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2ον - Τελευταῖον
Εἰς τήν ῾Αγιομετεωρίτικην

πολιτείαν
῞Οταν ἀνέλαβε ὡς ἡγούμενος

τῆς Μονῆς Βαρλαάμ ὁ π. Καλλί-
νικος θέλοντας νά βοηθήσει
τούς νέους στήν ἡλικία μονα-
χούς νά προοδεύσουν πνευμα-
τικά ζήτησε τή συμπαράσταση
δύο γνωστῶν του μοναχῶν, δη-
λαδή τοῦ π. ᾽Αρσενίου καί τοῦ
π. Χαρίτωνος.

Καί οἱ δύο γνωρίζοντας τήν
πνευματικότητα, τήν αὐταπάρ-
νηση καί τήν ἀνιδιοτέλειά του
ἦλθαν στή Μονή Βαρλαάμ καί
προσετέθησαν στά μέλη τῆς
ἀδελφότητος. Καί οἱ δυό τους
ἔγιναν γιά τούς ὑπάρχοντας μο-
ναχούς πρότυπα καί φωτεινά
παραδείγματα.

῾Ο π. ᾽Αρσένιος, ὅπως ἔλεγε,
μέ πόνο ψυχῆς ἄφησε τή μετά-
νοιά του, ἄχρι καιροῦ, κι ἔγινε
στυλίτης στή Μονή Βαρλαάμ

πού τήν περίοδο ἐκείνη «ἀνα-
γεννιόταν ἀπό τήν τέφρα». Πο-
λύτιμη ἡ παρουσία του μέσα
στή νέα ἀδελφότητα. Μέ τήν πεῖ-
ρα, τή σύνεση καί τήν πνευματι-
κότητά του πολύ βοήθησε τούς
πατέρας. ῎Εγινε ὑπόδειγμα
ἐργατικότητος, ὑπακοῆς καί τα-
πεινώσεως. Πάντα, ἄν καί
ἄγρυπνος ὅλη τή νύχτα, δέν
ἔπαψε νά εἶναι πρῶτος στό κα-
θολικό, γιά νά συμμετάσχει στήν
πρωινή ἀκολουθία.

᾽Εδῶ στόν ἁγιασμένο αὐτόν
χῶρο γνωρίσαμε τό μακαριστό
π. ᾽Αρσένιο. Κάθε φορά πού
τόν ἐπισκεπτόμασταν πρῶτα
ἔτρεχε νά μᾶς φιλέψει λουκούμι
καί νερό καί στή συνέχεια ἀφοῦ
μάθαινε τά νέα μας μέ λόγους
ἀγαθούς μᾶς νουθετοῦσε. Πάν-
τα σέ ὅλους ἔλεγε, ὅτι ἄν θέλουν
νά πᾶνε κοντά στό Θεό πρέπει
νά ἔχουν, ὅπως καί οἱ μοναχοί,
μνήμη θανάτου καί ὅτι ἡ ταπεί-

νωση εἶναι τό κλειδί πού ἀνοίγει
τόν Παράδεισο. ῎Εφερνε δέ σάν
παράδειγμα τούς κτήτορες τῆς
Μονῆς ῾Οσίους Νεκτάριο καί
Θεοφάνη πού ἄν καί κατάγον-
ταν ἀπό ἀρχοντική καί πλούσια
οἰκογένεια ταπεινώθηκαν πολύ
σέ τούτη τή ζωή κι ὁ Θεός τούς
ἀνύψωσε πολύ στή Βασιλεία
Του.

῞Οσους τόν ἐπισκέπτονταν
τούς συμβούλευε τά προβλήμα-
τά τους νά τά ἐναποθέτουν στήν
Παναγία, τήν ὁποία ἰδιαίτερα
εὐλαβοῦνταν, διότι πολλές φο-
ρές ἐπενέβει στή ζωή του καί
τόν ἔσωσε ἀπό τίς παγίδες τοῦ
νοητοῦ δράκοντα.

Στούς συμμοναστές του ἔλε-
γε: «ὅποιος δέν κεντηθεῖ στήν
καρδιά του ἀπό ἀγάπη καί γλυ-
κασμό πρός τήν ἁγνή Παρθένο,
θά βρεῖ πολύ κουραστική τή μο-
ναχική ζωή καί θά στραφεῖ στόν
κόσμο. ῞Οποιος ὅμως τήν ἀγα-

πήσει, θά αἰσθανθεῖ τόν παρά-
δεισο ἀπό τώρα. Μαζί μέ τόν
ὑμνωδό συχνά ἔλεγε ὁ μακά-
ριος: «Σύ τῆς ἐμῆς καρδίας τό
ἀγαλλίαμα, Θεοτόκε, σύ μου τό
κραταίωμα, σύ μου τό καύχημα
καί τό φῶς, σύ μου θυμηδία, σύ
δόξα καί ἐγκαλλώπισμα, ζωή,
πνοή, γλυκύτης, ἡδονή, εὐφρο-
σύνη καί χαρά καί τρυφῆς ἡ
ἀπόλαυσις».

῾Ο παράδελφός του π. ᾽Ισί-
δωρος πού ἀσκεῖται καί εἶναι
ἡγούμενος στή Μονή Βαρλαάμ
μᾶς εἶπε γιά τόν π. ᾽Αρσένιο τά
παρακάτω: -«῾Ο π. ᾽Αρσένιος
ἀντλοῦσε δύναμη καί κουράγιο,
γιά νά ἀνταπεξέλθει στά μοναχι-
κά του καθήκοντα ἀπό τή συχνή
Θεία Κοινωνία. Κοινωνοῦσε τα-
κτικά. ᾽Ενθυμοῦμαι ὅτι μιά φορά
πού ἔπαθε ἐγκεφαλικό φώναζε:
-Πέστε στόν παπά νά μέ Κοινω-
νήσει, φοβούμενος μή φύγει
ἀπό τόν κόσμο τοῦτο χωρίς τό

ἐφόδιο τῆς ἀθανασίας.
῾Ο γερο-᾽Αρσένιος ἔπαιρνε

καθημερινά πολλά γράμματα
ἀπό ἀνθρώπους πού τόν γνώ-
ριζαν καί οἱ ὁποῖοι τοῦ ζητοῦ-
σαν, συνήθως νά προσευχηθεῖ
γι᾽ αὐτούς. Αὐτός πάντα διάβα-
ζε τίς ἐπιστολές καί καθημερινά
γονάτιζε μπροστά στίς εἰκόνες
καί στά ἅγια λείψανα τῆς Μονῆς
καί ὕψωνε χεῖρας ἱκέτιδας καί
ζητοῦσε μέ δάκρυα στά μάτια
ἀπό τό Θεό καί τούς ῾Αγίους νά
ἐπέμβουν καί νά δώσουν λύση
στά προβλήματα τῶν ἀνθρώ-
πων. ῾Ο π. ᾽Αρσένιος τούς θυ-
μόταν ὅλους καί τή λύση τῶν
προβλημάτων τους τήν ἀνέθετε
στόν Οὐρανό.

῎Ελεγε στούς πατέρες τῆς
μονῆς: -πάω στήν οἰκογένειά
μου, ἐννοῶντας τίς εἰκόνες πού
εἶχε στό κελλί του, τίς ὁποῖες κα-
θημερινά θυμίαζε καί ἀσπάζον-

π. ᾽Αρσένιος Γρηγοριάτης
῾Ο πρᾶος, ὑπάκουος καί ἀεί
προσευχόμενος Μοναχός

Τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἔστελλεν ἐνθαρρυντικὰς ἐπιστολὰς καὶ πρὸς
τὰ Μέντιουμ ὁ Πατριάχης Ἀθηναγόρας;

Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς
κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς»

Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
1ον

Τρία εἶναι τελικῶς τὰ στηρίγματα (καλύτερα: οἱ προάγοντες) τὸν
ἑωσφορικῆς ἐμπνεύσεως Οἰκουμενισμό.

