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3ον- Τελευταῖον
Ὁ κ. Παν. Ζέπος σημειώνει

«Ὁ Κόμης Ἰωάννης Καποδί-
στριας τοῦ Ἀντωνομαρία ἔζησε
μιὰ ζωή μεγάλων διαστάσεων,
τὴν ὁποίαν ἐσφράγισε μὲ τὴν
ὑπερτάτην θυσίαν, ἀκριβῶς τὴν
ἐποχὴν ποὺ ἡ παρουσία του
ἀποτελοῦσε ἐγγύησιν καὶ ἐλπί-
δα διὰ τὸ ταλαιπωρημένον καὶ

ἀναγεννώμενον ἔθνος». Καὶ συ-
νεχίζει «Ὁ ἐκλεπτυσμένος
ἄρχοντας, ὁ δεξιοτέχνης διπλω-
μάτης καὶ πολιτικός, ὁ ἀπαρά-
μιλλος διοργανωτής, ὁ μεγάλος
ὀνειροπόλος, ὁ ἀσκητικός, ὁ
ἔντιμος, ὁ ἀδιάφθορος, ὑπῆρξεν
ὁ ἀγωνιστής, ποὺ μὲ τὸν ἀγῶνα
του τὸν καλὸν ἐθεμελίωσε τὸ νε-
ώτερον ἑλληνικὸν κράτος, τοῦ
ἔδωσε τὰ πρῶτα του ὁριστικὰ

σύνορα καὶ τοῦ ἐμφύσησε
ψυχὴ καὶ δύναμη, γιὰ νὰ ὀρθο-
ποδήσει καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὸ
δρόμο τῶν μεγάλων του πε-
πρωμένων. Ὁ ἄνθρωπος μὲ τὴ
βαθύχρωμη ρεδιγκόταν ἔδωσε
σχῆμα καὶ μορφὴν εἰς τὸ τότε
ἀσχημάτιστον καὶ ἄμορφον
ἑλληνικὸν κράτος. Καὶ τὴν ἀνε-
κτίμητον αὐτὴν προσφορὰν του
ἐπλήρωσε μὲ τὴν ζωήν του. Ἡ
θυσία του ὑπῆρξε θυσία ἥρωος
καὶ ὁ θάνατός του τραγῳδία».

Ὁ Καποδίστριας διεύρυνε τὰ
σύνορα τῆς Ἑλλάδος, ἔθεσε τὰ
πρῶτα μέτρα στὸ στρατό, στὴν
ἐκπαίδευση, στὴν ὑγεία, σὲ
ὅλους τούς τομεῖς τοῦ δημόσιου
βίου. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ
ποὺ ἀποβιβάσθηκε στὴν Ἑλλά-
δα βρέθηκε ἀντιμέτωπος μὲ τὰ
ἐκρηκτικὰ καὶ ἀκανθώδη προ-
βλήματα τῆς ἑλληνικῆς πραγμα-
τικότητας. Ἔτσι ἄρχισε ἡ πορεία
πρὸς τὸ Γολγοθᾶ του, ὅπως

ἐξάλλου ὁ ἴδιος προφητικὰ εἶχε
προβλέψει.

Συνομιλώντας μὲ τὸν Γεώργιο
Μαυρομιχάλη, ἕνα ἀπὸ τοὺς κα-
τοπινοὺς δολοφόνους του, ποὺ
τὸν ἐπισκέφτηκε τὸ 1828 στὴν
Αἴγινα, ἀνάμεσα σὲ πολλὰ ἄλλα
εἶπε τὰ ἑξῆς: «… Ἂν δὲν μᾶς
ἀποστραφεῖ ὁ Μεγαλοδύναμος
καὶ ἀξιωθοῦμε τὴν εὐλογία Του,
τὰ ἀκροθαλάσσια μας θὰ στολι-
σθοῦν ἀπὸ εὔμορφες πολιτεῖες,
ἡ σημαία ἡ ἑλληνικὴ θὰ δοξάζε-
ται εἰς τὰ πελάγη, ἥμερα δένδρα
θὰ ἀνθίζουν εἰς τὰ ἄγρια βουνὰ
καὶ οἱ ἐρημιὲς θὰ πληθύνουν
ἀπὸ κατοίκους… ἕνα μόνο φοβᾶ-
μαι καὶ μὲ δέρνει ὑποψία, τρέμω
τὴν ἀπειρία σας, ἂν ἡ νέα Κυ-
βέρνησις τύχει νὰ συγκρουσθεῖ
μὲ συμφέροντα ξένων δυνάμε-
ων… ἡ νίκη θὰ εἶναι δική μας, ἂν
βασιλεύει στὴν καρδιὰ μας
Θεὸς ζηλότυπος, μόνο τὸ αἴσθη-
μα τὸ ἑλληνικό, ὁ φιλήκοος τῶν

ξένων εἶναι προδότης. Εἴθε οἱ
νέοι τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι βοη-
θοί μου καὶ πρῶτος ἐσύ…».

Μνημεῖο συγκλονιστικὸ ἡ συν-
ομιλία αὐτὴ τοῦ Κυβερνήτη μὲ
τὸν Γεώργιο Μαυρομιχάλη:
Μαρτυρεῖ τὴν ἀπελπιστικὴ εἰκό-
να ἐρήμωσης καὶ καταστροφῆς
ποὺ βρῆκε ὁ Καποδίστριας κατὰ
τὴν ἄφιξή του, ἀλλὰ μαρτυρεῖ
καὶ τοὺς ἐλπιδοφόρους ὁραματι-
σμούς του γιὰ τὴν σύνταξη τοῦ
μαχόμενου καὶ τεμαχισμένου
κράτους, τὸ ὁποῖο κλήθηκε νὰ
κυβερνήσει. Πιστὸς χριστιανός,
ἀποθέτει τὶς ἐλπίδες του στὸν
Θεὸ, ἀλλὰ καὶ βεβαιώνει ὅτι θὰ
ἀφιερώσει ὅλες τὶς δυνάμεις του
γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου του,
ἑνὸς ἔργου ποὺ τὸ ὁραματίστη-
κε καθαρὰ ἑλληνικό, ἀπαλλα-
γμένο ἀπὸ κάθε ξενολατρία. Ἡ
συνομιλία του μὲ τὸν Μαυρομι-
χάλη εἶναι ἔκφραση συμβολαίου
του μὲ τὴν πατρίδα, τὴν ὁποία

ὑπηρέτησε ὁλόψυχα ἐπὶ τρία
χρόνια, ὀκτὼ μῆνες καὶ λίγες
ἡμέρες μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς θυ-
σίας του.

Ὁ Καθηγητὴς Ἀλέξανδρος Δε-
σποτόπουλος στὶς 25 Σεπτεμ-
βρίου 1984 σὲ ὁμιλία του στὸ
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν εἶπε «Ἡ
μορφή, ἡ ζωή, ἡ λαμπρὴ στα-
διοδρομία καὶ τὸ ἄδοξο τέλος
τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, προσ-
φέρουν ἕνα παραδειγματικὸ πε-
δίο στοχασμοῦ γιὰ τὴν τύχη καὶ
τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ». Τὸ
κῦρος τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια
παραμένει ἀκέραιο καὶ ἀναλλοί-
ωτο ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ χρόνου.

Μερικὲς ριζοσπαστικὲς θε-
σμικὲς προτάσεις τοῦ Καποδί-
στρια γιὰ τὴν Εὐρώπη, στὴ συγ-
κυρία 1818-1820 εἶναι: 1) ἡ ὕφε-
ση καὶ ὁ σταδιακὸς ἀφοπλι-
σμός, 2) ἡ συρρίκνωση τοῦ δου-
λεμπορίου, 3) ἡ κατάργηση τῶν

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.

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

2ον
Ἕνας Μητροπολίτης:

-Ἔξω ἀπὸ τὰ Μοναστήρια αἱ καλόγριαι!
Στὸ θεοσοφικο/μασονικὸ περιοδικὸ ΙΛΙΣΟΣ, ἔτους 1965, τεῦχος

37-38 διαβάζουμε ἐγκωμιαζόμενες ἀπὸ τοὺς Μασόνους τὶς ὡς ἑξῆς
περιγραφόμενες ἐνέργειες ἑνὸς «Δεσπότη»:

Ὁ Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος δὲν ἐγκρίνει τὸ
ἀπαρνητικὸν τῆς κοινωνίας σύστημα τῶν καλογραιῶν. Προ-
τιμᾶ νὰ χρησιμοποιοῦνται εἰς ἔργα φιλανθρωπικά. Καὶ ἐφήρ-
μοσε τὰς ἰδέας του.

«Ἔχω -ἐδήλωσεν- ἕνα γυναικεῖο Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου
Ραφαήλ, αἱ ἀδελφαὶ τοῦ ὁποίου θὰ ἐκπαιδεύωνται [;] γιὰ νὰ
χρησιμοποιηθοῦν στὰ ἱδρύματα τῆς πόλεως, ὡς πνευματι-
καὶ ἀδελφαί: Ἔτσι θὰ ἔρχωνται τὴν Δευτέραν στὰ ἱδρύματα,
θὰ προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους, καὶ τὸ Σάββατο θὰ ἐπι-
στρέφουν στὴ Μονὴ τῆς μετανοίας των γιὰ ψυχικὴ περι-

«ΟΧΙ!» ΕΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕΝ
Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΟΣ

Ὁ Μὰρξ στὸ Κομμουνιστικὸ
Μανιφέστο μιλοῦσε γιὰ τὸ φάν-
τασμα τοῦ προλεταριάτου, τὸ
ὁποῖο πλανιόταν πάνω ἀπὸ τὴν
Εὐρώπη. Στὴ σύγχρονη μνημο-
νιακὴ Ἑλλάδα ἕνα ἄλλο φάντα-
σμα ἀρχίζει νὰ παίρνει ἀνεξέλεγ-
κτες διαστάσεις καὶ νὰ σκοτίζει τὴ
νηφαλιότητα στοχαστῶν, πολι-
τικῶν καὶ τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ τὸ φάν-
τασμα ἔχει ἕνα φρικτὸ ὄνομα:
εἶναι αὐτὸ τῆς ἀνεξέλεγκτης πο-
λιτειοκρατίας.

Ἂν ὑπάρχει μία κατάκτηση

τοῦ σύγχρονου δικαίου, ἡ ὁποία
ἀξίζει νὰ δοξάσει τὸν σύγχρονο
νομικὸ πολιτισμὸ εἶναι ἡ ὑπέρτα-
τη προτεραιότητα τοῦ δικαίου
τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσε-
ως. Αὐτὴ ἡ ἐλευθερία τῆς συνει-
δήσεως δέχεται δύο ψευδώνυ-
μες ἐπιθέσεις ἐγχώριας κοπῆς.
Ἐπίθεση πρῶτα κατὰ τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στὴν εὐγενέ-
στατή της προσπάθεια νὰ προ-
στατεύσει τὸ ὕψιστο δικαίωμα
τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως
προπηλακίζεται ὡς «θεοκρα-
τικὸς ταλιμπανισμός». Ἡ δεύτε-

ρη ὕπουλη ἐπίθεση ἔγκειται στὴν
ἐπίθεση μέσῳ τῆς ψευδώνυμης
χρήσης τῶν ἀνθρωπίνων δι-
καιωμάτων, ἀγνοώντας ὅτι ὁ
σκληρός τους καὶ ἀδιαπραγμά-
τευτος πυρήνας εἶναι τὸ droit de
conscience καὶ μάλιστα erga
omnes. Οἱ ἀνωτέρω ὅροι σημαί-
νουν ὅτι κάθε ἄτομο μπορεῖ νὰ
προτάξει τὴν ἀσυμφωνία τῆς συν-
ειδήσεώς του ἔναντι ὁποιουδή-
ποτε κρατικοῦ ἢ ἰδιωτικοῦ ὁλο-
κληρωτισμοῦ.

Σήμερα ἡ πολιτεία ἀποπειρᾶ-
ται νὰ μεταβάλει τὸ περιεχόμενο
τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως
καὶ τῆς ἱστορικῆς μνήμης ἑνὸς
ἑκατομμυρίου τριακοσίων χιλιά-
δων ἑλληνοπαίδων στὲλνοντάς
τα στὸ Ἄουσβιτς τοῦ σχετικισμοῦ
καὶ τοῦ μηδενισμοῦ.Ἔναντι
αὐτῶν τῶν ἐπιθέσεων, κάθε
ἁπλὸς πολίτης πρέπει νὰ μάθει
στοὺς σύγχρονους μάνατζερ τοῦ
mind control, τοῦ ἐλέγχου δη-
λαδὴ τῶν συνειδήσεων διὰ ἐπι-
στημονικοφανῶν μεθόδων ὅτι
σὲ τοῦτα ἐδῶ τὰ μάρμαρα κακιὰ
σκουριὰ δὲν πιάνει. Ἡ μαρξί-

στρια Ρόζα Λούξεμπουργκ εἶχε
πεῖ «ἡ παιδεία δὲν ἀλλάζει μὲ
οὐκάζια», μὲ κρατικὰ δηλαδὴ
διατάγματα. Ὁ Ἀριστοτέλης εἶχε
πεῖ κάτι ἀκόμη βαθύτερο: τὴ
δουλεία τὴν κάνει τὸ δουλικὸ
φρόνημα καὶ ὄχι κατ’ ἀνάγκη ὁ
ἀφέντης.

Ἡ προσπάθεια νὰ φιμωθεῖ ἡ
φωνὴ τοῦ ἀγωνιζόμενου Ἕλλη-
να καὶ τοῦ ἀδούλωτου Ἕλληνα
παπᾶ καὶ ὅλων ἐκείνων τῶν
μπουρλοτιέρηδων τῶν ψυχῶν
ποὺ ὁδήγησαν αὐτὴ τὴ Χώρα νὰ
περάσει ἐν μέσῳ πυρὸς δὲν
πρόκειται νὰ κατασταλεῖ. Ἀναμ-
φισβήτητα ἐφιάλτες θὰ ὑπάρ-
ξουν καὶ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλη-
σίας καὶ ἐκ μέρους τῆς πολιτείας.
Ἀλλὰ δουλειὰ τῆς κάθε μάνας,
τοῦ κάθε πατέρα, τοῦ κάθε μα-
θητῆ καὶ τοῦ κάθε ἐργαζόμενου
στὴ φάμπρικα τῆς νεοαποικιο-
κρατίας, εἶναι νὰ μάθει στοὺς
ἀνθρώπους τὸ ἑξῆς: Τὸ Εὐαγγέ-
λιο καὶ τὸ σύγχρονο δίκαιο στὴν
εὐγενέστερη αὐτοῦ μορφὴ καὶ
ὄχι στὴν ὑποταγμένη σὲ πολιτι-

Ἕνα φάντασμα πλανᾶται ἐπάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα:
Ἡ ἀναβίωσις τῆς ἀνεξελέγκτου πολιτειοκρατίας

Χιλιάδες γονεῖς ἐξεγείρονται ἀνά τό Πανελλήνιον ἀπηυδισμένοι ἀπό τήν ἀνομολόγητον ἀλλαγήν
«φύλου» εἰς τά θρησκευτικά! Οὔτε οἱ 47 μαθηταί- ἥρωες τῆς Γραβιᾶς συγκινοῦν τήν Ἱεραρχίαν;

Παράξενος θὰ φανεῖ ὁ τίτλος τοῦ παρόντος σημειώματος. Θὰ δημι-
ουργήσει προβληματισμὸ σὲ ὅσους δὲν ἔτυχε νὰ πληροφορηθοῦν
σχετικὰ τὸ θέμα Folgero.

Πρόκειται συγκεκριμένως γιὰ δίκη, ποὺ διεξήχθη στὸ Εὐρωπαϊκὸ
Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ὕστερα ἀπὸ προσφυγὴ σ’
αὐτὸ κατὰ τῆς Νορβηγίας, διότι εἰσήγαγε στὰ δημόσια ἐκπαιδευτήριά
της πολυθρησκειακὸ μάθημα θρησκευτικῶν. Καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ Δι-
καστηρίου, στὶς 20 Ἰουλίου 2017, ἦταν καταδικαστικὴ γιὰ τὴ Νορβη-
γία.

Ἡ ἀναφορά μας στὴν ἐν λόγῳ δίκη γίνεται, ἐπειδὴ σχετίζεται μὲ τὴν
ἄκαμπτη στάση καὶ τὴν ἀδικαιολόγητη ἐμμονὴ τοῦ δικοῦ μας Ὑπουρ-
γείου Παιδείας νὰ ἐπιβάλλει στοὺς ὀρθόδοξους μαθητές μας, ἕνα πα-
ρόμοιο πρόγραμμα σπουδῶν πολυθρησκευτικοῦ χαρακτῆρος. Πρό-
γραμμα ἀντίθετο πρὸς τὸ Σύνταγμα, τοὺς νόμους τοῦ Κράτους καὶ τὸ
Εὐρωπαϊκὸ δίκαιο, ἀκατάλληλο καὶ ἐπικίνδυνο γιὰ τοὺς μικροὺς μα-

Ἐπίκαιροι σκέψεις
Ὑπόθεσις Folgero

Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, θεολόγου

ΠΟΛΛΟΙ εἶναι ἐκεῖνοι, πού προβάλλουν στό λαό διάφορες
ἰδέες καί ἰδανικά καί πιστεύουν ὅτι θά ἀποκτήσουν ὀπαδούς,
τούς ὁποίους στή συνέχεια θά ὁδηγήσουν στό δικό τους δρό-
μο. Φιλοδοξοῦν νά γίνουν δάσκαλοι καί καθοδηγητές, χωρίς
ὅμως νά ἔχουν ἐξασφαλισμένες τίς προϋποθέσεις ἐπιτυχίας,
δηλαδή τό ἦθος καί τή συνέπεια.

Πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἡ ἀσυνέπεια δέν εἶναι ἀπό τήν ἀρχή
γνωστή. Πάντα ὑπάρχει ἡ ὑποκρισία πού παραπλανᾶ γιά ἕνα
χρονικό διάστημα, ἀνάλογα μέ τό «ταλέντο» πού διαθέτει ὁ κα-
θένας. Μετά τήν ἀποκάλυψη ὅμως ὅτι ἡ ἀσυνέπεια χαρακτηρί-
ζει αὐτούς, γίνεται ὁ μεγάλος ἐσωτερικός χαλασμός ἐκείνων
πού τούς ἄκουγαν καί τούς ἐμπιστεύονταν. Εἶναι πολύ διαφω-

Ἀσυνέπεια: Ὁ θάνατος τῶν ἰδανικῶν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Τὸν τελευταῖον καιρὸν ἀνέκυψεν ἕνα ἐκκλησιαστικὸν θέμα, ποὺ
ἔχει προβληματίσει πολλοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανούς, πῶς νὰ τὸ ἀντι-
μετωπίσουν. Τὸ θέμα εἶναι ἡ διακοπὴ τῆς μνημονεύσεως τοῦ οἰκείου
ἐπισκόπου ὑπὸ δύο εὐλαβῶν κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσα-
λονίκης.

Μὲ ρωτοῦν πολλοὶ σὰν παλαιὸν ἁγιορείτην, τί γνώμη ἔχω περὶ τοῦ
θέματος. Ἂν καὶ ἀκούστηκαν πολλὰ καὶ διάφορα, θὰ τολμήσω νὰ
προσθέσω καὶ ἐγὼ τὴν ταπεινήν μου γνώμην.

Ὅσοι τάσσονται ὑπὲρ διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου ἐπικαλοῦνται τὸν
15ο κανόνα τῆς ΑΒ΄ συνόδου, σύνοδος μάλιστα μὲ κῦρος οἰκουμε-
νικῆς τοιαύτης.

Ὁ κανὼν αὐτὸς οὐ μόνον παρέχει τὸ δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ κρίνει ἀξί-
ους τιμῆς ὅσους προβαίνουν στὴν παῦσιν τοῦ μνημοσύνου ἀπὸ τὸν
οἰκεῖον ἐπίσκοπον, ἐφ’ ὅσον, ἐνῷ ἀνήκει στὴν Ὀρθόδοξον ἐκκλη-
σίαν, κηρύσσει αἵρεσιν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Ὁ ὅρος «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ»
σημαίνει ὅτι μπορεῖ ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας νὰ ὑπάρχουν
καὶ ἄλλοι πολλοὶ αἱρετικοί, ἀλλὰ μὲ σκεπασμένην τὴν κεφαλήν. Ὁ Νε-
στόριος π.χ. ὅταν ὑπεστήριξεν ὅτι ἡ Θεοτόκος δὲν ἔτεκε Θεὸν, ἀλλὰ
ἄνθρωπον Χριστόν, ἐκήρυττεν ἀπὸ ἄμβωνος, δηλ. γυμνῇ τῇ κεφαλῇ,
τὸ βλάσφημον αὐτὸ δόγμα.

