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1ον
Ἡ ἁγία του βιωτή ἔγινε γνω-

στή πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς Ἀθω-
νικῆς πολιτείας καί ἀποτέλεσε
πρότυπο γιά τούς συμμοναστές
του καί ὑπόδειγμα γιά τούς πο-
θοῦντας τή μοναχική πολιτεία.
῾Η ἀγγελική καί ἀσκητική μορφή
του κοσμεῖ κάθε ἔκδοση, ὅπου
κι ἄν γίνεται στόν πλανήτη μας
κι ἀναφέρεται στό Περιβόλι τῆς
Παναγίας. Οἱ νουθεσίες του
ὁδήγησαν πολλούς στή μάνδρα
τῆς ᾽Εκκλησίας. Στό πετραχήλι
του πολλοί κατέθεσαν τίς πτώ-
σεις τους καί πῆραν ὡς ἀντάλ-

λαγμα τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
τους καί τή γαλήνη τῆς ψυχῆς
τους. Τά ἔργα τῶν χεριῶν του,
τά καλάθια πού ἔπλεκε, τά κομ-
ποσχοίνια πού δώριζε καί τά
σταυρουδάκια πού χάριζε ἀπο-
τελοῦν πολύτιμο κειμήλιο ὅλων
ὅσων τά δέχτηκαν. Τέλος, ἡ
ἄδολη καί ἀπέραντη ἀγάπη του
σκλάβωσε ὅλους ὅσοι τόν γνώ-
ρισαν.

῞Ολα τά παραπάνω, μόλις τά
διαβάσεις συνειρμικά ὁδηγοῦν
τή σκέψη σου στή μορφή τοῦ
σεμνοῦ καί μακαριστοῦ Σιμωνο-
πετρίτου συμπολίτη μας ἱερομο-

νάχου παπα-Γαλακτίωνα.

῾Η ἐπίγειος πατρίς του
Ὁ μακαριστός γέροντας Γαλα-

κτίων, κατά κόσμον Δημήτριος
᾽Αγγελάκης τοῦ ᾽Αναστασίου καί
τῆς ᾽Αγορῆς, γεννήθηκε στό
Δενδροχώρι Τρικάλων. Οἱ γο-
νεῖς ὄντες εὐσεβεῖς καί ἐνάρετοι
τοῦ δίδαξαν δυό πράγματα, τήν
πίστη στό Θεό καί τήν ἀγάπη
πρός τήν πατρίδα μας.

Πάντα, ὄχι μόνον μέ τά λόγια
τους ἀλλά κυρίως μέ τό παρά-
δειγμά τους, τόν δίδασκαν νά
πιστεύει στό Θεό καί σ᾽ Αὐτόν
νά καταφεύγει, ὅταν ἀντιμετωπί-
ζει προβλήματα στήν καθημερι-
νή του ζωή. Τό ἁγιασμένο, ἁγνό
καί ἅγιο οἰκογενειακό περιβάλ-
λον πού μεγάλωσε ἐπέδρασε
καθοριστικά στό χαρακτήρα του
καί στίς ἀποφάσεις πού ἔπαιρνε
στή ζωή του. ῞Ολες τίς Κυριακές
καί τίς μεγάλες ἑορτές πήγαιναν

οἰκογενειακῶς στήν ἐκκλησία
τοῦ χωριοῦ γιά νά παρακολου-
θήσουν τή Θεία Λειτουργία.

Οἱ γονεῖς του καθὼς ἦταν
πτωχοί τόν ἔβαλαν ἀπό μικρό
νά ἐργάζεται στά χωράφια τους
καί νά φυλάγει τά λιγοστά πρό-
βατα πού εἶχαν.

Δημιουργεῖ οἰκογένειαν
Ὁ Θεός τόν ἀξίωσε, ὅταν ἦλθε

στήν κατάλληλη ἡλικία, νά νυμ-
φευθεῖ μέ τή συγχωριανή του
Ζωή πού διακρινόταν γιά τά
πολλά χαρίσματά της, ὅπως τή
νοικοκυροσύνη, τήν ἐργατικότη-
τα, τήν ἐξυπνάδα μά προπάν-
των γιά τή βαθειά πίστη της στό
Θεό καί τήν ἀγάπη της στήν
Ἐκκλησία.

