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1ον
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Στὶς δύσκολες ἡμέρες ποὺ
διέρχεται ἡ πατρίδα μας καὶ
ὁλόκληρος ὁ κόσμος μία μορφὴ
χαρισματικὴ ἔρχεται νὰ μᾶς
ἐμπνεύσει μὲ τὴν ἀρετή του, τὴν
πίστη του στὸ Θεό, τὴν ἀσκη-
τικὴ καὶ θυσιαστικὴ ζωή του, τὴν
ἁγνότητα τῶν διαθέσεων καὶ

πράξεών του, τὴν αὐτοθυσία
του. Τὸ παρὸν πόνημα ἐγράφη
μὲ ἀφορμὴ τὴν 190η ἐπέτειο τῆς
ἐκλογῆς του ὡς Κυβερνήτη τῆς
Ἑλλάδος, ἀπὸ τὴν 3η Ἐθνική
Συνέλευση τῆς Τροιζήνας Ἀργο-
λίδας στίς 14 Ἀπριλίου 1827,
ἀπὸ τοὺς 173 πληρεξουσίους
τῶν Ἑλλήνων.

Μὲ καταγωγὴ ἀριστοκρατικὴ ὁ
Ἰωάννης Καποδίστριας, μὲ

εὐσέβεια καὶ πίστη, γλωσσομά-
θεια, εὐρυμάθεια, ἐπιτυχῆ πο-
λυετῆ διπλωματικὴ σταδιοδρο-
μία, βοήθησε τὴν Ἑλλάδα, τὴν
Εὐρώπη καὶ τὸν κόσμο. Ἡ προσ-
φορὰ του συνδυασμένη μὲ τὴ
χριστιανική του πίστη, μᾶς ἐπι-
τρέπει νὰ τοῦ ἀποδώσουμε τὸ
χαρακτηρισμό, ὡς «Ἁγίου τῆς
πολιτικῆς». Χαρακτηριστικὰ τὰ
λόγια τοῦ Κωνσταντίνου Πα-
παρρηγόπουλου στὰ ἀποκαλυ-
πτήρια τοῦ ἀνδριάντα τοῦ Κυ-
βερνήτη στὴν Κέρκυρα: «ἦταν
ἐξ ἐκείνων τῶν πολιτικῶν, ποὺ
σὲ κρίσιμες περιστάσεις ἢ
σῴζουν τὴν πατρίδα ἢ πεθαί-
νουν.. Ὁ Καποδίστριας καὶ ἔσω-
σε τὴν πατρίδα του καὶ δολοφο-
νήθηκε…».

Τὸ ἔργο ποὺ κληροδότησε
στὴν Ἑλλάδα, στὴν Εὐρώπη καὶ
στὸν κόσμο ἀξίζει νὰ τὸ μελε-
τᾶμε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια
καὶ νὰ διδασκόμαστε. Στὸν Κα-

ποδίστρια προσιδιάζει ὁ στίχος:
«φεύγουμε ἐμεῖς, τὸ ἔργο μας
γιὰ τὴν πατρίδα μένει…»

Δικαίως στὴν ἐπιτάφια πλάκα
του, στὴν Κέρκυρα, ἀναγράφε-
ται: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
«Δὲν ζεῖ ὁ Ἄνθρωπος, ζεῖ τὸ
ἔργο του».

Καθὼς οἱ καιροὶ εἶναι χαλεποὶ
καὶ μαῦρα σύννεφα πλανῶνται
στὸν ὁρίζοντα, ἡ ἐπετειακὴ ἀνα-
φορὰ στὸν Ἰωάννη Καποδί-
στρια, μία ἀπὸ τὶς διαπρεπέστε-
ρες πολιτικὲς καὶ διπλωματικὲς
μορφὲς τῆς Εὐρώπης ποὺ κυ-
ριάρχησε στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΘ΄
αἰώνα εἶναι ἀναγκαία καὶ καθῆ-
κον ἱερό.

Ἡ προβολὴ τῆς προσωπικό-
τητάς του σίγουρα θὰ ἐμπνεύ-
σει, θὰ παραδειγματίσει.

Ἡ σύντομη ἀναφορὰ στὴ βι-
οεργογραφία του σίγουρα θὰ
μᾶς διδάξει καὶ θὰ μᾶς φρονη-

ματίσει – ἀφοῦ ἡ ἱστορικὴ μνήμη
εἶναι τὸ ἰσχυρότερο ἀμυντήριό
μας.

Γεννήθηκε στὴν Κέρκυρα στὶς
10 Φεβρουαρίου 1776 καὶ ἦταν
τὸ ἕκτο παιδὶ ἀπὸ τὰ ἐννέα παι-
διὰ τοῦ Κόμη Ἀντωνομαρία, δια-
πρεποῦς δικηγόρου, μὲ ἐνεργὸ
ἀνάμιξη στὰ πολιτικὰ δρώμενα
τῆς Κέρκυρας καὶ τῆς Διαμαντί-
νας ἐκ Κύπρου. Ἡ οἰκογένειά
του ἀριστοκρατική, καταγεγραμ-
μένη στὸ Libro d’ oro τῆς Κέρκυ-
ρας. Μέχρι τὴν ἡλικία τῶν δώδε-
κα ἐτῶν ἔλαβε τὰ πρῶτα του
γράμματα στὰ σχολεῖα τῆς Κέρ-
κυρας, ἐνῷ ταυτόχρονα εἶχε
ὀρθόδοξη παιδεία, ἀφοῦ καλ-
λιεργήθηκε στὴν ὀρθόδοξη πί-
στη ἀπὸ τὸ μοναχὸ Συμεὼν
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πλατυτέρας,
ὅπου σύχναζε ἀπὸ τὴ νεαρή του
ἡλικία.

Μεγάλωσε σὲ ἕνα πατριαρ-
χικὸ περιβάλλον μὲ ἔντονα θρη-

σκευτικὴ ἀγωγὴ καὶ ἀπὸ τοὺς
δύο γονεῖς καὶ εἶχε ἔντονη κλίση
πρὸς τὴ μελέτη τῆς ὀρθόδοξης
πίστης. Τὸ 1794, ἔχοντας συμ-
πληρώσει τὴν παιδεία ποὺ μπο-
ροῦσε νὰ τοῦ προσφέρει ἡ Κέρ-
κυρα ἔφυγε γιὰ τὴ Βενετία, γιὰ
νὰ σπουδάσει στὸ περίφημο
Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας
Ἰατρική, παρακολουθώντας
συγχρόνως τὶς παραδόσεις κα-
θηγητῶν τῆς νομικῆς ἐπιστήμης
καὶ ἔχοντας πάντα μία ἰδιαίτερη
κλίση πρὸς τὶς φιλολογικὲς καὶ
φιλοσοφικὲς ἐπιστῆμες. Ἡ πο-
ρεία τῶν σπουδῶν τοῦ νεαροῦ
Καποδίστρια ἦταν λαμπρὴ,
ἀφοῦ μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχεῖς ἐξετά-
σεις ἔλαβε τὸ δίπλωμά του καὶ
τὸ διδακτορικό του σὲ ἡλικία μό-
λις εἴκοσι ἐτῶν. Τὸ 1797 ἐπι-
στρέφει στὴν Κέρκυρα, σὲ ἡλι-
κία 21 ἐτῶν καὶ ἀρχίζει νὰ ἀσκεῖ
τὸ ἰατρικὸ ἔργο ἀποσκοπώντας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776 – 1831)
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ, Ο ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ,
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑ ΤΑ
190 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