Ἐδῶ ὀφείλει νὰ γίνη ἡ διάκρισις, ἄλλο εἶναι νὰ κηρύξη κάποιος
αἵρεσιν γυμνῇ τῇ κεφαλῇ καὶ ἄλλο νὰ προβαίνη σὲ συμπροσευχὴ ἢ
ἄλλην ἐνέργειαν, βάσει τῆς ὁποίας εἶναι παραβάτης τῶν ἱερῶν κανό-
νων. Στὴ β΄ περίπτωση δὲν τὸν καλύπτει ὁ 15ος κανόνας τῆς ΑΒ’ συν-
όδου, νὰ ἀποτοιχισθῆ ἀπὸ τὸν οἰκεῖον ἐπίσκοπον. Στὴν α΄ περίπτω-
ση καλύπτεται πλήρως. Μ’ αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι εἶναι ἀπαραί-
τητο νὰ διακόψουμε τὴ μνημόνευση ἑνὸς τοιούτου ἀρχιερέως. Ἐδῶ
χρειάζεται διάκρισις, τί συμφέρει καλύτερα στὴν Ἐκκλησία. Ὁ ἅγιος
Μᾶρκος, ἐνῷ ἀγωνιζόταν ὡς λέων στὴ σύνοδο τῆς Φλωρεντίας καὶ
μάλιστα μὲ κύριους ἀντιπάλους τοὺς ἡμετέρους (Βησσαρίωνα κ.λπ.),
ποὺ στὸ φρόνημα ἦσαν παπικοί, ἐν τούτοις μέχρι τελευταίας στιγμῆς
ὅπου ἔπεσαν οἱ ὑπογραφές, κοινωνοῦσε πλήρως μαζί τους. Ἂν ἔλε-
γε: «Ἐγὼ ἀποτοιχίζομαι ἀπὸ ἐσᾶς ὡς αἱρετικοὺς» τότε ἄλλο ποὺ δὲν
ἤθελαν νὰ τὸν ἀποβάλουν τῶν συζητήσεων τῆς συνόδου καί, ἀκάθε-
κτοι νὰ προχωροῦσαν, χωρὶς ἐμπόδια, στὴν ψευδοένωση. Γι’ αὐτό,
ἅμα τῇ λήξῃ τῆς ψευδοσυνόδου, ἐναγωνίως ρωτᾶ ὁ πάπας Εὐγέ-
νιος, ἂν ὑπέγραψεν ὁ Μᾶρκος. Μόλις ἄκουσεν «Ὄχι», τότε εἶπε:
«Λοιπόν, ἐποιήσαμεν οὐδέν».

Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ Ἀθηναγόρου, ποὺ ὁ σάλος ἦταν ἄνευ προηγουμένου
γιὰ τὶς ἀντορθόδοξες δηλώσεις του, καίτοι ὑπῆρχαν ἔντονες διαμαρ-
τυρίες μὲ ἀναστήματα α΄ μεγέθους, ὡς οἱ ἀείμνηστοι: π. Χαράλαμ-
πος Βασιλόπουλος, Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος καὶ ἄλλοι, ὅμως
δὲν ἀποτοιχίστηκαν ἀπὸ τὸν Ἱερώνυμο ποὺ κατηγορεῖτο ὡς συμπλέ-
ων μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ. Μάλιστα, ὁ πρῶτος σ’ ἕνα διάλογο μὲ ἕνα