1. Οἱ θεοσοφικὲς (θεοσοφιστικὲς) Ὀργανώσεις. 2. Ὁ Τεκτονι-
σμός. 3. Οἱ πνευματιστές, οἱ διάφορες δηλαδὴ ἀνὰ τὸν κόσμο
πνευματιστικές/μεντιουμιστικὲς Ὀργανώσεις.

Τίποτα ὅμως δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει πρὸς τὴν κατεύθυνση
τῶν σκοπούμενων παρὰ τῶν οἰκουμενιστικῶν αὐτῶν ὀργανώσεων
ἄνευ τῆς συμμετοχῆς - ἐνεργητικῆς ἤ παθητικῆς - ΜΕΡΙΚΩΝ ἐκ τῶν
κατὰ καιροὺς ὑψηλῶν ἡγετῶν τῆς εὐρύτερης Ὀρθόδοξης Ἐκκλη-
σίας μας... οἱ ὁποῖοι ἐπὶ δεκαετίες ὁλόκληρες παρουσιάζονται ἀπὸ
τοὺς μασόνους καὶ τοὺς πνευματιστὲς ὡς «θιασῶται» -καὶ αὐτοί!-
τοῦ Πνευματισμοῦ καὶ τῆς Μασονίας, χωρίς, δυστυχῶς, ἡ ἑκάστοτε

ΥΠΕΤΑΞΑΝ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ,
ΥΠΟΤΑΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

Στό παρόν ἄρθρο θά ἀναφερ-
θοῦμε στίς καταλυτικά ἀρνητι-
κές ἐπιπτώσεις τῆς ὑπογεννητι-
κότητας στό Ἀσφαλιστικό. Δυσ-
τυχῶς, σέ ἕνα σεβαστό ποσο-
στό συμπατριωτῶν μας ἐπικρα-
τεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ μείωση τοῦ
πληθυσμοῦ δέν τό ἐπηρεάζει
ἀρνητικά. Μάλιστα, ἔχουμε
ἀκούσει κάποιους νά λένε τό
ἑξῆς ἁπλοϊκό: «ὅσο λιγότεροι
τόσο τό καλύτερο, θά βρίσκου-
με πιό εὔκολα δουλειά»!

Σύμφωνα μέ μελέτες, τό
ἀσφαλιστικό σύστημα τῆς Χώ-
ρας, μέ μαθηματική ἀκρίβεια,
ὁδηγεῖται στά ὅρια τῆς πλήρους

κατάρρευσης τήν ἑπόμενη δε-
καετία. Και αὐτό παρά τίς μεγά-
λες καί ἐξοντωτικές μειώσεις
στίς συντάξεις, πού ἔγιναν μέχρι
τώρα, ἀλλά καί αὐτές πού ἔχουν
προγραμματιστεῖ γιά τό 2019.[1]
Οἱ κύριες αἰτίες τοῦ ἀσφαλιστι-
κοῦ προβλήματος, κατά σειρά
σπουδαιότητας, εἶναι οἱ ἑξῆς:

1) Τό δημογραφικό πρό-
βλημα∙ λιγότεροι νέοι ἐργαζό-
μενοι, αὔξηση τῶν ἡλικιωμέ-
νων.

2) Ἡ ἀνεργία∙ τά αὐξημένα
ποσοστά ἀνεργίας ἔχουν σάν
ἀποτέλεσμα τή μείωση τοῦ
ὄγκου τῶν εἰσφορῶν.

3) Ἡ αὔξηση τοῦ προσδόκι-
μου ζωῆς∙ μέ ἀποτέλεσμα τήν
αὔξηση τῆς μέσης χρονικῆς
διάρκειας τοῦ συνταξιοδοτικοῦ
βίου.

4) Τά ἐλλείμματα τῶν
Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων∙ κα-
κοδιαχείριση ἀποθεματικῶν,
κούρεμα τῶν ἀποθεματικῶν
τῶν Ταμείων, ἀδυναμία πάτα-
ξης τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς καί
τῆς μαύρης ἐργασίας.

Τά στοιχεῖα πού δημοσίευσε
πρόσφατα (Ἰανουάριος 2018) ὁ
«Ἑνιαῖος Φορέας Κοινωνικῆς
Ἀσφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.) γιά τήν
κατάσταση τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ

εἶναι ἀπογοητευτικά. 3,596 ἑκα-
τομμύρια μισθωτοί (ἰδιωτικοῦ
καί δημοσίου τομέα) καί μή μι-
σθωτοί (ἐλεύθεροι ἐπαγγελμα-
τίες, αὐταπασχολούμενοι, ἀγρό-
τες) πληρώνουν τίς κύριες συν-
τάξεις 2,777 ἑκατομμυρίων συν-
ταξιούχων. Ἡ ἀναλογία τῶν
ἐργαζομένων πρός τούς συντα-
ξιούχους εἶναι 1,3 πρός 1. Ἄν
μάλιστα λάβει κανείς ὑπόψη του
ὅτι περίπου τό 30%–35% τῶν
μή μισθωτῶν ἀδυνατεῖ νά κατα-
βάλλει εἰσφορές, τότε ἡ πρα-
γματική ἀναλογία ἐργαζομέ-
νων–συνταξιούχων φτάνει

Τό Δημογραφικόν «Νάρκη» διά τό Ἀσφαλιστικόν!
Τοῦ κ. Ἰωάννου Γ. Θαλασσινοῦ, μαθηματικοῦ, Ἀντιπροέδρου τῆς «Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν,

Ὀρθοδόξως τιμήσωμεν καὶ μιμηθῶμεν
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Κατὰ τὴν δευτέραν Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν, “μνήμην ἐπιτελοῦμεν
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονί-
κης τοῦ Παλαμᾶ”. Τὸν αἱρετικὸ ἀντιησυχαστὴ Βαρλαὰμ τὸν Καλα-
βρό, ὁ «πνευματορρήτωρ θεῖος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἄφρονα καὶ
ἄνουν ἀπέδειξε».

Ὁ Βαρλαὰμ ὁ Καλαβρὸς δίδασκε ὅτι εἶναι κτιστὴ ἡ Θεία χάρις, γιὰ
τοῦτο τὸ “χείρων νοήσεως” τῆς Θείας Χάριτος, στὴν αἱρετικὴ αὐτὴ
διδασκαλία. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ Θεία Χάρις τῆς Παναγίας Τριάδας,
νὰ ἐκλαμβάνεται ὡς κτιστὴ καὶ “χείρων νοήσεως”; Εἶναι πράγματι
μεγάλο τὸ θράσος τῆς αἵρεσης αὐτῆς ποὺ οἱ Παπικοὶ δέχθηκαν.

“Χείρων νοήσεως” θεωροῦσαν οἱ Βαρλααμίτες τὴν Θεία Χάρη. Δυσ-

Ὁ Ὑπ. Θρησκευμάτων «νουθετεῖ» τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας! Προσβολὴ ἀπὸ τὸν
ἐκπρόσωπον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἔχει ἀπωλέσει τὸν προσανατολισμόν της!

Τραγικὲς στιγμὲς περνᾶ ἡ πατρίδα μας καὶ αὐτὴ εἶναι μία κυ-
ρίαρχη διαπίστωση σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς τομεῖς. Μία χώρα
ὑπὸ πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ κατοχή, ποὺ καθημερινὰ βουλιάζει
ὁλοένα καὶ περισσότερο στὸν βοῦρκο τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίω-
σης, τῆς κοινωνικῆς κατάρρευσης, τῆς δημογραφικῆς ἀποσύνθε-
σης, τῆς πολιτικῆς διαφθορᾶς, τῆς πολιτιστικῆς ἀσυναρτησίας.
Καὶ κυρίως βέβαια στὸν βοῦρκο τῆς βαθύτατης πνευματικῆς κρί-
σης, ὅπου πνίγεται στερημένη πιὰ ἀπὸ τὰ βασικὰ δομικὰ στοιχεῖα
τῆς ταυτότητάς της, σὲ πλήρη ἀποστασία ἀπὸ τὸν Θεό, ἀποξενω-
μένη ἀπ’ ὅλες τὶς ἀξίες της, ἱστορικὰ ἀμνησιακὴ καὶ πνευματικὰ
εὐνουχισμένη.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀναμφισβήτητα, ὅπως ἀναμφισβήτητη εἶναι καὶ ἡ
αὔξηση τῆς ἀγωνίας σὲ μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ μας. Καὶ εἰδικὰ βέ-
βαια τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα, κατὰ τὸ ὁποῖο «ἡ ὁδὸς ἡ ἀπά-
γουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν» δείχνει νὰ ἔχει γίνει ἀκόμη πιὸ ἀπότομα

Ὑπό πνευματικήν καί πολιτικήν κατοχήν
Τοῦ κ. Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Βυζ. Ἱστορίας ΑΠΘ

Στήν ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν συνεχῶς γιά τήν ἀγάπη. Καί
παντοῦ ἡ ἀγάπη λείπει. Παρόλο πού ἡ τέχνη τήν ὑπηρετεῖ, αὐτή
ἀπομακρύνεται, αὐτή ἀπομακρύνεται ἀπό τούς ὑμνητές της. Ἡ
ἀγάπη εἶναι εἶδος ἐν ἀνεπαρκείᾳ. Δέν ὑπάρχει μεταξύ τῶν ἀνθρώ-
πων, γιατί δέν γνωρίζουν τό ἀληθινό της νόημα καί γιατί ἀπουσιά-
ζει ἡ πρός τόν Θεόν ἀγάπη, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό θεμέλιο καί τή ρί-
ζα ὅλων τῶν ἀρετῶν, φυσικά καί τῆς ἀγάπης.

Ἡ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἀγάπη μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ καί νά

Τὸ καύχημα τοῦ Χριστιανοῦ
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Ἡ Προδοσία εἶναι μία ἀπὸ τὶς πλέον ὀδυνηρὲς ἐμπειρίες στὸν

ἄνθρωπο, καὶ γιὰ αὐτὸ πολὺ σοφὰ οἱ Πατέρες καὶ ἡ Ἱερὰ Παράδο-
ση τὴν ἀναφέρουν μέσα στὶς διδαχές, ποὺ μᾶς δίνει ἡ Μεγάλη
Ἑβδομάδα.

Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς "νίκες" τοῦ "κακοῦ" στηρίζονται καὶ πηγά-
ζουν ἀπὸ τὸ ἀπεριόριστο τυφλὸ ἐγὼ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ὄχι μόνον
εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν ἀλτρουισμό, ἀλλὰ ἔχουν ἕνα τόσο
τυφλὸ "ἐγώ", ποὺ θεωροῦν αὐτονόητο νὰ θέλουν νὰ τὰ πάρουν ὅλα
γιὰ δικά τους. Ἡ προδοσία καὶ ὁ Προδότης εἶναι "αὐτεπάγγελτο" δημι-
ούργημα τοῦ τυφλοῦ ἐγώ, τοῦ ρηχοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι καὶ
ἀρκετὰ ἀνόητος (ὁ ἀνόητος εἶναι ἀπαραίτητα πρῶτα ἄνευ οὐσια-
στικῆς νοημοσύνης), ποὺ δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀκόμα καὶ συμφε-
ροντολογικά, ἡ ἀμοιβαιότητα ὠφελεῖ ἀπεριόριστα καὶ τὸν ἴδιο.

Ὁ Ἰούδας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας θὰ ὑπάρχει πάντα. Καὶ ἡ
προδοσία σὰν πράξη θὰ πονάει πάντα πολὺ περισσότερο, ἀπὸ τὰ
ἄσχημα ἀποτελέσματα ποὺ πάντα τὴν συνοδεύουν. Ἀλήθεια, πό-
σοι ἀπὸ μᾶς δὲν θὰ ἔδιναν τὰ πάντα, γιὰ νὰ εἶναι κοντὰ στὸν Χριστὸ

Προδόται αἰσχρᾶς προδοσίας…
Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Πρωτοψάλτης,

Καθεδρικοῦ Ναοῦ, Μητροπόλεως Ντιτρόϊτ, Μίτσιγκαν (ΗΠΑ),
Καθ/τής Πανεπιστημίου, παγκόσμιος σύμβουλος Ποιότητος

Πολλαπλὰ τὰ μηνύματα τοῦ συλλαλη-
τηρίου τῆς 4.2.2018 πρὸς πολλοὺς
ἀποδέκτας, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη προσπα-
θοῦν νὰ συνέλθουν ἀπὸ τὸ σὸκ καὶ νὰ τὰ
ἀποκρυπτογραφήσουν. Ὁ ὑπὲρ Πίστε-
ως καὶ Πατρίδος ἀγὼν ὅμως δὲν ἐτελεί-
ωσε, ἀλλ’ ἀκόμη εὑρίσκεται στὴν ἀρχή
του. Τὰ ἀνοικτὰ μέτωπα εἶναι πολλά.

Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἡ νεο-οθωμανικὴ
θρασύτης, προκλητικότης καὶ ἐπιθε-
τικότης ἐπιβάλλουν νὰ παραμείνωμε
ὅλοι εἰς ἐγρήγορσιν.

Στὸν ἀπόηχο τοῦ μεγαλειώδους συλλαλη-
τηρίου τῆς Ἀθήνας γιὰ τὴν Μακεδονία μας,
τοῦ Ἀλεξάνδρου τὴν χώρα, στὴν εἰσαγωγικὴ
προσφώνησι τοῦ παρόντος ἄρθρου μας θὰ

μιμηθοῦμε τρόπον τινὰ τὸν λαοφιλῆ μουσι-
κοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ὁ ὁποῖος στὸ
συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας ἔδωσε ἕνα δια-
φορετικὸ ρεσιτάλ, ὄχι μουσικῆς, ἀλλὰ πα-
τριωτικοῦ καὶ ἀντιστασιακοῦ λόγου, ποὺ
τόσο πολὺ εἶχε ἀνάγκη ἕνας λαὸς βασανι-

σμένος, ταπεινωμένος καὶ ὑποδουλωμένος
ἀπὸ μία ὕπουλη δουλεία, ἀπείρως χειρότε-
ρη ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ ἢ τὴν Ναζιστική,
δουλεῖες, ποὺ ἄλλοτε ἁλυσόδεσαν, βασάνι-
σαν καὶ θανάτωσαν τὰ σώματα τῶν μαρτυ-
ρικῶν προγόνων μας. Ἡ σύγχρονη, ὅμως,

δουλεία ποὺ βιώνουμε, ἡ Νεοεποχίτικη καὶ
Νεοταξική, σκοπὸ ἔχει νὰ ἀλλοιώσῃ τὰ
πρόσωπα, νὰ μᾶς παρακολουθῇ ἠλεκτρο-
νικῶς, νὰ ὑποδουλώσῃ οἰκονομικῶς τοὺς
ἀνθρώπους, νὰ μετατρέψῃ αὐτοὺς σὲ ἀριθ-
μούς, νὰ ἀδειάσῃ τὶς ψυχὲς ἀπ’ ὅ,τι ἱερὸ καὶ
ὅσιο ὑπάρχει σ’ αὐτές, νὰ ἐκδιώξῃ ἀπὸ τὴν
κοινωνία τὸν Ἰησοῦ Χριστό, νὰ ἐξαφανίσῃ

ὅ,τι ἀναφέρεται σ’ Αὐτὸν καὶ στὸ τέλος νὰ
στρώσῃ τὸ κόκκινο χαλί, γιὰ νὰ ὑποδεχθῇ ἡ
καταλλήλως προετοιμασμένη ἀνθρωπότητα
«ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνοις» τὸν προφητευ-
μένο Ἀντίχριστο.

«Καλοί μου Ἕλληνες, ἀδέλφια μου, φασί-
στες, ἀναρχικοί, ρατσιστές, τρομοκράτες,

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ
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Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὅλοι ὅσοι λάβαμε τό Βάπτισμα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί πι-

στεύουμε Ὀρθόδοξα εἴμαστε πλήρη μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι μόνον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία, δηλ. τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού ἔχει κεφαλή τόν ἴδιο τόν
Θεάνθρωπο Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Διά τοῦ Μυστηρίου τοῦ
Ἁγίου Χρίσματος λάβαμε τήν Σφραγῖδα τῆς Δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος καί διά τῆς θείας Μεταλήψεως τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος
τοῦ Χριστοῦ ἑνωνόμαστε μέ τόν Χριστό καί γινόμαστε μέλη τοῦ
Σώματός Του.

Ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποκλειστικῶς καί
μόνον εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μόνο στήν ὁποία ἑνωνόμαστε μέ
τόν Ἀληθινό Θεό καί μόνο μέσα στήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά
σωθεῖ, ἀποκηρύττουμε καί ἀπορρίπτουμε δημόσια τίς ποικίλες αἱρέ-
σεις, οἱ ὁποῖες μόλυναν ἀρκετά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αἵρεση δέν
βλάπτει μόνον ἐκεῖνον, πού πιστεύει σ' αὐτήν, ἀλλά καί τά μέλη τῆς
Ἐκκλησίας, ἐφόσον ἐκεῖνοι, πού ἔχουν αἱρετικό φρόνημα στήν

Ὁμολογία κατὰ αἱρέσεων
Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ Δαμιανοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀνυποχώρητος ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» εἰς τὸ πλευρὸν τῆς Κυβερνήσεως!

«Ἄγει δὲ πρὸς φῶς τὴν ἀλήθει-
αν χρόνος», δηλ. ὁ χρόνος ὁδηγεῖ
τὴν ἀλήθειαν εἰς τὸ φῶς, ἔλεγε ὁ
ἀρχαῖος συγγραφεὺς Μένανδρος.
Πράγματι, κανεὶς δὲν δύναται σή-
μερα νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν γνωρί-
ζει, ὅτι δὲν ἤκουσε, ὅτι δὲν εἶδε,
ὅτι δὲν ἀντελήφθη τί συμβαίνει μὲ
τὰ νέα συγκρητιστικὰ θρησκευτι-
κά. Ὄχι μόνον ἐδοκιμάσθησαν
καὶ ἀπεδοκιμάσθησαν ἀπὸ τοὺς
γονεῖς καὶ τοὺς καθηγητάς, ἀλλὰ
ἐν τῷ μεταξὺ ἐφανερώθησαν καὶ
αἱ προθέσεις καὶ τὰ ἰδεολογικὰ πι-
στεύω τῶν συντακτῶν τους. Κα-
τέφθασε πλέον ἡ κατάλληλος
στιγμὴ διὰ νὰ λεχθοῦν ἀλήθειαι
καὶ νὰ παύσουν νὰ κρύβωνται οἱ
ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι ὑπηρέτησαν
ἰδιοτελεῖς προσωπικοὺς ἢ πολιτι-
κοὺς σκοπούς.

Ἡ συζήτησις διὰ τὴν ἀνανέωσιν
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν
ἤρχισε πρὸ ἐτῶν. Πρόθυμοι πρὸς
τὴν κατεύθυσιν τῶν νέων πλουρα-
λιστικῶν θρησκευτικῶν ὑπῆρξαν ὁ
κ. Στ. Γιαγκάζογλου καὶ ὁ κ. Π. Κα-
λαϊτζίδης. Ὑπέβαλαν τὸ 2008
ὑπόμνημα πρὸς τὸν Ὑπ. Παιδείας
διὰ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ μαθήματος.
Μεγάλην ὤθησιν πρὸς αὐτὴν τὴν
κατεύθυνσιν ἔδωσεν ἡ κ. Ἄννα
Διαμαντοπούλου, ὡς ὑπουργὸς
παιδείας τὰ ἔτη 2009-2011 μὲ τὴν
χορήγησιν μεγάλου κονδυλίου διὰ
τὴν ἀναμόρφωσιν τοῦ προγράμ-
ματος διδασκαλίας τῶν θρησκευ-
τικῶν. Ἡ κ. Διαμαντοπούλου εἶναι
γνωστὴ διὰ τὰς τοποθετήσεις της
σχετικῶς μὲ τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ

καὶ τὰς ἀπόψεις της διὰ τὴν φιλε-
λευθεροποίησιν τῆς κοινωνίας.

Οἱ κ. Γιαγκάζογλου – Καλαϊτζί-
δης ἄριστοι φίλοι καὶ συνεργάται
προώθησαν μέσῳ τῆς Ἀκαδη-
μίας τοῦ Βόλου «τὸ πνεῦμα τῆς
ἐποχῆς» μὲ ἀποκορύφωσιν τὸ
συνέδριον διὰ τὴν «Μεταπατε-
ρικὴν Θεολογίαν» τὸ 2010, ποὺ
ἤγειρε θύελλαν ἀντιδράσεων.
Ἀμφότεροι θιασῶται καὶ προπα-
γανδισταὶ τῆς κακοδόξου θεολο-
γίας τοῦ Σεβ. Περγάμου, ὁ ὁποῖ-
ος προβάλλεται ἐντόνως εἰς
τοὺς φακέλους τῶν θρησκευ-
τικῶν Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Τὸ 2010 ἱδρύεται ὁ θεολογικὸς
σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ», ὁ ὁποῖος
θὰ καταστῆ τὸ ὄχημα συσπειρώ-
σεως διὰ τὴν προώθησιν τοῦ νέ-
ου πνεύματος εἰς τὴν θρησκευ-
τικὴν ἐκπαίδευσιν καὶ παραλλή-
λως θὰ ἐπιχειρήση νὰ παραγκω-
νίση τὸ ἐπίσημον ὄργανον τῶν
θεολόγων, τὴν Πανελλήνιον
Ἕνωσιν Θεολόγων. Εἰς τὸν «ΚΑΙ-
ΡΟ» συνενώνονται οἱ κ. Μιλτιά-
δης Κωνσταντίνου, Ἀνδρέας
Ἀργυρόπουλος, Χρυσόστομος
Σταμούλης, Δημήτριος Μόσχος
κ.ἄ. οἱ ὁποῖοι ποτὲ δὲν ἔκρυψαν
τὰς ἀριστεράς τους καταβολὰς ἢ
(φίλο)ἀριστεράς τους ἰδεολογίας.

Ἡ ἀλλαγὴ εἰς τὸ πολιτικὸν
σκηνικὸν μετὰ τὴν εἴσοδον τῆς
πατρίδος μας εἰς τὰ μνημόνια
ἐδείκνυεν ὅτι ἡ ἀριστερὰ θὰ
ἤρχετο εἰς τὴν ἐξουσίαν. Εἶχεν
ἔλθει ὁ καιρὸς τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ»…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΙΕΜΗΝΥΣΕ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΟΜΕΣΙΤAΣ, ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΣ KAI ΘΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΑΣ:

«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ OYTE ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ»

Τὴν Β΄ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ,
Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.
Τοιχογραφία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ,
Καστορίας, 1651.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

Ἑξῆντα ἔτη Πανελληνίου
Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.)

Βλέπε εἰς τὴν 3ην σελ.

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος


