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1ον
Εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ γνωρί-

σουμε ἀπὸ κοντὰ , ἀρκετοὺς
ἀπὸ τοὺς σύγχρονους Ἁγίους
καὶ Γεροντάδες, στὴν περίοδο
ποὺ ἀνιχνεύαμε τὸν δρόμο γιὰ
τὴν Πνευματικὴ Ζωή.

Ποιὸς εἶναι στὴν πράξη, ὁ
δρόμος τῆς Θεραπείας ἀπὸ τὶς
ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη μας, ὥστε
νὰ ζήσουμε τὴν Ἀγάπη πρὸς
τὸν Θεὸ καὶ τὸν πλησίον μας;

Ἀκούσαμε καὶ διαβάσαμε ὅτι
γιὰ νὰ Ἀγαπήσουμε τὸν Θεὸ ἐξ
ὅλης καρδίας θὰ πρέπει νὰ πε-
ράσουμε ἀπὸ τὴν Κάθαρση, στὸ
Φωτισμὸ καὶ τὴ Θέωση, ὅπως
διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο, οἱ Ἅγιοι
Πατέρες καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδοση
τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Διαβάσαμε πολλοὺς βίους
Ἁγίων, ἀλλὰ εἴχαμε ἀνάγκη, νὰ
διδαχτοῦμε καὶ ἀπὸ τοὺς Σύγ-
χρονους Ἁγίους Πατέρες ποὺ

τότε ἦταν ἀκουστοί:
ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὁ Ἅγιος

Παΐσιος, ὁ Ἅγιος Γέροντας
Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὁ Γέρων
Ἀμβρόσιος τῆς Ἱ. Μονῆς Δαδίου
στὴν Ἀμφίκλεια, ὁ Γέροντας
Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός, ὁ Παπα-
Μᾶρκος Μανώλης, ὁ ἅγιος Γέ-
ρων Ἀντώνιος Γκίκιζας καὶ τόσοι
ἄλλοι.

Θὰ μιλήσω μὲ τὴ σειρά, γιὰ τὶς
συνομιλίες ποὺ εἶχα μὲ τοὺς Ἁγί-
ους αὐτοὺς Πατέρες καὶ τὰ ὅσα
μοῦ εἶπαν ἁπλὰ καὶ πρακτικὰ
γιὰ τὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας.

Ἡ ἀνάγκη φάνηκε ἀπὸ συγκε-
κριμένα προβλήματα ποὺ μὲ
ὁδήγησαν μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ
Πνευματικοῦ, στὸν Ἅγιο Πορφύ-
ριο, τὸ 1982, στὸ Μήλεσι, πρὶν
ἀκόμα κτιστοῦν τὰ κτίρια, ὅπως
φαίνονται σήμερα, σὲ μία πα-
ράγκα, ὅπου ὁ Ἅγιος ἔμενε καὶ
ἐξομολογοῦσε τὸν κόσμο.

Μόλις τὸν ἀντίκρυσα, ἔνοι-
ωσα ὅτι ἤμουν μπροστὰ στὸν
Θεό, ἔνοιωσα ὅτι τὸν ἔβλεπα
μετὰ φόβου Θεοῦ πίστεως καὶ
ἀγάπης.

-Γέροντα, ἔχω ἕνα πρόβλημα,
τοῦ εἶπα

- Τὸ ξέρω, μοῦ εἶπε καὶ μοῦ
ἀπεκάλυψε τὸ πρόβλημά μου,
ποὺ εἶχε σχέση μὲ τὴν βρεφική
μου ἡλικία καὶ τὴν οἰκογένειά
μου.

Εἶχα νυμφευτεῖ καὶ εἶχα μόλις
ἕνα παιδάκι. Μέσα ἀπὸ τὶς σχέ-
σεις στὸ σπίτι, ἀντιλήφθηκα, ὅτι
ἔπρεπε νὰ διορθώσω στὸν ἑαυ-
τό μου ἕνα πολὺ σοβαρὸ πρό-
βλημα ποὺ καταλάβαινα ὅτι μοῦ
ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατο μὲ τὶς δι-
κές μου δυνάμεις νὰ τὸ λύσω,
γιατί ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν δική
μου βρεφικὴ ἡλικία.

Ὁ Ἅγιος μοῦ εἶπε ἀκριβῶς καὶ
τὸ πρόβλημα ,τὸ χρόνο καὶ τὴν

ἡλικία ποὺ τὸ ἔπαθα.
Ἡ αἴσθηση τῆς ἀδυναμίας

μου μετὰ τὴν ἀποκάλυψή του
μεγάλωσε καὶ ρώτησα:

- Τί πρέπει νὰ κάνω γιὰ νὰ θε-
ραπευτῶ;

- Νὰ ἐξομολογεῖσαι, μοῦ εἶπε
- Μὰ ἐξομολογοῦμαι στὸν

Πνευματικό μου ἀπάντησα καὶ
πολὺ συχνά.

- Δὲν φτάνει αὐτὸ ποὺ κάνεις,
μοῦ εἶπε. Ἐξομολόγηση δὲν
εἶναι μόνο νὰ πηγαίνεις στὸν
Πνευματικὸ καὶ νὰ τοῦ λὲς τὶς
ἁμαρτίες σου. Ἐξομολόγηση
εἶναι νὰ Μετανοεῖς καλὰ πρῶτα,
πρὶν πᾶς. Δὲν εἶδες τὸν ἄσωτο;
Πρῶτα ἦλθε εἰς ἑαυτόν, συνει-
δητοποίησε τὴν πεῖνα καὶ τὴν
φτώχειά του, ἔνοιωσε ὅτι ἔχασε
τὴν Ἀγάπη τοῦ Πατέρα του, ἐπι-
θύμησε νὰ ἐπιστρέψει στὸ σπίτι
του μὲ ἀπόφαση νὰ ζεῖ, ὅπως οἱ
δοῦλοι τοῦ Πατέρα του καὶ ἀνα-

στάς, δηλαδὴ μὲ πολλὴ προθυ-
μία καὶ ταπείνωση γύρισε, σί-
γουρος ὅτι ὁ Πατέρας του τὸν
περίμενε μὲ Ἀγάπη.

Τότε ὁ Πατέρας τὸν συγχώρη-
σε καὶ τὸν ἔντυσε μὲ τὴν στολὴ
τὴν πρώτη, τοῦ ἔδωσε τὸ δακτυ-
λίδι του καὶ τὸν Μόσχο τὸν σι-
τευτό, δηλαδὴ τὸν θεράπευσε.
Τὸν συγχώρησε καὶ τὸν θερά-
πευσε.

Αὐτὸ νὰ κάνεις: νὰ σηκώνεσαι
τὸ πρωὶ καὶ ἀφοῦ κάνεις τὴν
προσευχή, ποὺ κάνεις,τὸν κα-
νόνα σου, εἴτε διαβάζοντας
ὄρθρο, εἴτε μὲ κομποσκοίνι, νὰ
λὲς μετὰ στὸν Χριστὸ τὶς ἁμαρ-
τίες σου ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ
τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔβλαψες
καὶ νὰ ζητᾶς συγχώρεση.

-Πῶς θὰ καταλάβω ὅτι συγ-
χωρέθηκα, ρώτησα.

-Δὲν λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦ-

Ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Αἰώνιος Ζωή, ὅπως
τὴν ἐγνώρισα ἀπὸ τοὺς συγχρόνους

Ἁγίους καὶ Γέροντας
Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Χριστοφόρου, Νομικός

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Αἱ Σύνοδοι ὀφείλουν
νὰ θεραπεύουν προβλήματα

Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης
Εἶναι μεγάλης ἀπορίας ἄξιον πῶς τὴν προσφάτως συγκληθεῖσα

«Σύνοδο» τῆς Κρήτης, χωρὶς νὰ ἔχει καμία ἀπολύτως ὁμοιότητα μὲ
προηγούμενες ὀρθοδόξους Συνόδους, ἔχουν τὸ σθένος οἱ οἰκουμε-
νιστὲς νὰ τὴν ἀποκαλοῦν «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο»! Καὶ πρῶτα
ἀπ’ ὅλα βάζουμε τὴν μαρτυρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας, ὅταν
δηλώνει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀναστάσιος Ἀλβανίας γιὰ τὴν «Σύνοδο»
αὐτὴ «ὅτι συνιστᾶ μία νέου εἴδους Σύνοδο»· μόνο ἀπὸ τὴ δήλωση
αὐτή, τὸ ἁρμόζον καὶ κανονικὸ ὄνομα αὐτῆς πρέπει νὰ εἶναι «Σύνο-
δος τῆς Νέας Ἐποχῆς».

Ὅταν ἡ συγκληθεῖσα αὐτὴ «Σύνοδος» πάσχει σοβαρὰ ἀπὸ τὴν

ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΑΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ;

Μέ ἀφορμή τό κείμενο τοῦ
σεβαστοῦ ἀρθρογράφου κ. Παν-
αγιώτη Π. Νούνη, ἄρθρα τοῦ
ὁποίου συχνά ἔχει φιλοξενήσει
ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος, μέ τίτλο
«Ἡ νέα “Παραδοσιακή” γραμμή
τοῦ “Ὀρθοδόξου Τύπου” καί τό
σκιαγράφημα τῶν κατ’ ἐπίγνω-
ση μανιοδεστέρων ἐραστῶν τοῦ
οἰκουμενισμοῦ», στό ὁποῖο γίνε-
ται κριτική σέ ἄρθρο πού δημο-
σιεύθηκε στόν Ὀρθόδοξο Τύπο
(12ης Μαΐου, ἀρ. φ. 2164) μέ
τίτλο «Ἀμοιβαῖος σεβασμός διά
τήν ἐπίτευξιν τῆς Ἑνότητος», θά
ἐπιδιώξουμε νά δώσουμε ἀπαν-
τήσεις καί διευκρινίσεις σέ ἐρω-

τήματα πού τίθενται, μέ σκοπό
τόν ἐποικοδομητικό προβλημα-
τισμό. Βέβαια δέν θά προσπα-
θήσουμε νά ἀντικρούσουμε
τούς ὅποιους ἀδόκιμους χαρα-
κτηρισμούς πρός τό πρόσωπο
μας, διότι δέν μᾶς ἐπιτρέπει
οὔτε ὁ χαρακτήρας οὔτε ὁ τρό-
πος μέ τόν ὁποῖο ἀντιλαμβανό-
μαστε τήν μαχόμενη δημοσιο-
γραφία.

Ὁ κ. Νούνης, μεταξύ τῶν
ἄλλων, θέτει καί τά ἐρωτήματα꞉
«τί ἀκριβῶς ἄλλαξε στά περί
τῆς ἀντιαιρετικῆς γραμμῆς τοῦ
«Ο.Τ.» κατά τοῦ ἀντιΟικουμενι-
στικοῦ ἀγῶνος, κύριε διευθυν-
τά; Μποροῦμε νά μάθουμε,
συγκριτικά, ποιό εἶναι ἐκεῖνο τό
διακριτικό σημεῖο τοῦ ὁμολογια-
κοῦ ἀγῶνος, τῶν τότε μετά τῶν
σημερινῶν ὀρθοδόξων ἀντιΟι-
κουμενιστῶν;». Καί σέ ἄλλο ση-
μεῖο τονίζει꞉ «Ἆραγε, ὅταν ὁ
«Ο.Τ.» κάλυπτε δημοσιογρα-
φικῶς (μέσα στή δεκαετία τοῦ
1970), συστηματικά καί ἑβδο-
μαδιαία, ἐννοεῖται ἀντικειμε-
νικῶς, τήν Διακοπή Μνημοσύ-
νου κατά τοῦ αἱρετικοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρα, δηλ. τήν
συγγνωστή ἱεροΚανονική Ἀπο-
τείχιση, ὑπό τῶν τριῶν σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν καί
τῶν σωρηδόν Ἁγιορειτῶν Πατέ-
ρων, ὁ ἀγώνας ἐκείνων ἦτο

Ὁμολογιακός ἀγώνας, ἐντός ἤ
ἐκτός, τοῦ κόλπου τῆς Ἐκκλη-
σίας;… τότε, ἐθεωρεῖτο σύμφω-
να μέ ἱστορικά δημοσιεύματα
τῆς ἐποχῆς τοῦ «Ο.Τ.», ὡς πρό-
τυπον ἀγῶνος καί στοιχεῖο ὁμο-
λογιακοῦ ἡρωϊσμοῦ, ἐνῶ σήμε-
ρα, θεωρεῖται τό ἀκριβῶς ἀντί-
θετον!...». Ἐπίσης ὁ κ. Νούνης
ἀλλοῦ ἀναρωτιέται «Γιατί ἆρα-
γε, νά ἀφήνεται ἐμμέσως πλήν
σαφῶς νά ἐννοηθεῖ, στό σύνολο
πνεῦμα ὁλοκλήρου τῆς προτά-
σεως τοῦ διευθυντοῦ, ὅτι ἡ σύγ-
χρονη ἱερά Ἀποτείχισις εἶναι
μᾶλλον… μία ἐνέργεια πού θέ-
τει τούς ἀγωνιστάς ὀρθοδόξους
ἀντιΟικουμενιστάς, ἐκτός (;!)
τῆς Ἐκκλησίας;». Καί παρακά-
τω «Τό γεγονός, ἤ, ἡ παράδοξη
δικαιολογία, ὅτι οἱ σημερινοί
ἀντιΟικουμενιστές Ἐπίσκοποι
δέν διακόπτoυν τήν κοινωνία μέ
τόν αἱρετικόν Πατριάρχην Βαρ-
θολομαῖον, δέν μπορεῖ νά εἶναι
σοβαρόν ἀντιαιρετικόν ἐπιχεί-
ρημα, μιᾶς σοβαρῆς ὀρθοδόξου
ἐφημερίδος, καί σίγουρα προσ-
βάλλει καί κατά τήν ἰδική μας
ἄποψη τήν διαχρονική ἱστορία
της. Διότι ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστο-
ρία μᾶς ἀποδεικνύει σέ ἀρκετές
περιπτώσεις, διαχρονικά, ὅτι ὁ
ἀντιαιρετικός ἀγώνας, δέν ξε-
κινᾶ πάντοτε ἀπό Μητροπολί-
τες, ἀλλά μᾶλλον ἀρχινᾶ μαχη-
τικά τόσον ἀπό Λαϊκούς ὅσον

καί ἀπό ἁπλούς Μοναχούς».
Κατ’ ἀρχάς θά πρέπη νά πα-

ραδεχθοῦμε ὅτι ἡ ἐφημερίδα
τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου συνεχί-
ζει νά βρίσκεται στήν πρώτη
γραμμή τοῦ ἀγῶνος κατά τοῦ
οἰκουμενισμοῦ. Παρά τήν ἀπου-
σία τῶν σπουδαίων ἀρθρογρά-
φων τῆς περιόδου τοῦ 1970,
ὅπως τῶν μακαριστῶν Καθηγη-
τοῦ Κωνσταντίνου Μουρατίδη,
π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου,
π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου, π.
Μάρκου Μανώλη καί πολλῶν
ἄλλων, σήμερα, παρά τίς ἐλλι-
πεῖς δυνάμεις μας συνεχίζουμε
καί προσπαθοῦμε νά παραμεί-
νουμε στήν πρώτη γραμμή τοῦ
ἀγῶνος καί νομίζουμε ὅτι, μέ
τήν βοήθεια τοῦ Κυρίου καί τῶν
Πατέρων, τά καταφέρνουμε.
Αὐτό μέ τό ὁποῖο διαφωνοῦμε
μέ τόν ἀδελφό κ. Παναγιώτη
Νούνη δέν εἶναι βέβαια, ὅτι ἡ
διακοπή τοῦ μνημοσύνου τοῦ
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ὁ
ὁποῖος κηρύσσει αἵρεση, δέν
εἶναι κανονική πράξη καί δέν
εἶναι πράξη ἀντίστασης, σέ
αὐτό κανείς δέν ἀντιλέγει. Δια-
φωνοῦμε στό ὅτι οἱ συνθῆκες
δέν εἶναι αὐτές πού ἐπιτρέπουν
αὐτήν τήν ἐποχή τήν διακοπή
τοῦ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρ-
χη. Δέν θά πρέπη νά μᾶς δια-

Ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ ’70

Ἡ σοφὴ ρῆσις «τὰ φαινόμενα ἀπατοῦν» ἰσχύει καὶ διὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψιν τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὸν Προκαθή-
μενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μήπως αἱ καλαὶ σχέσεις εἰς τὸ προσκήνιον ὀφείλονται εἰς ἐξυπηρέτησιν διαφορετικῶν συμφερόντων;

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ.
Πειραιῶς ἐξεδόθη τὸ ἀκόλουθον λίαν ἐνημερωτικὸν κείμενον:

«Ἔχουμε γράψει ἐπανειλημμένως γιὰ τὴ σύγχρονη ἰλιγγιώδη προ-
ώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας παγκοσμίως καὶ τὴν νομικὴ θεσμοθέτησή
της ἀπὸ πολλὲς κυβερνήσεις κρατῶν, δυστυχῶς καὶ ἀπὸ τὴν πατρί-
δα μας, ὡς ἕνα φαινόμενο, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξηγηθεῖ
διαφορετικὰ παρὰ μόνον ὡς ἕνα «σημεῖο τῶν καιρῶν» καὶ ὡς μία
σαφέστατη ἔνδειξη ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα μπῆκε πλέον στὴν τελικὴ
εὐθεῖα τῆς ἱστορικῆς της πορείας. Ἔχει ἤδη ἐπισημανθεῖ ἀπὸ πολ-
λοὺς καὶ εἶναι πλέον κοινὸς τόπος, ὅτι ἡ προώθηση τῆς ὁμοφυλοφι-
λίας καὶ τῶν ἄλλων συναφῶν σεξουαλικῶν παρεκκλίσεων ἐντάσσε-
ται στοὺς στόχους καὶ στὸν τρόπο δράσεως τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς
«Νέας Τάξεως Πραγμάτων». Ὅπως ἐπισημαίνουν εἰδικοὶ ἐρευνη-
τές, ἡ προβολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας συμβαδίζει ἄριστα μὲ τὴν προ-
βολὴ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς μαγείας, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πνευ-
ματικὴ μήτρα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Ἡ ἐξήγηση τῆς παράλληλης προ-
βολῆς καὶ διαφήμισης εἶναι εὔκολη, ἀφοῦ καὶ τὰ δύο αὐτὰ μεγέθη,
(ὁμοφυλοφιλία καὶ Νέα Ἐποχή), στοχεύουν στὴν ἀνατροπὴ τῆς χρι-
στιανικῆς ἠθικῆς καὶ στὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ νέου μοντέλου, τῆς
ἀντίστροφης ἠθικῆς, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἠθική τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Ὅπως εἶναι γνωστὸ οἱ σχεδιαστὲς της ἐπιδιώκουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες

Ὁ Σοδομισμὸς
εἰσβάλλει εἰς τὰ Σχολεῖα

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 11.6.2017
Θέμα: «1. Διαχρονικαὶ σχέσεις

Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ, Σχέσεις
Κράτους καὶ Ἐκκλησίας

καὶ Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις καί

2. Ὀρθόδοξος διαπαιδαγώγησις
τῆς νεολαίας»

Μακαριώτατε, σεπτοὶ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἡ δυσκολία τῶν καιρῶν, ἡ ἀγωνία διὰ τὸ

μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἐκκλησίας,

οὐκ ἐᾷ με καθεύδειν ἀταράχως.
Συναισθανόμενος ὅτι καὶ αἱ Ὑμέτεραι Θε-

οτίμητοι ἀξίαι, διακατέχονται ἀπὸ ἀνάλογον
θεοφιλῆ ἀνησυχίαν, μοῦ δίδει τὴν δυνατό-
τητα νὰ ἐπανέλθω εἰς τὰ ὡς ἄνω διαρκῶς

ἐπίκαιρα, καὶ ὡς μὴ ὤφειλε, ἀναφυέντα
προβλήματα, ἡ ἀνακίνησις τῶν ὁποίων,
καίτοι δὲν ἔχουν προκαλέσει τὴν ἐν Ἑλλάδι
οἰκονομικὴν καὶ λοιπὴν κρίσιν, προκαλεῖ
ὀδύνην, ἀλλὰ καὶ διάθεσιν ἀντιστάσεως μέ-

χρι θανάτου, ἵνα μὴ γίνῃ τὸ θέλημα τῶν δυ-
νάμεων τοῦ σκότους καὶ τοῦ διαβόλου.

Διεξοδικώτερον:
1. Φρονοῦμεν ἀταλαντεύτως, ὅτι ἐὰν αἱ

δυνάμεις τοῦ σκότους κατορθώσουν τὴν
διάρρηξιν τῶν ὑπαρχουσῶν σχέσεων ἐπὶ

δύο χιλιετίας, τοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ τὴν Χρι-
στιανικὴν Ὀρθοδοξίαν, τοῦ Κράτους καὶ τῆς
Ἐκκλησίας, νομικῶς καὶ πνευματικῶς, ὡς
φρόνημα καὶ τρόπον ζωῆς, ὁδεύομεν πρὸς
τὸ ἱστορικὸν τέλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ὅσοι Πολιτικοὶ καὶ Ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέ-

Γράφει ὁ Ἱερομόναχος Δαμασκηνός, Ἱερὸν Κελλίον τοῦ Φιλαδέλφου Ἁγίου Ὄρους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

«Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Παράδεισος»
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Η ΕΠΟΧΗ μας δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ χριστιανική. Οἱ
σύγχρονοι ἄνθρωποι ταλαιπωροῦνται ἀπό ποικίλες ἰδεολογίες
καί ἀκολουθοῦν τά μηνύματα τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἠθι-
κή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ δέν τηρεῖται ἀπό τούς περισσότερους
χριστιανούς! Ἡ διαστροφή εἶναι μεγάλη καί οἱ δραστηριότητες
τῶν ἀντίχριστων προκαλοῦν φόβο στούς φιλήσυχους καί ἄκα-
κους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦν νά ἐξηγήσουν, γιατί οἱ
ἄνθρωποι ἀπομακρύνονται ἀπό τό Θεό καί ἀπειλοῦν ἐκείνους
πού πιστεύουν καί ἔχουν καθημερινή ἀναφορά στό Χριστό. Ἰδι-
αίτερα αὐτό συμβαίνει μέ τούς ἄθεους πολιτικούς, ὅταν εἶναι στήν
ἐξουσία καί ἔχουν τήν ψευδαίσθηση ὅτι μποροῦν νά χτυπήσουν
τήν Ἐκκλησία καί νά ἀπομακρύνουν τό λαό ἀπό τήν πίστη.

Ἡ ἱστορία, ὡστόσο, διδάσκει ὅτι τελικά οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλη-
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Η ΠΕΘ ἐπιμένει:
• Στὴν κατάργηση τοῦ παρόντος Προγράμματος καὶ στὴ σύν-

ταξη ἑνὸς νέου.
Καταγγέλλει:

• Τὰ ψέματα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ τὸν ἐμπαιγμὸ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

• Τὶς ἀντιδημοκρατικὲς καὶ ἀντισυνταγματικὲς πρωτοβουλίες
τῆς ἔκδοσης «φακέλων τοῦ μαθητῆ» γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν

• Τὴν Κυβέρνηση γιὰ χριστιανοφοβία - ὀρθοδοξοφοβία
Προτείνει καὶ ζητᾶ:

• Τὴν ἐκτύπωση καὶ διανομὴ τῶν ἤδη ὑπαρχόντων βιβλίων
τῶν Θρησκευτικῶν μέχρι νὰ γραφοῦν, μὲ τὴ συναίνεση ὅλων
τῶν ἐνδιαφερόμενων πλευρῶν, νέα βιβλία

Ἡ ΠΕΘ καταγγέλλει τὴν ἀντισυνταγματικὴ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ Παιδείας κ.κ. Γαβρόγλου 89720/Δ1/ 29-5-2017, σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία ἐνέκρινε “τὴν ἐκτύπωση καὶ διανομὴ τοῦ διδακτικοῦ ὑλικοῦ
«Φάκελοι μαθήματος Θρησκευτικῶν» γιὰ τὶς τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ καὶ ΣΤ΄
Δημοτικοῦ, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν διδακτικῶν ἀναγκῶν τοῦ σχολικοῦ
ἔτους 2017-2018”. Ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ Ὑπουργοῦ εἶναι ἀντισυντα-

Ἐκβιάζουν τοὺς Ἱεράρχας
Κυβέρνησις καὶ «Καιρός»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὁ «διαβόητος οἰκουμενιστὴς» Σεβ. Γαλλίας ἄνευ πτυχίου Θεολογίας προωθεῖται δι’ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς!

Τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἐπεσκέφθη
ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τὴν 6ην Ἰουλίου 2017. Διε-
φημίσθη ἀπὸ ὅλα τὰ ἔντυπα καὶ διαδικτυακὰ μέσα ὅτι ὁ Πα-
τριάρχης ἦλθε διὰ τὴν ἐκδήλωσιν «Καθαρὸς Ἀσωπὸς» παρο-
τρυνθεὶς ἀπὸ τὴν εὐαισθησίαν του εἰς τὰ οἰκολογικὰ ζητήματα.
Ἦτο ὅμως αὐτὸς ὁ οὐσιαστικὸς λόγος;

Ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπήν
Κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν ὁ Πα-

τριάρχης ἔφερεν ἐπὶ στήθους τὸν «δικέφαλον», ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος τὸ ἐγκόλπιον. Σημαντικὸν στοιχεῖον εἶναι ὅτι ἀπὸ τὴν
συνάντησιν αὐτὴν ἀπουσίαζεν ὁ Σεβ. Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφι-
λόχιος, “Διευθυντής” τοῦ “Πατριαρχικοῦ Γραφείου” τῶν
Ἀθηνῶν, ὅπως καὶ ὁ προσφάτως χειροτονηθεὶς π. Ἐλευθέριος
Χρυσοχόος, “ὑπάλληλος” σ’ αὐτό. Τοῦ Γραφείου, τὸ ὁποῖον ἐπέ-
τρεψε νὰ δημιουργηθῆ εἰς Ἀθήνας ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκο-
πος Χριστόδουλος καὶ μετενόησε πολλάκις δι’ αὐτήν του τὴν
ἐνέργειαν, καὶ τὸ ὁποῖον εἶναι ἀνεπιθύμητον ἀπὸ τὴν Ἐκκλη-
σίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ αἰτία πολλῶν προστριβῶν καὶ πολέμων.

Συμφώνως πρὸς τὴν ἐνημέρωσιν ἀπὸ τὸν δημοσιογράφον τοῦ

Ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Μάκην Ἀδαμόπου-
λον, ὁ Πατριάρχης:

«Τὸν εὐχαρίστησε (ἐνν. τὸν Ἀρχιεπίσκοπον), γιὰ τὴν ἀπόλυτη
ὑποστήριξη στὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου…
Ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ διαδοθοῦν οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνό-
δου ἐπισημαίνοντας πὼς «τώρα, ὅλοι μαζί, πρέπει νὰ ἐφαρμόσου-
με τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου. Ἤδη πολλὲς Θεολογικὲς Σχολὲς καὶ
ἐπιμέρους ἐπιστήμονες τὶς ἀναπτύσσουν. Προετοιμάζεται ἕνα με-
γάλο Διορθόδοξο Θεολογικὸ Συνέδριο στὴν Θεσσαλονίκη τὸν Ἀπρί-
λιο τοῦ 2018 καὶ ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ διαδοθοῦν κατὰ τὸ δυνατὸν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὅ,τι σέβεται ὁ κ. Ἐρντογὰν εἰς τὰ μειονοτικὰ σχολεῖα ἀπειλεῖ ὁ κ. Τσίπρας εἰς τὰ ἑλληνικά
Θὰ ἀντισταθῆ ἡ Ἱεραρχία ἀνταξίως τῶν Ἁγίων μέχρι μαρτυρίου ἤ θὰ συναινέση;

• Τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα
τῆς Πατρίδος μας. Γράφει ὁ
κ. Θ. Β. Κετσέας. Σελ. 4

• «Λόγος περὶ Σταυροῦ». Γρά-
φει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστό-
λου. Σελ. 4

• Ὁδηγὸς εἰς τὴν ἀθεΐαν τὰ νέα
Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Βασιλεί-
ου Χ. Στεργιούλη. Σελ. 5

• Γιατὶ τόσος ρατσισμὸς κ.
Πρόεδρε; Γράφει ὁ κ. Δημή-
τριος Μερτζεμέκης. Σελ. 5

• Ἁγιορείτης Μοναχός Γέροντας
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (Μπιλάλης)
(1932 – † 4. 6. 2014). Τρία χρό-
νιαἀπότήνκοίμησίντουΣελ.6

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 2αν Κυριακήν μετά τήν Πεντηκοστήν, ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν Σύναξιν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων.
Ἀνωτέρω φορητὴ εἰκὼν τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου
Ὄρους (1849).

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τοὺς τοῦ Ἄθω πατέρας καὶ ἀγγέλους ἐν σώματι, Ὁμολο-
γητὰς καὶ Ὁσίους, Ἱεράρχας καὶ Μάρτυρας, τιμήσωμεν ἐν
ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τὰς ἀρετάς, ἡ τοῦ
Ὄρους πληθὺς πᾶσα τῶν Μοναστῶν, κραυγάζοντες ὁμο-
φώνως· δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ ἁγιάσαντι,
δόξα τῷ ἐν κινδύνοις ἡμῶν προστάτας δείξαντι.

Ὁ Σεβ. Γαλλίας κατασπαζόμενος τὴν χεῖρα τοῦ τέως Πάπα

ΣΥΝΑΞΙΣΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝΠΑΤΕΡΩΝ

Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ
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Ἐτησία ἀποτίμησις τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης

Ἔτος ΛΕ ,́ Ἀριθμ. 22/16 Ἱουνίου 2017
ΒΙΒΛΙΑ – ΑΝΑΤΥΠΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑ-
ΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙ-
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ «Πρὸς Ἑλληνί-
δας». Ἔκδοσις Ἱ. Μ. Μεταμορφώσε-
ως τοῦ Σωτῆρος, Σοχὸς Λαγκαδᾶ,
2017. Σχ. 23x17 σσ 240.

ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΟΤΣΗ «Ὁσιομάρ-
τυρες τῆς Ὄπτινα». Οἱ Μάρτυρες τῆς
Ἀνάστασης. Ἀθήνα 2017 Σχ.
20,50x14,50 σσ 144.

ΠΡΕΣΒ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ
«Πνευματικὲς Ἐμπειρίες καὶ Κοσμικὴ
Πραγματικότητα». Κόνιτσα 2017. Σχ.
21x14 σσ 260.

ΠΡΕΣΒ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ
«Ποιμαντικὰ καὶ Ἀποίμαντα τῆς
Ἐκκλησίας». Κόνιτσα 2017. Σχ. 21x14
σσ 240.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

«ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», Τριμηνιαῖο
Ἱεραποστολικὸ περιοδικὸ Ὀρθόδοξος
Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος. Ἰούλ. –
Δεκ. 2016 Λάρισα.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ, Μηνιαῖο
Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ νεανικὸ πε-
ριοδικό. ᾿Ιδιοκτήτης Ἀδελφότης Θε-
ολόγων «Ὁ Σωτήρ». Φεβρ., Μάρτ.,
Ἀπρίλ., Μάϊος 2017. Ἀθῆναι.

ΠΥΡΣΟΣ, Μαθητικὸ περιοδικὸ
τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἀπόστολος

Παῦλος». Κόρινθος. Ἐκδότης·
Σύλλογος «Κοινωνικὴ προσπάθεια».
Ἀθῆναι. Νοέμ. – Δεκ. 2016. Ἰαν. –
Φεβρ., Μάρτ. – Ἀπρίλ. 2017.

Γιάννης Κουντουρᾶς, «Διαμορφούμενα Α - στὸ χθές, στὸ σήμερα, γιὰ
πάντα…», Ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 312.

Ὁ καθηγητὴς Ἰατρικῆς Γιάννης
Κουντουρᾶς ἔχει διαπρέψει στὸν
χῶρο τῆς Ἰατρικῆς μὲ ἐπιστημονικὲς
ἐργασίες καὶ παρουσιάσεις σὲ ἰατρικὰ
συνέδρια καὶ ἡμερίδες στὴν Ἑλλάδα
καὶ στὸ ἐξωτερικό. Παράλληλα, ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ ἀκόμη τῆς σταδιοδρομίας
του, ἐπέδειξε ζῆλο καὶ ἔχει ἀναπτύξει
ἐκκλησιαστικὲς δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, εἶναι ἀπὸ τὰ βασικὰ
στελέχη καὶ τακτικὸς ὁμιλητής κυρίως
στὸν σύλλογο «Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Νέ-
στωρ», ποὺ ἵδρυσε ὁ μακαριστὸς ἐπί-
σκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καν-
τιώτης. Συχνὰ προσκαλεῖται καὶ ἀπὸ
χριστιανικοὺς συλλόγους, κατηχητικὰ
καὶ Μητροπολίτες καὶ ὁμιλεῖ σὲ διά-
φορες πόλεις. Οἱ δυναμικὲς ὁμιλίες
του εἶναι Βιβλοκεντρικὲς καὶ πνευμα-
τοφόρες.

Ἔχει ἀκόμη τὸ χάρισμα νὰ συνθέτει,
νὰ μελοποιεῖ καὶ νὰ τραγουδᾶ χριστια-
νικὰ τραγούδια. Ἤδη εἶναι δημιουργὸς
δέκα CD. Πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια κυ-
κλοφόρησε ἡ ποιητική του συλλογὴ μὲ
τίτλο ΑΝΤΙΦΩΝΟ, ποὺ μάλιστα εἶχε
εὐμενεῖς κριτικές. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ποι-
ήματα τῆς συλλογῆς αὐτῆς τὰ μελοποί-
ησε καὶ τὰ τραγουδᾶ ὁ ἴδιος.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε τὸ βιβλίο
του «Διαμορφούμενα Α - στὸ χθές,
στὸ σήμερα, γιὰ πάντα…». Τὴ συγ-
γραφὴ τοῦ βιβλίου τὴν ἐμπνεύστηκε
ἀπὸ ἕνα δάσκαλό του, ποὺ σημάδεψε
καθοριστικὰ τὴν πνευματική του πο-
ρεία. Μέσα στὶς 312 σελίδες τοῦ κομ-
ψοῦ αὐτοῦ τόμου ὁ συγγραφέας ἀπο-
τυπώνει τὸ καταστάλαγμα τῆς πολύ-
χρονης ἐμπειρίας του μὲ βαθυστόχα-
στα μηνύματα, ποὺ ἀγγίζουν καὶ προ-
βληματίζουν μὲ τὴν πειστικότητά
τους, ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἀδιά-
φοροι γιὰ πνευματικὰ θέματα. Θαυ-
μάσιες εἶναι οἱ ἀναλύσεις τῶν περι-
πτώσεων τῆς γυναίκας τοῦ Λώτ, ποὺ
ἔγινε στήλη ἅλατος, τοῦ Ἄσωτου Γιοῦ
καὶ τῶν Πικρῶν νερῶν. Αὐτὰ τὰ Βι-
βλικὰ περιστατικὰ νὰ παραλληλίζει μὲ
καταστάσεις τῆς σημερινῆς πραγματι-
κότητας. Ἡ ἔμπειρη γραφίδα του
ἀναδεικνύει, ἀναλύει καὶ πολλάκις
καυτηριάζει τὴν ὑποκρισία, τὴν ἀναλ-
γησία καὶ τὴν ἀχρειότητα ἀνθρώπων
τῆς ἐποχῆς μας. Καὶ στὸ τέλος ὁδηγεῖ
βῆμα, βῆμα τὸν ἀναγνώστη σ’ Ἐκε-
ῖνον, τὸν Σταυρωμένο Ἰησοῦ, ποὺ δί-
νει λύση στὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώ-
που. Ὁ ἀναγνώστης ἀντλεῖ σημαντικὰ
πρακτικὰ μαθήματα, πολὺ χρήσιμα

γιὰ τὴν ἐποχή μας.
Σὲ μερικὰ κεφάλαια καταγράφει

καὶ σχολιάζει προσωπικά του «ἱστορή-
ματα», ὅπως τὰ ὀνομάζει, ποὺ καλύ-
πτουν πληθώρα θεμάτων καὶ ἐνδιαφέ-
ρουν τὸν ἀναγνώστη, γιατί εἶναι γεμά-
τα μὲ πολύτιμα μαθήματα, παρμένα
ἀπὸ ἐπαφὲς καὶ ἐμπειρίες του μὲ διά-
φορα πρόσωπα. Περιγράφει τὴ δρα-
ματικὴ κατάσταση, στὴν ὁποία πε-
ριῆλθε ἡ ἀνθρωπότητα. Ἀκόμη ἀνη-
συχεῖ, γιατί πολλοὶ «χριστιανοί», ναὶ
μέν, εἶναι πιστοὶ στοὺς τύπους, ἀλλὰ ἡ
ζωή τους εἶναι δυσφήμιση τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ. Γι’ αὐτό, κρούει τὸν κώ-
δωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὸν φτηνὸ καὶ
φτωχὸ χριστιανισμὸ ποὺ ζοῦν οἱ πε-
ρισσότεροι «χριστιανοί», ἀκόμη καὶ
κληρικοί. Τὶς ἀναλύσεις, τὶς ἑρμηνεῖες
καὶ τὶς προσεγγίσεις του σὲ διάφορα
ζωτικὰ θέματα, θὰ ζήλευαν ἀκόμη καὶ
πολλοὶ ἱεροκήρυκες ἤ θεολόγοι. Ὁ
ἴδιος σὲ κάθε εὐκαιρία δίνει μὲ παρρη-
σία τὴ μαρτυρία του. Μαζὶ μὲ τὸ βιβλίο
προσφέρεται καὶ τὸ τελευταῖο του CD.

Συγχαίρουμε τὸν κ. Κουντουρᾶ καὶ
περιμένουμε τὰ Διαμορφούμενα Β. Ἡ
τιμὴ τοῦ βιβλίου εἶναι 15 εὐρὼ καὶ τὰ
ἔσοδα διατίθενται καθαρὰ γιὰ ἱερα-
ποστολικοὺς σκοπούς. Τὸ βιβλίο δια-
τίθεται ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξη
Κυψέλη» (τηλ. 2310-212659). Τὸ e-mail
τοῦ συγγραφέα εἶναι: jannis@auth.gr

Γεώργιος Σ. Κανταρτζῆς,
δημοσιογράφος

g.kantartzis@gmail.com

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΕΡΑΣΕ ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴ σύγκληση
τῆς περιβόητης «Συνόδου» τῆς Κρήτης καὶ
εἶναι νομίζουμε καιρὸς γιὰ μία σύντομη ἀποτί-
μηση τῶν ἀποτελεσμάτων της. Ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τους οἱ ὑποστηρικτές της, διαδίδουν
ὅτι δῆθεν ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο γεγονὸς γιὰ τὴν
Ἐκκλησία, τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἀνθρωπό-
τητα. Ὅτι δῆθεν ἔβγαλε ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση
τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἔκαμε κοινωνὸ τῶν
σύγχρονων προβλημάτων τοῦ σημερινοῦ
ἀνθρώπου. Ὅτι δῆθεν εἶναι ὁρατὰ τὰ θετικά
της ἀποτελέσματα. Ἀλλά, μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι
τὰ πράγματα! Ὄχι μόνον δὲν ἔχουμε θετικὰ
ἀποτελέσματα, ἀλλὰ ἄκρως ἀρνητικά! Ἀντὶ νὰ
λύσει προβλήματα, δημιούργησε καὶ συσσώ-
ρευσε καὶ ἄλλα καὶ μάλιστα χειρότερα! Ἀντὶ
νὰ ἑνώσει τὴν Ἐκκλησία, ἔσπειρε ἀπίστευτη
καὶ πρωτοφανῆ διχόνοια. Τὰ 3/4 τῶν Ὀρθο-
δόξων δὲν συμμετεῖχαν σ’ αὐτὴ καὶ δὲν δέ-
χτηκαν τὶς ἀποφάσεις της. Πλειάδα ἐπισκό-
πων, κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν διέκο-

ψαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ Πατριάρ-
χες καὶ Ἐπισκόπους ποὺ δέχονται τὶς ἀποφά-
σεις τῆς «Συνόδου». Κάποιοι κάνουν λόγο
γιὰ κρίση ὅμοια μὲ ἐκείνη τοῦ 1924, μὲ τὴν
αὐθαίρετη ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου! Ἀντὶ νὰ
ἰσχυροποιήσει τὴν Ὀρθοδοξία, ὡς τὴν ἀλη-
θινὴ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὴν ἀποδυνάμωσε,
ἀποδίδοντας ἐκκλησιαστικότητα στὶς αἱρέ-
σεις. Ὁ θεσμὸς τῆς νηστείας καὶ τοῦ γάμου
ἀποδυναμώθηκαν μὲ τὴν θεσμοθέτηση τῆς
«οἰκονομίας». Τὸ μεῖζον πρόβλημα τῆς δια-
σπορᾶς δὲν λύθηκε, οὔτε καὶ αὐτὸ τῶν διπτύ-
χων. Οἱ μόνοι κερδισμένοι, ὁ οἰκουμενισμὸς
καὶ οἱ αἱρέσεις, ποὺ ἔπαψαν νὰ εἶναι πρόβλη-
μα γιὰ τὴν Ἐκκλησία! Μὲ ἄλλα λόγια: ἡ «Σύν-
οδος» τοῦ Κολυμβαρίου εἶναι μία ἐπώδυνη
πληγὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία θὰ ἀργήσει
νὰ κλείσει, ἂν κλείσει!

Καμία προσευχὴ
δὲν πηγαίνει
χαμένη!

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ἕνα ἐνδιαφέ-
ρον πνευματικὸ μήνυμα, σχε-
τικὰ μὲ τὴν ἀξία τῆς προσ-
ευχῆς: «Κάπου εἶχα ἀκούσει
πὼς καμία προσευχὴ δὲν πάει
χαμένη… Κάθε ἱκεσία ποὺ
βγαίνει εἰλικρινά, γεμάτη δά-
κρυα, ποτὲ δὲν χάνεται… Κα-
τευθεῖαν πηγαίνει στὸν δικό
Του θρόνο. Ἐκεῖνος, φίλε μου,
πάντα σὲ κοιτάζει. Ὄχι βλοσυ-
ρά, ὄχι σὰν κακὸς ἐκδικητής.
Μὰ σὰν στοργικὸς Πατέρας,
ἕτοιμος νὰ σὲ σηκώσει ἂν χτυ-
πήσεις, ἕτοιμος ἂν στενοχω-
ρηθεῖς, νὰ σὲ παρηγορήσει…
Ὅμως, ἔχεις καὶ μία Μητέρα
ἀκόμα. Τὴν δική Του Μητέρα
ποὺ καὶ ἐσένα ἀγαπάει ὅσο
δὲν φαντάζεσαι… Εἶναι ἡ πιὸ
γλυκιὰ Μητέρα τοῦ κόσμου.
Ὅποτε τὴν χρειαστεῖς καὶ τὴν
ζητήσεις, ἀμέσως θὰ ἔρθει. Ἂν
ἀπὸ τὴν καρδιά σου τὴν φωνά-
ξεις, Ἐκείνη στὴ στιγμὴ θὰ
εἶναι δίπλα σου. Ξέρεις πῶς;
Μὲ ἕνα χάδι. Ἕνα ἀθόρυβο,
οὐράνιο χάδι. Ἡ ἀγκαλιὰ τῆς
Παναγίας εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη, ἡ
πιὸ σίγουρη, ἡ πιὸ στοργική, ἡ
ὡραιότερη… Περιμένει μονά-
χα ἀπὸ σένα νὰ προσπαθεῖς.
Νὰ ἀγαπᾶς τὸ Παιδί Της καὶ νὰ
προσεύχεσαι. Ὅσα εἶναι τὰ
ἄστρα τ’ οὐρανοῦ, ἂς εἶναι καὶ
οἱ προσευχές σου. Γι’ αὐτό,
ἀδερφὴ καὶ ἀδερφέ, σὲ σένα
ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ διαβάζεις
αὐτὸ τὸ κείμενο σοῦ λέω: “Μὴ
στενοχωριέσαι! Κοίτα ψη-
λά…”» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδο-
ξίας). Εἶναι γεγονὸς πὼς πολ-
λοὶ ἄνθρωποι, ἐπηρεασμένοι
ἀπὸ τὴν αἱρετικὴ δυτικὴ χρι-
στιανοσύνη, ἔχουν ἄκρως λα-
θεμένη ἀντίληψη γιὰ τὸ Θεό.
Εἶναι γι’ αὐτοὺς τὸ ἄτεγκτο καὶ
ἀνελέητο ὑπερκόσμιο ὄν, τὸ
ὁποῖο ὑπάρχει, γιὰ νὰ κατα-
γράφει ἀνθρώπινες παραβά-
σεις τῶν νόμων του, νὰ εἶναι
ἐσαεὶ θυμωμένο, νὰ διψᾶ γιὰ
ἱκανοποίηση τῆς προσβεβλη-
μένης δικαιοσύνης του καὶ νὰ
εὐχαριστιέται γιὰ τὴν «δίκαιη»
τιμωρία τῶν ἀνθρώπων. Ἕνα
«θεὸ» ἀπίστευτα ἀντιχριστιανι-
κό! Ἀλλὰ ἂς διάβαζαν τουλάχι-
στον τὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώ-
του, νὰ ἔβλεπαν τὸ τραγικό
τους λάθος!

Ἤρχισαν
αἱ ἐπενδύσεις
εἰς τὸ Ἰσραὴλ
διὰ τὴν «Μεσσιανικὴν
ἐποχήν»!

Η ΕΞΕΛΙΞΗ τῶν ἐσχατολο-
γικῶν γεγονότων εἶναι καταιγι-
στική. Ἡ ἔλευση τοῦ Ἑβραίου
«Μεσσία», δηλαδὴ τοῦ Ἀντι-
χρίστου εἶναι θέμα χρόνου.
Αὐτὸ τουλάχιστον προκύπτει
ἀπὸ τὶς ἐκτιμήσεις τῶν κορυ-
φαίων ραββίνων, οἱ ὁποῖες
προφανῶς στηρίζονται σὲ
ἀδιάσειστα στοιχεῖα, ποὺ ἐκεῖ-
νοι μόνο γνωρίζουν. Πρόσφα-
τα ἐπιφανὴς ραββῖνος συμ-
βουλεύει νὰ ἀγοράσουν οἱ
ἐπενδυτὲς ἰσραηλινὴ γῆ, διότι
οἱ τιμὲς θὰ «πετάξουν στὰ
ὕψη», ὅταν ἔρθει ὁ Μεσσίας, ὁ
ὁποῖος δὲν θὰ ἀργήσει! Δεῖτε
τὴν εἴδηση: «Ἡ Ἰσραηλινὴ
ἀγορὰ ἀκινήτων θὰ ἐκραγεῖ
μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία.
Ὅταν ὁ Μεσσίας ἔρθει, ἡ γῆ θὰ
εἶναι ἐξαιρετικὰ πολύτιμη”,
εἶπε ὁ ραββῖνος Yitzchak Zil-
bershtein, προσθέτοντας ὅτι
στὴ μεσσιανικὴ περίοδο, οἱ
κοινὲς πέτρες θὰ εἶναι πιὸ πο-
λύτιμες ἀπὸ τὸ χρυσό. Ὁ
Ραββῖνος Zilbershtein, ἕνας
ἀξιοσέβαστος θρησκευτικὸς
λόγιος, δήλωσε ὅτι ο Μεσσίας
ἀναμένεται νὰ φτάσει “σὲ κυ-
ριολεκτικὰ ὁποιαδήποτε στι-
γμή”. Ἀνέφερε μία Midrash
(ὁμιλητικὴ διδασκαλία γιὰ τὴν
Ἁγία Γραφὴ), ἡ ὁποία ἀνέφερε
ὅτι κάθε πέτρα στὸ ὁμόσπον-
δο κράτος τοῦ Ἰσραήλ, θὰ ἔχει
μία εἰδικὴ μυστικὴ ἰδιότητα,
ποὺ θὰ ἀποκαλυφθεῖ στὸ τέ-
λος τῶν ἡμερῶν» (Ἱστ. brea-
kingisraelnews.com - τρικλο-
ποδιά)! Ὅσοι νομίζουν ὅτι τὰ
σύγχρονα παγκόσμια δραμα-

τικὰ γεγονότα εἶναι «συνηθι-
σμένα», αὐταπατῶνται. Μὲ
γνώμονα τὶς θεόπνευστες
Ἁγίες Γραφὲς καὶ τὶς προφητεῖ-
ες τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας

μας, μποροῦμε νὰ θεωρήσου-
με τὶς μέρες μας ἐσχατολογι-
κές. Γι’ αὐτὸ ἂς ἑτοιμαζόμαστε
νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴ δύσκο-
λη κατάσταση, μὲ ἡρωισμὸ καὶ
καρτερία. Νὰ μὴ ἀπεμπολή-
σουμε τὴν πίστη μας στὸ
Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία μας
μὲ κανένα κόστος! Νὰ μὴ προ-
σκυνήσουμε τὸ θηρίο σὲ καμιὰ
περίπτωση!

Ἀκόμη
καὶ ἡ πολυεθνικὴ
«Nike»
εἰς τὴν ὑπηρεσίαν
τοῦ Ἰσλάμ

ΤΟ ΙΣΛΑΜ εἶναι καλοδεχού-
μενο στὴ «χριστιανικὴ» Δύση.
Ὡς καὶ ἡ μόδα ἐπιστρατεύτηκε
νὰ προσφέρει τὶς διευκολύν-
σεις της στὰ καλόπαιδα τοῦ
Ἀλλάχ, ὥστε νὰ μὴ τοὺς λείπει
τίποτε στὶς «νέες τους πατρί-
δες»! «Ἡ Nike, στὸ πλαίσιο
προώθησης τοῦ Ἰσλάμ, προ-
χώρησε στὸν σχεδιασμὸ τῆς

πρώτης της σειρᾶς μὲ ἀθλη-
τικὲς μαντίλες, τὰ γνωστὰ hijab
ποὺ κάθε μουσουλμάνα πρέ-
πει νὰ φοράει στὸ κεφάλι. Ἡ
ἀρσιβαρίστρια Amna Al Had-
dad καὶ ἡ skateboarder Zahra
Lari, ἔδωσαν ὅλες ἐκεῖνες τὶς
συμβουλές, ποὺ ὁδήγησαν
στὴν σειρὰ Nike Pro Hijab.
Σχεδιασμένες νὰ μένουν στὴ
θέση τους ὅποιες καὶ νὰ εἶναι οἱ
κινήσεις, ποὺ τὸ κεφάλι ἀναγ-
κάζεται νὰ κάνει, οἱ Nike Pro
Hijab ποὺ θὰ βγοῦν στὴν κυ-
κλοφορία στὶς ἀρχὲς τοῦ 2018,
θὰ εἶναι ἀπὸ ἐλαφρὺ πολυεστε-
ρικὸ ὕφασμα μὲ εἰδικὴ πλέξη
γιὰ καλύτερο ἐξαερισμὸ καὶ μα-
κρύτερο πίσω μέρος, γιὰ νὰ
μένει πάντα μέσα στὸ ροῦχο,
ποὺ θὰ φοράει ἡ κάθε ἀθλή-
τρια, καλύπτοντας τὸ σῶμα
σύμφωνα μὲ τῆς ἀρχὲς τῆς
μουσουλμανικῆς θρησκείας, οἱ
ὁποῖες παρότι καταπατοῦν τὰ
δικαιώματα τῶν γυναικῶν καὶ
ὄχι μόνο, γίνονται πανηγυρικὰ
ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὸν ὑποτιθέμε-
νο φιλελεύθερο κόσμο τῆς Δύ-
σης. Οἱ μαντῆλες θὰ φοριοῦν-
ται εὔκολα, σὰν κουκούλα καὶ
θὰ ὑπάρχουν σὲ πρώτη φάση
σὲ μαῦρο, γκρὶ καὶ σκοῦρο κα-
φέ.» (Ἱστ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΕ-
ΤΟΣ)! Ἂν τὸ Ἰσλὰμ εἶναι καλο-
δεχούμενο στὴ Δύση, δὲν συμ-
βαίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν Χρι-
στιανισμό, τὸν ὁποῖο ἐπιχειρεῖ
νὰ «ξεφορτωθεῖ» μία ὥρα
ἀρχύτερα! Θυμίζουμε τὴν κυ-
νικὴ ὁμολογία ἑνὸς ἐπιφανοῦς
ραββίνου: «ἐμεῖς φέραμε τὸ
Ἰσλὰμ στὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ τι-
μωρήσουμε τοὺς χριστιανοὺς
καὶ νὰ ἐξαφανίσουμε τὸν Χρι-
στιανισμό»! Ἰδοὺ ἡ λύση τῆς
ἀπορίας μας, γιατί ὁ Ἀλλὰχ
«ἔχει πέραση» στὴ «χριστια-
νικὴ» Δύση!

Ἡ ἀθεΐα
«σηκώνει κεφάλι»!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μόνο τὸ Ἰσλὰμ
ποὺ «ἀνθεῖ» στὴ Δύση. Εἶναι
καὶ ἡ ἀθεΐα, ἡ ὁποία «ἔχει ση-
κώσει κεφάλι» τὰ τελευταῖα
χρόνια. Δεῖτε τὴν εἴδηση:
«Ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα φαι-
νόμενα τῶν καιρῶν, ἔτσι καὶ ἡ
ἀθεΐα κάνει τὴ δική της ἐπέλα-
ση σὲ ἔδαφος ποὺ εὐνοεῖ τὴν
ἀνάπτυξη κάθε διαφορετικότη-
τας, ἀφοῦ ἡ πολυπολιτισμικό-
τητα εἶναι τὸ δόγμα της. Στὶς
Η.Π.Α., ὅπως μᾶς πληροφορεῖ
ἡ παρακάτω ἀνάρτηση, φαίνε-
ται πὼς κάθε τί παράξενο καὶ
παράλογο, μπορεῖ νὰ ἐμφανί-
ζεται καὶ νὰ ζητᾶ τὴν ἐπιβολὴ
τοῦ θέλω μειοψηφικῶν ὁμά-
δων. Ἀναπτύσσεται ἔτσι μία
ἰδιαίτερη τακτικὴ προβολῆς
καὶ διεκδίκησης προνομίων
ποὺ ἀποτελεῖ καὶ ἕνα σχολεῖο
γιὰ τοὺς ἁπανταχοῦ παραλογι-
σμούς. […] Φαίνεται λοιπὸν
νὰ στοχοποιεῖται γι’ ἄλλη μία
φορά ὁ Χριστιανισμὸς καὶ
μπορεῖ βέβαια γιὰ κάθε πιστὸ
ἡ εἴδηση νὰ μὴ προκαλεῖ ἀνη-
συχία, εἶναι ὅμως ἡ ἀφορμὴ
νὰ τεθοῦμε σὲ ἐγρήγορση, γιὰ
νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀνάλογα
φαινόμενα καὶ στὸ δικό μας
χῶρο. Νὰ ἐπιδοθοῦμε σὲ μία
προετοιμασία, ὄχι φυσικὰ μὲ
ἐκδηλώσεις βίαιου φονταμεν-
ταλισμοῦ, κάτι ποὺ χαρακτηρί-
ζει πολλὰ ἄλλα δόγματα, ἀλλὰ
μὲ τὴ διδασκαλία τῶν νέων καὶ
τῶν λιγότερο ἐνημερωμένων
γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς δικῆς μας
πίστης, μακριὰ ἀπὸ ἐγκόσμιες
παράταιρες ἐκδηλώσεις ποὺ
ἀπομακρύνουν, ἀλλὰ μέσα
ἀπὸ καθαρὸ λόγο καὶ συμπε-
ριφορὲς» (Ἱστ, Μαντατοφό-
ρος)! Ναί, μὲ τὸ πρόσχημα τῆς
«διαφορετικότητας», ἡ ἀθεΐα
«καλπάζει» καὶ διεκδικεῖ! Εἶναι
ὄντως μία διαφορετικὴ πολε-
μικὴ κατὰ τῆς πίστεως στὸ
Θεό. Ἔχοντας ὅλα αὐτὰ ὑπό-
ψη μας, θυμόμαστε τὴ δραμα-
τικὴ πρόρρηση τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Πλὴν ὁ
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν
ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς
γῆς;» (Λουκ.18, 8)! Ἰδοὺ τὸ με-
γάλο ἐρώτημα!

Ὀρθοδοξία:
Ἡ μόνη ὑγιὴς

παγκοσμιότης!
ΜΙΑ ἀπὸ τὶς πλέον ἀστή-

ρικτες συκοφαντίες κατὰ
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι
καὶ αὐτὴ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ
κύρια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ.
Τὸ Γραφεῖο ἐπὶ τῶν Αἱρέ-
σεων καὶ τῶν Παραθρη-
σκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Πειραιῶς ἐξέδωσε
σχετικὴ ἀνακοίνωση, στὴν
ὁποία τονίστηκε πώς: «ἡ
Ἐκκλησία οὐδέποτε ἐγκ-
λωβίστηκε καὶ παγιδεύτη-
κε σὲ ρατσιστικά, ἢ ἀντιρα-
τσιστικά, σὲ σημιτικά, ἢ
ἀντισημιτικὰ σύνδρομα. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἡ
ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ, ἀγκαλιάζει ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξάρ-
τητα ἀπὸ φῦλο, φυλή, ἐθνι-
κότητα, χρῶμα, κοινωνικὴ
καὶ οἰκονομικὴ κατάσταση,
πνευματικὲς καταβολὲς
κ.ἄ., τοὺς ὁποίους μετα-
μορφώνει σὲ θεοειδεῖς
ὑπάρξεις, μὲ τὴ χάρη καὶ
τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καὶ ἔτσι δημι-
ουργεῖ τὴν ἀληθινὴ παγκό-
σμια ἀδελφότητα. Ἐδῶ
εἶναι τὸ θαῦμα: χωρὶς νὰ
αἴρονται οἱ ἰδιαιτερότητες
τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν
λαῶν δημιουργεῖ τὸ ἀλη-
θινὸ “βασίλειο ἱεράτευμα,
ἔθνος ἅγιο” (Α΄ Πετρ. 2, 9),
ὅπου ὁ κάθε ἄνθρωπος
ἀπολαμβάνει τὴν ἀληθινὴ
ἐλευθερία ἀπὸ τὴ δουλεία
τῆς ἁμαρτίας καὶ τὴ φθορὰ
τοῦ κόσμου καὶ καλλιεργεῖ
τὴν προοπτική του γιὰ τὴν
οὐράνια καὶ αἰώνια βασι-
λεία. Παράλληλα ὅμως
ὑψώνει ἄλλου εἴδους δια-
χωριστικὸ τεῖχος, ἕνα
ἄλλου εἴδους κριτήριο σχέ-
σεων μεταξὺ τῶν ἀνθρώ-
πων, ποὺ δὲν ἔχει καμιὰ
σχέση μὲ ὁποιαδήποτε
μορφὴ ρατσισμοῦ. Πρόκει-
ται γιὰ τὸ κριτήριο τῆς πί-
στεως, ἢ τῆς ἀπιστίας στὸ
πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυ-
ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὅπως ἐξηγήσαμε προ-
ηγουμένως. Τὸ κριτήριο
αὐτὸ εἶναι θεμελιῶδες, διό-
τι ἐπὶ τῇ βάσει αὐτοῦ κρίνε-
ται ἡ σωτηρία ἢ ἡ ἀπώλεια
τοῦ κάθε ἀνθρώπου»! Συμ-
φωνοῦμε ἀπόλυτα!

Στίς 16 Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις

πατρός ἡμῶν Τύχωνος, Ἐπισκό-
που Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου, τοῦ
θαυματουργοῦ. Ὁ ἅγιος Τύχων
ἔζησε στούς χρόνους τῶν βασιλέ-
ων Ἀρκαδίου καί Ὀνωρίου , κατα-
γόταν ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί φι-
λόχριστους, οἱ ὁποῖοι τόν εἶχαν
ἀφιερώσει στόν Θεό. Ἔτσι ὁ ἅγιος
ἀφοῦ ἔμαθε τά ἱερά γράμματα καί
τήν Ἁγία Γραφή χειροτονήθηκε
ἀναγνώστης καί λόγω τῆς καθα-
ρότητας τοῦ βίου του καί τό ἀκα-
τηγόρητο τῆς ζωῆς του προχειρί-
σθηκε διάκονος ἀπό τόν τότε ἅγιο
Ἐπίσκοπο Ἀμαθοῦντος, Μνημό-

νιο. Ὅταν ὁ Μνημόνιος κοιμήθη-
κε ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος τῆς Κύπρου
ἀνεβίβασε στήν ἐπισκοπή τῆς
Ἀμαθοῦντος τόν ἅγιο Τύχωνα, ὁ
ὁποῖος ποίμανε τήν ἐπισκοπή του
θεάρεστα, κηρύττοντας τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ, κάνοντας θαύματα, γιά
νά ἐνδυναμώση τήν πίστη τῶν
χριστιανῶν, ὁδηγώντας πολλούς
εἰδωλολάτρες στόν Χριστό, κατα-
στρέφοντας πολλούς εἰδωλολα-
τρικούς ναούς καί συντρίβοντας
τά εἴδωλα πού βρίσκονταν σέ
αὐτούς. Ἔτσι ὁ ἀοίδιμος Τύχων
ζώντας κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ
καί ἀφοῦ τόν εὐαρέστησε ἀπῆλθε
πρός τά οὐράνια σκηνώματα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

῾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.

Ἡ Μετάνοια καὶ ἡ Αἰώνιος Ζωή, ὅπως τὴν ἐγνώρισα
ἀπὸ τοὺς συγχρόνους Ἁγίους καὶ Γεροντάδες

λος, ὅτι ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος εἶναι ἡ Ἀγάπη, ἡ
Χαρά, ἡ Εἰρήνη, ἡ Πίστις; Αὐτὰ ἂν νοιώθεις, ὅταν
Μετανοεῖς, πῆρες σὲ πρώτη δόση τὴν ἄφεση τῶν
Ἁμαρτιῶν καὶ τὴν Αἰώνιο Ζωή. Δηλαδὴ θὰ συγχω-
ρεῖσαι καὶ θὰ αἰσθάνεσαι τὴν Παρουσία τοῦ Θεοῦ
μέσα σου!

Δὲν σταματᾶμε ὅμως ἐδῶ. Ἕως ἐδῶ , εἴπαμε
Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν.

Ὁ Χριστὸς ὅμως μᾶς ζητᾶ νὰ λέμε καί: Ὡς καὶ
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, ἔτσι δὲν εἶναι;

-Ἔτσι εἶναι, ἀπάντησα.
-Μάλιστα λέει, ἂν δὲν συγχωρέσουμε ἀπὸ καρ-

δίας αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἔβλαψαν, οὔτε ὁ Χριστὸς θὰ
μᾶς συγχωρέσει. Πρῶτα λοιπὸν θὰ μετανοεῖς γιὰ
τὶς ἁμαρτίες σου καὶ μόλις λαμβάνεις τὴν Ἄφεση,
νοιώθοντας τὴν Εἰρήνη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό-
τε θὰ συγχωρεῖς καὶ ἐσὺ τοὺς ἄλλους.

Αὐτὸς εἶναι ὁ Μόσχος ὁ Σιτευτὸς , ἡ Ἄφεση τῶν
Ἁμαρτιῶν καὶ ἡ Αἰώνιος Ζωή, ποὺ πῆρε πρῶτα ὁ
Ἄσωτος ἀπὸ τὸν Πατέρα του, ἀφοῦ μετανόησε
καὶ ὕστερα τὴν μοιράστηκε μὲ τοὺς φίλους του,
δηλαδὴ μὲ Ἀγάπη τὴν πρόσφερε σὲ αὐτούς, ποὺ
τὸν ἔβλαψαν καὶ τοὺς ἔκανε στὴν καρδιά του, ἀπὸ
ἐχθρούς, φίλους του.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Ἁγίου
Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, γιὰ τὴ Μετάνοια ποὺ
γράφει:

-Μετὰ τὴν τετυπωμένη εὐχή, γονάτισε καὶ πὲς
τὶς ἁμαρτίες σου στὸ Θεὸ καὶ ἂν ὁ Χριστὸς δὲν
σοῦ συγχωρέσει τὶς Ἁμαρτίες σου, ἐγὼ νὰ χάσω
τὴ Σωτηρία μου!

Ἔτσι λοιπὸν θὰ ἐξομολογεῖσαι, Μετανοώντας
στὴν προσευχή σου τὸ πρωὶ ἀλλὰ καὶ ὅλη μέρα
θὰ εἶσαι σὲ ἐγρήγορση, νὰ βλέπεις τὶς παραβά-
σεις τῶν Ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ ποὺ κάνεις, μὲ τὴν
ἐπιθυμία πρῶτα , μετὰ μὲ τὸν λογισμὸ καὶ τέλος
μὲ τὶς πράξεις σου. Αὐτὸ σημαίνει ὁ Λόγος τοῦ
Χριστοῦ, Γρηγορεῖτε καὶ Προσεύχεσθε.

Μετὰ θὰ συγχωρεῖς τοὺς ἄλλους, ὅπως εἴπαμε
πιὸ πάνω.

Παίρνεις ἔτσι πρῶτα στὴν προσευχή σου τὴν
ἄφεση Ἁμαρτιῶν, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ νὰ
πᾶς μετὰ στὸν Πνευματικὸ νὰ ἐξομολογηθεῖς καὶ
νὰ τὴν πάρεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

Μετὰ θὰ τὴν πάρεις καὶ ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία.
Ἔτσι, ὁλοκληρώνεται ἡ Ἄφεση τῶν Ἁμαρτιῶν, μὲ
τὴ Μετάνοια στὴν Προσευχὴ , στὴν Ἐξομολόγηση
καὶ στὴν Θεία Κοινωνία.

Στὴν προσευχὴ τὴν παίρνεις διότι εἶσαι Βαπτι-
σμένος καὶ μετανοεῖς, δὲν λέμε ὁμολογῶ ἕν Βά-
πτισμᾳ εἰς Ἄφεσιν ἁμαρτιῶν;

Στὴν ἐξομολόγηση τὴν παίρνεις ἀπὸ τὸν Πνευ-
ματικὸ καὶ στὴν Θεία Κοινωνία ἀπὸ τὸν Χριστό,
ποὺ ἑνώνεται μαζί σου μὲ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα
Του.

Ἡ Ἄφεση ἁμαρτιῶν δίνεται μὲ τὸ Βάπτισμα, τὴν
Ἐξομολόγηση καὶ τὴ Θεία Κοινωνία, ἀλλὰ ἐνεργο-
ποιεῖται, μόνο μὲ τὴν ἐνσυνείδητη Μετάνοια.
Χωρὶς Μετάνοια, δὲν ἐνεργοποιοῦνται τὰ Μυστή-
ρια τῆς Ἐκκλησίας ποὺ θεραπεύουν τὸν ἄνθρω-
πο καὶ τὸν καθαγιάζουν, ἀφοῦ τὸν ἑνώνουν μὲ τὸν
Χριστό.

Μὲ τὰ Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος, τῆς Ἐξομο-
λόγησης, τῆς Θείας Κοινωνίας, προσφέρεται ἡ
ἄφεση, δηλαδὴ ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Ἀνθρώπου,
ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Ἁμαρτίας, καὶ ἡ δυνατότητα
τῆς Κάθαρσης, τοῦ Φωτισμοῦ καί τῆς Θέωσης.

Μὲ τὴ Μετάνοια στὴν Προσευχή, ποὺ γίνεται
ἐπιμελημένα καὶ διαρκῶς, ἀδιάλειπτα, γίνεται ἡ
Κάθαρση, ὁ Φωτισμὸς καὶ ἡ Θέωση τοῦ Ἀνθρώ-
που, διότι ἡ Μετάνοια εἶναι ἡ ἐνεργοποίηση τῆς
Ἐλευθερίας τοῦ Ἀνθρώπου πρὸς τὴν Ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ μὲ ἀποστροφὴ πρὸς τὴν Ἁμαρτία.

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχὴ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλέησόν με, σημαίνει, ἀδιάλειπτη μνήμη Ἁμαρτίας
καὶ ἀδιάλειπτη ζήτηση Ἀφέσεως ἀπὸ τὸν Χριστό.

Κάποιο Πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Ἁγίου Γέροντα
Ἀντώνιου Γκίκιζα, Πνευματικοῦ τοῦ Ἁγίου Πορφυ-
ρίου, μᾶς διασῴζει τὸ ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγί-
ου Πορφυρίου, ποὺ ἦταν ἡ Μετάνοια.

-Ἐρχόταν ἐδῶ ὁ Πορφύριος, λέει ὁ Πατὴρ
Ἀντώνιος, γιὰ νὰ τὸν δῶ. Ὁ ἕνας ἔβαζε τὰ χέρια
πάνω στὸν ἄλλον καὶ ἐξομολογιόμασταν. Ὁ Γέ-
ροντας Πορφύριος εἶχε μεγάλη Μετάνοια. Πέθανε
ἐν πλήρει Μετανοίᾳ.

Ὁ Πνευματικὸς τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου μᾶς ἀπο-
καλύπτει τὴν αἰτία τῶν Χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου
Πορφυρίου καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων, τὴν Μετάνοια.

Αὐτὴ τὴν Ἀγάπη τοῦ Ἁγίου γιὰ τὴν Μετάνοια, τὴ
διαβάζουμε στὴν διαθήκη του πρὸς τὰ Πνευματι-
κά του παιδιά.

Ἡ ἑπόμενη διήγηση ἀφορᾶ τὴν ἐπικοινωνία μὲ
τὸν ἅγιο Γέροντα Ἰάκωβο Τσαλίκη:

Κάπου τὸ 1983, βρεθήκαμε στὴν Ἱ.Μ Ὁσίου
Δαυίδ.

Ἔνιωσα τὴν ἀνάγκη νὰ ἐξομολογηθῶ καὶ βρέ-
θηκα μπροστὰ στὸν ἅγιο Γέροντα Ἰάκωβο Τσαλί-
κη.

Ἀφοῦ μοῦ διάβασε τὴ συγχωρετικὴ εὐχή, ἀπὸ
μόνος του, ἐντελῶς ἀπρόσμενα καὶ χωρὶς ἐγὼ νὰ
ρωτήσω ὁ,τιδήποτε, μοῦ λέει:

-Ἀνδρέα μου, οἱ πιὸ πολλοὶ ἔρχονται στὰ Μυ-
στήρια, χωρὶς Μετάνοια. Στὴν ἐξομολόγηση βέ-
βαια, ὁ Πνευματικὸς ἔχει αὐτὸ τὸ ἔργο νὰ βοηθᾶ
τοὺς πιστοὺς νὰ Μετανοοῦν πρῶτα καὶ μετὰ νὰ
ἐξομολογοῦνται καὶ νὰ παίρνουν τὴν συγχωρετικὴ
εὐχή. Στὴ Θεία Κοινωνία ὅμως, εἶναι μόνοι ἐνώ-
πιον τοῦ Χριστοῦ καὶ πρέπει νὰ προσέρχονται μὲ
συντριβὴ καὶ Μετάνοια γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους. Ὁ
Θεὸς μοῦ ἔδωσε τὸ Χάρισμα νὰ βλέπω τοὺς προσ-
ερχόμενους χωρὶς Μετάνοια μαύρους, ἐνῶ τοὺς
μετανοοῦντες, φωτεινούς.

Μία φορά λοιπόν, βλέπω ἕνα νεαρὸ νὰ προσ-
έρχεται στὴ Θεία Κοινωνία, ὁλόμαυρος. Ὅταν
ἔφτασε στὸ Ποτήριον, εἶπα ἀπὸ μέσα μου: ποιὸς
εἶσαι ἐσὺ Ἰάκωβε νὰ τὸν κρίνεις;

Ἔκανα τὸ λάθος καὶ τὸν Κοινώνησα! Ἐνῶ τοῦ
ἔβαζα τὴ λαβίδα στὸ στόμα, εἶδα μία λάμψη νὰ
φεύγει ἀπὸ τὴν λαβίδα καὶ νὰ ἐπιστρέφει στὸ Πο-
τήριον.

Ἔμεινα, ἄναυδος! Δὲν κοινώνησε ὁ ἀμετανόη-
τος!

Μὲ δίδαξε ὁ Θεός, ὅτι χωρὶς Μετάνοια, οὔτε οἱ
Πιστοὶ πρέπει νὰ Κοινωνοῦν, οὔτε ὁ Ἱερέας πρέ-
πει νὰ τοὺς Κοινωνεῖ , ἐφόσον βέβαια γνωρίζει.

Ἡ πρώτη εὐθύνη τῶν Πνευματικῶν εἶναι νὰ δι-
δάσκουν τὴν Μετάνοια καὶ νὰ προσφέρουν τὰ
Μυστήρια τῆς Ἄφεσης τῶν Ἁμαρτιῶν καὶ τὴ Θεία
Κοινωνία μόνο στοὺς Μετανοοῦντες!

Ἡ Τρίτη διήγησή μου ἀφορᾶ τὸν ἅγιο Παΐσιο
τὸν Ἁγιορείτη.

Πολλὲς φορὲς τὸν ἔχω δεῖ, ἀπὸ τὸ 1979 μέχρι
τὸ 1994 ποὺ κοιμήθηκε, μὰ ἐκτὸς ἀπὸ μία ἐρώτη-
ση, ποὺ ἐγὼ ἔκαμα, οὐδέποτε τὸν ἐρώτησα κάτι,
πάντα αὐτὸς μοῦ μίλαγε καὶ μὲ δίδασκε.

Ἦταν τὸ 1990 , ὅταν πρωΐ- πρωΐ φτάσαμε στὴν
Παναγούδα μὲ τὸν Γιῶργο. Μᾶς ἄνοιξε φιλόξενα
καὶ μὲ πῆρε ἀγκαλιὰ τραβώντας με ἁπαλὰ κάπου
νὰ μείνουμε μόνοι μακρυὰ ἀπὸ τὸν φίλο μου.

Μὲ κοιτᾶ στὰ μάτια καὶ μοῦ λέει:
Ἄκουσέ με Ἀνδρέα: Πρῶτα ἡ σχέση σου μὲ τὸν

Θεὸ τὸν ὁποῖο νὰ Ἀγαπᾶς μὲ ὅλη σου τὴν καρδιά,
ποὺ σημαίνει νὰ φυλάσσεις μέσα σου τὶς Ἐντολές
Του.

Ὕστερα, νὰ ἀγαπᾶς τὴν γυναίκα σου, ὅπως ὁ
Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία!

Νὰ ἀγαπᾶς, σημαίνει νὰ Μετανοεῖς καὶ νὰ συγ-
χωρεῖς!

Νὰ ἔχεις πάντα σὰν ἔγγαμος, στὸ νοῦ τὴ διδα-
σκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ποὺ διαβάζεται
στὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου: οἱ ἄνδρες νὰ θυσιάζε-
στε γιὰ τὴ γυναίκα σας, ὅπως ὁ Χριστὸς θυσιά-
στηκε γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν παρουσίασε κα-
θαρὴ ἐνώπιον τοῦ Πατρός.

Θυσία, σημαίνει Μετάνοια! Νὰ ἀγαπᾶς, νὰ βρί-
σκεις τὸ σφάλμα σου, τὸ δοκάρι σου, ὅπως λέει ὁ
Χριστὸς καὶ μετὰ θὰ διαβλέπεις- δηλαδὴ θὰ βλέ-
πεις διὰ τοῦ Χριστοῦ- τὸ σφάλμα τῆς γυναίκας
σου, μὲ συμπόνοια δηλαδὴ καὶ θὰ τὴν συγχωρᾶς
ἀπὸ καρδίας.

Ἔτσι θὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Θεὸ ἡ Ἀγάπη, ποὺ
περιμένει ἡ γυναίκα σου, Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἀγάπη
ποὺ περιμένει ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸν ἄνδρα, ἡ Ἀγά-
πη ποὺ δίνει ὁ Θεὸς στὸν ἄνδρα, ποὺ μετανοεῖ.
Ὅταν δὲν ὑπάρχει ἐνσυνείδητη Μετάνοια, ὑπάρ-
χει ἐξουσία τοῦ ἄνδρα στὴ γυναίκα καὶ ἡ γυναίκα
ἀντιδρᾶ.

Ὅταν ὑπάρχει Μετάνοια στὸν ἄνδρα, ἡ γυναί-
κα, γίνεται ἀρνάκι καὶ ὑπακούει σὲ ὅλα τὸν ἄνδρα,
τὸ κατάλαβες; Αὐτὸ ἐννοεῖ ὅταν λέει οἱ γυναῖκες νὰ
ὑποτάσσονται στὸν ἄνδρα, στὸν ἄνδρα, ποὺ θυ-
σιάζεται μὲ τὴν Μετάνοια!

Ἔμεινα ἄφωνος. Γιατί καὶ τότε τὸ 1990 καὶ κά-
θε φορά, ὅταν βρισκόμουν μπροστὰ στοὺς Ἁγί-
ους Γεροντάδες, σώπαινε ὁ Νοῦς μου καὶ ἄνοιγε
ἡ καρδιά μου καὶ αὐτοὶ ἔβλεπαν αὐτά, ποὺ ἤθε-
λα καὶ εἶχα ἀνάγκη νὰ ἀκούσω, ὄχι τόσο γιὰ νὰ
τὰ πῶ, ὅπως κάνω σήμερα, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὰ
ἐφαρμόσω καὶ νὰ βρῶ τὴν ὑγειά μου, νὰ θερα-
πευτῶ.

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.

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 δι-
δαχὲς Ἁγίων καὶ Θε-
οφόρων Πατέρων, οἱ
ὁποῖοι μὲ τὸν ἀγῶνα
τους νίκησαν τὶς πα-
γίδες τοῦ πονηροῦ
καὶ ἀπέκτησαν τὶς
ἀρετὲς καὶ τὰ χαρί-
σματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἔγχρω-
μο, καλαίσθητο, σὲ
σχῆμα 21x14 σσ
176. Χρήσιμο σὲ κά-
θε πιστό.

Τιμᾶται 8 εὐρώ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

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



3ον- Τελευταῖον
Ἡ χαρὰ αὐτὴ ποὺ ζοῦσε καὶ

ἐξέπεμπε δὲν τὸν ἐγκατέλειπε
σχεδὸν ποτέ. Θυμᾶμαι, ὅταν κά-
ποια στιγμὴ βρισκόμουν γιὰ προ-
σωπική μου ὑπόθεση, στὸν Πα-
πάδο τῆς Γέρας (περιοχὴ τῆς Μυ-
τιλήνης), τὴ μεταπασχαλινὴ πε-
ρίοδο τοῦ 1999, συνάντησα τὸν
παπα-Φώτη νὰ τριγυρνᾶ κατα-
μεσῆς στὸ δρόμο μὲ τὸ τριμμένο
ράσο του, τὶς παντόφλες του, τὸν
παραδοσιακὸ τρουβὰ στὸν ὦμο
καὶ ἕνα μπαστούνι στὸ χέρι, τὸ
ὁποῖο χτυποῦσε ρυθμικὰ στὸν
δρόμο, ψέλνοντας μὲ ὅση δύνα-
μη τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεός, «τὸν
Κύριο ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνες» καὶ τὰ αὐτο-
κίνητα νὰ περνᾶνε δίπλα του, δε-
ξιὰ καὶ ἀριστερά του καὶ νὰ κορ-
νάρουν καὶ οἱ ὁδηγοὶ νὰ βγαίνουν
στὰ παράθυρα τῶν αὐτοκινήτων
τους καὶ νὰ τὸν χαιρετᾶνε. Πρα-
γματικά, πασχαλινὴ γιορτὴ ἀνε-
πανάληπτη, ἁπτὴ ἀπόδειξη «τῆς
τρέλας τοῦ νὰ εἶσαι χριστιανὸς»17.
Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ τὸ ἐνθυμοῦ-
μαι καὶ τὸ ἀναφέρω συχνὰ ὡς
ἕνα παράδειγμα «ἁγίας σαλότη-
τας», γιὰ τὸ πῶς, δηλαδή, μετα-
μορφώνεται ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
ποὺ ζεῖ τὴν «σαλή», τὴν «τρελή»,
τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀφοσίωση, τὴν
πηγαία ἀγάπη καὶ χαρὰ γιὰ τὸν
ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ὁ παπα-Φώτης ἐπίσης χαιρό-
ταν, ὅταν ἄκουγε λόγο ἀληθείας,
λόγο χριστιανικὸ καὶ ὀρθόδοξο,
ἀλλὰ καὶ στεναχωριόταν καὶ καυ-
τηρίαζε ἐκεῖνον ποὺ μιλοῦσε
ἀδιάκριτα. Ἔτσι, τὴν Κυριακὴ τοῦ
Ἀσώτου τοῦ 1999, ὅταν κήρυξα
τὸ θεῖο λόγο στὸν Ἱ. Ν. Ζωοδό-
χου Πηγῆς Βαρειᾶς Μυτιλήνης
καὶ ὁ παπα-Φώτης συλλειτουρ-
γοῦσε μὲ τὸν ἐφημέριο τοῦ
Ναοῦ, στὸ τέλος τῆς λειτουργίας
βγῆκε στὴν Ὡραία Πύλη καί, δη-
μόσια, μὲ ἐπαίνεσε πολὺ γιὰ τὸ
κήρυγμα ποὺ ἔκανα. Ἀντίθετα,
ὅμως, ὅταν ἄκουσε τὸ κήρυγμα
ποὺ ἐκφώνησα στὸν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Βαρβάρας Παμφίλων τὴν Κυ-
ριακὴ τῶν Βαΐων τοῦ ἑπόμενου
ἔτους, μοῦ εἶπε χαρακτηριστικά,
ὅταν πῆγα κοντά του, «μπράβο,
μπράβο»(!), ἀλλὰ μὲ τέτοια τα-
πεινὴ εἰρωνεία ποὺ δὲν θὰ ξεχά-
σω ποτέ, θέλοντας προφανῶς ὁ
διορατικὸς αὐτὸς Γέροντας, νὰ
καυτηριάσει τὸ ἐλλιπές μου αὐτὴ
τὴ φορά κήρυγμα.

Τὸ κήρυγμα γιὰ τὸν παπα-Φώ-
τη εἶναι, ὅπως μᾶς ἔλεγε, ἀπα-
ραίτητο καὶ πάντα πρέπει νὰ γίνε-
ται, ἀλλὰ μὲ προσοχὴ καὶ προσ-
ευχή, γιὰ νὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα
τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν χρι-
στιανῶν. Καὶ ἐκεῖνος, πάντοτε,
ἱερουργοῦσε ἱεροπρεπέστατα καὶ
κήρυττε ὅπως δίδασκε, ἁπλά,
λαϊκά, χαριτωμένα καὶ κατηχοῦσε

τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποι-
ώντας τὴ μυτιληνιὰ διάλεκτο μὲ
τὸ δικό του προσωπικὸ ἀνεπα-
νάληπτο ὕφος.

Εἶχε πλοῦτο γνώσεων, γνώρι-
ζε σχεδὸν τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὴ
σύγχρονη εἰδησεογραφία καὶ εἶχε
ἄποψη γιὰ ὅλα, τὴν ὁποία καὶ
ἔλεγε ἀπερίφραστα σὲ ὅλους,
χωρὶς νὰ χαρίζεται σὲ κανένα,
ὅποιος κι ἂν ἦταν αὐτὸς καὶ
ὅποια κοινωνικὴ ἢ οἰκονομικὴ θέ-
ση κι ἂν εἶχε, ἀποβλέποντας
πάντοτε στὴν πνευματικὴ καὶ ψυ-
χικὴ ὠφέλεια τοῦ συνομιλητῆ
του. Καὶ σὲ ὅλους χάριζε τὰ διδα-
κτικὰ χειρόγραφα σημειώματά
του, μὲ τὰ χαριτωμένα ἰδιαίτερα
σχέδια, τὰ ὁποῖα ἱστοροῦσε ἐπά-
νω σὲ ὁ,τιδήποτε ἔντυπο ἔπεφτε
στὰ χέρια του.

Χαμογελαστὸς ἀλλὰ καὶ
αὐστηρὸς συνάμα, παρηγορη-
τικὸς ἀλλὰ καὶ ἐλεγκτικός, ὅπου
χρειαζόταν, μὲ τὰ παιδιὰ γινότανε
παιδὶ καὶ μὲ τοὺς ἐνήλικες σοφὸς
καὶ διακριτικὸς συνομιλητής, μα-
χητικὸς γιὰ τὴν πίστη τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ φλογερὸς πατριώτης,
ἔφυγε ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή γιὰ τὴν
ἄλλη, τὴν αἰώνια ζωή, χωρὶς νὰ
ἔχει γίνει βάρος σὲ κανένα, ἀλλά,
ἀντίθετα, ἐκεῖνος σήκωσε τὰ βά-
ρη τῶν πολλῶν, ἐργαζόμενος σὲ
συνθῆκες ἄκρας ἀσκητικότητας,
ὡς ἐπίγειος ἄγγελος, γιὰ τὴν σω-
τηρία ὅλων ὅσων συναντοῦσε
στὸ διάβα τῆς ζωῆς του, προσφέ-
ροντάς τους τὰ πάντα, ὅσα
ἀνθρωπίνως εἶχε τὴ δύναμη νὰ
προσφέρει, ἔτσι ὥστε δίκαια θὰ
μποροῦσε νὰ καυχηθεῖ λέγοντας
ὅτι «ἐγὼ τὸ ἔκτρωμα» «τοῖς πᾶσι
γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως
τινὰς σώσω»18.

Τὴ λέξη ἔκτρωμα, χρησιμοποί-
ησε ὁ ἴδιος, ὅταν πρωτοσυναντη-
θήκαμε καὶ συστηθήκαμε, γιὰ νὰ
περιγράψει αὐτοσαρκαζόμενος
τὸν ἑαυτό του. Ὅπως μοῦ εἶπε χα-
ρακτηριστικά, ἀκούγοντας τὸ δικό
μου ὄνομα, «κι ἐμένα τὸ ἔκτρωμα,
ὅταν γεννήθηκα, Παναγιώτη μὲ
βάφτισαν». Ἡ φράση αὐτὴ ὅμως,
ὅταν λέγεται ἀπὸ τὰ χείλη ἑνὸς τέ-
τοιου ἀνθρώπου δὲν μπορεῖ παρὰ
νὰ θέσει καὶ τὸν συνομιλητή του
σὲ ἕνα προβληματισμὸ γιὰ τὸν
ἑαυτό του καὶ τὴν προσωπική του
πορεία. Διότι δὲν μπορεῖ νὰ μὴ
ἀναρωτηθεῖ κανείς, «ὅταν αὐτὸς ὁ
ἄνθρωπος ποὺ στέκεται ἀπέναντί
μου, θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἔκτρω-
μα, τότε ἐγὼ πῶς πρέπει νὰ χαρα-
κτηρίσω τὸν ἑαυτό μου;»

Ὁ παπα-Φώτης ἔφυγε ἀπὸ τὴν
ἐπίγεια ματαιότητα, ἔχοντας ὅμως
πρωτύτερα, θὰ ἔλεγα, ἤδη ἐπιλέ-
ξει τοὺς κατάλληλους ἀνθρώπους
καὶ τρόπον τινὰ ἐπιφορτίσει ἐκεί-
νους μὲ τὸ χρέος, νὰ διατηροῦν
στὴ μνήμη τοῦ λαοῦ τὴν παρακα-
ταθήκη τῆς μεγάλης του πίστης
καὶ τῆς ἀνυπόκριτης καὶ ἀπέραν-
της ἀγάπης του στὸν Χριστό.

Κατακλείοντας αὐτὲς τὶς σύντο-
μες σκέψεις διανθισμένες μὲ κά-
ποιες ἀπὸ τὶς προσωπικές μου
σημειώσεις καὶ ἀναμνήσεις ἀπὸ
τὴ συναναστροφή μου μὲ τὸν μα-
καριστὸ παπα-Φώτη καὶ σεβόμε-
νος τὸν πολύτιμο χρόνο σας θὰ
ἤθελα νὰ εὐχηθῶ σὲ ὅλους καὶ
ἰδιαίτερα στοὺς διοργανωτὲς
αὐτῆς τῆς εὐλογημένης καὶ πολὺ
ἐπιτυχημένης Ἡμερίδας, νὰ
ἔχουμε τὴν εὐχὴ τοῦ παπα-Φώτη
Λαυριώτη, τοῦ διὰ Χριστὸν σα-
λοῦ τῆς Λέσβου καὶ τὴν ἀνυπό-
κριτη καὶ μεγάλη πίστη καὶ ἀγάπη
του στὸν Χριστό. Ἂς εἶναι αἰώνια
ἡ ἁγία του μνήμη.

* Ὁμιλία ποὺ ἐκφωνήθηκε στὰ
πλαίσια Ἡμερίδας ἀφιερωμένης στὴν
προσωπικότητα τοῦ ἁγιασμένου ἀει-
μνήστου Γέροντος παπα-Φώτη Λαυ-
ριώτη τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ τῆς Λέ-
σβου. Τὴν Ἡμερίδα διοργάνωσε μὲ
μεγάλη ἐπιτυχία ἡ Ἐνορ. Νεαν. Ἑστία
τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν
καὶ πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν εὐλογία
καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄
(Ἀρ. Πρωτ. 3925/26-4-2017). Ἡ ὅλη
ἐκδήλωση ἔλαβε χώραν τὸ Σάββατο
20 Μαΐου 2017 στὴν αἴθουσα τοῦ
Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς. Προηγήθηκε
Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο τοῦ
ἀειμνήστου Γέροντος.
Ὑποσημειώσεις: 17.
Τατιάνα Γκορίτσεβα, Ἡ τρέλλα νὰ
εἶσαι χριστιανός, ἔκδ. Ἀκρίτας, Ἀθή-
να 1989. 18. Α΄ Κορ. 9, 22.
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Εἰς τὰ βήματα τῶν
ἐπιγείων ἀγγέλων
2. Ἦταν πνευματικὸς

μαγνήτης
Ἡ ἀθρόα προσέλευση ἐπι-

σκεπτῶν στὸ κελλὶ τοῦ γέροντα
Παΐσιου ἦταν ἐντυπωσιακὴ καὶ
μὴ ἐλεγχόμενη πολλὲς φορές.
Τὸν καταπονοῦσαν οἱ πολλοὶ
ἄνθρωποι καὶ ἤθελε νὰ ἐλευθε-
ρώνεται ἀπὸ τὸν ἀσφυκτικὸ
κλοιό, ποὺ τοῦ δημιουργοῦσαν.
Τὰ πνευματικά του καθήκοντα
καὶ οἱ σωματικές του δυνάμεις
δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ εἶναι
διαρκῶς στὴ διάθεσή τους. Γι’
αὐτὸ συχνὰ ἀπομακρυνόταν
ἀπὸ τὸ κελλί του καὶ κρυβόταν
σὲ διάφορα μέρη μέσα στὸ δά-
σος ἤ δὲν ἄνοιγε τὴν πόρτα,

παρὰ τὰ ἐπίμονα χτυπήματα καὶ
τὶς φωνές. Συνήθιζε μάλιστα νὰ
βάζει στὶς πόρτες, τοὺς φράχτες
καὶ τὰ σύρματα διάφορα σημει-
ώματα μὲ σχετικὲς πληροφο-
ρίες. Ἐνδεικτικὰ μεταφέρω ἐδῶ
τὸ περιεχόμενο τῆς πινακίδας,
ποὺ εἶχε τοποθετήσει στὴν εἴσο-
δο τοῦ κελλιοῦ τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ: «Ἐὰν θέλετε κάτι γράψτε
τὸ σημείωμα καὶ ἀφῆστέ το μέ-
σα. Θὰ τὸ βρῶ ἀργότερα καὶ θὰ
σᾶς βοηθήσω περισσότερο μὲ
τὴν προσευχὴ παρὰ μὲ τὶς πο-
λυλογίες μου, ὅταν θὰ μὲ βρί-
σκατε». Δίπλα ἦταν κρεμασμένα
χαρτιὰ καὶ ἕνα μολύβι καὶ κάπου
ἐκεῖ ὑπῆρχε καὶ ἡ εὐλογία, δη-
λαδὴ τὸ καθιερωμένο κέρασμα,
κανάτα μὲ νερό, κύπελλο καὶ
κουτὶ μὲ λουκούμια.

Ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ἐπισκέπτες

δὲν εἶχαν πνευματικὰ ἐνδιαφέ-
ροντα, ἀλλὰ πήγαιναν στὸ γέ-
ροντα Παΐσιο ἀπὸ περιέργεια
καὶ μόνο. Ἦταν κουραστικοὶ μὲ
τὶς ἄσχετες καὶ κοσμικὲς ἐρωτή-
σεις τους καὶ ἡ συνομιλία δὲν
κατέληγε πουθενά. Γι’ αὐτὸ κρυ-
βόταν ἀπὸ τοὺς περίεργους.
Ἐκεῖνοι ὅμως πήγαιναν πολλὲς
φορὲς στὸ κελλὶ καὶ ξανασυζη-
τοῦσαν χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀπο-
τέλεσμα. Πάντα παρέμεναν ἴδιοι
καὶ ἀδιόρθωτοι. Ὄχι σπάνια ξε-
θάρρευαν παραπάνω, ἔκοβαν
τὸ σύρμα τῆς περίφραξης τοῦ
κελλιοῦ καὶ χτυποῦσαν τὴν πόρ-
τα καὶ τὰ παράθυρα, γιὰ νὰ τοὺς
ἀνοίξει. Αὐτὸ ἐνοχλοῦσε ἰδιαίτε-
ρα τὸ γέροντα, γιατὶ ἤξερε ὅτι
ὅσα καὶ νὰ τοὺς ἔλεγε δὲν ἐπρό-
κειτο νὰ τοὺς ὠφελήσει.

Σὲ μερικὲς ἐρωτήσεις κο-
σμικῶν, ποὺ δὲν ἦταν σὲ θέση
νὰ καταλάβουν ἁπλὰ πράγματα
τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τοῦ

μοναχισμοῦ, ὁ γέροντας ἀπαν-
τοῦσε μὲ τρόπο χαριτωμένο.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ἐκεῖνο,
ποὺ εἶπε σὲ νεαρούς, ποὺ ἐπί-
μονα τοῦ ζητοῦσαν νὰ τοὺς ἐξη-
γήσει, γιατὶ ζεῖ μόνος του στὴν
ἔρημο καὶ δὲν πηγαίνει νὰ ζήσει
στὸν κόσμο: «Κάθομαι ἐδῶ καὶ
προσέχω τὰ μυρμήγκια νὰ μὴ
μαλώνουν».

Ἄλλοτε πάλι, ὅταν ἔβλεπε
ὁμάδες προσκυνητῶν νὰ γεμί-
ζουν τὸ ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι
τῆς Παναγούδας, ἔλεγε: «Ὅταν
ἔχει θάλασσα, κόβεται ἡ συγκοι-
νωνία κι ἐγὼ ἔχω μπουνάτσα.
Ὅταν ἔχει μπουνάτσα ἡ θάλασ-
σα, ἐγὼ ἔχω θάλασσα!». Τὰ τε-
λευταῖα χρόνια ἦταν καθημερινὴ
«ἡ θάλασσα» τοῦ γέροντα,
ἀφοῦ μὲ τὰ σύγχρονα πλεούμε-
να ἡ συγκοινωνία δὲν κοβόταν.

Ὁ γέροντας Παΐσιος ἦταν
πνευματικὸς μαγνήτης. Ἡ πα-

ρουσία του σὲ κάποιο χῶρο
τραβοῦσε ὅλους τοὺς ἀνθρώ-
πους γύρω του. Ἦταν μεγάλη ἡ
φήμη του καὶ δὲν μποροῦσε νὰ
ξεφύγει. Ἐνδεικτικὸ αὐτῆς τῆς
πνευματικῆς ἕλξης εἶναι τὸ ἀκό-
λουθο περιστατικό, ποὺ σημει-
ώνει ἕνας ἐπίσκοπος στὸ ἡμε-
ρολόγιό του: «Φτάσαμε στὴ
Δάφνη. Σὲ λίγο ἔφτασαν καὶ δύο
λεωφορεῖα ἀπὸ τὶς Καρυές. Τὸ
ἕνα ἦταν ἀσφυκτικὰ γεμάτο. Τὸ
ἄλλο εἶχε μόνο δύο ἐπιβάτες κι
αὐτοὶ Ἄγγλοι. Ἀπόρησα. Ἡ ἀπο-
ρία μου λύθηκε. Ἕνας φίλος
ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸ πρῶτο λε-
ωφορεῖο, μοῦ εἶπε ὅτι σὲ αὐτὸ
μπῆκε ὁ π. Παΐσιος κι ὅλοι ἔτρε-
ξαν καὶ στριμώχτηκαν. Μάταια
διαμαρτύρονταν οἱ ὁδηγοί. Κα-
νεὶς δὲν κατέβαινε. Σὲ λίγο κατέ-
βηκε καὶ ὁ π. Παΐσιος, περικυ-
κλωμένος ἀπὸ ἀνθρώπους,
ποὺ ἔτρεχαν νὰ τοῦ φιλήσουν τὸ
χέρι ἤ νὰ τὸν ρωτήσουν κάτι. Ὁ

ἴδιος φαινόταν ταλαιπωρημένος
καὶ προσπαθοῦσε νὰ τοὺς ἀπο-
φύγει. Τελικὰ τὸν πῆραν οἱ λιμε-
νικοὶ στὸ κτίριο καὶ τὸν γλύτω-
σαν ἀπὸ τὸν πολὺ κόσμο»3.

Στὴν ἐποχή μας οἱ ἐπισκέπτες
τῶν μοναστηριῶν ἔχουν αὐξη-
θεῖ. Πολλοὶ ἴσως πηγαίνουν ὡς
περίεργοι τουρίστες. Ὑπάρχουν
ὅμως κι ἐκεῖνοι, ποὺ βρίσκουν
ἀνάπαυση καὶ ἐξομολογοῦνται
σὲ ἐνάρετους πνευματικούς. Γε-
νικὰ θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ ἐπίσκεψη σὲ
κάποιο μοναστήρι εἶναι εὐεργε-
τικὴ καὶ οἱ μοναχοί, ποὺ πρόθυ-
μα καὶ ἀκούραστα διακονοῦν
τοὺς προσκυνητὲς θὰ ἔχουν
μισθὸ ἀπὸ τὸ Θεό.
Σημειώσεις:

3. Μητροπολίτου Ἀργολί-
δος Νεκταρίου (Ἀντωνοπού-
λου), «Ἁγίων Ὄρος», Ναύ-
πλιο 2016, σελ. 355.

Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης
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Σταυροφορίαι, ἡ προδοσία τοῦ 1204
Μὲ τὴν προοδευτικὴ ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου τῆς

4ης Σταυροφορίας, τὴν ὁποία ἐπέφεραν, ὅπως
εἴδαμε στὸ προηγούμενο ἄρθρο, οἱ συγκυρίες καὶ
σκοπιμότητες, ὁ Πάπας μόνο πολὺ δύσκολα μπο-
ροῦσε νὰ συμβιβαστεῖ. Ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν
τοῦ ἔμενε ὅμως ἄλλη λύση. Ἔτσι τὸν βλέπουμε νὰ
αἴρει ἐκ τῶν ὑστέρων τὸν ἀφορισμὸ ἐναντίον τῶν
σταυροφόρων μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Ζάρας, νὰ
συμφωνεῖ τελικὰ ἔστω μὲ τὸ πέρασμα τῆς σταυρο-
φορίας ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, προκειμένου
νὰ ἐγκαταστήσει ἐκεῖ τὸν Ἀλέξιο Δ΄ στὸ θρόνο, τὸν
βλέπουμε νὰ περιορίζει τὴν ἀπειλὴ τοῦ ἀφορισμοῦ
– ἐξ ἀρχῆς ἴσχυε γενικὰ γιὰ τὴν περίπτωση ἐπίθε-
σης ἐναντίον χριστιανικῆς πόλεως – καὶ νὰ δέχεται
πλέον κατακτητικὲς ἐνέργειες ἐναντίον χριστια-
νικῶν πόλεων στὴν περίπτωση ποὺ ἐμπόδιζαν τὴ
συνέχιση τῆς σταυροφορίας. Καὶ αὐτὸ σίγουρα θὰ
συνέβαινε κατὰ τὸ ἐγχείρημα τῆς ἀποκατάστασης
τοῦ Ἀλεξίου Δ΄ στὸν αὐτοκρατορικὸ θρόνο τῆς
Κωνσταντινουπόλεως. Προβάλοντας ὁ τότε αὐτο-
κράτορας Ἀλέξιος Γ΄ ἀντίσταση ἐνάντια στὴν ἀπο-
μάκρυνσή του ἀπὸ τὸ θρόνο ἐκ μέρους τῶν σταυ-
ροφόρων, θὰ ἐμπόδιζε τὴ συνέχιση τῆς σταυροφο-
ρίας, ἰδίως ἐπειδὴ ὁ Ἀλέξιος Δ΄ εἶχε ὑποσχεθεῖ τὴν
πληρωμὴ τοῦ τεράστιου ποσοῦ τῶν 200.000
ἀργυρῶν μάρκων καὶ τὴν ἔμπρακτη ὑποστήριξη
τῆς σταυροφορίας μὲ 10.000 στρατιῶτες.

Οἱ σταυροφόροι ἑπομένως δὲν ἔκαναν λάθος,
ὅταν ὑπέθεταν ὅτι ὁ Πάπας ἐπιθυμοῦσε τὴν κατά-
κτηση τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς, τὴν ὁποία ἐγγυό-
ταν κατὰ κάποιο τρόπο ὁ Ἀλέξιος Δ΄ μὲ τὴν ὑπό-
σχεσή του, ὅτι θὰ ὑπέτασσε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία στὸν Παπισμό, ἐπιβάλλοντας σὲ αὐτὴν τὰ λατι-
νικὰ ἔθιμα. Αὐτὸ τὸ ἤξεραν οἱ σταυροφόροι καὶ μὲ
τὸ δεδομένο αὐτὸ ἔδρασαν. Τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ
πάπας Ἰννοκέντιος Γ΄ μὲ τὴν πρώτη του ἀντίδρα-
ση, ὅταν ἔλαβε τὴν εἴδηση τῆς κατάκτησης τῆς
Κωνσταντινουπόλεως. Ἔγραψε ἕνα ἐνθουσια-
στικὸ γράμμα πρὸς τὸν πρῶτο Λατῖνο αὐτοκράτο-
ρα Βαλδουίνο, στὸ ὁποῖο ἐπαινεῖ ἐκεῖνον καὶ τοὺς
σταυροφόρους γι’ αὐτὴ τους τὴν πράξη[1]. Τὸ «γε-
γονὸς τῆς κατάκτησης» ἐνθουσίασε τὸν Πάπα. Δὲν
συνέβη ὅμως τὸ ἴδιο μὲ τὸ «πῶς» τῆς κατάκτησης,
ὅπως φάνηκε λίγο ἀργότερα, ὅταν ἔμαθε λεπτομέ-
ρειες γιὰ τὰ ἐγκλήματα ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ τῶν
ἱερέων καὶ τὴ σύληση τῶν ναῶν κατὰ τὴν κατάκτη-
ση. Τότε ἐξέδωσε τὸ γνωστό του ἀφορισμό. Δὲν θὰ
πρέπει κανεὶς ὅμως βεβιασμένα νὰ ὑποθέσει, ὅτι ὁ
ἀφορισμὸς αὐτὸς ὀφείλεται σὲ φιλάνθρωπα αἰσθή-
ματα ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς Ὀρθοδόξους, οἱ
ὁποῖοι προηγουμένως εἶχαν ἀρνηθεῖ τὴν ὑποταγή
τους στὸν Πάπα μὲ τὸ νὰ ἀπορρίψουν τὸν ἐκλατινι-
σμό, τὸν ὁποῖο μάταια προσπάθησε ὁ Ἀλέξιος Δ΄
νὰ ἐπιβάλει. Αὐτὸ ἄλλωστε μᾶς ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ
στάση τοῦ Πάπα στὴ σταυροφορία ἐναντίον τῶν
Ἀλβιγηνῶν ἢ Καθαρῶν λίγα χρόνια ἀργότερα.
Κατὰ τὴν ἅλωση τοῦ πρώτου ὀχυροῦ τῶν Κα-
θαρῶν, τῆς πόλεως τῆς Νότιας Γαλλίας Μπεζιὲ
(Beziers), στὶς 22 Ἰουλίου 1209 οἱ σταυροφόροι κα-
τέσφαξαν χιλιάδες ὑπερασπιστὲς τῆς πόλεως, γυ-
ναῖκες καὶ παιδιά, ἀκόμα καὶ ὅσους εἶχαν ζητήσει
καταφύγιο σὲ ναούς. Δὲν ἦταν ὅλοι ὀπαδοὶ τῆς
αἵρεσης τῶν Καθαρῶν, ἀλλὰ πολλοὶ ὑπῆρξαν καὶ
πιστοὶ Παπικοί. Αὐτὴ ἡ ἀδιάκριτη σφαγὴ ὀφειλόταν
σύμφωνα μὲ μαρτυρία μοναχοῦ στὰ λόγια τοῦ πα-
πικοῦ ἀπεσταλμένου Ἀρνὼ Ἀμωρί, ἡγουμένου τοῦ
μοναστηρίου τῆς γαλλικῆς πόλης Citeaux (λατινικὰ
Cistercium), ἀπὸ τὴν ὁποία τὸ τάγμα τῶν Κιστερ-
κιανῶν ἔλαβε τὸ ὄνομά του: «Σκοτῶστέ τους
ὅλους. Ὁ Θεὸς θ’ ἀναγνωρίσει τοὺς δικούς του»[2].