Τὸ θέμα τῆς Θεσσαλονίκης
Γράφει ὁ Ἰωσὴφ μοναχός, Διονυσιάτης

Κλῆρος καὶ λαὸς τῆς ἀκριτικῆς Λέρου
εἶναι ἀνάστατοι. Ὄχι μόνον ζητοῦν τὴν
ἐπαναφορὰν τῶν παλαιῶν βιβλίων,
ἀλλὰ προχωροῦν ἔτι περαιτέρω αἰτού-
μενοι τὴν ἀναδιαμόρφωσιν τῶν στόχων
τοῦ νέου προγράμματος θρησκευτικῶν,
τὰ ὁποῖα προβάλλουν «τὸ τερατούργη-
μα τῆς πανθρησκείας». Ἡ ἀναδιαμόρ-

φωσις βεβαίως ἀπαιτεῖ κατάργησιν τοῦ
παρόντος καὶ ἐπανασχεδιασμόν! Παρα-
θέτομεν τὸ Ψήφισμα τῆς 18ης Ὀκτωβρί-
ου 2017:

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ὁ Μητροπολίτης καὶ οἱ ἱερεῖς, ὡς μοναδι-

κοὶ καὶ γνήσιοι ἐκφραστὲς τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας, ἀφουγκραζόμενοι τοὺς κραδα-

σμοὺς τῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀγωνία μα-
θητῶν, γονέων, κηδεμόνων καὶ ἐκπαιδευ-
τικῶν τῶν νησιῶν μας γιὰ τὸ μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες, πρωτο-
βάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης,
καὶ ἀφοῦ ἔγινε σχετικὴ μελέτη καὶ ἀνάλυση
τῶν «Φακέλων Μαθήματος», ἰδιαιτέρως γιὰ
τὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, κατέληξε στὰ
ἑξῆς:

Α) Οἱ φάκελοι μαθήματος δὲν παρέχουν
στὴν μαθητιῶσα νεολαία ἑλληνορθόδοξη
ἀγωγὴ καὶ ἐκπαίδευση, καθόσον ἀπουσιάζει
τὸ Ἀληθινὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ πα-
ρουσιάζεται ἕνας «Χριστὸς» παραμορφωμέ-
νος κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων, προβάλλεται ἡ εἰκόνα ἑνὸς ἀπροσώ-
που ἀφηρημένου Θεοῦ, σχετιζομένου μὲ
ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ἰδεολογίες τῆς γῆς,

οὐσιαστικὴ ἄρνηση τῆς καθὼς ἐστὶ ἱστορικῆς
παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς Κεφαλῆς
τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν παρουσιάζεται ὁ
Χριστὸς ὡς ἄξονας τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ ὡς
ἕνα σχετικὸ πρόσωπο μέσα στὴν ἱστορία καὶ
σύμβολο ἀφηρημένου προσδιορισμοῦ καὶ
ταυτότητας, κατὰ τὶς θεωρήσεις ἐθνῶν καὶ
θρησκειῶν, προβάλλοντας τὸ τερατούργημα
τῆς πανθρησκείας.

Β) Τὰ Ἱερὰ Κείμενα τῆς Παλαιᾶς καὶ
Καινῆς Διαθήκης καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως
καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων, τὰ χρησιμοποιοῦν
κατὰ βούληση. Τὰ ἐξομοιώνουν μὲ τὰ λεγό-
μενα ἱερὰ κείμενα καὶ πηγὲς πίστεως, ἄλλων
θρησκειῶν (ἰσλάμ, ἰουδαϊσμός), μὲ τὴν καλὴ
πρόφαση τῆς θρησκειολογίας, ἐνῶ οὐσια-
στικὰ οἱ ἀναφορὲς δὲν εἶναι θρησκειολογικοῦ
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Σέ ἓνα πολύ ἐνδιαφέρον «Ἡμερολόγιον» ἀφιερωμένο στόν νεώ-
τερο Ἃγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Λουκᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Συμ-
φερουπόλεως καί Ἰατρό, πού μοῦ προσέφεραν κατά τό πρσκύνημά
μας σέ κάποιο Ὀρθόδοξο Μοναστήρι, ἒχει καταχωρισθεῖ καί ἡ ἀκό-
λουθη προτροπή τοῦ Ἁγίου: «Νά ξέρετε, νά τό θυμάστε καί νά μή
συναναστρέφεστε μέ τούς αἱρετικούς. Νά μήν ἀπομακρύνεσθε ἀπό
τήν Ἐκκλησία, νά μή σχίζετε τόν χιτώνα τοῦ Χριστοῦ. Νά κρατᾶτε
τήν πίστη μας, πού εἶναι αἰώνια καί ἀναμφισβήτητη».

Ὁμολογῶ, ὃτι πολύ μέ συνεκίνησε ἡ διδαχή αὐτή τοῦ συγχρόνου
Ἁγίου μας καί ὁμολογητοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως σέ δύσκο-
λους καιρούς καί τόπους. Συνιστᾶ τήν ἀποφυγή κάθε συνανα-
στροφῆς μέ τούς αἱρετικούς. Δέν ὑπάρχει Ἃγιός μας, παλαιότερος
καί νεώτερος, πού νά μή προφυλάσσει τό ὀρθόδοξο πλήρωμα ἀπό
τήν θανατηφόρο ἀπειλή τῆς αἱρετικῆς πλάνης. Παράλληλα ὃμως
συνιστᾶ πατρικά καί τήν παραμονή στήν Ἐκκλησία, στό σῶμα τοῦ
Χριστοῦ δηλαδή, μέ τήν πιστότητα στήν ἐν Χριστῷ ἀλήθεια, προ-

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ
Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός
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«Ξύπνα ραγιά, σοῦ παίρνουν τά παιδιά»! «Θέλουμε παιδεία καί ὄχι Πανθρησκεία»!

Συνεκλόνισε τὸ Πανελλήνιον
ἡ μεγάλη εἰς πλῆθος καὶ ἐνθου-
σιώδης εἰς παλμὸν εἰρηνικὴ πο-
ρεία διαμαρτυρίας, «Λέμε ΟΧΙ»
πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας
διὰ τὸ ζήτημα τῶν θρησκευ-
τικῶν. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναμέ-
νουν ἀπὸ τοὺς Ποιμένας των νὰ
ἀρθοῦν εἰς τὸ ὕψος τῶν περι-
στάσεων καὶ νὰ ὑψώσουν καὶ οἱ
ἴδιοι ὁμοῦ μετὰ τοῦ εὐσεβοῦς
λαοῦ τὴν φωνήν τους ἔναντι τοῦ
ἐγκλήματος ποὺ συντελεῖται εἰς
βάρος τῶν παιδιῶν μας. Τοὺς
καλεῖ ἡ Ἀρχιερατική των εὐθύ-
νη. Τοὺς καλεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ
ἱστορία τῆς πατρίδος μας.
Ὀφείλουν καὶ αὐτοὶ νὰ ὀρθώ-
σουν ἕνα ΟΧΙ εἰς τὴν παράδο-
σιν τοῦ μαθήματος τῶν θρη-
σκευτικῶν εἰς τὸ ἰδεοληπτικὸν
κυβερνῶν κόμμα τῆς κατοχῆς…
μόλις τοῦ 10% (1.925.000
ψῆφοι εἰς τὰς ἐκλογὰς τοῦ Σε-
πτεμβρίου 2015 ἔναντι περίπου
20.000.000 Ἑλλήνων ἐσωτερι-
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Κατάργησιν τοῦ νέου προγράμματος προτείνει ἡ Ἱ. Μ. Λέρου!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ὁ Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν καὶ οἱ Ἱεραπο-

στολικὲς Ἐκδόσεις «ΥΠΑΚΟΗ» σᾶς προσκαλοῦν στὴν Ἐκδήλω-
ση: «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ-
ΛΟΝ».

Θὰ προβληθῆ βίντεο μὲ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν ζωή καὶ τὴν δρά-
ση του καὶ βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν,
ποὺ τὸν γνώρισαν καὶ μαθήτευσαν κοντά του.

Ἡ Ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθῆ εἰς τὴν Αἴθουσα «ΔΕΛΦΟΙ»
τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν (Σίνα καὶ Δαφνομήλη,
Ἀθήνα), τὴν Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου 2017, στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Τὴν 1ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἀνωτέρω εἰκών διά χειρός
Φωτίου Κόντογλου.

Στιγμιότυπον ἀπό τήν μεγαλειώδη καί πολυπληθῆ εἰρηνικήν πορείαν «ΛΕΜΕ ΟΧΙ».

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ


