, ἡ ὁποία
προβάλλεται εἰς τὸ προσκήνιο τῆς καθημερινότη-
τάς μας, εἶναι τὸ γλειφιτζούρι τῶν ἀποτυχιῶν μας. 

Ἡ μεγάλη κρίση ποὺ ἐδῶ καὶ 7 χρόνια βιώνει ὁ
Λαός μας,  μοναδικὴ εἰς τὴν σύγχρονη Ἱστορία
του, ὅπως ἔχει ἐπανειλημμένως τονισθεῖ ἀπὸ τὸν
γράφοντα, δὲν εἶναι μόνο οἰκονομική. Εἶναι κρίση
ποὺ προκάλεσε ἡ ἀνεύθυνη συμπεριφορὰ τοῦ
πολιτικοῦ συστήματος, ὁ κομματισμὸς καὶ οἱ πολι-
τικὲς του ἡγεσίες ποὺ πληρώνει καὶ πάλιν ὁ Λαὸς
καὶ οὐδείς ἄλλος.

Κάθε κρίση εἶναι ἀντιμετωπίσιμη, ὅταν  ὅμως
γνωρίζει κανεὶς τὰ πραγματικὰ αἴτια καὶ τοὺς
ὑπαίτιους αὐτῆς. Δυστυχῶς ὅμως δὲν συμβαίνει
αὐτὸ εἰς τὴν Χώρα μας. Τουναντίον γιὰ τὸν ἀπο-
προσανατολισμὸ τοῦ Λαοῦ μας χρησιμοποιεῖται
καὶ πάλιν μία μεθοδικὴ καὶ ἀστείρευτη προπαγάν-
δα. Μεταξὺ ἄλλων ἰσχυρίζεται ἀκόμη ὅτι ἡ ἀπά-
θεια καὶ παραλυσία τοῦ Λαοῦ ὀφείλεται δῆθεν σὲ
«ἀεροψεκασμό», ἕνα νέο γλειφιτζούρι, καὶ ὄχι εἰς
τὴν ἔντονη πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ὑφίσταται κα-
θημερινῶς  ἀπὸ μηχανισμοὺς τοῦ καταρρέοντος
σάπιου πολιτικοῦ συστήματος. 

Ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς κρίσης ὁ Λαὸς μας βομ-
βαρδίζεται σφοδρότατα μὲ συναισθήματα ἐνοχῆς,
ἀλλὰ καὶ μὲ ἄκρως ταπεινωτικὲς  προσβολὲς τῆς
Πατρίδος καὶ τῆς Ἱστορίας του. Ἡ ἀφέλεια καὶ ἡ
ἐσωστρέφειά του, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀνέκαθεν  χαρα-
κτηρίζεται, τὸν ἐμποδίζει νὰ ἀντιληφθεῖ τὰ ἐπικίν-
δυνα παιχνίδια ποὺ παίζονται εἰς βάρος του ἀπὸ
παράγοντες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος μὲ τὶς ὁδη-
γίες τῆς Ε.Ε. καὶ τῶν Θεσμῶν. Ἦρθε ὅμως ἡ ὥρα
νὰ ἀντιδράσει καὶ νὰ δώσει τώρα ἕνα μάθημα
Ἱστορίας εἰς τοὺς ἀδέσποτους καὶ ἀνιστόρητους
ἐθνοκτόνους, ἀλλὰ καὶ τοὺς Gauleiter τῆς Ε.Ε. καὶ
τῶν Θεσμῶν, οἱ ὁποῖοι ἐγκαταστάθηκαν εἰς τὴν
Ἑλλάδα. 

Ἡ Ἱστορία εἶναι ὁ ὁδηγὸς τῆς ἀνθρωπότη-
τας, ὁμιλεῖ ἀπὸ μόνη της, χωρὶς χειραγώγη-
ση. Ὅσο περισσότερο ἐντείνεται ἡ κρίση τό-
σο ἐντονότερα κραυγάζει ἐναντίον τῶν ἐμπό-
ρων τῆς φτώχειας καὶ τοῦ τρόμου ποὺ εὐθύ-
νονται γιὰ τὴν ἀπόγνωση τῆς ἀνθρωπότητας,
ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Βαρύτατο εἶναι
τὸ τίμημα ποὺ πλήρωσε τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος. Ἡ
διαμάχη εἰς τοὺς κόλπους τῆς Χριστιανοσύνης καὶ
τὸ Μεγάλο Σχίσμα (1054),  ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια
τὸν ἀφελληνισμὸ 6 ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων
τῆς Νοτίου Ἰταλίας καὶ Σικελίας (Magna Grecia).
Ἀλλὰ καὶ ἡ διοργάνωση 26 λῃστρικῶν Σταυρο-
φοριῶν τῶν Ἀγγλοσαξόνων κατὰ τῆς πλού-
σιας Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ποὺ ὁδήγη-
σαν εἰς τὴν ἐξασθένηση καὶ τὴν ὑποταγὴ της
εἰς τοὺς Ὀθωμανούς. Ἡ τραγῳδία τῆς Μικρασια-
τικῆς Καταστροφῆς, ὡς συνέπεια  τῶν λαθῶν τῆς
Πολιτικῆς Ἡγεσίας ἀλλὰ καὶ τῆς στήριξης τοῦ
Κεμὰλ κυρίως ἀπὸ τὴν Γερμανία. Ἡ ἀντιπαράθε-
ση τῶν Ἀγγλοσαξόνων μὲ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση,
μὲ τὴν λήξη τοῦ 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, γιὰ τὸ
μοίρασμα τοῦ «οἰκοπέδου τῶν Βαλκανίων», ἡ
ὁποία ὡς ἦταν ἀναμενόμενο, ὁδήγησε σὲ μία νέα

τραγῳδία τοῦ Ἐμφυλίου, ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν
συνῆλθε ἀκόμη ἡ Πατρίδα μας.  Ἡ ἄρνησή τους
γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα, μὲ
ὅλες τὶς συνέπειες. Καὶ τέλος ἡ ἐνθάρρυνση τρί-
των νὰ ἀμφισβητοῦνε τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα
τῆς Χώρας μας.

Δὲν ἀνεχόμαστε ἄλλο πιὰ τὶς συμπεριφορὲς
τῶν ἀλαζόνων καὶ αὐτοαποκαλούμενων «εὐφυῶν
καὶ ἠθικολόγων» π.χ. μιζαδόρων καὶ διαφθορέων
Ἀγγλοσαξόνων, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς χαίρουν τοῦ
θαυμασμοῦ παραγόντων τοῦ πολιτικοῦ συστήμα-
τος, ἀλλὰ καὶ μέρους τῆς σιωπούσας πνευματικῆς
ἡγεσίας τῆς Χώρας μας, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ ἑκατονταε-
τηρίδες  καταλῃστεύουν καὶ λεηλατοῦν κυριολεκτι-
κά, μέχρις αἱμορραγίας τὴν  Ἀφρική, Μέση Ἀνατο-
λή, Ἀσία, Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ διεξήγαγαν τὸ με-
γαλύτερο δουλεμπόριο ἀνθρώπων εἰς τὴν Ἱστο-
ρία τῆς ἀνθρωπότητας, μὲ πρωταγωνίστρια τὴν
Ὁλλανδία. Εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι εὐθύνονται γιὰ
τοὺς 2 Παγκόσμιους Πολέμους, ἐξαιτίας τῆς γεω-
πολιτικῆς ἀντιπαλότητάς τους, καὶ αἱματοκύλησαν
τὴν ἀνθρωπότητα. Γιὰ τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ
Ἰσλάμ, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐγκληματικὲς ἐπεμβάσεις των
εἰς τὴν Ἰνδοκίνα, Βιετνάμ, Κούβα, Κονγκό, Αἴγυ-
πτο, Χιλή, Ἀφγανιστάν, Ἰράν, Ἰράκ, Παλαιστίνη,
Σομαλία, Σουδάν, Λιβύη, Συρία καὶ σὲ πολλὲς
ἄλλες χῶρες. Καὶ τέλος μὲ τὴν Παγκοσμιοποίηση,
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δικό τους ἐφεύρημα καὶ τερα-
τούργημα, χρησιμοποιοῦν τώρα τὸ τεράστιο δί-
χτυο τῶν ἰσχυρότατων Πολυεθνικῶν  Ἑταιρειῶν
των, οἱ ὁποῖες μὲ τὶς μίζες διαφθείρουν τοὺς πολι-
τικοὺς, γιὰ νὰ διαλύουν καὶ νὰ τρομοκρατοῦν τὶς
φτωχοποιημένες κοινωνίες, νὰ ἐλέγχουν τὶς Κυ-
βερνήσεις καὶ Κοινοβούλια, τὶς οἰκονομίες ὅλων
τῶν χωρῶν τοῦ πλανήτη, καταβάλλοντας μόλις
1% φόρο. Ἀποκομίζοντας φορολογικὰ ὀφέλη τρι-
σεκατομμυρίων δολλαρίων ἐτησίως, καὶ δεκάδες
τρισεκατομμύρια ἀπὸ τὸ ἐμπόριο. Ἐνῷ οἱ Μη-
τρικὲς Ἑταιρεῖες, ποὺ ἔχουν τὴν ἕδρα τους εἰς τὶς
Ἀγγλοσαξονικὲς χῶρες, δὲν δημοσιεύουν, ὡς
ὀφείλουν, τὰ ὀνόματα τῶν ἰδιοκτητῶν καὶ μεγαλο-
μετόχων!

Ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ὀφείλει νὰ γνωρίζει ὅτι ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης ὅλοι οἱ διεθνεῖς ἀναλυτὲς ὑπο-
στηρίζουν τὴν ἄποψη, ὅτι τὸ χρέος τῆς Χώρας
μας δὲν εἶναι βιώσιμο καὶ μὴ ἐξυπηρετήσιμο εἰς
τὸ αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ ἄποψη τοῦ
Dominique Strauss-Kahn ὁ ὁποῖος συνέστησε
στὴν τότε Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἐξυ-
πηρέτησή του. Γιὰ τὴν ἄποψη αὐτὴ ὁ Strauss-
Kahn ἀποπέμφθηκε(19.05.11) ἀμέσως ἀπὸ τὴν
Ἡγεσία τοῦ ΔΝΤ, ἐνῷ ἡ  Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση
ὑπὸ τὴν πίεση τῶν Ἀγγλοσαξόνων Δανειστῶν
δέχθηκε τὴν ἐπιβολὴ τῆς ΤΡΟΪΚΑ/Θεσμῶν μὲ
τὰ θανατηφόρα Μνημόνια. Ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ὅτι ἡ
ἀποπομπὴ ἀπὸ τὸ Εὐρὼ καὶ ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὴν
Δραχμὴ θὰ εἶναι  καταστρεπτικὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Ὅμως ἡ ἐμμονὴ τῶν Δανειστῶν νὰ ἐπιβάλουν συν -
εχῶς νέα Μνημόνια, ἀποδεικνύει τελείως τὸ ἀντίθε-
το: ὅτι ἐπιδιώκουν σκόπιμα τὴν δυσθεώρητη αὔξη-
ση τοῦ χρέους τῆς Ἑλλάδος, τὴν ὁλοσχερῆ φτωχο-
ποίηση τοῦ Λαοῦ μας, γιὰ νὰ ὑποτάξουν τὴν Πατρί-
δα μας, νὰ ἐκποιήσουν ὅλη τὴν Χώρα, τὰ Ἱστορικὰ
Μνημεῖα, τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο, ΑΟΖ, πετρέλαιο, ἀέριο
κ.ἄ. καὶ νὰ μετατρέψουν τοὺς Ἕλληνες σὲ  κολ-
λήγους τῆς ἀπαξιωμένης Γερμανικῆς Εὐρώ-
πης.

Ὅμως οἱ  ἔμποροι τῆς φτώχειας καὶ τοῦ τρό-
μου ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν ὅτι οὐδείς Λαὸς πε-
θαίνει ἀπὸ τὶς συνέπειες μιᾶς οἰκονομικῆς κρί-
σης. Φέτος ἡ Πατρίδα μας ἑορτάζει τὴν 196η
Ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Ἐμεῖς οἱ Ἕλλη-
νες ὀφείλουμε ὄχι μόνον τιμὴ καὶ σεβασμὸ εἰς
τοὺς ἥρωες τοῦ 21, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔμπρακτη
ἀπόδειξη καὶ Ἱερὸ Ὅρκο ὅτι τώρα θὰ ὑπερασπι-
σθοῦμε τὴν Πατρίδα μας κατὰ τῆς νέας κα-
τοχῆς, μὲ κάθε μέσο καὶ πρὸς Πᾶσα  κατεύθυν-
ση. Μὲ τὸ Λάβαρο τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 21, γιὰ
νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἑαυτόν μας καὶ τὴν ἀξιοπρέ-
πειά μας.

Οἱ ἔμποροι τῆς πτώχειας, τοῦ τρόμου 
καὶ ἡ ἀπόγνωσις τῆς ἀνθρωπότητος

-ἡ συνέχεια τοῦ ἀγῶνος τῆς 25ης Μαρτίου 1821-
Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης

Ποία ἡ δρᾶσις
τῶν παπικῶν σχολείων;

ἐπιρροὴ τῶν ξένων δακτύλων πρὸς τὰς νέας γενεάς, ἀλλὰ κυρίως
ἡ κρατικὴ ἐπέμβασις ξένης ἐμπνεύσεως εἰς ὅλα τὰ δημόσια σχολεῖα
τῆς Χώρας. Ἡ ἐπέμβασις αὐτὴ γίνεται διὰ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκτάκτου ὀργανώσεως τῆς θε-
ματικῆς ἑβδομάδος. Διὰ τὸ μὲν πρῶτον ἡ Ἱεραρχία ἐπείσθη ἀπὸ
τὴν εἰσήγησιν τοῦ Σεβ. Ὕδρας εἰς τὸ νὰ μὴ ἀντιδράση, ἕως ὅτου θὰ
εἶναι ἀργὰ ἤδη, ἐνῶ διὰ τὸ δεύτερον προσφάτως ἀπεκαλύφθη
ποῖοι ἄνθρωποι εὑρίσκονται εἰς τὸ παρασκήνιον. Συμφώνως πρὸς
τὴν ἱστοσελίδα dimokratianews.gr τῆς 13ης Φεβρουαρίου 2017:

«Συνεχίζω τὴν ἔρευνα, γιὰ νὰ βρῶ τοὺς «φορεῖς» ποὺ ἔχουν
ταχθεῖ νὰ ὑλοποιήσουν τὶς δραστηριότητες τῆς «Θεματικῆς
Ἑβδομάδας» καὶ πάω κατευθεῖαν στὰ «σκληρὰ» γιὰ τὴν
«ἔμφυλη ταυτότητα». Παραπέμπομαι ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἱστο-
σελίδα στοὺς φορεῖς καὶ ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ὁ κύριος φορέας
ποὺ θὰ ξεδιπλώσει τὴν ἐκπαίδευση τῶν γυμνασιοπαίδων στὸ
ἀντικείμενο τῆς «ἔμφυλης ταυτότητας» εἶναι τὸ «ΑΝΤΙΓΟ-
ΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης καὶ Τεκμηρίωσης γιὰ τὸν ρατσι-
σμό, τὴν οἰκολογία, τὴν εἰρήνη καὶ τὴ μὴ βία». Διαβάζω ὅτι
εἶναι μία μὴ κερδοσκοπικὴ ὀργάνωση. Κλικάρω τοὺς συνεργά-
τες της, δηλαδὴ τὸ Δ.Σ., γιὰ νὰ δῶ περὶ τίνος ἀκριβῶς πρόκει-
ται. Καὶ ἐκεῖ μὲ περιμένει μιά πολὺ μεγάλη ἔκπληξη, καθὼς
ἔκαναν παρέλαση κάποιοι ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς καὶ μὴ ἐξαιρετέ-
ους ἐθνομηδενιστές. Πρόεδρος εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος Γεωργό-
πουλος, ὑποψήφιος μὲ τοὺς Οἰκολόγους. Ἀντιπρόεδρος εἶναι ὁ
Μιχάλης Τρεμόπουλος, ὑποψήφιος μὲ τοὺς Οἰκολόγους καί
ἕνας ἐκ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς ὕπαρξης «μακεδονικῆς» γλώσ-
σας καὶ τῶν δικαιωμάτων τῆς ἀνύπαρκτης «μακεδονικῆς μει-
ονότητας» (σχετικὰ βίντεο καὶ δηλώσεις του ὑπάρχουν στὸ
διαδίκτυο. Ἐπίσης, πρωτοπόρος στὴ γυμνὴ ποδηλατοδρομία
τῆς Θεσσαλονίκης). Τὸ καλύτερο: Διευθυντὴς εἶναι ὁ Ἀθανά-
σιος (Νάσος) Θεοδωρίδης, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ «δίγλωσση»
ἱστοσελίδα -στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ «μακεδονική»-, στὴν ὁποίαν
ἔχει ἀναρτημένη συνέντευξή του, ἐντός τῆς ὁποίας ἀναφέρε-
ται σὲ ἐθνοκάθαρση ποὺ ἔκαναν οἱ Ἕλληνες στὴν Τριπολιτσά,
στὶς σφαγὲς ποὺ ὑπέβαλε ὁ Ν. Ζέρβας στοὺς Τσάμηδες στὴ
διάρκεια τῆς Κατοχῆς καὶ πολλά, πραγματικὰ πολλὰ ἄλλα
ἀνθελληνικὰ μηνύματα».

Ἡ πρωτοβουλία βεβαίως μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγω-
γήσεως, τὴν ὁποίαν ἤδη εἶχεν ἐξαγγείλει ὁ κ. Φίλης καὶ συνεχίζει μὲ
τὸν πλάγιον τρόπον τῆς «θεματικῆς ἑβδομάδος» ὁ κ. Γαβρόγλου
δὲν εἶναι ἑλληνικῆς ἐμπνεύσεως, ἀλλὰ ὑπαγορευμένη ἀπὸ τὴν
«προηγμένην» Εὐρώπην. Ὡς πληροφορούμεθα ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ.
Jon Moskowitz εἰς τὴν ἱστοσελίδα fatherly.com τῆς 2ας Νοεμβρίου
2016, ποὺ μετεφράσθη διὰ τὸν Ο.Τ.:

«Οἱ Ὁλλανδοὶ ἀρχίζουν τὴ διδασκαλία στὸ νηπιαγωγεῖο γιὰ
τὸν παιδικὸ ἔρωτα κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς ἐτήσιας «ἑβδομάδας
ἀνοιξιάτικου πυρετοῦ». Ἡ Νορβηγία ἔχει τὸ "Puberteten", μία
χαρωπὴ σειρὰ βίντεο γιὰ τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση γιὰ
παιδιὰ 8 ἕως 12 ἐτῶν ποὺ σοκάρει ἀκόμα καὶ ὅσους ἔχουν συν-
δρομητικὴ τηλεόραση. Καί, στὴ Σουηδία, στὸ δημοτικὸ σχολεῖο
τὰ παιδιὰ παρακολουθοῦν βίντεο σχετικὰ μὲ τὰ ὄργανα ἀνα-
παραγωγῆς τους πρὶν ἀπὸ τὴν ἐνασχόληση μὲ δυσκολώτερα
ζητήματα σὲ μεγαλύτερες τάξεις… Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἡ
ἐκπαίδευση «Σὲξ καὶ σχέσεις» εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους
τούς μαθητὲς ἀπὸ 11 χρονῶν καὶ πάνω. Ἀλλὰ συχνὰ αὐτὰ τὰ
μαθήματα τοποθετοῦνται στὸ τέλος τοῦ ἔτους, ὡς μία μονοή-
μερη διάλεξη. Ἐπίσης, οἱ γονεῖς ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ πά-
ρουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ τὴν τάξη, ἂν ἀντιτίθενται μὲ τὸ θέμα
- καὶ πολλοὶ τὸ κάνουν».

Μπορεῖ ἡ Προτεσταντικὴ Εὐρώπη νὰ ἔχη τὰ σκῆπτρα, ἀλλὰ συν -
επικουρεῖ καὶ ὁ Παπισμός, ὁ ὁποῖος κάνει βήματα πρὸς τὴν ἰδίαν
κατεύθυνσιν. Ὡς ἀναφέρει τὸ ἄρθρον εἰς τὴν συνέχειαν:

«Τὸ Βατικανὸ ἔχει ἕνα ἴδιον πρόγραμμα; Ὄχι ἀκριβῶς.
Ὅμως, ὁ Πάπας Φραγκίσκος καὶ οἱ συνεργάτες του ἔκαναν
ἀναθεώρηση στὶς κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὴν ἐκκλησια-
στικὴ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση πρόσφατα. Αὐτοὶ οἱ νέοι
κανόνες πυροδότησαν ἀντιπαράθεση σὲ ὅλο τὸν Ρωμαιοκαθο-
λικὸ κόσμο, ὄχι ἐπειδὴ τάχθηκαν (οἱ κανόνες) κατὰ τῆς σε-
ξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στὸ σχολεῖο, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὴν
ὑποστηρίζουν. Συντηρητικοὶ χριστιανοὶ ἐπικριτὲς λένε ὅτι οἱ
νέες κατευθυντήριες γραμμὲς θέτουν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ σε-
ξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ ἔξω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν
γονιῶν του. Ἄλλες ἀντιρρήσεις γιὰ τοὺς νέους κανόνες εἶναι
ὅτι: Συνιστοῦν τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια νὰ τὴ διδαχθοῦν μα-
ζί. Δὲν ἐνθαρρύνουν τὴν ἀγαμία. Δὲν καταδικάζουν ρητὰ τὴ
μοιχεία, τὴν πορνεία, τὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴν κατὰ μόνας
ἁμαρτία, καὶ τὴ χρήση τῶν προφυλακτικῶν. Τέλος, χρησιμο-
ποιοῦν τὸν Elton John (σημ. Ο.Τ. γνωστὸν διὰ τὸν προσωπικόν
του βίον) ὡς παράδειγμα ἑνὸς «ταλαντούχου διάσημου» προ-
σ ώπου».

Δὲν μᾶς ἐκπλήσσει λοιπὸν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ο.Τ. ἐνημερώθη διὰ
προσφάτως διαμειφθέντα εἰς σχολεῖον τῆς Ἀττικῆς, ἐλεγχόμενον
ἀπὸ παπικούς. Εἰς τὸ σχολεῖον προσεκλήθησαν εἰδικοὶ μὲ τὴν πρό-
φασιν νὰ ἐνημερώσουν διὰ τὰς ἐκτρώσεις. Δὲν ἠρκέσθησαν εἰς τὸ
ρόλον αὐτὸν, ἀλλὰ ὡμίλησαν περὶ ὁμοφυλοφιλίας, ἔπαιξαν δρώμε-
νον τοιούτου περιεχομένου καὶ ἔβαλαν καὶ μαθητάς εἰς ζεύγη
(ἄνδρα μὲ ἄνδρα καὶ γυναῖκα μὲ γυναῖκα), διὰ νὰ γίνη ἐμπέδωσις! Ὁ
ἐκμαυλισμὸς τῆς νεολαίας, τῶν αὐριανῶν Πρωθυπουργῶν,
Ὑπουργῶν, Στρατιωτικῶν, Ἐπιχειρηματιῶν κ.ἄ. δημιουργεῖ ἐλεγχο-
μένας προσωπικότητας, ἑτοίμους νὰ ἐνδώσουν εἰς ἐκβιασμούς.
Μετὰ ἀπορεῖ κανεὶς διὰ τὰ σκάνδαλα παιδεραστίας, τὰ ὁποῖα συνε-
κάλυψεν ὁ τέως Πάπας καὶ τὰ ὁποῖα μὲ τὸν νῦν Πάπαν παραμέ-
νουν ἀκόμα εἰς τὴν ἀτέρμονα ἐξέτασιν ὑπὸ ἐπιτροπῆς, τῆς ὁποίας
μέλη παραιτοῦνται, διότι παρατηροῦν ἀπροθυμίαν ἀπὸ παράγον-
τας τοῦ Βατικανοῦ νὰ συνεργασθοῦν. Μήπως δὲν συντάσσονται οἱ
οἰκουμενισταὶ μὲ τὴν ἰδίαν γραμμήν; Αἱ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Ἀλεξαν-
δρουπόλεως εἰς τὸν κ. Σπ. Χαριτάτον διὰ τὸ ραδιόφωνο τοῦ Alpha
τῆς 17ης Μαρτίου 2017 ἄφησαν πολλοὺς ἀφώνους:

«Γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες ὁ κος Ἄνθιμος εἶπεν: «Εἶμαι
τελείως ἀρνητικός. Χρειάζεται μάθημα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς,
μὲ εἰδικὴ διδακτική. Τώρα τὸ ὑπουργεῖο θὰ μᾶς πεῖ πῶς θὰ
ἐρωτευτοῦν τὰ παιδιά; Τώρα ξυπνήσαμε; Θὰ γίνει ἔγκλημα
στὰ σχολεῖα. Ἤδη ἀντιδροῦν οἱ καθηγητές. Τὸ παιδὶ θὰ στοχο-
ποιηθεῖ στὴν τάξη καὶ θὰ εἶναι ἀπρόβλεπτες οἱ συνέπειες,
εἶναι ἀπαράδεκτα αὐτὰ τὰ πράγματα. Περίγελως θὰ γίνει.
Εἶναι πτυχὴ τῆς προσωπικότητάς μας ὁ ἐρωτισμός. Πρέπει νὰ
μὴν ξεφτιλίζουμε τὴν διαφορετικότητα, ὄχι στοὺς δρόμους καὶ
μὲ τὰ πάρτυ τάχα τῆς περηφάνειας. Στὴν Ἀθήνα μπορεῖ νὰ
χαθεῖ (κάποιος) στὴν κοσμοπλημμύρα, ἀλλὰ στὶς ἐπαρχίες
πῶς θὰ σταθεῖ τὸ παιδί;».

Τελικῶς ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι καὶ ἀντεθνικὸς ἢ καὶ τὸ ἀντίστρο-
φον: πράξεις ποὺ φαινομενικῶς πλήττουν μόνον τὸ ἔθνος εὑρί-
σκονται εἰς πλήρη συμφωνίαν μὲ τὰς ἐπιδιώξεις τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
Μήπως καὶ ἡ ὑποστήριξις τῆς κατευθύνσεως ἰσλαμικῶν σπουδῶν
δὲν ἦταν σύμπτωσις; Τί ἄλλο κρύβουν τὰ πρόσωπα ποὺ τὸν ὑπη-
ρετοῦν;

Εἴθε ἡ Ἐκκλησία νὰ ἱδρύση ἰδικά της ἰδιωτικὰ σχολεῖα, ὅπου ἐν
παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου θὰ γαλουχοῦνται οἱ μελλοντικοὶ ἐκκλη-
σιαστικοί, πολιτικοὶ καὶ πνευματικοὶ ἡγέται.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἀμφισβήτησις γαιῶν τῆς Ἐκκλησίας;
Τὸ νέον κτηματολόγιον ἔχει

δημιουργήσει προβλήματα εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος
καθὼς λάθη εἰς τὴν χαρτο-
γράφησιν ὑποχρεώνουν εἰς
οἰκονομικὴν ἐπιβάρυνσιν τὴν
Ἐκκλησίαν, διὰ νὰ ἀποκατα-
σταθῆ ἡ νομιμότης. Συμφώ-
νως πρὸς τὴν ἐφημερίδα
«Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 16ης
Φεβρουαρίου 2017:

«Προβλήματα σὲ πολλοὺς
ναοὺς καὶ μοναστήρια προκαλεῖ ἡ
ἀνάρτηση τῶν δασικῶν χαρτῶν
(Κτηματολόγιο), καθὼς μεγάλες
ἐκτάσεις ἀμφισβητοῦνται καὶ γιὰ
νὰ γίνει ἡ ἀποκατάσταση τῆς νο-

μιμότητας καλοῦνται νὰ καταβά-
λουν σημαντικὰ ποσά. Τὰ τέλη
ὑποβολῆς ἐνστάσεων θεω-
ροῦνται «ἀπαγορευτικά», ἀφοῦ
τὰ ἔσοδά τους ἔχουν μειωθεῖ τὰ
τελευταῖα χρόνια, μὲ ἀποτέλεσμα
νὰ κινδυνεύουν νὰ χάσουν ἐκτά-
σεις… Στὰ προβλήματα ποὺ
προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἀνάρτηση
τῶν δασικῶν χαρτῶν εἶχε ἀνα-
φερθεῖ πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες καὶ
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, λέ-
γοντας ὅτι στὴ χειρότερη περί-
πτωση ἡ Ἐκκλησία ἢ θὰ πρέπει
νὰ ἀρνηθεῖ τὴν ἰδιοκτησία ἢ νὰ
προχωρήσει στὴν ἔνσταση, κατα-
βάλλοντας 40 εὐρὼ ἀνὰ στρέμ-
μα…».

Βάπτισις πρώην Ἀγγλικανοῦ
εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος (2013)



Σελὶς 8η

Βαρυσήμαντος ἡ ὁμιλία τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου
εἰς τὴν Σχολὴν Ἐθνικῆς Ἀμύ-
νης. Ὡς ἀναφέρει ὁ κ. Μάκης
Ἀδαμόπουλος εἰς τὴν ἱστοσε-
λίδα ecclesia.gr τῆς 16ης
Μαρτίου 2017:

«Σὲ ἐρώτηση ἀξιωματικοῦ γιὰ
τὸ ποιὰ θὰ εἶναι τὰ σύγχρονα
κρυφὰ σχολειὰ σήμερα στὴν
περίπτωση ποὺ ὁ ἰσλαμικὸς
φονταμενταλισμὸς χρησιμοποι-
ήσει τὸν «Δούρειο Ἵππο» τῶν
παράνομα εἰσερχομένων προ-
σώπων ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνι-
σε πὼς «κρυφὰ σχολεῖα τότε,
δὲν ἦταν μόνο τὰ συστηματικά,
ἀλλὰ κάθε πατέρας, κάθε μάνα,

κάθε γονιὸς ποὺ ἤθελε νὰ μάθει
γράμματα τὸ παιδί... εἶναι μία
λανθασμένη φράση ὁ χωρι-
σμός. Στὴν ποιμαντική τῆς Ἐκ -
κλησίας δὲν ὑπάρχει βία. Εἶναι
ἐλεύθερος ὁ καθένας. Ὅποιος
θέλει φεύγει καὶ μάλιστα δὲν τοῦ
λέμε νὰ μὴ ξανάρθει. Ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι μάνα καὶ δέχεται πίσω
τὸ παιδὶ της, ὅταν ἐπιστρέφει.
Ἐπίσης, δὲν ἔχουμε ἀντίρρηση
νὰ ἔχουμε διακριτοὺς ρόλους,
ἀλλὰ νὰ ἔχουμε τίμιους διακρι-
τοὺς ρόλους καὶ ὅταν ὑπάρχουν
ἀνάγκες νὰ συνεργαζόμαστε γιὰ
τὸ καλό τοῦ τόπου. Κανεὶς δὲν
θέλει τὸ χωρισμὸ τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὴν ὑποταγὴ της θέλουν,
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν γίνεται».

Οἱ 4 ὑπεύθυνοι διὰ τὰ Θρησκευτικά
Ἡ διοίκησις τοῦ Ἰνστιτούτου

Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, μετά
ἀπό συνεννόησιν μὲ τὸν ὑπουρ-
γόν Παιδείας Κ. Γαβρόγλου,
ὥρισε τὰ τέσσερα πρόσωπα
ποὺ θὰ συνεργασθοῦν μὲ τὴν
Ἐπιτροπήν τῆς Ἱερᾶς Συνοδοῦ
διὰ τὰς παρατηρήσεις τῆς
Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὰ νέα
Προγράμματα Σπουδῶν τῶν
Θρησκευτικῶν. Εἰδικότερα πρό-
κειται διά τούς: κ. Γεράσιμον
Κουζέλην, Πρόεδρον τοῦ Ι.Ε.Π.,
ὡς Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς,
κ. Γεώργιον Καλατζῆν, Γενικόν
Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ

ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Σταῦρον Γιαγκά-
ζογλου, Σύμβουλον ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
ἀποσπασμένον εἰς τὸ Ι.Ε.Π. καὶ
κ. Γεώργιον Στριλιγκάν, Σχολι-
κόν Σύμβουλον Θεολόγων Κρή-
της. Ὅλοι τους εἶναι γνωστοὶ διὰ
τὰ νεωτεριστικά τους φρονήμα-
τα. Δυστυχῶς καὶ ἡ τριμελὴς ἐξ
Ἀρχιερέων Ἐπιτροπὴ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναμέ-
νεται νὰ συνταχθῆ μὲ τὰς προ-
τάσεις τῶν τεσσάρων. Ἡ Ἱεραρ-
χία συνήνεσεν εἰς ἕνα διάλογον,
ὁ ὁποῖος θὰ γίνη ἀπὸ ὁμόφρο-
νας;

Ἡ ἀγωνία τοῦ Σεβ. Κομοτηνῆς
Παραθέτομεν δηλώσεις τοῦ

Σεβ. Κομοτηνῆς εἰς τὴν ἱστο-
σελίδα xronos.gr. τῆς 16ης
Μαρτίου 2017:

«Δὲν πρέπει τὰ παιδιά μας νὰ
μάθουν ὑγιῶς περὶ τὴν πίστη;
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐξαρτᾶται μόνο
ἀπὸ τὸ σχολεῖο, ἐξαρτᾶται καὶ
ἀπὸ τοὺς γονεῖς, ἐξαρτᾶται καὶ
ἀπὸ τοὺς καθηγητές, ἐξαρτᾶται
ἀπὸ ὅλους μας. Ἐγὼ θὰ ἤθελα
νὰ ἐκφράσω καὶ ἕνα παράπονο,
τὸ ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι βέβαια τὸ
κάνουν χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαί-
νουν. Τὰ προηγούμενα χρόνια
εἴχαμε ἐξαιρέσεις ἀπὸ χριστια-
νοὺς γονεῖς τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν, γιατί; Γιὰ νὰ μὴ
ἔχουν τὰ παιδιὰ ἕνα μάθημα
παραπάνω ἂς τὸ ποῦμε ἔτσι
στὴν πλάτη τους, γιὰ νὰ ἔχουν
χρόνο περισσότερο νὰ διαβά-
ζουν τὰ μαθήματα τῆς κατεύ-
θυνσης ποὺ θὰ δώσουν ἐξετά-
σεις, γιὰ νὰ περάσουν στὸ παν -
επιστήμιο, ὅμως ἐκεῖ δὲν ἀφή-
νουμε ἕνα κενό; Καὶ ὅταν ὑπάρ-
χουν πνευματικὰ κενὰ μέσα μας

αὐτὰ θέλουν κάλυψη, ποιὸς θὰ
καλύψει τὸ πνευματικὸ κενὸ
τῶν παιδιῶν μας;… Καὶ ὅταν
ἕνας καλὸς θεολόγος καθη-
γητὴς ξέρει αὐτὸ νὰ τὸ διδάξει
σωστὰ καὶ ὄχι γιὰ νὰ περάσει ἡ
ὥρα, τότε πολλὰ μπορεῖ νὰ
προσφέρει στὴ ζωή ἑνὸς παι-
διοῦ, σὲ ὅποια βαθμίδα τῆς
ἐκπαίδευσης καὶ ἂν βρίσκεται».

Ὁ ρόλος τῶν Θρησκευτικῶν
ἐξαρτᾶται, Σεβασμιώτατε,
κυρίως ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν. Ὁ
νέος θρησκειολογικὸς χαρα-
κτήρ θὰ ὠθήση εἰς μεγαλυτέ-
ραν συμμετοχὴν ἐφ’ ὅσον τὸ
πρόβλημα εἶναι τὸ «ἕνα μά-
θημα παραπάνω»; Θὰ καλύ-
ψουν τὸ πνευματικὸν κενὸν αἱ
ἄλλαι θρησκεῖαι; Βεβαίως
χρειάζονται καλοὶ θεολόγοι,
ἀλλὰ ἂν σκοπὸς δὲν εἶναι νὰ
ἐμφυσήσουν τὴν πίστιν, τότε
ἁπλῶς τὰ παιδιὰ θὰ ἐπιλέ-
ξουν… τὴν κατεύθυνσιν Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν, ποὺ τόσον
προωθήσατε!

Ἱ. Μ. Ἰωαννίνων κατὰ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ
Ἐγκύκλιον ἀπέλυσεν ἡ Μη-

τρόπολις Ἰωαννίνων κατὰ
ἀποκρυφιστικοῦ σεμιναρίου
μὲ ὑποτιθέμενον ζήτημα τὴν
«συγχώρησιν». Ἐπειδὴ τὸ σε-
μινάριον αὐτὸ πιθανῶς θά
ἐπαναληφθῆ καὶ εἰς ἄλλα μέ-
ρη δημοσιεύομεν τμῆμα τῆς
ἐγκυκλίου τῆς 16ης Μαρτίου
2017:

«Στὸ πνεῦμα τῆς ἀποστασίας
καὶ τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ,
δροῦν πολλὲς ὀργανώσεις,
ὁμάδες, αἱρέσεις καὶ ἀποκρυφι-
στικὲς λατρεῖες, ποὺ εἶναι
ἐντελῶς ἀντίθετες καὶ ἀσυμβί-
βαστες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη
καὶ τὸ βίωμα τῶν Ἁγίων μας...
Τὸ ὕπουλο καὶ ἐπίσης ἐπικίνδυ-
νο τοῦ πράγματος, φαίνεται κα-
θαρὰ ἀπὸ τοὺς τίτλους ποὺ ἐπι-

στρατεύουν οἱ διοργανωτές του
καὶ οἱ ὁποῖοι τίτλοι ἔχουν δῆθεν
σχέση μὲ τὴν «συγχώρεση».
Ὅμως, συχνὰ πίσω ἀπὸ διάφο-
ρα προσωπεῖα κρύβονται δοξα-
σίες, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸν
ἀποκρυφισμό, μὲ τὴ χρήση
ὅρων, ὅπως «ἐνεργειακὰ κέν-
τρα» καὶ «ἐξωαισθητηριακὴ
ἀντίληψη», ποὺ προέρχονται
ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς παραψυχο-
λογίας καὶ τοῦ ἰνδουϊσμοῦ καὶ
ἔχουν υἱοθετηθεῖ ἀπὸ τὸ ἀντι-
χριστιανικὸ κίνημα τῆς «Νέας
Ἐποχῆς». Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ
ἀδελφοί, μείνετε στερεωμένοι
στὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδό-
ξου χριστιανικῆς μας πίστεως
καὶ φεύγετε μακρυὰ ἀπὸ τέτοιες
δαιμονικὲς διδασκαλίες».

Ἑώρτασε μόνος ὁ Σεβ. Νικαίας;
Δὲν εἴχαμε σκοπὸν νὰ ἀσχο-

ληθῶμεν μὲ τὰ ὀνομαστήρια
Μητροπολίτου, καθὼς τὰ τελευ-
ταῖα ἔτη οἱ Μητροπολῖται προ-
καλοῦν τὸ ποίμνιον μὲ τὰς συνε-
χεῖς ἐκδηλώσεις διὰ τὸ πρόσω-
πόν τους καὶ πολλάκις μὲ τὴν
«βυζαντινὴν» ὑπερβολὴν καὶ
δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ συμβάλω-
μεν εἰς αὐτὴν τὴν δυσαρέ-
σκειαν. Ὡστόσο μᾶς ἐτηλεφώ-
νησε κληρικός, ὁ ὁποῖος ἐδήλω-
σε τὴν ἀπαγοήτευσίν του διὰ
τὴν προσέλευσιν ὀλιγοστοῦ κό-
σμου εἰς τὰ ὀνομαστήρια τοῦ
Σεβ. Νικαίας. Ἀφοῦ ἐπεβεβαι-
ώσαμεν τὸν λόγον του ἀπὸ τὰς
φωτογραφίας, αἱ ὁποῖαι ἐδημο-
σιεύθησαν εἰς ἱστοσελίδας,

ἐρωτήσαμεν τὸν κληρικόν, ἂν
αὐτὸ ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς
ὅτι ὁ εὐσεβὴς λαὸς ἀποφεύγει
γενικῶς ἑορτάς, ὅπου ἡ κολα-
κεία εἶναι ἐμφανής, ἀλλὰ ἐκεῖνος
ἀπήντησε: «-Δυστυχῶς ὁ κό-
σμος ἔχει θορυβηθῆ ἀπὸ τότε
μὲ τὰ δημοσιεύματα τῆς ἐφημε-
ρίδος…». Παρ’ ὅλα αὐτὰ οἱ Μη-
τροπολῖται δὲν συμμερίζονται
αὐτὴν τὴν γνώμην διὰ τοῦτο καὶ
παρέστησαν οἱ Σεβ. Καισα-
ριανῆς κ. Δανιήλ, Πειραιῶς κ.
Σεραφείμ, Κορωνείας κ. Παντε-
λεήμων, Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρας,
Κηφισίας κ. Κύριλλος καὶ οἱ
Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Κλήμης,
Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, καὶ Χρι-
στιανουπόλεως κ. Προκόπιος.

Περὶ τῆς δηλητηριάσεως
τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας

Τοῦ κ. Ἀγγέλου Ρούσσου
Σὲ μία ἔκθεση σχετικὰ μὲ τὴν

ἐν ἐξελίξει ἔρευνα γιὰ τὸ σκάν-
δαλο δηλητηρίασης ποὺ συγ-
κλόνισε τὸ Ὀρθόδοξο ἔθνος τῆς
Γεωργίας, ἡ Εἰσαγγελία ἰσχυρί-
στηκε ὅτι ὁ κατηγορούμενος
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος
Μαμαλάτζε προσπάθησε νὰ
πάρει κυάνιο μαζί του στὸ Βερο-
λίνο, ὅπου ὁ Πατριάρχης Ἠλία
Β΄ θὰ ὑποβαλόταν σὲ χειρουρ-
γικὴ ἐπέμβαση χοληδόχου κύ-
στης, ὡστόσο, ὅπως ἀναφέ-
ρουν ΜΜΕ τῆς Γεωργίας ὁ στό-
χος δὲν ἦταν, ὅπως ἀρχικὰ εἶχε

φανεῖ ὁ ἴδιος ὁ προκαθήμενος,
ἀλλὰ ἡ προσωπική του γραμμα-
τέας Shorena Tetruashvili. Ὁ π.
Μαμαλάτζε συνελήφθη στὶς 10
Φεβρουαρίου στὸ Διεθνὲς
Ἀεροδρόμιο τῆς Τιφλίδας μὲ
κυάνιο ποὺ βρέθηκε στὶς ἀπο-
σκευές του. Ἡ ἔκθεση ἰσχυρίζε-
ται ὅτι ὁ ἱερέας ἤλπιζε νὰ κερδί-
σει μεγαλύτερη ἐπιρροὴ στὴν
πατριαρχεῖο, ἀφοῦ ἔβγαζε ἀπὸ
τὴν μέση τὴν γραμματέα!

Πηγή: pentapostagma.gr τῆς
14ης Μαρτίου 2017

Ἀθῷος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου
καὶ ἔνοχος τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου;

Ἂν ἀθῳώνεται ἕνας ἡγούμε-
νος διὰ ὑποθέσεις οἰκονομι-
κάς, δὲν θὰ ἔπρεπε καὶ ἕνας
ἡγούμενος ποὺ ἀγωνίζεται διὰ
τὴν πίστιν του ἐπίσης νὰ
ἀθῳωθῆ; Εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ
Ἡγουμένου Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ
ἐστάθησαν οἱ Σεβ. Λεμεσοῦ,
Γλυφάδας, Κορίνθου, Κισά-
μου, Ἀδριανουπόλεως κ.ἄ.
Εἰς προηγουμένην ἀθῴωσιν
τοῦ ἡγουμένου καὶ τῶν ὑπο-
λοίπων κατηγορουμένων
ἠσκήθη ἔφεσις ὑπὲρ τοῦ νό-
μου. Νομικοὶ κύκλοι παρὰ
τοὺς διθυράμβους καὶ τὰς
τυμπανοκρουσίας ἀνα-
ρωτῶνται ἢ καὶ ὑποθέτουν ὅτι
ἡ Εἰσαγγελεὺς θὰ κάνη ἔφε-
σιν ὑπὲρ τοῦ νόμου δι’ ἐπα-
νάληψιν τῆς δίκης. Συμφώνως
πρὸς τὴν ἱστοσελίδα naftem-
poriki.gr τῆς 21ης Μαρτίου
2017:

«Ἀθῳώθηκαν ἀπὸ τὸ Τρι-
μελὲς Ἐφετεῖο Κακουργημάτων
ὅλοι οἱ κατηγορούμενοι γιὰ τὴν
ὑπόθεση τῶν ἀνταλλαγῶν τοῦ
ἑλληνικοῦ δημοσίου μὲ τή Μονή
Βατοπαιδίου, καθὼς οἱ δικαστὲς
ἀναγνώρισαν ὅτι τόσο ἡ λίμνη
Βιστωνίδα ὅσο καὶ οἱ παραλί-
μνιες ἐκτάσεις ἀνήκουν στὸ δη-
μόσιο.

Μεταξὺ τῶν 14 κατηγορουμέ-
νων ἦταν ὁ ἡγούμενος Ἐφραίμ,
ὁ μοναχὸς Ἀρσένιος, ἡ συμβο-
λαιογράφος Κατερίνα Πελέκη, ὁ
πατέρας καὶ ὁ ἀδελφός της Διο-
νύσης καὶ Δημήτρης Πελέκης
(δικηγόροι καὶ οἱ δύο), ὁ πρώην
πρόεδρος καὶ ὁ πρώην διευθύ-
νων σύμβουλος τῆς Κτηματικῆς
Ἑταιρείας τοῦ Δημοσίου Πέτρος
Παπαγεωργίου καὶ Κωνσταντῖ -
νος Γκράτσιος, ὁ πρώην γενικὸς
γραμματέας τοῦ ὑπουργείου Γε-
ωργίας Κωνσταντῖνος Σκιαδᾶς,
ὁ πρώην διευθυντὴς τῆς ὑπηρε-
σίας διαχείρισης ἀκινήτων τῆς
ΚΕΔ Γεώργιος Μητρόπουλος
καὶ ὁ πρώην ἀντιπρόεδρος τοῦ
Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κρά-

τους Γρηγόρης Κρόμπας.
Οἱ δικαστὲς ἔκριναν ὅτι δὲν

στοιχειοθετήθηκαν τὰ ἀδικήμα-
τα τῆς φυσικῆς ἢ ἠθικῆς αὐτουρ-
γίας σὲ κακουργηματικὴ ἀπιστία

καὶ ψευδεῖς βεβαιώσεις, ποὺ
κατὰ περίπτωση ἀποδόθηκαν
στοὺς 14 ἐμπλεκομένους γιὰ

τὴν ἀνταλλαγὴ τῆς λίμνης Βι-
στωνίδας καὶ τῶν παραλιμνίων
ἐκτάσεών της μὲ ἀκίνητα τοῦ
Δημοσίου.

Ὑπὲρ τῆς ἀθῴωσης τῶν κα-
τηγορουμένων εἶχε ταχθεῖ καὶ ἡ
εἰσαγγελέας τῆς ἕδρας Βασιλικὴ
Κρίνα, ἡ ὁποία εἶχε προτείνει
τὴν ἀπαλλαγὴ τους ἐλλείψει δό-

λου ἀπὸ κάθε κατηγορία.
Εἰδικὰ γιὰ τοὺς μοναχοὺς ἡ

εἰσαγγελέας εἶχε πεῖ πὼς δὲν
θεωροῦσαν πὼς διαπράττουν
καμία ἀξιόποινη πράξη, ἀφοῦ

πιστεύουν ὅτι ἡ λίμνη Βιστωνίδα
ἀνήκει στὴ Μονή, ἐνῷ γιὰ ὅλους
τούς κατηγορουμένους ἡ εἰσαγ-

γελέας εἶχε τονίσει ὅτι «δὲν
προέκυψε ἀπὸ τὴ μακρὰ διαδι-
κασία οὔτε δόλος οὔτε τέλεση
ἀξιόποινης πράξης, ὅπως ἀπι-
στία, ἀπάτη, ψευδορκία, ξέπλυ-
μα μαύρου χρήματος».

Ἀναφορικὰ μὲ τοὺς κρατικοὺς
ὑπαλλήλους εἶχε πεῖ ὅτι θεωροῦ -
σαν ὅτι οὐσιαστικά ἐκτελοῦσαν

κυβερνητικὲς ἀποφάσεις καὶ
«ὡς ἐκ τούτου ἦταν πεπεισμέ-
νοι ὅτι  ἐκτελοῦσαν σύννομες
ἐνέργειες».

Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τῆς
ἀπόφασης γιὰ τὴν ἄρση τῶν δε-
σμεύσεων καὶ τὴν ὁλοκλήρωση
τῆς διαδικασίας, τὸ ἀκροατήριο
ξέσπασε σὲ κλάματα καὶ χειρο-
κροτήματα, ἐνῷ φώναζε «Ἄξιος
ὁ γέροντας» στὸν ἡγούμενο
Ἐφραὶμ καὶ Χριστὸς Ἀνέστη. 

Κατὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὸ δι-
καστήριο ὁ Ἐφραὶμ δήλωσε:
«Εὐχαριστοῦμε τὸν Θεὸ καὶ τὴν
Παναγία γιὰ τὴν αἴσια ἔκβαση
τῆς ὑποθέσεως καὶ ὅλους
ὅσους μᾶς συμπαραστάθηκαν,
τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς νομικούς
μας συμβούλους. Τοὺς εὐχαρι-
στοῦμε καὶ δοξολογοῦμε τὸν
Θεό». 

Μετὰ τὴν ἀπόφαση ὁ συνήγο-
ρος ὑπεράσπισης τοῦ Κων-
σταντίνου Γκράτζιου Σάκης Κε-
χαγιόγλου δήλωσε: «Ἐκφράζω
τὴν ἱκανοποίησή μου γιὰ τὴν
ὁμόφωνη καὶ πανηγυρικὴ
ἀθῴωση τοῦ Κωνσταντίνου
Γκράτζιου (πρώην Διευθύνον-
τος Συμβούλου τῆς ΚΕΔ), τὸν
ὁποῖο ὑπερασπιστήκαμε ἀπὸ
κοινοῦ μὲ τὸν καθηγητὴ Στέφα-
νο Παύλου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ
ἀποτελεῖ ὁρόσημο στὰ δικα-
στικὰ χρονικά τῆς χώρας καὶ
ἀποδεικνύει ὅτι ὅταν οἱ Δικαστὲς
ἀγνοοῦν ἐπικοινωνιακὲς καὶ πο-
λιτικὲς σκοπιμότητες καὶ δικά-
ζουν μὲ μοναδικὸ κριτήριο τὸ
ὑλικό τῆς δικογραφίας, τότε τὸ
ἀποτέλεσμα εἶναι τὸ μόνο σύμ-
φωνο μὲ τὸ Δίκαιο καὶ τὴν Ἀλή-
θεια. Τέλος, ἐπιθυμῶ ὡς πολί-
της νὰ ἐκφράσω τὴ χαρά μου,
γιατί λαμβάνει τέλος ἡ περιπέ-
τεια καὶ ὁ διωγμὸς τῆς ἱστορικῆς
Μονῆς Βατοπαιδίου, ποὺ ἀπε-
τέλεσε πλῆγμα γιὰ τὸ Ἅγιον
Ὄρος καὶ τὴν Ὀρθοδοξία».

Πηγὴ φωτογραφιῶν: Ἱστο-
σελὶς Romfea.gr 21.03.2017.

Ὁ ἄθεος κ. Τσίπρας καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης τῆς Bildeberg
διαγκωνίζονται διὰ τὴν εὔνοιαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δη-
μοκρατίας τὸ τελευταῖον διά-
στημα ἔχει ἐπαφάς μὲ Ἀρχιε-
πισκόπους. Πρῶτος ἦτο ὁ
Σεβ. Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸ
Ἀθηναϊκὸν Πρακτορεῖον
Εἰδήσεων τῆς 13ης Μαρτίου
2017: 

«Ἀμέσως μετά τὴν ἄφιξή του
στὸ ἀεροδρόμιο Ἡρακλείου, ὁ κ.
Μητσοτάκης, συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν γραμματέα τῆς Πολι-
τικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΝΔ Λευτέ-
ρη Αὐγενάκη, τὸν βουλευτὴ Ρε-
θύμνης Γιάννη Κεφαλογιάννη
καὶ στελέχη τοῦ κόμματος,
ἔφθασε στὰ γραφεῖα τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς, ὅπου συναντήθηκε
μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
Εἰρηναῖο». 

Ποῦ ὀφείλεται αὐτὸ τὸ
ἐνδιαφέρον διὰ συναντήσεις
μὲ ἐκκλησιαστικοὺς παράγον-
τας, ὅπως καὶ τῆς ἐπισκέψεώς
του μὲ κάμερες καὶ φωτογρά-
φους εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος; Ἡ
ἐφημερὶς «Παραπολιτικὰ»
ἔχει μίαν ἐνδιαφέρουσαν ἐξή-
γησιν εἰς τὸ φύλλον τῆς 18ης
Μαρτίου 2017:

«Ἕνας ἰδιότυπος «διαγω-
νισμὸς» μεταξύ τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ, Ἀλέξη Τσίπρα, καὶ τοῦ προ-
έδρου τῆς Ν.Δ., Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη
καλῶν σχέσεων μὲ τὴν ἡγεσία
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐπιρροὴ τῆς
ὁποίας στοὺς πολίτες παραμένει
ἰσχυρή, ἔχει ξεκινήσει τὸ τελευ-
ταῖο διάστημα… Ἐνδεικτικὸ εἶναι
ὅτι ὁ πρωθυπουργός, σύμφωνα
μὲ πληροφορίες , πρὶν ἀπὸ λίγο
καιρὸ πραγματοποίησε συνάντη-
ση, ποὺ δὲν ἔγινε γνωστὴ μὲ τὸν
κ. Ἱερώνυμο στὸ ἀρχιεπισκοπικὸ
ἡσυχαστήριο στὴ Θήβα, μὲ στό-
χο τὴ δρομολόγηση μιᾶς ἔντιμης
συνεννόησης ὡς πρὸς τὴ διδα-
κτικὴ ὕλη τῶν Θρησκευτικῶν στὰ
σχολεῖα».

Ἑπομένως δέχεται καὶ προ-
σωπικάς ἐπισκέψεις ὁ Μακα-
ριώτατος ἀκόμη καὶ ὅταν
εὑρίσκεται εἰς τὸ ἡσυχαστή-
ριον δι’ ὀλιγοήμερον ἀνάπαυ-

σιν. Αἱ ἐπισκέψεις αὐταὶ δὲν
εἶναι μόνον ἀπὸ τὸν κ. Πρω-
θυπουργὸν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν
ὑποψήφιον Πρωθυπουργόν,
ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν
ἱστοσελίδα protothema.gr
τῆς 16ης Μαρτίου 2017:

«Οἱ δύο τους (ἐνν. Ἀρχιεπί-
σκοπος καὶ Κ. Μητσοτάκης)
ἄλλωστε ἔχουν ξαναβρεθεῖ στὸ
παρελθὸν ἀρκετὲς φορὲς καὶ
μάλιστα πέρυσι τὸ καλοκαίρι ὁ
κ. Μητσοτάκης μὲ τὴ σύζυγό
του κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι,
εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο Ἱερώνυμο στὸ ἡσυχα-
στήριό του στὸ μοναστήρι τῶν
Ἁγίων Θεοδώρων στὴ Ζάλτσα
Βοιωτίας… Ταυτόχρονα ὁ Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης συνδέεται
μὲ ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν Μη-
τροπολίτη Ν. Ἰωνίας καὶ Φιλα-
δελφείας Γαβριὴλ ἀλλὰ καὶ μὲ
τὸν ἐκπρόσωπο Τύπου τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Χάρη Κονιδά-
ρη, μὲ τὸν ὁποῖο τυγχάνουν συ-
ναπόφοιτοι ἀπὸ τὸ Κολλέγιο
Ἀθηνῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ Χάρ-
βαρντ ἐνῶ καὶ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ εἶναι ἄριστες οἱ σχέσεις
μὲ τὸν διευθυντὴ τοῦ Πολιτικοῦ
Γραφείου τοῦ κ. Μητσοτάκη Μι-
χάλη Μπεκίρη ἀλλὰ καὶ τὸν δι-
ευθυντὴ τοῦ Γραφείου Τύπου
Μακάριου Λαζαρίδη».

Δυστυχῶς αἱ φιλίαι τοῦ κ.
Μητσοτάκη δὲν εἶναι καλαί,
διότι ὁ μὲν Σεβ. Ν. Ἰωνίας
εἶναι οἰκουμενιστὴς, ὁ δὲ κ.
Χ. Κονιδάρης δὲν ἔχει ἐκπρο-
σωπήσει ἀξίως τὸν κ. Ἱερώνυ-
μον, μᾶλλον ἐνίοτε τὸν ἔχει
ἐκθέσει. Αὐταὶ αἱ γνωριμίαι
καθὼς καὶ ἡ θέσις τοῦ ἀρχη-
γοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπο-
λιτεύσεως ἐξησφάλισαν εἰς
τὸν κ. Μητσοτάκην ἕνα γεῦμα
μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον. Ἡ
συγκυρία ἦτο ἐκπληκτική, ὡς
ἐνημερωνόμεθα ἀπὸ τὴν ἐφη-
μερίδα «Τὸ Βῆμα» τῆς 15ης
Μαρτίου 2017: 

«Ἡ συνάντηση εἶχε προγραμ-
ματισθεῖ ἐδῶ καὶ καιρό, ἁπλὰ
συνέπεσε μὲ τὴν ἀναζωπύρωση
τῆς συζήτησης γιὰ τὸ διαχω-
ρισμὸ καὶ ἔγινε λίγες ὧρες μετὰ

τὴν γνωστοποίηση τῆς ἐπίσκε-
ψης τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη
Τσίπρα στὸ Βατικανό, ὅπου θὰ
συναντηθεῖ μὲ τὸν Πάπα Φραγ-
κίσκο… Ὁ κ. Μητσοτάκης… τὸ
μόνο ποὺ συζητᾶ εἶναι ὁ ἐπανα-
προσδιορισμὸς ἀπὸ τὴν πολι-
τεία τῆς σχέση της μὲ τὴν
Ἐκκλησία, μὲ τὴ δεύτερη ταυτό-
χρονα νὰ ἀγκαλιάζει μὲ θάρρος
τὶς πιὸ ἐκσυγχρονιστικὲς φωνὲς
ποὺ ὑπάρχουν μέσα στοὺς κόλ-
πους της. «Ὑπάρχουν μία σειρὰ
ἀπὸ θέματα ποὺ πρέπει νὰ
ἀνοίξουν μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ
γιὰ τὸν ρόλο της καὶ γιὰ τὸν ρό-
λο τοῦ κράτους» εἶπε πρὶν λίγο
καιρὸ ὁ κ. Μητσοτάκης…».

Ποῖαι εἶναι αἱ ἀπόψεις τοῦ
κ. Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἐπι-
διώκει τὰς συναντήσεις μὲ
τοὺς Ἀρχιεπισκόπους,  ἐπρα -
γματοποίησε τὴν ἐπίσκεψιν
εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡγεῖται
ἑνὸς κόμματος, τὸ ὁποῖον πι-
στεύουν κάποιοι ὅτι ἐκπροσω-
πεῖ τὴν συντηρητικὴν μερίδα;
Ἡ ἐφημερὶς «PRESS TIME»
τῆς 18ης Μαρτίου 2017 μᾶς
ἀπαντᾶ:

«Ὁ νεώτερος Μητσοτάκης
ὅμως, ἔχει πολὺ προχωρημέ-
νες, ριζοσπαστικὲς καὶ φιλελεύ-
θερες ἀπόψεις, κατὰ πολλοὺς
μάλιστα σὲ ὁρισμένα θέματα
καὶ ἀντισυμβατικὲς ἀκόμα,
ὅπως γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίω-
σης, τὴν ἀποτέφρωση τῶν
νεκρῶν κ.ἄ., ὅπου ἡ στάση τῶν
Ἱεραρχῶν φυσικὰ εἶναι κάθετα
ἀρνητικὴ (σημ. Ο.Τ. ἀλλὰ ὁ κ.
Μητσοτάκης ὑπερφήφισε)…
ἐκεῖνο ποὺ ὁ κ. Μητσοτάκης θὰ
συζητήσει εἶναι ὁ ἐπαναπροσ-
διορισμὸς ἀπὸ τὴν Πολιτεία τῆς
σχέσης της μὲ τὴν Ἐκκλησία,
ζητώντας παράλληλα ἀπὸ ἐκεί-
νη νὰ ἀγκαλιάζει μὲ θάρρος τὶς
πιὸ προοδευτικές, φιλελεύθε-
ρες καὶ ἐκσυγχρονιστικὲς
φωνὲς ποὺ ὑπάρχουν στὸ ἐσω-
τερικό της. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα,
οἱ δύο ἄνδρες δὲν ἔκαναν κου-
βέντα γιὰ ἄλλα θέματα ποὺ ἐπί-
σης «καῖνε», ὅπως ἡ ἀνέγερση
τοῦ μουσουλμανικοῦ τεμένους
καὶ τὰ σχέδια γιὰ τὸ ἀποτεφρω-
τήριο». 

Διατί τέτοια σιωπὴ διὰ τόσο
φλέγοντα ζητήματα, τὰ ὁποῖα
ὑπερεψήφισεν ὁ κ. Μητσοτά-
κης; Προφανῶς δὲν ἐπιθυμεῖ
νὰ ἐκτίθεται περισσότερον
ἀπὸ τὸν κ. Τσίπρα. Ὁ κ. Τσί-
πρας μὲ τὴν ἀνεπανόρθωτον
ἐπιλογήν του νὰ τοποθετήση
τὸν ὁμόφρονά του κ. Φίλην
εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας
κατώρθωσε νὰ ἐκτεθῆ ὁμοίως
μὲ τὸν κ. Μητσοτάκην. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν
ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ» τῆς 16ης Μαρτίου
2017:

«Ἡ συζήτηση (Ἀρχιεπισκό-
που καὶ κ. Μητσοτάκη) ἔγινε στὴ
σκιὰ τῶν ἐμπρηστικῶν τοποθε-
τήσεων τοῦ τέως ὑπουργοῦ
Παιδείας Νίκου Φίλη καὶ βέβαια
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μὴ ἐπικεν-
τρωθεῖ σὲ ζητήματα ποὺ ἀφο-
ροῦν στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας, ὅπως ὁ διαχωρι-
σμός, ἡ διδασκαλία τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ
σχολεῖα καθὼς καὶ ἡ ἀξιοποίηση
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας… ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐνημέ-
ρωσε γενικότερα τὸν κ. Μητσο-
τάκη γιὰ ὅλα ὅσα συζητήθηκαν
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πρόσφα-
της συνεδρίασης τῆς Ἱεραρχίας
στὴ Μονὴ Πετράκη».

Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἐνημέρω-
σεν ὡς Ἀρχιεπίσκοπος τὸν κ.
Μητσοτάκην, ὅπως ἐνημερώ-
νει καὶ τὸν κ. Τσίπραν, δηλ.
μὲ πᾶσαν λεπτομέρειαν διὰ
τὴν στάσιν τῆς Ἱεραρχίας καὶ
τὰς ἀπόψεις τῶν Ἱεραρχῶν.
Ἄλλωστε ὁ κ. Μητσοτάκης
ἴσως νὰ εἶναι ὁ ἑπόμενος
Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος θὰ
ἀναλάβη νὰ ὁλοκληρώση τὰ
σχέδια τῆς παρούσης Κυβερ-
νήσεως, ἡ ὁποία μὲ τὴν
σειρὰν της συνεχίζει τὰ ὅσα
αἱ προηγούμεναι κυβερνή-
σεις εἶχον δρομολογήσει.
Ἑπομένως, ἂν δὲν ἀντιδρά-
σουν οἱ γονεῖς τὰ νέα προ-
γράμματα τῶν Θρησκευτικῶν
ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ καθιερω-
θοῦν!

Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων 
δίδει μετάλλιον εἰς βουδδιστήν
Ὁ ἠθοποιὸς καὶ δεδηλωμέ-

νος βουδδιστὴς κ. Ρίτσαρντ
Γκὶρ ἐπεσκέφθη τὸν Πατριάρ-
χην Ἱεροσολύμων, ὁ ὁποῖ  ος τὸν
ἐδέχθη μὲ ὅλας τὰς τιμὰς καὶ
τὸν προσήγγισεν ὁμιλῶν περὶ
σταδίων ἀσκήσεως, παρόμοια
τῶν ὁποίων ἰσχυρίσθη ὅτι ἔχει
καὶ ὁ βουδδισμός. Συμφώνως
πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πα-
τριαρχείου τῆς 13ης Μαρτίου
2017:

«Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρα-
σκευῆς 10ης  Μαρτίου 2017, ὁ
ἠθοποιὸς κ. Richard Gere ἐπε-
σκέφθη τὸ Πατριαρχεῖον… Εἰς
τὸ  πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως
ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἔκανε
λόγον εἰς τὸν κ. Richard Gere
διὰ τὰ στάδια τῆς Ὀρθοδόξου
ἀσκήσεως: μετανοίας, ἐξαγνι-
σμοῦ, φωτισμοῦ καὶ θεώσεως.

Ὁ κ. Gere μετέφερεν εἰς τὸν
Μακαριώτατον τὴν ἐκτίμησιν
καὶ τὸν σεβασμὸν τοῦ Δαλάι Λά-
μα, τὸν ὁποῖον εἰς τὸ παρελθὸν
εἶπεν ὁ Μακαριώτατος ὅτι  εἶχε
συναντήσει… Ὁ Μακαριώτατος
ἐπίσης ἀνέφερεν εἰς τὸν κ. Gere
τὸ βιβλίον τοῦ κ. Ἰωάννου Τλὴλ
'I am Jerusalem', εἰς τὸ ὁποῖον
οὗτος ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Πα-
τριάρχης Ἱεροσολύμων εἶναι ὁ
διάδοχος τῶν Πατριαρχῶν τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης Ἀβραάμ,
Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ κ.τ.λ… Ὡς
ἐνθύμιον τῆς ἐπισκέψεως ταύ-
της, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε
τῷ κ. Gere εἰκόνα τῆς Θεοτό-
κου, εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κουβου-
κλίου καὶ μετάλλιον τῶν 2.000
ἐτῶν Χριστιανοσύνης καὶ τὸ
ἔμβλημα «Φύλακες Τάφου»
(Φ.Τ.) τοῦ Πατριαρχείου…».

Ὁ κ. Ἰ. Λίλης νέος πρόεδρος
Ἀνεκοινώθη ἀπὸ τὸ Γραφεῖον

τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θε-
ολόγων ὅτι τὸ Σάββατον 11
Μαρτίου 2017 διεξήχθησαν αἱ
προβλεπόμεναι ἀπὸ τὸ Κατα-
στατικόν τοῦ Συνδέσμου διετεῖς
ἀρχαιρεσίαι διὰ τὴν ἀνάδειξιν
τοῦ ἐννεαμελοῦς νέου Διοικητι-
κοῦ Συμβουλίου. Αἱ ἀρχαιρεσίαι
ἐπραγματοποιήθησαν παρόν-
τος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μυστικῆς
ψηφοφορίας εἶναι: Λίλης Ἰωάν-
νης Πρόεδρος, π. Δοξαστάκης
Κωνσταντῖνος Ἀντιπρόεδρος,
Ἀσημακόπουλος Παναγιώτης

Γενικὸς Γραμματεύς, Χριστο-
δουλάκης Νικόλαος Ταμίας,
Ρουσάκης Ἐμμανουὴλ, Βασσά-
λου Ἑλένη, Ἀρσένιος Ἀρσενά-
κης, Πετράκης Εὐάγγελος, Δού-
κη Ἰορδάνα.

Γνωρίζομεν τὸν κ. Λίλην, ὁ
ὁποῖος εἶναι μετριοπαθὴς εἰς
τὰς θεολογικάς του ἀπόψεις καὶ
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἠξιολόγησε
θετικῶς τὴν «Σύνοδον» τοῦ Κο-
λυμβαρίου πιστεύομεν ὅτι δια-
θέτει ἐκείνας τὰς βάσεις, αἱ ὁποῖ -
αι δύνανται νὰ ἐπαναφέρουν εἰς
τὴν ὀρθὴν πορείαν τὸν σύνδε-
σμον ἀπὸ τὴν ἄκρατον ὑποστή-
ριξιν νεωτεριστικῶν θέσεων.

Διαθρησκειακὴ ἡ Σχολὴ τῆς Χάλκης;
Εἰς τὴν «Ἀκαδημίαν» τῆς Ἱ.

Μ. Δημητριάδος ὡμίλησεν ὁ
Σεβ. Προύσης μὲ θέμα «Ἡ
Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς
Χάλκης: Τὸ ὅραμα γιὰ τὴν
ἑπόμενη ἡμέρα». Τὸ ὅραμά
του εἶναι μία διαθρησκειακὴ
Σχολή; Ἐπιπροσθέτως νὰ ἐπι-
σημάνωμεν ὅτι τὰ ἀσαφῆ λό-
για του μᾶς ἀφήνουν τὴν
ἐντύπωσιν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία
εἶναι μέρος τοῦ πλούτου τοῦ
Ἑλληνισμοῦ! Ὡς ἐπληροφο-
ρήθημεν ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν
τῆς «Ἀκαδημίας» τῆς 14ης
Μαρτίου 2017:

«Ἀπαντώντας σὲ ἐρώτημα
δημοσιογράφου γιὰ τὸ ἂν θεω-
ρεῖ ὅτι εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἐπαναλει-
τουργία τῆς Σχολῆς, εἰδικὰ στὶς

δύσκολες ἐποχὲς ποὺ διανύου-
με, ὁ κ. Ἐλπιδοφόρος τόνισε
ὅτι: «…Ὅσο κρατάει ὁ Ἑλλη-
νισμὸς τὸν πνευματικό του
πλοῦτο, ποὺ εἶναι καὶ ἡ Ὀρθό-
δοξη πίστη καὶ ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, κρατάει τὴν ψυχή
του. Καὶ ὅσο ἡ ψυχὴ τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ εἶναι ζωντανή, δὲν
φοβᾶμαι… ἡ ἐπαναλειτουργία
εἶναι σημαντικὴ ὄχι μόνο γιὰ τὸ
Πατριαρχεῖο, ἀλλὰ γιὰ ὅλο τὸν
χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ
Ἰσλὰμ καὶ γιὰ τὴν Τουρκία. Καὶ
ἐξηγοῦμαι: Οἱ ἀπόφοιτοι τῆς
Σχολῆς μας θὰ εἶναι φορεῖς τοῦ
πνεύματος τοῦ Πατριαρχείου
μας… Ὁ ἀπόφοιτός μας εἶναι
ἄγγελος εἰρήνης καὶ συνεργα-
σίας μὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες καὶ
ὅλες τὶς θρησκεῖες… Ἡ ἑπόμενη
μέρα τῆς Σχολῆς, εἶναι κοντά».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης 
διὰ τὴν διακοπὴν μνημοσύνου

Παραθέτομεν μέρος ἀπὸ τὸ
ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
τῆς 16ης Μαρτίου 2017:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, μεταξὺ
ἄλλων, ἐξέτασε καὶ τὸ θέμα ποὺ
προέκυψε τελευταῖα, τῆς δια-
κοπῆς τοῦ μνημοσύνου... Οἱ Σε-
βασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς τῆς
Ἐκκλησίας μας, μὲ ποιμαντικὴ
ἀγάπη καὶ στοργικὸ ἐνδιαφέ-
ρον, προσκαλοῦν τοὺς κληρι-
κοὺς αὐτοὺς νὰ σταματήσουν
τὴν παραπάνω λανθασμένη
συμπεριφορά. Μάλιστα, ὁρί-
σθηκε, μὲ ὁμόφωνη Συνοδικὴ
Ἀπόφαση, τριμελὴς Ἐπιτροπή,

ἀποτελούμενη ἀπὸ τὸν Σεβ.
Μητροπολίτη Πέτρας καὶ Χερ-
ρονήσου κ. Γεράσιμο, τὸν Παν -
οσ. Ἀρχιμ. Φιλόθεο Σπανουδά-
κη, Ἡγούμενο καὶ τὸν Αἰδεσι-
μολ. Πρωτ. Ζαχαρία Ἀδαμάκη,
Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Συνδέ-
σμων Κληρικῶν Ἐκκλησίας
Κρήτης, προκειμένου νὰ συναν-
τηθοῦν καὶ νὰ διαλεχθοῦν μαζί
τους, τὶς ἑπόμενες ἡμέρες. Ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος ἀναμένει μὲ
ἀγαθὲς ἐλπίδες τὰ καλὰ ἀποτε-
λέσματα τῆς συνάντησης αὐτῆς,
ἐπιφυλάσσεται δὲ γιὰ τὰ προ-
βλεπόμενα ἀπὸ τοὺς Θείους καὶ
Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τὴν ἰσχύουσα Νομοθεσία».

Θέλουν τὴν ὑποταγὴν τῆς Ἐκκλησίας

Ὅταν τόν περασμένο Σεπτέμβριο, ἡ κυ-
βέρνηση ἄνοιγε τόν δρόμο σέ χιλιάδες προσ -
φυγόπουλα, νά παρακολουθήσουν μαθή-
ματα στά ἑλληνικά σχολεῖα, μέ σκοπό, ὅπως
ἰσχυρίζονταν, τήν σταδιακή ἐνσωμάτωσή
τους στήν ἑλληνική πραγματικότητα, τό θε-
ωρήσαμε σωστό, ὅμως ἐνδόμυχα αἰσθαν-
θήκαμε τόν κίνδυνο πού ἐλλοχεύει μία τέ-
τοια ἀπόφαση. Δηλαδή, τήν ἔμμεση ἐπιβολή
μιᾶς μόνιμης ἐγκατάστασης αὐτῶν τῶν
ἀνθρώπων στήν Χώρας μας. Σήμερα,
ὅπως διαβάζουμε στόν Τύπο, τό Ὑπουργεῖο
Παιδείας ἐνέκρινε,  πρός τό παρόν πιλοτικά
πρόγραμμα, γιά ἕξι νηπιαγωγεῖα -μέ πρόθε-
ση ἐπέκτασης ἀπό τοῦ χρόνου-, στά ὁποῖα
θά διδάσκεται ἡ τουρκική γλώσσα. Καί μάλι-
στα, ἐάν σέ αὐτά ὑπάρχουν καί ἑλληνόπου-
λα θά εἶναι ὑποχρεωμένα νά παρακολου-
θοῦν, μέ ἀποτέλεσμα οἱ διακρίσεις στήν το-
πική κοινωνία νά γίνουν πιό ἔντονες. Δηλα-
δή, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ὑποτίθεται ὅτι ἐπιθυ-
μεῖ τήν ἐνσωμάτωση τῶν προσφύγων στήν
ἑλληνική κοινωνία, στόν νομό τῆς Θράκης,
σέ μία τόσο εὐαίσθητη καί προβληματική

περιοχή, ἀντί νά ἔχη ὡς μόνη στόχευση τήν
ἀπάλειψη τῶν διακρίσεων, ἐμμένει στίς δια-
φορές. Ἔτσι, ἔμμεσα, βάζει ἀπό "τό πίσω
παράθυρο", ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρ-
θηκε σέ δημοσίευμα, τήν τουρκική γλώσσα.
Μέ τήν ἕως τώρα πραγματικότητα, τά δημό-
σια σχολεῖα στήν Θράκη πλεονεκτοῦ  σαν
ἔναντι τῶν ἰδιωτικῶν τουρκικῶν, διότι ἔδιναν
τήν δυνατότητα στά παιδιά αὐτά τῆς εὐκολό-
τερης ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης
ἀλλά καί τήν διαπαιδαγώγηση γιά μία εἰρηνι-
κή συνύπαρξη. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ὅμως, θά
ἔχη σάν ἀποτέλεσμα τήν περαιτέρω τουρ-
κοποίηση καί μουσουλμανοποίηση τῶν
παιδιῶν αὐτῶν, ἀφοῦ θά κάνουν χρήση τῆς
μητρικῆς τους γλώσσας ἐντός καί ἐκτός
σχολείου, συμπαρασύροντας ἀναγκαστικά
στήν ἐκμάθησή της, τά παιδιά τῶν Ρομά καί
Πομάκων τῆς περιοχῆς. 

Καί ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἐγκρίνει προγράμ-
ματα ἐκμάθησης τῆς τουρκικῆς γλώσσας,

ἡ τουρκική τράπεζα Ziraat μέσῳ τοῦ τουρ-
κικοῦ προξενείου, μέ τήν οἰκονομική της
πολιτική καί
τήν ἀνοχή τῆς
ἑλληνικῆς Πο-
λιτείας, δανείζει ἀφειδῶς μουσουλμάνους
Ἕλληνες, μέ σκοπό νά ἀγοράζουν ἀκίνητη
περιουσία χριστιανῶν Ἑλλήνων, πού βρί-
σκονται σέ οἰκονομή δυσπραγία. Ἔτσι ἀφ’
ἑνός τό τουρκικό δημόσιο, μέσῳ τῆς τρά-
πεζας, γίνεται κύριος τῶν ἀκινήτων αὐτῶν
καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ γείτονα, πραγματοποιεῖ
οἰκονομική εἰσβολή μέ ἀποτέλεσμα τήν πε-
ραιτέρω ἀμφισβήτηση τῆς ἑλληνικῆς κυ-
ριαρχίας στήν εὐαίσθητη αὐτή περιοχή.

Καί ὅλα αὐτά, τήν στιγμή πού ἡ παράδο-
ση τοῦ τζαμιοῦ τῶν Ἀθηνῶν, βρίσκεται
στήν τελική της εὐθεῖα, ὅπως δημοσιεύθη-
κε στήν γαλλική ἐφημερίδα “Φιγκαρό” καί
μάλιστα τά ἐγκαίνια θά γίνουν λίγο μετά τό
Πάσχα. Δημοσίευμα τό ὁποῖο κάνει ἀναφο-

ρά “στούς ἕνα ἑκατομμύριο μουσουλμά-
νους Ἀλβανούς πού ζοῦν εἰρηνικά στόν τό-

πο μας”. Ἐνῶ
οἱ ἐπικίνδυνες
ἀ π ο φ ά σ ε ι ς

τῆς κυβερνήσεως ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα
τήν περαιτέρω ὄξυνση τῶν διακρίσεων μέ-
σα στήν ἀκριτική κοινωνία τῆς Θράκης, ἡ
ἐπίσκεψη τῆς κόρης τοῦ Τούρκου πρωθυ-
πουργοῦ σέ κέντρο προσφύγων στό Σχι-
στό, προκαλεῖ ἀνησυχία καί προβληματι-
σμό. Διότι, ὅπως ἀναφέρθηκε, ἡ κ.
Μπουσρά ἦλθε νά ἐπιθεωρήση τόν τρόπο
διαβίωσης τῶν προσφύγων καί νά ἐλέγξη
τούς χώρους φιλοξενίας, συνοδευόμενη
ἀπό τούρκους ἀξιωματούχους καί μέλη τῆς
Ὕπατης Ἁρμοστείας τοῦ ΟΗΕ, ἀλλά καί
τόν γνωστό κ. Μουζάλα. Ἐπιβεβαιώνοντας
ἔτσι τά δημοσιεύματα πού ἀναφέρουν ὅτι ὁ
κ. Ἐρντογάν θέλει νά ἐμφανίζεται ὡς προ-
στάτης τῶν προσφύγων, τούς ὁποίους

αὐτός προώθησε στό ἑλληνικό ἔδαφος, μέ
σκοπό τήν χειραγώγησή τους μέ τήν ἄδεια
τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία,
ὅπως πληροφορούμεθα, ἑτοιμάζει προ-
εδρικό διάταγμα γιά τήν δημιουργία "hot
spots" σέ ἀστικά κέντρα σέ ὅλη τήν ἐπι-
κράτεια.  Τό ἐρώτημα εἶναι ἐάν, ὅπως γρά-
φει ἡ "Φιγκαρό", βρίσκονται ἕνα ἑκατομμύ-
ριο μουσουλμάνοι Ἀλβανοί στήν Ἑλλάδα
καί “τό μουσουλμανικό στοιχεῖο νά ἔχη κα-
ταπιῆ στήν κυριολεξία τούς χριστιανούς
στήν Θράκη”, ὅπως ἔγραψε δημοσίευμα
καί μέ χιλιάδες πρόσφυγες διασκορπισμέ-
νους στήν ἑλληνική ἐπικράτεια, στήν πλει-
οψηφία τους μουσουλμάνοι, τί συμβαίνει
αὐτήν τήν στιγμή στήν Ἑλλάδα! Ποῦ ὁδη-
γούμαστε;

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω, εἶναι φανερό ὅτι οἱ
“γκρίζες ζῶνες”, δηλαδή ἡ ἀμφισβήτηση
τῆς κυριαρχίας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους σέ
περιοχές τῆς ἐπικράτειάς του, δέν περιορί-

ζονται στά 80 ἑλληνικά νησιά τοῦ Αἰγαίου,
ἀλλά ἐπεκτείνονται καί ἔμμεσα  στίς περιο-
χές τῆς Θράκης, καί βέβαια σταδιακά στά
γκέτο πού θά δημιουργηθοῦν στίς πόλεις
ἀπό τούς πρόσφυγες.

Πρός ἐπιβεβαίωση τῶν γραφομένων
μας εἶναι καί ἡ νέα πρόκληση τοῦ κ. Τσα-
βούσογλου μέ στόχο, αὐτή τήν φορά τόν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Παυλόπου-
λο. Ὁ Ἕλληνας Πρόεδρος δήλωσε πρό
ἡμε ρῶν, «στήν περιοχή τῶν Δωδεκανή-
σων δέν εἶναι νοητές, ἀπό πλευρᾶς διε-
θνοῦς δικαίου, «γκρίζες ζῶνες» ἀναφορικά
μέ τήν ἔκταση καί τό περιεχόμενο τῆς
Ἑλληνικής καί Εὐρωπαϊκῆς κυριαρχίας
στήν ὡς ἄνω περιοχή», μέ τόν Τοῦρκο
Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν νά ἀπαντᾶ "Εἴμα-
στε ἔκπληκτοι μέ τίς παρατηρήσεις του
πού δείχνουν σοβαρή ἔλλειψη γνώσεων
τῶν βασικῶν ἀρχῶν τοῦ διεθνοῦς δι-
καίου"!

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω εἶναι φανερό ὅτι ἡ με-
τάνοια καί ἡ ἐγρήγορση εἶναι ἐπιβεβλημέ-
νες.

Οἱ «γκρίζες ζῶνες» ἐπεκτείνονται
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