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ὀργὴ καὶ ὁ ἀφορισμὸς τοῦ
Πάπα ὀφειλόταν στὸ γεγονός, ὅτι μὲ τὰ δεδομένα
ποὺ εἶχαν δημιουργήσει οἱ σταυροφόροι μὲ τοὺς
φόνους, βιασμούς, συλήσεις ναῶν, βανδαλισμούς,
καταστροφές,  λεηλασίες κ.ἄ., ἡ προοπτικὴ τῆς
ὑποταγῆς τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς στὸν παπικὸ
θρόνο εἶχε πλέον ἐκμηδενιστεῖ. Μὲ τὴν ἀντιμετώπι-
ση αὐτὴ ποιοὶ Ὀρθόδοξοι θὰ δέχονταν ποτὲ νὰ

ὑποταχθοῦν στὸν Πάπα; Σύμφωνα μὲ τὰ δικά του
σχέδια μία ἤπια κατάκτηση καὶ ὑποταγὴ τῆς Πρω-
τεύουσας τῆς ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς θὰ ἔφερε προ-
οδευτικὰ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑποταγή. Τὸ ὅτι οἱ
ἐκτιμήσεις αὐτὲς δὲν ἦταν ἐντελῶς ἐξωφρενικές,
φανερώνει ἡ περιγραφὴ τοῦ κλίματος στὴν
Κων/πολη πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ κατάκτηση. Πολλοὶ
κάτοικοι, ἰδίως ἀπὸ τὰ ἀνώτερα πλούσια στρώμα-
τα, δὲν εἶχαν διάθεση γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς πό-
λεως. Ἐπιθυμοῦσαν ξανὰ κανονικὲς συνθῆκες
ζωῆς καὶ ἐμπορίου. Εἶχαν χάσει κάθε ἐλπίδα νὰ νι-
κήσουν τοὺς σταυροφόρους. Προτιμοῦσαν τὸν Βο-
νιφάτιο τοῦ Μονφερὰτ ὡς αὐτοκράτορα ἀντὶ τοῦ
περιορισμοῦ τῶν δικαιωμάτων τους μέσῳ φορολο-
γίας, προκειμένου νὰ γίνουν τὰ ἀπαραίτητα ἀμυν-
τικὰ ἔργα. Θὰ ἦταν μία ἀλλαγὴ στὴ ἡγεσία, ἕνας
ἄλλος αὐτοκράτορας, ὅπως τὸ ζοῦσαν τόσο
συχνὰ[3]. Ἀλλὰ ἡ μανία τῶν Φράγκων, ἡ βιβλικὴ
καταστροφὴ τῆς Βασιλεύουσας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ
της, τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σταυροφόροι δὲν ἄφησαν τί-
ποτα ὄρθιο ἀπογύμνωσαν βέβαια τοὺς Παπικοὺς
καὶ στὰ μάτια αὐτῶν τῶν στρωμάτων τοῦ λαοῦ καὶ
ἀκύρωσαν μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ κάθε ἐλπίδα τοῦ Πά-
πα γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν σχεδίων του.

Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἰδιαίτερα δυναμικὴ
προσωπικότητα τοῦ Ἰννοκεντίου Γ΄, ὅταν ξεφεύ-
γουν τὰ πράγματα ἀπὸ τὰ ὅρια ποὺ ἐκεῖνος ὅρισε,
καταλήγει  πάντα – τουλάχιστον ἀρχικὰ – στὴν ἐπι-
βολὴ τοῦ ἀφορισμοῦ. Στὴ συνέχεια ὅμως, προκει-
μένου νὰ μὴ μείνει ἔξω ἀπὸ τὸ παιχνίδι, βλέπουμε
διορθωτικὲς κινήσεις. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μετὰ
τὸν ἀφορισμὸ τῶν σταυροφόρων καὶ τῶν Ἑνετῶν
μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκ τῶν
ὑστέρων ὁ Πάπας ἀναγνωρίζει τὰ νέα δεδομένα.
Ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἀποδοχὴ τῆς
ἐκλογῆς τοῦ πρώτου Λατίνου πατριάρχη, τοῦ
Θωμᾶ Μοροζίνι (1205-1211), μιᾶς ἐπιλογῆς τῶν
Ἑνετῶν. Ἐνῷ ἀρχικὰ ὁ Ἰννοκέντιος, καὶ λόγω τοῦ
ἀφορισμοῦ καὶ ἐπειδὴ ὁρίστηκε χωρὶς τὴν ἔγκρισή
του, θεωροῦσε αὐτὴ τὴν ἐκλογὴ ὡς ἀντικανονικὴ
καὶ παράνομη, τὴν δέχθηκε τὴν ἄνοιξη τοῦ 1215,
γιὰ νὰ «παρέχει μία χάρη στοὺς Ἑνετοὺς καὶ στὸν
Δόγη τους». Ἐπίσης ἐνέκρινε ἐκ τῶν ὑστέρων τὴν
κατάκτηση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐπειδὴ μὲ
τὸν τρόπο αὐτὸ «ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως ἐπέστρεψε στὴν ὑποταγή της στὴν ἀπο-
στολικὴ ἕδρα, ὅπως μία κόρη ἐπιστρέφει στὴν μη-
τέρα της». Ἐπέμεινε ὅμως στὴν περίπτωση τοῦ
Μοροζίνι, ἡ χειροτονία του νὰ γίνει ἀπὸ τὸν ἴδιο στὴ
Ρώμη.[4] Ἑπομένως ὁ Πάπας ἐκ τῶν ὑστέρων
ἀποδέχεται ἀπόλυτα τὰ ἀποτελέσματα τῆς 4ης
Σταυροφορίας.

Ἐὰν πραγματικὰ ἤθελε νὰ τὴν ἀπορρίψει,
ἀσφαλῶς θὰ τοῦ ἦταν εὔκολο νὰ ὁρίσει τουλάχι-
στον αὐστηρότατες τιμωρίες γιὰ ὅσους ἔφεραν ὡς
λάφυρα ἱερὰ λείψανα. Ἀντίθετα, βλέπουμε ὅτι τὰ
ἱερὰ κειμήλια τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Κωνσταντι-
νούπολη γινόντουσαν παντοῦ στὴ Δύση ἀποδεκτὰ
μὲ ἐνθουσιασμό. Ἔτσι ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς,
δηλαδὴ ὅλη ἡ πνευματικὴ ἡγεσία τῆς Δύσεως, μὲ
τὸ νὰ ἀποδέχονται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, ἔγιναν συμμέτοχοι στὴ λεηλασία τῆς Βασι-
λεύουσας. Καὶ παραμένουν συμμέτοχοι μέχρι σή-
μερα στὸ βαθμό, ποὺ ἀκόμα τὰ κρατοῦν στὰ βέβη-
λα χέρια τους. Στὸ σημεῖο αὐτό, ὅπως φαίνεται, δὲν
εἶχε κανένα πρόβλημα τόσο ὁ τότε ὅσο καὶ οἱ μετέ-
πειτα Πάπες μέχρι καὶ στὶς μέρες μας.
Σημειώσεις:
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dia.org/wiki/Thomas_Morosini
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Τί δὲν κατανοοῦν οἱ Παπικοὶ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν
Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας

Πανεπιστημιακὴ ἔρευνα φέρει εἰς τὸ φῶς
τὰς σοβαρὰς συνεπείας εἰς τὴν ψυχοσωματικὴν
σύνθεσιν τοῦ ἀνθρώπου ποὺ προκαλεῖ ὁ δια-
λογισμός. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἄρθρον
τοῦ κ. Ἀγγέλου Ρούσσου εἰς τὴν ἱστοσελίδα
pentapostagma.gr τῆς 3ης Ἰουνίου 2017:

«Βγῆκε ἔρευνα γνωστοῦ Πανεπιστημίου ἡ
ὁποία κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τοὺς
κινδύνους τοῦ διαλογισμοῦ… Γιὰ νὰ διεξαγάγουν
τὴν ἔρευνά τους, δύο καθηγητὲς πραγματοποί-
ησαν συνεντεύξεις σὲ 60 ἐπαγγελματίες τοῦ Δυτι-
κοῦ βουδιστικοῦ διαλογισμοῦ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν βιώ-
σει ὅλα τὰ δύσκολα ζητήματα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
πρακτικῆς τους. Περιέλαβαν τόσο ἀρχάριους ὅσο
καὶ καθηγητὲς διαλογισμοῦ, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς
ὁποίους εἶχαν συσσωρεύσει πάνω ἀπὸ 10.000
ὧρες ἐμπειρίας διαλογισμοῦ στὴ διάρκεια τῆς

ζωῆς τους. Ὅλοι ἀνῆκαν εἴτε στὶς  παραδόσεις
Theravβda, Zen, εἴτε προέρχονταν ἀπὸ τὸ Θιβέτ.
Οἱ ἐρευνητὲς ἐντόπισαν 59 εἴδη ἀπροσδόκητων ἢ
ἀνεπιθύμητων ἐμπειριῶν, οἱ ὁποῖες ταξινομήθη-
καν σὲ ἑπτὰ τομεῖς: γνωστικές, ἀντιληπτικές, συν -
αισθηματικὲς (σχετικὲς μὲ τὶς διαθέσεις), σωματι-
κές, συνθετικὲς (σχετικὲς μὲ κίνητρα), αἴσθησης
ἑαυτοῦ καὶ κοινωνικές. Μεταξὺ τῶν ἐμπειριῶν
ποὺ περιγράφονται σὲ αὐτὰ ἦταν αἰσθήματα
ἄγχους καὶ φόβου, ἀκούσια συσπάσματα,
ἀϋπνία, αἴσθηση ἀπόλυτης ἀποσύνδεσης ἀπὸ τὰ
συναισθήματα, ὑπερευαισθησία στὸ φῶς ἢ τὸν
ἦχο, παραμόρφωση στὸ χρόνο καὶ στὸ χῶρο,
ναυτία, παραισθήσεις, εὐερεθιστότητα καὶ ἐπα-
νεμφάνιση προηγούμενων τραυμάτων. Τὰ συν -
αφῆ ἐπίπεδα δυσφορίας καὶ ἐξασθένησης κυμαί-
νονταν ἀπὸ «ἤπια καὶ παροδικὰ ἕως σοβαρὰ καὶ
διαρκῆ», σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη».

Ἐπικίνδυνος ἡ γιόγκα!

«Ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ»
Εἶπε ὁ Μέγας Ἀντώνιος: «εἶδα ὅλες τὶς παγίδες τοῦ ἐχθροῦ (δια-

βόλου) ἁπλωμένες πάνω στὴ γῆ. Καὶ στέναξα καὶ εἶπα: Ποιὸς ἄρα
θὰ τὶς προσπεράση χωρὶς νὰ τὸν πιάσουν; Καὶ ἄκουσα φωνὴ νὰ
μοῦ λέγη: Ἡ Ταπεινοφροσύνη. Εἶναι τόσο μεγάλο τὸ μῖσος τοῦ
διαβόλου ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ λέγει ὁ Ἀπ. Πέτρος: «ὁ
ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τί-
να καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ. ε, 8): Δηλ. σὰν λιοντάρι, ποὺ βρυχᾶται, πε-
ριπατεῖ μὲ μανία καὶ ζητεῖ ὅποιον ἀποσπάσει ἀπὸ τὴν πίστη, γιὰ
νὰ τὸν καταπιῆ.

Εἴδαμε τί λέγει ὁ Μέγας Ἀντώνιος: Ἀλλοίμονο καὶ ποιὸς μπορεῖ
νὰ γλυτώση. Εἶναι τόσες πολλὲς οἱ παγίδες τοῦ διαβόλου. Πάντα
βρίσκει ἕνα τρόπο νὰ παγιδεύη τὸν ἄνθρωπο. Προκαλεῖ ταραχές,
παραλυσία τοῦ νοῦ, νάρκη, χασμουρητά, τεμπελιά, ὑπνηλία, δει-
λία, λογισμούς, πόλεμο σαρκικό, ὅτι μπορεῖ νὰ φαντασθῆ κανείς.
Γι’ αὐτὸ στὴν Κυριακὴ προσευχὴ ἀναφέρεται «καὶ μὴ εἰσενέγκης
ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ» (Ματθ.
στ, 13), Δηλ. μὴ ἐπιτρέψης νὰ πέσουμε σὲ πειρασμό, ἀλλὰ γλύτω-
σέ μας ἀπὸ τὸν πονηρό, ποὺ μᾶς πολεμᾶ. Μόνο ὁ Κύριος μπορεῖ
νὰ μᾶς βοηθήση ἐφ’ ὅσον βέβαια τὸ θελήσουμε καὶ ἐμεῖς. Ἰδιαίτε-
ρα φοβερὸς πόλεμος εἶναι ὁ τῶν λογισμῶν.

• Διὰ τοὺς κακοὺς λογισμοὺς λέγει ὁ Ἅγ. Παΐσιος:
«Οἱ κακοὶ λογισμοὶ εἶναι ἀναπόφευκτοι. Θὰ ἔρχωνται ὁπωσδή-

ποτε. Ὅμως δὲν χρειάζεται πανικός. Ὁ Γέροντας τόνιζε ὅτι οἱ κακοὶ
λογισμοὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζωνται μὲ ἀδιαφορία, ἀφοῦ δὲν
μποροῦμε νὰ ἐμποδίσουμε τὰ ἀεροπλάνα νὰ πετάξουν πάνω ἀπὸ
τὸ σπίτι μας ἤ τὰ πουλιὰ νὰ ἔλθουν στὸν κῆπο μας. Ἀνησυχητικὸ
ὅμως καὶ ἐπικίνδυνο εἶναι νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ κατασκευασθῆ δί-
πλα μας ἀεροδρόμιο, ὅπου θὰ προσγειώνωνται καὶ θὰ ἀπογει-
ώνωνται καθημερινὰ ἀεροπλάνα ἤ ὅταν ἀφήσουμε τὰ πουλιὰ νὰ
χτίσουν τὴ φωλιά τους στὸ σπίτι μας καὶ νὰ μᾶς ἐνοχλοῦν
διαρκῶς» [Λόγοι Γ΄, σελ. 67].

• Ἕνα χαρακτηριστικὸ τοῦ πολέμου αὐτοῦ βλέπουμε στὸν Εὐερ-
γετινὸ μὲ κάποιο μοναχὸ ποὺ ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὸν δαίμονα τῆς
πορνείας. «Ἀμέσως ἦλθεν εἰς ἕνα Γέροντα καὶ τοῦ ἐξωμολογήθη
τοὺς λογισμούς του. Ἐκεῖνος ὅμως, μόλις ἤκουσε τὴν ἐξομολόγη-
σιν αὐτήν, ἐπειδὴ ἦτο ἄπειρος, ἀγανακτοῦσε καὶ ἀπεκάλει τὸν
ἀδελφὸν ἄθλιον, τὸν ἔκρινε δὲ ἀνάξιον τοῦ Μοναχικοῦ σχήματος,
ἐπειδὴ ἐδέχθη τοιούτους λογισμούς. Ὅταν ὁ ἀδελφὸς ἤκουσε τοὺς
λόγους αὐτοὺς τοῦ Γέροντος ἀπηλπίσθη διὰ τὴν σωτηρίαν του καὶ
ἐγκαταλείψας τὸν τόπον τῆς ἀσκήσεώς του, ἐπέστρεφεν εἰς τὸν
κόσμον. Κατὰ θείαν ὅμως πρόνοιαν τὸν συναντᾷ ὁ Ἀββᾶς Ἀπολ-
λώς, ἕνας ἐκ τῶν ἐμπειροτέρων γερόντων. Μόλις λοιπὸν τὸν εἶδε
τόσον ταραγμένον καὶ πάρα πολὺ μελαγχολικόν, τὸν ἠρώτησε:

- Ἀδελφέ μου, ποία εἶναι ἡ αἰτία τῆς στενοχωρίας σου;
- Μὲ ἐνοχλοῦν, Πάτερ μου, -εἶπε- λογισμοὶ πορνείας καὶ μεταβὰς

ἐξωμολογήθην αὐτοὺς εἰς τὸν τάδε Γέροντα· ἀλλά, ὅπως μοῦ εἶπε,
δὲν ὑπάρχει δι’ ἐμὲ ἐλπὶς σωτηρίας· κατόπιν αὐτοῦ λοιπὸν ἀπηλ-
πίσθην καὶ ἐγὼ καὶ πηγαίνω εἰς τὸν κόσμον.

Μόλις ἤκουσεν αὐτὰ ὁ Πατὴρ Ἀπολλώς, ἤρχισε νὰ τὸν παρη-
γορῇ μὲ ἐπιμονὴν καὶ νὰ τὸν συμβουλεύῃ.

- Μὴ φεύγῃς εἰς ξένον τόπον, τέκνον μου, -τοῦ ἔλεγε- καὶ μὴ
ἀπελπίζεσαι· διότι καὶ ἐγώ, παρ’ ὅλον ὅτι εὑρίσκομαι εἰς τὴν γε-
ροντικὴν ἡλικίαν, ἐν τούτοις ἐνοχλοῦμαι ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς
αὐτούς. Μὴ στενοχωρηθῇς λοιπὸν διὰ τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώ-
σεως, ἡ ὁποία δὲν θεραπεύεται τόσον μὲ ἀνθρωπίνην προσπά-
θειαν, ὅσον ἀπὸ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Χριστοῦ· σὲ παρακαλῶ,
κάμε μου μίαν χάριν· χάρισέ μου τὴν σημερινὴν ἡμέραν καὶ γύρισε
ὀπίσω εἰς τὸ κελλίον σου.

Ὁ ἀδελφὸς ὑπήκουσεν εἰς τὴν σύστασιν καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸ
κελλίον του. Ἀφοῦ δὲ ὁ Ἀββᾶς Ἀπολλὼς τὸν ἐτακτοποίησεν εἰς τὸ
κελλί του, μετέβη εἰς ἐκεῖνον τὸν Γέροντα, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν αὐστη-
ρότητά του ἀπήλπισε τὸν ἀδελφόν. Ἐστάθη ἔξω ἀπὸ τὸ κελλίον
του καὶ παρεκάλεσε τὸν Θεὸν μὲ δάκρυα. Κύριέ μου, -ἔλεγε- σύ,
ποὺ τὰ πάντα ἐνεργεῖς πρὸς τὸ συμφέρον καὶ παραχωρεῖς νὰ μᾶς
ἔρχωνται οἱ πειρασμοὶ πρὸς ὠφέλειάν μας, Σὺ εἰσάκουσε τὴν δέη-
σίν μου αὐτήν, καὶ κάνε ὥστε νὰ στραφῇ ὁ πόλεμος τοῦ ἀδελφοῦ
εἰς αὐτὸν ἐδῶ τὸν Γέροντα, διὰ νὰ μάθῃ τώρα, εἰς τὰ γηρατεῖα του,
αὐτὸ ποὺ ἐπὶ τόσα χρόνια δὲν κατώρθωσε νὰ διδαχθῇ, ὅτι δηλαδὴ
πρέπει νὰ ὑποφέρωμεν καὶ ἡμεῖς μαζὶ μὲ τοὺς πολεμουμένους.

Μόλις ἐτελείωσε τὴν μικρὰν αὐτὴν προσευχήν, βλέπει ἕνα ἀρά-
πην, ὁ ὁποῖος ἐστάθη κοντὰ εἰς τὸ κελλὶ καὶ ἤρχισε νὰ ρίπτῃ βέλη
κατὰ τοῦ Γέροντος. Ὁ Γέρων ἀμέσως ἀνεπήδησεν, ὡς μεθυσμέ-
νος, καὶ ἐστριφογύριζε ἐδῶ καὶ ἐκεῖ. Ἐπειδὴ δὲ δὲν ἠδύνατο νὰ
ὑπομένῃ πολύ, ἐβγῆκε μὲ ὁρμὴν ἀπὸ τὸ κελλί του καὶ ἐπῆρε τὸν
ἴδιον δρόμον, ποὺ ἠκολούθησε πρωτύτερα ὁ νεώτερος ἀδελφὸς
ἐπιστρέφων εἰς τὸν κόσμον.

Ὁ Ἀββᾶς Ἀπολλώς, μόλις τὸν εἶδε νὰ φεύγῃ κατ’ αὐτὸν τὸν τρό-
πον, καὶ ἀντιληφθεὶς ἀμέσως τί εἶχε συμβῆ, προέτρεξε ἀπὸ ἄλλον
δρόμον, καὶ τὸν προέφθασε:

- Ποῦ πηγαίνεις; τὸν ἠρώτησε· ποία εἶναι ἡ αἰτία τῆς μεγάλης τα-
ραχῆς, ποὺ σὲ ἔχει καταλάβει;

Ὁ Γέρων ἐννοήσας, ὅτι ὁ Ἅγιος τὰ εἶχε μάθει ὅλα, ἀπὸ τὴν
ἐντροπήν του, δὲν ἀπήντησε τίποτα.

- Γύρισε εἰς τὸ κελλί σου, τοῦ εἶπε τότε ὁ Ἀββᾶς Ἀπολλώς, καὶ
τώρα, ποὺ ἀνεγνώρισες τὴν ἀσθένειάν σου, νὰ πιστεύῃς διὰ τὸν
ἑαυτόν σου ἤ ὅτι σὲ ἠγνόησεν ὁ Διάβολος ἤ ὅτι σὲ περιφρονεῖ, δι’
αὐτὸ καὶ μέχρι σήμερα δὲν ἠξιώθης νὰ παλαίσῃς μαζί του. Ἀπό-
δειξις, ὅτι δὲν ἠδυνήθης νὰ ὑπομείνῃς τὴν προσβολήν του οὔτε
μίαν ἡμέραν.».

Ἐνθυμήματα ἀπὸ τὸν παπα-Φώτην Λαυριώτην,
τὸν διὰ Χριστὸν σαλὸν τῆς Λέσβου*

Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

«ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, 
ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, 

ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς
οὐ καταισχύνει»

Ἡ θλῖψις ὡς πειρασμὸς ἀλλὰ καὶ ἐκ Θεοῦ παιδεία
Εἶναι εἰς ὅλους γνωστὸν τὸ συναίσθημα τῆς θλίψεως. Ὁ

ἄνθρωπος θλίβεται, ὅταν συμβαίνουν εἰς τὴν ζωήν του διάφορα
γεγονότα, τὰ ὁποῖα δὲν τὰ ἐπιθυμεῖ ἀλλ’ οὔτε καὶ τὰ περιμένει. Ἡ
θλῖψις ἔρχεται ὡς ἡ αὐτονόητος συνέπεια καὶ ὁ ἄνθρωπος συν-
τρίβεται ψυχικῶς καὶ πολλάκις ἡ συντριβὴ αὕτη, δημιουργεῖ ἀνε-
πανορθώτους βλάβας καὶ εἰς τὴν ἰδίαν τὴν ζωήν του. 

Ἐὰν ἴδωμεν ὅμως τὴν κατάστασιν αὐτὴν τῆς θλίψεως, ἐξ ἐπό-
ψεως πνευματικῆς καὶ ἀναζητήσωμεν τὰς γνώμας τῶν πατέρων
τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, θὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι ἡ θλῖψις προ-
έρχεται συνήθως ἀπὸ δαιμονικὰς παρεμβάσεις εἰς τὴν ζωήν μας.
Ὁ διάβολος δημιουργεῖ γεγονότα τοιαῦτα, ὥστε νὰ ἐπιφέρῃ
ἀπελπισίαν καὶ ἀπογοήτευσιν ἢ καὶ ἄλλας παρομοίας καταστά-
σεις, προκειμένου νὰ ὁδηγήσῃ τὸν ἄνθρωπον εἰς ἀκραίας κατα-
στάσεις ἐνδεχομένως δὲ καὶ εἰς τὴν αὐτοχειρίαν. 

Ὅμως διατὶ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει εἰς τὸν ἀντικείμενον νὰ δημι-
ουργῇ τοιαύτας καταστάσεις; Τοῦτο τὸ ἐρώτημα ἀκούεται συνή-
θως ὑπό τινων, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ συμβιβασθοῦν μὲ τὴν
λογικὴν τῶν θλίψεων. Παρενθέτως δὲ νὰ ἀναφέρωμεν εἰς τὸ ση-
μεῖον τοῦτο, ὅτι αἱ θλίψεις συναντῶνται συχνότατα εἰς ἐναρέτους
ἀνθρώπους καὶ ἀγωνιστάς, καὶ συνεπῶς, δύναταί τις νὰ κατα-
νοήσῃ τὰ ἀνωτέρω λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τὰ ὁποῖα ἔχο-
μεν ὡς θέμα πρὸς ἀνάπτυξιν. Ἐπιτρέπει, ὄντως ὁ Θεὸς τὰς θλί-
ψεις εἰς τὴν ζωήν μας, διότι ἀκολουθοῦν ἐν συνεχείᾳ ἀρεταί, αἱ
ὁποῖαι ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν ἐν Χριστῷ πορείαν. Ἄς ἐνθυμηθῶμεν
δι’ ὀλίγον τὸν ἐνάρετον ἐκεῖνον Ἰώβ, ὅστις ἐγεύθη τὴν πικρίαν τῆς
θλίψεως εἰς τὸν ὑπερμέγιστον – θὰ ἐτόλμων νὰ εἴπω – βαθμόν.
Πόσας δοκιμασίας καὶ θλίψεις δὲν ἐπέτρεψεν ὁ Κύριος εἰς τὸν γε-
ναιόψυχον τοῦτον ἄνδρα! Ποίους πόνους καὶ δοκιμασίας καὶ ψυ-
χολογικὰς πιέσεις δὲν ἐδέχθη ὑπὸ τοῦ ἀλάστορος – ἐπιτρέπον-
τος τοῦ Κυρίου – καὶ πόσον ἐπαιδεύθη, διὰ νὰ δεχθῇ ἐν τέλει τὸν
ἐκ Θεοῦ ἔπαινον καὶ τὴν παρηγορίαν! Τὸ δὲ ἄξιον ἐπισημάνσεως
εἰς τὸ παρὸν παράδειγμα, εἶναι τὰ λόγια ἐκεῖνα τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν
ὁποίων ἀναδεικνύει τὸ πνευματικὸν ἀνάστημα τοῦ Ἰώβ, «μὴ
ἀποποιοῦ μου τὸ κρῖμα. οἴει δέ με ἄλλως σοι κεχρηματι-
κέναι ἢ ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος;» (Ἰὼβ Μ΄ 8) δηλαδή, «μὴ
ἀρνῆσαι τὴν δικαίαν μου κρίσιν καὶ νομίζεις ὅτι ἐνήργησα διὰ σέ,
πρὸς ἄλλον σκοπὸν παρὰ διὰ νὰ ἀναδειχθῇς δίκαιος;»!

Ἡ ὑπομονὴ ὡς τὸ πρῶτον κέρδος ἐκ τῆς θλίψεως
Εἶναι ὄντως ἡ θλῖψις, πολὺ ὀδυνηρὰ κατάστασις. Ὅταν ὅμως,

ὁ θλιβόμενος δέχεται καὶ ἀντιμετωπίζει ταύτην ὡς δοκιμασίαν
παρὰ Θεοῦ, τότε ἡ θλῖψις γίνεται ... ἀγώνισμα. Τότε ὁ θλιβόμε-
νος, αἰσθάνεται ἀγωνιζόμενος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ὡς ὁ
ἀθλητὴς ἐν τῷ στίβῳ ὑπομένει ἀλλὰ καὶ ἀνθίσταται εἰς τοὺς πό-
νους, δέχεται τὴν συντριβήν, προσβλέπει εἰς τὸν ἀποκείμενον
στέφανον, τὸν ὁποῖον εὐπρεπίζει ὁ Δίκαιος Κριτής, διὰ νὰ στεφα-
νώσῃ δι’ αὐτοῦ τὸν τίμιον ἀγωνιστήν. 

«ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν» (Λουκ.
ΚΑ΄ 19). Ὁ Θεῖος οὗτος λόγος μαρτυρεῖ ὅτι ἡ θλῖψις πρέπει νὰ
εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν ζωὴν τῶν ἀγωνιστῶν Χριστιανῶν καί,
«ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλε-
ίαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. ΙΔ΄ 22). Τὸν δρόμον τῶν θλίψεων ἠκο-
λούθησεν ἀλλὰ καὶ ὑπέδειξεν εἰς ἡμᾶς ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας εἰς
τὴν ἐπὶ γῆς ζωήν Του. Τοῦτον τὸν δρόμον ἠκολούθησαν καὶ ὅλοι
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐδοξάσθησαν καὶ τοὺς ὁποίους τιμῶμεν σήμε-
ρον ὡς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Οὐδεὶς δέ, - καὶ τοῦτο πρέπει
νὰ τὸ ὑπογραμμίσωμεν - ἐκ τῶν Ἁγίων ἀπολαμβάνει τὴν δόξαν
τοῦ Θεοῦ, διαβιώσας ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ζωὴν μακαριότητος
καὶ ἀνέσεως. Τοῦτο, ἐπίσης, ὑποδηλοῦται ἢ μᾶλλον, σαφέστατα
ἐπισημαίνεται καὶ εἰς τὸν λόγον τοῦ Ἀβραὰμ πρὸς τὸν πλούσιον
τῆς παραβολῆς – τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου – «τέκνον,
μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ
Λάζαρος ὁμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ
ὀδυνᾶσαι·» (Λουκ. ΙΣΤ΄ 25).

Αἱ θλίψεις συνεπῶς ἐπιτρέπονται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν
ἄνθρωπον, ὅπως παιδαγωγήσωσιν αὐτὸν καὶ διὰ τῆς ὑπομονῆς
αὐτοῦ, ἀναδειχθῇ ἄξιος τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.

Ἡ διὰ τῆς ὑπομονῆς, δοκιμασία
Ἡ δοκιμασία παραπέμπει τὸν ἀναγνώστην εἰς γνωστὰς κατα-

στάσεις τῆς ζωῆς ταύτης. Πολλάκις δοκιμαζόμεθα προκειμένου
νὰ κερδίσωμεν μίαν θέσιν, ἕνα βραβεῖον, ἐπιτυχίαν εἰς ἐξετάσεις,
χρήματα καὶ πολλὰ ἄλλα. Εἰς τὰ περιπτώσεις δὲ αὐτάς, εὐχαρί-
στως ὑποβάλλομεν τὸν ἑαυτόν μας εἰς τὰς δοκιμασίας ταύτας.
Διὰ τὸν ἐγωϊσμόν μας δέ, πολλάκις, ἐπιδιώκομεν ἀκόμη περισ-
σοτέρας, ὅπως ἀναδειχθῇ ἡ «ἀξία» ἡμῶν! Διὰ φθαρτὰς καὶ ἀνα-
ξίας ἀπολαύσεις, δηλαδή, ἀδιαμαρτυρήτως δεχόμεθα τὰς δοκι-
μασίας. Διὰ τὰ ἄφθαρτα καὶ αἰώνια ἀγαθὰ τοῦ Παραδείσου, δὲν
θὰ ἤξιζεν ἆραγε νὰ δοκιμασθῶμεν ἀκόμη περισσότερον; 

Ὅταν ἐπαρουσιάζοντο εἰς τὸν σύγχρονον Ἅγιον π. Παΐσιον,
κάποιοι δυστυχοῦντες θλιβόμενοι, τοὺς ὑπεδείκνυε νὰ χαίρονται,
ἀκόμη καὶ ὅταν τὸ βάρος τῆς θλίψεως ἐφαίνετο ... ἀσήκωτον! «Σὲ
δοκιμάζει ὁ Θεός» τοὺς ἔλεγε καὶ προσέθετε, «νὰ ἤξερες τὶ στε-
φάνι σὲ περιμένει εἰς τὴν ἄλλην ζωήν ...»! 

Δοκιμασία καὶ ἐλπίς
Ἐκεῖνος ποὺ δέχεται τὰς δοκιμασίας, - εἶναι αὐτονόητον τοῦτο

- ἐλπίζει καὶ προσδοκᾷ! Μόνον δι’ αὐτοῦ τοῦ σκεπτικοῦ, χαίρει
καὶ δέχεται τὰς δοκιμασίας ὁ ἀγωνιστής. «ἀφορῶντες εἰς τὸν
τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς
προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης κα-
ταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν.
(Ἑβρ. ΙΒ΄ 2). Εἰς τὰς ὑποσχέσεις τοῦ Κυρίου μας καὶ εἰς τὸ πα-
ράδειγμά Του ἀποβλέποντες ἀλλὰ καὶ ἐλπίζοντες, μετὰ χαρᾶς
«τρέχομεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα». Καὶ ὡς καταλήγει ὁ
λόγος τοῦ Ἀποστόλου, «ἡ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει».

Ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχοντες, ἄς δεχθῶμεν μετὰ χαρᾶς καὶ ὑπο-
μονῆς τὰς θλίψεις, τὰς ὁποίας ἐπιτρέπει ὁ Κύριος εἰς ἡμᾶς, καὶ δι’
αὐτῶν δοκιμαζόμενοι, νὰ ἐπιτύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων
ἀγαθῶν τῆς ἀπολαύσεως. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν
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Σελὶς 4η 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Μὲ πολλοὺς τρόπους παρουσιάζεται στὴ ζωή
μας ἡ ἁμαρτία, καλοί μου φίλοι. Τώρα χρησιμο-
ποιεῖ ἕνα ἄλλο, ἐντελῶς σύγχρονο καὶ τέλεια ἐπι-
κίνδυνο τρόπο. Ὅτι τάχα αὐτὴ εἶναι «γοῦστο μας
καὶ καπέλο» μας, ὅπως λέμε, δηλαδὴ δικαίωμά
μας! Καὶ μάλιστα ἀναφαίρετο (= δὲν μπορεῖ νὰ
μᾶς τὸ ἀφαιρέσει κανείς)! 

*   *   *
Ἆραγε τί σημαίνει αὐτὸ ἀκριβῶς; Σημαίνει ὅτι,

ὡς δικαίωμα ποὺ θέλει νὰ πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἡ
ἁμαρτία…

• Τὴν διεκδικοῦμε! 
• Ἀπορρίπτουμε καθένα ποὺ θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ

μᾶς τὴν …ἀφαιρέσει! 
• Ἀπεχθανόμαστε ὁποιονδήποτε θελήσει ἀκόμη

καὶ νὰ μᾶς συμβουλεύσει! 
• Δὲν «ἐπιτρέπουμε» οὔτε καὶ στὸν ἑαυτό μας

νὰ νοιώθει τύψεις γιὰ ὅ,τι (ἁμαρτωλὸ) κάνει! 
• Δὲν λογοδοτοῦμε σὲ κανένα, ἑπομένως οὔτε

καὶ στὸν Θεό! 
Κι ἀφοῦ ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, γιατί νὰ μετα-

νοήσουμε; Δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως κανένας λό-
γος! Ἂν θελήσουμε νὰ κάνουμε κάτι τέτοιο, εἶναι
σὰν νὰ παραδεχόμαστε ὅτι ἡ ἁμαρτία (καὶ τὸ
ὅποιο πάθος ποὺ μᾶς διακατέχει), εἶναι κάτι κακὸ
καὶ πρέπει ὁπωσδήποτε καὶ ἄμεσα νὰ τὸ διορθώ-
σουμε καὶ νὰ τὸ ἀποβάλουμε ἀπ’ τὴ ζωή μας.
Ἑπομένως ἡ μετάνοιά μας δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο
τελικά, παρὰ ἡ ἄρνηση αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ «δι-
καιώματός» μας! 

Νὰ γιατί…
• Οἱ προγαμιαῖες σχέσεις εἶναι ὁπωσδήποτε …

ὀρθές!
• Οἱ ἐξωσυζυγικὲς εἶναι κάτι τὸ … πολὺ μοντέρ-

νο! 
• Οἱ ἀμβλώσεις εἶναι ἡ … ἀπελευθέρωσή μας!
• Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἡ … ὑπερηφάνειά μας!
• Τὰ θεάματα τῆς διαφθορᾶς εἶναι ἡ … ψυχαγω-

γία μας!
• Οἱ «οὐσίες» εἶναι ὁ … παράδεισός μας!
• Οἱ ἐξαρτήσεις εἶναι τὰ … χόμπι μας!
• Τὸ ἁμαρτωλὸ ξενύχτι εἶναι  ἡ … λύτρωσή μας! 
Ἐξ ἄλλου «ἔτσι κάνουν ὅλοι» κι ἐμεῖς γιατί νὰ

…ἀποτελοῦμε ἐξαίρεση;
Ἐχθρός μας πλέον εἶναι ὁποιοσδήποτε ἀντιτί-

θεται σ’ αὐτό μας τὸ «δικαίωμα», ἑπομένως καὶ ὁ
Χριστὸς καὶ οἱ ἐντολές Του καὶ ἡ Ἐκκλησία Του!

Ἐχθροί μας εἶναι καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ λένε νὰ
ἀρνηθοῦμε τὴν ἁμαρτία, συγγνώμη αὐτὸ τὸ «δι-
καίωμα» ἤθελα νὰ πῶ! 

Ἐχθροὶ γίνονται καὶ οἱ γονεῖς μας ποὺ «δὲν κα-
ταλαβαίνουν» τὸ … μεγάλο αὐτὸ δικαίωμά μας!

Πάνω σ’ αὐτὴ τὴ «λογικὴ» εἶναι στημένο ὅλο τὸ
παιχνίδι τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς κατάπτωσης. Αὐτὸ
προβάλλεται ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης, μὲ αὐτὸ
γαλουχεῖται ἡ «κοινὴ γνώμη» καὶ ὁ κάθε νέος φυ-
σικά. 

*   *   *
Ἂς προσέξουμε δύο σημαντικὲς ἐπισημάνσεις

τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου1. 
Στὴν πρώτη ἀναφέρει παραστατικά: «Ὅπως οἱ

δίκαιοι, μετὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν ἐντολῶν, συνηθί-
ζουν νὰ εἶναι μετριόφρονες, ἔτσι καὶ οἱ κακοί, μετὰ
τὴ διάπραξη τῶν κακῶν, ὑπερηφανεύονται»!

Στὴ δεύτερη τονίζει τοῦτο: «Εἶναι φοβερὸ
πρᾶγμα τὸ ν’ ἁμαρτάνει κανείς, ἀλλὰ πολὺ πιὸ
φοβερὸ τὸ νὰ μεγαλοφρονεῖ γιὰ τ’ ἁμαρτήματά

του. Πραγματικά, ἂν τὸ νὰ ὑπερηφανευόμαστε γιὰ
τὴν ἀρετή μας ἀποτελεῖ στέρηση τῆς ἀρετῆς,
πολὺ περισσότερο ὅταν αὐτὸ συμβαίνει γιὰ τ’
ἁμαρτήματά μας θὰ μᾶς προξενήσει τὴν πιὸ χει-
ρότερη βλάβη καὶ θὰ εἶναι ἡ κατηγορία μεγαλύτε-
ρη κι ἀπ’ τὰ ἴδια τὰ ἁμαρτήματα».

*   *   *
Δὲν τὸ συζητᾶμε, πρόκειται ἀσφαλῶς γιὰ δια-

βολικὴ κατάντια! Κι αὐτὸ γιατί ἡ ἁμαρτία μὲ τὸν
τρόπο αὐτὸ κατορθώνει…

• Νὰ ἀμβλύνει τὴ συνείδηση!
• Νὰ σχετικοποιεῖ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, ἀφοῦ τὸ

καλὸ ὑποβαθμίζεται, τὸ δὲ κακὸ παύει νὰ θεωρεῖ -
ται ὡς τέτοιο! 

• Νὰ κάνει ὅλο καὶ πιὸ δυσδιάκριτα τὰ ὅρια με-
ταξὺ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ!

• Νὰ περιθωριοποιεῖ τὴν ἀρετή!
• Νὰ παρουσιάζει τὴν ἐν Χριστῷ ζωή ὡς ἀπο-

κρουστική, βασανιστική, θλιβερή, ὑπερβολική,
ἐνοχλητική, ἀναχρονιστική!

• Νὰ χλευάζει ἐπιδεικτικὰ κάθε ἀγωνιζόμενο!
Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὅποιος νέος σήμερα θέ-

λει νὰ ζήσει ἐν Χριστῷ, δὲν εἶναι μόνο ὅτι πρέ-
πει φυσικὰ νὰ ἀρνηθεῖ ὅλες τὶς προκλήσεις κι
αὐτὲς ἀκόμη τὶς παρορμήσεις τοῦ ἑαυτοῦ του,
ἀλλὰ ἔχει νὰ πάει κόντρα καὶ μὲ ὅλο τοῦτο τὸ
διαβολικὸ πνεῦμα, αὐτὸ ποὺ θέλει τὴν ἁμαρ-
τία νὰ εἶναι … δικαίωμά μας! Ἆραγε πόσο
εὔκολο εἶναι αὐτό;

Σὲ κάθε περίπτωση τοῦτο θέλει ἀγώνα πολύ. Ὁ
Θεὸς ὅμως πάντοτε ἐνισχύει τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ
εὐλογεῖ τοὺς ἀγῶνες τους. Ὅπως ἐνίσχυσε καὶ
τοὺς νέους τῶν διωγμῶν καὶ ἀντιπαρῆλθαν νικη-
φόρα ὅλα ἐκεῖνα τὰ φρικώδη μαρτύρια. 

Ὄχι, ἡ ἁμαρτία δὲν εἶναι κάτι τὸ ἁπλό, ὅπως θέ-
λει νὰ δεχθοῦμε, οὔτε καὶ κάτι τὸ ἀκίνδυνο γιά
μᾶς!

Ὄχι, ἡ ἁμαρτία δὲν εἶναι κάτι τὸ μεγάλο καὶ τὸ
σημαντικό, ὅπως θέλει νὰ πιστεύουμε, ὥστε νὰ
τὴν διεκδικοῦμε κιόλας!

Ὄχι, δὲν εἴμαστε ἀφελεῖς, γιὰ νὰ πιστεύουμε
πὼς ἡ ἁμαρτία δὲν ἔχει ὡς μοναδικὸ σκοπό της
νὰ μᾶς βλάψει καίρια καὶ ἀποτελεσματικά, μὲ κάθε
τρόπο!

Σὲ κάθε περίπτωση, ὅπως κι ἂν θέλει νὰ
ὀνομάζεται, ὅπως καὶ νὰ παρουσιάζεται στὴ
ζωή μας, τελικὰ θάνατος εἶναι καὶ ἐξαχρείωση!

*   *   *
Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε, παιδιά, ἡ ἁμαρτία θὰ

εἶναι πάντοτε παρέκκλιση! Εἶναι ἡ ἐναντίωση στὸ
νόμο καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ γι’ αὐτὸ θὰ μᾶς
χωρίζει πάντοτε ἀπὸ Αὐτόν, ὅ,τι κι ἂν θέλει νὰ πι-
στεύουμε γι’ αὐτήν! Ἡ τυχὸν ἐμμονή μας σ’ αὐτὴν
θὰ εἶναι σαφῶς ἡ καταστροφή μας. Μόνο ἡ μετά-
νοια εἶναι ὁ μοναδικὸς δρόμος γιὰ τὴν σωτηρία
μας. Ὁ Χριστὸς συγχωρεῖ κάθε ἁμαρτωλό, ἀρκεῖ
νὰ δέχεται τὸ σφάλμα του καὶ νὰ ἀγωνίζεται νὰ μὴ
τὸ ἐπαναλάβει. Δὲν κάνει ὅμως τὸ ἴδιο γιὰ ἐκεῖνον
ποὺ φθάνει στὸ σημεῖο νὰ θεωρεῖ τὴν ἁμαρτία καὶ
τὰ ὅποια πάθη του ὡς δικαίωμά του, γιατί αὐτὸς
εἶναι πεισματικὰ ἀμετανόητος. Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ
ἔχει ἀποφασίσει νὰ ζεῖ οὕτως ἢ ἄλλως μακρυά
Του…
Σημειώσεις:

1.  Ἀπὸ τὸ ἔργο μας «ΡΟΔΟΣΤΑΓΜΑ ΧΡΥΣΟ-
ΣΤΟΜΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ».

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Τὴν 19ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Παΐσίου τοῦ Μεγάλου καί Θεοφόρου.
Ἀνωτέρω εἰκών διά χειρός Φωτίου Κόντογλου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Τὶς δύο προηγούμενες ἑβδομάδες εἴδαμε λεπτο-
μερῶς πῶς οἱ ὑπηρέτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ (τῆς
παγκοσμιοποιήσεως) ἐπιχειροῦν μὲ διάφορες με-
θόδους νὰ ἐλέγξουν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο τὴν
τροφὴ καὶ τὸ νερό, χρησιμοποιώντας μάλιστα ὡς
πρόσχημα τὴν οἰκολογία.

Στὴν σύγχρονη πολιτικὴ ρητορική, χρησιμοποι-
οῦνται κατὰ κόρον ἡ οἰκολογία καὶ οἱ περιβαλλον-
τικὲς ἀνησυχίες μὲ μοναδικὴ ἐπιδίωξη τὴν ἐγκαθί-
δρυση μιᾶς ἑνιαίας παγκοσμίου νομοθεσίας, ποὺ
θὰ ἐπιβλέπεται ἀπὸ μία παγκόσμια κυβέρνηση, ἡ
ὁποία μὲ τὴν σειρά της ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα
τοῦ διαβόητου Ἕνα τοῖς ἑκατό.

Ἡ "ναυαρχίδα" τῆς Δυτικῆς ἐμμονῆς στὴν οἰκο-
λογία εἶναι ἡ παγκοσμίως γνωστὴ ὀργάνωση τῆς
Greenpeace. Ἀρχικὰ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Καναδά,
ὡς μία ἐπιτροπὴ μὲ τὴν ἐπωνυμία "Do not Make Α
Wave", ποὺ σὲ ἐλεύθερη μετάφραση σημαίνει "μὴ
δημιουργήσετε τσουνάμι".

Τὸ 1969, ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ σκόπευε νὰ
πραγματοποιήσει ὑπόγειες πυρηνικὲς δοκιμὲς στὶς
Aleutian[1] Νήσους, γεγονὸς ποὺ πολλοὶ ἄνθρω-
ποι ἔβλεπαν μὲ σκεπτικισμὸ καὶ φόβο, εἰκάζοντας
πὼς θὰ προξενοῦσε σεισμὸ καθὼς καὶ ἐπακόλου-
θο παλιρροϊκὸ κῦμα. Ὡς ἀντίδραση, ὑπολογίζεται
ὅτι περίπου 10.000 ἄνθρωποι ἐπιχείρησαν νὰ κλεί-
σουν ἕνα πέρασμα τῶν συνόρων ΗΠΑ καὶ Κα-
ναδᾶ, κρατώντας πανὸ ποὺ ἔλεγαν: "Μὴ δημιουρ-
γήσετε τσουνάμι. Θὰ εἶναι δικό σας τὸ φταίξιμο, ἂν
γίνει τὸ λάθος μας".

Μερικοὶ ἀπὸ ἐκείνους τοὺς διαδηλωτὲς ἦταν μέ-
λη τοῦ Καναδικοῦ τμήματος τῆς Sierra Club, ἑνὸς
περιβαλλοντικοῦ ὀργανισμοῦ ποὺ ἱδρύθηκε στὶς
28 Μαΐου τοῦ 1892 στὸ San Francisco τῆς Califor-
nia ἀπὸ τὸν Σκωτσέζο-Ἀμερικανὸ John Muir. Εἶχαν
τὴν ἰδέα νὰ κατευθυνθοῦν στὸν χῶρο τῶν δοκιμῶν
μὲ βάρκα, ἀλλὰ ἡ Sierra Club ἀντιτάχθηκε στὸ σχέ-
διό τους. Ἀντὶ αὐτοῦ, λοιπόν, σχημάτισαν τὴν ἐπι-
τροπὴ "μὴ δημιουργήσετε τσουνάμι" καὶ τὸ 1971
ἔβαλαν πλώρη γιὰ τὴν Ἀλάσκα σὲ μία βάρκα, ποὺ
ὀνόμαζαν "Greenpeace", ἕναν ὅρο ἀπρόσμενα κα-
τασκευασμένο ἀπὸ τὸν Bill Darnell, ποὺ ἦταν ἀπὸ
τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς. Τελικά, τὸν Μάιο
τοῦ 1972, ἡ ὀργάνωση ἄλλαξε ἐπίσημα τὸ ὄνομά
της σὲ "Greenpeace".

Ἀκόμα καὶ ἂν θεωρήσουμε πὼς τὰ ἀρχικὰ κίνη-
τρα, ποὺ ἀποτέλεσαν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν δημιουρ-
γία τῆς Greenpeace, ἦσαν ἁγνὲς περιβαλλοντικὲς
ἀνησυχίες, ἡ ἐξέλιξη τῆς πορείας της σίγουρα πρέ-
πει νὰ μᾶς προβληματίσει.

Ἡ Greenpeace παρότι κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δε-
καετίας τοῦ '70 καὶ τοῦ '80 πέτυχε ἀρκετὲς σημαν-
τικὲς νίκες στοὺς ἀγῶνες της, ἄρχισε νὰ ἀλλάζει τὶς
προτεραιότητές της. Αὐτὸ προσέλκυσε μὲν νέα μέ-
λη στὴν ὀργάνωση, ἀλλὰ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις
ἐξόργισε, ἔβλαψε ἢ ἀπενεργοποίησε κάποια ἀπὸ
τὰ παλιὰ μέλη καὶ στελέχη της.

Ὁ μοναδικὸς πρόεδρος τῆς Greenpeace, ὁ Κα-
ναδὸς Patrick Moore, ἔφυγε μετὰ ἀπὸ 15 χρόνια
καὶ ἔκτοτε ἐπικρίνει τοὺς "τρομακτικοὺς χειρι-
σμούς", ὅπως ἀποκαλεῖ τὴν τακτική της. Τὸ 2005
ἔγραψε στὴν Miami Herald ὅτι τὸ κίνημα «ἐγκατέ-
λειψε τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν λογικὴ ὑπὲρ τοῦ συναι-
σθήματος καὶ τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ». Σήμερα, ὁ
Moore ὁδηγεῖ τὴν Greenspirit Strategies Ltd., μία
ὀργάνωση ποὺ στοχεύει στὴν διαρκῆ ἀνάπτυξη.

Ὁ ἐπίσης Καναδὸς Paul Franklin Watson, παρό-
τι ἦταν ἱδρυτικὸ μέλος, ἐγκατέλειψε τὴν ὀργάνωση
τὸ 1977, τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Patrick Moore ἔγινε πρό-
εδρος, ἐπειδὴ αἰσθάνθηκε ὅτι ἡ ἀντιπολίτευση τοῦ
Moore στὶς ἄμεσες ἐκστρατεῖες δράσης ἔθεσε σὲ
κίνδυνο τοὺς ἀρχικοὺς στόχους τοῦ ὀργανισμοῦ. Ὁ
Watson εἶναι πιὰ ἐπικεφαλῆς τῆς Sea Shepherd
Conservation Society, μιᾶς μὴ κερδοσκοπικῆς
ὀργάνωσης ποὺ ἐπικεντρώνεται στὰ προβλήματα
τοῦ οἰκοσυστήματος τῶν θαλασσῶν.

Ὁ Don White, ποὺ ἵδρυσε τὸ Ἀμερικανικὸ σκέλος
τῆς ὀργάνωσης, ἔφυγε τὸ 1985 ἐξαιτίας «τῆς
διαρκῶς αὐξανόμενης εὐθύνης ἔναντι τῶν ὑπο-

στηρικτῶν της μετὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀπόκλισης
ἀπὸ τὰ ζητήματα τῆς ἄγριας φύσης», ὅπως εἶπε.
Ἔκτοτε μάχεται διαρκῶς τὴν Greenpeace τῶν
ΗΠΑ, κατηγορώντας την ὅτι «καπηλεύεται τὰ ἐπι-
τεύγματα ἄλλων ὡς δικά της, δημιουργώντας τὶς
συνθῆκες γιὰ φωτογραφίσεις, ποὺ αὐξάνουν τὰ
κέρδη της». Τώρα ὁ White εἶναι ἱδρυτὴς καὶ πρό-
εδρος τῆς ὀργάνωσης διατήρησης τῆς ἄγριας πα-
νίδας, μὲ τὴν ἐπωνυμία Earthtrust.

Ὁ Bradley Angel ἦταν συντονιστὴς τῆς South-
west Toxics τῆς Greenpeace, ἀλλὰ παραιτήθηκε
διαμαρτυρόμενος τὸ 1997, ὅταν ἡ Greenpeace In-
ternational "πρόδωσε" μία συμφωνία, ποὺ εἶχε κά-
νει μὲ τὶς κυβερνήσεις τῶν Ἰνδιάνικων φυλῶν γιὰ
τὴν καταπολέμηση ἑνὸς κυβερνητικοῦ σχεδίου τῶν
ΗΠΑ, σχετικὸ μὲ τὴν κατασκευὴ ἑνὸς χώρου ἀπο-
θήκευσης πυρηνικῶν ἀποβλήτων στὴν ἱερὴ γῆ. Ὁ
Angel εἶναι πλέον, ἐκτὸς ἀπὸ συνιδρυτής, ἐκτελε-
στικὸς διευθυντὴς (CEO) τῆς ὑγειονομικῆς καὶ πε-
ριβαλλοντικῆς ὀργάνωσης Greenaction.

Κατὰ καιροὺς ἔχουν δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότη-
τος διάφορα σκάνδαλα σὲ βάρος τῆς Greenpeace,
ποὺ ἀφοροῦν κυρίως στὴν διαχείριση τῶν χρημά-
των ποὺ τῆς ἐμπιστεύονται τὰ μέλη της (καὶ ὄχι μό-
νο). Δὲν εἶναι, ὡστόσο, λίγες οἱ περιπτώσεις, ὅπου
τὸ ὄνομα τῆς "οἰκολογικῆς" ὀργάνωσης ἐμπλέκεται
σὲ πολιτικὲς ἀποφάσεις καὶ ἐπιχειρηματικὲς συμ-
φωνίες.

Δὲν εἶναι τυχαῖο, ἄλλωστε, ὅτι τὸ 2003 ἡ μὴ κερ-
δοσκοπικὴ ἑταιρεία Public Interest Watch (PIW),
ποὺ ἑδρεύει στὴν Washington καὶ λειτουργεῖ μὲ τὸ
σύνθημα «Κοιτάζοντας τοὺς αὐτοεξυπηρετούμε-
νους κηδεμόνες δημόσιου συμφέροντος», προέβη
σὲ καταγγελία στὸ IRS (Ἀμερικανικὴ Ἀρχὴ Φορο-
λόγησης), κατηγορώντας τὴν Greenpeace USA γιὰ
τὴν νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπὸ παράνομες δρα-
στηριότητες (τὸ κοινῶς λεγόμενο "ξέπλυμα χρήμα-
τος"), κατάχρηση εἰσφορῶν καὶ κατάθεση ἀνα-
κριβῶν φορολογικῶν δηλώσεων. Τὸ ἀποτέλεσμα
ἦταν ἕνας ἐντατικὸς τριμηνιαῖος ἔλεγχος τῆς
Greenpeace USA.

