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Μετὰ ἀπὸ ἀπουσία δέκα

μηνῶν ὁ Καποδίστριας ἔφθασε
στὴν Ἁγία Πετρούπολη τὸν
Ὀκτώβριο τοῦ 1819. Ἐκεῖ εἶχε
ἐπαφὲς μὲ ἐκπροσώπους τῆς
Φιλικῆς Ἑταιρείας ποὺ τοῦ κόμι-
ζαν ἐπιστολὲς καὶ τοὺς βοηθοῦ-
σε μὲ τρόπον ἔμμεσο χωρὶς νὰ
ἐκτίθεται. Ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο

τοῦ 1820 μέχρι τὸ τέλος τῆς
ἄνοιξης τοῦ 1821 ὁ Καποδί-
στριας συμμετέχει στὰ συνέδρια
στὶς πόλεις Troppau καὶ Ljubja-
na. Δυστυχῶς ἡ συνεργασία του
μὲ τὸν Τσάρο στὰ θέματα ποὺ
ἀφοροῦσαν τὴν Ἑλλάδα χειροτέ-
ρεψε, γι’ αὐτὸ ὁ Καποδίστριας
ζήτησε νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὴν
ἐνεργὸ ὑπηρεσία. Ἀναχώρησε
ἀπὸ τὴν Πετρούπολη στὶς 19

Αὐγούστου 1822 καὶ στὰ τέλη
τοῦ 1822 ἔφθασε στὴ Γενεύη.
Ἀπὸ τὸ 1815 μέχρι τὸ 1822 ποὺ
ἀποχώρησε ἀπὸ τὴ θέση τοῦ
Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ρω-
σίας ἀπὸ τὴν Πετρούπολη, ἀγω-
νίστηκε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις
κατὰ τῶν μηχανορραφιῶν τοῦ
Μέττερνιχ καὶ ὑπὲρ τῶν καταπιε-
ζόμενων λαῶν, προσπαθώντας
νὰ παρασύρει τὸν Τσάρο σὲ κά-
ποια συμπαράσταση γιὰ τὸν
ἑτοιμαζόμενο μεγάλο Ἀγώνα,
ἀπὸ τὸν δοκιμαζόμενο ἑλληνικὸ
λαό. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1822
ἔφυγε ἀπὸ τὴ Ρωσία καὶ ἐγκατα-
στάθηκε στὴ Γενεύη, ὅπου θὰ
περιμένει τὴ μεγάλη ὥρα.

Ἀξίζει νὰ ὑπογραμμίσουμε τὴ
γενναία στάση τοῦ Καποδίστρια
ἔναντι τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτε-
ρικῶν τῆς Αὐστρίας ἀπὸ τὸ 1809
ἕως τὸ 1849. Ὁ Μέττερνιχ
ὑπῆρξε ἐχθρὸς τῶν ἐπαναστα-
τικῶν κινημάτων ποὺ θὰ διατά-

ρασσαν τὴν «εὐρωπαϊκὴ ἰσορ-
ροπία». Ἀποκατέστησε τὴν
Αὐστρία ὡς ἡγετικὴ εὐρωπαϊκὴ
δύναμη. Ἡ ἀντιπαλότητα τῶν
δύο ἀντρῶν, Μέττερνιχ καὶ Κα-
ποδίστρια εἶναι ἐμφανὴς ἀπὸ
τὸν παρακάτω διάλογο. Στὸ συν-
έδριο τῆς Βιέννης ὁ Καποδί-
στριας ἔθεσε ἑλληνικὸ ζήτημα.
«Νομίζω» εἶπε, «πὼς χρέος τῶν
Μεγαλειοτάτων, εἶναι νὰ λάβετε
ὁποιαδήποτε πρόνοια διὰ τὸ κα-
ταδυναστευόμενον ἑλληνικὸν
Ἔθνος παρὰ τῆς Ὀθωμανικῆς
ἐξουσίας, τὸ ὁποῖον ὑποφέρει
τόσους αἰῶνας τὸν τυραννικὸν
ὀθωμανικὸν ζυγὸν καὶ τὸ ὁποῖο
διακινδυνεύει νὰ πέση εἰς τὴν τε-
λευταίαν ἐξόντωσιν καὶ τὸν μη-
δενισμόν, ὅθεν δὲν μοῦ φαίνεται
δίκαιον τὸ νὰ ἀδιαφορήσουν οἱ
Βασιλεῖς». Ὁ Μέττερνιχ ἀπάντη-
σε στὸν Καποδίστρια μὲ ἔντονο
τρόπο: «Κύριε Κόμη! Ἡ Εὐρώπη
δὲν γνωρίζει Ἕλληνας, γνωρίζει

τὴν Ὀθωμανικὴν Αὐτοκρατο-
ρίαν, ὑπὸ τῆς ὁποίας τὴν ἐξου-
σίαν εἶναι οἱ κατοικοῦντες σ’
αὐτὴν Ἕλληνες. Διὰ τοῦτο φαί-
νεται, κύριε Κόμη, ὑποστήριξες
τόσον καὶ ἄφησες ἐκτὸς Συνδέ-
σμου τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, τὸ
ἀπέραντον Ὀθωμανικὸν Κρά-
τος, ἀλλὰ δὲν θὰ ἐπιτύχεις τὶς
ἐλπίδες σου περὶ τούτων».

Ὁ Καποδίστριας ἀρνεῖται θέ-
σεις καὶ ἀξιώματα γιὰ χάρη τοῦ
συμφέροντος τῆς πατρίδος του.
Ἀπευθυνόμενος μὲ ἐπιστολή του
πρὸς τὸν Πρέσβη τῆς Ρωσίας
στὸ Λονδίνο, Lieven, ἔγραψε
ἐκτὸς τῶν ἄλλων: «Εἶμαι ἀπο-
φασισμένος νὰ μὴ ἐγκαταλείψω
τὴν ὑπεράσπιση τῶν συμφερόν-
των τῆς πατρίδος μου. Καμιὰ θε-
ώρηση τῶν πραγμάτων, ὁποι-
αδήποτε κι ἂν εἶναι αὐτή, δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ μὲ ἐπηρεάσει,
ὥστε νὰ ἀδιαφορήσω γιὰ τὰ κα-
θήκοντα αὐτὰ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ

τιμή μου. Τί νόημα καὶ ποιὰ χρη-
σιμότητα θὰ εἶχε γιὰ μένα ἡ
ὑψηλὴ εὔνοια ποὺ μὲ τιμᾶ ὁ
Αὐτοκράτορας, ἐὰν δὲν μποροῦ-
σα νὰ χρησιμοποιήσω αὐτὴ τὴν
εὔνοια, γιὰ νὰ βοηθήσω αὐτοὺς
τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς συμπα-
τριῶτες μου, στοὺς ὁποίους
ἀποκλειστικὰ ἀνήκω μὲ ὅλη τὴν
δύναμη τῆς καρδιᾶς μου».

Ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τοῦ
Ἰωάννη Καποδίστρια, συνεπὴς
πρὸς τὶς ἀρχὲς του χωρὶς οὔτε
στιγμὴ νὰ παρεκκλίνει ἀπὸ
αὐτές. Ὁ Καποδίστριας ποὺ ἔζη-
σε τὰ περισσότερα χρόνια του
ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὑπῆρξε
κατ’ ἐξοχὴν Ἕλληνας, φορέας
ἐκείνων τῶν ἀρετῶν ποὺ κάνουν
τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, τὴν ἑλλη-
νικὴ τέχνη καὶ τὴν ἑλληνικὴ σκέ-
ψη βάθρο τοῦ πολιτισμοῦ ὅλων
τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης.
Ὑπῆρξε σὲ κάθε του ἐνέργεια