Ἀκόμα τόν ἀξίωσε νά ἀποκτή-
σει πέντε τέκνα, τέσσερα κορί-
τσια καί ἕνα ἀγόρι, τά ὁποῖα
ἀνέθρεψε «ἐν παιδείᾳ καί νου-
θεσίᾳ Κυρίου» καί σύμφωνα μέ

τίς παραδόσεις τοῦ ἔθνους μας.
Παρ᾽ ὅλη τή φτώχεια του προσ-
πάθησε τά παιδιά του νά μά-
θουν γράμματα, γιά νά γνωρί-
σουν καλύτερα, ὅπως ἔλεγε,
«τήν Πατερική σοφία καί τήν
ἑλληνική γραμματεία». Σ᾽ αὐτό
βοήθησε πολύ ὁ ἅγιος ἐπίσκο-
πος τῶν Τρικάλων μακαριστός
Μητροπολίτης Διονύσιος. ῾Ο
ἀείμνηστος Μητροπολίτης γιά
νά ἔχουν στέγη, θαλπωρή καί
φροντίδα οἱ πτωχοί νέοι πού
ἔρχονταν ἀπό τά χωριά στά Τρί-
καλα, γιά νά φοιτήσουν στό Γυ-
μνάσιο, ἀναδιοργάνωσε τό
ὑπάρχον οἰκοτροφεῖο τῶν
῾Αγίων ᾽Αναργύρων καί ἵδρυσε,
γιά τά κορίτσια, τό Καστρακίδειο
οἰκοτροφεῖο. ᾽Εκεῖ, στήν ἀγκα-
λιά τῆς Ἐκκλησίας, ὁ κυρ-Δημή-
τρης ἐμπιστεύτηκε τά παιδιά
του, γιά νά μάθουν γράμματα
μά προπάντων νά πάρουν σω-
στές ἀρχές καί νά ἀποκτήσουν

καλό χαρακτήρα. Τό ὅτι ἐνήργη-
σε σωστά τό ἀποδεικνύει ἡ με-
γάλη κατά Θεό ἐξέλιξη τῶν παι-
διῶν του.

Τά παιδιά του πού φοιτοῦσαν
σέ σχολεῖα τῶν Τρικάλων εἶχαν
τήν εὐλογία ἀπό τό Θεό νά συν-
δεθοῦν μέ ἕνα ἅγιο καί φωτισμέ-
νο κληρικό, τόν π. Αἰμιλιανό Βα-
θείδη, πού ὑπηρετοῦσε ὡς ἱερο-
κήρυξ καί ἦταν ἡγούμενος στό
Μεγάλο Μετέωρο τήν περίοδο
ἐκείνη στή Μητρόπολη Τρίκκης
καί Σταγῶν. ῾Ο π. Αἰμιλιανός μέ
τήν ἁγία του βιωτή καί τό παρά-
δειγμά του τά συνέδεσε περισ-
σότερο μέ τόν Κύριο καί τήν
᾽Εκκλησία Του, ἔγινε τό φωτεινό
παράδειγμά τους καί ἐνέπνευσε
σέ ὁρισμένα ἀπό αὐτά τό δρόμο
τῆς ἀφιερώσεως στό Χριστό.
῎Ετσι ἡ κόρη του Φωτεινή, σήμε-
ρα Γερόντισσα Νικοδήμη ἡγου-
μένη τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Εὐαγγε-
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«Ὁ ἱερομόναχος μέ τήν πλατιά καρδιά καί τήν εὐρύχωρη ψυχή»

Τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

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

3ον
Ὁ ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες στενὸς συνεργάτης πολλῶν ἐκκλη-

σιαστικῶν μας ἀνδρῶν, Καθηγητὴς Ἀμίλκας Ἀλιβιζάτος, προβαλλό-
μενος συνεχῶς παρὰ τῶν μασόνων εἶχε δηλώσει -κατ’ αὐτοὺς- τὰ
ἀκόλουθα (τοῦ Οἰκουμενισμοῦ «λάβαρα»):

...ΑΜΙΛΚΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ: Ἡ ἔννοια τῆς Ἑνώσεως εἶναι ἄνευ
ἑτέρου ἡ ἀποκατάστασις τῆς ΜΙΑΣ ἁγίας Καθολικῆς καὶ ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας, ἀνεξαρτήτως δυσκολιῶν καὶ δευτε-
ρευουσῶν καὶ τριτευουσῶν [!] διαφορῶν καὶ τοπικῶν ἐθίμων
[!] καὶ ἡ ἐπίτευξις ἀληθινῆς ἀναζωογονήσεως τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν (κληρικῶν ἤ λαϊκῶν), ἐφ’
ὅσον καὶ εἶναι τίμια μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκριβῶς ὅπως οἱ
Χριστιανοὶ τῆς πρώτης περιόδου τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ οἱ
σημερινοὶ πρέπει ἄνευ ἑτέρου νὰ ἀποκτήσουν τὴν συνείδησιν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…
ΚΟΛΑΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ὁ μακαριστός Φώτης Κόντο-
γλου σέ κείμενό του, τό ὁποῖο
τιτλοφορεῖται “Ὁ κόσμος στόν
δρόμο του”, ἀναφερόμενος γιά
τήν ἐποχή του, μεταξύ τῶν
ἄλλων ἔγραφε «Ναί, ὁ κόσμος
δέν ἀλλάζει πορεία. Ἄς μή περι-
μένουμε πιά τίποτα καλύτερο.
Θά πηγαίνουμε ὁλοένα στά χει-
ρότερα. Ἀνήφορος πιά δέν
ὑπάρχει. Ὅσοι ἔχουνε μέσα
τους τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, αὐτοί
οἱ λίγοι θ’ ἀπομείνουνε, “τό μι-
κρόν ποίμνιον” πού εἶπε ὁ Χρι-
στός.». Ἀλίμονο ποῦ καταντή-
σαμε καί νά σκεφτοῦμε οἱ λόγοι
αὐτοί τοῦ μακαριστοῦ Φωτίου
γράφτηκαν στήν δεκαετία τοῦ
1960, τί θά ἔγραφε ἆραγε στίς
ἡμέρες μας, ὅταν ἡ ἴδια ἡ Πολι-
τεία θεσμοθετῆ καί δίνη τό δι-
καίωμα στόν πολίτη νά προσ-
διορίζη τό φῦλο του. Ὅταν ἀπό

τήν ἡλικία τῶν δέκα πέντε χρό-
νων δίνει τήν δυνατότητα νά
ὁρίζη ὁ ἄνθρωπος τό φῦλο του
ὄχι μόνο μέ βάση τά χαρακτηρι-
στικά του, ἀλλά καί μέ βάση τόν
ἐσωτε-
ρικό καί
π ρ ο -
σωπικό
τρόπο, μέ τόν ὁποῖο τό ἴδιο τό
πρόσωπο βιώνει τό φῦλο του,
ἀνεξάρτητα ἀπό τό πῶς κατα-
χωρήθηκε κατά τήν γέννησή
του; Ἀνεξάρτητα πῶς τόν ὅρισε
ὁ Δημιουργός του; Τήν στιγμή
μάλιστα πού ἡ ἴδια ἡ Πολιτεία
ἀναγνωρίζει ἀναφορικά μέ τήν
ἀπονομή δικαιοσύνης σέ ἀνήλι-
κα παιδιά ὅτι «τά παιδιά θεω-
ροῦνται ἐξ ὁρισμοῦ εὐάλωτα,
λόγω τῆς νεαρῆς τους ἡλικίας,
τῆς μή ὁλοκληρωμένης σωμα-
τικῆς καί ψυχολογικῆς ἀνάπτυ-

ξης καί τῆς συναισθηματικῆς
τους ἀνωριμότητας».

Ἡ ἀσέβεια καί ἡ παράνοια
ἔχουν κυριεύσει τόν κόσμο,
στήν ἐποχή μας. Καθ’ ὅλη τήν

ἀνθρώ-
π ι ν η
ἱστορία

ὑπῆρχαν πάντα περίοδοι, ὅπου
μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας
ἀποστατοῦσε ἀπό τόν Πλάστη
καί Δημιουργό του καί μέ αὐθά-
δεια καί ἀδιαντροπιά προσκυ-
νοῦσε τά εἴδωλα, ὅμως ἡ αὐθά-
δεια πού ὑπάρχει στίς ἡμέρες
μας δέν μπορεῖ νά συγκριθῆ μέ
καμία ἄλλη. Ὁ ἄνθρωπος στήν
ἐποχή μας μέ ὅλη τήν θρασύτη-
τα καί τήν ἀμάθειά του ἔχει ἐπα-
ναστατήσει κατά τοῦ Θεοῦ, τόν
ἔχει ἀπορρίψει καί τόν ἔχει κα-
ταδικάσει σέ θάνατο, νομίζοντας
ὅτι ἔτσι θά ἀπελευθερωθῆ ἀπό
αὐτόν. Μέ τίς πράξεις του τόν
διακωμωδεῖ, τόν ὑβρίζει καί κη-
ρύττει ὅτι δέν ὑπάρχει. Ὁ
ἄνθρωπος τούς δύο τελευταί-
ους αἰῶνες, μέ ἀποκορύφωμα
στίς ἡμέρες μας, μέ κάθε ἀναί-
δεια ἀποδομεῖ καί κατεδαφίζει
τό μόνο πού εἶναι δυνατόν νά
τόν κρατᾶ ὄρθιο, ὥστε νά σέβε-
ται τήν βασιλική ὕπαρξή του,
τήν ἁγία Πίστη του. Ὁ σύγχρο-
νος ἄνθρωπος ἔχει στραφῆ κα-
τά τῆς Πίστεως, κατηγορώντας
την ὡς παράλογη καί ἀντίθετη

πρός τόν ὀρθό καί λογικό λόγο,
ὡς μωρή καί ὀπισθοδρομική.
Καί αὐτό διότι ἡ Πίστη τόν χαλι-
ναγωγεῖ ἀπό τίς ἄλογες ἐπιθυ-
μίες του καί ἀπό τά ζωώδη
ἔνστικτα τῆς σάρκας του. Καί
δυστυχῶς, ὅπως μᾶς ἔχουν
προειδοποιήσει καί οἱ Πατέρες,
ὅταν ἀναιρῆται ἡ Πίστη ἔχει σάν
ἐπακόλουθο ὁ ἄνθρωπος νά
ἀπορρίπτη τόν φόβο πρός τόν
Θεό, τήν ὕπαρξη τῆς κολάσεως,
ἀλλά καί τόν φόβο πρός αὐτήν.
Ἔτσι πορεύεται μέ μαθηματική
ἀκρίβεια στήν ἀπώλεια, τόσο
τήν σωματική ὅσο καί τήν ψυχι-
κή.

Αὐτό ὅμως πού ἐπιτείνει τήν
τραγικότητα τῆς ἐποχῆς μας
εἶναι ὅτι τό μεγαλύτερο μέρος
τῆς κοινωνίας ὄχι μόνο δέν ἀντι-
τίθεται καί δέν ἀγανακτεῖ σέ κά-
θε τι τό βλάσφημο, τό ἀντίχρι-
στο καί τό ἐπικίνδυνο γιά τήν
ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ἀλλά τό
ἐπιβραβεύει, τόν εὐχαριστεῖ καί
ὁ καθένας ἀνάλογα μέ τίς συνει-
δησιακές ἀναστολές του τό ἀκο-
λουθεῖ. Λές καί ὁ ἄνθρωπος δέν
ἔχει ἀθάνατη καί λογική ψυχή,
ἀλλά μόνο σάρκα, γιά τήν ὁποία
ζεῖ, γιά νά τῆς ἱκανοποιῆ τίς πιό
χυδαῖες καί αἰσχρές ἡδονές καί
ὀρέξεις της. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος
ἀπέρριψε τόν νόμο τοῦ Θεοῦ
καί κάνει λόγο γιά ἀνθρώπινα
δικαιώματα, πού τοῦ κατοχυρώ-

Σύγχρονοι θεομάχοι

Μαθήματα σωτηρίας τοῦ Κράτους ἀπό τήν Ἐκκλησίαν… Δήμιος ὁ Ἀρχ. Σεραφείμ, ἀλλά ἔντιμος ὁ κ. Ν.
Φίλης! Ἀπειλητική διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἡ Ἱεραρχία, ἀλλά δημοκρατική ἡ κατοχική κατάστασις!

Ὁ Καθηγητὴς κ. Γρ. Λαρεντζάκης ἔγραψεν ἄρθρον μὲ τίτλον «Αἵρε-
ση καὶ σχίσμα σήμερα» (Σύναξη 143 (2017) 5-18). Τὸ ἄρθρον ἔχει
σκοπὸν νὰ καταλήξη εἰς τὴν ἄποψιν ὅτι «σήμερα δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ χρησιμοποιεῖται ὁ ὅρος αἵρεση γιὰ τὶς ἑτερόδοξες χριστιανικὲς
Ἐκκλησίες».

Ὁ κ. Λαρεντζάκης εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ἄρθρου του παραθέτει ρήσεις
καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ κείμενα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὰ
ὁποῖα ἀφ’ ἑνὸς διευκρινίζεται τί εἶναι αἵρεσις καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἀναδει-
κνύεται ἡ ἀγάπη καὶ ἡ μέριμνα τῶν Πατέρων διὰ τὴν ἐπιστροφὴν τῶν
αἱρετικῶν. Οὐδείς βεβαίως ἀμφισβητεῖ αὐτά. Τὸ ἐπισημαίνομεν αὐτό,
διότι ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ ἄρθρον του δὲν θὰ παραθέση Πατέρας, διὰ
νὰ ὑποστηρίξη τὰς θέσεις του, ἀλλὰ νεωτέρους ἐρευνητὰς καὶ γνώ-
μας Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν.

Ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ ἄποψίς του διὰ τὴν κατάστα-
σιν τῆς χριστιανοσύνης εἰς τὴν δευτέραν χιλιετίαν. Ἀρχικῶς διατυπώνει
τὴν ἄποψιν ὅτι «ἡ αὐτοπεποίθηση αὐτὴ (ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Αἵρεσις καὶ σχίσμα ἄνευ νοήματος;

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ μας οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομα-
κρυνθεῖ ἀπό τό Θεό καί στό ναό ἐμφανίζονται σπάνια καί μόνο
ἀπό κοινωνικές ὑποχρεώσεις. Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐκκλη-
σιάζονται ἀπό ἀνάγκη ψυχῆς καί δίψα προσευχῆς. Στήν πρα-
γματική αὐτή ξηρασία χρειάζεται οἱ κληρικοί καί οἱ συνειδητοί
χριστιανοί νά διαφυλάξουν τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστης καί τῆς
ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, ἀρνούμενοι τίς ἐπίμονες προσ-
πάθειες τῶν νεωτεριστῶν νά ἐκσυγχρονίσουν τή διδασκαλία
τοῦ Χριστοῦ καί νά ἐκκοσμικεύουν τήν Ἐκκλησία, γιατί οἱ ἴδιοι
ἔχουν κοσμικό φρόνημα καί δέν θέλουν νά στερηθοῦν τίς ἀνέ-
σεις καί τίς σαρκικές ἀπολαύσεις πού προσφέρει ἡ σύγχρονη
ζωή. Ὁ κόσμος ὅμως ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό σωτήριο μήνυμα τῆς
Ὀρθοδοξίας καί ὄχι ἀπό τό νοθευμένο καί ἁμαρτωλό φρόνημα
τῶν χριστιανῶν τοῦ γλυκοῦ νεροῦ.

Οἱ ἀρνηταὶ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ἑωρτάσαμε, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, καὶ ἐφέτος, μὲ τὴν χάρι τοῦ
Θεοῦ, τὴν ἐθνική μας ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καί, ἐὰν θέλη ὁ Θεός,
θὰ ἑορτάσωμε καὶ πάλι τὸ μεγάλο καὶ ἀνεπανάληπτο Ἔπος τοῦ 1940.
Ἀκούσαμε δὲ πάλι, ἀπὸ τὰ ραδιόφωνα καὶ σὲ ἐκδηλώσεις,μεταξὺ τῶν
ἄλλων,καὶ τὸ πλέον παραδοσιακὸ ἐθνικό μας στρατιωτικὸ ἐμβατήριο
«Ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει».

Ἀλλὰ μὲ ὅσα πρωτοφανῆ συμβαίνουν γύρω μας, ἐπιβάλλεται νὰ
ἀναρωτηθοῦμε: Εἶναι ἀληθὴς αὐτὸς ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ στιχουργοῦ τοῦ
ἐμβατηρίου;Κατὰ πόσο ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα;

Ἐὰν ἐρωτήσωμε τοὺς πολιτικούς μας θὰ μᾶς ἀπαντήσουν: «Βεβαί-
ως καὶ ἀληθεύει ὁ κεντρικὸς αὐτὸς στίχος τοῦ ἐμβατηρίου μας. Δὲν
βλέπετε ἀπὸ πόσες θύελλες ἔχει περάσει τὸ μικρό μας Ἔθνος καὶ ἀκό-
μη ζεῖ;».

Οἱ δὲ ὑπεύθυνοι τῆς Ἐθνικῆς μας Ἀμύνης θὰ μᾶς ὁμιλήσουν γιὰ τὸ
ἀξιόμαχο,τὴν ἐπιχειρησιακὴ ἱκανότητα καὶ γιὰ τὸ ἀκμαιότατο ἠθικὸ τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων, καὶ θὰ προσθέσουν: «πάντως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν
μας δὲν πρόκειται νὰ πεθάνη ἡ Ἑλλάδα. Νὰ εἶστε βέβαιοι γι’αὐτό».

Οἱ ἐχθροί μας ἆραγε τί γνώμη ἔχουν; Αὐτοί,τυφλωμένοι ἀπὸ τὸν
φθόνο καὶ τὴν ἀλαζονεία τους,μᾶς ὑποτιμοῦν, μᾶς ὀνομάζουν χρεωκο-
πημένους καὶ μᾶς θεωροῦν ἐξωφλημένους. Ἐὰν ἐγνώριζαν Ἑλληνικὴ
Ἱστορία, θὰ εἶχαν διαφορετικὴ γνώμη καὶ θὰ παραδέχονταν ὅτι τὸ μι-
κρό μας Ἔθνος ὁμοιάζει μὲ τὸν φοίνικα,τὸ μυθολογικὸ ἐκεῖνο πτη-
νό,ποὺ ἀναγεννᾶται ἀπὸ τὶς στάκτες του καὶ ἐπιβιώνει κάθε κινδύνου,
ποὺ ἀπειλεῖ νὰ τὸ ἐξαφανίση. Οἱ δὲ θρασύτεροι καὶ προκλητικώτεροι
ἀπ’αὐτούς, διὰ στόματος τοῦ ὑπερφίαλου «σουλτάνου» των, μᾶς προ-
καλοῦν καθημερινῶς ὑπερηφανευόμενοι γιὰ τὶς δυνάμεις των,μὴ γνω-
ρίζοντες, ὅτι αὐτοί, ὄχι ἐμεῖς, «ἔχουν τὰ κόλλυβα στὸ ζωνάρι τους»,
ὅπως χαρακτηριστικὰ ἔλεγε συχνὰ ὁ προορατικὸς Ἅγιος Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης!

Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει;
Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

«Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ
ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ
Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ»
(Ψαλμ. 22). Δηλ. παρεστάθηκαν ἀπειλητικοὶ
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συγκεν-
τρώθηκαν στὸν ἴδιο τόπο ἐναντίον τοῦ Κυ-
ρίου καὶ Θεοῦ καὶ ἐναντίον ἐκείνου, τὸν
ὁποῖον αὐτὸς ἔχρισε Προφήτη καὶ Ἀρχιε-
ρέα.

Τί εἶπε ὁ Κύριος στὸν Ἀπ. Παῦλο, ποὺ
τὸν κατεδίωκε; «Σαοὺλ Σαούλ, τί μὲ διώ-
κεις; Σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν»
(Πράξ. 9, 4). Δηλ. Σαούλ, Σαούλ, διατὶ μὲ
καταδιώκεις; Εἶναι σκληρὸ διὰ σὲ νὰ
κλωτσᾶς ἐπάνω στὰ σιδερένια καρφιὰ τῶν
βουκέντρων. Λοιπὸν ὅσο σκληρὸ εἶναι νὰ
κλωτσᾶς τὰ καρφιὰ τόσο πιὸ σκληρὸ εἶναι
νὰ καταδιώκης τὴν Ἐκκλησία.

Πόσοι πολέμησαν μὲ λύσσα τὴν Ἐκκλη-
σία. Πόσοι προσπάθησαν νὰ καταποντί-
σουν τὸ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας, πόσοι
προσπάθησαν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν ἀλή-
θεια τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά «καγὼ δέ σοι λέ-
γω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι
ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,
18). Δηλαδὴ λέγει ὁ Κύριος στὸν Ἀπ. Πέτρο

«ὅτι ἐπάνω στὸν βράχο τῆς ἀληθινῆς πίστε-
ως, ποὺ ὡμολόγησες, γενόμενος μὲ τὴν
ὁμολογία σου αὐτὴ ὁ πρῶτος λίθος τῆς
πνευματικῆς μου οἰκοδομῆς, θὰ οἰκοδομή-
σω τὴν Ἐκκλησία μου, ὁ θάνατος δὲ καὶ οἱ
ὀργανωμένες δυνάμεις τοῦ κακοῦ δὲν θὰ
ὑπερισχύσουν καὶ δὲν θὰ κατανικήσουν τὴν
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία θὰ εἶναι αἰώνιος καὶ ἀθά-
νατος.

Γνωρίζετε πόσοι τύραννοι σκληροὶ καὶ
ἀπάνθρωποι πολέμησαν τὴν Ἐκκλησία μὲ
φοβερὰ καὶ ἀνείπωτα μαρτύρια; Ἀναρίθμη-
τοι, μὲ ἑκατομμύρια μάρτυρες. Ξέρετε πόσα
χρόνια διήρκεσαν οἱ διωγμοί; Πάνω ἀπὸ
ὀκτακόσια χρόνια. Γνωρίζετε μὲ τὶ μανία καὶ
μῖσος πολέμησαν τοὺς χριστιανούς; Πόσα
αἵματα μαρτύρων χύθηκαν; Γνωρίζετε ποῖοι
εἶναι οἱ φοβερώτεροι διῶκτες τῶν χρι-

στιανῶν; Δέκα ὀκτὼ ἀναφέρει ἡ ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ὁ Νέρων, ὁ Δομετιανός, ὁ
Τραϊανός, ὁ Ἀντωνῖνος, ὁ Μᾶρκος Αὐρίλιος,
ὁ Σεβῆρος, ὁ Μαξιμῖνος, ὁ Δέκιος, ὁ Αὐρη-
λιανός, ὁ Διοκλητιανός, ὁ Μαξιμιανός, ὁ Γα-
λέριος, ὁ Μαξιμῖνος, ὁ Λικίνιος, ὁ Ἰουλιανός,
ὁ Λέων ὁ Ἴσαυρος, ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Κο-
πρώνυμος καὶ ὁ Θεόφιλος. Γνωρίζετε τὸ τέ-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τῆς ΠΕΘ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, στὸ
χαιρετισμό του στὴν συγκέντρωση – πορεία μὲ τίτλο: «Λέμε ΟΧΙ
στὰ νέα Θρησκευτικὰ»(23/10/2017), ἀνέφερε: «Τὸ Διοικητικὸ Συμ-
βούλιο τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων χαιρετίζει θερμὰ τὴ
σημερινὴ συγκέντρωση, διότι σήμερα ἐδῶ στὸ Μαρούσι:

α) Μὲ αὐτὴν τὴν παλλαϊκὴ καὶ εἰρηνικὴ συγκέντρωση πραγματο-
ποιεῖται στὴν πράξη ἕνα πραγματικὸ δημοψήφισμα ἐνάντια στὰ νέα
Θρησκευτικά.

β) Ὁ λαὸς μιλάει σήμερα καὶ ἐκφράζει τὴν πεποίθηση καὶ τὴ βού-
ληση τῆς μεγάλης πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, διακηρύτ-
τοντας ὅτι τὸ θέμα τοῦ χαρακτήρα καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ὑπόθεση μείζονος καὶ κομ-
βικῆς σημασίας γιὰ τὴν πορεία τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ.

γ) Ὁ λαὸς τῆς Ἀθήνας μὲ τὴ ἀντιπροσωπευτικὴ καὶ δυναμική του

«Στὸ Μαρούσι, κτύπησε
καὶ ἀκούστηκε ἡ καρδιὰ τοῦ λαοῦ»*

Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, Γενικοῦ Γραμματέως τῆς ΠΕΘ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Μία πένα διά τήν πέναν τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας κ. Μαρίου Μπέγζου!

Ὁ Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολο-
γίας Ἀθηνῶν κ. Μάριος Μπέγζος ἐδημο-
σίευσεν εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα»
τῆς 15ης Ὀκτωβρίου 2017 κείμενον μὲ
τίτλον «Ἡ πολιτικὴ θεοκρατία τῆς
Ἐκκλησίας». Οἱοσδήποτε ἀναγνώσει τὸ
κείμενον ἀντιλαμβάνεται ὅτι αὐτὸ δὲν
ἔχει γραφῆ μὲ νηφαλιότητα καὶ ἀντικει-
μενικότητα, ὡς θὰ ἥρμοζεν εἰς Πανεπι-
στημιακόν, ἀλλὰ «στρατευμένα», ὡς θὰ
ἔγραφε παλαιοκομματικὸν στέλεχος βυ-
θισμένον εἰς τὴν παρωχημένην στρατη-
γικήν τῆς δημιουργίας ἰδεολογικῆς πο-
λώσεως. Δυστυχῶς, αὐτὸ ἦτο τὸ ἀποτέ-
λεσμα τῆς ἀπόπειρας ἀπομιμήσεως
τῶν δηλώσεων τοῦ γνωστοῦ εἰς ὅλους
π. Φ. Φάρου ὅτι «Στὴν Ἑλλάδα δὲν
ἔχουμε θεοκρατία».

Ὁ κ. Καθηγητὴς γράφει: «Σὲ δύο καί-
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τὸ φρικτόν τέλος τῶν διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας

Τὴν 9ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Πενταπόλεως
τοῦ θαυματουργοῦ. Ἀνωτέρω εἰκών διά χειρός Β. Λέπουρα.

Εἰς ποῖον τάγμα ἀνήκει ὁ στωϊκός κος Μπέγζος;

Ο Α Γ Ι Ο Σ Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ

Τοῦ κ. Παναγιώτου
Κατραμάδου

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

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




