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2ον.-Τελευταῖον
Μαρτυρίαι μοναχῶν
καί προσκυνητῶν

Ὁ π. Γαλακτίων, ὅσοι τόν ἐγνώ-
ρισαν τό ὁμολογοῦν, ὑπῆρξε μία
ἀπό τίς βιβλικές μορφές τοῦ Ἁγίου
῎Ορους καί ἦταν ἰδιαίτερα ἀγαπη-
τός σέ μοναχούς καί λαϊκούς, οἱ
ὁποῖοι ἔβρισκαν ἀνάπαυση στά
λόγια του.

Ὁ Γέροντας Αἰμιλιανός σέ ὁμι-
λία του στήν τράπεζα εἶπε γιά τόν
π. Γαλακτίωνα τά παρακάτω:
«Αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό χα-
μόγελο ὅλων μας. ῞Οταν δέν τόν
βλέπουμε εἰς τόν Ναό, ὅλοι τόν

ἀναζητοῦμε καί ἀναρωτιόμαστε
πότε θά ἔρθει. Εἶναι ὁ πιό ἀγαπη-
τός καί ὁ πιό χρήσιμος ἄνθρωπος
τῆς Μονῆς μας…».

Ὅσες φορές πήγαμε στή Σιμω-
νόπετρα τόν ἀκούγαμε νά διαβά-
ζει καθαρά καί μέ ἱεροπρέπεια τόν
Προοιμιακό στόν ἑσπερινό ἤ τόν
Ἑξάψαλμο στόν ῎Ορθρο καί νά
ψάλλει μέ τήν γλυκιά φωνή του τά
Εὐλογητάρια καί τήν ἐνάτη ὠδή.
῞Οπως μᾶς ἔλεγαν οἱ πατέρες πα-
ρά τήν ἡλικία του ὁ «παππούς»,
ὅπως τόν ἔλεγαν, πρῶτος πήγαι-
νε στίς ἀκολουθίες καί τελευταῖος
ἔφευγε ἀπό τό καθολικό.

Ἄς δοῦμε πῶς τόν σκιαγραφεῖ

ἕνας συμμοναστής του: «Γιά τόν
π. Γαλακτίωνα δέν ὑπῆρχαν γνω-
στοί καί ἄγνωστοι. Ὅλους τούς
ἀγκάλιαζε πατρικά καί ἀδελφικά.
Μία φορά ὁμάδα ἐπισκεπτῶν
ἀπό τή Γεωργία, κληρικῶν καί
λαϊκῶν, ζήτησε νά δεῖ τόν π. Γα-
λακτίωνα, γιά νά πάρει τήν εὐχή
του. Σάν ἐμφανίστηκε, ἄρχισαν νά
τόν ἀγκαλιάζουν, νά παίρνουν τήν
εὐχή του, νά φοροῦν τό σκουφί
του γιά εὐλογία. ῾Ο παππούς Γα-
λακτίων ἀφέθηκε ἀδιαμαρτύρητα
στήν ἀγάπη τους. Τούς θέρμαινε
ὡς ὁλοφώτεινος ἥλιος, ρωτοῦσε
γιά τίς οἰκογένειές τους, γιά τίς
δουλειές τους, γιά τό πῶς εἶναι ἡ
ζωή τους στόν κόσμο. Τούς χόρ-
τασε λιγότερο μέ τά λόγια καί πε-
ρισσότερο μέ τό χαμόγελό του. ῾Η
συνάντηση ἦταν ἕνα πανηγύρι.
Δέχθηκε καί νά φωτογραφηθεῖ
ἀκόμη μαζί τους. Δέν τούς ἔκανε
θεολογικές ἀναλύσεις. Δέν ἔδωσε
βαθυστόχαστες συμβουλές. Πα-
ρά ταῦτα ὅμως τούς ξεπροβόδισε

χαρούμενους, καθὼς ὁ καθένας
πῆρε «θείᾳ χάριτι» ὅ,τι ἐπιθυμοῦ-
σε!

Μόλις ἀπομακρύνθηκαν οἱ ἐπι-
σκέπτες, γυρίζει ὁ π. Γαλακτίων
στόν ἀρχοντάρη καί τόν ρωτάει:
«Ποιοί ἦταν αὐτοί, δέν τούς ἔχω
ξαναδεῖ»! Αὐτός ἦταν ὁ π. Γαλα-
κτίων. Μιλοῦσε σέ ὅλους ἀνυπό-
κριτα μέ τήν καρδιά του, γαλήνευε
ὅλους μέ τό θεραπευτικό του χα-
μόγελο. Δέν προσποιήθηκε ποτέ.
Δέν τό εἶχε ἀνάγκη. ῏Ηταν πηγαῖ-
ος καί ἀρχοντικός στή συμπερι-
φορά καί τά λόγια του. ῎Εβλεπε
ὅλους ὡς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ».

Ἀκόμα οἱ πατέρες τῆς Μονῆς
μαρτυροῦν πολλά καί ἀξιοθαύμα-
στα γιά τόν π. Γαλακτίωνα ὅπως:
«εἶχε πλατιά καρδιά καί μέσα στή
εὐρύχωρη ψυχή του μποροῦσε
νά βρεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε πονεμέ-
νος καί προβληματισμένος τήν
παρηγοριά τῆς ἀγάπης καί τῆς
προσευχῆς του. ῎Ανοιγε τίς καρ-

διές. ᾽Απέπνεε ἀγάπη, συμπό-
νια, εὐγένεια καί ἀριστοκρατία
πνεύματος καί συμπεριφορᾶς.
῏Ηταν εἰρηνικός καί εἰρηνοποιός,
τόν διέκρινε ἀγαθότητα καί δέν
ἔβγαλε ποτέ κανένα παράπονο,
ἀκόμη καί στήν ἀρρώστια του.
῏Ηταν ἕνας ἀψεγάδιαστος κοινο-
βιάτης πού ἐπιτελοῦσε τό διακό-
νημά του μέ ζῆλο, ἦταν ἕνα γλυκύ-
τατο γεροντάκι, ἦταν ὁ παππούς
ὅλων.

Ὅλοι ἔνιωθαν τόν π. Γαλακτίω-
να δικό τους, πώς ἐξέπεμπε γοη-
τεία, πώς ἦταν ἁπλός καί αὐθεντι-
κός μοναχός. ῞Ολοι τόν εἶχαν ὡς
παρηγοριά. ᾽Επιβεβαιώνουν ὅτι,
ἄν ἔβλεπε κάποιον δυσκολεμένο,
τόν πλησίαζε καί χωρίς νά γνωρί-
ζει τί εἶχε τόν ἀνάπαυε μέ τή στορ-
γή του».

Ἀπό διηγήσεις συμμοναστῶν
καί προσκυνητῶν μαθαίνουμε
ἀκόμα ὅτι ὅσοι τόν πλησίαζαν
ἔνιωθαν τήν εὐλογία του, ὅτι τούς

μετέδιδε χαρά καί εὐφροσύνη, ὅτι
δέν ὑπολόγιζε ὕπνο καί τροφή, ὅτι
ἦταν ἀπόλυτα φιλακόλουθος, ὅτι
ἡ ὀρθοστασία του στό ναό ἦταν
παροιμιώδης, καθὼς ποτέ δέν κα-
θόταν, ὅτι δοξολογοῦσε τό Δημι-
ουργό ἀσταμάτητα.

Κοντά εἰς τόν Θεόν
Τὸν π. Γαλακτίωνα ὁ Θεός τόν

κάλεσε κοντά του σέ ἡλικία 95
ἐτῶν, στίς 31 ᾽Οκτωβρίου 2014
ὄχι μόνον, γιά νά τόν ξεκουράσει,
ἀλλά καί γιά νά τόν στεφανώσει
γιά τούς ἀγῶνες καί τίς προσπά-
θειές του γιά τή σωτηρία τῆς
ψυχῆς του καί τῶν συνανθρώπων
του πού κατέφευγαν σ᾽ αὐτόν καί
τήν μεγάλη του προσφορά στή
Μοναστική πολιτεία τοῦ ῾Αγιωνύ-
μου ῎Ορους.

Αὐτός ἦταν σύντομα ὁ μακαρι-
στός προηγούμενος π. Γαλα-
κτίων.

Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του.

Παπα-Γαλακτίων Σιμωνοπετρίτης
«Ὁ ἱερομόναχος μέ τήν πλατιά καρδιά καί τήν εὐρύχωρη ψυχή»

Τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

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

4ον
Εἶναι πολλοὶ οἱ ἀντ’ ὀρθόδοξοι λόγοι καὶ οἱ ἐνέργειες μερικῶν

κατὰ καιροὺς κληρικῶν μας καὶ λαϊκῶν, μελῶν τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας μας, ποὺ προβάλλουν καὶ ἐγκωμιάζουν συχνὰ οἱ μασό-
νοι. Ἄκρη δὲν βρίσκουμε. Ἀνιχνεύουμε πάντως μ’ αὐτὰ τὴν ἔκταση
καὶ τοὺς πλοκάμους τοῦ ἀπαίσιου Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος στοὺς
καιροὺς μας καλπάζει. Καὶ καλπάζει μὲ εὐθύνες πολλῶν, ὄχι μόνο
τῶν πρωταγωνιστῶν καὶ τῶν ἀποδεχομένων αὐτὸ τὸ βδέλυγμα,
ἀλλὰ καὶ ἐκείνων ποὺ «αἰδημόνως» σιωποῦν. Διότι τὰ ἐγκλήματα,
ποινικῆς καὶ πνευματικῆς φύσεως γίνονται τόσο δι’ ἐνεργειῶν ὅσο
καὶ διὰ παραλήψεων... Ναί, ἀναζητοῦνται σήμερα Ὁμολογητές!

Ἄς δοῦμε τώρα κάτι πάλι, μαζί
Στὸ θεοσοφικο/μασονικὸ περιοδικὸ ΙΛΙΣΟΣ, ἔτους 1965, τεῦχος

ΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ;

Εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλους, ἡ
ἱστορία τοῦ μικροῦ Ἀμίρ, ὁ ὁποῖ-
ος "κληρώθηκε" - σύμφωνα μὲ
τὴν τελευταία ρύθμιση τοῦ
ὑπουργοῦ παιδείας - νὰ ση-
κώσῃ στὴν παρέλαση τοῦ σχο-
λείου του, τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία.
Μὲ παρέμβαση, τελικά, τοῦ δι-
ευθυντῆ καὶ τῶν δασκάλων τοῦ
σχολείου Δάφνης, στὸ ὁποῖο
φοιτᾷ ὁ συγκεκριμμένος μαθη-

τής, δὲν τοῦ ἐδόθη ἡ σημαία,
ἀλλ' ἀντὶ αὐτῆς σήκωσε ἕνα
"πλακὰτ", ποὺ ἀνέγραφε τὸν τί-
τλο τοῦ ... σχολείου του.

Ἡ ἱστορία ὅμως δὲν τελειώνει
ἐδῶ ... Μάθαμε ὅτι κάποιοι ρα-
τσιστές - χωρὶς εἰσαγωγικά -
ἐπετέθησαν εἰς τὸ σπίτι του,
προβαίνοντας σὲ κάθε εἴδους
δολιοφθορές, μόνο καὶ μόνο
διότι, "κληρώθηκε" νὰ γίνῃ ση-

μαιοφόρος! Ἀπαράδεκτες, δυσ-
τυχῶς, ἐνέργειες, ἀπὸ δῆθεν
"Ἕλληνες", ποὺ δὲν θυμίζουν σὲ
τίποτα τοὺς εὐλογημένους προ-
γόνους μας καὶ τὴν ἀγάπη τους
ποὺ πάντοτε ἔδειχναν στοὺς ξέ-
νους καὶ τοὺς μετανάστες.