Γράφει ἡ κα. Μαρία - Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου,
Δρ. Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Ὁ βιωματικὸς λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ οἰκουμενιστές, πού διαλέγονται μέ τούς αἱρετικούς παπι-
κούς καί προτεστάντες, ἔχουν χαλαρή πίστη καί χωρίς πολλούς
ἐνδοιασμούς καταλήγουν στό ἐσφαλμένο συμπέρασμα ὅτι
πολλά μᾶς ἑνώνουν μέ τούς ἑτερόδοξους καί λίγα μᾶς χωρί-
ζουν! Στήν πραγματικότητα συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Οἱ
ἴδιοι ὅμως ἐμμένουν στό συμπέρασμά τους καί θέτουν τά λίγα
πού μᾶς χωρίζουν στά σκονισμένα ράφια τοῦ ἀρχείου, γιά νά
ταφοῦν στή λήθη καί νά μήν ἀποτελοῦν ἐμπόδια στούς δρομεῖς
τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Καί «ἐλεύθεροι» πιά νά προβάλλουν δευ-
τερεύοντα θέματα, πού ἔχουν κοινωνικό χαρακτήρα καί ἐντυ-
πωσιάζουν εὔκολα τούς ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους. Στήν ἴδια
παγίδα πέφτουν καί πολλοί πού ἔχουν κάποιο μορφωτικό ἐπί-
πεδο ἤ ἀσκοῦν ἐξουσία σέ διάφορους τομεῖς τῆς κοινωνικῆς
ζωῆς. Ὅλοι αὐτοί, οἱ οἰκουμενιστές καί τά θύματά τους, δέν
ἔχουν βιώματα πνευματικά, γιά νά κατανοήσουν τή μεγάλη δια-
φορά ἀνάμεσα στήν Ὀρθοδοξία καί τούς ἑτερόδοξους. Νομί-
ζουν ὅτι ὅλοι τό ἴδιο εἴμαστε. Τό πιό φοβερό εἶναι ὅτι στήν κα-
τηγορία αὐτή ἀνήκουν καί πολλοί κληρικοί, οἱ ὁποῖοι μένουν
ἀπαθεῖς καί ἀδιάφοροι ἀπέναντι στούς αἱρετικούς ἑτερόδοξους.
Γι᾿ αὐτό καί δέν μιλοῦν ποτέ δημοσίως γιά τόν οἰκουμενισμό,
ἐνῶ γιά ἄλλα θέματα πού ἔχουν σχέση μέ τήν πολιτική εἶναι
εὐαίσθητοι καί σχολιάζουν, γιά νά ἐνημερώσουν τό λαό καί νά

Ν Ε Α Ν Λ ΑΟ Σ Υ Ν Α Ξ Ι Ν
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ;

ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ! Ἐνδεχομένη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος εἰς Θράκην;
Ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος σέ προλογικό

του σημείωμα σέ ἱστορική μελέτη, μέ θέμα τόν Μητροπολιτικό Ναό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀλεξανδρουπόλεως καί τήν Ἑλληνική κοινότη-
τά της, τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε τό 2016, μεταξύ τῶν ἄλλων σημει-
ώνει «Ἡ περιοχή μας συνεχίζει νά εἶναι τό μῆλο τῆς ἔριδος καί ἡ πο-
λύφερνος νύμφη μέσα στούς σχεδιασμούς πού κάνουν οἱ ἔμποροι
τῶν ἐθνῶν. Πολλά ἄλλαξαν καί πολλά θά ἀλλάξουν στήν ἐρχόμενη
πενταετία».

Τό τελευταῖο διάστημα ἡ κρίση πού ἔχει ξεσπάσει μετά τό θετικό
ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος στήν Καταλωνία, πού στόχο ἔχει
τήν ἀνεξαρτητοποίησή της ἀπό τό κράτος τῆς Ἱσπανίας, εἶχε σάν
ἐπακόλουθο νά θορυβηθοῦν πολλές εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Διότι τάσεις γιά ἀνεξαρτητοποίηση περιοχῶν τους ἀντιμετωπίζουν
πολλά εὐρωπαϊκά κράτη, ὅπως τῆς Κορσικῆς ἀπό τό κράτος τῆς
Γαλλίας, τῆς βορείου Ἰταλίας ἀπό τήν Ἰταλία, τῆς Φλάνδρας ἀπό τό
Βέλγιο, τῆς Σκωτίας ἀπό τήν Μεγάλη Βρεττανία. Βέβαια, νά μή ξε-

Οἱ ἐλάχιστοι καί διάσπαρτοι εἰς τά κόμματα τῆς Βουλῆς εὐσεβεῖς βουλευταί ἀποδει-
κνύονται ἀνήμποροι. Ἡ Ἱεραρχία ζητεῖ Πολιτείαν, ἡ ὁποία νά σέβεται τήν Ἐκκλησίαν!

Ἀκατανόητα καὶ ἄκρως σοβαρὰ καὶ ἐπικίνδυνα ὅσα συμβαίνουν τε-
λευταίως στὴ Χώρα μας δημιουργοῦν θλίψη καὶ ἔντονο προβλημα-
τισμὸ γιὰ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Ἔχει εὔστοχα ἐπισημανθεῖ ὅτι πονηρὲς δυνάμεις ἀπεργάστηκαν
ἀπὸ χρόνια τὴν πνευματική μας φθορά. Τὴν ἀλλαγὴ τῆς τροχιᾶς τοῦ
ἔθνους. Τὸν κλονισμὸ τῶν πυλώνων του.

Ὁ καθηγητὴς τῆς ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Παῦλος Κα-
ρολίδης εἶχε παρατηρήσει τὴν τάση ἀλλαγῆς τῆς Ἑλλάδος΄΄ ἀπὸ πο-
λιτείας ἐθνικῆς, εἰς μέγαν συνεταιρισμὸν ἐκμεταλλεύσεως καὶ πλουτι-
σμοῦ ὑλικοῦ …τῆς πρὸς τὴν ὕλη ὁρμῆς καὶ ροπῆς κατασταθείσης
ἰσχυροτάτου ἐλατηρίου πρὸς ἐνέργειαν ἀνήθικου κλοπῆς καὶ
ἁρπαγῆς τοῦ Κράτους΄΄.

Αὐτὴ ἡ ὁρμὴ καὶ σπουδὴ πρὸς τὴν ὕλη ἐπιτάθηκε στὶς ἡμέρες μας
μὲ ἀποτέλεσμα τὴ διαφθορά, τὴ ρεμούλα, τὴ διασπάθιση τοῦ δημο-
σίου χρήματος, τὴν καταλήστευση τοῦ Κράτους! Ἔτσι, ὁδηγηθήκαμε
στὸν διαρκῆ, στὸν ὑπέρογκο δανεισμὸ καὶ τελικὰ στὴν πτώχευση.

Πρὸς ἀντιμετώπισή της ἀναγκασθήκαμε νὰ ὑπογράψουμε ἐπαχθῆ
μνημόνια μὲ τοὺς δανειστὲς –ἑταίρους μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση
καὶ νὰ τεθοῦμε ὑπὸ τὴν ἐπιτήρηση τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμεί-
ου. Δεχτήκαμε, ὅπως ὁμολογήθηκε, ἕνα βαρύ, ἕνα λανθασμένο οἰκο-
νομικὸ πρόγραμμα. Φθάσαμε νὰ ξεπουλᾶμε τὴ δημόσια περιουσία
(λιμάνια, ἀεροδρόμια κ.ἄ). Χάσαμε τὴν ἐθνική μας κυριαρχία. Γίναμε
ὑποτελεῖς στοὺς ξένους.

Ἡ Ἑλλάς πεθαίνει
Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, Θεολόγου

Ἡ σύγκλησις καὶ ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῆς συνόδου στὴν Κρήτη
τὸν Ἰούνιον τοῦ 2016, ἔχουσα τὴν ἀπαίτησι γιὰ πανορθόδοξον
κῦρος καὶ γιὰ ἐπιβολὴ τῶν ἀποφάσεών της, γίνεται πρόκλησις καὶ
θρασύτης, πρὸς ὅσους εἶναι ζωντανὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Οἱ ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς συνόδου, εἶναι ἕνα καρκίνωμα στὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τώρα πονάει λίγο καὶ ἀργό-
τερα περισσότερο καὶ ἀφόρητα1.

Τὸ καρκίνωμα αὐτὸ ποὺ ἐμφανίσθηκε μὲ τὴν σύνοδο τῆς Κρήτης
ἔχει βαθειὲς ρίζες καὶ μεγάλη προϊστορία, ποὺ δυστυχῶς ἐλάχιστοι
τοῦ δίνουν προσοχὴ καὶ σημασία. Πολὺ καιρὸ τώρα μᾶς θρέφουν
λίγο-λίγο μὲ μικρές-μικρὲς δόσεις παπικῆς θεολογίας. Μέσα ἀπὸ τὶς
ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς συνόδου, παρουσιάζεται μία νέα ἐκκλησιολο-
γικὴ συνείδησις περὶ συνοδικότητος. Χρησιμοποίησαν ὅρους,
ἔννοιες καὶ θεολογικὲς ἐκφράσεις τῆς παπικῆς ἐκκλησιολογίας καὶ
ξένες τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως. Γιὰ παράδειγμα, «Ἡ Ἐκκλησία
δὲν ζῆ διὰ τὸν ἑαυτόν της» (Ἐγκύκλιος), «Ἡ Ἐκκλησία ὡς εἰκὼν τῆς
Ἁγίας Τριάδος» (Ἐγκύκλιος), «Ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν εἶναι
Σύνοδος» (Ἐγκύκλιος). Ἂν κανεὶς ἀναζητήσῃ τὶς ρίζες καὶ τὶς πηγὲς
αὐτῶν τῶν νέων ὅρων καὶ ἐκφράσεων, θὰ τὶς εὕρη ὅλες αὐτούσιες
στὶς παπικὲς ἐγκυκλίους καὶ τὰ διατάγματα μετὰ τὴν Β´ Βατικανὴ
σύνοδο. Σὲ ὅλες τὶς διακηρύξεις καὶ ἀποφάσεις τῶν διμερῶν ἐπι-

Θεολογικά κατασκευάσματα
ἐκ τῆς Περγάμου

Γράφει ὁ Μοναχὸς Παΐσιος Καρεώτης, Καθηγητὴς Ἀθωνιάδος Σχολῆς

Μὲ ἀποφασιστικότητα ἀλλά καί σύνε-
σιν ἡ Ἱ. Κοινότης διεμήνυσε πρός τόν πο-
λιτικόν κόσμον ὅτι ἡ θεία ἀλλά καί ἡ
ἀνθρωπίνη βουλή τοῦ Ὀρθοδόξου ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ καταπατοῦνται. Παραθέτο-
μεν τήν ἐπιστολήν πού ἀπεστάλη εἰς
τούς Ὑπουργούς Δικαιοσύνης καί Παιδεί-
ας τήν 5ην Ὀκτωβρίου 2017:
«Ἐξοχώτατοι Κύριοι,

Διὰ τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου
γράμματος ἡμῶν θέτομεν ὑπ’ ὄψιν Ὑμῶν
τὰ κάτωθι:

Ζῶντες, παρὰ τὴν ἀναξιότητά μας εἰς τὸ
Περιβόλι τῆς Παναγίας μας, τὸν ἡσυχα-
στικὸν τόπον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συμμετέχο-
μεν ταυτοχρόνως εἰς τὴν ἀγωνίαν καὶ ἀνη-
συχίαν τῶν Ὀρθοδόξων τέκνων τῆς Πατρί-
δος μας, ἡ ὁποία μεταφέρεται ἐνταῦθα διὰ

τῶν πολυπληθῶν προσκυνητῶν τοῦ ἱεροῦ
ἡμῶν τόπου, διὰ τὰ τελευταίως τεκταινόμε-
να εἰς τὴν χώραν μας σχετικῶς μὲ τὸ πρὸς
ψήφισιν νομοσχέδιον περὶ τῆς «νομικῆς
ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου» καὶ
τὴν διδασκαλίαν τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν.

Ἀναφορικῶς μὲ τὸ πρὸς ψήφισιν νομο-
σχέδιον διερωτώμεθα πλέον τί μᾶς ἐπιφυ-

λάσσεται εἰς τὸ μέλλον! Μετὰ τὴν θέσπισιν
ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ «συμφώνου
συμβίωσης ὁμοφύλων» καὶ τὴν καθιέρωσιν
εἰς τὰ σχολεῖα τῆς πατρίδος μας τῆς θεμα-
τικῆς ἑβδομάδος «ἔμφυλες ταυτότητες»,
ὁδηγεῖται πλέον ἡ χώρα εἰς τὴν ψήφισιν νό-
μου, μὲ τὸν ὁποῖον θὰ μπορῆ κάποιος νὰ
προβαίνη εἰς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ «καταχωρι-
σμένου φύλου» του μὲ μία ἁπλὴ αἴτησι καὶ

μάλιστα ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν 15 ἐτῶν! Εἶναι
δυνατὸν διὰ νόμου νὰ καταστρατηγῆται
ἀπροκαλύπτως εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πατρίδα
μας ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ; «καὶ ἐποίησεν ὁ
Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ
ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν
αὐτούς».

Διερωτώμεθα ποῖος Ὀρθόδοξος Βου-
λευτὴς τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων θὰ ψηφί-

ση τοιοῦτον ἄνομον νομοσχέδιον. Παρακα-
λοῦμεν θερμῶς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Κυβερ-
νήσεως καὶ τῆς Βουλῆς νὰ ἀρθοῦν εἰς τὸ
ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ συμβάλλουν
εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῆς νομοθετήσεως ταύ-
της. Ἴσως μία ἀπόσυρσις τοῦ νομοσχεδίου
θὰ ἔδιδε τὴν δυνατότητα τῆς ἐπανεξετάσε-
ως καὶ τῆς περαιτέρω διαβουλεύσεως, διὰ
νὰ ἐκφρασθῆ ἐπαρκῶς ἐπὶ τοῦ θέματος ἡ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ζοῦμε τὰ τελευταῖα χρόνια γεγονότα ἀδιανόητα καὶ τραγικά, ποὺ
λίγα χρόνια πρὶν καὶ ὁ πιὸ εὐφάνταστος νοῦς ἦταν ἀδύνατον νὰ τὰ
συλλάβει. Ἡ «συσκότιση» καὶ ἡ παραπλάνηση τοῦ λαοῦ πραγματο-
ποιεῖται, «κατ’ ἐντολήν», ἀπὸ τὰ ΜΜΕ μὲ κατάπτυστο καὶ ἀπαξιω-
τικὸ γιὰ τὸ λαὸ τρόπο, ποὺ θὰ τὸ ζήλευε καὶ ὁ Γκαῖμπελς. Τὸ ἀποτέ-
λεσμα εἶναι οἱ Ἕλληνες ἀποκαμωμένοι καὶ παραμελημένοι -πνευ-
ματικά, ψυχολογικὰ καὶ οἰκονομικά- νὰ μοιάζουν «ὡς πρόβατα μὴ
ἔχοντα ποιμένα» (Ματ. θ΄, 36) καὶ νὰ ἐπικρατεῖ μία ἀπογοήτευση
καὶ ἀπελπισία, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν πιστῶν Χριστιανῶν. Σὲ ἐλάχι-
στες περιπτώσεις ἀκούγονται παρήγορες φωνές, γιὰ ἐνίσχυση τοῦ
ἠθικοῦ τοῦ λαοῦ, χωρὶς δυστυχῶς ἰδιαίτερα ἀποτελέσματα.

Τὰ πολιτικὰ κόμματα ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ πνευματικὰ προβλή-
ματα τοῦ λαοῦ, ἀσχολοῦνται μὲ τὰ «μνημόνια», ποὺ τὰ ἴδια τὰ δημι-
ούργησαν, ἐξυπηρετώντας τοὺς ψηφοθηρικοὺς στόχους τους. Ἡ
Κυβέρνηση ἀποφασίζει καὶ ἡ ἀντιπολίτευση «διαφωνεῖ» - συμφω-
νώντας, χωρὶς νὰ ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη κάποιας ἀλλαγῆς. Τὰ πάν-
τα καταργοῦνται καὶ αὐτὰ ποὺ δὲν πέτυχε ὁ Κίσσιγκερ, τὰ ἐφαρμό-
ζουν οἱ Κυβερνῆτες τῆς Πατρίδας μας εἰς τὸ τετράγωνο!