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776 – 1831)
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ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ,
Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΙΑ ΤΑ
190 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὸ κοινὸν γνώρισμα τῶν ἀνθρώπων
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Κάθε φορά πού βρίσκομαι ἀνάμεσα σέ πολλούς ἀνθρώπους
μέ ἐνοχλεῖ τό γεγονός ὅτι στή συντριπτική τους πλειονότητα
δέν ἔχουν οὐσιαστική σχέση μέ τό Θεό καί σπάνια ἐμφανίζον-
ται στό ναό. Δέν αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά καλύψουν τίς θρη-
σκευτικές τους ἀνάγκες. Μόνο σέ νεκρώσιμες ἀκολουθίες καί
σέ μνημόσυνα ἐμφανίζονται καί εἶναι παντελῶς ἀπροετοίμα-
στοι.

Μέ παρηγορεῖ, ὡστόσο, ἡ πληροφορία ὅτι πάντα ἔτσι συνέ-
βαινε. Οἱ πολλοί ἦταν μέ τό διάβολο καί οἱ λίγοι μέ τό Θεό. Ἆρα-
γε γιατί; Δέν μπορῶ νά ἐξηγήσω τό διαρκές αὐτό φαινόμενο,
ὅταν ὁ οὐράνιος Πατέρας ἀδιακρίτως εὐεργετεῖ τούς ἀνθρώ-
πους καί τούς δίνει ὅλες τίς δυνατότητες νά ζήσουν ἐπί τῆς γῆς
θεοφιλῶς καί νά ἐξασφαλίσουν καί τήν οὐράνια βασιλεία. Δια-

ΕΙΣ ΠΑΓΕΤΩΝΑ
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ!

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-
γων, σὲ συνεργασία μὲ τὴν
Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, τὴν
Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη καὶ τὴν
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν
Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.), καλεῖ
σὲ παλλαϊκὴ κινητοποίηση-συγ-
κέντρωση κατὰ τῶν νέων βι-
βλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν, τὴ Δευτέ-
ρα, 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα
5:00 μ.μ. στὸ Δημαρχεῖο Ἀμα-
ρουσίου, ἀπὸ ὅπου θὰ ξεκινή-
σει μία εἰρηνικὴ πορεία διαμαρ-
τυρίας μὲ τελικὸ προορισμὸ τὸ
κατ’ εὐφημισμὸν ἀποκαλούμενο
Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας
καὶ Θρησκευμάτων.

Ἡ εἰρηνικὴ καὶ δημοκρατικὴ
ἀντίσταση, διαμαρτυρία, ἐγρή-
γορση καὶ μαρτυρία ἀποτελεῖ
στάση εὐθύνης τοῦ κάθε Χρι-
στιανοῦ.

Ὁ Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος, ὁ
Ἁγιορείτης ἔλεγε: «Πρέπει νὰ
ὁμολογοῦμε μὲ παρρησία τὸ
«πιστεύω» μας, γιατί φέρου-
με εὐθύνη, ἂν δὲν μιλήσου-
με… Σ’ αὐτὰ τὰ δύσκολα χρόνια
ὁ καθένας μας πρέπει νὰ κάνει
ὅ,τι γίνεται ἀνθρωπίνως καὶ ὅ,τι
δὲν γίνεται ἀνθρωπίνως νὰ τὸ
ἀφήνει στὸν Θεό. Ἔτσι θὰ ἔχου-
με ἥσυχη τὴν συνείδησή μας ὅτι
κάναμε ἐκεῖνο ποὺ μπορούσα-
με. Ἂν δὲν ἀντιδράσουμε, θὰ
σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπὸ
τοὺς τάφους. Ἐκεῖνοι ὑπέφεραν
τόσα γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ἐμεῖς
τί κάνουμε γι' αὐτήν; Ἡ Ἑλλά-
δα, ἡ Ὀρθοδοξία, μὲ τὴν παρά-

δοσή της, τοὺς Ἁγίους καὶ τοὺς
ἥρωές της, νὰ πολεμεῖται καὶ
ἐμεῖς νὰ μὴ μιλᾶμε! Εἶναι φοβε-
ρό!..Ἂν οἱ Χριστιανοὶ δὲν ὁμολο-
γήσουν, δὲν ἀντιδράσουν, αὐτοὶ