Ὅμως στὴ συνέχεια, εἴδαμε
ξαφνικὰ ἀπὸ τὴν τηλεόραση, ὁ
μικρὸς Ἀμὶρ νὰ γίνεται δεκτὸς
ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Χώ-

ρας μας καὶ νὰ συνοδεύεται ἀπὸ
τὴν μητέρα του. Ὁ Πρωθυ-
πουργὸς δέ, νὰ προσφέρῃ εἰς
τὸν μικρὸν ὡς δῶρον, ἐκεῖνο
ποὺ τοῦ "ἐστέρησαν" οἱ διδά-
σκαλοι τοῦ σχολείου του, δη-
λαδὴ τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία!

Ἐπειδὴ διαφωνῶ κάθετα μὲ
τὴν συγκεκριμένη χειρονομία
τοῦ κ. Τσίπρα, θὰ ἤθελα νὰ
ἐκφράσω δημοσίως τὴν διαφω-
νίαν μου, ἀδιαφορῶντας γιὰ
'κείνους ποὺ διαφωνοῦν μαζί
μου ἀλλὰ καὶ γιὰ 'κείνους ποὺ
συμφωνοῦν.

Πρωτίστως θὰ ἤθελα νὰ δη-
λώσω ὅτι δὲν εἶμαι "ρατσιστής"
καὶ ὅτι, δημοσίως καὶ ἀπὸ τοῦ
ἄμβωνος τῶν Ἐκκλησιῶν, ἔχω
ἐκφράσει κατ' ἐπανάληψιν τὴν
συμπάθειά μου πρὸς τοὺς μετα-
νάστες. Θεωρῶ ὅτι, καὶ ὡς
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀλλὰ καὶ
ὡς Ἕλληνες, ὀφείλουμε νὰ
ἐνσκύψωμεν εἰς τὸ δρᾶμα τους
καὶ νὰ τοὺς συνδράμωμεν καὶ
ὑλικὰ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅποιαδήποτε
ἄλλη ἀνάγκη τους. Εἶναι πρὸ
πάντων, ἄνθρωποι, "ξερριζωμέ-
νοι" ἀπὸ τὶς πατρίδες καὶ τὰ σπί-

Ο ΑΜΙΡ, Ο ΕΜΙΡΗΣ ΚΙ Η... ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ!
Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Τιμόθεος Γ. Παπασταύρου, Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

«ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
κατὰ τὸν Mητροπολίτην Μεσογαίας...!

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ντόνας, Οἰκονομολόγος

Ὁ κ. Χατζηνικολάου, ποὺ κατὰ πολὺ τακτὰ διαστήματα παρου-
σιάζεται ἀπὸ συγκεκριμένα ἔντυπα, ὡς ὑποψήφιος «Δελφῖνος» γιὰ
ἀρχιεπίσκοπος, ξαναχτύπησε...!

Σὲ τηλεοπτικὴ συνέντευξη, πρὸ μηνὸς περίπου (10 Ὀκτωβρίου
2017), στὴν ἐκπομπὴ «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ
ΣΚΑΪ, ἐξέπληξε ἀκόμη καὶ τοὺς παρουσιαστές, μιλώντας μὲ
ἀφορμὴ τὰ πρόσφατα τραγικὰ καὶ ἐκθεμελιωτικὰ νομοθετήματα
περὶ ἀλλαγῆς φύλου κ.λπ.

Πέραν τῶν πολλῶν «ἄρρητ’ ἀθέμιτων» ποὺ εἶπε, ἔφθασε στὸ
σημεῖο νὰ ἀποκαλύψει ὅτι ἔχει συνεργάτες ἀπὸ «αὐτοὺς» (καὶ ὁ
νοῶν νοείτω…!, καὶ ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του…!), τοὺς ὁποίους
μάλιστα χαρακτήρισε… «ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ...»...!

Καὶ εἰς ἀνώτερα κ. Χατζηνικολάου...!
Ἁπλὰ καὶ δημόσια σᾶς ρωτᾶμε: Αἰσθάνεσθε ποιὸν ἐκπροσωπεῖ-

Ἡ οἰκουμενιστική συμπόρευσις τῶν Προκαθημένων εἶναι ἁπλῶς προσωπική πεποίθησίς των ἤ μήπως
οἱ πολιτικοί προωθοῦν εἰς τούς ἐκκλησιαστικούς θώκους ὁμόφρονάς των καί ἔπειτα τούς ἐλέγχουν;

Προβάλλουν συγκρητιστικὸ οἰκουμενιστικὸ “ἑορτολόγιο - μαρτυρο-
λόγιο’’, στὴν καλούμενη”μοναστικὴ’’ κοινότητα τοῦ Bose, ἡ ὁποία εἶναι
μία κατ’ ἐξοχὴ οἰκουμενιστικὴ κοινότητα.

Ἂν προστρέξει κανεὶς στὸ συγκρητιστικὸ “μαρτυρολόγιο’’, τὸ ὁποῖο
προβάλλουν καὶ ποὺ τιτλοφορεῖται “οἰκουμενικὸ μαρτυρολόγιο’’ (mar-
tirologio ecumenico), θὰ ἀντιληφθεῖ τὸ μέγεθος τοῦ συγκρητιστικοῦ
ὀλισθήματος. Στὸ οἰκουμενιστικὸ λοιπὸν αὐτὸ “ἑορτολόγιο - μαρτυρο-
λόγιο’’ τῆς οἰκουμενιστικῆς κοινότητας τοῦ Bose, παρατηρεῖται σὲ μία
μέρα νὰ περιλαμβάνουν Ἀγγλικανούς, Παπικούς, Λουθηρανούς, Μα-
ρωνίτες, Κόπτες τῆς Αἰθιοπίας, Ὀρθοδόξους, Οὐνίτες, τῆς λεγόμενης
“Ἀσσυριακῆς ἐκκλησίας’’, τῆς λεγόμενης “Συριακῆς καθολικῆς ἐκκλη-

Ἀποτελεῖ σπίλωσιν τῆς Ἑορτῆς
τῶν Ἁγίων Πάντων, τὸ συγκρητιστικὸν

“οἰκουμενικόν μαρτυρολόγιον’’ τοῦ Bose
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ εἶναι ἄνθρωποι μέ κοσμικό φρόνημα,
ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀργόσχολοι καί φίλοι τῶν ἀδιάκοπων ταξι-
διῶν. Ξεφυτρώνουν παντοῦ. Συμμετέχουν σέ συνέδρια καί
διαλόγους μέ τούς ἑτερόδοξους, χωρίς κανένα δισταγμό, ξε-
χνώντας ὅτι ἐκεῖνοι εἶναι αἱρετικοί. Δέν τούς ἀπασχολεῖ τόσο
πολύ αὐτό. Γνωρίζουν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι τά ἀποτελέσματα
τῶν συναντήσεων αὐτῶν θά εἶναι μηδενικά, ὅμως αὐτοί συνε-
χίζουν, γιά νά βρίσκονται σέ δουλειά καί νά περνοῦν καλά. Δέν

Οἱ ἑτερόδοξοι εἶναι αἱρετικοί
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης μᾶς ἔδωσε μία περίφημη εἰκόνα
τῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας. Γράφει: «... Ὀρθοδοξία ἐστὶν ἀψευδὴς
περὶ Θεοῦ καὶ κτίσεως ὑπόληψις ἢ ἔννοια περὶ πάντων ἀληθὴς ἢ
δόξα τῶν ὄντων καθάπερ ἐστίν». Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια στὴν
Ἑλλάδα παρουσιάζεται ἀπὸ πανεπιστημιακοὺς καὶ ἰδιότυπους λογί-
ους στὸν ὀρθόδοξο χῶρο ὁ ἑξῆς περίεργος συνδυασμός: θεωροῦν
ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία χαρακτηρίζεται α. ἀπὸ τὸν ἀποφατισμό β. ἀπὸ τὸν
μὴ δογματικό της χαρακτήρα γ. ἀπὸ τὴν ἀπουσία ἠθικῆς δ. ἀπὸ τὴν
ἀπουσία κανόνων καὶ ε. ἀπὸ τὴν ἀπροϋπόθετη –ἐφόσον ὅλα τὰ
προηγούμενα καταργοῦνται-προσέλευση στὴν Θεία Εὐχαριστία

Ὡς πρὸς τὸν ἀποφατισμό, γίνεται ὑπερβολικὴ χρήση αὐτοῦ τοῦ
ὅρου, ἡ ὁποία κατ’οὐσίαν καταλήγει στὴν ἄρνηση τῆς καταφατικῆς
θεολογίας. Ἡ καταφατικὴ θεολογία παρουσιάζει τὴν ὑπερφυσικὴ
Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, ἡ ὁποία ἔχει συγκεκριμένο πε-
ριεχόμενο στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο. «Τάδε λέγει Κύριος».

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ ΑΝΤΙΣΧΟΛΙΟΝ
Κάποιος Σχολιαστὴς στὸ Διαδίκτυο (1.11.2017) θεώρησε καλὸ

νὰ κρίνει τὸ μικρὸ ἄρθρο μου, ποὺ φιλοξενήθηκε στὸν «Ὀρθ. Τύ-
πο» τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2017, μὲ τὸν τίτλο «Ἀντιαιρετικοὶ οἱ Ἅγι-
οί μας». Ὁ ἀγαπητὸς Σχολιαστὴς καὶ ἐπικριτής μου κατενόησε τὸ
κείμενό μου σύμφωνα μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς καρδίας του καὶ τὴν
ἀντιληπτικότητά της. Ὅταν ὅμως ὁ ἅγιος Λουκᾶς Συμφερουπόλε-
ως μιλεῖ γιὰ «Ἐκκλησία» καὶ συνιστᾶ νὰ μένουμε σ’ αὐτήν, ἐξυπα-
κούεται ὅτι ἐννοεῖ τὴν ΜΙΑΝ καὶ ΜΟΝΗΝ Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ,
τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ, στὴν ὁποία ἀνήκουν ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας καὶ συν-
επῶς ὄχι οἱ Οἰκουμενισταί, ποὺ εἶναι αἱρετίζοντες καὶ ἀρνηταί της.

Αὐτὸ ἐννοοῦσε τὸ κείμενό μου καὶ ἡ ταπεινότης μου, καὶ λυποῦ-
μαι, διότι ὑπάρχουν «ἀγωνισταὶ ὀρθόδοξοι», ποὺ δὲν μποροῦν νὰ
τὸ κατανοήσουν. Ὑπόσχομαι ἄλλη φορά νὰ εἶμαι ἀναλυτικότερος.

π. Γ. Δ. Μεταλληνός

Ἀνιστόρητοι τάσεις μιμητισμοῦ
τῆς νέας θεολογίας εἰς τὴν Ἑλλάδα

Εὐλαβέστατοι Πατέρες καί εὐλογημένοι Χρι-
στιανοί μου,

ἡ τοπική μας Ἐκκλησία διά τῆς παρούσης
ἐγκυκλίου τοῦ ἐλέῳ Θεοῦ Ποιμενάρχου
αὐτῆς - καίτοι βαρυτάτως ἀσθενοῦντος -
ἀνταποκρίνεται εἰς τήν διάχυτη ἀγωνία τοῦ

Ἱεροῦ της Κλήρου, ἀλλά καί τῶν
εὐσεβῶν γονέων τῶν μαθητῶν
τῶν Νήσων μας, σχετικῶς μέ τό νέο πολυ-
θρησκειακό Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν, πού ἤδη ἐφαρ-
μόζεται ἀπό τό ἀρξάμενο σχολικό ἔτος.

Πρόκειται ἀναμφίβολα ὄχι μόνο γιά ἀπα-
ράδεκτα καί ἐπικίνδυνα βιβλία, ἀλλά καί γιά
ἀντισυνταγματικά καί ὡς ἐκ τούτου παράνο-
μα. Καί τοῦτο, διότι ἀποδομοῦν τήν Ὀρθοδο-
ξία, εἰσάγοντας ἕνα συγκρητιστικό θρησκειο-

λογικό μάθημα, «ἄχρωμο, ἄοσμο καὶ ἄγευ-
στο», τό ὁποῖο εὐθέως ὁδηγεῖ στὸν θρη-
σκευτικὸ μηδενισμό. Ἀπό τήν Γ΄ τάξη τοῦ Δη-
μοτικοῦ, ἐντελῶς πρόωρα, οἱ μικροί Ὀρθό-
δοξοι μαθητές, πρίν ἀκόμη συνειδητοποι-

ήσουν τήν ἔννοια τῆς θρησκείας,
διδάσκονται ταυτόχρονα τίς πεποι-

θήσεις τῶν Χριστιανῶν, τῶν Μουσουλμά-
νων καί τῶν Ἑβραίων.

Μιά τέτοια πρακτική εἶναι παντελῶς ἀσύμ-
φωνη μέ τήν δημοκρατία καί τή συνταγματι-

κή νομιμότητα, ἀφοῦ τά παιδιά τῶν ὀρθοδό-
ξων γονέων, στήν πιό τρυφερή τους ἡλικία,
ὑφίστανται αὐτήν τήν ψυχική ταλαιπωρία
ἑνός ἰδεοληπτικοῦ ἐξαναγκασμοῦ τῆς συνει-
δήσεώς τους καί διδάσκονται ὄχι τήν δική
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«Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος ἔκανε πρᾶξι αὐτὸ ποὺ ἔγραψε κά-
ποτε: «Δὲν ἐπιδιώκω οὔτε κἄν θέλω ἀξιώματα καὶ ἐξουσίες. Μόνο ὁ
ὑπὲρ τῆς ἀληθείας ἀγὼν ἠλεκτρίζει καὶ καταθέλγει με. Δὲν ποθῶ, εἰ
μὴ νὰ ζήσω καὶ ν’ ἀποθάνω ὡς ἁπλοῦς ἱερομόναχος». Πρᾶξι, ποὺ
σπάνια συναντᾶται σήμερα στοὺς χώρους τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας
διακονίας. Τὸ ἔργο του πολύπλευρο σὲ διακονία, σὲ σκέψεις, σὲ θε-
ολογία, σὲ καταρτισμό, σὲ ποδηγέτησι, θὰ μαρτυρῆ τὸ πέρασμά του
στὶς ἐπερχόμενες γενεές».

Αὐτὸ τὸ σύντομον ἐγκώμιον ποὺ ἐδημοσίευσε διὰ τὸν μακα-
ριστὸν ὅσιον γέροντα Ἐπιφάνιον ὀλίγον μετὰ τὴν κοίμησίν του ὡς
Μητροπολίτης Θηβῶν ὁ νῦν Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, συγκεφαλαιώνει -28 ἔτη μετὰ- τοὺς λόγους
ποὺ ἑκατοντάδες ἄνθρωποι προσῆλθαν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν ποὺ
ἐπραγματοποίησαν ὁ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν καὶ αἱ
ἐκδόσεις «ΥΠΑΚΟΗ» τὴν Κυριακὴν 5 Νοεμβρίου 2017 εἰς τὸ Πνευ-
ματικὸν Κέντρον Ρουμελιωτῶν μὲ θέμα «Συνάντηση μὲ τὸν π. Ἐπι-
φάνιον Θεοδωρόπουλον».

Ἀπὸ νωρὶς ἡ προσέλευσις ἦτο ἰδιαιτέρως ἀθρόα καὶ ἤδη πρὸ τῆς
κεκανονισμένης ὥρας ἐνάρξεως δὲν εἶχεν ἀπομείνει ἐλεύθερον κά-
θισμα ἐντός τῆς εὐμεγέθους αἰθούσης. Ἠναγκάσθη ἡ ὀργανωτικὴ

Μνημειώδης ἐκδήλωσις
διὰ τὸν μακαριστὸν

π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Διατὶ ὁ κατ᾽ ἰδίαν δήλωσιν «ἄθεος» Ὑπ. Ἐξωτερικῶν δαπανᾶ ἀφειδῶς διά διαθρησκειακάς συναντήσεις;

Τὸ «μέγα» γεγονός, ὡς
ἐπαρουσιάσθη ἀπὸ τὸν συ-
στημικὸν τύπον, τῆς 2ας δια-
θρησκειακῆς συναντήσεως
εἰς Ἀθήνας ὡλοκληρώθη τὴν
31ην Ὀκτωβρίου. Ὑπῆρξεν
ὄντως μέγα ὄχι διὰ τὰ πε-
νιχρὰ ἀποτελέσματά του,
ἀλλὰ διότι ἀπεκάλυψε ποῖος
συντονίζει τοὺς Προκαθημέ-
νους καὶ παραλλήλως κατέρ-
ριψε τὰς μέχρι σήμερον προ-
φάσεις των. Ὅταν οἱ Προκα-
θήμενοι ἐρωτῶνται, διατεί-
νονται ὅτι προσέρχονται εἰς
διαχριστιανικάς καὶ διαθρη-
σκευτικάς συναντήσεις, διὰ
νὰ δώσουν Ὀρθόδοξον μαρ-
τυρίαν καὶ διὰ νὰ ἀκουσθῆ ἡ
φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰ
πέρατα τῆς Οἰκουμένης.
Ὡστόσον αἱ ὁμιλίαι των ἀπο-
δεικνύουν ὅτι παρασάγγας
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Πανελλήνιον κίνημα ἐπιστροφῆς βιβλίων κατὰ τῆς ἀντορθοδόξου πολιτικῆς

«Τὰ ἐπικίνδυνα βιβλία ἀποδομοῦν τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ὁδηγοῦν εἰς τὸν μηδενισμόν!»

• Ὁ Γέρων Ἰάκωβος Τσαλί-
κης ὁ «Μὲ Συγχωρεῖτε!» Ὁ
Ἅγιος τῆς μυστικῆς Θείας
Λειτουργίας. Τοῦ κ. Ἀνδρέ-
ου Χριστοφόρου.. Σελ. 3

• Χρυσόστομος Ταβλαδω-
ράκης, Α΄ Μητροπολίτης
Πειραιῶς 1911-1977. Γρά-
φει ὁ κ. Ἀντώνιος Ἰ. Χαμα-
κιώτης, νομικός - θεολό-
γος. Σελ. 5

• Γερόντισσα Παταπία, Προ-
ηγουμένη Ἱ. Μονῆς Ὁσίου
Παταπίου. Γράφει ὁ Δρ
Χαραλάμπης Μ. Μπού-
σιας, Μέγας Ὑμνογράφος
τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων
Ἐκκλησίας. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 16ην Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνή-
μην τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.
Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τοῦ Ἁγιογραφικοῦ οἴκου
τῶν Παχωμαίων.

Στιγμιότυπον ἀπὸ τὴν πολυπληθῆ ἐκδήλωσιν τῆς 5ης Νοεμβρίου διὰ τὸν μακ. π. Ἐπιφάνιον

O ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Τοῦ Σεβ. Σύμης, Τήλου, Χάλκης καὶ Καστελλορίζου κ. Χρυσοστόμου

Τοῦ κ. Παναγιώτου
Κατραμάδου