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐνῶ ἔχει τό-
ση δύναμη, σιωπᾶ ἀδικαιολόγητα καὶ προκλητικά, τὴν στιγμὴ ποὺ
ψηφίζονται τόσα ἀντιχριστιανικὰ καὶ ἀντισυνταγματικὰ νομοσχέδια
εἰς βάρος της. Ἀλλ’ ὅμως «...τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ὦ ποιμέ-
νες...» (Ἰεζ. λδ΄, 2-31)

Ἀπογοητευμένη ἀπ’ ὅλα αὐτὰ καὶ ἀπὸ ὅλους, ἡ πλειονότητα τοῦ

«Μακάριον τὸ ἔθνος οὗ ἐστιν Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ,... (ψα. λβ΄, 12)»
Διερχόμεθα μίαν γενικὴν κρίσιν,

ἀλλ’ ὑπάρχει θαυμαστὴ ΛΥΣΙΣ
Τοῦ πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Σ. Κουγιουμτζόγλου, Ταξιάρχου ἐ.ἀ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὅλοι ἑνωμένοι αὐτήν τήν ὥραν εἰς τό ἀρραγές μέτωπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κρήτης καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους!

Ἀπέδωσαν καρπὸν αἱ ἐκκλήσεις τοῦ «Ο.Τ.» καὶ
ὅλων τῶν ἀγωνιζομένων Ὀρθοδόξων, ὥστε οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται νὰ ἀφυπνισθοῦν
καὶ νὰ μὴ παρέλθη ματαία αὐτὴ ἡ συνεδρίασις τῆς
ὁλομελείας τῆς Ἱεραρχίας ἀσχολουμένη μόνον μὲ
ἐκλογάς.

Σχέσεις Ἐκκλησίας Πολιτείας
Ἕως σήμερον τὸ ζήτημα ἀντιμετωπίζετο εἰς τὸ

διαπροσωπικὸν ἐπίπεδον μὲ τὰς μυστικὰς συν-
αντήσεις Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πρωθυπουργοῦ. Μὲ
ἀπόφασίν της πλέον ἡ Ἱεραρχία ὁρίζει ὅτι διὰ τὸ
ζήτημα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος θὰ
συνδιαλεχθῆ μόνον μὲ διακομματικὴν ἐπιτροπὴν
καὶ οὐχὶ ἀποκλειστικῶς μὲ τὴν Κυβέρνησιν. Ἦτο
ἐπίσης σημαντικὸν ὅτι κατέστη πρὸς ὅλας τὰς κα-
τευθύνσεις σαφὲς ὅτι τὸ ζήτημα τῆς μισθοδοσίας
τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἶναι ἀνεξάρτητον ἀπὸ τὴν ἀνα-
θεώρησιν, ὥστε νὰ παύσουν αἱ ὑποχωρήσεις τῆς
Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν πλανώμενον -ἀλλὰ ψευδῆ-
ἐκβιασμόν, ὅτι ἡ Πολιτεία δύναται νὰ διακόψη
αὐτήν. Παραλλήλως ἐδηλώθη ἐναργῶς ἡ βούλη-
σις διὰ μίαν ἐλευθέραν (εἴθε καὶ ζῶσαν!) ἀπὸ τὰ
δεσμὰ τῆς πολιτειοκρατίας Ἐκκλησίαν.

Νομοσχέδιον ἀλλαγῆς φύλου
Ἂν καὶ ἐκτὸς ἡμερησίας διατάξεως ἦτο ἐπιτυχία

ὅτι ἐτέθη πρὸς συζήτησιν τὸ ἐπίκαιρον ζήτημα τῆς
ἀλλαγῆς φύλου. Αὐτὸ ἀποδεικνύει ὅτι ὅταν θέ-
λουν οἱ Ἱεράρχαι παρακάμπτουν τὰ πρωτόκολλα,
διὰ νὰ ἐπιλύσουν κρίσιμα ζητήματα. Οἱ 80 Ἱεράρ-
χαι ποὺ συνῆλθον ὤρθωσαν τὸ ἀνάστημά των
ἀφήνοντες εἰς τὸ παρελθὸν τὴν μετριοπαθῆ στά-
σιν των –βεβαίως ὄχι ὅλων- τόσον διὰ τὸ «σύμ-
φωνον συμβιώσεως» ὁμοφυλοφίλων ὅσον καὶ
διὰ τὰς «ἐμφύλους ταυτότητας» εἰς τὰ σχολεῖα.
Ἄνευ περιστροφῶν ἡ Ἱεραρχία ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν
Κυβέρνησιν «νὰ ἀποσύρει τὸ Νομοσχέδιο»,
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἶχε νὰ συμβῆ χρόνια!

Λάθος στρατηγικὴ
Ἂν καὶ τὸ πρόβλημα συνένωσε τὴν Ἱεραρχίαν,

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

2.500 ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ: ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Τὴν 18ην Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

Ο EYAGGELISTHS LOYKAS

ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΤΑΓΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!
Θλιβόμεθα γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντίθεο νομοσχέδιο περὶ

καθορισμοῦ τοῦ φύλου !!! Ὁ Ἅγιος Θεὸς δημιούργησε ἄνδρα καὶ
γυναίκα γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Δὲν ἔπλασε "ἀνώ-
μαλους"! Ἀλλὰ φυσιολογικοὺς ἀνθρώπους. Ἡ λανθασμένη ἀντίλη-
ψη μερικῶν ὅτι δῆθεν αὐτὴ ἡ ἀνώμαλη καὶ παραφύση κατάσταση
εἶναι ἰδιαιτερότητα, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ καθαρὴ ἀπιστία στὸν
Θεὸ καὶ μία ἀνηθικότητα ἄνευ ὁρίων. Ἐὰν ἡ Εὐρώπη ἀποδέχεται
τὸν ἀθεϊσμό, πρέπει νὰ τοὺς μιμηθοῦμε; Ἐὰν οἱ Εὐρωπαῖοι Πολιτι-
κοὶ εἶναι "ἀνώμαλοι" καὶ λεσβίες, πρέπει νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἀνωμα-
λία τους στὴν Ἑλλάδα; Ἐὰν οἱ σημερινοὶ Βουλευτὲς τῆς Ἑλλάδας
θέλουν τὰ δικά τους παιδιὰ νὰ ἀλλάξουν φῦλο, δικαίωμά τους. Ὁ
Ἅγιος Θεὸς νὰ φυλάει τὴν Πατρίδα μας, τὴν Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα.
Ἂς ἀντισταθοῦμε μὲ πίστη στὸ Θεό.

† Ο Μητροπολίτης Ἀντινόης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΘΩ!
Ὁ λαοφιλὴς βετεράνος διεθνὴς ποδοσφαιριστὴς κ. Βασίλειος

Τσιάρτας εἰς μέσον κοινωνικῆς δικτυώσεως διετύπωσε τὴν ἀντίθε-
σίν του διὰ τὸν νέον νόμον, ἡ ὁποία βεβαίως ἀπηχεῖ τὴν ἀγανάκτη-
σιν πλήθους κόσμου, γράφων: «Εὔχομαι οἱ πρῶτες ἀλλαγὲς φύλου
νὰ γίνουν στὰ παιδιὰ αὐτῶν ποὺ ψήφισαν αὐτὸ τὸ αἶσχος. Νὰ δῶ
μὲ τί καμάρι θὰ κυκλοφορήσουν. Υ. Γ. Νομιμοποιῆστε καὶ τοὺς παι-
δοφίλους νὰ ὁλοκληρώσετε τὰ ἐγκλήματα».

Αἱ δηλώσεις του προεκάλεσαν ἀντιδράσεις, εἰς τὰς ὁποίας ἀπήν-
τησε μέσῳ τοῦ ἰδίου μέσου τὰ ἑξῆς: «Σχετικὰ μὲ κάποιους ποὺ μοῦ
στέλνουν μηνύματα στὸ inbox μου χωρὶς νὰ εἶναι φίλοι μου καὶ μοῦ
λένε τί πρόβλημα ἔχω μὲ τοὺς gay καὶ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἔχω
νὰ τοὺς πῶ τὸ ἑξῆς: Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἔχει τὶς προτιμήσεις του
εἴτε ἄντρας εἴτε γυναίκα καὶ τὸ σέβομαι ἀπόλυτα. Γιὰ μένα ὅμως
ζευγάρι εἶναι μόνο ἕνας ἄντρας καὶ μία γυναίκα, οἱ ὑπόλοιποι εἶναι

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.