(ἐνν. οἱ πολέμιοι) θὰ κάνουν χει-
ρότερα. Ἐνῷ, ἂν ἀντιδράσουν,
θὰ τὸ σκεφθοῦν… Ἐδῶ ὁ
Χριστὸς σταυρώθηκε, γιὰ νὰ
ἀναστηθοῦμε ἐμεῖς, καὶ ἐμεῖς

νὰ ἀδιαφοροῦμε! Ἂν ἡ Ἐκκλη-
σία δὲν μιλάει, γιὰ νὰ μὴ ἔρθει
σὲ ρήξη μὲ τὸ κράτος, ἂν οἱ Μη-
τροπολίτες δὲν μιλοῦν, γιὰ νὰ τὰ
ἔχουν καλὰ μὲ ὅλους, γιατί τοὺς
βοηθᾶνε στὰ ἱδρύματα κ.λπ., οἱ
Ἁγιορεῖτες, πάλι, ἂν δὲν μιλοῦν,
γιὰ νὰ μὴ τοὺς κόψουν τὰ ἐπιδό-
ματα, τότε ποιὸς θὰ μιλήσει;»

Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, τώρα
καὶ ὄχι ὅταν θὰ εἶναι πλέον
ἀργά, νὰ μιλήσουμε ὁ κάθε
Ἕλληνας καὶ ἡ κάθε Ἑλληνίδα,
μὲ κάθε πρόσφορο καὶ δημο-
κρατικὸ μέσο καὶ τρόπο καὶ σὲ
ὅποια εὐκαιρία μᾶς δίνεται, ὁμο-
λογώντας, προσωπικὰ ἢ συλλο-
γικά, τὴ δική μας προσωπικὴ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ καὶ ὥρα 5:00 μμ
-ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ Ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖον Ἀμαρουσίου εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας

Παπικός Ἐπίσκοπος πρός Ὀρθοδόξους: «βρέστε τα πρῶτα οἱ Ὀρθόδοξοι
μεταξύ σας καί μετά νά κάνουμε τόν διάλογο μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας!»

Τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2014 οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Κονίτσης
καὶ Πειραιῶς εἶχαν ἀποστείλει εἰς τὸν Πάπαν Φραγκίσκον ἐπιστολὴν
89 σελίδων, εἰς τὴν ὁποίαν ἤλεγχαν δριμύτατα τὰς αἱρέσεις τοῦ πα-
πισμοῦ καὶ τὴν παναίρεσιν τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἡ ἐπιστολὴ δὲν εὗρε
τὴν κατάλληλον ἀνταπόκρισιν. Ὡστόσον, τὸν παρελθόντα Αὔγου-
στον τὸ Βατικανὸν παρέλαβεν ἐπιστολὴν παπικῶν κληρικῶν, εἰς τὴν
ὁποίαν κατηγορεῖται ὁ Πάπας διὰ ἑπτὰ αἱρέσεις ὡς ἐπηρεασμένος
ἀπὸ τὰς ἀπόψεις τοῦ Λουθήρου καὶ τὸν οἰκουμενικὸν διάλογον.

Αἱ ἀντιδράσεις πρὸς τὸν Πάπαν ἤρχισαν, ὅταν μετὰ ἀπὸ δύο συν-
όδους τὰ ἔτη 2014 καὶ 2015 ἐξεδόθη τὴν 8ην Ἀπριλίου 2016 ἡ λε-
γομένη «Ἀποστολικὴ Προτροπή»: «Ἡ χαρὰ τῆς ἀγάπης: Μετὰ-Συν-
οδικὴ Ἀποστολικὴ Προτροπὴ γιὰ τὴν ἀγάπη στὴν οἰκογένεια» ἢ ὡς
εἶναι γνωστὴ «Amoris Laetitia». Εἰς τὸ κείμενον αὐτὸ ἐπετρέπετο

Παπικοί: Ὁ Πάπας
διδάσκει 7 αἱρέσεις!