Αὐτὰ εἶναι λίγα ἀπὸ τὰ πολλά, ποὺ μπορεῖ νὰ
παραθέσει κανεὶς σχετικὰ μὲ τὶς δραστηριότητες
μιᾶς κάθε ἄλλο παρὰ οἰκολογικῆς ὀργανώσεως.
Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ἐπίσης, τὸ γεγονὸς τῆς "σιγῆς"
ἢ τῆς ἰδιαιτέρως προσεκτικῆς ἀναφορᾶς τῶν Μέ-
σων Ἐνημερώσεως στὶς ὄχι καὶ τόσο "νόμιμες"
δραστηριότητες τῆς Greenpeace.

Αὐτοὶ ποὺ πραγματικὰ ἐλέγχουν τὴν πολιτικὴ
ποὺ ἀσκεῖ, εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐπιβάλλουν μία ἑνιαία
πολιτικὴ Ἐνεργείας γιὰ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη,
καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν διαβόητη Συμφωνία γιὰ τὴν
Κλιματικὴ Ἀλλαγή.

Βλέπουμε, λοιπόν, πὼς μὲ πρόσχημα τὴν οἰκο-
λογία ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἕνας παγκόσμιος ἔλεγχος στὶς
βασικότερες ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδὴ στὸ
φαγητό, στὸ νερὸ καὶ στὴν ἐνέργεια. Συνεπῶς
ποιὸς μπορεῖ νὰ μιλήσει σήμερα γιὰ ἀτομικὴ ἐλευ-
θερία καὶ ἀνθρώπινα δικαιώματα; Ὑπάρχει μεγαλύ-
τερο δικαίωμα γιὰ ἕνα ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν δυνατότη-
τα νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ἐπιβίωσή του; Πῶς τολμάει ἡ
ὑποκριτικὴ Δύση νὰ κάνει λόγο γιὰ πρόοδο καὶ ἀνά-
πτυξη στὴν ἐποχὴ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ φασισμοῦ;

Μ. Β.
Σημειώσεις:

[1] Πρόκειται γιὰ νησιωτικὸ τόξο, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ
14 μεγάλα καὶ 55 μικρότερα ἡφαιστειακὰ νησιά. Καταλαμ-
βάνουν μία ἔκταση 6.821 τετραγωνικῶν μιλίων (17.666 τε-
τραγωνικῶν χιλιομέτρων) καὶ ἐκτείνονται περίπου σὲ μία
ἀπόσταση 1.200 μιλίων (1.900 χιλιομέτρων), ἀπὸ τὴν χερσό-
νησο τῆς Alaska στὶς ΗΠΑ πρὸς τὴν Ρωσικὴ Χερσόνησο τῆς
Kamchatka, σχηματίζοντας μία διαχωριστικὴ γραμμὴ ἀνά-
μεσα στὴν Βερίγγειο θάλασσα στὰ βόρεια καὶ στὸν Εἰρη-
νικὸ Ὠκεανὸ στὰ νότια. Τὰ νησιὰ αὐτὰ εἶναι γνωστὰ γιὰ τὶς
μάχες, ποὺ διεξήχθησαν ἐκεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκστρα-
τείας τῶν Aleutian Νήσων στὴν διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου. Ἦταν ἡ μία ἀπὸ τὶς δύο ἐπιθέσεις ἐναντίον
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν κατὰ τὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ πο-
λέμου.

Ἡ ἁμαρτία ὡς … δικαίωμα!

Φθίνει ἡ Ἑλλάδα. Μὲ ἄλλα λόγια χανόμαστε σι-
γά-σιγά. Τώρα ἡ Πατρίδα μας εἶναι «τιτανικός»,
ποὺ βουλιάζει σιγά-σιγά στὰ νερὰ τοῦ πελάγους.
Σὲ κάποια χρόνια οἱ μισοὶ Ἕλληνες θὰ εἶναι γέροι
καὶ οἱ νέοι, ποὺ θὰ δου-
λεύουν, ὥστε νὰ φορολο-
γηθοῦν, γιὰ νὰ συνταξιο-
δοτηθοῦν ἐκεῖνοι, θὰ εἶναι δραματικὰ ἀνεπαρκεῖς.
Ἡ κυβέρνηση θὰ ζητιανεύει δάνεια ἀπὸ τὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, γιὰ νὰ καταβάλη τὶς συντά-
ξεις κι ἄς ἔχουν αὐτὲς ψαλιδιστεῖ πολλὲς φορές.

Οἱ ἔνοπλες δυνάμεις μας δὲν θὰ ἔχουν ἀρκε-
τοὺς στρατιῶτες. Στὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα ἡ
Ἑλλάδα εἶχε πληθυσμὸ 7 ἑκατομμύρια καὶ ἡ Τουρ-
κία 16, λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ διπλάσιο. Σήμερα ἡ
Ἑλλάδα ἔχει 11 ἑκ. ποὺ λιγοστεύουν καὶ ἡ Τουρκία
75 ποὺ αὐξάνονται. Πῶς νὰ μὴ ὀνειρεύεται συν -
εχῶς ἀπόσπαση Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν. Πρὸ ἐτῶν
τὸ εἶπε καθαρὰ ἕνας Τοῦρκος πρωθυπουργός:
«Τὶς διαφορὲς Ἑλλάδος - Τουρκίας θὰ τὶς λύσει τε-
λικὰ τὸ Δημογραφικό».

Ποῦ ὀφείλονται οἱ ἐξελίξεις αὐτές; Σὲ πολλὰ
αἴτια. Ἡ Ἑλλάς στὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα πέρασε
μιὰ δεκαετία πολέμων ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτε-
ρικῶν, ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ Τουρκία δὲν εἶχε καμμιὰ
ἐμπειρία. Ἄλλη αἰτία ἡ μεταναστευτικὴ ὁρμὴ τῶν
Ἑλλήνων, ἡ τάση γιὰ φυγὴ πρὸς τὸ καλύτερο. Τὸ
αἴτιο τὸ κυριότερο ὅμως, ποὺ ἀφορᾶ καὶ ὅλη τὴν
Εὐρώπη εἶναι πνευματικῆς φύσεως. Μιὰ στάση
ἀπέναντι στὴ ζωὴ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ πα-
ρελθόντος· στὸ παρελθὸν ὁ ἄνθρωπος ἀναζητοῦ -
σε τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐτυχία στὸ νὰ αἰσθάνεται ὅτι
«εἶναι ἐν τάξει». Ὅτι τηρεῖ τὶς ὑποχρεώσεις του.
Ἦταν γραμμένο σὲ σχολικό μας βιβλίο ἕνα ταφικὸ
ἐπίγραμμα, μᾶλλον ρωμαϊκῆς προελεύσεως:
«Ἐτήρησα τὴ πίστη μου, ἀγάπησα τοὺς φίλους
μου, ἐκπλήρωσα ὅλα τὰ καθήκοντά μου». Γιατὶ
παλαιότερα ὁ ἄνθρωπος ξεκινοῦσε στὴ ζωὴ ξέ-
ροντας ὅτι ἔχει καὶ δικαιώματα ἀλλὰ καὶ καθήκον-
τα. Σήμερα ὅλοι φωνάζουν γιὰ τὰ δικαιώματά
τους. Τὰ καθήκοντα τὰ σκέπτονται μόνον ὅταν
ἐξαναγκασθοῦν. Στὸ ξεκίνημα τῆς ζωῆς καθεὶς
ἐπιθυμοῦσε νὰ κάνει οἰκογένεια, ν’ ἀποκτήσει σύ-
ζυγο, παιδιά. Νὰ φανεῖ χρήσιμος στὴν κοινωνία
καὶ στὴν Πατρίδα. Ὁ σημερινὸς Ἕλληνας (καὶ
Εὐρωπαῖος) ἀναζητεῖ τὴν εὐτυχία στὴν ἀπόκτηση
ὑλικῶν ἀγαθῶν, ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ νὰ
ζήσει, ἀλλὰ ποὺ προσφέρουν περισσότερη καλο-
πέραση. Καλύτερο φαγητό, μεγαλύτερο σπίτι,
αὐτοκίνητα ἕνα γιὰ κάθε μέλος τῆς οἰκογένειας,
ἐξοχικὸ σπίτι, ἄν εἶναι δυνατὸ καὶ ἕνα σκάφος, τα-
ξίδια στὸ ἐξωτερικὸ κ.λπ.

Κατέβηκε τὸ ἠθικό μας ἐπίπεδο. Παρασύρθηκε
καὶ τὸ Δημόσιο στὸ νὰ καταργήσει τὴν ὑποστήριξη
τῶν πολυτέκνων (τώρα θεωροῦνται πλούσιοι!).
Ὑπῆρχε καὶ ἐπίδομα πολύτεκνης μητέρας, ποὺ
καταργήθηκε.

Τώρα, τί νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἀνακόψουμε αὐτὴν
τὴν ὀλέθρια πορεία τοῦ δημογραφικοῦ μαρα-
σμοῦ; Ἡ ἄποψη ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε τί-
ποτα δὲν ἰσχύει. Μποροῦμε καὶ νὰ τὴν ἀναστρέ-
ψουμε τὴν πορεία αὐτή, ἀρκεῖ νὰ μὴ τεμπελιάζου-

με, ἀλλὰ ν’ ἀγωνισθοῦμε.
Πρῶτα - πρῶτα νὰ πείσουμε τοὺς κυβερνῶντες

ὅτι πρέπει νὰ πάρουν ἀνοικτὰ θέση ὑπὲρ τῆς πο-
λυτεκνίας. Ἄλλωστε αὐτὸ
τοὺς συμφέρει ἀπὸ ψηφο-
θηρικῆς ἀπόψεως. Καὶ νὰ
τὴν ὑποστηρίζουν μὲ ὅτι

δυνατότητες ἔχει ἡ χρεωκοπημένη σήμερα Πατρί-
δα μας. π.χ. νὰ προτιμῶνται γιὰ διορισμὸ τὰ παι-
διὰ πολυτέκνων. Ἡ ὑπερπολύτεκνη οἰκογένεια
(ἄν εἶναι ἐργαζόμενοι καὶ μὲ λευκὸ ποινικὸ μη-
τρῶο) νὰ παίρνουν βραβεῖο ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς
Δημοκρατίας.

Καὶ ἰδίως ἔντονη προσπάθεια διαφωτίσεως
(κοινῶς προπαγάνδα). Νὰ τονίζεται ὅτι:

- Δὲν ἀκούγονται πολύτεκνοι νὰ πεινοῦν. Πολ-
λοὶ λένε ὅτι βλέπουν φανερὰ τὴ βοήθεια τοῦ
Θεοῦ.

- Δὲν ἀκούγεται νὰ μετανιώνει κανείς, γιατὶ ἔκα-
νε πολλὰ παιδιά.

- Λαϊκὴ παροιμία: «Οἱ ἄνθρωποι εἶν’ τὰ πρά-
γματα, τ’ ἀσήμια, τὰ μαλάματα».

- Ἕλληνα, κάποτε θὰ γεράσεις καὶ γιὰ νὰ παίρ-
νεις σύνταξη, πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἀρκετοὶ νέοι
νὰ δουλεύουν. Ὑποχρέωση πρὸς τὴν Πατρίδα,
ἀλλὰ καὶ συμφέρον σου εἶναι νὰ κάνεις παιδιά.

Τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας

Τὴν Ἀμερικανικὴν Γεωργικὴν Σχολὴν θεωρεῖ ὡς καλυτέραν ὁ
Μακ. Ἀλβανίας, διὰ νὰ διδάξη εἰς τὸ ποίμνιόν του μαζὶ μὲ τὴν
γεωργίαν καὶ τὴν ἀγάπην διὰ τὴν Ἀμερικήν! Ὡς κατέστη
γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» τῆς 24ης Μαΐ-
ου 2017:

«Ἐφαλτήριο περαιτέρω συνεργασίας στὰ ζητήματα ἐκπαίδευσης
στὸν ἀγροδιατροφικὸ τομέα ἀποτέλεσε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καὶ πάσης Ἀλβανίας Ἀνα-
στάσιου (ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ 19 ἕως τὴ Δευτέρα 22 Μαΐου) στὴν
Ἀμερικανικὴ Γεωργικὴ Σχολή, ὅπως ἀναφέρουν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς
σχολῆς. Οἱ δύο πλευρὲς ἔχουν ἤδη ὑπογράψει σύμβαση συνεργα-
σίας, μὲ τὴν ὁποία ἡ Σχολὴ Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσης τῆς Ἀμε-
ρικανικῆς Γεωργικῆς Σχολῆς ἔχει ἀναλάβει νὰ ὀργανώσει γιὰ λογα-
ριασμὸ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς διετὲς μεταλυκειακὸ πρόγραμμα στὶς
εἰδικότητες τῆς Διοίκησης Γεωργικῶν Ἐπιχειρήσεων καὶ τῆς Τεχνο-
λογίας Τροφίμων. Οἱ πρῶτοι σπουδαστὲς ἀναμένεται νὰ ἀρχίσουν
τὰ μαθήματα τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 2017. "Ἐπιλέξαμε τὴν Ἀμερικανικὴ
Γεωργικὴ Σχολὴ ὡς στρατηγικὸ συνεργάτη γιὰ τὸ διετὲς μεταλυ-
κειακὸ πρόγραμμα, ἐπειδὴ ἔχουμε μία τάση νὰ διαλέγουμε τὸν κα-
λύτερο. Ξέρουμε ὅτι ἡ Ἀμερικανικὴ Γεωργικὴ Σχολὴ βρίσκεται στὴν
πρωτοπορία σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν ἀγροδιατροφικὸ τομέα. Συνεπῶς
γιὰ ἐμᾶς ἦταν ἕνα ὄνειρο νὰ ἔχουμε αὐτὴ τὴ σχέση", ἀνέφερε στὶς
δηλώσεις του ὁ κ. Ἀναστάσιος». 

Ἀπαξιώνει τοὺς Ἕλληνας ὁ Μακ. Ἀλβανίας;

Εἰς δίκην προσήχθη ὁ Ἱεροδιάκονος, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται
διὰ τὴν ἀπόπειραν δολοφονίας τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας, μὲ
τὸν ἴδιον νὰ δηλώνη ὅτι εἶναι ἀθῶος. Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα Romfea.gr. τῆς 6ης Μαΐου 2017: 

«Ξεκίνησε τὴν Παρασκευὴ 5 Μαΐου στὴν Τιφλίδα ἡ δίκη τοῦ Δια-
κόνου Γεωργίου Μαμαλάτζε, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται γιὰ ἀπόπειρα
δηλητηρίασης - δολοφονίας τοῦ Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ἠλία Β΄.
Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ π. Γεώργιος συνελήφθη στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Τι-
φλίδας στὶς 10 Φεβρουρίου, ἐνῶ θὰ ταξίδευε γιὰ τὸ Βερολίνο,
καθὼς στὶς ἀποσκευές του βρέθηκε κυανιοῦχο νάτριο. Σύμφωνα μὲ
πληροφορίες οἱ δικηγόροι τοῦ π. Γεωργίου ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ κατη-
γορίες εἶναι ἀβάσιμες τονίζοντας χαρακτηριστικὰ ὅτι: ''Ἀπαιτοῦμε νὰ
μπεῖ ἕνα τέλος στὴν ὑπόθεση τοῦ π. Γεωργίου καὶ νὰ ἀθωωθεῖ
πλήρως'', ἐνῶ χαρακτήρισαν παράλογο τὸ αἴτημα τοῦ δικαστηρίου
γιὰ διεξαγωγὴ τῆς δίκης κεκλεισμένων τῶν θυρῶν. Ἀπὸ τὴν πλευρά
του ὁ π. Γεώργιος δήλωσε: ''Δὲν εἶμαι ἔνοχος γιὰ καμία ἀπὸ τὶς κα-
τηγορίες ποὺ μοῦ ἀποδίδονται''. Τέλος οἱ εἰσαγγελεῖς δήλωσαν ὅτι
ὑπάρχουν ἀδιάσειστα στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἐνοχὴ τοῦ π.
Γεωργίου».

«Εἶμαι ἀθῶος»

Ἐκτιμῶμεν τὴν προσπάθειαν τοῦ Σεβ. Γλυ-
φάδος νὰ εὑρίσκεται πλησίον τῶν παιδιῶν,
ὅμως καλὸν θὰ ἦτο κάθε Μητροπολίτης νὰ
διαθέτη ἕνα συμβούλιον ἱερέων. Συμφώνως
πρὸς ἄρθρον τῆς κ. Βάλιας Νικολάου εἰς τὴν
ἐφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος» τῆς 2ας Ἰου-
νίου 2017:

«Παρὰ τὴν ἡλικία του, καθὼς διανύει τὸ 74ο
ἔτος, ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας Παῦλος, ὁ
«παππούλης», ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν τὰ παιδιά,
ἔχει καταφέρει κάτι ποὺ ἐνδεχομένως γιὰ πολ-
λοὺς εἶναι δύσκολο: Νὰ «μιλᾶ» μὲ τὰ παιδιὰ στὴ
γλώσσα τους. Μπροστὰ στὴν ἀγάπη του γιὰ
αὐτά, δὲν διστάζει νὰ σφυρίζει μὲ τὴ γνωστὴ
σφυρίχτρα του ἢ νὰ κάνει ἀκόμη καί... τσουλή-
θρα, ὥστε νὰ δεῖ στὸ πρόσωπό τους ἕνα πλατὺ
χαμόγελο. Ἔτσι καὶ ἔκανε. Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέ-
ρες, ὁ ἱεράρχης βρέθηκε στὰ ἐγκαίνια παιδικοῦ
σταθμοῦ στὸν Δῆμο Γλυφάδας. Ὁ κ. Παῦλος
κατὰ τὴν ἐκδήλωση δὲν χάλασε τὸ χατίρι τῶν
μικρῶν. Πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ ἀνέβει στὴν
τσουλήθρα, κάνοντας ὅλους ὅσοι ἦταν ἐκεῖ νὰ ξε-
σπάσουν σὲ χειροκροτήματα… Καὶ δὲν εἶναι ἡ
πρώτη φορά ποὺ ὁ Μητροπολίτης Γλυφάδας Παῦ -
λος ἐκπλήσσει θετικά. Σὲ πολλὲς ἐπισκέψεις του,
ὅπου βρίσκονται ἀνήλικοι βγάζει τὴ σφυρίχτρα
του καὶ σφυρίζει, δίνοντας τὸ ρυθμὸ ὥστε “νὰ μὲ
προσέξουν...”». 

«Ἄφετε τὰ παιδία 
ἐλθεῖν πρός με»;

Ἡ οἰκολογία ὡς μοχλὸς τῆς οἰκουμενιστικῆς (παγκοσμιοποιημένης)
πραγματικότητος –Ὁ σκοτεινὸς ρόλος τῆς Greenpeace

Γράφει ὁ κ. Θ. Β. Κετσέας, ἱατρός, πολύτεκνος

Ὁ κάθε ἄνθρωπος δέχεται τὸ δι-
κό του «Σταυρὸ» καὶ τὸν χρησιμο-
ποιεῖ ἀνάλογα. Κάποιοι ἡγέτες,
μερικοὶ ἀργυρώνητοι καὶ ἀρκετὰ
κακόβουλα ἀνθρωπάκια «σταυ-
ρώνουν», μὲ τὶς ἀποφάσεις καὶ
ἐνέργειές τους, τὸ λαὸ τους – τὸ
συνάνθρωπό τους – τὸ διπλανό
τους. Κυλίονται καὶ μετακυλίονται
στὴν λάσπη τῆς ἀνομίας, τῆς
ἀπληστίας καὶ τῆς ἀτέρμονης μα-
ταιοδοξίας τους. Καὶ οἱ χοῖροι,
ὅταν κυλίωνται λερώνονται, ἀλλὰ
ὅταν μετακυλίωνται, καθαίρονται.
Ἐπειδὴ αὐτοὶ ὅμως, «δὲν ἔχουν
τὸν Σταυρό τους», παραμένουν
πνευματικά, ἀμετακίνητοι ἄφρο-
νες, ὅπως «ὁ ἄφρων πλούσιος» τῆς Εὐαγγελικῆς
περικοπῆς. Συμπληρώνουν καὶ «οἱ μεγάλοι σταυ-
ροί», (αὐτοὶ ποὺ κάνουν μεγάλους σταυρούς),
ἀλλὰ πράττουν ὡς ἐπικαρπωτές, ἤτοι ἐκμεταλ-
λευτὲς καὶ ὡς χρησιμοθῆρες, ἤτοι ἄπληστοι ὑπη-
ρέτες τοῦ ἑαυτούλη τους. Εἶναι οἱ σημερινοὶ Γραμ-
ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, τοὺς ὁποίους κατεδίκασε ὁ
Κύριος.

Ἀπέναντι, στὸ σκότος αὐτό, προϊόν τῆς ἀπι-
στίας, ἡ ὁποία τὸ ἀνέχεται – τῆς ἀθεΐας, ἡ ὁποία
τὸ γιγαντώνει καὶ τοῦ ἐκφυλιστικοῦ μοντερνισμοῦ,
ὁ ὁποῖος τὸ σπείρει, ἀνθίσταται τὸ φῶς τοῦ Σταυ-
ροῦ, ποὺ λαμπυρίζει στὸν τροῦλλο κάθε ἐκκλη-
σίας, ἡ ὁποία στὸ Ἱερό της ἔχει τὸ Τίμιο Σταυρὸ
τοῦ Ἐσταυρωμένου, ὁ ὁποῖος παρέχει τὴν Ἐλπί-
δα, ὅτι ὁ Γολγοθᾶς μας, ἔχει Ἀνάσταση. Ἔτσι ἡ
προσωρινότητά μας δὲν τελειώνει ὡς θλιβερὴ μα-
ταιότης, τῆς ὁποίας τὴ διάρκεια συνόδευε ἡ μαται-
οδοξία, ἀλλὰ ἀνοίγει τὴ θύρα τῆς προσδοκίας, μὲ
«τὴν ἐν Χριστῷ» ζωή. Ὁ Χριστὸς εἶπε: «ὅστις θέ-
λει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀράτω τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ
καὶ ἀκολουθείτω μοι».

Εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Λύτρωσης,
τῆς Σωτηρίας. Τὴν βίωσαν οἱ ἀσκητὲς καὶ οἱ μο-
ναχοί, μὲ τὸ Σταυρό στὸ μέτωπο. Τὴν διακόνη-
σαν, μὲ ἁγιότητα, οἱ Ἅγιοι καὶ τὴν ἐδόξασαν, μὲ
τὸ μαρτυρικό τους θάνατο, οἱ Μάρτυρες. Βέβαια
καὶ ὁ Θεόφιλος λαὸς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀγωνί-
ζεται μὲ ἀδολότητα καὶ προσκυνεῖ μὲ εὐλάβεια,
τὸ σύμβολο τῆς Χριστιανοσύνης, τὸν λυτρωτικὸ
Σταυρό.

Μᾶς ἀξιώνει, δυναμώνει καὶ μᾶς εὐλογεῖ. 
Γι’ αὐτό, στὴν Ἑλληνικὴ σημαία, ἀλλὰ καὶ στὰ

λάβαρα τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπεικονίζεται ὁ
Σταυρός. Γι’ αὐτὸ τὸ Σταυρό, ἀγωνίσθηκαν οἱ
Ἕλληνες καὶ ἐλευθερώθηκαν, καὶ μὲ αὐτὸ τὸ
Σταυρὸ διετήρησαν τὴν Ἐθνική τους ταυτότητα. Ἡ
σημερινὴ Ἑλλάδα δυστυχῶς, μειώνεται πληθυ-

σμιακὰ καὶ κλυδωνίζεται οἰκονομι-
κά. Ἔσωθεν κατακλύζεται ἀπὸ
ἀλλόθρησκους καὶ ἔξωθεν περι-
ζώνεται ἀπὸ ἀλυτρωτικὲς ἀπειλές.
Μὲ τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ: «
σῶσον Κύριε τὸ λαό Σου καὶ εὐλό-
γησον τὴν κληρονομίαν Σου…..»,
γιατί ὁ Σταυρὸς ἑνώνει – ἐλευθε-
ρώνει καὶ σῴζει.

Διαχέει τὴν ἀληθινὴ Ἀγάπη, ἡ
ὁποία βλέπει τὸ διπλανό μας, «ὡς
εἰκόνα Θεοῦ».

Τὰ ἀνθρώπινα Δικαιώματα δὲν
ὑπερασπίζονται, μὲ κραυγὲς –
συνθήματα καὶ ἰδεοληψίες.

Διακονοῦνται, ὅταν νοιώθουμε
«ἀδέλφια» συνύπαρξης καὶ ὄχι ἀφομοίωσης, δια-
τηρώντας τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας,
καὶ ὄχι γελοιοποιώντας, «τὸ Εἶναι καὶ τὴν ψυχή
μας», στὸν ὀρυγμαδὸ τῆς ἄθεης παγκοσμιοποί-
ησης.

Στὸν Σταυρό, ὁ Κύριος συνεχώρησε καὶ τὸ
λῃστή, ἐπειδὴ μετανόησε. Ὠφέλιμο εἶναι νὰ μετα-
νοήσουν καὶ οἱ σημερινοὶ «λῃστές», (ἅρπαγες,
ἁμαρτωλοί, ἄπιστοι), γιὰ νὰ σωθοῦν ἐκεῖνοι καὶ
συνάμα νὰ κυριαρχῆ στὸν κόσμο: ἡ ἀδελφωσύνη,
ἡ ἰσότητα, ἡ ἀνθρωπιά. Ἔτσι ἡ Δημοκρατία θὰ γί-
νει οὐσιαστικὴ καὶ θὰ ἐμποδίζει νὰ σταυρώνονται
οἱ ἀδύναμοι καὶ νὰ κερδαίνουν οἱ ἰσχυροί. Ἡ
ἀνθρωπιὰ ζωογονεῖται, μὲ τὸ δάκρυ – τὸ φιλὶ – τὸ
χάδι. Ὅμως χωρὶς εἰλικρίνεια, ἐμπιστοσύνη, ἀγά-
πη: βολεύουν – πονηρεύουν – προδίδουν. Βλά-
πτει «νὰ σταυρωνόμαστε», ὠφελεῖ νὰ προσκυνοῦ -
με τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου μας. Τὸν τρέμει ὁ Διά-
βολος καὶ νικῶνται τὰ παράγωγά του. Ἐξάλλου
ἀρκετὲς σατανικὲς ἐνέργειες περιβάλλουν τοὺς
ἀνθρώπους. Γι’ αὐτὸ ὁ θυμόσοφος λαός μας λέ-
γει: « αὐτὸς ἔχει τὸν Διάβολο μέσα του». Ὅμως
καὶ ὁ Χριστὸς ἐξέβαλε Δαιμόνια. Κάποιες ἀσθένει-
ες εἶναι καρπὸς τῆς ἄσωτης καὶ ἁμαρτωλῆς ζωῆς.
Οἱ πιστοὶ πράττουν τὸ ἀναγκαῖο, ἐπισκεπτόμενοι
τὸν ἰατρόν, ἀλλὰ συνάμα τὸ αὐτονόητο κάμοντας
τὸν Σταυρό τους, (ἔχει σωστικὴ σημασία, ἀρκεῖ νὰ
γίνεται μὲ καθαρὴ καρδιὰ καὶ νήφοντα λογισμό).

Ἡ μάνα σταυρώνει τὸ παιδί της, ὁ ἱερέας εὐλο-
γεῖ μὲ τὸν Σταυρό. Ὁ χριστιανὸς φοράει στὸ λαιμό
του τὸν Σταυρὸ καὶ προσεύχεται μὲ αὐτόν. Ὅμως
καὶ στὰ μνήματα βάζουμε τὸν Σταυρό.

Ἄρα ὅλη τὴ ζωή διακατέχει, διατρέχει καὶ ὁλο-
κληρώνει ὁ Σταυρός. Ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ πα-
ροτρύνει: «Σηκῶστε τὸν Σταυρόν Σας, γιὰ νὰ σώ-
σητε τὴ Ψυχή σας». Γι’ αὐτὸ ὁ Χριστὸς λέγει: «Τί
θὰ ὠφελήσει, ἂν κάποιος κερδίσει ὅλο τὸν κόσμο,
ἀλλὰ ἀπολέσει τὴν Ψυχή του;». 

«Λόγος περὶ Σταυροῦ»
Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου,

Θεολόγος – Φιλόλογος – πρώην Διευθυντὴς Λυκείου Ν. Ἐρυθραίας

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ
6. «Ἀναφέρεται ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκδικήθηκε μιά Ἰταλίδα τό

Ναπολέοντα σέ μιά περίπτωσι ἐλλείψεως ἁβρότητος ἐκ μέρους
του. Σέ ἕνα χορό τῆς Αὐλῆς ὁ Ναπολέων εἶπε σ᾽ αὐτήν, δείχνοντας
κάποιον ἐπαρχιώτη Ἰταλό:

—Ὅλοι οἱ Ἰταλοί χορεύουν ἄσχημα.
Χωρίς νά χάση καιρό ἡ Ἰταλίδα τοῦ ἀπάντησε:
—Ὄχι ὅλοι, ἀλλά Βuona parte.
Βuona parte = καλή μερίδα = μεγάλο μέρος, πολλοί. Ἀλλά στήν

Ἰταλική ὁ Ναπολέων ὀνομάζεται Βuonaparte».
7. «Ἕνα ἀστεῖο τοῦ Lichtenberg δείχνει πῶς χάνουν καί ἀπο-

κτοῦν τή σημασία τους οἱ λέξεις:
Ὁ τυφλός ρώτησε τόν κουτσό:
—Πῶς πᾶς;
—Ὅπως βλέπεις, βρίσκομαι στή ζωή».
Μή κυριολεξία.
8. «Οἱ καλύτεροι δυνατοί τρόποι καί τό πολυτελέστερο γραφεῖο

στήν Park Avenue, δέν εἶναι δυνατόν ἀπό μόνα τους νά ἐξασφαλί-
σουν τήν ἐπιτυχία σ᾽ ἕνα γιατρό τῆς Ν. Ὑόρκης, ἄν δέν ἔχη ἕνα ἐλά-
χιστο σύνολο ἰατρικῶν γνώσεων καί ἱκανότητα. Ἀκόμα καί ἡ πιό
γοητευτική προσωπικότητα δέν εἶναι ἀρκετή, γιά νά μή χάση τή
δουλειά της μία γραμματέας, ἄν δέν μπορῆ νά δακτυλογραφήση μέ
λογική ταχύτητα».

Ξυπόλυτος στ᾽ ἀγκάθια. 
9. Ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος π. Ἐπιφάνιος: «Δέν θά ἐφαρμόσουμε τήν

τακτική “πονάει δόντι, βγάζει δόντι. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι”.
Ἐάν στόν πίνακα γράψουμε ἕνα πρόβλημα καί πάρουμε κιμωλία,
τό λύνουμε. Ἐάν πάρουμε σφουγγάρι, τό σβήνουμε. ῎Οχι, λοιπόν,
νά σβήσουμε τό πρόβλημα, ἀλλά νά τό λύσουμε. Καί ἡ λύσι γίνεται
μέ κιμωλία· ὄχι μέ σφουγγάρι. Τή γλῶσσα μας πρέπει μέ προσπά-
θεια νά τήν κατακτήσουμε καί ὄχι νά τήν καταργήσουμε.

Ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι, στήν ἐπαρχία, μέναμε σέ μονοκατοικίες.
Τόν χειμῶνα, ὅταν ἔβρεχε, ἡ στέγη ἔτρεχε ἀπό τά χαλασμένα κερα-
μίδια. Πολλές φορές χρειαζόταν σέ τέσσερα-πέντε σημεῖα τοῦ σπι-
τιοῦ νά βάζουμε κουβάδες, γιά νά μαζεύουν τά νερά. Αἴ, ὅταν ἔβγαι-
νε λίγος ἥλιος, τί κάναμε; Δέν γκρεμίζαμε τό σπίτι. Θά γκρεμίσουμε
τό σπίτι, ἐπειδή τρέχει ἡ στέγη; Φέρναμε ἕνα μάστορα καί ἔφτιαχνε
τά κεραμίδια».

Ἀπολογητικαί Ψηφίδες
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Ἐπίκαιροι σκέψεις

Ὁδηγὸς εἰς τὴν ἀθεΐαν τὰ νέα Θρησκευτικά
Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου

Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευ-
τικῆς Πολιτικῆς (Ι.Ε.Π.) ἐπείγονται νὰ ἐπιβάλουν
τὰ νέα προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, τὰ ἀκατάλληλα καὶ ἀσύμβατα πρὸς τὸ
Σύνταγμα, τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους καὶ τὶς ἀπο-
φάσεις τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου
(Σ.τ.Ε.). Ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ καθιερωμένο ἀπὸ τὴν
Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση δικαίωμα τῶν γονέων νὰ
ἐξασφαλίσουν στὰ παιδιά τους ἀγωγὴ καὶ παιδεία
«σύμφωνη μὲ τὶς δικές τους θρησκευτικὲς καὶ φι-
λοσοφικὲς πεποιθήσεις».

Δημιουργοῦν τετελεσμένα ἐνῷ διαρκεῖ, ὑποτί-
θεται, ὁ διάλογος μὲ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἀνα-
μόρφωση αὐτῶν τῶν προγραμμάτων, ὅπως εἶχε
συμφωνηθεῖ κατὰ τὴ συνάντηση τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ἁρμόδιο τότε
Ὑπουργό. Ἐκτύπωσαν τὰ νέα βιβλία τῶν Θρη-
σκευτικῶν καὶ κάλεσαν ἐσπευσμένα τοὺς Θεολό-
γους σὲ ἐπιμόρφωση στὰ νέα προγράμματα. Σὲ
πρόχειρη καὶ βιαστική, ὅπως-ὅπως ἐπιμόρφωση,
σὲ δύο  ἀπογεύματα πάνω σὲ ὕλη 250 σελίδων,
ἐκτὸς τοῦ ὑποστηρικτικοῦ ὑλικοῦ (τοῦ Ὁδηγοῦ
Ἐκπαιδευτικῶν καὶ τοῦ Διδακτικοῦ Ὑλικοῦ). Ἂν
εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθεῖ πλήρης καὶ
σωστὴ ἐπιμόρφωση σὲ τόση ὕλη μέσα σὲ δύο
ἀπογευματινὲς συναντήσεις.

Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο πιστεύουν, φαίνεται, οἱ κυ-
βερνῶντες ὅτι θὰ δημιουργήσουν τετελεσμένα καὶ
θὰ ἀναγκάσουν τὴν Ἐκκλησία νὰ ἀποδεχθεῖ τὰ
νέα προγράμματα λέγοντάς της ὅτι τὰ βιβλία τυ-
πώθηκαν, οἱ Θεολόγοι ἔχουν ἐπιμορφωθεῖ, συν -
επῶς δὲν μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὰ προγράμμα-
τα. Ἤ, ἂς τὰ ἐφαρμόσουμε τώρα καὶ βλέπουμε
τυχὸν ἀλλαγὲς στὴν πορεία ἐφαρμογῆς τους.
Ἔχουν ἄλλωστε καὶ τὴ συνδρομὴ τῆς καιρικῆς
ὁμάδας τῶν Θεολόγων, ποὺ συμπλέουν μαζί
τους, ἐνῷ ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ποὺ
ἐκπροσωπεῖ τὴν πλειονότητα τῶν Θεολόγων, δια-
μαρτύρεται ἐντονότατα καὶ προσφεύγει στὴ δι-
καιοσύνη.

Ἔτσι ἐπιχειρεῖται νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ ἰδεολογία τῶν
κυβερνώντων στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἐκτὸς καὶ ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴ συγκατάθεση
μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας,
πρὶν κἄν ἀποφασίσει ἡ Ἱεραρχία, ποὺ εἶναι ἀδια-
νόητο. Καὶ καθιστᾶ ὑπεύθυνους ἔναντι τῆς κοινω-
νίας καὶ τῆς ἱστορίας ὅσους τυχὸν ἐνέχονται σ’
αὐτὴ τὴν ἀπαράδεκτη μεθόδευση. Ὁμιλοῦμε ὑπο-
θετικά, γιατί ἀδυνατοῦμε νὰ πιστέψουμε ὅτι εἶναι
δυνατὸ νὰ συνέβη κάτι τέτοιο.

Μὲ τὰ νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν
ἐπιχειρεῖται στὴν παροῦσα φάση, ἡ μεταβολὴ τοῦ
χαρακτῆρος καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήμα-
τος. Ἡ μετάλλαξή του ἀπὸ ὀρθόδοξη ἀγωγὴ σὲ
θρησκειολογία. Σὲ διδασκαλία ὅλων τῶν θρη-
σκειῶν. Καὶ μάλιστα ἐξισωτικά. Χωρὶς κανένα το-
νισμὸ τῆς Θεανθρώπινης προσωπικότητος τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἀσύγκριτης ὑπεροχῆς τῆς
διδασκαλίας Του ἔναντι τοῦ Μωάμεθ καὶ τοῦ Κο-
ρανίου κ.λ.π.

Ὅπως ἐπανειλημμένως τονίσαμε, μὲ τὸν σχετι-
κισμὸ ποὺ χαρακτηρίζει τὰ νέα προγράμματα, θὰ
ὑπάρξει θρησκευτικὸ συνονθύλευμα. Σύγκραση
καὶ ἀχταρμάς,  μὲ συνέπεια οἱ μικροὶ μαθητὲς τοῦ
Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου νὰ μπερδευτοῦν,
ἐφόσον δὲν ἔχουν γνωρίσει προηγουμένως πλή-
ρως τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ ζωή. Θὰ χάσουν τὸ
θρησκευτικό τους προσανατολισμὸ καὶ θὰ κατα-
λήξουν στὴν θρησκευτικὴ ἀδιαφορία καὶ στὴν
ἀθεΐα. Ἐκεῖ ὁδηγεῖ ὁ σχετικισμός. Ἡ ἀντίληψη δη-

λαδὴ ὅτι δὲν ὑπάρχει πλήρης καὶ ἀπόλυτη ἀλή-
θεια, στὴν ἐπιστήμη καὶ στὴ θρησκεία. Ἀλλὰ καὶ ὁ
συγκρητισμός. Ἡ ἀνάμειξη δηλαδὴ στοιχείων δια-
φορετικῆς προελεύσεως θρησκειῶν καὶ τύπων
λατρείας τους. Εὔστοχα παρατηρήθηκε πὼς ἡ
ἀντίληψη ὅτι «ἡ θρησκεία εἶναι ἕνας χῶρος ὅπου
δὲν κυριαρχεῖ ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ ἡ αὐθαιρεσία ἢ τὸ
γοῦστο, εἶναι ἕνας χῶρος, ὅπου τελικὰ anything
goes». Κατὰ τὸν Grace Davie «μία ἐπονομαζομέ-
νη πολυθρησκευτικὴ (multi faith) ἐκπαίδευση
μπορεῖ νὰ καταλήξει στὸ νὰ μὴ σέβεται τὴν πίστη
κανενός· καὶ στὸ νὰ ὑποβαθμίζει ἐντελῶς τὴν
ἔννοια τῆς Θρησκείας». Ἐκεῖ ὁδηγοῦνται οἱ νέοι
μας ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες, ποὺ ὑπόσχονται δημο-
κρατικὸ διάλογο, ἀλλὰ ἐφαρμόζουν, ὡς φαίνεται,
τὴν ἀρχὴ τοῦ «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν».
Αὐθαιρετοῦν, παρανομοῦν καὶ τρομοκρατοῦν.
Ἀπειλοῦν μὲ ἀπολύσεις τοὺς θεολόγους, ἐὰν δὲν
ἐφαρμόσουν τὰ νέα προγράμματα.

Συμβαίνουν δὲ ὅλα αὐτά, δηλαδὴ ἀλλάζει ὁ χα-
ρακτήρας καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς ἀγωγῆς τῶν
ὀρθοδόξων μαθητῶν, ἐνῷ κατοχυρώνεται μὲ νό-
μο, ποὺ εἰσηγήθηκε πέρυσι ὁ κ. Φίλης, ἡ ἀμιγὴς
θρησκευτικὴ ἀγωγὴ τῶν Μουσουλμάνων, τῶν
Ἑβραίων καὶ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. Γιατί; Γιὰ νὰ
ἀλλάξει θρησκευτικῶς καὶ ἐθνολογικῶς ἡ σύστα-
ση τοῦ πληθυσμοῦ μας; Δὲν ἀναγνωρίζονται δι-
καιώματα στὴν πλειοψηφία τῶν πολιτῶν; Τὸ ἐρώ-
τημα εἶναι:  Ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀπεμπολήσει τὸ δι-
καίωμα νὰ διδάσκονται οἱ νέοι μας τὴν πίστη τῶν
πατέρων τους, ὅπως τουλάχιστον συμβαίνει μὲ
τοὺς ἀλλόθρησκους καὶ ἀλλόδοξους;

Τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τῶν προγραμμάτων τῶν
θρησκευτικῶν εἶναι σοβαρό. Ἡ ὀρθόδοξη πίστη
εἶναι τὸ πλέον ἀπαραίτητο καὶ ἀναγκαῖο στήριγμα
τῶν παιδιῶν μας στὴ σύγχρονη κοινωνία, ὅπου
ἀντιμετωπίζουν ποικίλα ἀρνητικὰ ἐρεθίσματα.
Ὅπως σωστὰ ἔχει παρατηρηθεῖ, «ἡ μεγαλύτερη
ἀπειλὴ γιὰ τὰ παιδιὰ στὶς σύγχρονες κοινωνίες
δὲν εἶναι ὅτι θὰ πιστέψουν σὲ κάτι πολὺ βαθιά,
ἀλλὰ ὅτι δὲν θὰ πιστέψουν καθόλου βαθιὰ σὲ τί-
ποτα».

Ἂς σταματήσουν λοιπὸν τὰ φληναφήματα περὶ
κατηχητισμοῦ. Καὶ τὰ περὶ ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν
Θρησκευτικῶν μὲ τὰ νέα προγράμματα. Τὸ
ἐντελῶς ἀντίθετο συμβαίνει. Καὶ ἂς μὴ ἐπιμένουν
αὐτοὶ ποὺ μᾶς διαφεντεύουν. Ἂς γίνει πάγωμα
τῶν προγραμμάτων, ἂς ἐκτυπωθοῦν καὶ διανεμη-
θοῦν τὰ ὑπάρχοντα βιβλία τοῦ 2006, ὥσπου νὰ
γραφοῦν νέα μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν
πλευρῶν, ὕστερα ἀπὸ σοβαρὸ καὶ ἀξιόπιστο διά-
λογο.

Ἄλλωστε τὸ θρησκευτικὸ μάθημα ὡς ὁμολο-
γιακὸ διδάσκεται σὲ 26 ἀπὸ τὶς 28 χῶρες τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Γιατί στὴν Ἑλλάδα πρέπει
νὰ γίνει θρησκειολογικό; Ἂς σταματήσει νὰ εἶναι ἡ
ἀντιμετώπιση τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος τῶν
ὀρθόδοξων κατώτερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν ἄλλων θρη-
σκειῶν καὶ δογμάτων. Ἂς προβάλλουμε τὴν εἰκό-
να τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου Θεοῦ, στὶς καρδιὲς
τῶν παιδιῶν μας. «Ἡ μορφή του ἡ ἁγία καὶ τὰ λό-
για του τὰ θεῖα, ἂς  ρίχνουν φῶς κι ἀθανασία στὶς
ἁγνὲς καρδιὲς» τῶν παιδιῶν μας. Ἀρκετὰ τὰ πλη-
γώσαμε ὥς τώρα μὲ τὰ μνημόνια καὶ τὸ γενικὸ χά-
λι τῆς κοινωνίας ποὺ δημιουργήσαμε. Ἂς μὴ τὰ
στερήσουμε τὴν ψυχικὴ δύναμη καὶ ὑποστήριξη
ποὺ δίνει ἡ πίστη στὸν Χριστό, ὁδηγώντας τα
στὴν ἀθεΐα. Ἐκκλησία καὶ κοινωνία ὀφείλουμε νὰ
ἐμποδίσουμε τὰ σχέδια νὰ πάψει ἡ παιδεία μας
νὰ εἶναι ἑλληνικὴ καὶ ὀρθόδοξη.

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
Ὡς θεματοφύλακας τοῦ Ἔθνους μας ποὺ εἶστε,

γνωστὴ εἶναι ἡ εὐαισθησία σας γιὰ τὴν ὀρθὴ τή-
ρηση τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς ἀκριβοῦς ἐφαρ-
μογῆς τῶν Νόμων. Ἰδίως, ποὺ δείχνετε ἀκόμη με-
γαλύτερη ὑπερευαισθησία, ὅταν καταπατεῖται ἡ
ἰσονομία, ἡ ἰσοπολιτεία, ἡ διαφάνεια καὶ καλλιερ-
γεῖται μέσῳ τῶν Νόμων ἕνας λανθάνων ρατσι-
σμός. 

Μὲ τὴν παροῦσα θέλω ἀκριβῶς τοῦτο νὰ σᾶς
ὑπενθυμίσω. Ἕνα θέμα ποὺ θίγει τὶς νομικὲς
ἀρχὲς τῆς Πολιτείας μας καὶ ποὺ τείνει νὰ ἐξελι -
χθεῖ σὲ ἕνα γόρδιο δεσμὸ μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας καὶ ποὺ ταλαιπωρεῖ ἀναίτια
τὴν Ἐκπαιδευτικὴ Κοινότητα. Ἀσφαλῶς θὰ κατα-
λάβατε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ θὰ διδάσκονται,
ἀπὸ τὴν νέα χρονιά, τὰ Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα
τῆς Χώρας μας. Καὶ τοῦτο γιατί πρόθεση τοῦ
Ὑπουργείου εἶναι ἡ πλήρης μετάλλαξη καὶ ἀλλαγὴ
τοῦ περιεχομένου, ἀπὸ καθαρὰ Ὀρθόδοξο ποὺ
εἶναι, νὰ μετατραπεῖ σὲ Θρησκειολογικό, Πανθρη-
σκειακό, διαθρησκειακὸ (ἢ κάτι τέτοιο) δηλαδὴ μία
σαλάτα πολλῶν θρησκειῶν μαζί, κόντρα στὰ πι-
στεύματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὴν συνταγμα-
τικὴ κατοχύρωση τούτου καὶ στὴν πληθώρα τῶν
Νόμων ποὺ ὑπάρχουν ὑπὲρ αὐτοῦ. 

Γι’ αὐτὸ ὑπάρχει καὶ ἡ μεγάλη ἀντίδραση, ὄχι
μόνο ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, τὴν Πανελλήνια
Ἕνωση θεολόγων, ἀλλὰ καὶ τοὺς σωστὰ σκεπτό-
μενους γονεῖς, ἀκόμη δὲ καὶ ἀπὸ τοὺς Συλλόγους
Γονέων. 

Ἡ ἀντίδραση αὐτὴ γίνεται μεγαλύτερη καὶ ἐντο-
νότερη, γιατί ἀνεξήγητα πρὶν ἀπὸ ἕνα περίπου
χρόνο ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων παρακαλῶ, ψήφισε
Νόμο ποὺ ρύθμισε τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήμα-
τος τῶν θρησκευτικῶν ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἤθελαν
οἱ ἐν Ἑλλάδι διαμένοντες – Ἕλληνες Πολίτες –
Καθολικοί, Ἑβραῖοι καὶ Μουσουλμάνοι!!!

Καὶ τί λέει λοιπὸν ὁ πρόσφατος Νόμος αὐτὸς
ποὺ ψηφίστηκε στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων παρα-
καλῶ;

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν (τῶν θρη-
σκειῶν αὐτῶν) θὰ διδάσκεται γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν
Καθολικῶν (ποὺ θὰ ὑπάρχουν στὰ Ἑλληνικὰ
Σχολεῖα) ἀπὸ Ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ θὰ προτεί-
νονται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Καθολικῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν
Ἰσραηλινῶν ἀπὸ Ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ θὰ προτεί-
νονται ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο
(Κ.Ι.Σ.) καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν Μουσουλμάνων
ἀπὸ τὸ Ἐποπτικὸ Συμβούλιο Ἱεροσπουδαστη-
ρίων Θρᾴκης, ἡ δὲ πρόσληψη τῶν προταθέντων
αὐτῶν καθηγητῶν θρησκευτικῶν τῶν μειονοτή-
των αὐτῶν θὰ γίνεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδεί-
ας. Τὰ δὲ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν ποὺ
θὰ διδαχθοῦν στὰ Σχολεῖα τους θὰ  γραφοῦν
ἀπὸ τοὺς δικούς τους φορεῖς τῶν θρησκειῶν
αὐτῶν. Ἴδετε καὶ τὸν σχετικὸ Νόμο 1386/2016
(ΦΕΚ 83/11-5-2016 Ἄρθρο 55). 

Ἡ ἀπορία ἡ δική μου εἶναι πῶς ἐσεῖς ἕνας νο-
μομαθὴς Πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος δὲν ἀπο-
πέμψατε τὴν ψήφιση τοῦ Νόμου αὐτοῦ στὴν Βου-
λή, ἀλλὰ τὸν ὑπογράψατε καὶ τὸν στείλατε γιὰ δη-
μοσίευση στὸ Φ.Ε.Κ. Δὲν εἴδατε πόση διάκριση
καὶ ρατσισμὸ θεσπίζει μεταξὺ τῶν μαθητῶν ποὺ

πρεσβεύουν τὶς ἀνωτέρω τρεῖς θρησκεῖες (ποὺ
προανέφερα) καὶ τῶν Ἑλληνορθόδοξων παιδιῶν
μας; Δὲν εἴδατε τὴν καταπάτηση τῆς ἰσότητας
ἔναντι τοῦ Νόμου καὶ τοῦ Συντάγματος (ἀρθρ. 4
παράγρ. 1), τὸ ὁποῖο ὁρίζει ὅτι «οἱ Ἕλληνες εἶναι
ἴσοι ἐνώπιον τοῦ Νόμου»; Πολλῷ μᾶλλον τὴν
στιγμὴ ποὺ ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Θρησκεία
εἶναι ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Χώρα μας
σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 3 παραγρ. 1 τοῦ Συντάγ-
ματος; Καὶ ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπερτερεῖ στὸ πε-
ριεχόμενο ὡς καθαρὰ Ὀρθόδοξο (ἔναντι τῶν
ἄλλων 3 θρησκειῶν ποὺ τὸ περιεχόμενό τους
ρυθμίστηκε, ὅπως τὸ ἤθελαν ἀκριβῶς οἱ ἐκπρό-
σωποί τους ἐν Ἑλλάδι), τώρα σέρνεται στοὺς δια-
δρόμους τοῦ Ὑπουργείου ἀπὸ τὸν «Ἄννα στὸν
Καϊάφα» προκειμένου νὰ βρεῖ τὴν λύση του! Τί
κρῖμα. Γιατί τόση ἐμπάθεια, γιατί τόσος ρατσισμὸς
καὶ διάκριση;

Κατὰ τὰ ἄλλα κ. Πρόεδρε, ἂν αὐτὸ δὲν εἶναι, πέ-
ραν τῶν ἄλλων, καὶ μία ρατσιστικὴ ἐπίθεση ἀπο-
κλειστικὰ καὶ μόνο σὲ βάρος τῶν Ἑλληνορθόδο-
ξων παιδιῶν μας, τότε παρακαλῶ πεῖτε μας τί
εἶναι;

Γι’ αὐτὸ σᾶς παρακαλοῦμε ἰδιαίτερα νὰ ἐνημε-
ρώσετε τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, ὅπως σὲ προ-
σεχῆ ψήφιση νόμου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν νὰ προστεθεῖ
εἰδικὴ παράγραφος στὸ ἄρθρο 55 τοῦ
Ν.1386/2016 (ποὺ προανέφερα) ἀναφέροντας σ’
αὐτὴ ὅμοια καὶ ἀναλογικὰ μ’ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρον-
ται στὴν διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν τῶν
ἀλλοδόξων καὶ ἑτεροδόξων. Καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ
γίνει ἔγκαιρα, πρὶν ξεκινήσουν τὰ μαθήματα γιὰ τὴ
νέα σχολικὴ χρονιά. Τίποτε λιγότερο καὶ τίποτε
περισσότερο. Ἰσότητα καὶ ἰσονομία ζητᾶμε κ.
Πρόεδρε. Ἔχουμε ἄδικο;

Αὐτὸ θὰ εἶναι μία ἐλάχιστη προσφορὰ στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τὴν τροφὸ τοῦ Γένους
μας (ποὺ χάρις σ’ αὐτή, ἂς μὴ τὸ ξεχνᾶμε, γίναμε
ἐλεύθερο Ἔθνος) καὶ ποὺ διώκεται δυστυχῶς
ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, ἀκόμα καὶ σήμερα σὲ περίοδο
εἰρήνης καὶ δημοκρατίας.

Σεῖς λοιπὸν ποὺ ἀναφέρεστε συχνὰ στὸ Ἑλλη-
νικὸ Ἔθνος καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀποδεῖξτέ το στὴν
πράξη!

Πιστεύοντας ὅτι καὶ ἡ δική σας δυναμικὴ πα-
ρέμβαση θὰ ἀποκαταστήσει τὸ δίκαιο καὶ θὰ φέρει
τὸ ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα.

Σᾶς χαιρετῶ

«Γιατὶ τόσος ρατσισμὸς κ. Πρόεδρε;»
Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, Νομικὸς – Οἰκονομολόγος 

φεύγη ὅτι οἱ ἀνάγκες, οἱ συνθῆκες, οἱ ἀπαιτήσεις εἶναι αὐτές πού
καθορίζουν τήν στάση ἀπέναντι στά προβλήματα καί στόν τρόπο
πού αὐτά ἐπιλύονται. Ἄρα ἀποτελεῖ σοφία γιά τόν ἄνθρωπο τό νά
ἀφουγκράζεται πιό στοιχεῖο θά πρέπει νά παραμένη ἀναλλοίωτο
καί πιό νά ἐξελίσσεται, ἀνάλογα μέ τίς ἑκάστοτε ἀπαιτήσεις. Καί μία
ὑπενθύμιση τῶν γεγονότων τοῦ 1970, ἴσως θά τό ἐπιβεβαιώση.

▪Τήν περίοδο ἐκείνη εἶχαν διακόψει τήν μνημόνευση τοῦ Πα-
τριάρχη Ἀθηναγόρα γιά τίς κακοδοξίες του περί οἰκουμενισμοῦ οἱ
μακαριστοί Μητροπολίτες꞉  Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος, Φλωρί-
νης Αὐγουστῖνος καί Παραμυθίας Παῦλος. Ἐκτός βέβαια ἀπό
αὐτούς τούς τρεῖς ἐκλεκτούς τόσο ἀπό πλευρᾶς ἤθους ὅσο καί
ἀγωνιστικότητας, οἱ μακαριστοί Μητροπολίτες꞉ 

▪Ὁ Πειραιῶς Χρυσόστομος, ἐκείνη τήν περίοδο, κατεφέρετο ἀπό
ἄμβωνος μέ μεγάλη δριμύτητα ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν θέσεων τοῦ
Πατριάρχη. 

▪Ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος Χρυσόστομος εἶχε ἀποστείλει ἔντο-
νες διαμαρτυρίες πρός τήν Ἱερά Σύνοδο, πού κατήγγελλε τίς αἱρετι-

κές δηλώσεις τοῦ Πα-
τριάρχου Ἀθηναγόρα.

▪Ὁ Μητροπολίτης
πρώην Λευκάδος Δω-
ρόθεος εἶχε συμπαρα-
σταθῆ μέ ἐπιστολή του
στήν ἐφημερίδα Βῆμα
στούς τρεῖς Μητροπο-
λίτες πού εἶχαν διακό-
ψει τό μνημόσυνο τοῦ
Πατριάρχη.

▪Ὁ Μητροπολίτης
Μηθύμνης Ἰάκωβος
ἐπρόκειτο καί αὐτός νά
διακόψη τό μνημόσυνο
τοῦ Πατριάρχη.

▪Ὁ Μητροπολίτης
Φιλίππων Ἀλέξανδρος

εἶχε δημοσιεύσει στό
περιοδικό τῆς Μητρο-
πόλεώς του ἀγωνιστικό
ἄρθρο κατά τῆς ἑνώσε-

ως μέ τούς παπικούς.
▪Ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Πολύκαρπος μέ ἀναφο-

ρά του στήν Ἱερά Σύνοδο ζητοῦσε τήν διακοπή τῆς πνευματικῆς
ἐπικοινωνίας καί τήν μή μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη.

▪Ὁ ἔξαρχος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στήν Ἀθήνα Σεβ.
Ἐλευθερουπόλεως Χρύσανθος σέ ἐκδήλωση τῶν φίλων τοῦ Πανα-
γίου Τάφου εἶχε δηλώσει «Τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων θά παρα-
μείνη συντηρητικόν, διότι σέβεται τήν Ὀρθοδοξία…».

▪Στό Ἅγιον Ὄρος εἶχαν παύσει τήν μνημόνευση οἱ περισσότερες
Ἱερές Μονές καί Σκῆτες καί ἡ Ἱερά Κοινότητα εἶχε ἀπευθύνει ἐπι-
στολή πρός τόν Πατριάρχη, μέ τήν ὁποία ζητοῦσε νά ἀποσαφηνίση
τήν στάση του ἀπέναντι στήν Ὀρθοδοξία.

▪Βέβαια νά μή ξεχνᾶμε ὅτι σπουδαῖες προσωπικότητες ἐκτός Ἁγί-
ου Ὄρους κατεδίκαζαν μέ ἀγωνιστικά ἄρθρα τους τίς πράξεις τοῦ
Πατριάρχη, ὅπως οἱ Ἀρχιμανδρίτες Φιλόθεος Ζερβάκος, Ἐπιφάνιος
Θεοδωρόπουλος, Χαράλαμπος Βασιλόπουλος καί πολλοί ἄλλοι.

▪Καθηγητές Πανεπιστημίων καί βέβαια τό πολύ μεγάλο πλῆθος
τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο διαμαρτυρόταν, ἀγρυπνοῦσε καί ἀγω-
νιζόταν.

▪Δέν θά πρέπη ὅμως νά μᾶς διαφεύγη κάτι πού ἴσως εἶναι τό
σπουδαιότερο ὅλων꞉ ὅτι οἱ τρεῖς Μητροπολίτες πού εἶχαν διακόψει
τήν μνημόνευση τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγό-
ρα, μνημόνευαν τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
αὐτό πρέπει ἰδιαίτερα νά μᾶς προβληματίση.   

Ἑπομένως καί οἱ τρεῖς Μητροπολίτες μνημονεύοντας τήν Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί οἱ ὑπόλοιποι ἑπτά Ἐπίσκο-
ποι, τούς ὁποίους ἀναφέραμε, πολεμοῦσαν μέσα στήν Ἐκκλησία
καί δέν ἔφυγαν οὔτε προσχώρησαν σέ ζηλωτές ἤ ἄλλες ὁμάδες.
Ἐπίσης ὁ μακαριστός Γέροντας Ἐπιφάνιος, ὅταν εἶχε ἐρωτηθῆ ἀπό
παλαιούς πατέρες γιά τήν ἀποτείχιση καί προσχώρηση τοῦ π.
Ἐφραίμ στούς ζηλωτές, τότε αὐτός ἀμέσως καί κατηγορηματικά
εἶχε κατεδικάσει τήν πράξη τοῦ π. Ἐφραίμ νά προσχωρήση στούς
Παλαιοημερολίτες, ὅταν δέ ἐπέστρεψε τόν εἶχε ἐπαινέσει ἀμέσως.

Ἔτσι, παρατηροῦμε ὅτι ἕνας μεγάλος ἀριθμός Μητροπολιτῶν, τό
Ἅγιον Ὄρος, Καθηγητές Πανεπιστημίου, σπουδαῖοι ἐκκλησιαστικοί
ἄνδρες καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐκείνη τήν περίοδο ἀγωνίζονταν κατά
τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα σέ ἀντίθεση μέ σήμε-
ρα, ὅπου οἱ ἐκκλησιαστικές συνθῆκες εἶναι «τρίς-χειρότερες»,
ὅπως λέγει καί ὁ κ. Νούνης, ἔτσι, ἄν μή τι ἄλλο εἶναι ἀπαραίτητο νά
εἴμαστε ἰδιαίτερα προσεκτικοί. 

Ἀπό ὅσα ἤδη ἀναφέραμε , προφανῶς, εἴχαμε δύο κατηγορίες καί
τρόπους ἀντιδράσεων꞉ 

▪Οἱ τρεῖς Πανάξιοι Μητροπολίτες διέκοψαν μέν τήν μνημόνευση
τοῦ Ἀθηναγόρα, δέν ἀποτειχίσθηκαν  ὅμως, ἀφοῦ ἐμνημόνευαν τήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

▪Οἱ ἄλλες ἕνδεκα περιπτώσεις πολεμικῆς κατά τῶν ἐνδοεκκλησια-
στικῶν ἐχθρῶν, δέν διέκοψαν τήν μνημόνευση τοῦ Ἀθηναγόρα, οὔτε
ἀποτειχίσθηκαν, ἀλλά πολέμησαν μέ δύναμη γιά τήν Ὀρθοδοξία.

Στό ἄρθρο μας τῆς 12ης Μαΐου δέν εἴχαμε καμία πρόθεση νά μει-
ώσουμε κανένα, ὅμως «ὁ κίνδυνος γιά πιθανό σχίσμα εἶναι ὑπαρ-
κτός καί μάλιστα, σέ μία στιγμή πού ἡ κοινωνία μας βιώνει πρωτό-
γνωρα προβλήματα καί ὁδηγεῖται σέ ἀδιέξοδα». Αὐτό δέν γράφηκε
μέ σκοπό νά ὑπονοήση ὅτι οἱ πατέρες πού διέκοψαν τό μνημόσυνο
βρίσκονται ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά γιά νά ὑποδείξουμε ὅτι τό
πιθανό σχίσμα ἀποτελεῖ ἕνα σοβαρό ἐνδεχόμενο καί ὅτι τόσο στήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὅσο καί στίς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλη-
σίες οἱ ἀγωνιστές ἀντιοικουμενιστές πού προχώρησαν τά τελευταῖα
χρόνια στήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου στό τέλος βρέθηκαν ἐκτός
Ἐκκλησίας. Γιά αὐτό κατά τήν ταπεινή μας γνώμη ἡ ἀνατροπή τῆς
ὅλης κατάστασης θά πρέπη νά πραγματοποιηθῆ μέσα στήν Ἐκκλη-
σία, ὅπως συνέβη καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας κατά τά ἑβδομήν-
τα χρόνια τῆς αἰχμαλωσίας της, ἀναμένοντας τήν ἐπέμβαση τοῦ
Θεοῦ.

Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἄρθρα, ποὺ μᾶς ἀποστέλλονται, ποτὲ
δὲν ἀναγράφουμε τὸ ἱστολόγιο, στὸ ὁποῖο ἔχουν δημοσιευθῆ, ἀφοῦ
οἱ ἴδιοι τὰ ἀπέστειλαν στὸν «Ο.Τ.». Οἱ ἴδιοι, ὅταν τὰ ἀποστέλλουν
ἀλλοῦ, σημειώνουν ὅτι ἡ πρώτη δημοσίευση ἦταν στὸν «Ο.Τ.».

Γ.Κ.Τ

Ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ ’70

«Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ Παράδεισος»
σίας εἶναι ἀδύνατοι καί ποτέ δέν θά πετύχουν τό σκοπό τους.
Αὐτό δέν πρέπει νά μᾶς ὁδηγεῖ στόν ἐφησυχασμό, γιατί πολλοί
ἄνθρωποι ἐπηρεάζονται ἀπό τή δράση τῶν ἀντίχριστων. Καθῆ -
κον κάθε ἀληθινοῦ χριστιανοῦ εἶναι νά ὑπερασπίζεται τήν ὀρθό-
δοξη πίστη του καί νά κοπιάζει γιά τόν ἐπανευαγγελισμό τοῦ
λαοῦ. Νά τονίζει ἐπίσης ὅτι ἡ πίστη στό Χριστό ὁδηγεῖ τούς
ἀνθρώπους σ᾿ ἕνα φωτεινό τρόπο ζωῆς, ἀνώτερο καί γεμάτο γλυ-
κύτατες πνευματικές ἐμπειρίες.

Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι εἶναι βυθισμένοι στό τέλμα τῆς ἱκανο-
ποίησης τῶν ἁμαρτωλῶν τους παθῶν καί βιώνουν δυσάρεστες
καταστάσεις, ἀπό τίς ὁποῖες μόνο ἡ πίστη μπορεῖ νά τούς ἐλευ-
θερώσει. Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης τόνι-
ζε ὅτι ὁ Χριστός πάντα νικᾶ, γιατί ἔχει μεγάλη δύναμη καί μπορεῖ
νά προκαλέσει ἀλλαγές στήν προσωπική ζωή τῶν πιστῶν καί
στήν κοινωνία γενικότερα. Ἔλεγε: «Ὦ Χριστέ, πόσο μεγάλη εἶναι
ἡ δύναμή σου! Ὅπου εἶναι ὁ Χριστός, εἶναι ἐλευθερία, ὅπου λεί-
πει ὁ Χριστός εἶναι σκλαβιά. Ὅπου εἶναι ὁ Χριστός εἶναι δικαιο-
σύνη, ὅπου λείπει ὁ Χριστός εἶναι ἀδικία. Ὅπου εἶναι ὁ Χριστός
εἶναι ἡ ἀγάπη, ὅπου λείπει ὁ Χριστός εἶναι τό μῖσος. Ὅπου εἶναι
ὁ Χριστός εἶναι ὁ παράδεισος, ὅπου λείπει ὁ Χριστός εἶναι ἡ κό-
λαση. Καί κόλαση ἔγινε πράγματι ὁ κόσμος. Δέν τολμᾶς νά βγεῖς
ἀπό τό σπίτι σου, ἀφοῦ τώρα ἐμφανίζονται τρομοκράτες· ὅπως
τότε ὁ δαιμονιζόμενος τρομοκρατοῦσε τούς ἀνθρώπους ἔτσι καί
αὐτοί σήμερα. Γίναμε Σικάγο» (Ἐμπνευσμένα κηρύγματα ὀρθο-
δόξου ὁμολογίας καί ἁγιοπατερικῆς πνοῆς, 2011, σελ.127).

Οἱ χριστιανοί πρέπει νά εἶναι θαρραλέοι καί αἰσιόδοξοι. Νά βλέ-
πουν πάντα μπροστά μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί νά γίνονται καί
οἱ ἴδιοι φῶς τοῦ κόσμου. Τό παράδειγμά τους νά ἀποτελεῖ πυξί-
δα πορείας στούς καλοπροαίρετους κοσμικούς.

Ὅ,τι σέβεται ὁ κ. Ἐρντογὰν εἰς τὰ μειονοτικά...
ται, Πρωθυπουργοί, νῦν τε καὶ τέως, Πατριάρχαι,
Ἀρχιεπίσκοποι, Ἀρχιερεῖς καὶ πολῖται τῆς Δημο-
κρατίας τῶν Ἑλλήνων, δὲν ἀγωνισθοῦν μέχρι
θανάτου, ἵνα ἀποτρέψουν τὸ εἰδεχθὲς τοῦτο
ἔγκλημα τῆς πνευματικῆς αὐτοκτονίας τῶν
Ἑλλήνων, θὰ εἶναι ἀνάξιοι τῆς Ἑλληνικῆς ἱστο-
ρίας καὶ προδόται τοῦ διαχρονικοῦ πολιτισμοῦ
των καὶ τῆς Ἀληθείας, τῆς ἐν Χριστῷ μόνης Ἀλη-
θείας.

2. Συμπαρομαρτοῦν ἔγκλημα θὰ εἶναι καὶ ἡ κα-
τάργησις τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς διδασκα-
λίας εἰς τὴν παιδείαν τῶν Ἑλλήνων, καὶ ἡ ἀντικα-
τάστασις ἤ ἡ νόθευσίς της, μὲ τὰ ψεύδη τῶν δαι-
μονικῶν θρησκειῶν.

Συναφῶς ὑπενθυμίζω τὰ αὐτονόητα:
Ὁ Χριστὸς ἀνακρινόμενος ὑπὸ τοῦ Πιλάτου

εἶπε: «ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο
ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ Ἀλη-
θείᾳ· πᾶς ὁ ὤν ἐκ τῆς Ἀληθείας ἀκούει μου τῆς
φωνῆς· λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος, τί ἐστιν Ἀλήθεια;
(Ἰωάνν. 18, 38)».

Ἐν συνεχείᾳ παρέδωκεν Αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα
σταυρωθῇ. Ἡ θυσία Του ἐνίκησε τὸν θάνατον.

Μετὰ τὴν Ἀνάστασίν Του οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι
ἔλαβον τὴν ἐντολήν:

«Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξα-
τε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει...» (Μάρκ. 16,
15-16).

Πάντες οἱ διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
(δηλ. Ὑμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς) μέχρι σήμερον ἔχουν
λάβει τὴν ἰδίαν ἀπαράλλακτον ἐντολήν, ἥν δὲν
δικαιοῦνται νὰ ἀθετήσουν ἤ νὰ νοθεύσουν τὴν
Ἀλήθειαν τοῦ κηρύγματος.

Τὸ κήρυγμα τῆς Ἀληθείας συνεπάγεται τὸ
μῖσος τοῦ κόσμου καὶ τὸν διωγμὸν τῶν ἀποστα-
λέντων.

Οἱ κήρυκες τοῦ Χριστοῦ διὰ τῶν αἰώνων
ἐσφράγισαν μὲ μαρτυρικὸν θάνατον τὴν ἀποστο-
λήν των.

Ἡ Ἐκκλησία, ἥτις θὰ ἀρνηθῇ τὸ κήρυγμα τῆς
μοναδικῆς ταύτης ἀληθοῦς θεογνωσίας καὶ θὰ
ἀσπασθῇ ἤ θὰ συμφωνήσῃ μὲ τὴν πεπλανημέ-
νην ὁδηγίαν τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους «σε-
βασμὸς εἰς τὴν ἑτερότητα», χάριν μιᾶς ψευδοει-
ρήνης, ἀλλοτρίου τῆς εἰρήνης, ἥν ὁ Χριστὸς ἐκό-
μισε εἰς τὸν ἄνθρωπον, μὲ τὴν ἐνανθρώπησίν
Του, διατηρεῖ τὸ βασίλειον τοῦ θανάτου καὶ τοῦ
διαβόλου εἰς τοὺς προσκυνοῦντας τοὺς ψευδο-
θεούς, καὶ παύει αὐτομάτως νὰ εἶναι Ἐκκλησία.
Οἱ «Ἐπίσκοποι» μιᾶς τοιαύτης «Ἐκκλησίας» τε-
λοῦν ἐν πλάνῃ καὶ μεταβάλλονται εἰς προδότας
τῆς Ἀληθείας καὶ εἶναι ἀνάξιοι τῆς ἀποστολῆς
των.

Τὸ κήρυγμα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἔλαβε χώ-
ραν ἐν μέσῳ τῆς πολυεθνικῆς καὶ πολυθρησκευ-
τικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, καὶ ἔξωθεν
αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ἐνετείλατο κηρύξατε τὴν μονα-
δικὴν Ἀλήθειαν, δὲν εἶπε: «σεβασθῆτε τὰς θρη-
σκευτικὰς ἑτερότητας».

Ἀκουέτωσαν ταῦτα οἱ τὰ τῶν θρησκειολόγων
καὶ λοιπῶν πεπλανημένων ἐνεργοῦντες καὶ φρο-
νοῦντες.

Μετὰ ἀπὸ ἑκατομμύρια θύματα καὶ ποταμοὺς
αἱμάτων τῶν μαρτύρων τῆς Ἀληθείας, ἡ Ἀλήθεια
ἐθριάμβευσε καὶ ὁ Χριστὸς ἐνίκησε τὸν Καίσαρα.
Ὁ Καῖσαρ ἐβαπτίσθη Χριστιανός, Ὁ Μ. Κων/νος,
καὶ τὸ Κράτος, δηλαδὴ ὁ λαός, (διότι ὁ λαὸς εἶναι
τὸ Κράτος· δὲν εἶναι ἡ δοτὴ ἀπὸ τὸν λαὸν ἐξου-
σία, τὸ κράτος) ἐνεστερνίσθησαν τὴν Χριστια-
νικὴν Ἀλήθειαν. Ἡ Χριστιανικὴ Ἀλήθεια ἐγένετο
ἔκτοτε φρόνημα καὶ τρόπος ζωῆς. Αὕτη εἶναι ἡ
δόξα τοῦ Βυζαντίου, ἥν ἐμίσησαν οἱ Δυτικοευρω-
παῖοι, οἱ ὁποῖοι παρεχάραξαν τὴν Ἀλήθειαν.

Ἡ νομοθεσία διεποτίσθη ἀπὸ τὸ χριστιανικὸν
ὀρθόδοξον πνεῦμα.

Ὁ Πολίτης τοῦ κράτους ποτὲ δὲν ὑπῆρξε διχα-
σμένη προσωπικότης· δηλαδὴ ὑποκριτὴς ἤ
δειλὸς νὰ ἀποκαλύψῃ τὰ φρονήματά του. Ὅ,τι
ἐφρόνει εἰς τὸν ἰδιωτικὸν βίον, ἐφρόνει καὶ εἰς τὸν
δημόσιον βίον.

Τὸ φρόνημα καὶ ὁ τρόπος ζωῆς ἦτο καρπὸς
ἐλευθέρας ἐπιλογῆς.

Αὕτη ἡ πραγματικότης ἴσχυσε καθ’ ὅλην τὴν
ὑπερχιλιετῆ ζωὴν τῆς Αὐτοκρατορίας μέχρι τοῦ
1453 μ.Χ.

Κατὰ τοὺς ζοφεροὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρα-
τίας ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ πίστις, διετήρησε
τὴν Ἐθνικὴν καὶ πνευματικὴν ἑτερότητα τοῦ
Ἕλληνος, ἀπὸ τὸν Δυνάστην.

Παρὰ τοὺς διωγμούς, καὶ τοὺς θανάτους,
οὐδέποτε οἱ Πατριάρχαι τῆς Ἀνατολῆς, οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς καὶ ὁ λαός, διενοήθησαν νὰ νοθεύσουν μὲ
τὰς δαιμονικὰς θρησκευτικὰς πλάνας τῶν κρα-
τούντων, τὴν ἐν Χριστῷ Ἀλήθειαν.

Καὶ ἐσώθη ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία διὰ
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Θείας Λατρείας, Ἑλληνιστὶ
τελουμένης, ὡς καὶ εἰς τὰ κρυφὰ σχολεῖα καὶ
ἀργότερον εἰς τὰ φανερά.

Ὅ,τι σέβεται ὁ κ. Ἐρντογὰν σήμερον εἰς τὰ μει-
ονοτικὰ Σχολεῖα τῆς Κων/πόλεως ἀπειλεῖ νὰ μὴ
σεβασθῇ ὁ κ. Τσίπρας εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Σχολεῖα
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας.

Καὶ ἐνῷ ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἑλλάδος, διὰ τοῦ
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν διεμαρτυρήθη διὰ τὴν
μουσουλμανικὴν προσευχὴν εἰς τὸ μοναδικὸν
μνημεῖον τοῦ Βυζαντινοῦ μεταμορφωμένου Χρι-
στιανικοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸν Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ
Σοφίας ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἥν ἐθεώρησε ὡς

ὕβριν, ὁ κ. Τσίπρας καὶ ἡ Κυβέρνησίς του ἐπιχει-
ρεῖ νὰ ἐνθρονίσῃ εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν Ἑλλη-
νοπαίδων, τὴν ἀμφιβολίαν διὰ τὴν πίστιν των,
καὶ νὰ προβάλῃ τὴν δῆθεν ἀλήθειαν τοῦ Μωαμε-
θανισμοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ψευδοθρησκειῶν, ποὺ
ὁδηγοῦν τὸν Ἄνθρωπον εἰς τὸν αἰώνιον θάνα-
τον.

Ὁποία ἀφροσύνη!
Δυστυχῶς μέχρι σήμερον οὔτε ὁ Ἑλληνικὸς

λαὸς εἰς τὴν συντριπτικήν του πλειοψηφίαν οὔτε
ἡ Πολιτική του ἡγεσία, ἔχουν συνειδητοποιήσει
τὴν ῥίζαν τῆς παρούσης κρίσεως, ἡ ὁποία δὲν
εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἄρνησιν τῶν Χριστιανικῶν
ἀξιῶν εἰς τὴν ζωήν μας.

Δὲν ἔχει προηγούμενον εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς
ἀνθρωπότητος, ἡγεσία λαοῦ, νὰ ἀδυνατῇ νὰ
ἀνεύρῃ τὴν ῥίζαν τοῦ κακοῦ καὶ νὰ τὴν θερα-
πεύσῃ. Ἀντ’ αὐτοῦ προσπαθεῖ νὰ καταστρέψῃ
ὅ,τι ὑγιὲς ὑπάρχει, ὡς ὁ Χριστιανισμὸς νὰ δι-
δάσκῃ τὰ ψεύδη, τὰς κλοπάς, τὰς ὁμοφυλοφιλίας
καὶ τὴν ἀποκτήνωσιν τοῦ ἀνθρώπου. Εἴμεθα ἄξι-
οι Ἰερεμιακῶν προφητικῶν θρήνων.

Προκαλεῖ ἀπορίαν ἡ σιωπὴ τῶν ὀρθοδόξων
Πατριαρχῶν καὶ Ἀρχιεπισκόπων, Ἀρχιερέων καὶ
δὴ τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας, ἐκτὸς ἐλαχί-
στων ἐξαιρέσεων.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶχον προτεραιότητα τὴν ποι-
μαντικὴν τῶν ὀρθοδόξων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας
καὶ οὐχὶ τὴν ἐνασχόλησιν διηνεκῶς μὲ τοὺς αἱρε-
τικοὺς στοιχοῦντες τῇ ἐντολῇ τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου: «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ
δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς, ὅτι ἐξέ-
στραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατά-
κριτος...» (Πρὸς Τίτον 3, 10).

Οἱ ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ἐδημι-
ούργησαν τὸ νέον ἑλληνικὸν κράτος μὲ τὸ αἷμά
των, καὶ εἰς τὴν διαθήκην των διὰ τοὺς ἐπιγιγνο-
μένους, προέταξαν «τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ ὁμο-
ουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος» εἰς τὸ πρῶτον
Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖον ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες καὶ ὁ
Πολιτικὸς κόσμος τῆς Ἑλλάδος διαχρονικῶς, θὰ
τολμήσουν ἆρά γε οἱ ἀνίκανοι καὶ συνυπεύθυνοι
διὰ τὴν παροῦσαν δεινὴν κατάστασιν τοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ νὰ καταστρέψουν;

Μόνον ἄφρονες, ἐχθροὶ καὶ κοινοὶ ἀπατεῶνες
θὰ ἀναδειχθοῦν ἀπὸ τὸν ἱστορικὸν τοῦ μέλλον-
τος, ὅσοι τὸ ἐπιχειρήσουν.

Οἱ δαιμονισμένοι καὶ πεπλανημένοι θεολόγοι,
οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι, ἐμπνευσταὶ καὶ πρωτεργά-
ται τῆς ἀλλαξοπιστίας τῶν Ἑλλήνων τῆς ὁμάδος
Γιαγκάζογλου, γιατὶ ἀγωνίζονται πεισμόνως νὰ
ἐπιβάλουν τὴν ἀθεΐαν των; Γιατί;

Ἆρά γε, θὰ εὑρεθῇ ὀρθόδοξος Ἀρχιερεύς, νὰ
εἰσηγηθῇ εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, τὸν ἀναθεματισμόν των καὶ τὴν ἀπο-
κοπήν των ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς σε-
σηπότων μελῶν; Τί ἔπραξε περισσότερον ὁ
Ἄρειος;

Ἐν κατακλεῖδι πιστεύομεν ὅτι ἡ διοικοῦσα
Ἐκκλησία δέον νὰ ἀγωνισθῇ μέχρι μαρτυρίου καὶ
διωγμῶν καὶ ἐξορίας καὶ ἀπωλείας τῶν θρόνων,
ἵνα μὴ γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Σατανᾶ καὶ τῶν ὀργά-
νων του, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τῆς Χώρας καὶ νὰ
διατηρηθῇ τὸ Σύνταγμα εἰς τὰ ἄρθρα, ποὺ ἀφο-
ροῦν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ τὴν διδα-
σκαλίαν τῆς ὀρθοδοξίας εἰς τὰ Σχολεῖα, ὡς ἔχει
μέχρι σήμερον, ἐπὶ δύο χιλιετίας.

Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει καθ’ ἥν ἡ Ἐκκλησια-
στικὴ ἡγεσία ἀδιαφορήσῃ ἢ συμφωνήσῃ μὲ τὰς
δυνάμεις τοῦ σκότους νὰ διαζευχθῇ τὸ Κράτος
καὶ ἡ Ἐκκλησία, ὁ διχασμὸς καὶ ἡ πνευματικὴ κα-
ταστροφὴ τῆς συνοχῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι βε-
βαία. (Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι διὰ τὰ συσσίτια,
οὔτε ἡ προσφορά της εἰς τὸ Ἔθνος εἶναι γαῖαι
καὶ οἰκόπεδα). Τότε ἐπιβάλλεται ἅπαντες Πα-
τριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι, Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καὶ
μονάζοντες, οἰκείᾳ βουλήσει νὰ ἀποθέσωμεν τὰ
ὠμοφόρια καὶ ἐπιτραχήλια ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέ-
ζης, ὡς ἀνάξιοι τοῦ Χριστοῦ, τῶν καιρῶν καὶ τῶν
περιστάσεων.

Ἐπὶ δὲ τούτοις ἐπικαλούμενος τὰς εὐχὰς πάν-
των Ὑμῶν, διατελῶ βαθυσεβάστως καὶ ἀσπάζο-
μαι τὰς Ὑμετέρας Τιμίας Δεξιάς.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός
ἐν τῷ ἀσκητηρίῳ τοῦ Φιλαδέλφου

Ἀπεστάλη: Τῷ Μακαριωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ
Ἀθηνῶν κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜῼ καὶ τῇ Σεπτῇ καὶ ἁγίᾳ
Ἱεραρχίᾳ τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας

Κοιν: 1. Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλον. 2. Εἰς τοὺς Πα-
τριάρχας τῆς Ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας
Κων/πόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἱεροσολύμων. 3. Ἱ.
Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον Κρήτης. 4. Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπὴν Κύπρου.

Σημ. Ο.Τ.:
Αἱ εὐθῦναι τῆς Ἱεραρχίας, ἄν ἐνδώση, εἶναι

ἱστορικαί. Οὔτε εἰς τὸ ζήτημα τοῦ Συντάγμα-
τος νὰ μὴ ὀπισθοχωρήση οὔτε νὰ ἀποδεχθῆ τὰ
νέα Θρησκευτικά, διότι αὐτὰ δὲν διδάσκουν
τὴν Ἀλήθειαν. Ἡ διάζευξις τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ
τὴν Πολιτείαν μέσῳ αὐτῶν τῶν δύο ζητημάτων
δὲν ἔπρεπε κἄν νὰ εὑρίσκεται πρὸς συζήτη-
σιν. Ἐγείρονται πράγματι ἐρωτηματικὰ πῶς ἡ
Ἱεραρχία ἐπικροτεῖ ἐν γνώσει της τὴν κατὰ
κρημνῶν πορείαν; Ὁ κ. Γιαγκάζογλου καὶ ὁ κ.
Βαλλιανάτος κατευθύνουν τὸν προκαθήμενον
καὶ τοὺς Μητροπολίτας;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ἡ εὐθανασία ἀπησχόλησε τὴν CEOB
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς

Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθε διὰ δεκάτην τρί-
την φορὰν εἰς Βρυξέλλας. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι
πρόκειται περὶ ἀντικανονικῆς Συνόδου, ἡ
ὁποία συνεκροτήθη μετὰ τὴν 4ην Πανορθόδο-
ξον Διάσκεψιν. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν
αὐτῆς:

«Οἱ ἀρχιερεῖς ἐνημερώθησαν περὶ τῶν συναν-
τήσεων τὰς ὁποίας εἶχον οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέται
τοῦ Βελγίου μετὰ τοῦ Βασιλέως τοῦ Βελγίου Φι-
λίππου καὶ μετὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Charles
Michel καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Koen
Geens. Ἐπίσης ἔγινεν ἐνημέρωσις περὶ τῆς δημι-
ουργίας μιᾶς πλατφόρμας μονίμου διαλόγου με-
ταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βελ-
γικῆς Κυβερνήσεως καθὼς καὶ περὶ τῆς ὑπο-
γραφῆς μιᾶς Χάρτας μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καὶ
τῆς Φλαμανδικῆς Κυβερνήσεως. Οἱ ἀρχιερεῖς
ἀντήλλαξαν ἀπόψεις περὶ βελτιώσεως τῆς κοινω-
νικῆς καὶ γλωσσικῆς ἐνσωματώσεως τῶν ὀρθο-
δόξων ἐνοριῶν εἰς τὰς τοπικὰς κοινωνίας, περὶ
τῶν ἐξελίξεων γύρω ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τῶν
θρησκευτικῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ περὶ τοῦ σχεδίου
δημιουργίας ἑνὸς «ὀρθοδόξου σχολείου» εἰς τὰ
πλαίσια τῆς Ὁμοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυ-
ξελλῶν. 

Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συν -

ελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἐπαναλαμβάνουν τὴν
θέσιν των περὶ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιο-
πρεπείας καὶ ἀποδοκιμάζουν τὴν πρακτικὴν τῆς
εὐθανασίας διὰ τοὺς ψυχικῶς ἀσθενεῖς.
Ὑπ’αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ἐκφράζουν τὴν στήριξίν
των εἰς τὴν πρόσφατον δήλωσιν τῶν ρωμαιοκα-
θολικῶν ἐπισκόπων τοῦ Βελγίου, διὰ τῆς ὁποίας
οὗτοι καλοῦν εἰς αὐτοσυγκράτησιν καὶ συνέχισιν
τοῦ διαλόγου σχετικῶς μὲ τὴν εὐθανασίαν τῶν
ψυχικῶς νοσούντων.

Ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὰς ἄλλας θρησκευτικὰς
κοινότητας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, οἱ ἀρχιερεῖς ἐνέκρι-
ναν καὶ ὑπέγραψαν μίαν ἀπόφασιν, διὰ τῆς ὁποί-
ας δημιουργεῖται μία μόνιμος ἐπιτροπὴ διὰ τὴν κα-
τάλληλον στήριξιν πιθανῶν θυμάτων σεξουαλικῆς
κακοποιήσεως καὶ τῶν οἰκογενειῶν των. Οἱ ἀρχιε-
ρεῖς ἐπληροφορήθησαν περὶ τῆς ζωῆς καὶ τῶν
δραστηριοτήτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς
τὴν Ὁλλανδίαν καὶ ἀντήλλαξαν χρησίμους πληρο-
φορίας σχετικῶς μὲ τὴν δραστηριότητα τῶν διαφό-
ρων ὀρθοδόξων παρουσιῶν στὴν Μπενελούξ. 

Τέλος, οἱ ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τὸ σχέδιον ὅπως
πραγματοποιήσουν μίαν προσκυνηματικὴν
ἐκδρομὴν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ
2018. Ἐπίσης ἀπεφάσισαν ὅπως διοργανώσουν
ἕνα Συνέδριον διὰ τοὺς ὀρθοδόξους τῆς Μπενε-
λοὺξ κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 2018».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

(†) Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλε-
ως Ἀμβρόσιος. Ὀ διακόψας πρῶτος
τό μνημόσυνον τοῦ Ἀθηναγόρου.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν

ὅτι αὐτὴν τὴν Κυριακὴ 18 Ἰουνίου καὶ ὧρες 9 μέ-
χρι 1 τὸ βράδυ, εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γε-
ωργίου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, θὰ τε-
λεστεῖ πανηγυρικὴ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ
Ἁγίου Ἰούδα τοῦ Θαδδαίου τοῦ Θεαδέλφου καὶ
θαυματουργοῦ. Παρακαλεῖστε ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ
προσέλθετε στὴν Ἱερὰ αὐτὴ ἀγρυπνία πρὸς δό-
ξαν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου, τοῦ ὁποίου τὶς
πρεσβεῖες ἐπικαλούμαστε ἅπαντες.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ὁ προϊστάμενος, πρωτ. π. Ἀλέξιος Παπαστεργίου

Τηλ. Ἱ. Ναοῦ: 2310341059 καὶ 6937195616
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Παιδεία: ἡ δική μας
τράπεζα

Κύριε Διευθυντά,
Δὲν εἴμαστε οἱ φτωχότεροι

τῶν συνεταίρων, ὄχι. Ἡ δική μας
τράπεζα διαθέτει θησαυροὺς κα-
τευθυντηρίων. 

Ὅταν σὲ κάποια ὄχι μακρινὴ
φάση τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ
ἀνθρωπότητα βρεθεῖ μπροστὰ
σὲ ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια καὶ σὲ
ἐφιαλτικὰ ἀδιέξοδα, τότε μὲ τὴν
ἀγωνία στὰ μάτια, ὅπως ὁ χρεω-
κοπημένος ἔμπορος, θὰ προσ -
τρέξει σ’ αὐτὴν τὴν Τράπεζά
(μας) καὶ θὰ ἐκλιπαρήσει γιὰ κά-
ποια μακροπρόθεσμα δάνεια καὶ
γιὰ κεφάλαια κινήσεως. Καὶ
αὐτὲς οἱ παροχὲς θὰ τῆς δοθοῦν,
καὶ μάλιστα χωρὶς τόκους καὶ
ἐγγυήσεις καὶ ἄλλα τέτοια ἐφευ-
ρήματα, γιατί ὁ Ἑλληνισμὸς
ὑπῆρξε πάντοτε Καθίδρυμα γιὰ
τὴν Ἀνθρωπότητα καὶ ὄχι κερδο-
σκοπικὴ ἐπιχείρηση. 

Τὸ αὐτὸ θὰ πράξει καὶ στὸ
ἄμεσο μέλλον, ὅπως καὶ στὸ πα-
ρελθὸν ἐνίσχυσε μὲ τὰ πνευμα-
τικὰ ἐφόδια τῆς Ἀνατολῆς (μὲ τὸν
Ἑλληνισμὸ καὶ τὸν Χριστιανισμὸ)
τὸν πρωτόγονο εὐρωπαῖο ποὺ
εἶχε ὡς ἄμεση καταβολὴ του τὸν
σπηλαιάνθρωπο καὶ τὸν τρω-
γλοδύτη τῶν σκοτεινῶν δρυμῶν.
Ἀλλὰ γιὰ νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ
τὸ κάνουμε θὰ πρέπει νὰ μὴ
ἀφήσουμε τὸν ἑαυτό μας νὰ πα-
ρασυρθεῖ, νὰ μὴ ἀποστατήσου-
με ἀπὸ τὴν ἀποστολή μας (βλ.
Ἡ κλήση καὶ ἀποστολὴ τοῦ
Ἕλληνα, Ἁγίου Νεκταρίου). 

Καὶ αὐτὸ θὰ γίνει ἂν ἀποκτή-
σουμε Ἑλληνικὴ Παιδεία, ἡ
ὁποία σὰν ἐκεῖνες τὶς παλιὲς παν -
οπλίες ἔδινε ἀρχοντιὰ σ’ ἐκεῖνον
ποὺ τὶς ντυνότανε, φανέρωνε
ἀντρειοσύνη, ἀλλὰ καὶ ποὺ προ-
στάτευε ἀπὸ τὶς σπαθιὲς καὶ τὰ
ἐχθρικὰ βέλη.

Ὁ λαός μας σήμερα συνωθε-
ῖται καὶ ὁρμάει νὰ ἐπιβιβαστεῖ
στὸ τραῖνο ποὺ τοῦ ὑπόσχεται
ταξίδια σὲ χῶρες καὶ «πολιτεῖες
φανταστικές». Ἔτσι λένε τὰ pro-
jects καὶ τὰ prospectus. Ἀλλὰ ὁ
σατανικὸς ταξιδιωτικὸς πράκτο-
ρας, ἐν προκειμένῳ ἡ ΝΤΠ (Νέα
Τάξη Πραγμάτων), ἔχει συνεν-
νοηθεῖ μὲ τὸν μηχανοδηγό: «Πή-
γαινέ τους μέχρι τὴν εἴσοδο τοῦ
τοῦνελ. Ἐσὺ πῆδα κι ἄφησέ τους
μὲ ἀκυβέρνητο τὸ τραῖνο νὰ χα-
θοῦν στὰ σκοτάδια. Ἐμᾶς οὔτε
ποὺ θὰ μᾶς βροῦνε. Ἀλλάζουμε
συνεχῶς διεύθυνση καὶ φίρμα».

Λοιπὸν ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ἂς
μὴ ἐμπιστευόμαστε οὔτε σὲ πρά-
κτορες οὔτε σὲ τραῖνα. Φυσικὰ
ὄχι ἀπομόνωση. Ἀλλὰ καχυπο-
ψία καὶ θωράκιση. Ὄχι ἀγκαλιὲς
καὶ ἀσπασμοὺς καὶ ἄκαιρους
ἐνθουσιασμούς! Νὰ παραμεί-
νουμε Ἕλληνες. 

Ὄχι στὶς αἱρέσεις, τὶς ψευτο-
θρησκεῖες, στὴν ἀλλοίωση τῆς
γλώσσας καὶ τὶς σκοτεινὲς ἑται-
ρεῖες ποὺ σκοπὸς τους εἶναι νὰ
ὑπονομεύουν μὲ «διαλογι-
σμούς», «ὑπερβατισμοὺς» καὶ
ἄλλες τέτοιες ἀηδίες τὴν ὀρθόδο-
ξη πίστη μὲ τὸ ἀνεκλάλητο πνευ-
ματικὸ βάθος της. Εἶναι σὰν νὰ
δίνουμε τσεκουριὲς στὸν κορμὸ
τοῦ «ἐθνικοῦ» δέντρου καὶ νὰ τὸ
ἀποκόπτουμε ἀπὸ τὶς ρίζες του.
Πῶς θὰ ζήσει; Θὰ γίνει (καὶ θὰ γί-
νουμε) κούτσουρα!

Ὅλα τὰ παραπάνω μὲ τὴ με-
θοδευμένη προβολὴ καὶ τὴν πλύ-
ση ἐγκεφάλου θεωρήθηκαν ὡς
τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς «προόδου».
Δηλαδὴ μὲ κάποια πιὸ ὠμὴ
γλώσσα δασκάλεψαν τὴ νεολαία,
ἀλλὰ καὶ τοὺς μεσήλικες ἀπογοη-
τευμένους ἀριστερούς, ὅτι «πρό-
οδος» εἶναι τὸ νὰ ξεκόψεις ἀπὸ
τὸ «σπίτι» σου (πατρίδα, χωριό,
πόλη), τὸ νὰ γυρίσεις τὴν πλάτη
πρὸς τὴν Παράδοση, τὸ νὰ ἀλλά-
ξεις ταυτότητα, τὸ νὰ μασκαρευ-
τεῖς μὲ τὰ ἀποφόρια ξένων ἰδεο-
λογιῶν, τὸ νὰ δικαιολογήσεις
τοὺς σφαγεῖς τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ
νὰ παραποιήσεις τὴν Ἱστορία, τὸ
νὰ δυσφημίσεις τὴν προσωπικό-
τητα καὶ τὸ ἔργο τῶν νεομαρτύ-
ρων τοῦ ἐθνικοῦ καὶ πνευματικοῦ
Ἑλληνισμοῦ, τὸ νὰ δυτικοποι-
ήσεις, νὰ ἀθεοποιήσεις τὴν Παι-
δεία, καὶ τόσα ἄλλα ποὺ ἄκριτα,
ὑποβολιμαῖα καὶ φανατικὰ θεω-
ρήθηκαν «πρόοδος» καὶ ἀναμφι-
σβήτητες (!) ἀλήθειες.

Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει ἡ Παιδεία
μας νὰ βασιστεῖ στὴν πολιτι-
σμικὴ ἁλυσίδα μὲ τοὺς μεγάλους
κρίκους ποὺ σφυρηλατήθηκαν
σὲ Ἑλληνικὰ πνευματικὰ ἐργα-
στήρια ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς
Ἰωνίας, τῆς Ἀθήνας, τῆς Μεγά-
λης Ἑλλάδας, τοὺς Ἀλεξανδρι-
νοὺς χρόνους, τοὺς χρόνους τῆς
Ρώμης, τῆς Ρωμανίας(Βυζαντί-
ου), τῆς Ἀναγέννησης, τῆς Σύγ-
χρονης Ἐποχῆς ξεκινώντας ἀπὸ
τὸν 18ο αἰώνα μέχρι καὶ σήμερα. 

Ἄρα ἡ ἑλληνικὴ παιδεία θὰ
πρέπει νὰ εἶναι ἕνας συγκε-
ρασμὸς σοφίας καὶ ἤθους ὡς
συνισταμένη στάσεως ζωῆς, ἡ
ὁποία καθορίζει τὴν πορεία τοῦ
Ἑλληνισμοῦ διὰ μέσου ὅλων
τῶν ἐποχῶν, θὰ πρέπει τέλος
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ συνειδητο-
ποιήσουμε ὅτι «ἀποτελοῦμε
τοὺς ζωντανοὺς πνευματικοὺς
θεματοφύλακες τῆς ἀνθρωπό-
τητας, ὅτι μοῖρα μας εἶναι νὰ
εἴμαστε πάντοτε σύγχρονοι
καὶ πάντοτε ὑπόλογοι γιὰ τὸν
κόσμο, τὴν οἰκουμένη καὶ ὅτι
μόνη ἰδεολογία ποὺ ἐπέζησε
καὶ ἐπιζεῖ στὸ πέρασμα τῶν
χιλιετηρίδων εἶναι ἡ ἰδεολογία

τοῦ Ἑλληνισμοῦ*».
*Η  ΑΝΑΚΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, τοῦ
Ἀντώνη Τρίτση, Ὑπουργοῦ
Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρη-
σκευμάτων, στὴ συνάντηση μὲ
τὴν Ἑλληνικὴ Ἐκπαιδευτικὴ
Ἡγεσία, Παλαιὸ Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν, Ἀθήνα, 8 Ἰουλίου 1987.

Θεόφιλος Παπαδόπουλος, 
Δάσκαλος

Ἰσονομία διὰ τὸ μάθημα 
τῶν Θρησκευτικῶν

Κύριε Διευθυντά,
Ἐγεννήθηκα καὶ ἔζησα τὴν

παιδική μου ἡλικία σὲ περιβάλ-
λον, ὅπου ἡ σχέση μὲ τὴν
Ἐκκλησία ἦταν τυπική. Συνειδη-
τοὶ Χριστιανοὶ ἐλάχιστοι. Οἱ κλη-
ρικοὶ ἐτελοῦσαν τὰ μυστήρια,
ἀλλὰ κατήχηση τοῦ λαοῦ δὲν
ἦσαν ἱκανοὶ νὰ κάνουν.

Οἱ γονεῖς μου ἀκατήχητοι, οἱ
δύο ἀνάδοχοί μου ὄχι μόνον
ἀκατήχητοι, ἀλλὰ καὶ ἄγνωστοι
γιὰ μένα.

Στὸ δημοτικὸ σχολεῖο ἐλάχιστα
ἔμαθα γιὰ τὴν Πίστη μας. Ἡ ἐλπί-
δα ἦταν τὸ Γυμνάσιο. Στὶς δύο
πρῶτες τάξεις τοῦ Γυμνασίου λί-
γα ἐδιδάχθηκα, διότι θεολόγο
δὲν εἴχαμε (ἦταν τὸ 1947 - 1949
ἐποχὴ φρικτὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα).

Ὁ Κύριος τοῦ ἐλέους καὶ τῶν
οἰκτιρμῶν στὴν τρίτη τάξη τοῦ
γυμνασίου ἔστειλε στὸ σχολεῖο
μας μιὰ καθηγήτρια φιλόλογο.
Αὐτὴ ἡ πιστὴ καὶ ἁγία γυναίκα
ἐκτὸς τῶν φιλολογικῶν μαθημά-
των ἀνέλαβε καὶ τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν.

Τὸ βιβλίο τῶν θρησκευτικῶν
τότε εἶχε περιεχόμενο: «Ἐκλεκταὶ
περικοπαὶ ἐκ τῆς Παλαιᾶς καὶ
Καινῆς Διαθήκης».

Ἡ διδασκαλία τῆς καθηγήτριάς
μου καὶ ἡ ἁγία της ζωή - πιστὴ
ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου -μοῦ
ἐνέπνευσαν μεγάλη ἀγάπη γιὰ
τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἔμαθα ἀπὸ στήθους τὶς συμ-
βουλὲς τοῦ πατρὸς Τωβὶτ πρὸς
τὸν υἱὸν του Τωβίαν, τὴν ἐπὶ τοῦ
Ὄρους Ὁμιλίαν καὶ ὅλες τὶς πα-
ραβολὲς τοῦ Κυρίου. 

Καὶ γιὰ νὰ μὴ τὰ ξεχάσω, τὰ
ἐπανελάμβανα συχνὰ ἀπὸ μνή-
μης. Ἔνιωθα πραγματικὴ ἀγαλ-
λίαση καὶ συναισθανόμουν, ὅτι
κατέχω τὸν μεγαλύτερο θη-
σαυρὸ τοῦ κόσμου.

Στὴν Πέμπτη τάξη τοῦ Γυμνα-
σίου ἐδιδάχθηκα Κατήχηση καὶ
Λειτουργική (τοῦ ἀειμνήστου κα-
θηγητοῦ μου Βασιλείου Ἰωαννί-
δη).

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν τότε ἦταν κατηχητικὸ- ὁμο-
λογιακό. Καὶ ὡς τέτοιο τὸ ἐδίδα-
ξα καὶ ἐγὼ ὡς θεολόγος στὴ Μέ-
ση Ἐκπαίδευση.

Ἔτσι ἔλαβα τὴν κατήχηση,
ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ μοῦ δώ-
σουν ἡ κοινωνία, οἱ γονεῖς καὶ οἱ
ἀνάδοχοί μου. 

Τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ
ἁγία ζωή τῆς φιλολόγου καθηγή-
τριάς μου μὲ ὡδήγησαν στὴ Θε-
ολογία. Καὶ πάλι νὰ ξαναγεννιώ-
μουν θεολόγος θὰ γινόμουν.
Ἀπὸ ὅσα ἐξέθεσα ὥς τώρα βγαί-
νει τὸ συμπέρασμα: Τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν πρέπει νὰ
εἶναι κατηχητικὸν - ὁμολογιακόν.
Ἄλλως δὲν ἔχει λόγον ὑπάρξε-
ως. 

Γι’ αὐτὸ ἀπορῶ, πῶς εἶναι δυ-
νατὸν νὰ ὑπάρχουν θεολόγοι καὶ
κληρικοί, καὶ μάλιστα ἐπίσκοποι,
ποὺ συζητοῦν γιὰ τὸ περιεχόμε-
νο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν. 

Οἱ μεγάλοι ἐχθροί τοῦ μαθή-
ματος ἀποδεικνύεται, ὅτι δὲν
εἶναι οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις,
ἀλλὰ οἱ μεγάλοι ἐχθροί τοῦ μα-
θήματος τῶν θρησκευτικῶν εἶναι
οἱ προτεσταντίζοντες, ὀρθολο-
γιστὲς καὶ ἐκκοσμικευμένοι θεο-
λόγοι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας,
οἱ ὁποῖοι καὶ εἰσηγοῦνται τὴν
ἀλλοίωση τοῦ μαθήματος στὸν
ἑκάστοτε Ὑπουργό. 

Ἑλληνικὸς κρατικὸς νόμος
ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα στοὺς
παπικούς, προτεστάντες, Ἰσραη-
λίτες καὶ μουσουλμάνους νὰ ὁρί-
ζουν οἱ ἴδιοι τὸ περιεχόμενο τοῦ
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν
καὶ ποιοὶ θὰ τὸ διδάξουν, καὶ πό-
σες ὧρες ἑβδομαδιαίως.

Γιατί γίνεται ἐξαίρεση γιὰ τὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν
ὁποία ἀνήκει ἡ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;

Ἡ ἱεραρχία, χωρὶς ἄλλη συζή-
τηση καὶ παρακάλια πρὸς τοὺς
ἀθέους κυβερνῆτες, πρέπει νὰ
ἀπαιτήση ἰσονομία. Καὶ ἂν ἡ κυ-
βέρνηση ἀρνηθῆ, νὰ προσφύγη
στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας.
Καὶ ἂν καὶ ἐκεῖ δὲν εὕρη τὸ δίκιο
της, νὰ προσφύγη στὰ Εὐρω-
παϊκὴ δικαστήρια καὶ νὰ ἀπαιτή-
ση νὰ τῆς ἀναγνωρισθῆ τὸ δι-
καίωμα, ποὺ ὑπάρχει σὲ πολλὲς
Εὐρωπαϊκὲς Χῶρες.

Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος δρόμος,
γιὰ νὰ μὴ χάση τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν τὸν κατηχητικόν,
ὁμολογιακόν του χαρακτῆρα.

Ἐὰν ὑπῆρχε ἱεραρχία ἀποφα-
σισμένη νὰ ἀγωνισθῆ σθεναρά,
θὰ ἔλεγε στὸ ἄθεο κράτος: Κύρι-
οι κυβερνῶντες, γιατί ἐπιτρέπετε
στὶς μειοψηφίες τῶν παπικῶν,
προτεσταντῶν, Ἰσραηλιτῶν καὶ
μουσουλμάνων νὰ καθορίζουν

ἐκεῖνοι τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ
ποῖοι θὰ τὸ διδάξουν; Γιατί κάνε-
τε ἐξαίρεση στοὺς Ὀρθοδόξους,
ποὺ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλει-
οψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;
Ποιὰ ἔννοια δικαιοσύνης ἐπιτρέ-
πει αὐτὴ τὴ διαφορετικὴ μεταχεί-
ριση; 

Νὰ σᾶς τὸ ποῦμε ἐμεῖς;
Τούς παπικούς, τοὺς προτε-

στάντες, τοὺς Ἰσραηλίτες καὶ
τοὺς μουσουλμάνους τοὺς τρέ-
μετε, διότι ἔχουν ἰσχυροὺς προ-
στάτες καὶ φοβᾶσθε νὰ τοὺς
ἀντιμετωπίσετε.

Τοὺς Ὀρθοδόξους ὅμως ἔχετε
συνηθίσει χρόνια πολλὰ νὰ τοὺς
ἐκμεταλλεύεσθε, νὰ τοὺς ἐμπαί-
ζετε χωρὶς νὰ βρίσκετε σθεναρὴ
ἀντίσταση. Ἔτσι πειραματίζεσθε
εἰς βάρος τῶν παιδιῶν τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐπι-
διώκετε μὲ τὶς ἀλλαγὲς τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν (ἀλλὰ
καὶ τῆς Ἱστορίας) νὰ ἀποξενώσε-
τε τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴν Μητέρα
τους Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Δὲν
θὰ σᾶς τὸ ἐπιτρέψωμε καὶ θὰ
ἀγωνιστοῦμε μέχρι τέλους, του-
λάχιστον, νὰ ἐπικρατήση σ’ αὐτὴ
τὴ χώρα στοιχειώδης ἰσονομία. 

Τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν μποροῦν νὰ γί-
νουν πιὸ κατανοητὰ καὶ ἑλκυστι-
κά. Οἱ διδάσκοντες θεολόγοι
μποροῦν νὰ ἐπιμορφώνονται καὶ
νὰ ἀπαιτεῖται συνεχῶς ἀπ’
αὐτοὺς νὰ διδάσκουν τὸ μάθημα
καὶ μὲ τὴν ἐνάρετη ζωή τους. Τὸ
περιεχόμενο ὅμως τοῦ μαθήμα-
τος θὰ παραμείνη γιὰ πάντα κα-
τηχητικὸ - ὁμολογιακὸ γιὰ τὰ παι-
διὰ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. 

Ἡ ΠΕΘ ἀγωνίζεται τὸν καλὸν
ἀγῶνα, ἡ ἱεραρχία ὅμως ὄχι μό-
νον ἄρχισε πολὺ ἀργὰ τὸν
ἀγῶνα, ἀλλὰ εἶναι καὶ διεσπα-
σμένη.

Κατὰ κανόνα, ὅσοι ἱεράρχες
καὶ ἄλλοι κληρικοὶ εἶναι οἰκουμε-
νιστές, αὐτοὶ εἶναι καὶ οἱ ἀγωνιζό-
μενοι νὰ μεταβάλουν τὰ θρη-
σκευτικὰ σὲ θρησκειολογία.

Ἂν παρ’ ἐλπίδα τὸ μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν καταντήση
θρησκειολογικό, τότε καλύτερα
νὰ καταργηθῆ. Οἱ ὀρθόδοξοι γο-
νεῖς μία ὑπηρεσία μποροῦν νὰ
προσφέρουν στὰ παιδιά τους:
Νὰ ζητήσουν ἀπαλλαγὴ τῶν παι-
διῶν τους ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν.

Ἀκόμη καὶ ἡ ἄγνοια εἶναι πολὺ
καλύτερη ἀπὸ τὴν ψευδώνυμον
γνῶσιν.

Θ. Γεωργόπουλος, 
θεολόγος

«Μῖξις ἄμεικτος 
ἢ «ἕνωσις»

Κύριε Διευθυντά,
Ἀλήθεια, πῶς τὴν θέλει ὁ Θεός

μας τὴν ἕνωση μὲ τοὺς αἱρετι-
κούς, παπικούς, προτεστάντες
καὶ λοιπούς; Τὸ ὅτι θέλει τὴν
ἕνωση ὅλων τῶν Χριστιανῶν,
οὔτε λόγος περὶ τοῦ ἀντιθέτου,
ἀλλὰ πῶς; 

Ὅπως τὴν ἐννοοῦν οἱ παπικοὶ
ὡς ὑποταγή καὶ ἀναγνώριση
ὅλων τῶν παπικῶν αἱρετικῶν δι-
δασκαλιῶν, ἢ ὅπως τὴν ἐννοοῦν
οἱ Ὀρθόδοξοι, ἕνωση στὸ δόγμα
καὶ ἀληθῆ διδασκαλία (Ἰούδα 3):
«τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγί-
οις πίστει»;

Βεβαίως καὶ οἱ δικοί μας
Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ
οἰκουμενιστὲς προβάλλουν τὰ
λόγια τοῦ Χριστοῦ ποὺ στὴν
προσευχὴ του εἶπε πρὸς τὸν Πα-
τέρα (Ἰωάν. ιγ΄ 20 - 23): «ἵνα
πάντες ἕν ὦσιν, καθὼς σύ, πά-
τερ, ἐν ἐμοὶ κἀγώ ἐν σοί...» καὶ
ἀλλοῦ (Ἰωάν. ι΄ 30): «Ἐγὼ καὶ ὁ
πατὴρ ΕΝ ΕΣΜΕΝ». 

Σὲ τί, λοιπόν, ὁ Χριστὸς εἶναι
ΕΝΑ μὲ τὸν Πατέρα γιὰ νὰ εἶναι
καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοί; Τὴν ἀπάν-
τηση τὴν δίνει ὁ Ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν Παῦλος: 

- «Τὸ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ἐν
ἀλλήλοις (Ρωμ. ιδ΄ 5-6) κατὰ
Χριστὸν Ἰησοῦν ἵνα ὁμοθυμαδὸν
καὶ ἐν ΕΝΙ ΣΤΟΜΑΤΙ δοξάζητε
τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ».

- «ΤΟ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΕ ΠΑΝ-
ΤΕΣ καὶ μὴ ἐν ὑμῖν ΣΧΙΣΜΑΤΑ
(Α΄ Κόρ. α΄ 10-13) ἦτε κατηρτι-
σμένοι ΕΝ Τῼ ΑΥΤῼ ΝΟΪ καὶ ἐν
Τῌ ΑΥΤῌ ΓΝΩΜῌ». Ἀλλὰ καὶ 

- «ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ,
ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (Ἐφεσ. δ΄ 3-5)
ΕΙΣ ΘΕΟΣ καὶ πατὴρ πάντων καὶ
ἐν πᾶσιν ἡμῖν».

Ἐκτὸς αὐτῶν καὶ οἱ Δώδεκα
Ἀπόστολοι στὶς Ἀποστολικὲς
Διαταγὲς (Β΄ Βιβλίον νστ΄ 2) ὁρί-
ζουν ὅτι τὸ θέλημα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἶναι νὰ ὑμνοῦμε Αὐτὸν
ΟΜΟΦΡΟΝΑ καὶ νὰ τὸν προσ -
κυνοῦμε ΟΜΟΦΩΝΑ.

Μία ἕνωση στὴν ὁποία μπορεῖ
νὰ πιστεύει ὁ καθένας ὅ,τι θέλει
(ὅπως τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ἐκκλησιῶν τῶν προτεσταντῶν)
δὲν εἶναι κατὰ Θεὸν Ἕνωση,
ἀλλὰ ἀνίερος συμμαχία, «Μῖξις
ἄμεικτος καὶ τέρας ἀλλόκοτον»
γιὰ τὸ (Β΄ Κορ. στ΄ 14): «...τὶς
γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνο-
μίᾳ; τὶς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς
σκότος; τὶς δὲ συμφώνησις
Χριστῷ μετὰ Βελίαλ;» 

Μετὰ τιμῆς
Παναγιώτης Ράπτης

Φιλιππιάδα

Αἱ Σύνοδοι ὀφείλουν 
νὰ θεραπεύουν προβλήματα
ἀσθένεια τῆς λειτουργικότητας, ἤτοι ἔχουμε ἀποκλεισμὸ συμμε-
τοχῆς ἐπισκόπων ἀπὸ τὴ «Σύνοδο», ὑποβάθμιση τῶν συμμετεχόν-
των εἰς αὐτή, διότι ὑπάρχει ἀπαγορευτικὴ διάταξη στὴν τελικὴ
ψῆφο, καὶ ὑπογράφουν οἱ προκαθήμενοι ἀντ’ αὐτῶν, τότε ἡ «Σύνο-
δος» αὐτὴ ὑποβιβάζεται ἀκόμη πιὸ κάτω καὶ ὀνομάζεται «συνέδριο
προκαθημένων» μὲ ὑπεροχὴ τοῦ πρώτου! 

Τώρα ὡς πρὸς τὸ ἄλλο σκέλος τῆς θεματολογίας. Ἐπιτακτικὴ
ἀνάγκη τῆς Νέας Ἐποχῆς ἦταν νὰ συζητηθῆ ὁπωσδήποτε ὁ πυλώ-
νας καὶ ἡ ραχοκοκκαλιὰ τῆς «Συνόδου καὶ ὁ διακαὴς πόθος τῶν
οἰκουμενιστῶν, ἤτοι τοῦ θέματος «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον» καὶ πέρασε μὲ τὴν
ψῆφο τῶν συνέδρων ἡ ἀναγνώριση τῶν αἱρετικῶν ἐκκλησιῶν, καὶ
τώρα τρυγοῦμε τοὺς πικροὺς καρποὺς τῶν ἀντιδράσεων τοῦ ὀρθο-
δόξου ποιμνίου. Μετὰ τὴν μεγάλη ἀναστάτωση ποὺ προκάλεσαν τὰ
ἀποτελέσματα τῆς «Συνόδου», ποιὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ τελικὸ βα-
πτιστικὸ ὄνομα αὐτῆς; Δὲν μπορεῖ τὴν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης νὰ τὴν
ἀποκαλεῖ «Μεγάλη», διότι ἐπῆλθε σύγκρουση «Συνόδου» καὶ συμ-
βόλου πίστεως μὲ τὴν αὐθαίρετη ἀναγνώριση τῶν αἱρετικῶν
«ἐκκλησιῶν»! Ἡ «Σύνοδος» αὐτὴ ποὺ ἔλαβε Χώρα στὴ σημερινὴ
ἐποχή, ποὺ ἡ ἠθικὴ ἔχει ἀπαξιωθεῖ πλήρως, καὶ ἔχουν βάλει στεφά-
νι σὲ κάθε τι παράνομο καὶ ἡ ἠθικὴ παρακμὴ κάνει ἔντονη τὴν πα-
ρουσία της, δὲν ἔπρεπε νὰ ὑπάρξει καμία νύξη καταδίκης ἀπὸ τὴν
καθημερινῶς διατυμπανιζόμενη ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστὰς «ΑΚΜΣ»;!

Ὁ Ἅγιος τῶν ἡμερῶν μας Παΐσιος ἤκουσε μεγάλη φωνὴ κλαυθ-
μοῦ στὴν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ προσευχόμενος τοῦ ἀπεκα-
λύφθη ὅτι ὁ κλαυθμὸς αὐτὸς εἶναι ἀπὸ τὰ ἄκακα καὶ ἀνυπεράσπι-
στα βρέφη, ποὺ τὰ φονεύουν στὴν κοιλιὰ τῆς μητρός των μὲ τὶς φο-
νικὲς ἐκτρώσεις.

Γιὰ τὸ στεφάνι τῆς νομιμότητος τῶν φονικῶν ἐκτρώσεων μήπως
ἔπρεπε νὰ κάνετε κάποια νύξη καταδίκης, γιὰ νὰ φέρετε ἐπάξια τὸ
ὄνομα «ΑΚΜΣ»;! Στὰ τελευταῖα χρόνια ἐπὶ πατριαρχίας Βαρθολο-
μαίου οἱ ἄνθρωποι τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος ἐφεῦραν καὶ
«τρίτο» φῦλο πέρα τῶν δύο γνωστῶν τοῦ ἄρενος καὶ τοῦ θήλεος.
Καὶ τὸ βάφτισαν μὲ τὸ ὑποκριτικὸ ὄνομα τῆς «διαφορετικότητος»
καὶ τὸ στεφάνωσαν διὰ νόμου! Καὶ τὸ προστάτευσαν ἀπὸ κάθε ἐπι-
βολὴ βάλοντάς το στὴν θερμοκοιτίδα τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου.

Χρειαζόταν καὶ ἐδῶ ἆραγε κάποια νύξη καταδίκης ἀπὸ τὴν
«ΑΚΜΣ»;! Δὲν ἐπισημάνατε τὴν παραπάνω ἠθικὴ παρακμή, ἀπε-
ναντίας ἐπισημάνατε τὸ προσφυγικὸ πρόβλημα, ποὺ οἱ Κύριοι αἴτι-
οι τοῦ προβλήματος αὐτοῦ εἶναι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς Νέας
Ἐποχῆς, ποὺ ὠθοῦν μὲ μεγάλη βία τὴν ἀνθρωπότητα πρὸς τὴν
δαιμονικὴ παγκοσμιοποίηση. Μὲ τὴν πρώτη εἴσοδο τῶν προσφύ-
γων στὴν Ἑλλάδα, γίνονται πολλὲς ἀλλαγὲς στὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα·
μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ὅταν
μία Σύνοδος δὲν καταδικάζει αἱρέσεις καὶ σχίσματα καὶ δὲν ἀσχολεῖ -
ται καὶ δὲν θεραπεύει τὰ ὑπάρχοντα καυτὰ προβλήματα, τότε πρὸς
τί ἡ σύγκλησις αὐτῆς τῆς «Συνόδου»;

Σεῖς δέ, ὦ Ἀρχιερεῖς τοῦ Ὑψίστου, γιατί δὲν μιμηθήκατε τὸν Καλὸ
Σαμαρείτη τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς (Λουκ. ι΄- 30) ἀλλὰ τὸν λευϊ-
τη. Καὶ ἀντιπαρήλθατε, βλέποντας τὴν βαθιὰ πληγὴ τῆς διαιρέσεως
στὸ σῶμα τῆς ἁγίας ὀρθοδοξίας μας, ποὺ αἱμορραγεῖ ἐδῶ καὶ 100
χρόνια ἀπὸ τὸ μεταξάκιο ἡμερολογιακὸ σχίσμα; Μόνο γι’ αὐτὴν τὴν
ἀδιαφορία σας πρὸς τὴν πληγωθεῖσαν ὀρθοδοξία μας, τὸ ἐπάξιον
καὶ ἁρμόζον, καὶ πρέπον ὄνομα τῆς «Συνόδου» αὐτῆς εἶναι μὲ κε-
φαλαῖα γράμματα ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ! Ὅταν ἑορτάζεται χωρὶς με-
γάλη ντροπὴ τὰ 80 χρόνια τῆς ἐκδημίας τοῦ σχίσαντος τὸν ἄραφο
χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ Ἀρχιμασώνου Μελετίου Μεταξάκη τότε ἡ ἁγία
Ἐκκλησία μας στὸ ἑξῆς θὰ βιώσει ἀποκαλυπτικοὺς χρόνους. Καὶ
τέλος γιὰ τὸ παράπονο τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ὅτι φοντα-
μενταλιστὲς κατέκριναν τὴν «Σύνοδο» καὶ προτοῦ νὰ συνέλθει καὶ
μετά, ἔχουμε νὰ ποῦμε τὰ ἑξῆς. Ὅταν τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει
στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ τόσο μεγάλη οἰκουμενιστικὴ
κατοχὴ καὶ πλάνη, ποὺ οἱ αἱρετικὲς διδασκαλίες ἐξισώνονται μὲ τὴν
ἁγιοπνευματικὴ ὀρθόδοξη πίστη καὶ θεωροῦνται ὡς διαφορετικὲς
«παραδόσεις» καὶ ὅταν ὁ πυλώνας καὶ ἡ ραχοκοκκαλιὰ τῆς «Συνό-
δου» ἦταν τὸ θέμα «σχέσεις τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν
λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», ποὺ ἐψηφίσθη πανηγυρικὰ ἀπὸ τὴ
λεγόμενη «ΑΚΜΣ» καὶ μὲ τὴν ψῆφο αὐτὴ θέσατε στεφάνι ἐπάνω
στὴν κεφαλὴ τῶν αἱρετικῶν «ἐκκλησιῶν», ἑπόμενο ἦταν νὰ ὑπάρ-
χουν εὔλογες ἀντιδράσεις στὶς τάξεις τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, τὶς
ὁποῖες ἀντιδράσεις θέλετε νὰ τὶς καταπνίξετε μὲ τὰ ἐπιτίμια τῆς
ἀκοινωνησίας! Ἐδῶ μᾶς πᾶτε πολὺ πίσω στὴν 21η Ἀπριλίου 1967.

Ὁ Σοδομισμός εἰσβάλλει εἰς τά Σχολεῖα
τώρα νὰ δημιουργήσουν ὅλες ἐκεῖνες τὶς προϋπο-
θέσεις, ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ἀνάδειξη μιᾶς
παγκόσμιας κυβερνήσεως μὲ ἕνα παγκόσμιο ἡγέ-
τη, ἑνὸς πλανητάρχη, ποὺ θὰ λύσει ὅλα τὰ προ-
βλήματα τῆς ἀνθρωπότητας. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν
αὐτὸ τὸν στόχο, δὲν θέλουν κοινωνία ρωμαλέα μὲ
κοινωνικὴ συνοχή, κοινωνία ποὺ θὰ διαπνέεται
ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ
ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα, ἀξίες, ποὺ μᾶς
κράτησαν ὄρθιους ὡς Γένος ἐπὶ τρεῖς χιλιάδες χρό-
νια. Δὲν θέλουν ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολί-
τες, ἀλλὰ ἄβουλα ὄντα, ἀνθρώπους ρομπότ, ἀπο-
γυμνωμένους ἀπὸ κάθε ἔννοια ἀρετῆς, ἀνδρείας
καὶ ἡρωισμοῦ, ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἐκτελοῦν πει-
θήνια καὶ χωρὶς ἀντιρρήσεις τὶς ἐντολές, ποὺ θὰ δέ-
χονται ἄνωθεν. Θέλουν νὰ διαμορφώσουν μία κοι-
νωνία ἀνθρώπων ὑποδουλωμένων στὸ χρῆμα,
στὶς ἡδονές, καὶ σὲ κάθε εἴδους σεξουαλικὴ δια-
στροφή. Καὶ αὐτὸ τὸ κάνουν διότι γνωρίζουν πολὺ
καλά, ὅτι ἄνθρωποι χωρὶς ρίζες, χωρὶς ἀξίες καὶ
ἰδανικά, χωρὶς ἠθικὴ προσωπικότητα καὶ ἠθικὲς
ἀντιστάσεις ἀπέναντι στὸ πολύμορφο κακό, εἶναι
μία μᾶζα εὔκολα χειραγωγήσιμη καὶ διαχειρίσιμη
ἀπὸ τοὺς πονηροὺς συνωμότες τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ὁ οἶστρος προώθη-
σης τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων μπῆκε
δυστυχῶς καὶ στὸν χῶρο τῆς παιδείας μας. Τὸ
Ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ  πρόσφατη ἐγκύκλιό του
προωθεῖ σὲ ὅλα τὰ Γυμνάσια τῆς πατρίδας μας τὴν
ὑλοποίηση Θεματικῆς Ἑβδομάδας μὲ θέμα «Σῶμα
καὶ Ταυτότητα». Οἱ θεματικοὶ ἄξονες τοῦ συγκε-
κριμένου προγράμματος εἶναι: α) διατροφὴ καὶ
ποιότητα ζωῆς, β) πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καὶ τῶν
ἐξαρτήσεων, καὶ γ) ἔμφυλες ταυτότητες. Σὲ ἀντίθε-
ση μὲ τοὺς δύο πρώτους ἄξονες, ὁ τρίτος ἔχει προ-
καλέσει θύελλα διαμαρτυριῶν καὶ ἀντιδράσεων,
διότι προβλέπει τὴν ἐκπαίδευση τῶν μαθητῶν σὲ
μία καινοφανῆ θεωρία τὴν θεωρία περὶ «Βιολογι-
κοῦ καὶ κοινωνικοῦ φύλου». Σύμφωνα μ’ αὐτήν,
(καὶ μὲ βάση τὸ σχετικὸ ἐκπαιδευτικὸ ὑλικὸ ποὺ
ἔχει ἑτοιμαστεῖ καὶ διατίθεται ἀπὸ τὸν ἱστότοπο τοῦ
Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς),  ὁ κάθε
ἄνθρωπος ἐκτὸς ἀπὸ τὸ βιολογικό του φῦλο ἔχει
καὶ ἕνα ἄλλο φῦλο, τὸ «κοινωνικό», τὸ ὁποῖο δι-
καιοῦται νὰ προσδιορίσει σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυ-
μία του. Μάλιστα κατὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ κοι-
νωνικοῦ του φύλου ὁ ἔφηβος πρέπει νὰ γνωρίζει
ὅτι δὲν περιορίζεται ἀπὸ τὸ βιολογικό του φῦλο.
Ἔτσι π.χ. ἕνα ἀγόρι ποὺ ἀντιλαμβάνεται ξεκάθαρα
πὼς τὸ βιολογικό του φῦλο εἶναι ἐκεῖνο τοῦ ἄνδρα,
ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ ἐπιλέξει ὡς κοινωνικό του
φῦλο ἐκεῖνο τῆς γυναίκας. Ἄλλωστε ὅσα ἡ κοινω-
νία μας ἀναγνωρίζει ὡς συμπεριφορές, ἡ ρόλους
τῶν φύλων ἀποτελοῦν στερεότυπα καὶ γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ πρέπει νὰ ἀποδομηθοῦν. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Σε-
ραφείμ, σχετικὰ μὲ τὸ φλέγον αὐτὸ θέμα, λίαν ἐπι-
τυχῶς πρῶτος ἔκρουσε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου
στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο καὶ  ἀπέστειλε ἐπιστολὴ
-καταπέλτη στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Γαβρόγλου,
στὴν ὁποία διαμαρτύρεται γιὰ τὴν ἄστοχη καὶ ἀπα-
ράδεκτη αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ Ὑπουργείου. Μεταξὺ
ἄλλων ἀναφέρει ὅτι  «ἡ ἑνότης ‘Ἔμφυλες ταυτό-
τητες’ καὶ ἡ δι’ αὐτῆς ἐπιδιωκομένη στοχοθεσία
ἀλλοτριώσεως τῆς ὀντολογίας καὶ φυσιολο-
γίας τῶν ἐφήβων εἰσάγεται διὰ πρώτην φορὰν
εἰς τὴν ἐκπαιδευτικὴν διαδικασίαν τῆς Χώρας
μας καὶ μάλιστα ἄνευ τῆς γνώμης τῶν γονέων
καὶ κηδεμόνων, οἱ ὁποῖοι ἀντιδημοκρατικῶς
καὶ αὐταρχικῶς δὲν ἠρωτήθησαν, ἐὰν ἐπιθυ-
μοῦν, ἤ ἀνέχονται μίαν τοιαύτην στρέβλωσιν
τῆς φυσιολογίας τῶν τέκνων των. Ἡ μεθοδευ-
μένη διαφήμισις τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπί-
νης ὀντολογίας καὶ φυσιολογίας εἰς ἀώρους
καὶ εὐαισθήτους ἐφήβους ἀποτελεῖ καὶ ἐκζητῶ
τὴν Ὑμετέραν συγγνώμην διὰ τὸν βαρὺν ὅρον
‘ἔγκλημα καθοσιώσεως’ καὶ διαπορῶ εἰλι-
κρινῶς πῶς Ὑμεῖς ὡς πανεπιστημιακὸς καὶ
παιδαγωγὸς ἐπετρέψατε μίαν προδήλως
ἀντιεπιστημονικὴν καὶ ἀντιανθρωπίνην μεθο-
δείαν εἰς βάρος τῶν ἀώρων καὶ σχηματιζομέ-
νων πνευματικῶς καὶ σωματικῶς νέων Ἑλλή-
νων». Τέλος προειδοποιεῖ ὅτι «δὲν θὰ ἐπιτρέψω-
μεν ἐκ προσώπου τῶν γονέων καὶ κηδεμόνων,
οἱ ὁποῖοι μὲ συγκεκριμένον σκοπὸν ἐμπι-
στεύονται τὰ τέκνα των εἰς τὴν ἐκπαιδευτικὴν
προσπάθειαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοιαύτας
δαιμονιώδεις, ἀντιεπιστημονικάς, ὡς ἔχομεν
καταδείξει εἰς τὸ ἡμέτερον πόνημα: ‘Κόσμος:
Ἐξέλιξις ἤ Δημιουργία; Τυχαιότης ἤ πάνσοφος
σκοπιμότης; Φυσικὴ ἐπιλογή, ἤ ἀπερινόητος
Θεία πρόνοια;’, (Πειραιεὺς 2012) καὶ ἀνερματί-
στους στρεβλώσεις τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θίγουν
βαναύσως ἐν ταυτῷ καὶ τὸ συνταγματικῶς
προστατευόμενον ἔννομον δικαίωμά μας τοῦ
ἄρθρου 13 τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς
μας συνειδήσεως, ἡ ὁποία προσβάλλεται κα-
ταφώρως ἀπὸ τὴν καταναγκαστικὴν ἐπιβολὴν
τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας
καὶ τοῦ Θείου Νόμου ‘ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν
αὐτοὺς’ (Γέν. 1,27) καὶ τῆς ἀπενοχοποιήσεως
καὶ προωθήσεως τῶν παρὰ φύσιν ἀσελγειῶν,
αἱ ὁποῖαι κατὰ τὸν Εὐαγγελικὸν Νόμον ἐπιφέ-
ρουν τὴν σχάσιν ἀπὸ τὰς ἀκτίστους ἐνεργείας
τοῦ ἐν Τριάδι Τρισαγίου Θεοῦ (Α΄ Κορ. 6, 9-10)
καὶ ὁδηγοῦν εἰς τὸν πνευματικὸν θάνατον…». 

Σὲ Ἐγκύκλιό του ποὺ ἐξέδωσε στὶς 24 Ἰανουαρί-
ου ἐ.ἔ., διευκρίνισε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σέ-
βεται τὴν προσωπικὴ καὶ ἰδιωτικὴ ζωή κάθε προ-
σώπου, ὡς ὑπεύθυνη ἐλεύθερη ἐπιλογὴ καὶ ὅτι
«δὲν ἔχει πρόθεση οὔτε νὰ ἐπέμβει ρατσιστικά,
οὔτε νὰ ἀναστείλει δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες».
Ὡστόσο ὅμως ἐτόνισε ὅτι «ἡ ἀπενοχοποίηση,
τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπί-
νης ὀντολογίας καὶ φυσιολογίας, μὲ τὴν θε-
σμικὴ ἀναγνώριση τῶν αἰσχίστων παθῶν τῆς
ὁμοφυλοφιλίας σήμερα, τῆς παιδοφιλίας αὔριο
(βλ. Ὁλλανδία) καὶ τῆς κτηνοβασίας μεθαύριο
(βλ. Γερμανία), ἀποτελεῖ ἀσύγγνωστο καὶ τε-
ρατῶδες κακούργημα εἰς βάρος τοῦ αἰωνίου
Θεοῦ καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὸ
ὁποῖο ἐξισώνεται πλήρως μὲ τὴν ὕβρη τῶν Σο-
δόμων καὶ Γομόρρων. Ἡ ἀθῴωση, ὑποστήριξη
καὶ παρουσίαση τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀτίμων
παθῶν ὡς φυσιολογικῆς καταστάσεως καὶ ὡς
ἁπλῆς διαφορετικότητος προσκρούει στὴν παν -
ανθρώπινη συνείδηση, ἡ ὁποία ἀνὰ τοὺς
αἰῶνες γνωρίζει ὡς φυσιολογικὴ σεξουαλικὴ
συμπεριφορὰ τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὸν ἄνδρα
καὶ τὴν γυναίκα, στὸ ἄρσεν καὶ τὸ θῆλυ. Αὐτὴ
εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φυσιολογία καὶ ὀντολογία.
Κάθε ἄλλη σχέση ἀνατρέπει τὴν ἀνθρώπινη
ὀντολογία, ὡς παρὰ φύσιν ἐκτροπή, ἡ ὁποία
δὲν παρατηρεῖται οὔτε καὶ στὰ ζῷα, παρὰ τὰ
κατασκευασθέντα ‘ντοκυμαντὲρς’ τοῦ Σιωνιστι-
κοῦ συστήματος….. Ἰδιαίτερα ἡ Ἁγία Γραφή,
ποὺ ἐκφράζει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δημι-
ουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ σοφοῦ Γνώστη τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει τὴν ὁμοφυ-
λοφιλία ὡς πάθος, ἀτιμία καὶ ἀσχημοσύνη, τὸ
ὁποῖο τιμωρήθηκε αὐστηρὰ μὲ φωτιὰ καὶ θει-
άφι στὴν πόλη τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων.
Γιὰ τὸ σύνολο τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ ὁμοφυλο-
φιλία εἶναι τὸ πιὸ σιχαμερὸ καὶ ἀκάθαρτο ἁμάρ-
τημα καὶ ἀποτελεῖ μεγάλη ἀσέβεια πρὸς τὸν
Θεὸ - Δημιουργό τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἄρσεν καὶ
θῆλυ καὶ βλάσφημη κατάργηση τοῦ Εὐαγγελί-
ου. Ἡ δημόσια προβολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας,

ἐκτός τοῦ ὅτι προσβάλλει τὴν δημόσια αἰδῶ
καὶ τὴν θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει
πρὸς τοὺς νέους μηνύματα ἀνώμαλης σεξουα-
λικῆς συμπεριφορᾶς καὶ ἀποτελεῖ τορπίλη στὰ
θεμέλια της ἑλληνικῆς οἰκογένειας καὶ τῆς κοι-
νωνίας μὲ τὸ ὀξὺ δημογραφικὸ πρόβλημα,
ἀλλὰ καὶ αἰτία ψυχοπαθολογικῶν διαταραχῶν
στὰ παιδιά, ποὺ θὰ ἀνατραφοῦν ἀπὸ ὁμοφυ-
λοφιλικὰ ζεύγη, ὅπως ἐπιδιώκεται». Τέλος καλεῖ
τοὺς γονεῖς τῆς μητροπολιτικῆς του περιφερείας νὰ
δηλώσουν γραπτῶς, συμπληρώνοντας σχετικὸ
ἔντυπο, τὴν ἄρνησή τους νὰ ἐπιτρέψουν στὰ παι-
διά τους νὰ διδαχθοῦν τὴν ἐν λόγῳ θεματικὴ ἑνότη-
τα.  

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας
σὲ ψήφισμα κληρικῶν της ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων
ὅτι «σαφέστατα καὶ ἀπροκάλυπτα τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Παιδείας προωθεῖ στὰ παιδιὰ ἕνα Σοδο-
μισμὸ πολὺ χειροτέρου τύπου ἀπὸ τὴ γνωστὴ
ὁμοφυλοφιλία. …Δηλαδή, ἔκφυλη ἀποδόμηση
κάθε τελευταίου ἴχνους ὑγείας, ψυχικῆς καὶ σω-
ματικῆς. Γκρέμισμα ὄχι μόνο τῶν ἀξιῶν, ἀλλὰ
καὶ αὐτῶν τῶν φυσικῶν νόμων, ποὺ ἰσχύουν
ἀνέκαθεν στὸ ἀνθρώπινο γένος»! 

Ὁμάδα Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Συλλόγων
σὲ πρόσφατο δημοσίευμά τους πολὺ εὔστοχα πα-
ρατηροῦν σχετικὰ μὲ τὸ ἐν λόγῳ θέμα: «Ἀλήθεια,
μὲ τέτοια μαθήματα ἐκπληρώνει ἡ παιδεία τὴ
Συνταγματική της ἀποστολὴ γιὰ ἠθικὴ ἀγωγὴ
τῶν Ἑλλήνων; Ἡ μήπως ἡ ἐφαρμογὴ τέτοιων
προγραμμάτων ὁδηγεῖ τὴ νεολαία μας στὴν
ἠθικὴ ἐξαχρείωση; Ἂν στὴν κρίσιμη ἡλικία τῆς
προεφηβείας καὶ ἐφηβείας, καθὼς τὸ παιδὶ
ἀρχίζει νὰ συνειδητοποιεῖ τὴν ταυτότητά του,
τοῦ ἐνσπείρουμε τὴν ἀμφιβολία, γιὰ τὸ ποιὰ
εἶναι ἡ ταυτότητά του αὐτή, μποροῦμε ἆραγε
νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τοῦ ὑπαρξιακοῦ
κλονισμοῦ, ποὺ τοῦ προκαλοῦμε; Καὶ σὲ περί-
πτωση ποὺ κάποιος ἔφηβος μέσα στὴν ἀνωρι-
μότητα τῆς ἡλικίας του ἐπιλέξει νὰ αὐτοπροσ-
διορίζεται μὲ τὸ ἀντίθετο ἀπὸ τὸ βιολογικό του
φῦλο, μποροῦμε νὰ νοιώσουμε τὸ διχασμὸ
προσωπικότητας ποὺ στὸ ἑξῆς βιώνει; Ἀλή-
θεια, ποιὰ μεγάλη πρόκληση εἶναι σὲ θέση νὰ
ἀντιμετωπίσει στὴ ζωή του ἕνας ἄνθρωπος,
ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ βασιστεῖ ἐσωτερικὰ σὲ μία
στερεὴ ταυτότητα τοῦ ‘ἐγώ’ του; Ἔτσι διαπλά-
θουμε ‘ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες’,
ὅπως ἐπιτάσσει τὸ ἐθνικό μας Σύνταγμα, ἤ μή-
πως μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ παράγουμε χειραγω-
γήσιμα ἀνδράποδα; Μήπως ἀπὸ τέτοια προτι-
μοῦν κάποιοι νὰ συγκροτεῖται στὸ μέλλον ἡ
κοινωνία μας;… Οἱ θεωρίες περὶ κοινωνικοῦ
φύλου καὶ ἔμφυλων στερεοτύπων εἶναι παν-
τελῶς ξένες πρὸς τὴν παράδοσή μας, τὴν πί-
στη μας, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας, τοὺς
θησαυροὺς αὐτούς, στοὺς ὁποίους στηρίζεται
τὸ Ἔθνος μας καὶ στοὺς ὁποίους ὀφείλει νὰ
ἐπιστρέψει ἡ Παιδεία μας, ἂν θέλουμε ὁ τόπος
αὐτὸς νὰ ἐπανέλθει σὲ πορεία προόδου ἀντά-
ξια τῆς Ἱστορίας του». 

Πέραν αὐτῶν δὲν θὰ πρέπει νὰ παραθεωρεῖται
καὶ ἡ ἰατρικὴ πλευρὰ τοῦ θέματος. Ἔγκυρες ἐπι-
στημονικὲς μελέτες ψυχιάτρων δηλώνουν ξεκάθα-
ρα σὲ ψυχιατρικὰ ἐγχειρίδιά τους, ὅτι οἱ ὁμοφυλό-
φιλοι παρουσιάζουν πολὺ συχνότερα κατάθλιψη,
ἀπόπειρες αὐτοκτονίας, γενικευμένη ἀγχώδη δια-
ταραχή, διαταραχὴ διαγωγῆς, χρήση οὐσιῶν καὶ
ἀλκοολισμό. Ἐπίσης οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄνδρες πα-
ρουσιάζουν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ μεταδιδόμενα
νοσήματα, ὅπως σύφιλη, γονόρροια, ἡπατίτιδα B
καὶ C,  ἕρπητα γεννητικῶν ὀργάνων  καὶ AIDS,
καθὼς καὶ ὁρισμένους τύπους καρκινωμάτων. Ἡ
διάσημη ἑλληνίδα ψυχίατρος κ. Καλλιόπη Προκο-
πάκη σὲ σχετικὴ μελέτη της ἀναφέρει ὅτι «ἡ ὁμο-
φυλοφιλία συμπεριλήφθηκε ὡς ψυχιατρικὴ
διαταραχή, (κοινωνιοπαθητικὴ διαταραχὴ προ-
σωπικότητας), στὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ Δια-
γνωστικοῦ καὶ Στατιστικοῦ Ἐγχειριδίου τῶν
Ψυχιατρικῶν Διαταραχῶν τῆς Ἀμερικανικῆς
Ψυχιατρικῆς Ἑταιρείας, τὸ 1952». 

Μία ἄλλη σημαντικὴ παράμετρος τοῦ θέματος,
ποὺ δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει, εἶναι τὸ γεγονὸς
ὅτι ὁ φορέας ποὺ σχεδίασε τὸ ὅλο Πρόγραμμα
εἶναι ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση μὲ τὸν τίτλο
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ», ποὺ αὐτοχαρακτηρίζεται ὡς «Κέν-
τρο Πληροφόρησης καὶ Τεκμηρίωσης γιὰ τὸ
Ρατσισμό, τὴν Οἰκολογία, τὴν Εἰρήνη καὶ τὴ Μὴ
Βία». Οἱ δὲ διασυνδέσεις τῆς συγκεκριμένης
Ὀργανώσεως μὲ αὐτὲς τῶν ΛΟΑΤ φανερώνουν
τὸν προσανατολισμό της.

Ἀπὸ ὅ,τι πληροφορηθήκαμε, μετὰ τὶς θυελλώ-
δεις ἀντιδράσεις ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ Ἱερὲς Μη-
τροπόλεις, Ὀρθοδόξους Συλλόγους, ἐκπαιδευτι-
κούς, Συλλόγους Γονέων καὶ κηδεμόνων, γονεῖς
καὶ μαθητές, τὸ Ὑπουργεῖο ἀναγκάσθηκε τελικὰ νὰ
τροποποιήσει τὸ περιεχόμενο τοῦ τρίτου θεματικοῦ
ἄξονα καὶ νὰ δηλώσει ὅτι αὐτὸ θὰ ἑστιασθεῖ στὶς
σχέσεις τῶν δύο φύλων. Ὡστόσο πιστεύουμε ὅτι
ὑποχώρηση τοῦ Ὑπουργείου εἶναι προσωρινή, γι’
αὐτὸ καὶ θὰ πρέπει οἱ πάντες νὰ ἐπαγρυπνοῦμε. 

Οἱ μέχρι τώρα γενόμενες σχετικὲς ἀνακοινώσεις καὶ
δημοσιεύσεις πιστεύουμε ὅτι καλύπτουν ἀπὸ ὅλες τὶς
πλευρὲς τὸ θέμα καὶ ἑπομένως δὲν θεωροῦμε σκόπι-
μο νὰ προσθέσουμε τίποτε περισσότερο. 

Κλείνοντας, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἑνώσουμε καὶ ἐμεῖς
μὲ ὅλους τούς παραπάνω φορεῖς καὶ πρόσωπα
τὴν ἰδικὴ μας πενιχρὴ φωνή, ὡς μία ἐλάχιστη συμ-
βολὴ στὸν συνεχῆ, πολύπλευρο καὶ κατὰ πάντα
ἀξιέπαινο ἀγώνα ποὺ διεξάγουν, ὅσοι ἀσχολοῦνται
μὲ τὰ θέματα τῆς παιδείας καὶ παίζουν κάποιο
ἐνεργὸ ρόλο σ’ αὐτά. Κάνουμε δραματικὴ ἔκκληση
πρὸς τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, νὰ λάβει ἐπίσημη
θέση στὸ ἐν λόγῳ θέμα. Μὲ ἀγωνία περιμένει ὁ
πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ τὴν δυναμικὴ παρέμβασή
της στὸ Ὑπουργεῖο γιὰ τὴν ὁλοσχερῆ, ὁριστικὴ καὶ
ἀμετάκλητη ἀπόσυρση τοῦ τρίτου θεματικοῦ ἄξονα
γιὰ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες».  Καλοῦμε τοὺς
καθηγητὲς Γυμνασίου, νὰ ἀντιδράσουν συλλογικὰ
καὶ νὰ μὴ δεχθοῦν νὰ διδάξουν τὸν συγκεκριμένο
θεματικὸ ἄξονα, ἐπικαλούμενοι τὰ ἄρθρα τοῦ Συν-
τάγματος, ποὺ καθορίζουν τοὺς στόχους τῆς παι-
δείας, πρὸς τοὺς ὁποίους εἶναι τελείως ξένος ὁ ὡς
ἄνω θεματικὸς ἄξονας. Καλοῦμε τοὺς γονεῖς τῶν
μαθητῶν Γυμνασίου νὰ ἐκφράσουν στὸν Διευ-
θυντὴ τοῦ σχολείου τῶν παιδιῶν τους τὴν ἀντίθεσή
τους στὴ διδασκαλία γιὰ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότη-
τες», νὰ κινητοποιήσουν τὸν Σύλλογο Γονέων καὶ
Κηδεμόνων σὲ κοινὴ ἀντίδραση, καθὼς ἐπίσης νὰ
καταθέσουν στὸ σχολεῖο Δήλωση Ἀπαλλαγῆς τῶν
παιδιῶν τους ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τοῦ συγκε-
κριμένου ἄξονα, ἀσκώντας τὸ δικαίωμά τους
ποὺ προβλέπεται ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβα-
ση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ).
Τὴ Δήλωση Ἀπαλλαγῆς μποροῦν οἱ γονεῖς νὰ τὴν
ἀναζητήσουν στὸ Διαδίκτυο. Κάνουμε τέλος ἔκκλη-
ση σὲ κάθε πιστό, νὰ κάνει θερμὴ προσευχή, πρὸς
τὸ Θεό, νὰ γίνει ἵλεως, πρὸς τὴ σύγχρονη ἀποστα-
τημένη ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία μὲ τὴν πνευματικὴ
καὶ ἠθική της ἀποστασία, ἀναβίωσε τὶς «ἡμέρες
τοῦ Νῶε» καὶ τὴν κοινωνία τῶν «Σοδόμων καὶ
Γομόρρων», ὡς ἀνησυχητικὰ φαινόμενα τῶν
ἐσχάτων καιρῶν! Ἐπὶ αὐτοῦ ὁ νεοφανής ἅγιος
Παΐσιος εἶχε προειδοποιήσει: «Μία εἶναι ἡ ἀξία
τῆς ζωῆς, ἡ οἰκογένεια. Μόλις σβήσει ἡ οἰκογέ-
νεια θὰ σβήσει καὶ ὁ κόσμος»!

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων
καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
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Ἁγιορείτης Μοναχός Γέροντας
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (Μπιλάλης)  

(1932 – † 4. 6. 2014)
Τρία χρόνια ἀπό τήν κοίμησίν του
Τελέσθηκε, τό Σάββατο

10 Ἰουνίου 2017, τό τριε-
τές ἱ. Μνημόσυνο τοῦ ἀει-
μνήστου π. Νικοδήμου
Μπιλάλη, ἀπό τούς Συλ-
λόγους «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
Π Ο Λ Υ Τ Ε Κ Ν Ω Ν »
(Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί «Ὁ Ἅγιος
Νικόδημος Ἁγιορείτης»,
στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγῆς, ὁδ. Ἀκαδημίας,
Ἀθήνα. Ὁ Γέροντας
ὑπῆρξε ὁ Ἱδρυτής καί ἡ
«ψυχή» τῶν δύο Συλλό-
γων.

Τοῦ ἱ. Μνημοσύνου χο-
ροστάτησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Κα-
τάνγκας κ. Μελέτιος (Γρη-
γοριάτης), παλαιός φίλος
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα.
Συμμετεῖχαν 12 καί πλέον
Ἱερεῖς ἀπό τήν Ἀττική, ἀλλά καί ἀπό τήν Ἐπαρχία. Ἐπιμνημόσυνους
λόγους ἐκφώνησαν ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μελέτιος, ὁ Πρόεδρος τῆς
Π.Ε.ΦΙ.Π. κ. Ἀντώνιος Ἀντωνίου, ὁ Ἀντιπρόεδρός της Ἀρχιμ. π. Νε-
κτάριος Ζιόμπολας καί ὁ τ. Πρόεδρος Πολυτέκνων Ρόδου π. Κυρια-
κός Μανέττας. Παρέστησαν συγγενεῖς τοῦ Γέροντα, πολλοί Φίλοι
τῶν Πολυτέκνων καί γνωστοί του, ἀλλά καί ἀρκετοί Πολύτεκνοι μέ
τά ἀξιαγάπητα παιδιά τους, τά ὁποῖα ἔδωσαν μιά νότα αἰσιοδοξίας
καί ἐλπίδας.

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας μέσῳ τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.,
«Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ὁμιλιῶν, συνεν-
τεύξεων, ἀλλά καί προσωπικῶν του ἐπαφῶν, ἐπί 46 ἔτη ἀνέδειξε
τήν ἡρωική Πολύτεκνη Οἰκογένεια, τήν ὁποία προσφυῶς χαρακτή-
ριζε ὡς τό μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ. Παράλ-
ληλα ἐνημέρωνε ὀρθόδοξα καί ὑπεύθυνα γιά τό ἱερό Μυστήριο τοῦ
ὀρθοδόξου Γάμου καί τῆς τεκνογονίας. Ἦταν σφοδρός πολέμιος
τῶν φονικῶν ἐκτρώσεων καί τῆς ἐφάμαρτης ἀντισύλληψης. Ὑπῆρξε
ἐκ τῶν πρώτων δημογράφων καί ἀπό πολύ νωρίς ἔκρουε τόν κώ-
δωνα τοῦ κινδύνου γιά τόν καταστροφικό δημογραφικό μας κατή-
φορο. 

Ταυτόχρονα, κινούμενος ἀπό τή μεγάλη του ἀγάπη πρός τό ἱερό
πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου ἵδρυσε τόν ὁμώνυ-
μο Σύλλογο. Μέσῳ τοῦ Συλλόγου προώθησε καί διέδωσε τήν ἱ. μνή-
μη τοῦ μεγάλου κολλυβᾶ Ἁγίου. Ἐξέδωσε τόν «Πρωτότυπο Βίο» τοῦ
Ἁγίου Νικοδήμου, ἀπό ἀνέκδοτο χειρόγραφο του Ἁγίου Ὄρους, τόν
ὁποῖο καί πρόσφερε δωρεάν (πάνω ἀπό 100.000 ἀντίτυπα μέχρι
σήμερα). Ἀνήγειρε, μέ προσωπική του ἐπιστασία, τόν πρῶτο ἱ. Ναό
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στόν τόπο
ὅπου εἶχε ταφεῖ ὁ Ἅγιος. Συμμετεῖχε δέ ὡς εἰδικός περί τοῦ Ἁγίου σέ
πολλά ἁγιονικοδημικά συνέδρια.

Ὑπῆρξε ἕνας μεγάλος ἐκκλησιαστικός ἄνδρας, ἡ κοίμηση τοῦ
ὁποίου ἄφησε δυσαναπλήρωτο κενό. Πιστεύουμε ὅμως, ὅτι θά βρί-
σκεται πάντα, μέ τίς προσευχές του πρός τόν Πανάγαθο Θεός μας,
κοντά στούς ἀγαπημένους του Πολυτέκνους, ἀλλά καί στούς Συλ-
λόγους πού ὁ ἴδιος ἵδρυσε μέ πόνο καί πολύ κόπους. Αἰωνία του ἡ
Μνήμη!

Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
«Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης» καί Διευθυντής τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.
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Ἐκβιάζουν τοὺς Ἱεράρχας Κυβέρνησις καὶ «Καιρός»
γματική, γιατί δὲν περίμενε, ὅπως ὄφειλε νὰ πρά-
ξει, τὴ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπι-
κρατείας. Ἡ ἀπόφασή του, ἐπίσης, εἶναι ἀντιδημο-
κρατική, γιατί προκλητικὰ ἀγνόησε τὸν Ὀρθόδοξο
ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-
γων (ΠΕΘ), ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τὴ συντριπτικὴ
πλειοψηφία τῶν Θεολόγων. Μὲ τὴ συνεργασία ὀλι-
γάριθμων Θεολόγων, ποὺ ἐνεργοῦν σύμφωνα μὲ
τὶς ἀτομικές τους πεποιθήσεις, ἔσπευσε νὰ «νομι-
μοποιήσει» καὶ νὰ δημιουργήσει «τελεσμένο κα-
θεστὼς» γιὰ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν, ποὺ
ἔχουν συγκρητιστικὸ χαρακτήρα καὶ καταστρατη-
γοῦν συνταγματικὰ δικαιώματα τῶν ἑλλήνων
ὀρθοδόξων μαθητῶν – πολιτῶν ἐφόσον ἐπιβάλ-
λονται, ρατσιστικά, μόνο σὲ αὐτοὺς καὶ ὄχι στοὺς
ἀλλόθρησκους μαθητές, διαπράττοντας ἔτσι καὶ τὸ
συνταγματικὸ ἀδίκημα τῆς ἀνισονομίας. Τὰ Προ-
γράμματα αὐτὰ ἀλλοιώνουν καὶ καταργοῦν τὸν
ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν, ἀναμειγνύοντας, μὲ ἰδιότυπο τρόπο,
τὴν Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία μὲ διδασκα-
λίες θρησκειῶν, στοχεύοντας στὴ διάδοση τῆς ἀτο-
μικῆς θρησκείας, ποὺ θὰ εἶναι προϊὸν συγκρητι-
σμοῦ καὶ σύγχυσης, μέσῳ τοῦ καλλιεργούμενου
σχετικισμοῦ, ποὺ προκύπτει ἀπὸ  ὅλο αὐτὸ τὸ πο-
λυθρησκειακὸ συνονθύλευμα. 

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἔρχεται σὲ Εὐθεῖα ἀντίθεση μὲ
τὸ Σύνταγμα (ἄρθρο 3 & 1, ἄρθρο 13 & 1,2, ἄρθρο
16 & 2), μὲ τὴ Διεθνῆ Σύμβαση τῆς Ρώμης τῆς 4ης
Νοεμβρίου 1950 "περὶ προασπίσεως τῶν δικαιω-
μάτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθε-
ριῶν" (εἰδικότερα μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ 1ου Προσθέ-
του Πρωτόκολλου αὐτῆς), μὲ τὴ διάταξη τῆς πργ.1
τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ν. 1566/1985 [ΦΕΚ Α 167] καὶ μὲ
μία σειρὰ ἀκυρωτικῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων
(ὅπως ΣτΕ 3356/95, ΣτΕ 2176/1998, ΔΕΦ Χαν.
115/2012)1. Ἀντὶ νὰ ἐφαρμόσει ὁ Ὑπουργός, ὅπως
ἔχει ὑποχρέωση, τὰ προβλεπόμενα ἐκ τοῦ νόμου
καὶ νὰ ἐκδώσει βιβλία γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, μὲ γνώμονα τὴν ὡς ἄνω ἐκ τοῦ Συντάγμα-
τος ἐπιβαλλόμενη ἐπιταγὴ καὶ τὸν ἐκτελεστικὸ
αὐτοῦ ν. 1566/1985 (ΔΕΦ Χαν. 115/2012, σελ. 23),
ἐνέκρινε τὴν ἐκτύπωση καὶ διανομὴ στοὺς μα-
θητὲς/τριες διδακτικοῦ ὑλικοῦ (φάκελος τοῦ μα-
θητῆ), σύμφωνα μὲ τὰ συγκρητιστικὰ Προγράμμα-
τα Σπουδῶν, ἀντὶ τῶν συνταγματικὰ καὶ δικαστικὰ
κατοχυρωμένων μὲ Ὀρθόδοξο προσανατολισμὸ
βιβλίων.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἔρχεται, ἐπίσης, σὲ ἀντίθε-
ση μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστη-
ρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὑπόθεση Fol-
gero and Others κατὰ Νορβηγίας, τῆς 29ης Ἰουνί-
ου 2007 (προσφυγὴ Νο 15472/02), ποὺ δημοσι-
εύεται σὲ ἑλληνικὴ μετάφραση στὸ περιοδικὸ
«Ἐπιθεώρησις Δημοσίου καὶ Διοικητικοῦ Δικαίου»
2009 σελ. 257, ἡ ὁποία καταδικάζει τὴ Νορβη-
γία, διότι εἰσήγαγε στὰ δημόσια σχολεῖα μάθη-
μα Θρησκευτικῶν μὲ ὕλη πολυθρησκειακή, ἡ
ὁποία δημιουργεῖ σύγχυση στοὺς μαθητὲς καὶ
τοὺς ἀποπροσανατολίζει. Παραβιάζεται ἔτσι τὸ
ἄρθρο 2 τοῦ 1ου Προσθέτου Πρωτόκολλου τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμά-
των, ποὺ ἐπιβάλλει στὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη νὰ διδά-
σκουν ὡς ὕλη τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
τὴν ἀνταποκρινόμενη στὶς θρησκευτικὲς καὶ φιλο-
σοφικὲς πεποιθήσεις τῶν γονέων (Σημ. ἡ ἐπίσημη
θρησκεία τῆς Νορβηγίας εἶναι ἡ Προτεσταντικὴ-
Λουθηρανή). Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτή, δὲν ἔλαβε ὑπ’
ὄψιν του ὁ Ὑπουργὸς ὅτι ἡ διδασκαλία τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἰδιαίτατα τοῦ ἀμιγῶς
Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ, ἀκριβῶς ἐπειδὴ προσ -
φέρει ξεκάθαρες ἀξίες καὶ στόχους πνευματικοὺς -
ὄχι πολυθρησκειακὰ συγκεχυμένους - ἀποτελεῖ
παράγοντα ἀποτρεπτικό τοῦ ἐγκλήματος, ὅπως
δέχονται οἱ διαπρεπέστεροι τῶν ἑλλήνων καὶ ἀλλο-
δαπῶν ἐγκληματολόγων. Ἡ ἀπόφασή του, ἐξάλ-
λου, νὰ εἰσαγάγει τὴ διδασκαλία τοῦ πολυθρη-
σκειακοῦ μαθήματος εἶναι γενικὴ καὶ ὄχι εἰδικὴ καὶ
ἄρα ἐκδόθηκε καθ’ ὑπέρβαση νομοθετικῆς ἐξου-
σιοδοτήσεως, δηλαδὴ καθ’ ὑπέρβαση τοῦ ἄρθρου
1 τοῦ ν.1566/1985, ὁ ὁποῖος ἐκδόθηκε κατ’ ἐφαρ-
μογὴ τοῦ ἄρθρου 16 & 2 τοῦ Συντάγματος.

Ἡ ἀπόφαση τοῦ κ. Γαβρόγλου νὰ ἐκδώσει τὸ
ὑλικὸ γιὰ τὸν μαθητὴ («φάκελοι»), ὅπως ἐπίσης καὶ
ἡ ἀπόφασή του νὰ διεξάγει ἐπιμορφώσεις τῶν Θε-
ολόγων, ἐνῷ ἀκόμη διεξαγόταν ὁ διάλογος μὲ τὴν
Ἐκκλησία, ἀποδεικνύει τὸν ἐμπαιγμὸ τοῦ κλάδου
τῶν Θεολόγων. Γιατί, εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ φάκελοι
δὲν φτιάχτηκαν μετὰ τὸ πέρας τοῦ διαλόγου, ἀλλὰ
ἦταν ἤδη ἕτοιμοι γιὰ ἐκτύπωση! Μὲ τὴν ὡς ἄνω
ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ, κατὰ παράβαση τῶν δη-
μοσίων συμφωνιῶν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν
Πρωθυπουργὸ γιὰ διάλογο «ἐκ τοῦ μηδενός», καὶ
ἐνῷ ἀκόμη ἐξελισσόταν ὁ διάλογος μεταξὺ τοῦ
Ὑπουργείου καὶ τῆς Ἐκκλησίας, γίνεται ὁλοφάνερα
μία μεθοδευμένη προσπάθεια:

α) Νὰ ἐκβιασθεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
ὥστε νὰ ἀποδεχθεῖ ὡς τετελεσμένο γεγονὸς τὰ νέα
πολυθρησκειακὰ Προγράμματα, τὰ ὁποῖα ἡ
πλευρὰ τοῦ Ὑπουργείου ἐπιχειρεῖ νὰ τὰ περάσει
ὡς «ὀρθόδοξα», παρὰ τὶς ἐκπεφρασμένες ἀρνη-
τικὲς θέσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, τῆς Ἱεραρχίας καὶ
τῆς μεγάλης πλειονότητας τῶν Θεολόγων.

β) Νὰ προεξοφληθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ διεξα-
γόμενου διαλόγου μεταξὺ Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας
(ὁ διάλογος, σύμφωνα μὲ δηλώσεις Ἱεραρχῶν, θὰ
περατωθεῖ, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τοποθετηθεῖ ἐπισή-
μως καὶ ἐγγράφως ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων τοῦ
διαλόγου).

Τὰ ἐρωτήματα τῶν Θεολόγων τῆς ΠΕΘ ποὺ
προκύπτουν ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω, εἶναι σαφῆ: 

• Ὁ κ. Γαβρόγλου θεωρεῖ ὅτι ἡ θέση τοῦ Ὑπουρ-
γοῦ καὶ ἡ κοσμικὴ ἐξουσία ποὺ ἀπορρέει ἐξ αὐτῆς,
τοῦ δίνουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐμπαίζει ἕνα ὁλόκληρο
ἐπιστημονικὸ κλάδο;

• Θεωρεῖ ὅτι ἀποτελεῖ δημοκρατικὴ διαδικασία ἡ
συμπαιγνία του μὲ μία μικρὴ μερίδα Θεολόγων, γιὰ
νὰ ἐπιβάλει τὴν ἀποδόμηση τῆς χριστιανικῆς πί-
στης στὸν ἑλληνικὸ λαό; Αὐτὴ τὴ μορφὴ δημοκρα-
τίας ἐπιλέγει;

• Θεωρεῖ ὅτι εἶναι ἔντιμο νὰ διαμηνύει ψεύδη,
μέσῳ τῶν Συμβούλων του, ὅτι ὁ διάλογος μὲ
τὴν Ἐκκλησία ἔχει τελειώσει καὶ ἔχει ἐπέλθει
συμφωνία; Μήπως ἀγνοεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀπο-
φαίνεται συνοδικῶς καὶ δὲν ὑπάρχει καμία τέ-
τοια ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας; Ἢ
μήπως θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῶν Ἐπισκόπων
εἶναι εὔκολα χειραγωγήσιμη, ὥστε δὲν χρει-
άζεται νὰ χάνεται χρόνος;

• Γιατί ψεύδεται καὶ παραπλανεῖ τοὺς Θεολό-
γους, τὴν ὥρα ποὺ μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
διαλόγου (καὶ συγκεκριμένα ὁ Μητρ. Μεσογαί-
ας καὶ Λαυρεωτικῆς, κ. Νικόλαος) δήλωσε σὲ
συναδέλφους ὅτι «Δὲν ἔχει ὑπογραφτεῖ τίποτα
– ὅλα θὰ ἔλθουν στὴν Ἱεραρχία καὶ θὰ ἐξετα-
σθοῦν ἀπὸ αὐτήν». Μάλιστα τὰ μέλη τῆς Ἐπι-
τροπῆς τῆς Ἱεραρχίας στὸν διάλογο μὲ τὸ Ὑπουρ-
γεῖο, ἐξέφρασαν, ὅπως ἀναφέρει ὁ Μητροπολίτης
Ὕδρας στὴν εἰσήγησή του στὴν Ἱεραρχία (9-3-
2017), ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν «φάκελο τοῦ μαθητῆ»,
ὁ δὲ Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομος:
«Ἐξέφρασε σοβαρὰς ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν ἐκδοθη-
σόμενο Φάκελο Ὑλικοῦ, θεωρώντας ὅτι θὰ δημι-
ουργήσει περισσότερα προβλήματα ἀντὶ νὰ ἐπιλύ-
σει», καὶ ἐξήγησε λέγοντας ὅτι, «ὅταν ὑπάρχουν
δομικὰ καὶ μεθοδολογικὰ προβλήματα στὸ ὅλο

ΠΣ…, ὁ Φάκελος θὰ εἶναι δύσχρηστος καὶ γιὰ τοὺς
μαθητὲς καὶ γιὰ τοὺς καθηγητές, γιατί θὰ παρου-
σιάζει τὰ ἴδια δομικὰ προβλήματα ποὺ παρουσιά-
ζουν καὶ οἱ ὑποδείξεις ποὺ ἔχουν δοθεῖ ἤδη στοὺς
καθηγητές».

• Δηλώνει ἀκόμη ὁ κ. Γαβρόγλου ὅτι ὁ προσανα-
τολισμὸς τοῦ νέου Προγράμματος εἶναι τέτοιος
ποὺ καταλήγει νὰ «ἀπευθύνεται σὲ ὅλους». Ζη-
τᾶμε νὰ μᾶς κοινοποιήσει τὰ σχετικὰ αἰτήματα
ποὺ τοῦ ἔχουν ἀπευθύνει οἱ ὀργανωμένες θρη-
σκευτικὲς κοινότητες στὴν Ἑλλάδα. Τὸν ἔχουν
διαβεβαιώσει ὅτι τὰ νέα Προγράμματα καλύ-
πτουν τοὺς ἀλλόθρησκους μαθητὲς καὶ δὲν θὰ
ὑπάρχουν ἀπαλλαγὲς ἀλλοθρήσκων; 

• Ἔχει κάνει διάλογο (οὐσιαστικὸ καὶ ὄχι προ-
σχηματικό), πρὶν τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιχείρησε; Ἂν
εἶχε ἔστω καὶ τὴ στοιχειώδη γνώση γιὰ τὸ πῶς συν-
τάσσονται Ἀναλυτικὰ Προγράμματα, θὰ γνώριζε
ὅτι ὁ διάλογος προηγεῖται, δὲν ἕπεται. Μάλιστα,
αὐτὸς γίνεται μὲ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερόμενους φο-
ρεῖς καὶ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες, ἂν τὸ μά-
θημα, ὅπως ἰσχυρίζεται, «ἀπευθύνεται σὲ ὅλους».
Ἐκεῖνος τί εἴδους «διάλογο» ἔκανε, ὅταν μὲ ἐντολές
του, πρῶτα συντάσσονται τὰ Προγράμματα καὶ
μετὰ «συζητοῦνται»; Τί εἴδους διάλογο κάνει, ὅταν
τὴν ὥρα ποὺ συζητᾶ μὲ τὴν Ἐκκλησία, ξεκινᾶ ἐπι-
μορφώσεις καὶ ἐκτυπώνει τὸ διδακτικὸ ὑλικό; 

Στὰ τελευταῖα ἐρωτήματα, καταλαβαίνουμε τὴν
«ἀνάγκη» νὰ γίνουν ὅλα γρήγορα, ὥστε νὰ κατα-
ναλωθοῦν τὰ ΕΣΠΑ. Καί, φυσικά, δὲν θὰ εἶναι κα-
μία ἔκπληξη γιὰ κανένα μας, ὅταν θὰ δοῦμε τὰ ἴδια
καὶ τὰ ἴδια ὀνόματα νὰ ἐπαναλαμβάνονται στὰ συγ-
κεκριμένα ἔργα. 
Γιὰ ὅλα αὐτὰ ἡ ΠΕΘ:

• Ἐπιμένει στὴν ἀπόσυρση τῶν παρόντων Προ-
γραμμάτων καὶ στὴ σύνταξη νέων.

• Καταγγέλλει τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ
Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου γιὰ τὴν ἐκτύπωση τοῦ
νέου διδακτικοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρη-
σκευτικῶν. 

• Ζητᾶ τὴν ἔκδοση ἄμεσα νέας ἀπόφασης ἀνα-
φορικὰ μὲ τὴν ἐκτύπωση τοῦ διδακτικοῦ ὑλικοῦ, μὲ
βάση τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους τῆς ἑλληνικῆς
Πολιτείας ἀλλὰ καὶ τὰ προτάγματα τῆς δημοκρα-
τίας.

• Προτείνει ὡς ἔσχατη λύση τὴν ἐκτύπωση καὶ
διανομὴ τῶν ἤδη ὑπαρχόντων βιβλίων τοῦ
2006, μέχρι νὰ γραφοῦν, μὲ τὴ συναίνεση ὅλων
τῶν ἐνδιαφερόμενων πλευρῶν, νέα βιβλία.

Ἂν τὸ Ὑπουργεῖο δὲν ἀποδεχθεῖ τὶς παραπάνω
δημοκρατικὲς καὶ ἀξιοπρεπεῖς προτάσεις γιὰ τὴν
ἄρση τοῦ ἀδιεξόδου, τότε αὐτὸ θὰ εἶναι ἔμπρακτη
ἀπόδειξη ὅτι: 

1. Ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἐνδιαφέρεται
γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθή-
ματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ στοχεύει στὴν
πνευματικὴ ἀποδόμηση τῆς ὀρθόδοξης πίστης
τῶν παιδιῶν τῶν Ἑλλήνων,

2. Τὸ συγκυβερνῶν κόμμα τῶν ΑΝΕΛ ἐξαπατᾶ
τὸν Ὀρθόδοξο ἑλληνικὸ λαό, προφασιζόμενο θρη-
σκευτικὴ εὐλάβεια, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα
συνταυτίζεται μὲ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ κομματικοῦ «κρά-
τους» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. 

3. Βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἡ γκεμπελικὴ καὶ φασι-
στικὴ προσπάθεια ἑνὸς ἰδεοληπτικοῦ, ὀρθόδοξου-
χριστιανοφοβικοῦ καθεστῶτος, ποὺ ἔχει στὸ στό-
χαστρό του τὴν πίστη τοῦ Ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ
λαοῦ.

Ἡ ΠΕΘ δηλώνει ὅτι θὰ συνεχίσει μαχητικότερα
νὰ ἀγωνίζεται, μὲ σταθερότητα στὶς ὀρθόδοξες χρι-
στιανικές της ἀρχές, γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἀπόσυρση
τοῦ πολυθρησκειακοῦ συνονθυλεύματος ποὺ φέ-
ρει τὴν ὀνομασία «νέα Προγράμματα Σπουδῶν
στὰ Θρησκευτικά», τὰ ὁποῖα οἱ Θεολόγοι δὲν θὰ
ὑλοποιήσουν, διότι δὲν μποροῦν νὰ ἐφαρμόσουν
προδήλως ἀντισυνταγματικὲς διοικητικὲς ἐντολές,
ὅπως ἐπιβάλλουν οἱ σχετικὲς διατάξεις τοῦ δημοσι-
οϋπαλληλικοῦ κώδικα συντρεχούσης, ἅμα καὶ τῆς
ἀντίστοιχης πειθαρχικῆς εὐθύνης, μὴ ἀποκλειομέ-
νης καὶ τῆς ποινικῆς τοιαύτης, σύμφωνα μὲ τὶς Συν-
ταγματικὲς ἐπιταγές2.

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
Σημειώσεις:

1. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἔρχε-
ται, σὲ Εὐθεῖα ἀντίθεση μὲ μία σειρὰ ἀκυρωτικῶν
δικαστικῶν ἀποφάσεων (ὅπως ΣτῈ 3356/95, ΣτῈ
2176/1998, ΔΕΦ Χᾶν. 115/2012, ὅπου κρίνεται ὅτι:

α. Μεταξὺ τῶν σκοπῶν «τῆς παρεχομένης στὰ
σχολεῖα παιδείας εἶναι καὶ ἡ "ἀνάπτυξη", σὲ τουλά-
χιστον ἐπαρκῆ βαθμόν, τῆς θρησκευτικῆς συνειδή-
σεως τῶν ἑλληνοπαίδων σύμφωνα («προεχόντως»
σελ. 19) πρὸς τὶς ἀρχὲς τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανι-
κοῦ δόγματος.

β. Ἡ διδασκαλία αὐτὴ εἶναι, ὡς ἐκ τούτου, ὑπο-
χρεωτική, ὅπως ἐπίσης εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ ἡ πα-
ρακολούθηση ἀπὸ τοὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἀνή-
κουν εἰς τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία
(σελ. 13) τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. 

γ. Τὸ μάθημα αὐτό, «ἐνόψει τῶν ἐκτεθέντων»
πρέπει νὰ διδάσκεται σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς
ὀρθόδοξης χριστιανικῆς θρησκείας (βλ.
ΣτΕ3356/1995, 3533/1986) καὶ ἐπὶ ἱκανὸ ἀριθμὸ
ὡρῶν διδασκαλίας ἑβδομαδιαίως (μὲ τὶς προανα-
φερθεῖσες ἀποφάσεις γίνεται παραπομπὴ καὶ στὶς
διατάξεις τῶν ἄρθρων 1 παρ. 2, 5 παρ. 1 ἐδάφ. α, 6
παρ. 2 ἐδάφ. β τοῦ ν.1566/1985, ΦΕΚ Α 167 καὶ 2
παρ. 2, 3 παρ. 3 καὶ 4 τοῦ Π.Δ. 47911995, ΦΕΚ Α
170)» (σελ. 14).

δ. «Προκειμένου νὰ τύχει ἐφαρμογῆς ἡ διάταξη
τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος καὶ νὰ κα-
ταστεῖ δυνατὴ ἡ «ἀνάπτυξις», σὲ τουλάχιστον
ἐπαρκῆ βαθμό, τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν
προαναφερθέντων μαθητῶν καὶ μάλιστα σύμφωνα
πρὸς τὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστης,
ἐπιβάλλεται ὅπως ἡ Πολιτεία, μὲ τὴ λήψη τῶν κα-
ταλλήλων, κατὰ περίπτωση, νομοθετικῶν καὶ κα-
νονιστικῶν μέτρων, ἐξασφαλίζει τὴ διδασκαλία
τοῦ κατὰ τὰ ἄνω μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν
στοὺς ἐν λόγῳ μαθητές, ὅπως μὲ τὴν κατάρτιση
τῶν Προγραμμάτων διδασκαλίας μὲ ὕλη, σύμφω-
να μὲ τὸ δόγμα τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἐπὶ
ἱκανὸν ἀριθμὸ ὡρῶν διδασκαλίας ἑβδομαδιαίως
κλπ.» (σελ.16).

2. Σύμφωνα, μὲ τὰ ἄρθρα 95 & 5 τοῦ Συντάγμα-
τος, 50 & 4 τοῦ ΠΔ 18/1989, 1, 2, 3 καὶ 5 τοῦ Νόμου
3008/2002, 23, 24, 25 & 1, 2 καὶ 3 ἐδάφιον 1, 106, 107
καὶ 110 & 1 τοῦ ὑπαλληλικοῦ κώδικα (Νόμος
3528/2007), ὅσων θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ τοὺς ἐξαναγ-
κάσουν, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο, σὲ ἐνέργειες προ-
δήλως ἀντισυνταγματικὲς καὶ παράνομες. Στὴν πε-
ρίπτωση αὐτὴ ἐννοοῦνται συγκεκριμένες ἐνέργει-
ες, ποὺ τυχὸν θὰ πιεστοῦν ὑπηρεσιακὰ νὰ διαπρά-
ξουν οἱ θεολόγοι, ἀντίθετες τόσο στὶς διατάξεις
τῶν ἄρθρων 16 & 2, 3 & 1 καὶ 2 καὶ 13 & 2 ἐδάφιο γ,
τοῦ Συντάγματος καὶ σ’ ἐκεῖνες τῶν ἄρθρων 1 & 1α
καὶ 6 & 2 ἐδάφιο β, τοῦ Νόμου 1566/1985 καὶ τοῦ
ἄρθρου 4 τοῦ Α.Ν. 1363/1938, ὅσο καὶ στὴ σύμφω-
νη μὲ τὶς διατάξεις αὐτὲς σταθερὴ Νομολογία τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ στὴν σχετικῶς
πρόσφατη 115/2012 Ἀκυρωτικὴ ἀπόφαση τοῦ Τρι-
μελοῦς Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.
ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ...

εὐρύτερα οἱ ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς Συνόδου, ὥστε νὰ γί-
νουν κτῆμα τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν». Ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πα-
τριάρχη, τὸν ἐνημέρωσε γιὰ τὴν αὐριανὴ σημαντικὴ
ἐκδήλωση ποὺ διοργανώνει ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ μὲ θέμα
«Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καὶ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος», ἐνῶ ἀναφέρθηκε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύν -
οδο χαρακτηρίζοντάς την ἕνα μεγάλο γεγονός. Τόνισε,
πὼς «ὕστερα ἀπὸ τόσους αἰῶνες καὶ τόσες προσπάθει-
ες συναντηθήκαμε καὶ ἂν φτάσαμε σὲ αὐτὸ τὸ ἀποτέλε-
σμα ὀφείλεται στὶς δικές σας προσπάθειες». Ἀναφέρθη-
κε στὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς ὅσων ἀποφασίστηκαν, μί-
λησε γιὰ συνέχεια καὶ ἄλλων ἐκδηλώσεων τονίζοντας
πὼς «μία Σύνοδος δὲ γίνεται μία φορά καὶ τελειώνει. Πι-
θανὸν νὰ χρειαστοῦν καὶ ἄλλες συναντήσεις». Ὑπο-
γράμμισε, ἐπίσης, ὅτι «ἡ συμμετοχή μας στὴ μεγάλη
αὐτὴ Σύναξη ἔδειξε ὅτι στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
εἴμαστε ἑνωμένοι», ἐνῶ εὐχήθηκε ἀπὸ καρδιᾶς «τὰ μι-
κρογεγονότα ποὺ συμβαίνουν σὲ ὅλες τὶς προσπάθειες
νὰ εἶναι λίγα καὶ νὰ τὰ ξεχάσουμε γρήγορα».

Ἀπὸ τὸν διάλογον αὐτόν, ὅπως μετεφέρθη εἰς τὴν
δημοσιότητα, ἐξάγονται ἀρκετὰ συμπεράσματα. Ὁ
Πατριάρχης φαίνεται ὅτι ἐσφαλμένως θεωρεῖ πὼς
μὲ ὄργανά του Καθηγητὰς τῆς Θεολογίας καὶ ἐπι-
στημονικὰ συνέδρια θὰ ἐπιτύχη τὴν ἀποδοχὴν τοῦ
Κολυμβαρίου ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ λαόν. Οὔτε οἱ Καθη-
γηταὶ ἔχουν κῦρος οὔτε ἡ κοινωνία δίδει ὁποιανδή-
ποτε σημασίαν εἰς τὰ συνέδρια. Ματαία ἡ προσπά-
θεια… Ἀξιοπρόσεκτον εἶναι ὅτι ἀπὸ πέρυσι ἀκούο-
μεν τὸν Πατριάρχην νὰ ἐπιμένη εἰς τὴν ἐφαρμογὴν
τῶν ἀποφάσεων. Νὰ ἐφαρμοσθῆ τί συγκεκριμένα;
Αἱ ἐκθέσεις ἰδεῶν; Ἡ συνέχισις τῶν διαλόγων; Ἂς
διευκρινίση καὶ ὁ ἴδιος τί ἐννοεῖ διότι πιστεύομεν
ὅτι πρόκειται διὰ παραπλάνησιν… Ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος μᾶλλον ὑπεβάθμισε τὸ ζήτημα. Ὁ χαρακτη-
ρισμὸς τοῦ Κολυμβαρίου ὡς «γε-
γονὸς» καὶ ὡς «Σύναξη» παραλ-
λήλως πρὸς τὴν ὑπόδειξιν ὅτι θὰ
χρειασθοῦν καὶ «ἄλλες συναντή-
σεις», ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἴδιος
ὅπως καὶ ἄλλοι Ἱεράρχαι ἔχουν
τὴν γνώμην ὅτι τὸ Κολυμβάριον
ἦταν μία ἐνδιαφέρουσα ἀλληλο-
γνωριμία πολλῶν Ἐπισκόπων
ἀπὸ διαφόρους περιοχὰς τῆς
γῆς. Τελικῶς, Πατριάρχης καὶ
Ἀρχιεπίσκοπος χαρακτηρίζουν
τὸ Κολυμβάρι «μεγάλο», ἀλλὰ
διὰ διαφορετικοὺς λόγους… Ἑπο-
μένως ἂν δὲν συμφωνοῦν ὡς
πρὸς τὸ τί ἦταν τὸ Κολυμβάρι,
ἄρα τί βαρύτητα ἔχουν αἱ ὑποτι-
θέμεναι «ἀποφάσεις»;…

Ὡστόσο, θὰ ἦτο ἐπιπόλαιον νὰ
πιστεύση κανεὶς ὅτι ὁ Πατριάρ-
χης ἦλθε, διὰ νὰ συνομιλήση μὲ
τὸν Ἀρχιεπίσκοπον δι’ ἕν ζήτημα
τὸ ὁποῖον ἔχουν συζητήσει πολλάκις. Τί πραγματικὰ
τὸν ἤθελε;

Καθαιρέσεις καὶ “διὰ βίου ὑπακοή”
Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλάδος εἶπε σιβυλλικὰ μὲ

μυστηριώδη τρόπο: «τὰ μικρογεγονότα ποὺ συμβαί-
νουν σὲ ὅλες τὶς προσπάθειες νὰ εἶναι λίγα καὶ νὰ
τὰ ξεχάσουμε γρήγορα». 

Τί ἐννοεῖ; Μήπως τὶς ἀντιδράσεις διὰ τὴν “Σύνα-
ξι τοῦ Κολυμβαρίου”; Ἐμπειρογνώμονες τῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν ζητημάτων ἐκτιμοῦν βασίμως ὅτι ἐζητήθη
νὰ ὑπάρξη ἀπὸ κοινοῦ τῶν δύο Προκαθημένων,
ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ τῶν ἀντιδρώντων εἰς τὴν “Σύναξι
τοῦ Κολυμβαρίου”, κληρικῶν τινῶν καὶ κυρίως ΕΠΙ-
ΣΚΟΠΩΝ. 

Ἡ ἀπάντησις ἦτο βέβαια διφορουμένη καὶ ἀσα-
φής. Δὲν ὑπῆρξε σαφὴς κάλυψις τῶν Κληρικῶν καὶ
Ἐπισκόπων.

Παρὰ ταῦτα, συνέβη τὸ ἑξῆς παράδοξον. Ὠθήθη-
σαν καὶ ἐπιέσθησαν δεόντως  Ἐπίσκοποί τινες,
ἀντιδρῶντες εἰς τὸ “Κολυμβάριον”.  

Ἡ ἐκδήλωσις διὰ τὸν «Ἀσωπόν»
Ἡ Περιφέρεια Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ ὁ Δῆμος Τα-

νάγρας διωργάνωσαν ἐκδήλωσιν μὲ θέμα «Κα-
θαρὸς Ἀσωπὸς-Ἀπὸ τὴν ἰδέα στὴν πράξη» διὰ τὴν
Παγκόσμιον ἡμέραν Περιβάλλοντος εἰς τὸ Σχημα-
τάρι Βοιωτίας παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Δημο-
κρατίας, τοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ Προκαθημένου
τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πατριάρχης ἐτόνισε κατὰ τὴν ὁμι-
λίαν του ὅτι «Ἡ κρίση τοῦ Ἀσωποῦ ἀναδεικνύει
τὴν ἀξία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ὁ Ἀσωπὸς
εἶναι ἕνας μικρόκοσμος τῆς παγκόσμιας οἰκολο-
γικῆς κρίσης». Δὲν ὑποτιμοῦμεν τὸν Ἀσωπόν.
Ὅμως ὁ Ἀσωπός μᾶς ἐδίδαξε νὰ μελετῶμεν εἰς βά-
θος τὰ γεγονότα. Εἶναι δυνατὸν ὁ Πατριάρχης νὰ
ἐνδιαφέρεται περισσότερον διὰ τὸν Ἀσωπὸν ἀπὸ
τὸ συνταρακτικὸν γεγονὸς τῆς ὑποχωρήσεως τῶν
ΗΠΑ ἀπὸ τὴν συμφωνίαν τῶν Παρισίων; Εἰς τὴν
πρώτην περίπτωσιν ἐκφωνεῖ λόγον καὶ εἰς τὴν δευ-
τέραν σιωπᾶ; Παράδοξος ὄντως ἡ οἰκολογικὴ ἀνη-
συχία του… 

Προφανῶς ὁ Ἀσωπὸς ἦτο μόνον μία προκάλυ-
ψις…

Ἡ διάσκεψις Concordia Europe Summit
Ὁ Πατριάρχης τὴν 7ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. συμμετεῖχεν

εἰς τὴν διεθνῆ διάσκεψιν Concordia Europe
Summit. Κατὰ τὴν ὁμιλίαν του ἀνέφερε καὶ τὰ
ἑξῆς:

«Ἡ λύση πρέπει νὰ στηρίζεται στὶς ἀρχὲς τῶν δικαιω-
μάτων τοῦ ἀνθρώπου, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τὴν Magna
Charta τῆς εὐρωπαϊκῆς ἰδέας καὶ ἔχουν ὡς πυρήνα τὴν
προστασία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Σύμμαχος
τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐδῶ οἱ χριστια-
νικὲς ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες, παρὰ τὶς ἀρχικὲς ἐνστάσεις
καὶ ἀντιπαραθέσεις, ἀναδεικνύονται σήμερα συναγω-
νιστὲς τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν προστα-
σία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἔστω καὶ ἂν τὴν θε-
μελιώνουν σὲ διαφορετικὴ βάση… Ἐνώπιον τῶν μεγά-
λων σύγχρονων προβλημάτων, ἀπαιτεῖται κοινὴ μαρτυ-
ρία τῶν θρησκειῶν, τὴν ὁποία προάγει ὁ διαθρη-
σκειακὸς διάλογος».

Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἰς τὸ Βερολῖνον εἶχεν ἐκφω-
νήσει ὁμιλίαν διὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴν
Ὀρθοδοξίαν καταλήγων σχεδὸν εἰς ὅμοια συμπερά-
σματα. Δὲν μετεῖχεν ἑπομένως, διὰ νὰ ἀνακοινώση
κάτι νέον καθὼς ἡ προώθησις τοῦ διαθρησκειακοῦ
διαλόγου εἶναι εἰς τὴν μόνιμον «ἀτζέντα». Τὸ
ἐνδιαφέρον του διὰ τὴν οἰκολογίαν τοῦ ἐπιτρέπει
ἄνευ ἀντιδράσεων νὰ συμμετέχη εἰς διεθνῆ φόρα
τῶν ἰσχυρῶν καὶ πολιτικῶν παραγόντων διαφόρων
κρατῶν. Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι εἰς τὰ πλαίσια αὐτὰ
τοῦ συνεδρίου τοῦ ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ συναντηθῆ
μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Τσίπραν ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν
ἀρχηγὸν τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυ-
ριάκον Μητσοτάκην, μὲ τὸν ὁποῖον ὡς ἀνεκοινώθη
συνεζήτησαν διὰ τὰς σχέσεις Εὐρώπης καὶ Τουρ-
κίας, τὰς ἐξελίξεις εἰς τὰ Βαλκάνια, τὴν Οὐκρανίαν
καὶ τὴν ἐν γένει κατάστασιν εἰς τὴν Μέσην Ἀνατο-
λήν. Γενικόλογοι πληροφορίαι καὶ κοινοτοπίαι εἰς
τὸν Ἀσωπόν, ὅπως καὶ εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπήν.

Ἰδιαιτέραν σπουδαιότητα ὅμως εἶχεν ἡ πληροφο-

ρία ὅτι ἐκανόνισε δεῖπνον μὲ τὸν Τζὸ Μπάιντεν. Ὡς
ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα protagon.gr
τῆς 7ης Ἰουνίου 2017:

«Ὁ Τζὸ Μπάιντεν, πρώην ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ -
ἀσχέτως ἂν κάποιοι (μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἀδελφός του)
τὸν ὀνειρεύονται νὰ διώχνει τὸν Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπὸ
τὸν Λευκὸ Οἶκο τὸ 2020-, εἶχε κανονίσει νὰ δειπνήσει
μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μὲ τὸν
ὁποῖον εἶχαν ἕνα ἐγκάρδιο τὲτ Α τὲτ ἤδη τὴν Τετάρτη
στὴ δεξίωση στὸ Προεδρικὸ καὶ συνέχισαν τὴν κουβέν-
τα τους καὶ στὸ περιθώριο τοῦ συνεδρίου Concordia.
Μάλιστα ὁ Μπάιντεν εἶπε ὅτι μολονότι Ρωμαιοκαθο-
λικὸς ὁ ἴδιος, τρέφει μεγάλο θαυμασμὸ γιὰ τὸ ἔργο τοῦ
Πατριάρχη. Θὰ πήγαιναν λοιπὸν γιὰ δεῖπνο. Στὸ ξενο-
δοχεῖο «King George» στὸ Σύνταγμα, στὸ διακριτικὸ
ἑστιατόριο στὴν ταράτσα μὲ τὴν ἐξαιρετικὴ θέα στὴν
Ἀκρόπολη. Μόνο ποὺ ὅταν μπῆκαν στὸν ἀνελκυστήρα
ποὺ θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε στὴν ταράτσα, ὁ Τζὸ Μπάιντεν,
ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος καὶ μερικοὶ σωματοφύλακες βρέ-
θηκαν παγιδευμένοι. Τὸ ἀσανσὲρ κόλλησε. Ἔμειναν
ἔτσι -ἕνας πατριάρχης, ἕνας πρώην ἀντιπρόεδρος τῶν
ΗΠΑ καὶ σωματοφύλακες- ἐπὶ περίπου 45 λεπτὰ τῆς
ὥρας. Ὅταν ἐπιτέλους βγῆκαν, ὁ Τζὸ Μπάιντεν δὲν
εἶχε χάσει τὸ χιοῦμορ του: «Εὐτυχῶς, ἤμασταν μαζὶ μὲ
τὸν Πατριάρχη καὶ μπορούσαμε νὰ προσευχηθοῦμε γιὰ
τὴ ζωή μας»!

Ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μὲ τὸν Προκαθήμενον
τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας,
τὸν νῦν καὶ τὸν ὑποτιθέμενον ὑποψήφιον Πρωθυ-
πουργὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ μὲ τὸν πρώην καὶ μέλλον-
τα πιθανὸν Πρόεδρον τῶν ΗΠΑ. 

Ὅλα αὐτὰ συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβ. Περγά-
μου καὶ τὸν Σεβ. Γαλλίας, δύο πρόσωπα τὰ ὁποῖα
προέβαλε καὶ κατὰ τὸ Κολυμβάριον μὲ τὴν μόνην
διαφορὰν ὅτι ὁ Σεβ. Περγάμου ἔχει μίαν διεθνῆ
ἀναγνώρισιν ἐνῶ ὁ Σεβ. Γαλλίας τὰ τελευταῖα ἔτη

ἀποπειρᾶται νὰ τὴν ἀποκτήση. 
Εἶναι προφανὲς λοιπὸν ὅτι ὁ Πατριάρχης προσ -

παθεῖ νὰ προωθήση τὸν Σεβ. Γαλλίας, διὰ τί ἄλλο
παρά,  διὰ τὴν θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς
καὶ δι’ αὐτὸν τὸ λόγον ἦλθεν εἰς τὴν Πρωτεύουσαν
τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν κατάλληλον συγκυρίαν τῶν
ἐκδηλώσεων ποὺ ἀνεφέραμεν.  Προσῆλθε, διὰ νὰ
ἐκμαιεύση τὴν ἔγκρισιν θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν
παραγόντων Ἑλλάδος καὶ ΗΠΑ διὰ τὸν Σεβ. Γαλ-
λίας. 

Μετέφερε παντοῦ δίπλα του, εἰς ὅλας τὰς ἐκδη-
λώσεις τὸν Κληρικὸν αὐτόν, διὰ νὰ τὸν καταστήση
γνωστόν, νὰ τὸν διαφημίση καὶ νὰ τὸν ἀναβαθμίση
εἰς τὰ μάτια τῶν ἐδῶ ἁρμοδίων, ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ
τὴν προβολὴν τῶν ΜΜΕ.

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας δὲν
χαίρει καμιᾶς ἐκτιμήσεως οὔτε εἰς τὴν Γαλλίαν,
οὔτε εἰς τὴν Ἑλλάδα, οὔτε βεβαίως εἰς τὰς ΗΠΑ.

Ἑπομένως οὐδείς ἐκ τῶν ἐχόντων λόγον διὰ τὴν
ἐκλογήν του, νὰ ἀποδεχθῆ τὸν ἐν λόγῳ Ἐπίσκοπον
εἰς τὴν κορυφαίαν θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς
Ὑπερδυνάμεως. 

Λόγον ἔχουν αἱ Ἐκκλησιαστικαὶ Κοινότητες τῶν
ΗΠΑ καὶ ὁλόκληρον τὸ ἐκεῖ Ἑλληνικὸν Λόμπυ.
Ἔχουν καταστήσει σαφὲς πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς Προ-
ξενικὰς ἀρχὰς ὅτι ἀπορρίπτουν παντελῶς τὸν ἐν
λόγῳ κληρικὸν ἀπὸ τὴν τοπικὴν Ἐκκλησίαν των. Οἱ
εὐσεβεῖς καὶ ἀκραιφνεῖς αὐτοὶ Ἕλληνες μὲ τοὺς
ἰσχυροὺς των ἡγέτας εἰς ὅλα τὰ ἐπίπεδα μετέφεραν
τὸ ἰσχυρὸν ἀρνητικὸν μήνυμα καὶ πρὸς τὸν Προκα-
θήμενον τῆς Ἑλλάδος. 

Ἔτσι λοιπόν, ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος
προσῆλθεν ἱκέτης νὰ ζητήση ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς
Ἑλλάδος, τὸν Πρωθυπουργὸν καὶ τὸν Ἀρχηγὸν τῆς
Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νὰ κατευθύνουν τὰς
Προξενικὰς Ἀρχὰς νὰ προετοιμάσουν τὴν ἀπο-
δοχὴν τοῦ ἀνεπιθυμήτου Κληρικοῦ εἰς τὰς ΗΠΑ ὡς
Ἀρχιεπισκόπου.

Προσῆλθεν ὡς ἱκέτης καὶ πρὸς τὸν Προκαθήμε-
νον τῆς Ἑλλάδος, ὥστε νὰ δώση τὴν ἔγκρισίν του
καὶ νὰ βοηθήση εἰς τὴν προώθησιν τοῦ ἐκλεκτοῦ καὶ
ὁμόφρονος καὶ ἐξ ἀπορρήτων Κληρικοῦ εἰς τὸν ἐπί-
ζηλον Ἀρχιεπισκοπικὸν Θρόνον τῶν ΗΠΑ.

Ἀναρωτιέται κανεὶς τί ἐπέτυχεν; Οὐδέν, πέραν
τοῦ μηδενός.

Δὲν διαθέτει πτυχίον Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἂς παραθέσωμεν ὅμως καὶ τὰ φανερὰ προσόντα

τοῦ Μητροπολίτου.
Δυστυχῶς δὲν διαθέτει τὰ τυπικὰ προσόντα ποὺ

ὅλοι γνωρίζομεν. Τὸ ἐπίσημον βιογραφικόν του εἰς
τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἀναφέρει
ὅτι δὲν διαθέτει πτυχίον Ἀνωτάτης Θεολογικῆς
Σχολῆς:

«Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Παιδαγωγικὴν Ἀκαδημίαν Ἡρα-
κλείου Κρήτης, ἐπραγματοποίησε δ' εὐρυτέρας
σπουδὰς εἰς τὴν Φιλοσοφικὴν Σχολὴν τοῦ Καθολικοῦ
Ἰνστιτούτου Παρισίων, παραλλήλως πρὸς τὰς θεολο-
γικὰς αὐτοῦ σπουδὰς ἐν τῷ Θεολογικῶ Ἰνστιτούτῳ τοῦ
Ἁγίου Σεργίου Παρισίων. Τὸ 1984 ἔλαβε μεταπτυχιακὸν
δίπλωμα (Μaster) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ
Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Παρισίων, τὸ δὲ ἑπόμενον
ἔτος τὸ προδιδακτορικὸν δίπλωμα ἐκ τοῦ Πανεπιστημί-
ου τῆς Σορβόνης (Paris IV) εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Θρη-
σκειῶν. Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τὸ
1985. Τὸ ἔτος 1987 ἔλαβε μεταπτυχιακὸν τίτλον (Ma-
ster) ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βο-
στώνης»

Ἡ Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία ἦτο διετοῦς φοιτήσεως,
ὅταν ἐσπούδασεν ὁ Σεβασμιώτατος, ἐνῶ τὸ Ἰνστιτο-
ῦτον τοῦ Ἁγίου Σεργίου ὅπως καὶ ἡ Σχολὴ τῆς Βο-
στώνης δὲν εἶναι Πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου, ὅπως
π.χ. αἱ Θεολογικαὶ Σχολαὶ τῆς Ἑλλάδος. 

Δὲν γνωρίζει ἐπαρκῶς τὴν «ἀγγλικήν»
Τὸ ἱστολόγιον «Ὁ Παιδαγωγὸς» τῆς 1ης Αὐγού-

στου 2016 ἔκανε τὴν φοβερὰν ἀποκάλυψιν ὅτι δὲν
γνωρίζει ἐπαρκῶς τὴν ἀγγλικήν:

«Μία εὐλαβὴς ἑλληνικὴ οἰκογένεια πῆγε, ὅπως κάθε
χρόνο, νὰ περάσει τὶς διακοπές της σὲ αὐτὸ τὸ νησί,
ὅπου βρίσκεται τὸ οἰκογενειακό της σπίτι καὶ ἡ καταγω-
γή της… στὶς 22 Ἰουλίου, ἀποφάσισαν νὰ πᾶνε στὸ

ἑστιατόριο Αὐλάκι (Λέσβου) ἰδιοκτησία μελῶν τῆς οἰκο-
γένειάς τους. Κάποια στιγμή, στὶς 20.15 ὥρα Ἑλλάδας,
ἔφτασε ἕνας νεαρός… Ὁ σερβιτόρος τὸν ἔβαλε νὰ καθί-
σει σὲ ἕνα τραπέζι δίπλα σ΄ αὐτὴ τὴν οἰκογένεια. Ἕνας
ἄλλος ἄντρας, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ χαρακτηρίσουμε
καθαρὰ μεγαλύτερο, τὸν ἀκολούθησε μετὰ ἀπὸ λίγο…
Ἕνας ἀπὸ τοὺς συνδαιτυμόνες ἔδωσε λίγη περισσότε-
ρη σημασία καὶ ἀναγνώρισε, ὅταν ὁ γείτονάς του ἔβγα-
λε τὰ γυαλιὰ ἡλίου του, γιὰ νὰ εἶναι πιὸ ἄνετος, τὸ πρό-
σωπο τοῦ Σεβασμιώτατου Ἐμμανουὴλ Ἀδαμάκη, Μη-
τροπολίτη Γαλλίας καὶ μέλους τοῦ Διπλωματικοῦ σώμα-
τος τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας στὸ Παρίσι… Ἐνοχλημέ-
νοι ἀπὸ τὴν παρουσία αὐτῆς τῆς οἰκογένειας… ὁ Σεβα-
σμιώτατος καὶ ὁ καλεσμένος του μίλησαν τότε ἀγγλικά.
Γλώσσα ποὺ χειρίζονταν μὲ λιγότερη εὐκολία… Πρέπει
πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἐὰν ὁ Μητροπο-
λίτης Ἐμμανουὴλ στοχεύει πράγματι τὴν θέση τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, γιὰ νὰ προσεγγίσει τὰ δίκτυα
ποὺ θὰ τοῦ ἀνοίξουν τὶς θύρες τοῦ Πατριαρχείου Κων-
σταντινουπόλεως, πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ βελτιώσει τὰ
ἀγγλικά του… Μετὰ ἀπὸ ἐπικοινωνία γιὰ ἐπιβεβαίωση ἢ
διάψευση αὐτῆς τῆς πληροφορίας, ἡ Ἑλληνικὴ Μητρό-
πολη Παρισίων ἀρνήθηκε ὁποιοδήποτε σχόλιο. Ἐὰν
τυχὸν ἤθελε νὰ ἀμφισβητήσει αὐτὴ τὴ διήγηση, βρίσκο-
μαι στὴ διάθεσή της γιὰ νὰ ὀργανώσω μία ἀντιπαράθε-
ση μεταξὺ τῶν μαρτύρων καὶ τοῦ Μητροπολίτη, παρου-
σίᾳ ἀντιπροσώπων τῆς Μητρόπολης». 

Ὡς συμπεραίνει κάθε λογικὸς ἄνθρωπος, δὲν
διαθέτει τὰ προσόντα καὶ εἶναι ἀκατάλληλος διὰ
μίαν τόσον σημαντικὴν ἀποστολὴν εἰς τὴν Ἀμερι-
κήν.

Φανταστικοὶ διάλογοι
Παραθέτομεν τρεῖς διαλόγους, φανταστικούς,

Πλατωνικούς, ἀφοῦ εἴμεθα εἰς τὴν Πόλιν τῆς σο-
φίας τὰς Ἀθήνας:

Πατριάρχης πρὸς Πρόεδρο Δημοκρατίας: -Ἐξοχώτα-
τε, παρακαλῶ πολὺ μὲ τὸ ὕψιστο κῦρος
καὶ τὴ θέσι σας νὰ βοηθήσετε νὰ κάνουμε
Ἀρχιεπίσκοπο Γαλλίας τὸν Σεβασμιώτατο
κ. Ἐμμανουήλ. Μάλιστα ἐσεῖς ποὺ εἶστε
ἀνεψιὸς τοῦ μακαριστοῦ Γαλλίας κυροῦ
......, πρέπει αὐτὸ νὰ τὸ θεωρήσετε τιμή
σας καὶ προσωπικὴ ἐπιτυχία.

Πρόεδρος Δημοκρατίας πρὸς Πατριάρ-
χη: -Γιατί δὲν τὸν ἐκλέγετε μὲ τὴν Σύνοδό
σας καὶ νὰ τὸν ἀποστείλετε στὴν θέσι του;

Πατριάρχης: -Ἐξοχώτατε, γνωρίζετε ὅτι
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε στὶς φλέβες μας
τὶς συγκρούσεις καὶ τὶς διαμάχες. Ὑπάρ-
χουν λοιπὸν ἔντονες ἀντιδράσεις καὶ δὲν
θὰ γίνη ἀποδεκτός, παρὰ μόνο μὲ δική
σας ἐντολὴ καὶ παρέμβασι.

Πρόεδρος Δημοκρατίας: -Καὶ γιατί σᾶς
παρακαλῶ ἀντιδροῦν τόσο πολλοὶ οἱ
Ὁμογενεῖς μας γιὰ τὸ συγκεκριμένο ἄτο-
μο; Τί ἔκανε; Γιατί κατηγορεῖται. Τί φήμη
ὑπάρχει;
Πατριάρχης: -Ξέρετε, συκοφαντίες ἀσύ-

στολες, φῆμες, ψεύδη. 
Πρόεδρος Δημοκρατίας: -Γιὰ ποιὰ θέματα; Μπορεῖτε

νὰ μοῦ τὰ ἀναφέρετε;
Πατριάρχης: Καλύτερα νὰ ἀφήσουμε  τὸ θέμα... 
Καὶ ἄλλαξε κουβέντα.
Παρόμοιες συζητήσεις πραγματικὲς ἢ φανταστικὲς

διεξήχθησαν μεταξὺ Πατριάρχου καὶ Πρωθυπουργοῦ
ποὺ ἔχει στὰ χέρια του τὶς ἐξουσίες καὶ τὶς προσβάσεις
πρὸς τὶς Προξενικὲς ἀρχές.

Στὸ κρίσιμο ἐρώτημα:
Πατριάρχης: Οἱ ἐχθροί του τὸν καταδιώκουν καὶ εἶναι

πολὺ κακοί. 
Πρωθυπουργός: -Τί εἶναι τὸ πρόβλημά του, πέστε

μου συγκεκριμένα καὶ θὰ τὸν βοηθήσουμε;
Πατριάρχης: Καλὰ ἂς τὸ ἀφήσουμε τὸ ζήτημα.
Καὶ πάλι ἐσιώπησε.
Εἰς τὴν συζήτησιν μὲ τὸν Προκαθήμενον τῆς

Ἑλλάδος τὰ πράγματα ἔλαβαν πολὺ ἐνδιαφέρουσαν
τροπήν. Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ φαντασθῆ τί μπορεῖ
νὰ συμβῆ, ὅταν γίνεται συζήτησις μεταξὺ γνωριζόν-
των.

Πατριάρχης: Παρακαλῶ, Μακαριώτατε, νὰ βοηθήσετε
στὴν προκειμένη περίπτωσι

Προκαθήμενος Ἑλλάδος: Ναὶ ἀσφαλῶς, ἀλλὰ ξέρετε
ἀγαπητέ μου, εἴμαστε πολὺ λίγοι καὶ δυστυχῶς γνωρι-
ζόμαστε καλά. Πέστε μου ὅμως τὸ πρόβλημα τοῦ συγ-
κεκριμένου ἀτόμου. Μήπως καὶ δὲν ἔχω ἀκριβῆ εἰκόνα.

Πατριάρχης: Τί μπορῶ νὰ σᾶς πῶ; 
Προκαθήμενος Ἑλλάδος: Τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν αἰτία

τῶν ἀντιδράσεων.
Πατριάρχης: Θὰ σᾶς ἐνημερώσω ἐν καιρῷ
Προκαθήμενος Ἑλλάδος: Θὰ ἀναμένω, ἂν καὶ τόσο

λίγοι ποὺ εἴμαστε γνωριζόμεθα καὶ ἀπὸ τὴν μία καὶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη πλευρά.

Καὶ ἐκεῖ ἀπεσύρθη ὁ λόγος μὲ τὸ καυτὸ αἴτημα.
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ  ὅτι οἱ τρεῖς διάλο-

γοι εἶναι μὴ πραγματικοὶ καὶ μυθιστορηματικοί,
ἀλλὰ θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ εἶναι καὶ λίαν ἀκριβεῖς
καὶ συγκεκριμένοι καὶ νὰ περιγράφουν ὄχι φαν-
ταστικὰ ζητήματα, ἀλλὰ τὴν οὐσίαν τῶν πραγμά-
των.

Γρηγορεῖτε, Ἕλληνες τῶν ΗΠΑ
Ἐμεῖς μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν στήλην ἐπιθυμοῦμεν

νὰ παρακαλέσωμεν τοὺς Ἕλληνας νὰ ἀγρυπνοῦν,
νὰ προσεύχωνται καὶ νὰ ἀντιδροῦν. Δὲν εἶναι χα-
μένη ὑπόθεσις, οὔτε ἀδύναμος ἡ ἀντίδρασίς των
διὰ κάθε περίπτωσιν ἀνεπιθυμήτου εἰς τὸν Θρό-
νον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ΗΠΑ. Δὲν ἀναφερόμεθα
μόνον εἰς τὸν συγκεκριμένον ἄνθρωπον, ἀλλὰ καὶ
εἰς κάθε ἄλλον πρόσωπον, ποὺ δὲν χαίρει ὑπολή-
ψεως.

Προφανῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς θὰ πρέπη
νὰ εἶναι Παραδοσιακός, μὲ σαφῆ θέσιν εἰς τὰ δογ-
ματικὰ καὶ ἠθικὰ ζητήματα ποὺ ταλανίζουν τὴν ἐκεῖ
Ἐκκλησίαν. Νὰ εἶναι ἄνθρωπος ἱκανὸς καὶ καλῆς
φήμης χωρὶς ἀρνητικὸν παρελθόν.

Νὰ εἶναι Καλὸς Ποιμὴν θυσιαζόμενος διὰ τὸ Ποί-
μνιον καὶ ὄχι ἐκμεταλλευόμενος τὸ Ποίμνιον.

Νὰ εἶναι Ἕλλην Πατριώτης καὶ νὰ ἀγαπᾶ τὸ Γένος
του καὶ νὰ ἔχη τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν προσωπικότη-
τα νὰ τὸ βοηθῆ.

Νὰ μὴ ἔχη εἰσέλθει εἰς τὴν μάνδραν ἀπὸ ἄλλον
μέρος, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πόρταν καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ παρά-
θυρον. Ὄχι ἀλλαχόθεν. Αὐτὸ ἐντέλλεται ὁ Κύριος
διὰ τοὺς ἀληθεῖς Ποιμένας ποὺ ἀγαποῦν τὸ Ποί-
μνιον:

«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύ-
ρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων
ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ ληστής·  ὁ δὲ
εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμὴν ἐστι τῶν προβά-
των. Τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει καὶ τὰ πρόβατα τῆς
φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ’
ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ,
ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ
ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ
μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ΄ αὐτοῦ ὅτι οὐκ
οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν...Ἐγὼ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ
καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ
τῶν προβάτων·» (Ἰωάνν. ι΄ 1-5).

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ.

Ὁ Σεβ. Γαλλίας ἦτο εἷς ἐκ τῶν τριῶν, ποὺ διῄρεσαν τὴν Ὀρθοδοξίαν



Σελὶς 8η

Καταγγέλλονται κυβερνητι-
καὶ παρεμβάσεις, διὰ νὰ μὴ
σφραγισθῆ παράνομος λα-
τρευτικὸς χῶρος διὰ τοὺς
μουσουλμάνους εἰς Θεσσαλο-
νίκην. Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Δημο-
κρατία» τῆς 7ης Ἰουνίου
2017:

«Σάλος στὴ Θεσσαλονίκη
ἀπὸ τὴ μὴ σφράγιση παράνο-
μου λατρευτικοῦ χώρου μου-
σουλμάνων, ποὺ λειτουργεῖ
στὴν πόλη! Παρότι ὑπῆρχε
σαφὴς διαταγὴ ἀπὸ τὸ ὑπουρ-
γεῖο Ἐσωτερικῶν πρὸς τὴν
Ἀστυνομία γιὰ σφράγιση τοῦ
χώρου στὶς 31 Μαΐου, αὐτὴ δὲν
ἐκτελέστηκε ποτέ, δημιουργών-
τας σωρεία ἀντιδράσεων γιὰ
τὸν λόγο ποὺ τὸ μεστζίτ, ὅπως
ὀνομάζονται οἱ λατρευτικοὶ
χῶροι, παραμένει ἐνεργό! Τὸ
μεστζὶτ λειτουργεῖ ὑπὸ τὴ σκέπη
τοῦ Μορφωτικοῦ Πολιτιστικοῦ
Συλλόγου Μουσουλμάνων Μα-
κεδονίας - Θράκης, καὶ τοῦ

Τουρκικοῦ Προξενείου ποὺ στε-
γάζεται στὴ Θεσσαλονίκη…
«Ὑπῆρξε ἀστραπιαία κινητο-
ποίηση τῆς Ἀστυνομίας στὶς
δύο προηγούμενες περιπτώ-
σεις σὲ Διδυμότειχο καὶ Ἠμαθία.
Ὡστόσο, ὑπάρχει καθυστέρηση
σὲ αὐτὴ τῆς Θεσσαλονίκης,
καθὼς αὐτὴ τὴ φορά οἱ ὑπεύθυ-
νοι τοῦ μεστζὶτ ἐνημερώθηκαν
καὶ ἀκολούθησαν τὴ δικαστικὴ
ὁδό, προκειμένου νὰ κερδίσουν
ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο
χρόνο. Ὑπάρχουν πληροφορίες
γιὰ ἔντονες πιέσεις στὸ περι-
βάλλον Τσίπρα ἀπὸ βουλευτὲς
τῆς Θράκης ποὺ ζητοῦν νὰ μὴ
προχωρήσει ἡ σφράγιση, ὥστε
νὰ περάσει ἡ διαταγὴ στὰ....
ψιλὰ καὶ νὰ ξεχαστεῖ» ἀναφέ-
ρουν πηγές. Μάλιστα, τὸ «πα-
ράρτημα» τοῦ Τουρκικοῦ Προ-
ξενείου τῆς Θεσσαλονίκης φέ-
ρεται ὅτι εἶναι σὲ ἀνοιχτὴ ἐπικοι-
νωνία γιά... ὁδηγίες μὲ ἐκεῖνο
τῆς Κομοτηνῆς, ποὺ αἰφνιδιά-
στηκε ἀπὸ τὴ σφράγιση στὸ Δι-
δυμότειχο».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης 
κατὰ τῆς ἀναθεωρήσεως

Ἀντίθετος πρὸς τὴν ἀναθε-
ώρησιν τῶν ἄρθρων τοῦ Συν-
τάγματος ποὺ ἀφοροῦν εἰς
τὴν Ἐκκλησίαν ἐτάχθη ἡ Ἱ. Σύν -
οδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρή-
της. Παραθέτομεν τὸ ἀνακοι-
νωθὲν τῆς 7ης Ἰουνίου 2017:

«Ἡ Ἱερὰ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε
7  Ἰουνίου 2017, στὸ Ἡράκλειο
σὲ Συνεδρία καὶ ἀσχολήθηκε μὲ
θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς Της. Ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε γιὰ
τὸ ἔργο τῶν Συνοδικῶν Ἐπι-
τροπῶν Της, καθὼς καὶ γιὰ διά-
φορες συναντήσεις μὲ ὑπηρε-
σιακοὺς παράγοντες καὶ ἔλαβε
σχετικὲς Ἀποφάσεις. Ἰδιαίτερα
ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα τῆς
ἐνδεχόμενης ἀναθεώρησης τοῦ
Συντάγματος τῆς Πατρίδας μας,
καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν προτει-
νόμενη τροποποίηση τῶν

ἄρθρων ποὺ ἀφοροῦν στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐκφράζει
δὲ τὴν ἔντονη ἀντίθεσή Της
πρὸς κάθε ἁρμόδιο. Ἡ Ἱερὰ Σύν -
οδος προτρέπει καὶ παρακαλεῖ
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τῆς
Κρήτης, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, νὰ
σέβονται τὸ φυσικὸ περιβάλλον
καὶ νὰ γίνονται μὲ κάθε τρόπο
συνεργοὶ στὴ διαφύλαξη καὶ
προστασία τῆς κτίσεως, ὡς Θεί-
ας δημιουργίας. Ἐξ ἀφορμῆς
τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων
γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ στὴν Τριτο-
βάθμια Ἐκπαίδευση, οἱ Ἀρχιε-
ρεῖς τῆς Μεγαλονήσου ἀπευθύ-
νονται, πατρικά, σὲ ὅλους τοὺς
ὑποψηφίους καὶ τὶς οἰκογένειές
τους, καὶ τοὺς εὔχονται τὸ φω-
τισμὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος
καθὼς καὶ κάθε ἐπιτυχία στοὺς
σκοποὺς καὶ τοὺς εὐγενεῖς στό-
χους τους». 

Ἐπιθέσεις – Ἀντεπιθέσεις
Ἐπιστολὴν ἀπέστειλεν ὁ

Σεβ. Ἀργολίδος, διὰ νὰ ἐλέγξη
τὸν Σεβ. Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος
ἀπήντησε δι’ ἐπιστολῆς ἐλέγ-
χων τὸν κ. Νεκτάριον (μέρος
τῶν ἐπιστολῶν θὰ δημοσιευθῆ
εἰς τὸν ἑπόμενον «Ο.Τ.»).
Φῆμαι ἀναφέρουν ὅτι ὁ Σεβ.
Ἀργολίδος παρεκινήθη ἀπὸ
ἄλλον παράγοντα, ὁ ὁποῖος
ἐπιθυμεῖ νὰ πιέση τὸν Σεβ. Πει-
ραιῶς, διὰ νὰ τὸν ἀποδυναμώ-
ση ἐν ὄψει ἐξελίξεων… Συμπε-
ριλαμβάνεται εἰς αὐτὰς τὸ ζήτη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν, διὰ τὸ
ὁποῖον θὰ συνεδριάση ἡ ΔΙΣ
τὴν 20ὴν Ἰουνίου, διὰ νὰ ἀπο-
φασίση, ἂν θὰ πρέπη νὰ συν -
έλθη ἡ Ἱεραρχία, διὰ νὰ τοπο-
θετηθῆ. Ἂν δὲν συνέλθη, αὐτὸ
σημαίνει ὅτι ὑπάρχει μυστικὴ
συμφωνία μὲ τὴν Κυβέρνησιν,
διὰ νὰ ἐγκριθοῦν τὰ νέα προ-
γράμματα διὰ τῆς σιωπῆς!
Ὡστόσον, αἱ ἀντιδράσεις λαμ-
βάνουν γεωμετρικὴν πρόοδον

μετὰ τὴν δημοσίευσιν τῶν τυ-
πωμένων νέων βιβλίων, τὰ
ὁποῖα ἐκθέτουν τὸν κ. Στ. Γιαγ-
κάζογλου καὶ τοὺς συνεργάτας
του (π.χ. διδασκαλία διὰ τὴν
Παναγίαν ἀπὸ τὸ Κοράνιον!).
Παρεμπιπτόντως μᾶς ἐνημέ-
ρωσαν διὰ νέον περιοδικὸν
ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Γιαγ-
κάζογλου, ἀναφέροντες ὅτι
σκοπός του εἶναι νὰ ἀνταγω-
νισθῆ τὸ ἐπίσημον ἐπιστημο-
νικὸν περιοδικὸν τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος «ΘΕΟΛΟ-
ΓΙΑ», ἐπειδὴ τὸ ἀνέλαβεν ὁ κ.
Ἀλ. Κατσιάρας, διευθυντὴς τοῦ
Ραδιοφώνου τῆς Ἐκκλησίας.
Τέλος, συνεχίζονται οἱ ἔντονοι
διαξιφισμοὶ μεταξὺ ὅσων ἔχουν
ἀποτειχισθῆ, σχετικῶς μὲ τὸ ἂν
ὁ ΙΕ΄ Κανὼν εἶναι ὑποχρεω-
τικὸς ἢ δυνητικὸς καὶ ἂν ἐπι-
τρέπεται μετὰ τὴν διακοπὴν
τοῦ μνημοσύνου ὁ ἐκκλη-
σιασμὸς εἰς Ἱ. Ναούς, ποὺ δὲν
ἔχει γίνει διακοπή.

Ἡ ἀλήθεια περὶ τῆς γενετησίου ἀγωγῆς
Ἐπιστημονικὴ μελέτη κατέ-

δειξεν ὅτι μειώνονται αἱ ἀνεπι-
θύμητοι ἐγκυμοσύναι, ὅταν εἰς
τὸ σχολεῖον δὲν δίδεται ἔμφα-
σις εἰς τὴν σεξουαλικὴν ἀγωγήν.
Αὐτὰ ἐν ὄψει εἰσαγωγῆς τοῦ
μαθήματος εἰς τὰ ἑλληνικὰ
σχολεῖα. Ὡς ἐπληροφορήθημεν
ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα lifesite-
news.com τῆς 8ης Ἰουνίου
2017:

«"Ἡ ἐπίδραση τῶν περικοπῶν
δαπανῶν στὴν ἐφηβικὴ ἐγκυμο-
σύνη" ἀνέλυσε τὰ στοιχεῖα στὴν
Ἀγγλία πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ τὴ μεί-
ωση στὶς ἀντισυλληπτικὲς δαπά-
νες μὲ βάση τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ
– περικοπὲς ποὺ ἐπικρίθηκαν
ἀπὸ τοὺς φιλελεύθερους καὶ ἐπαί-
νεσαν οἱ χριστιανοί.

Οἱ ἐρευνητὲς David Paton τοῦ
University Business School τοῦ
Νότιγχαμ καὶ ὁ Liam Wright τῆς
Σχολῆς Ὑγείας καὶ Σχετικῆς
Ἔρευνας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ

Σέφιλντ ἡγήθηκαν τῆς μελέτης,
ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ The Jour-
nal of Health Economics… Ἡ
ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ Paton καὶ
Wright χρησιμοποίησε στατιστικὰ
στοιχεῖα ἀπὸ 149 δήμους μεταξὺ
2009 καὶ 2014 καὶ διαπίστωσε ὅτι
μετὰ τὴν περικοπὴ τῶν προϋπο-
λογισμῶν γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἀγω-
γή, τὰ ποσοστὰ ἐγκυμοσύνης
ἐφήβων μειώθηκαν κατὰ 42,6%...

Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς σεξουα-
λικῆς ἀγωγῆς ἰσχυρίζονται ἐδῶ
καὶ δεκαετίες ὅτι ἡ ἀνεπιθύμητη
ἐγκυμοσύνη θὰ μειωνόταν, ἐὰν ἡ
κυβέρνηση χρηματοδοτοῦσε τὴ
διδασκαλία περισσότερου “ἀσφα-
λοῦς σὲξ” στὰ δημόσια σχολεῖα
καὶ πλήρωνε γιὰ ἀντισύλληψη
ποὺ διανεμήθηκε σὲ ἔφηβα κορί-
τσια. Ἀλλὰ μέχρι τὸ 1999, μετὰ
ἀπὸ τρεῖς δεκαετίες σεξουαλικῆς
ἀγωγῆς, ἡ Ἀγγλία πέτυχε ἕνα ἀπὸ
τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ ἐφηβικῆς
ἐγκυμοσύνης στὴν Εὐρώπη».

Ἐπεισοδιακὴ ἡ συνεδρίασις τῆς ΔΙΣ
Συνεδρίασεν ἡ ΔΙΣ κατὰ

τὴν 6ην, 7ην καὶ 8ην Ἰουνίου
2017 ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν. Συμ-
φώνως πρὸς τὰ ἀνακοινωθέν-
τα ἡ ΔΙΣ:

«ἀποφάσισε τὴν Τακτικὴ Σύγ-
κληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος στὶς 3, 4, 5, καὶ 6
Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ὁπότε θὰ  πρα -
γματοποιηθοῦν οἱ κάτωθι Εἰση-
γήσεις: 1. «Μῦθοι καὶ πραγματι-
κότης ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς σχέ-
σεως Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας
ἐν ὄψει τῆς Συνταγματικῆς Ἀνα-
θεωρήσεως». Εἰσηγητὴς ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης
Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ
Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ. 2. «Ἡ πο-
ρεία τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου
μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαι-
οκαθολικῶν.Ἀξιολόγησις-Προ-
βλήματα-Προοπτικές». Εἰση-
γητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσό-
στομος. 3. «Τροποποίησις Κα-
νονισμοῦ περὶ Ἐφημερίων καὶ
Διακόνων». Εἰσηγητὴς ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Χαλ-
κίδος κ. Χρυσόστομος. 4. «Σχέ-
διο Κανονισμοῦ περὶ Διοικη-
τικῆς Διαδικασίας». Εἰσηγητὴς ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ…

Ἡ Τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων
Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τοῦ ζητήματος
τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν κατέθεσε τὰ
Πρακτικὰ τῆς Συζητήσεως, ἡ
ὁποία διεξήχθη στὶς 26 Ἀπριλί-
ου ἐ.ἔ. στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαι-
δευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ).

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθη-
κε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς
Ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς
Ἑταιρείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος «Κέντρο Συμπαρα-
στάσεως Παλιννοστούντων καὶ
Μεταναστῶν - Οἰκουμενικὸ
Πρόγραμμα Προσφύγων», Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρα γιὰ τὸ πρόγραμμα
τῆς Οἰκογενειακῆς Ἐπανένωσης
2017 (“Bringing Families toge-
ther 2017”), τὸ ὁποῖο ἄρχισε τὸν
Μάρτιο 2017 μὲ τὴν χρηματοδό-
τηση τῆς Ὕπατης Ἁρμοστείας
τοῦ ΟΗΕ γιὰ τοὺς Πρόσφυγες…
Μέσῳ τοῦ προγράμματος ἐπα-
νενώθηκαν μέχρι σήμερα 1382
ἄτομα μὲ τὶς οἰκογένειές τους…
Ὁ προϋπολογισμὸς τῆς δράσης

αὐτῆς ἀνέρχεται στὸ ποσὸ τῶν
387.000 εὐρώ. 

Ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ
Γάμου… ὑπέβαλε τὰ Πορίσματα
τῆς Ἡμερίδας, ἡ ὁποία διοργα-
νώθηκε στὶς 14 Νοεμβρίου
2016, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος, καὶ στὶς 13 Φε-
βρουαρίου 2017 στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Νεαπόλεως καὶ Σταυ-
ρουπόλεως, μὲ θέμα: «Προβλη-
ματισμοὶ γιὰ τὸν Γάμο καὶ τὴν
Οἰκογένεια στὴν ἑλληνικὴ κοι-
νωνία». Ἐπίσης, ἡ Εἰδικὴ Συνο-
δικὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῆς
Ταυτότητος ἐνημέρωσε τὴν
Δ.Ι.Σ. περὶ τῆς διοργανώσεως
Πανελλήνιου Μαθητικοῦ Διαγω-
νισμοῦ μὲ θέμα: «Ἡ Πατρίδα
μου τὸ 2021».

Παραίτησις 
Σεβ. Καισαριανῆς

Ἐντάσεις ὑπῆρξαν μεταξὺ
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ
Σεβ. Καισαριανῆς. Ὡς ἐπλη-
ροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστο-
σελίδα exapsalmos.gr τῆς
9ης Ἰουνίου 2017:

«Ὅλα ξεκίνησαν τὴν δεύτερη
ἡμέρα τῶν συνεδριάσεων γιὰ
τὸν μήνα Ἰούνιο, Τετάρτη 7 Ἰου-
νίου, ὅταν ὁ Ἀρχιγραμματέας
προσπάθησε νὰ ἐξασφαλίσει μὲ
συνοπτικὲς διαδικασίες τὴν
ἔγκριση τῆς ΔΙΣ γιὰ παρουσία
ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ὡς πολιτικὴ ἀγωγή, σὲ
ἐπικείμενη δίκη ποὺ ἀφορᾶ θέ-
ματα τοῦ παρελθόντος καὶ τὰ
ὁποῖα ἔπρεπε νὰ ἔχουν μπεῖ
στὸ ἀρχεῖο ἀπὸ καιρό, ἀλλὰ τὰ
συντηροῦν σκοπίμως!…

Στὴ συζήτηση ποὺ διεξήχθη
χάρη στὴν ἐπιμονὴ τοῦ Καισα-
ριανῆς Δανιήλ, ὁ Ἱεράρχης δὲν
χαρίστηκε σὲ κανένα, μηδὲ τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου
ἐξαιρουμένου! Τὰ εἶπε ἔξω ἀπ’
τὰ δόντια! Τοῦ εἶπε εὐθέως ποῦ
ἀκριβῶς στοχεύει μὲ ὅλη αὐτὴ
τὴ μεθόδευση, ἀλλὰ θὰ καταπέ-
σουν ὡς χάρτινος πύργος ὅλα
αὐτά! Καὶ τὸ σημαντικότερο: τὸν
προειδοποίησε ὅτι ἔρχεται πολὺ
σύντομα καὶ ἡ σειρὰ τῶν δικῶν
του ἀνθρώπων, κατονομάζον-
τάς τους μάλιστα.

Ὅπως ἦταν φυσικὸ τὸ κλῖμα
ἠλεκτρίστηκε. Τὸ θέμα ἐτέθη σὲ
ψηφοφορία καὶ μὲ τὴν πρόταση
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ σταλεῖ
πολιτικὴ ἀγωγὴ τάχθηκαν ἐκτός
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, εἶπαν

«ναὶ»οἱ Μάνης Χρυσόστομος,
Ὕδρας Ἐφραίμ, Ἐδέσσης Ἰωὴλ
καὶ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσό-
στομος. Ἀντιθέτως τάχθηκαν
ἐναντίον τῆς πρότασης εὐθέως
καὶ μὲ ἕνα ἠχηρὸ «ὄχι»,οἱ Και-
σαριανῆς Δανιήλ, Δημητριάδος
Ἰγνάτιος, Πειραιῶς Σεραφεὶμ καὶ
Ζιχνῶν Ἱερόθεος ἐνῶ οἱ Φθιώτι-
δος Νικόλαος, Κοζάνης Παῦλος
καὶ Νεαπόλεως Βαρνάβας
εἶπαν «ἐπιφυλάττομαι»! Ὁ Ἀλε-
ξανδρουπόλεως Ἄνθιμος ἀπου-
σίαζε!

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ποὺ
βγῆκε τὸ ἀποτέλεσμα ὁ νομικὸς
Σύμβουλος τῆς Ἐκκλησίας… κ.
Παπαγεωργίου Θεόδωρος, μὲ
ἐντολὲς ἄνωθεν, ἐπιδόθηκε σὲ
μία ἐξοντωτικὴ προσπάθεια
ἐξεύρεσης σχετικῆς νομολογίας
ποὺ νὰ ἑρμηνεύει τὸ «ἐπιφυλάτ-
τομαι» καὶ σὲ ποιὰ πλευρὰ προσ -
μετρᾶται: μὲ τὰ Ἀρχιεπισκοπικὰ
ναί, ἢ μὲ τὰ ἠχηρὰ ὄχι;…

Τὸ δεύτερο ἐπεισόδιο διαδρα-
ματίσθηκε Πέμπτη, τελευταία
ἡμέρα συνεδριάσεων τῆς ΔΙΣ
γιὰ τὸν μήνα Ἰούνιο καὶ ἀποτέ-
λεσε τὴν αἰχμὴ τοῦ δόρατος καὶ
προκάλεσε τὴν παραίτηση τοῦ
Καισαριανῆς Δανιὴλ ἀπὸ τὸ ρό-
λο τοῦ εἰσηγητῆ τῆς προσεχοῦς
τακτικῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτω-
βρίου μὲ θέμα «Μῦθοι καὶ  πρα -
γματικότης ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς
σχέσεως Ἐκκλησίας καὶ Πολιτεί-
ας ἐν ὄψει τῆς Συνταγματικῆς
Ἀναθεωρήσεως».

Ὁ Μητροπολίτης Καισαριανῆς
ἐνημέρωσε τὸ Σῶμα ὅτι ἐτελεσ -
φόρησε ἕνα ἔργο ζωῆς ποὺ εἶχε
ἀναλάβει νὰ φέρει εἰς πέρας
ἀπὸ τὴν Σύνοδο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ
τὸν Μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο
Χριστόδουλο καὶ πνευματικὸ
Πατέρα τοῦ , περὶ τοῦ Αὐτοκε-
φάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος! Πρόκειται γιὰ ἕνα μοναδικὸ
πόνημα ἀποτελούμενο ἐκ δύο
χιλιάδων σελίδων ποὺ φωτίζει
μὲ μοναδικὸ τρόπο ἕνα θέμα
ποὺ ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ μέ-
χρι καὶ σήμερα σημεῖο τριβῆς
στὶς σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλη-
σιῶν!...

Καὶ ὅπως ἦταν φυσικὸ ἀφοῦ
ὁλοκλήρωσε τὸ πόνημά του τὸ
ἔθεσε στὴ διάθεση τῆς Συνόδου
προκειμένου νὰ ἐκδοθεῖ, ὅπως
ἀκριβῶς εἶχε ἀποφασιστεῖ ἀπὸ
τότε ποὺ τοῦ ἐδόθη ἡ ἐντολὴ γιὰ
τὴν συγγραφή του.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος,

ὅμως, δὲν εἶχε τὴν ἴδια ἄποψη!
Ἐξέφρασε τὶς ἐπιφυλάξεις του
ὡς πρὸς τὴν ἔκδοση δεδομέ-
νου, ὅπως εἶπε, ὅτι ἴσως νὰ μὴν
εἶναι ἡ κατάλληλη ἐποχή, γιὰ νὰ
ἐκδοθεῖ ἕνας τέτοιος τόμος, ὁ
ὁποῖος μπορεῖ νὰ ταράξει τὶς
σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν!

Τότε ὁ Μητροπολίτης Καισα-
ριανῆς ἀντέτεινε στὸν Ἀρχιεπί-
σκοπο ὅτι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου
ἔχουν γίνει χειρότερα, τὰ ὁποῖα
προκάλεσαν ρήξη μὲ τὸ Φανάρι
καὶ δὲν τὰ ὑπολόγισε καὶ τώρα
κάνει πίσω μπροστὰ σὲ μία
ἱστορικὴ μελέτη, ἡ ὁποία βασί-
ζεται σὲ ἱστορικὰ γεγονότα καὶ
ντοκουμέντα;

Ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε
ἦταν ἀτελέσφορη γι’ αὐτὸ καὶ ὁ
Μητροπολίτης Καισαριανῆς,
προφανῶς σὲ ἔνδειξη διαμαρτυ-
ρίας γιὰ τὴν συμπεριφορὰ αὐτή,
παραιτήθηκε ἀπὸ εἰσηγητὴς τῆς
Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου, διότι
ὅπως εἶπε δὲν εἶναι ἀρκετὰ «δι-
πλωμάτης», γιὰ νὰ γράφει κεί-
μενα ποὺ δὲν θὰ φέρνουν σὲ
δύσκολη θέση τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο!

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέμεινε
ὅτι αὐτὸ δὲν γίνεται καὶ πρέπει
νὰ κάνει αὐτὸς τὴν εἰσήγηση.

Ὁ Σεβ. Καισαριανῆς ὡστόσο,
ἦταν ἀνένδοτος! Πρότεινε τὸν
Μητροπολίτη Πειραιῶς Σερα-
φεὶμ νὰ ἀναλάβει νὰ κάνει αὐτὴ
τὴν εἰσήγηση ἀλλὰ καὶ ὁ Σεβ.
Πειραιῶς ἀρνήθηκε. Ὁπότε τὸ
θέμα ἔμεινε ἀνοικτό!».
Προτάσεις Σεβ. Πειραιῶς
Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἐζήτησε

τὴν πλήρη ὑπαγωγὴν τῶν
«Νέων Χωρῶν» εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Συμ-
φώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα
vimaorthodoxias.gr τῆς 9ης
Ἰουνίου 2017:

«Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ
Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σε-
ραφεὶμ ζήτησε νὰ ἐνταχθοῦν
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ
οἱ Μητροπόλεις τῶν λεγόμενων
Νέων Χωρῶν ποὺ μὲ τὴν ἔκδο-
ση τῶν πράξεων τοῦ 1927 καὶ
τοῦ 1928 ὑπάγονται «ἐπιτρο-
πικῶς» σὲ αὐτὴ καὶ πνευματικὰ
στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
Ζήτησε ἐπίσης νὰ καταργηθεῖ τὸ
ἡμιαυτόνομο καθεστὼς τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης».

Ἡ προπαγάνδα τῆς ΕΡΤ καὶ ἡ σιωπὴ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ»
Ἐκπομπὴν διὰ τὰς ἐμφύ-

λους ταυτότητας διωργάνω-
σεν ἡ ΕΡΤ, εἰς τὴν ὁποίαν
ἐξεφράσθη –ἀντιδημοκρα-
τικὰ- μόνον ἡ μία πλευρά.
Ἀνεφέρθη ὅτι ὁ «ἐκπρόσω-
πος τῆς Ἐκκλησίας» κατὰ τὴν
ἀκρόασιν τῆς Βουλῆς διὰ τὸ
σύμφωνον συμβιώσεως ἔδωσε
τὸ «πράσινον φῶς» διὰ τὴν
νομοθέτησιν αὐτοῦ! Ποῖος
τὸν ὥρισεν ἐκπρόσωπον; Ἀπὸ
τὸ λεγόμενον «Πολύχρωμο
Σχολεῖο» (ὁμάς ἐπιστημόνων
ποὺ ἀναδεικνύει ζητήματα
σεξουαλικοῦ προσανατολι-
σμοῦ καὶ ταυτότητος φύλου)
ἦταν καλεσμένα τρία ἄτομα
(Πέτρος Σαπουντζάκης,
Ἄγγελος Σκίμπας, Κατερίνα
Λιτσαρδοπούλου), ἐνῶ δὲν
ὑπῆρχαν ἄτομα νὰ
ἀντιτάξουν ἐπιχειρή-
ματα. Τὸ σπουδαιότε-
ρον: ὁ σύνδεσμος
«ΚΑΙΡΟΣ», εἰς τὸν
ὁποῖον ἐνεπιστεύθη ἡ
ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας
τὰ νέα θρησκευτικά,
συμφωνεῖ μὲ τὸ σύμ-
φωνον καὶ τὴν θεμα-
τικὴν ἑβδομάδα (δια-
χωρισμὸς βιολογικοῦ
καὶ κοινωνικοῦ φύλου,
σεξουαλικὸς προσα-
νατολισμός, ὁμοφο-
βία, τρανσφοβία
κ.ἄ.). Παραθέτομεν
ἐρανισμὸν ἀπὸ ὅσα
ἐδήλωσαν ἔνιοι τῶν
συμμετασχόντων εἰς
τὴν ἐκπομπήν, ὅπου
διαφαίνονται ἐναργῶς
τὰ κίνητρα τῆς
ἐκπομπῆς:

«Φωτεινὴ Κούβελα, Γ.
Γ. Ἰσότητας φύλων: «Ἐμεῖς τί θέ-
λουμε; Θέλουμε τὸ θέμα τοῦ φύ-
λου ὡς θεματικὴ νὰ μπεῖ στὰ
σχολεῖα, νὰ μπεῖ μέσα στὰ βι-
βλία ὡς μαθησιακὴ διαδικασία
ἀπὸ τὸ δημοτικὸ μέχρι καὶ τὰ
πανεπιστήμια…Ὑπῆρχαν ἐπι-
μέρους ἀντιδράσεις ἐκ μέρους
τῆς Ἐκκλησίας ὄχι σὰν σύνολο
καὶ κάποιων συλλόγων γονέων
ὄχι μόνο φοβικὰ ἀλλὰ ἔντρο-
μοι… ὑπάρχει ἄγνοια… νὰ σε-
βόμαστε τὸν ἄλλο νὰ ἔχει τὸ δι-
καίωμα νὰ προσδιορίσει τὸν
ἑαυτὸ του ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ
βιολογικὸ φῦλο, πρέπει νὰ κά-
νουμε μία κοινωνία τέτοια…
ἕνας τρόπος νὰ μποῦμε στὰ
σχολεῖα εἶναι οἱ διαγωνισμοί…
φέτος πήγαμε καὶ σὲ ποιὸ
μικρὲς ἡλικίες μὲ δύο διαγωνι-
σμοὺς «φῦλο καὶ περιβάλλον»,
μπήκαμε καὶ σὲ ἄλλο τομέα, καὶ
«ὅλα τὰ παιχνίδια γιὰ ὅλα τὰ
παιδιά», ὅπου ἐκεῖ ἀρχίζουμε
ἀπὸ μικρὴ ἡλικία αὐτὰ τὰ παι-
χνίδια ποὺ εἶναι ἀγορίστικα καὶ
κοριτσίστικα τὰ καταρρίπτουμε
αὐτὰ ὡς διαχωρισμό… ἡ θεμα-
τικὴ ἑβδομάδα ἦταν μία καλὴ
ἀρχὴ καὶ περιλάμβανε ὅλα ὅσα

συζητήσαμε… πρέπει νὰ μποῦ -
νε στὰ βιβλία».

Κωστὴς Παπαϊωάννου τ. Γ.Γ.
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Νὰ
ἀναφερθῶ σὲ ἕνα ζήτημα ποὺ
ἔχει ἄμεση σχέση μὲ ὅσα συζη-
τᾶμε: τὴν διεύρυνση τοῦ συμ-
φώνου συμβιώσεως ποὺ
ἀφορᾶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια,
διότι ἐγὼ εἶχα τότε τὴν εὐθύνη
γι’ αὐτὴν τὴν νομοθέτηση… εἶχε
γίνει προσπάθεια νὰ δημιουρ-
γηθεῖ τότε ἕνας ἠθικὸς πανι-
κός… ἡ πραγματικότητα ἔχει
ἔτσι… ὑπάρχουν πολλὰ παιδιὰ
ποὺ στὸ σπίτι τους μεγαλώνουν
μὲ ὁμόφυλα ζευγάρια… κάθε
φορά ποὺ κάνουμε μία τέτοια
συζήτηση πᾶμε ἕνα βῆμα μπρο-
στά. Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα ποὺ ξη-
μέρωσε μὲ τὸ σύμφωνο συμ-
βίωσης ἀκόμα καὶ κανένα σύμ-

φωνο νὰ μὴ ὑπογραφόταν ἦταν
μία ἄλλη μέρα, διότι εἶχε μπεῖ
στὴ δημόσια σφαῖρα ὡς ἕνα κε-
κτημένο ὅτι τὰ ζευγάρια τοῦ ἴδι-
ου φύλου μποροῦνε νὰ ζοῦν μα-
ζί… Ἡ πίεση γιὰ τὰ θεσμικὰ ζη-
τήματα πρέπει νὰ λυθεῖ τώρα
δὲν μποροῦμε νὰ τὴν παραπέμ-
πουμε συνεχῶς… Ρόλο παιδεί-
ας παίζουν οἱ νόμοι γι’ αὐτὸ ἀνα-
φέρθηκα στὸ σύμφωνο συμβίω-
σης, ἀλλὰ καὶ τὸ νέο νομοσχέ-
διο γιὰ τὴν ταυτότητα φύλου
ποὺ ἐπιτρέπει ἕνας ἄνθρωπος
μέσα ἀπὸ μία ταχεῖα διαδικασία
ποὺ προστατεύει τὴν ἰδιωτικότη-
τά του νὰ διορθώσει τὸ φῦλο
του μὲ ἕνα τρόπο ὥστε τὸ φῦλο
ποὺ βιώνει νὰ συγκλίνει μὲ τὸ
νομικό του φῦλο… Θέλω νὰ
ἀπευθυνθῶ σὲ πρόσωπα ἢ σὲ
θεσμοὺς καὶ ἡ Ἐκκλησία παίζει
ἕνα καίριο ρόλο σὲ αὐτό, ποὺ
εἴτε ἀντέδρασαν ἀρνητικὰ εἴτε
δὲν στήριξαν ὅσο πρέπει τέτοιες
πρωτοβουλίες. Ἐγὼ θὰ κρατή-
σω ἀπὸ τὴν προηγούμενη
ἐμπειρία τοῦ συμφώνου συμ-
βίωσης τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας
τότε. Ὅταν γινόταν ἡ ἀκρόαση
τῶν φορέων στὴν Βουλὴ ἦλθε ὁ

ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τὴ
δεύτερη μέρα καὶ εἶπε: ἐμεῖς
εὐλογοῦμε τὸ θρησκευτικὸ γάμο
ἔτσι λέει τὸ δόγμα μας. Ἀπὸ κεῖ
καὶ πέρα ἐσεῖς εἶστε Πολιτεία
κάντε τὰ κουμάντα σας. Κανονί-
στε τὰ πράγματα ὅπως πρέπει
νὰ τὰ κανονίσετε. Αὐτὴ εἶναι μία
ἔντιμη, εἰλικρινὴς στάση ποὺ
συμβάλλει στὸ νὰ προχωρή-
σουν τὰ πράγματα. Καὶ ἡ
Ἐκκλησία καὶ οἱ ἄλλοι θεσμοὶ
πρέπει νὰ δοῦμε τέτοιου εἴδους
θαρραλέα βήματα.»

Βασίλης Σωτηρόπουλος, δι-
κηγόρος: «Θὰ ἔπρεπε στὸ νέο
νομοσχέδιο νὰ προβλεφθεῖ ἡ
δυνατότητα ἀλλαγῆς φύλου μὲ
τὴν συγκατάθεση τῶν γονέων
καὶ σὲ παιδιὰ ἀνήλικα»

Δημήτρης Παπαδημητριάδης
ψυχίατρος: «Θέλουμε μία κοι-

νωνία ἀποδοχῆς, ὄχι ἁπλῶς
ἀνεκτικότητας· προσέξτε, ἢ μία
κοινωνία ὅπου θὰ βρεθοῦμε ὁ
ἕνας μὲ τὰ χέρια στὸ λαιμὸ τοῦ
ἄλλου;… ἀπὸ τὰ 5 θὰ ἔπρεπε
νὰ ξεκινάει μία εἰσαγωγὴ τῶν
μαθητῶν σὲ αὐτά… ὑπάρχει μία
ποικιλία σεξουαλικῶν προτιμή-
σεων σὲ 1500 εἴδη στὴ φύση.
Τὸ μοναδικὸ εἶδος ποὺ ἔχει
πρόβλημα μὲ αὐτὸ εἶναι ὁ
ἄνθρωπος, ἐπειδὴ εἶναι τὸ μο-
ναδικὸ εἶδος ποὺ ἔχει ἀναπτύξει
ἰδεολογίες γιὰ τὰ πράγματα,
θρησκευτικὲς ἰδεολογίες, πολι-
τικὲς ἰδεολογίες, κοινωνικὲς ἰδε-
ολογίες καὶ ἔχει βάλει τὸν ἑαυτό
του σὲ μεγάλο μπελά… Ἀπὸ τὴν
ἡλικία τῶν 5 νὰ τοὺς ποῦμε:
ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν
αὐτὴν τὴν ἀνάγκη συντροφικό-
τητας, ὅπως ἐγὼ μὲ τὸν πατέρα
σου ἔτσι καὶ ἕνας ἄντρας μὲ ἕναν
ἄλλο ἄντρα, ἢ μία γυναίκα μὲ μία
ἄλλη γυναίκα… ἔτσι τὸ παιδὶ θὰ
προετοιμαστεῖ ὅτι ὑπάρχουν καὶ
ἄλλα πράγματα ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ
ποὺ θεωροῦμε ἐμεῖς δεδομένα
στὸ μικρὸ δικό μας πεπερασμέ-
νο περιβάλλον… αὐτὸ ποὺ πρέ-
πει νὰ ποῦμε στοὺς γονεῖς εἶναι

ὅτι οἱ διαφορετικότητες ὡς πρὸς
τὶς ταυτότητες ὅσο καὶ ὡς πρὸς
τὶς σεξουαλικὲς προτιμήσεις
εἶναι διαχρονικές, ὑπῆρχαν ἀπὸ
πάντα, εἶναι γεωγραφικὰ διά-
σπαρτες παντοῦ σὲ ὅλο τὸν
πλανήτη καὶ διαπολιτισμικὲς εἴτε
πᾶμε στοὺς Ἐσκιμώους εἴτε
πᾶμε στοὺς μουσουλμάνους
στὰ ἴδια ποσοστὰ θὰ τὶς συναν-
τήσουμε. Αὐτὸ γιὰ ἐμᾶς τοὺς
ἐπιστήμονες σημαίνει ὅτι ὑπάρ-
χει μία ποικιλότητα στὴ φύση, ἡ
ὁποία εἶναι σταθερὴ σὲ 1500
εἴδη… Τὶς διαφορετικότητες καὶ
τὴν ποικιλία αὐτή, τὶς παραλ-
λαγὲς τὶς φυσιολογικὲς τῆς ταυ-
τότητας καὶ τῆς σεξουαλικῆς
προτίμησης τὶς εἴχαμε ἀπὸ πάν-
τα καὶ θὰ τὶς ἔχουμε πάντα. Αὐτὸ
εἶναι κάτι ποὺ πρέπει νὰ τὸ χω-
νέψουμε ὅλοι... Ὅπως ἡ Ἐκκλη-

σία στὸ ἐξωτερικὸ
ζητάει συγγνώμη γι’
αὐτὰ τὰ ζητήματα,
θὰ πρέπει τουλάχι-
στον καὶ ἐδῶ ὁ
ἰατρικὸς κλά-
δος…».

Πέτρος Σαπουν-
τζάκης: «Στὰ ση-
μεῖα ποὺ ἡ βία εἶναι
πιὸ ἔντονη μιλᾶμε
γιὰ τὴν ὁμοφοβία
καὶ τὴν τρανσφοβία
καὶ τὰ δύο αὐτὰ
στὸν πυρήνα τους
ἔχουν τὸν σεξισμό,
δηλαδὴ ἔχουν τὸ
μεγάλο ἄγχος τῆς
κοινωνίας μας γιὰ
τὸ πῶς θὰ οἰκοδο-
μήσει ἀρρενωπό-
τητες, πῶς θὰ φτιά-
ξει σωστοὺς

ἄνδρες… ὑπῆρχαν
περιστατικὰ βίας
ποὺ ἐνῶ συνέβαι-
ναν ἦταν ἀόρατα…

πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ θύ-
ματα ἦταν τὰ διεμφυλικὰ παι-
διά… τὸ πῶς θὰ χρησιμοποι-
ηθεῖ ἢ ὄχι τὸ προφυλακτικὸ
εἶναι θέμα τῶν ἐμφύλων ταυτο-
τήτων καὶ πάλι».

Κατερίνα Λιτσαρδοπούλου:
«ἦταν σαφεῖς οἱ ὁδηγίες τοῦ
Ὑπουργείου νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ
τὰ στερεότυπα, ποὺ ἀφοροῦν τὰ
δύο φῦλα καὶ αὐτὸ ἦταν συμπε-
ριληπτικὸ γιὰ ὅλο τὸ φάσμα τῶν
φύλων… ὑπῆρξαν καὶ οἱ φωνές,
ποὺ ἦταν τελείως ἀντίθετες καὶ
κουβαλοῦσαν πολλὰ στερεότυ-
πα»

Τέλος, μητέρα δήλωσε τηλε-
φωνικὰ ὅτι «τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν ἀποτελεῖ ἀγκάθι
διότι ὅταν διδάσκονται οἱ μα-
θητὲς ὅτι ὁ Θεός, ἔφτιαξε τὰ ἀγό-
ρια καὶ τὰ κορίτσια ἀναρωτιοῦν-
ται τὰ παιδιὰ «καὶ αὐτὸν ἐδῶ τὸν
συμμαθητὴ (τὸν ἴντερσεξ γιό
της) ποιὸς τὸν ἔφτιαξε»; Αὐτὰ
πρέπει νὰ τὰ κοιτάξει τὸ Ὑπουρ-
γεῖο καὶ ἡ Πολιτεία, ὥστε νὰ
συμπεριλαμβάνει ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους στὴν ἐκπαίδευση
ποὺ δικαιοῦνται».

Ὁ Σεβ. Κίτρους εἰς τὸν Μακ. Μόσχας
Ἄνοιγμα μὲ στόχον ἐκπαι-

δευτικὰς συνεργασίας μὲ τὴν
Ρωσίαν ἔκανεν ὁ Σεβ. Κί-
τρους. Εἶναι πιστὸς εἰς τὸ
Φανάρι, ὅμως ἡ Μόσχα δια-
θέτει ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀναζη-
τεῖ. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ
τὴν ἐφημερίδα «Δημοκρατία
Βορείου Ἑλλάδος» τῆς 10ης
Ἰουνίου 2017:

«Συνεργασίες μὲ ρωσικὲς
ἐκκλησιαστικὲς ἀκαδημίες
ἐγκαινιάζει ἡ Ἀνώτατη Ἐκκλη-
σιαστικὴ Ἀκαδημία Θεσσαλονί-
κης, στὸ πλαίσιο ἀξιοποίησης
προγραμμάτων Erasmus καὶ
Erasmus Plus. Πρόσφατα ὁ
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερί-
νης καὶ Πλαταμώνα κ. Γεώργιος
ἐπισκέφθηκε τὴ Ρωσία καὶ με-
ταξὺ ἄλλων συναντήθηκε μὲ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Βερέγιας κ.

Εὐγένιο, πρύτανη τῆς θεολο-
γικῆς Ἀκαδημίας Ἁγίου Σεργίου
Μόσχας, μὲ τὸν ὁποῖο σχεδιά-
ζουν ἀνάπτυξη συνεργασίας με-
ταξὺ τῶν δύο ἀκαδημιῶν σὲ
ἐκπαιδευτικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ
ἐπίπεδο. Πρόσφατα ἡ θεολο-
γικὴ Ἀκαδημία Ἁγίου Σεργίου
ἀναγνωρίστηκε ἐπίσημα ἀπὸ τὸ
ρωσικὸ κράτος ὡς ἵδρυμα τριτο-
βάθμιας ἐκπαίδευσης, κάτι ποὺ
εὐκολύνει τὴν ἐξωστρέφεια καὶ
τὴ συνεργασία μὲ ἰσότιμα ἐκπαι-
δευτικὰ ἱδρύματα ἄλλων
χωρῶν… Ὁ Ἕλληνας Μητρο-
πολίτης Κίτρους συναντήθηκε
καὶ μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας
καὶ πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλο, ὁ
ὁποῖος ἐπικρότησε τὶς πρωτο-
βουλίες ἀνάπτυξης συνεργα-
σιῶν μεταξὺ ἐκκλησιαστικῶν
ἀκαδημιῶν Ἑλλάδας καὶ Ρω-
σίας».

«Ταυτότητα φύλου: 
Μία διεπιστημονικὴ προσέγγιση»
Μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους κό-

σμου πραγματοποιήθηκε τὴν
Κυριακὴ 28 Μαΐου στὸ ἀμφιθέα-
τρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου
Ἀθηνῶν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα
μὲ θέμα: «Ταυτότητα Φύλου:
Μία διεπιστημονικὴ προσέγγι-
ση».

Τὴν ἡμερίδα συνδιοργάνω-
σαν Ὀρθόδοξοι Σύλλογοι καὶ
κοινωνικοὶ φορεῖς. Συμμετεῖχαν
μὲ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγή-
σεις τους οἱ εἰσηγητές: Σταῦρος
Μπαλογιάννης, Ὁμ. Καθηγητὴς
Νευρολογίας, μὲ θέμα: «Ὁ κα-
θορισμὸς ὑπὸ τοῦ ἐγκεφάλου
τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν χα-
ρακτήρων τοῦ φύλου», Καλλιό-
πη Προκοπάκη, Ψυχίατρος παι-
διῶν καὶ ἐφήβων, μὲ θέμα: «Δια-
ταραχὲς ὡς πρὸς τὴν ταυτότητα
τοῦ φύλου», Καλλιρρόη Παντε-
λίδου, Καθηγήτρια Ἀστικοῦ Δι-
καίου Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ.,
μὲ θέμα: «Φῦλο καὶ ἔννομες
σχέσεις», καὶ Ἀπόστολος Νικο-
λαΐδης, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς
Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., μὲ θέμα:
«“Ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρω-
πον... ἄρσεν καὶ θῆλυ”». Τὶς
ἐργασίες τῆς ἡμερίδας συντόνι-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεω-
τικῆς κ. Νικόλαος. Ὁ Μακαριώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυ-
μος ἀπέστειλε χαιρετισμὸ στὸ
Συνέδριο μέσῳ ἐκπροσώπου
του, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκη-
νοῦ, στὸν ὁποῖο τονίζει καὶ τὰ
ἑξῆς: «Ἡ διαβούλευση καὶ ἡ πι-
θανὴ νομοθέτηση τῆς δυνατότη-
τας προσδιορισμοῦ τοῦ φύλου,
ἀνεξαρτήτως τῶν σωματικῶν
δεδομένων, προβάλλει καὶ στὴν
πατρίδα μας τελευταῖα ὡς ἕνα
ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς νεωτε-
ρικότητας. Καὶ εἶναι ἀπορίας
ἄξιον πῶς ἄνθρωποι αὐτο-
προσδιοριζόμενοι ὡς προοδευ-
τικοὶ καὶ φιλελεύθεροι, οἱ ὁποῖοι
κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ
ἀπαξίωση καὶ ὑποτίμηση τῆς
σωματικότητας στὸν ἄνθρωπο,

πρεσβεύουν ἕναν ἀνθρώπινο
“ἑαυτὸ” ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ
σῶμα. Πρόκειται γιὰ παρωχημέ-
νο δυϊσμὸ ἐνδεδυμένο μὲ σύγ-
χρονη εὐτέλεια».

Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη
οὐσιαστικὴ κατάθεση κατοχυ-
ρωμένου ἐπιστημονικοῦ λόγου
γύρω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτό, ποὺ
στὶς ἡμέρες μας βρίσκεται κατε-
ξοχὴν στὴν ἐπικαιρότητα λόγῳ
τῆς δημόσιας ἠλεκτρονικῆς δια-
βούλευσης σχεδίου νόμου ἀπὸ
τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης γιὰ
τὴν ἀναγνώριση ταυτότητας φύ-
λου.

Μὲ τὶς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας
κατέστη σαφὲς τὸ γεγονὸς ὅτι
βαθιὲς δομικὲς διαφορὲς στὴ φυ-
σιολογία καὶ λειτουργία τοῦ ἐγκε-
φάλου διακρίνουν ἀπὸ τὶς
πρῶτες στιγμὲς τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς τὰ δύο φῦλα, ὁπότε κάθε
ἐνδεχόμενη ἐπιλογὴ ἀλλαγῆς
φύλου ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ
τὴν ἴδια τὴν ὑπόσταση καὶ ὀντο-
λογία τοῦ ἀνθρώπου. Παρουσιά-
στηκαν οἱ διαταραχὲς τῆς ταυτό-
τητας τοῦ φύλου καὶ καταδείχθη-
καν ὡς μόνες ἐνδεδειγμένες θε-
ραπευτικὲς παρεμβάσεις αὐτὲς
ποὺ ἐνισχύουν τὸ βιολογικὸ
φῦλο τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῷ πα-
ράλληλα ἔγινε γόνιμη κριτικὴ τοῦ
σχεδίου νόμου τοῦ Ὑπουργείου
μὲ κατάδειξη τῶν ἀναπόφευ-
κτων συγχύσεων ποὺ θὰ προκύ-
ψουν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογή του. Τέ-
λος τονίστηκε ὅτι στὸ ἐπίπεδο
τῶν διαφυλικῶν σχέσεων μόνο
ἡ ἑτεροφυλικὴ ἑνοποιητικὴ καὶ
συμπληρωματικὴ συλλειτουργία
μεταξὺ ἄνδρα καὶ γυναίκας μπο-
ρεῖ νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο
στὴν κοινωνία μὲ τὸν Θεό.

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Τομέας Ἐπιστημόνων Συλλό-

γου «Ὁ Μέγας Βασίλειος», Χρι-
στιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων
καὶ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐκπαι-
δευτικῶν Λειτουργῶν Συλλόγου
«Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Ἀνω-
τάτη Συνοσπονδία Πολυτέκνων
Ἑλλάδος, Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.

Ὁ Σεβ. Παροναξίας καὶ ἡ Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας
Εἰς κήρυγμά του ὁ Σεβ. Πα-

ροναξίας φαίνεται ὅτι ἀντιπα-
ρατίθεται ἐμμέσως πρὸς τὰς
καταγγελίας τοῦ Καθηγ. τῆς Ἱ.
Μ. Λογγοβάρδας. Ὁ Σεβ. Πα-
ροναξίας ἐξεφράσθη ὑποτιμη-
τικῶς δι’ ὅσους ἀνησυχοῦν διὰ
τὰς κινήσεις Βατικανοῦ καὶ
Φαναρίου. Προφανῶς ὁ Σεβα-
σμιώτατος δὲν ἔχει ἀντιληφθῆ
ὅτι ἡ νοοτροπία τοῦ παπισμοῦ
ἔχει εἰσχωρήσει εἰς τὴν Ὀρθο-
δοξίαν. Συμφώνως πρὸς τὴν
ἱστοσελίδα naxostimes.gr τῆς
9ης Ἰουνίου 2017:

«Γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ χαρακτή-
ρα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μίλη-
σε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παρο-
ναξίας κ. Καλλίνικος στὴν Ἁγία
Τριάδα Πάρου ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ
Μητροπολίτης Παροναξίας,
ἀπευθυνόμενος στὸ πλῆθος τῶν

πιστῶν ποὺ συμμετεῖχε στὶς
λαμπρὲς θρησκευτικὲς ἐκδηλώ-
σεις γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ἐξέφρασε τὴ σεβά-
σμια πεποίθησή του, γιὰ τὴν
Οἰκουμενικότητα τῆς Ὀρθοδο-
ξίας. Ὁ κ. Καλλίνικος, διαχώρισε
τὸν τρέχοντα ὅρο τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ χαρα-
κτήρα τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καὶ
τόνισε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ὑπο-
τάσσεται καθὼς εἶναι "Μία καὶ
Καθολικὴ ἀληθινὴ πίστη". ''Ἀπὸ
παιδάκι ἄκουγα ὁρισμένους ὅτι
προδίδεται ἡ Πίστη, ἐπίκειται
ἕνωση ποὺ θὰ εἶναι ὑποταγή.
Δὲν ἔχει γίνει τίποτα, ἑξήντα χρό-
νια λέγεται αὐτό, δὲν ἔγινε. Δὲν
εἴμαστε ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι ξε-
πουλημένοι, μὴ περνάει τέτοια
ἄποψη, προσπαθοῦμε ὅλοι νὰ
κρατήσουμε τὴν ἑνότητα τῆς Πί-
στεως σταθερὴ'' ὑπογράμμισε ὁ
Μητροπολίτης Παροναξίας».

Ὁ Μακ. Ἱεροσολύμων κατὰ σχίσματος
Τὴν ἑνότητα ἐτόνισεν ὁ Πα-

τριάρχης Ἱεροσολύμων διὰ
τὰς κρισίμους ὥρας ποὺ διέρ-
χεται ἡ Οὐκρανία καὶ κατε-
φέρθη ἐναντίον τῶν πολι-
τικῶν νομοθετημάτων ποὺ θί-
γουν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
Οὐκρανίας. Ὡς ἐπληρορορή-
θημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα
mospat.ru τῆς 6ης Ἰουνίου
2017: 

«Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας
ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καὶ εἴμαστε καλούμενοι
νὰ τὸ φυλάσσουμε καὶ νὰ ἐνδυ-
ναμώνουμε. Ἡ διάσπαση τῆς
ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι
πολὺ βαρὺ ἔγκλημα. Μὲ τὴν
εὐκαιρία αὐτὴ ἀπολύτως ἐπικρί-
νουμε αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιχει-
ροῦν πράξεις, ἐνέργειες κατὰ τὶς
ἐνορίες τῆς κανονικῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας»,

– τόνιζε ὁ Μακαριώτατος Πα-
τριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως
Ἱερουσαλὴμ καὶ Πάσης Παλαι-
στίνης Θεόφιλος Γ/. Ἀπευθύ-
νοντας τὸν λόγο του πρὸς τοὺς
παρόντες στὴ δεξίωση ποὺ πα-
ρασχέθηκε τὴ 5η Ἰουνίου 2017
στὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησιαστικὴ
Ἀποστολὴ στὰ Ἱεροσόλυμα ὁ
Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ὑπο-
γράμμισε: «Οἱ ἅγιοι πατέρες
μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι διάσπαση
τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας
δηλ. σχίσμα εἶναι ἡ πιὸ βαριὰ
ἁμαρτία… Εὔχομαι τὸ Ἅγιο
Πνεῦμα, ποὺ ἐπέπεσε στοὺς
μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, νὰ φωτί-
σει τὶς ψυχὲς καὶ τὶς καρδίες μας
καὶ νὰ μᾶς παρέχει τὴν δύναμη
γιὰ διαφύλαξη τοῦ πολυτίμου
δώρου τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλη-
σίας, τὸ ὁποῖο μᾶς ἐμπιστεύθη-
κε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ».

Ὁ Ἀρχ. Τιράνων κατὰ τῶν ἀποτειχισμένων;
Περὶ ἀγάπης ὡμίλησεν ὁ

Μακ. Ἀλβανίας εἰς ἐκδήλω-
σιν πρὸς τιμήν του. Ὅμως ὁ
κόσμος σήμερα χρειάζεται
ἀλήθειαν… ἐπλήσθη μὲ τὴν
ἀγαπολογίαν! Ἡ σιβυλλικὴ
ρῆσις του περὶ τειχῶν πι-
θανῶς εἶχε πολλοὺς ἀποδέ-
κτας… Συμφώνως πρὸς
ἄρθρον τοῦ κ. Β. Κακαρᾶ τῆς
ἱστοσελίδος eleftehria.gr τῆς
7ης Ἰουνίου 2017: 

«Ὑπάρχουν ἄλλοι ποὺ χτί-
ζουν τείχη, ἐμεῖς πιστεύουμε
στὶς γέφυρες. Οἱ γέφυρες ἔχουν
ὀμορφιά, οἱ γέφυρες ἔχουν
προοπτική». Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρ-
ραχίου καὶ πάσης Ἀλβανίας κ.
Ἀναστάσιος θέλησε νὰ στείλει
ἕνα ἑνωτικὸ μήνυμα - μὲ
ἀφορμὴ καὶ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις
- ἀποδεχόμενος παράλληλα τὴν
πρόταση τοῦ Δήμου Λαρισαίων
νὰ τὸν τιμήσει συμβολικά, μετο-
νομάζοντας τὴν κεντρικὴ πεζο-
γέφυρα στὸν Πηνειὸ σὲ γέφυρα
Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου.
«Σὲ χρόνια δύσκολα, τῆς γερμα-

νικῆς κατοχῆς ὅταν ἤμουν ἀκό-
μα στὴν Ἀθήνα, νέο παιδί, τὸ
μεγάλο μας ἐρώτημα ἦταν τί
πρέπει νὰ γίνει γιὰ τὴν πατρίδα.
Θὰ χρειαστοῦμε ἐλευθερία, δι-
καιοσύνη, θὰ πρέπει νὰ προ-
οδεύσουμε. Ἄλλοι ἀπὸ τοὺς φί-
λους προσανατολίστηκαν σὲ
μία διαφορετικὴ κατεύθυνση, μὲ
μία ἀντίληψη ὅτι αὐτὸ τὸ καινού-
ριο θὰ ἐρχόταν μὲ ὁρισμένες
λειτουργίες συγκεκριμένες, ποὺ
δὲν δεχόντουσαν τὴν παρουσία
τοῦ Θεοῦ. Ὑπήρξαμε μερικοὶ
ἄλλοι ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ εἴπαμε
καλὴ ἡ ἐλευθερία, καλὴ ἡ δι-
καιοσύνη, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ τόπος
χρειάζεται ἀγάπη. Ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος καταλήγοντας ὑπο-
γράμμισε ὅτι «χρειαζόμαστε,
ἰδίως μεταξὺ τῶν λαῶν τῆς Βαλ-
κανικῆς, περισσότερη ἀλληλο-
κατανόηση, ἀλληλογνωριμία,
ἀλληλοσεβασμὸ καὶ κοινὴ πο-
ρεία. Ὑπάρχουν ἄλλοι ποὺ χτί-
ζουν τείχη, ἐμεῖς πιστεύουμε
στὶς γέφυρες, οἱ γέφυρες ἔχουν
ὀμορφιά, οἱ γέφυρες ἔχουν
προοπτική».

Τὸ Μαξίμου ὑπὲρ παρανόμου Τζαμιοῦ;

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ἀνοικονόμητοι ἐνέργειαι τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν 
εἰς τήν «παρέλασιν» Ὁμοφυλοφίλων, Λεσβιῶν κ.ἄ (ΛΟΑΤΚΙ)! 