Ὀνόματα
1ον

Διαβάζουμε πολλὲς φορὲς σὲ τεκτονικὰ (καὶ ἄλλα) ἔντυπα νὰ
προβάλλονται καὶ νὰ ἐγκωμιάζονται λόγοι καὶ ἐνέργειες κάποιων
κατὰ καιροὺς κληρικῶν μας καὶ λαϊκῶν (ψωμιζομένων ἐν ταῖς
αὐλαῖς τῆς Ἐκκλησίας μας), ποὺ πληγώνουν τοὺς ὀρθόδοξους χρι-
στιανούς, τοὺς σεβομένους τὴν Πίστη... καὶ διαποροῦντες διερωτώ-
μεθα ἐν «ἀφελείᾳ»:

- Πῶς καὶ γιατὶ γίνονται ταῦτα;
Καὶ ἄλλοτε μὲν οἱ «ἀπορίες» μας αὐτὲς λύονται (ἐν καιρῷ), ἄλλο-

τε ὅμως παραμένουν ἐν «γρίφῳ».
Θὰ προσπαθήσουμε νὰ παρουσιάσουμε ἐν συνεχείᾳ -καὶ μόνον

Ἡ ἔκτασις τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
εἰς τὴν «ἐπικράτειαν» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ὅταν οἱ μασόνοι ἐγκωμιάζουν λόγους
καὶ ἐνεργείας κληρικῶν καὶ λαϊκῶν
ποὺ πληγώνουν τοὺς Ὀρθοδόξους

Εἶμαι ἕνας ἁπλὸς παπὰς καὶ θέλω δημόσια νὰ ἐκφράσω τὴ θλί-
ψη μου γιὰ τὰ ὅσα γίνονται τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὸ δύστυχο τό-
πο μας. Δὲν ἔχω τὴ διάθεση νὰ διαλεχθῶ μὲ κανένα. Καταθέτω
τὴν ἄποψή μου καὶ ἀδιαφορῶ ἂν ἀρέσῃ ἢ δὲν ἀρέσῃ. Ἔναντι τοῦ
Νόμου τοῦ Θεοῦ, ξέρω ὅτι οἱ ἀπόψεις μου εἶναι σωστές. Ἔναντι
τοῦ νόμου τῶν ἀνθρώπων ... ξέρω ὅτι εἶναι λανθασμένες. Δὲν μὲ
νοιάζει...

Λυποῦμαι διὰ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτας
ποὺ - πλὴν ἐλαχίστων - ὅταν τοὺς ρωτᾶς, δὲν ἀπαντοῦν. Τοὺς

φαντάζομαι νὰ χαίρονται τὴν ἐξουσία τους καθισμένοι στοὺς ὑψη-
λοὺς θρόνους τους καὶ νὰ χαϊδεύουν αὐτάρεσκα τὸ ἐγκόλπιό τους.

Ἀνοικτή ἐπιστολή ὀδυρομένου κληρικοῦ

Ἡ Ἱεραρχία ἔπραξε τὸ καθῆκον της, ὅταν ἐζήτησε τὴν ἀπόσυρσιν
τοῦ νομοσχεδίου διὰ τὴν ἀλλαγὴν φύλου. Δυστυχῶς ὁ πολιτικὸς κό-
σμος δὲν συνεμερίσθη τὴν βαθυτάτην ἀνησυχίαν τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὸ
ποῦ ὁδεύει ἡ κοινωνία μας. Σύριζα, Ἀνεξάρτητοι Ἕλληνες, Ποτάμι καὶ
Δημοκρατικὴ Συμπαράταξη ἐψήφισαν ὑπὲρ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ νομο-
σχεδίου. Ὑπῆρξαν κάποιοι ποὺ ἠρνήθησαν τὴν ψῆφον τους δηλώ-
νοντες «παρὼν» προκειμένου νὰ τὰ ἔχουν καλὰ καὶ μὲ τὸ κόμμα καὶ
μὲ τὴν κοινωνίαν... Ἀπὸ τὰ κόμματα ποὺ ἐψήφισαν κατὰ τοῦ νομο-
σχεδίου ἡ Νέα Δημοκρατία δὲν διεφώνησεν ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀλλὰ δι’
ἐπιμέρους ζητήματα. Μάλιστα ἡ νέα ἐκπρόσωπος τῆς Ν.Δ. ἐδήλωσεν
ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ «εἶναι ἐγκλωβισμένοι σὲ ξένο σῶμα»! Ὁ πρό-
εδρος τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων ὠρύετο τάχα ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἂν
καὶ διατηρῆ σχέσεις μὲ μασώνους. Ἐζήτησε μάλιστα ἀπὸ τὸν Πρό-
εδρον τῆς Δημοκρατίας νὰ μὴ ὑπογράψη τὸν νόμον, ὡστόσον ὄχι μό-
νον εἶχεν ὑπερψηφίσει τὸ «σύμφωνον συμβιώσεως» τῶν ὁμοφυλοφί-
λων, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ παρὸν νομοσχέδιον, ὡς ἀπεκάλυψαν αἱ ἀκτιβι-
στικαὶ ὀργανώσεις ποὺ τὸ ὑπεστήριξαν, εἶχε δεσμευθῆ δημοσίως

78,6% τῶν νέων κατά
τοῦ νόμου ἀλλαγῆς φύλου

Τὸ Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ, καὶ σιωπᾶ ἐμφρό-
νως καὶ διακριτικῶς, ὁμιλώντας ὅταν καὶ ἐφ’
ὅσον χρειάζεται. Ὁ ἁγιορειτικὸς μοναχισμὸς
δὲν περιφέρεται ὅποτε καὶ ὅπως τὸ θέλουν
κάποιοι, δίκην θεάματος καὶ ἀργόσχολης
ἐπιδείξεως γνώσεων, στὸ διαδίκτυο ἤ ὅπου
ἀλλοῦ...

Ἤδη ἀπὸ τὴ πρώτη στιγμὴ τῆς εὐλογημέ-
νης καὶ διόλου εὔκολης ἀποτειχίσεώς μας,

ἐν μέσω ἀκραίων φωνῶν, κατηγοριῶν καὶ
λοιδοριῶν ἐκ τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν
ἀφελῶν ἤ μὴ συνοδοιπόρων τους, κρατή-
σαμε εὐθαρσῶς καὶ μὲ κάθε συνέπεια αὐτὰ
ποὺ ἐκθέσαμε, ἀρχῆς ἐξ ἀρχῆς, στὴν Ὁμο-
λογία Πίστεως, δηλαδὴ στὸ κείμενο αὐτῆς
τούτης τῆς ἀποτειχίσεώς μας. Ἀρχικῶς ἐπαι-
νεθήκαμε καθολικά, δίχως νὰ εἶναι ὁ στόχος
τῶν δράσεών μας αὐτός, ἀπὸ ὅλους ὅσοι

συνδέθηκαν μὲ τὴν ἀποτείχιση, αὐτὸ ὅμως
στὴν ἀρχή...

Ἡ συνέχεια ἦταν ἡ ἀναμενόμενη: συκο-
φαντίες, ὕβρεις (ἀκούστηκαν πράγματα
ἀνοίκεια γιὰ τὸ μοναχικὸ σχῆμα ἀπὸ πολ-
λούς...), ἐνῶ ἀντιμετωπίσαμε, καὶ συνεχῶς
ἀντιμετωπίζουμε, μία ἐκστρατεία λάσπης καὶ
ψευδοῦς πληροφόρησης ἀπὸ γνωστοὺς καὶ
ἀγνώστους. Ὅλα αὐτὰ, ἄς σημειωθεῖ, νὰ

γὶνονται ἐν μέσω διωγμοῦ ὑπὸ τῶν μονα-
στηριακῶν διοικήσεων, ποὺ ὡδήγησε πο-
λιοὺς γέροντες ἀλλὰ καὶ νεαρώτερους μο-
ναχοὺς “νὰ πάρουν τό ρασάκι τους καὶ νὰ
ἀναχωρήσουν ἐκ τῶν μονῶν τῆς μετανοίας
τους”.

Τίποτε ὅμως δὲν φαίνεται νὰ πτοεῖ κάποι-
ους “ἀγωνιστὲς τοῦ πληκτρολογίου”, οἱ ὁπο-
ῖοι, ἀνέξοδα καὶ ἐν πλήρει ἀσφαλείᾳ στὰ σπί-

τια τους, πετοῦν μύδρους, ἐπιτιθέμενοι σὲ
ὅποιον ἔχει τὴν ἀτυχία νὰ διαφωνεῖ σὲ κάτι
μαζί τους. Ἡ -ἐπιεικῶς- μετρία θεολογική
τους κατάρτηση, προδίδεται ἀπὸ τὸ ἐπίπε-
δο καὶ τὸ ὕφος τῶν κειμένων τους, ἐνῶ αὐτοὶ
κομπάζουν θεωρώντας ἑαυτοὺς ὡς “θεολό-
γους”. Οἱ Πατέρες διδάσκουν ποιὲς εἶναι οἱ
προϋποθέσεις τοῦ θεολογεῖν, ἄς κάνουν τὸν
κόπο οἱ ὑπ’ ὄψιν “ἀγωνιστές”, καθὼς καὶ οἱ

ὀπαδοί τους, νὰ τὶς μάθουν...
Πρόσφατο παράδειγμα, ἡ περιέργως συν-

τονισμένη -χρονικά- ἐπίθεση τῶν κυρίων
Ἰωάννου Ρίζου καὶ Παναγιώτου Τελεβάντου
ἐναντίον ἡμῶν, ὅπου καὶ αὐτὴ ἡ συμβουλὴ
τοῦ Εὐαγγελίου (Μτ. 18, 15-17), βάναυσα
παρέμεινε ἀργή... Οἱ θέσεις τῶν κατηγόρων
μας σὲ ἄλλα θέματα ταυτίζονται, ἐνῶ σὲ ἄλλα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ ἐκλογή ἑνός Ἐπισκόπου γιά νά ποιμάνη μιά Ἱερά Μητρόπολη
εἶναι σοβαρή ὑπόθεση τῆς Ἱεραρχίας, γιατί ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι διά-
δοχος τῶν θρόνων τῶν Ἀποστόλων, ἀλλά πρέπει νά εἶναι καί μέτο-
χος τῶν τρόπων τῶν Ἀποστόλων, ὅπως ψάλλουμε στό Ἀπολυτίκιο
τῆς ἑορτῆς ἁγίων Ἐπισκόπων.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖον οἱ ἱεροί Κανόνες δίνουν ἰδιαί-
τερη σημασία στόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν Ἐπισκόπων. Χαρακτηριστι-
κός εἶναι ὁ ι΄Κανόνας τῆς Σαρδικῆς, ὅπου μεταξύ ἄλλων διαλαμβά-
νει: «Καί τοῦτο ἀναγκαῖον εἶναι νομίζω, ἵνα μετά πάσης ἀκριβείας
καί ἐπιμελείας ἐξετάζοιτο... ἐάν περ ἄξιος νομισθείη εἰς τήν ἁψίδα
τῆς ἐπισκοπῆς κατά προκοπήν διαβῆναι δυνηθείη». Δηλαδή, ἑρμη-
νεύει ὅτι πρέπει νά ἐξετάζεται ἡ ὀρθή πίστη τοῦ ὑποψηφίου πρός
Ἀρχιερατείαν, ἡ ἀγαθότητα τῶν τρόπων του, ἡ σταθερότητα τοῦ
φρονήματός του καί ἡ ἐπιείκειά του, καί ἔτσι νά εἰσέλθη στήν ἁψίδα
τῆς ἐπισκοπῆς, ἤτοι «εἰς τήν ἀκρότητα τοῦ ὕψους τῆς ἀρχιερωσύ-
νης διαβῇ κατά προκοπήν, προκόπτων καί προβαίνων ἀπό τῶν
χθαμαλοτέρων ἐπί τά ὑψηλότερα».

ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ!
Αἱ πρόσφατοι ἐκλογαὶ Μητροπολιτῶν

Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἡ ἑνότης εἰς τό πρόσωπον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὄχι εἰς τό τοῦ Ἐπισκόπου!

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος
στήν συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς 5ης
Ὀκτωβρίου, ἔκανε εἰσήγηση
σχετικά μέ τήν πορεία τοῦ θεολο-
γικοῦ Διαλόγου μεταξύ Ὀρθοδό-
ξων καί Παπικῶν. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος στήν εἰσήγησή του ἔκανε
μία ἱστορική ἀναδρομή τῆς πο-
ρείας τῶν θεολογικῶν Διαλόγων,
εἰδικότερα ἀπό τό 1980 μέ τήν Α΄

Συνάντηση τῆς Μικτῆς Θεολο-
γικῆς ἐπιτροπῆς στήν Ρόδο, μέ-
χρι στίς ἡμέρες μας μέ τήν ΙΔ΄
Συνάντηση στό Chieti τῆς Ἰτα-
λίας τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016.

• Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερό-
μενος στό τέλος τῆς εἰσηγήσεώς
του σχετικά μέ τήν μελλοντική
πορεία τοῦ θεολογικοῦ διαλό-
γου, ἀναφέρει ὅτι ὁ Ὀρθόδοξη

Ἐκκλησία παρευρίσκεται στούς
διαλόγους «ἔχουσα συνείδηση
ὅτι εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία καί
συμμετέχει σέ κάθε Θεολογικό
Διάλογο προκειμένου νά προσ-
φέρει τήν Ἀλήθεια, τήν ὁποία κα-
τέχει καί ὄχι γιά νά προσλάβει
τήν Ἀλήθεια… Δέν μπορεῖς ἐπί-
σης νά εἶσαι Ὀρθόδοξος καί νά

μή διαλέγεσαι… Ποτέ ἡ Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία δέν κρύβει “ἐν
ὀστρακίνοις σκεύεσι” τόν θησαυ-
ρό τῆς πίστης τόν ὁποῖο κατέ-
χει». Βέβαια, θέλουμε νά πι-
στεύουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ὄντως παίρνει μέρος
στούς διαλόγους ἔχοντας τήν
αὐτοσυνειδησία ὅτι εἶναι ἡ Μία,
Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία, ὅμως, ὅπως ἀποδει-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἀπαντήσεις ἐπὶ ἐκκλησιολογικῶν ζητημάτων, περὶ τῆς ἱερᾶς ἀποτειχίσεως

Δήλωσις
τοῦ Μακαριωτάτου

ἐνισχύει τό:
«ΛΕΜΕ ΟΧΙ»

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ-
μος δήλωσε μετὰ τὴ συνάντη-
σή του μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παι-
δείας(17/10/2017), ὅτι οἱ φά-
κελοι ποὺ δοκιμάζονται αὐτὴν
τὴ στιγμή, θὰ ἐξεταστοῦν ξανὰ
ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ θὰ
ποῦμε πάλι τὶς ἀπόψεις μας».

Ἡ ΠΕΘ χαιρετίζει τὴ δήλω-
ση αὐτὴ τοῦ Μακαριωτάτου,
μὲ τὴν ὁποία δηλώνεται πλέον
ξεκάθαρα ὅτι οἱ Φάκελοι-βι-
βλία τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν εἶναι ὑπὸ κρί-
ση καὶ θὰ ἐπανεξεταστοῦν.

Τὴν 26ην Ὀκτωβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Ἀνωτέρω εἰκών
ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Μ. Βατοπαιδίου.

Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου


