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Δραματικὰς διαστάσεις ἔχει
λάβει τὰ τελευταῖα ἔτη τὸ φαινό-
μενον τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ
εὐρυτέρως γνωστοῦ μὲ τὸν
ἀγγλικὸν ὅρον «bullying». Δὲν
εἶναι τυχαῖον ὅτι τὸ 2014 ἡ χώρα
μας κατετάχθη 4η εἰς σχολικὴν
βίαν ἐντὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως. Τὰ περιστατικὰ βίας
πάντοτε ὑπῆρχαν εἰς τὰ σχο-
λεῖα, ἀλλὰ πολλοὶ παράγοντες
ὅπως ἡ πίεσις ἐκ τῶν συν-
θηκῶν ζωῆς, ἡ συνεχῶς προ-
βαλλομένη ἀπὸ τὰ μέσα βία
κ.ἄ. ἔχουν ἀναμφισβήτως συμ-
βάλει εἰς τὴν ἐπίτασιν τοῦ φαι-
νομένου. Παραλλήλως ἡ ἀνά-

δειξίς του ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημε-
ρώσεως ἔχει φέρει αὐτὸ εἰς τὸ
ἐπίκεντρον τῶν συγχρόνων συ-
ζητήσεων διὰ τὴν ἀνατροφὴν
τῶν παίδων καὶ τὴν ἐκπαίδευ-
σίν τους. Δυστυχῶς τὸ Ὑπουρ-
γεῖον Παιδείας ἕως σήμερα
ἀπησχολήθη μὲ τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν, ἐνῶ τὰ προ-
βλήματα ποὺ πρέπει νὰ ἐπιλυ-
θοῦν εὑρίσκονται εἰς ἄλλην κα-
τεύθυνσιν καὶ εἶναι πολλὰ πε-
ρισσότερα. Ἂν ἀφωσιώνετο ὁ
Ὑπουργὸς εἰς τὴν καταπολέμη-
σιν τοῦ ἐκφοβισμοῦ καὶ τὴν
ἐκτίμησιν τοῦ κόσμου θὰ ἐκέρ-
διζε καὶ θὰ συνέβαλε καθορι-

στικῶς εἰς τὸν ὀρθὸν προσανα-
τολισμὸν τῆς ἐκπαιδεύσεως, ὁ
ὁποῖος δὲν εἶναι μόνον αἱ γνώ-
σεις, ἀλλὰ κυρίως ἡ ἀγωγή.

Τὴν περίοδον Δεκεμβρίου-
Ἰανουαρίου πρὸ διετίας διεξή-
χθη ἐπισήμως ἀπὸ τὸ Ὑπουρ-
γεῖον ἔρευνα εἰς τὰ σχολεῖα διὰ
τὸ ἐν λόγω θέμα καὶ τὸν Μάρ-
τιον ἀνεκοινώθησαν τὰ ἀποτε-
λέσματα. Τὴν Πανελλήνιον
ἔρευναν διὰ τὴν Ἐνδοσχολικὴν
Βίαν καὶ τὸν Ἐκφοβισμὸν εἰς
τὴν Πρωτοβάθμιον καὶ Δευτε-
ροβάθμιον ἐκπαίδευσιν διεξή-
γαγαν ἡ Καθηγήτρια τοῦ Παν-
τείου κ. Βασιλικὴ Ἀρτινοπού-
λου, ὁ Ἀν. Καθηγητὴς τοῦ ΕΚ-
ΠΑ κ. Θωμᾶς Μπαμπάλης καὶ ὁ
Δρ. κ. Βασίλης Ι. Νικολόπουλος.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Ὡς πληροφορούμεθα ἀπὸ
τὴν ἔκθεσιν εἰς «τὴν ἔρευνα

συμμετεῖχαν συνολικὰ 3.667
μαθηταὶ Πρωτοβάθμιας Ἐκπαί-
δευσης… οἱ μαθητὲς κλήθηκαν
νὰ ἀπαντήσουν ἂν γνωρίζουν
περιπτώσεις/μορφὲς ἐκφοβι-
σμοῦ. Ἡ πιὸ συχνὴ μορφὴ
ἐκφοβισμοῦ εἶναι ὁ λεκτικὸς
ἐκφοβισμὸς (ποσοστὸ 56.5%)
ποὺ περιλαμβάνει τὴν ἐξύβριση
καὶ τὴν κοροϊδία, ἡ ἀμέσως
ἑπόμενη μορφὴ εἶναι ὁ σωμα-
τικὸς ἐκφοβισμὸς (ποσοστὸ
30.5%) ποὺ περιλαμβάνει χτυ-
πήματα – σπρωξίματα, καὶ τέ-
λος, ὁ κοινωνικὸς ἐκφοβισμός,
ἡ ἀπομόνωση καὶ ἡ κοροϊδία
τῶν μαθητῶν ἀπὸ ὅλη τὴν τάξη
(ποσοστὸ 27.8%). Σὲ μικρότερα
ποσοστά, οἱ μαθητὲς ἀναφέ-
ρουν ὅτι διακατέχονται ἀπὸ φό-
βο ποὺ τοὺς δημιουργοῦν οἱ
ὑπόλοιποι μαθητὲς (ποσοστὸ
15.4%) καί, ἐπίσης, ὅτι κάποιοι
μαθητὲς τοὺς ἀποσποῦν μὲ τὴ
βία προσωπικὰ ἀντικείμενα

(ποσοστὸ 11.3%)».

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

«Στὴν ἔρευνα συμμετεῖχαν
33.112 μαθητὲς Δευτεροβάθ-
μιας Ἐκπαίδευσης… Σχετικὰ μὲ
τὸ ποσοστὸ τῶν μαθητῶν ποὺ
ἔχουν βρεθεῖ στὸν ρόλο τοῦ θύ-
ματος, 63.90% τῶν μαθητῶν
ἀπάντησαν «Ποτέ», 19.68%
«Σπάνια», 8.23% «Μερικὲς φο-
ρές», ἐνῶ 2.62% καὶ 2.45% τῶν
μαθητῶν ἀπάντησαν «Συχνὰ»
καὶ «Πολὺ συχνά»… οἱ μαθητὲς
ἀπάντησαν ὅτι τὸ περιστατικὸ
βίας συνδεόταν περισσότερο μὲ
τὸν τόπο / τὴ χώρα καταγωγῆς
τῶν μαθητῶν - θυμάτων (9.563
μαθητές, ἢ ποσοστὸ 28.88%),
καὶ ἔπειτα μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ
τῆς ὁμάδας/παρέας τους στὸ
σχολεῖο (3.766 μαθητές, ἢ πο-
σοστὸ 11.37%). Ἐπίσης, ση-
μαντικὸ ποσοστὸ τῶν μαθητῶν

(3.709 μαθητές, ἢ ποσοστὸ
11.20%) δήλωσαν ὅτι περιστα-
τικὰ βίας ἐκδηλώνονται σὲ μα-
θητὲς ποὺ ἀνήκουν σὲ μειονό-
τητες, ἐνῶ μικρὸ ποσοστὸ
(1.212 μαθητές, ἢ ποσοστὸ
3.66%,) λόγω διαφορετικοῦ φύ-
λου. Τέλος, 40.27% τῶν μα-
θητῶν ἀποδίδει τὰ περιστατικὰ
βίας σὲ ἄλλους λόγους.

Σχετικὰ μὲ τὴ μορφὴ σχολικοῦ
ἐκφοβισμοῦ συγκεκριμένου πε-
ριστατικοῦ, τὸ μεγαλύτερο πο-
σοστὸ περιελάμβανε λεκτικὴ βία
(9.354 μαθητές, ἢ ποσοστὸ
28.25%) καὶ ἔπειτα σωματικὴ
βία (9.006 μαθητές, ἢ ποσοστὸ
27.20%). Σὲ μικρότερο ποσο-
στό, ἀναφέρθηκαν ὑποτιμητικὰ
σχόλια (3.659 μαθητές, ἢ πο-
σοστὸ 11.05%), ἀπειλὲς (2.545
μαθητές, ἢ ποσοστὸ 7.69%),
σεξουαλικὴ παρενόχληση (874
μαθητές, ἢ ποσοστὸ 2.64%),

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ

Ὁ Ὅσιος Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος (†8-5-1980)
διὰ τὸν σχολικὸν ἐκφοβισμόν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ
εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα
Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς- Ἀρχαιολόγος

2ον
Δόγματα τῆς Καμπάλα

Τὸ ἑβραϊκὸ ἔθνος εἶχε γνωρίσει τὸν ἀποκρυφισμὸ τῶν πολυ-
θεϊστῶν τῆς Ἀνατολῆς, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν Χαναναίων καὶ τῶν Βα-
βυλωνίων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σειρὰ τους εἶχαν διαδεχθεῖ τοὺς ἀρχαί-
ους Σουμερίους. Ὅλη ἡ πορεία τους στὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι μία
ταραχώδης σχέση ἀνάμεσα στὸν ἀληθινὸ Θεὸ (Γιαχβὲ) καὶ τοὺς
δαιμονικοὺς θεοὺς τοῦ πολυθεϊσμοῦ, σὰν τὴν γυναίκα ποὺ ἄλλοτε
εἶναι πιστὴ στὸν σύζυγο καὶ ἄλλοτε μοιχεύει.

Τὸν ἀποκρυφισμὸ ἀπέφευγαν νὰ τὸν καταγράψουν, ἦταν κυρίως
μυστικὴ προφορικὴ παράδοση, ἐντελῶς ἀντιφατικὴ καὶ παράλογη.
Πιὸ ἔγκυρη πηγὴ εἶναι ἡ μελέτη στὴν Καμπάλα τοῦ Γκέρσομ Σόλεμ
(Gerschom Scholem), ποὺ συνδέει τὴν Καμπάλα μὲ τὸν γνωστι-
κισμὸ καὶ ἄλλα παραθρησκευτικὰ κινήματα τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς.
Καταγράφηκε ἐπίσημα στὸ βιβλίο Ζοχὰρ (13ος αἱ.μ.Χ.), ἐνῷ τὸν
16ο αἰῶνα ἐμφανίζεται μία νέα Καμπάλα, μὲ συγγραφέα τὸν Ἰσαὰκ
Λούρια. Ἡ Καμπάλα βρίσκεται σὲ πλήρη σύγκρουση μὲ τὰ κείμενα

Ο ΑΦΡΩΝ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΤΟΝ ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡΑ ΤΟΥ

7ον.- β΄ συνέχεια
Εἰσαγωγή

εἰς τήν Ἐκκλησιολογίαν
τοῦ Ζηζιούλα

ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ: Ὁ Μητρο-
πολίτης Περγάμου ἰσχυρίζεται
ἀντίθετα ὅτι ὑπάρχουν προσω-
πικὲς ἐνέργειες. Γιατί θὰ πρέπει
νὰ ἔχει δίκιο ὁ κύριος Γεώργιος

Καραλὴς στὸ βιβλίο του: “Ἡ
μωρία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ σοφία τοῦ
ἀνθρώπου”[14]; Στά ἐκκλησιο-
λογικὰ μελετήματα ποὺ πρό-
σφατα ἐκδόθηκαν στὰ ἑλληνικὰ
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Δόμος ἀναφέ-
ρει: “Ἡ ἐκκλησιολογία πρέπει νὰ
τοποθετεῖται μέσα στὸ πλαίσιο
τῆς τριαδικῆς θεολογίας. Πρέπει
νὰ ἀρχίσουμε μὲ μία σαφῆ διά-
κριση τῶν προσώπων στὴν
Ἁγία Τριάδα, ὅπως μὲ ἐπιμονὴ
τόνιζαν οἱ Καππαδόκες Πατέ-
ρες. Ὁ Πατὴρ εἶναι ἄλλο πρό-
σωπο, διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν
Υἱό, τὸ ἴδιο καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦ-
μα. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει προ-
πάντων, ἐπειδὴ ὁ Πατήρ, ὡς
διακριτὸ πρόσωπο, θέλει τὴν
ὕπαρξή της. Εἶναι ἡ πρωτοβου-
λία καὶ ἡ εὐδοκία τοῦ Πατρὸς
ποὺ ὁδηγοῦν τὴν ὕπαρξή της.
Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ εἶναι
στὸν Πατέρα, ὡς πρόσωπο
ἄλλο ἀπὸ τὸν Υἱό, ποῦ θὰ ὁδη-

γηθεῖ τελικὰ ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ὁ
Χριστὸς θὰ ὑποτάξει τὰ πάντα
σ’ αὐτόν. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ
τὴν ἄποψη τόσο τῆς προέλευσή
της ὅσο καὶ τοῦ προορισμοῦ της
εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ Ἐκκλησία
τοῦ Θεοῦ (γιὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ ὁ
Θεὸς εἶναι ὁ Πατὴρ), πρὶν νὰ
εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἢ
Ἐκκλησία αὐτοῦ ἢ ἐκείνου τοῦ
τόπου. Ὅπως πολὺ σωστὰ
ἔδειξε ὁ L. Cerfaux, ἐδῶ καὶ
πολλὰ χρόνια, ἡ πρώτη ἀρχικὴ
εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας συσχετί-
ζεται μὲ τὴν γενική τοῦ Θεοῦ.
Ἴσως μέχρι ἐδῶ ὅλοι συμφωνοῦ-
με σ’ αὐτὸ” [15].

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ: Ἴσως σ’ αὐτὸ
τὸ σημεῖο ὁ Ζηζιούλας νὰ συμ-
φωνεῖ μὲ τοὺς οἰκουμενιστάς,
ἀλλὰ ὄχι μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους
καὶ μὲ τὴν Πατερικὴ Παράδοση!
Ποῦ ἀκούστηκε ποτὲ ἀπὸ τοὺς
Πατέρες ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑπάρ-

χει, γιατί τὴν θέλει ὁ Πατὴρ σὰν
διακριτὸ πρόσωπο; Ποιὸς Πατέ-
ρας τῆς Ἐκκλησίας ἰσχυρίσθηκε
ποτὲ ὅτι ὁ Πατὴρ θέλει καθὸ Πα-
τήρ; Δηλαδὴ κατὰ τὸν Ζηζιούλα
ἡ θέληση εἶναι ὑποστατικὸ ἰδίω-
μα τοῦ Πατρὸς καὶ ὄχι φυσικὸ
ἰδίωμα, κοινὸ τῶν τριῶν προ-
σώπων;

ΠΡΩΤΕΙΟΜΑΝΗΣ: Ἡ θέληση
εἶναι ὑποστατική τοῦ Πατρός.
Ὅταν οἱ Πατέρες ἔλεγαν εὐδοκία
τοῦ Πατρὸς ἐννοοῦσαν μία ὑπο-
στατικὴ θέληση τοῦ Πατρός. Ὁ
Πατὴρ θέλει καθὸ Πατὴρ καὶ ὁ
Υἱός, τὸ Πνεῦμα ἀπαντοῦν σὲ
αὐτὴ τὴν θέληση. Εὐδοκία τοῦ
Πατρός, διὰ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύ-
ματι. Αὐτὸ ἐννοοῦσαν οἱ Πατέρες.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ: Ὅταν κάποι-
ος διαβάζει ἀποσπασματικά
τούς Πατέρες δὲν μπορεῖ ποτὲ
νὰ ἔχει μία ὁλοκληρωμένη γνώ-
μη, οὔτε νὰ καταλάβει τὴν λο-
γικὴ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν. Τὸ
ὅτι ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ εἶναι μό-
νο τοῦ Πατρός, γιατί ὁ Θεὸς
εἶναι μόνον ὁ Πατήρ, καὶ τὸ ὅτι ὁ
Πατὴρ θέλει καθὸ Πατήρ, τὸ
ἔλεγαν οἱ ἀρειανοί, ἀλλὰ ὄχι οἱ

Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς
Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata

Ἡ διεθνής ἐπιστήμη κατά
τῆς ἀναδοχῆς ἀπό ὁμοφύλους

Τῆς κας Katy Faust
Ἀκολουθεῖ περίληψη σχετικὰ μὲ τά ἀποτελέσματα μελετῶν γονικῆς

μέριμνας ἰδίου φύλου:
«Ἀπὸ τὶς ἀρκετὲς δωδεκάδες ὑπάρχουσες μελέτες σχετικὰ μὲ τὴν

γονικὴ μέριμνα ἰδίου φύλου τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες, μόνον ὀκτὼ
ἔχουν χρησιμοποιήσει ἀρκετὰ μεγάλο τυχαῖο δεῖγμα, γιὰ νὰ βροῦν
στοιχεῖα γιὰ παιδιὰ μὲ γονεῖς ἰδίου φύλου χαμηλότερου βιοτικοῦ ἐπι-
πέδου. Ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὀκτώ, οἱ τέσσερις πιὸ πρόσφατες, ἀπὸ τὸν Dr.
Mark Regnerus, τὸν Dr. Douglas Allen καὶ δύο ἀπὸ τὸν Dr. Paul Sul-
lins, ἀναφέρουν σημαντικὰ καὶ σχετικὰ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὰ
παιδιὰ μὲ γονεῖς τοῦ ἰδίου φύλου. Τέσσερις παλαιότερες μελέτες, ἀπὸ
τὸν Dr. Michael Rosenfeld καὶ τρεῖς ἀπὸ τὸν Dr. Jennifer Wainright καὶ
τοὺς συνεργάτες του, δὲν βρίσκουν διαφορὲς γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ γονεῖς
τοῦ ἰδίου φύλου, λόγω σφαλμάτων στὴν κωδικοποίηση καὶ ἀνάλυση,
ἐπειδή μεγάλο μέρος τῶν δειγμάτων οὐσιαστικὰ περιλαμβάνει παιδιὰ
μὲ ἑτεροφυλόφιλους γονεῖς.

Ὅταν τὸ δεῖγμα ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς τρεῖς μελέτες τοῦ
Wainright διορθώνεται καὶ ἀναλύεται ἐκ νέου, τὰ δεδομένα αὐτὰ δεί-
χνουν ἐπίσης ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ ὁμόφυλους
γονεῖς, παρόμοια μὲ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρθηκαν ἀπὸ τοὺς Regnerus καὶ

«Νά ἀκολουθήσουμε τήν ψυχή τῶν Προγόνων μας, πού τούς ὁδήγησε νά ἀνα-
γνωρίσουν τόν Χριστό μας ὡς Σωτῆρα τοῦ Κόσμου καί ἔτσι, ἔγιναν ἀπό λίγοι, μυ-
ριάδες καί ἔκαναν τήν Πατρίδα τους ἀπό μικρή ἐδαφική ἔκταση, Αὐτοκρατορία!»

Στὶς 19-20 Ἀπριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στὴν Θεσσαλο-
νίκη Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα: «Ἀθηναγόρας καὶ Οἰκουμένη: 70
χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα στὸν Οἰκου-
μενικὸ Θρόνο καὶ ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Π.Σ.Ε.». Τὸ Συνέδριο τὸ
διοργάνωσε ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν ὁμιλητῶν ἀναλώθηκε μὲ τὰ οἰκουμε-
νιστικὰ ἀνοίγματα καὶ τοὺς διαχριστιανικοὺς διαλόγους τοῦ Πα-
τριάρχη Ἀθηναγόρα. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ τμῆμα τῆς ὁμιλίας
τοῦ π. Γεωργίου Τσέτση, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στὸν Ἀθηνα-
γόρα εἶπε: «Πιστεύοντας πὼς ὅλοι οἱ λαοὶ εἶναι καλοὶ καὶ ὅτι ἡ ζύμη
τῆς παγκόσμιας ἑνότητας πρέπει νὰ εἶναι ἡ Χριστιανικὴ ἑνότης, ὁ Πα-
τριάρχης Ἀθηναγόρας διακήρυττε ὅτι ἡ ἑνοποίηση τῆς ἀνθρωπότη-
τος, εἶναι ταυτόχρονα ἡ ἔκφραση καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς δικῆς μας τέ-
λειας ἑνότητας ἐν Χριστῷ. Θεωροῦσε πὼς ὁ εἰκοστὸς αἰώνας ἔπρεπε

Ὁ Πατρ. Ἀθηναγόρας: ἡ ἀρχή
τῆς Παγκοσμιοποιήσεως

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου

Ἡ πνευματικὴ οἰκοδομὴ τοῦ λαοῦ γίνεται μὲ πολὺ ἀργοὺς ρυθ-
μούς. Οἱ ποιμένες πρέπει νὰ εἶναι ἄξιοι, ἀκούραστοι, ζηλωτὲς καὶ
ὑπομονετικοί. Ὅμως ἐκεῖνο ποὺ χτίζεται μὲ πολὺ κόπο, γρήγορα
κατεδαφίζεται, ὅταν ἐμφανίζεται κάποιο σκάνδαλο. Οἱ ἄνθρωποι
ἐπηρεάζονται ἀρνητικά, ἐνοχλοῦνται καὶ μὲ τὰ συμπεράσματά τους
καταδικάζουν καὶ ἀθῴους ἀνθρώπους. «Ὅλοι τὸ ἴδιο εἶναι», λένε
καὶ ξαναλένε. Ἐνῷ δὲν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Ὅταν ὁ σκανδαλοποιὸς εἶναι κληρικὸς ἢ συνεργάτης του, ἡ ἐντύ-
πωση εἶναι μεγάλη καὶ ἡ πνευματικὴ ζημιὰ ἀνυπολόγιστη. Καὶ τὸ

Ἀλλοίμονον εἰς τὸν σκανδαλοποιόν
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ρέθυμνο, 24 Ἀπριλίου 2018.
Συνέχεια καὶ συνέπεια πολιτικῆς προχειρότητας ἀλλὰ καὶ κοινω-

νικῆς-πολιτισμικῆς παρακμῆς, ἀποτελεῖ ἡ ἐκ τοῦ νομοσχεδίου «Μέ-
τρα Προώθησης Ἀναδοχῆς-Υἱοθεσίας», προωθούμενη δυνατότητα
ἀναδοχῆς παιδιῶν ...ἀπὸ ὁμόφυλα ‘ζευγάρια’! Κατάλληλοι ἀνά-
δοχοι κατὰ τὸ ἄρθ. 8, 1 θεωροῦνται καὶ οἱ «ἔχοντες συνάψει σύμφω-
νο συμβίωσης», οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν Ν4356/2015 μποροῦν νὰ εἶναι καὶ

Νομοσχέδιον προωθήσεως ἀναδοχῆς
παιδιῶν ἀπὸ ὁμόφυλα «ζευγάρια»

Ἕνα νοσηρὸν καί ἐπικίνδυνον κοινωνικὸν “πείραμα”!
Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Μπονατάκης, γονεύς

Εἶναι πλέον αὐταπόδεικτον ὅτι ἡ ταχεῖα
ἄνοδος εἰς τὴν ἐξουσίαν μιᾶς κατ’ ὄνομα
ἀριστερᾶς μειοψηφίας, τῶν «Συριζαίων»,
ποὺ μέχρι πρότινος ἀπετέλουν τοὺς παρίας
τοῦ κομματικοῦ «συναφιοῦ» ποὺ λυμαίνε-
ται ἀπὸ τὴν μεταπολίτευσιν καὶ ἐντεῦθεν
τὴν πατρίδα μας, εἶχε ὡς πραγματικὸν
σκοπὸν νὰ ὁλοκληρώση τὸ ἀνίερον ἔργον,
ποὺ αἱ δεξιαὶ κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ καὶ Νέας

Δημοκρατίας ἐξύφανον, προκειμένου νὰ
διαλύσουν τὴν συνοχὴν τῆς ἑλληνικῆς κοι-
νωνίας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἄξονα τὴν Ὀρθο-
δοξίαν. Ἀπὸ τὸ αὐτόματον διαζύγιον καὶ τὸν
νόμον τῶν ἐκτρώσεων τοῦ παλαιοκομματι-
κοῦ ὑποκόσμου κατελήξαμεν σήμερα εἰς
τὴν ἀλλαγὴν φύλου ἀνηλίκων καὶ τὴν συγ-
κεκαλυμμένην υἱοθεσίαν ὁμοφύλων ζευγα-
ριῶν τοῦ σεσηπότος νεοκομματισμοῦ. Τό-

σον ὁ δεξιὸς θατσερισμὸς ὅσον καὶ ὁ ἀρι-
στερὸς σταλινισμὸς ἦσαν πάντοτε αἱ δύο
ὄψεις τῶν ὁλοκληρωτικῶν δικτατορικῶν
καθεστώτων μὲ τὴν ἑλληνικήν τους
ἐκδοχὴν νὰ εἶναι ἡ πλέον ἐπιβλαβής, ἀφοῦ
ἡ ἐφαρμογή τους δὲν ἐκφεύγει τοῦ γενικοῦ
κανόνος ὅλων τῶν εἰσαγομένων εἰς τὴν χώ-

ραν μας συστημάτων ἢ ὅπως προσβλη-
τικῶς διὰ τὸν λαόν μας τὸ διετύπωσε μὲ τὴν
ἀμίμητον ἔκφρασιν ὁ κ. Β. Σόιμπλε τὴν
21ην Ἰανουαρίου 2016: «It’s the implemen-
tation, stupid»(= φταίει ἡ ἐφαρμογή, ἀνόη-
τε).

Διὰ νὰ ἐπιτύχη τὸ σχέδιον τῆς ἀποσαρ-

θρώσεως τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ ἀπαιτεῖται ἡ
εἰσαγωγὴ «μεταρρυθμίσεων», ποὺ ὡραι-
οποιοῦνται ὡς γενναιόδωροι πράξεις ἀπε-
λευθερώσεως τῶν περιθωριοποιημένων
διὰ μέσου τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων
(τὰ ὁποῖα δὲν σέβονται τελικῶς τὴν ἀνθρω-
πίνην φύσιν). Οἱ «γαλαντόμοι» ὅμως καρε-
κλοκένταυροι, ποὺ ἀπολαμβάνουν «ζωὴν
χαρισάμενην» ἀπὸ τὴν ἐπαγγελματικὴν πο-

λιτικήν, γνωρίζουν ὅτι ὁ τελικός τους στό-
χος δὲν δύναται νὰ ἐπιτευχθῆ, ἂν δὲν ἐξο-
ρισθῆ ἀπὸ τὴν μέσην ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος. Οἱ τελοῦντες εἰς διατεταγμένην ὑπηρε-
σίαν ἀπὸ τὰ διεθνῆ κέντρα πασχίζουν διὰ
νὰ ἐπιτύχουν τὴν περιθωριοποίησιν τῆς
Ἐκκλησίας μὲ πρόφασιν ὅτι ἀπαιτεῖται χω-
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Ὡς γνωστόν, κάθε μέρα ποὺ περνάει κλιμακώνεται ὁλοένα καὶ πε-
ρισσότερο τὸ οἰκουμενιστικὸ ξεσάλωμα τοῦ Φαναρίου καὶ ἁπάσης τῆς
ἑλλαδικῆς ἀρχιερατικῆς ὁμήγυρης ποὺ συμμετέχει (ὄχι ἁπλὰ συρόμε-
νη, ἀλλὰ πρωτοστατοῦσα, διαγκωνιζόμενη καὶ ἀσθμαίνουσα) σὲ ὅλη
αὐτὴ τὴν κατάπτωση. Στὴν ἐν λόγω ὁμήγυρη μετέχει βέβαια δυσ-
τυχῶς καὶ μέγα μέρος τοῦ λεγόμενου κατώτερου κλήρου, σαφὲς δεῖγ-
μα τοῦ πόσο βαθιὰ ἔχει προχωρήσει τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ δηλητήριο
τῆς πλάνης καὶ ἔχει διαποτίσει ἀκόμη καὶ χώρους, ποὺ μᾶλλον διαφο-
ρετικὴ εἰκόνα ἔδειχναν κάποτε. Φυσικὰ ὅμως μετέχει καὶ μέγα μέρος
τοῦ λαϊκοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, ποὺ τελεῖ σὲ βαθιὰ σύγχυση
καὶ χαρακτηριστικὴ ἀδυναμία διάκρισης τῆς πραγματικότητας καὶ τοῦ
τί ἐξυφαίνεται γύρω μας. Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἄλλη μία ξεκάθαρη
ἀπόδειξη ὅτι αὐτὸ ποὺ συχνὰ λέμε γιὰ τὸν ἐπανευαγγελισμὸ ποὺ χρει-
άζεται ἄμεσα ἡ πατρίδα μας, δὲν ἀφορᾶ μόνο στοὺς λεγόμενους ἄθε-
ους ἢ στοὺς ζῶντες ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐντὸς αὐτῆς (καὶ
δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται, ἴσως καὶ πρωτίστως σ’ αὐτούς).

Στὴν ἀπειροελάχιστη βέβαια ἀντίδραση ποὺ παρατηρεῖται ἀπέναντι
στὸ ἐν λόγω οἰκουμενιστικὸ ξεσάλωμα (ἐντυπωσιακὰ καὶ ἀδικαιολόγη-
τα μικρή, εἰδικὰ γιὰ τὴν μετὰ τὸ Κολυμπάρι περίοδο, ὁπότε καὶ οἱ θια-
σῶτες τῆς Παναίρεσης πέταξαν ἀπροκάλυπτα πλέον κάθε πρόσχημα
καὶ κάθε προσωπεῖο) παίζουν σίγουρα ρόλο καὶ ἄλλα αἴτια, ὅπως ὁ

Τὸ ἀνύπαρκτον ἄλλοθι τῆς «Τουρκικῆς
Ὁμηρείας» τοῦ Πατριάρχου

Τοῦ Νεκταρίου Δαπέργολα, Διδάκτορος Ἱστορίας
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Πῶς ἐφθάσαμεν εἰς τούς ἀποπροσανατολισμένους “προσανατολισμούς”

Σέ κάποιες παλιές ἐποχές, πρίν ἀπό τήν Σάρ-
κωση τοῦ Θεοῦ, οἱ ἄνθρωποι πού δέν γνώρι-
ζαν τόν Ἀληθινό Θεό, ὅπως τόν γνώριζαν οἱ
Ἰσραηλίτες, εἶχαν ἀφεθῆ στή μοιρολατρεία ὡς
τέλειοι βλάκες, μέ ἀποτέλεσμα νά τούς ἐκμε-
ταλλεύωνται οἱ βασιλεῖς καί οἱ ἡγεμόνες τους,
νά τούς καταδυναστεύουν καί ταὐτόχρονα νά
τούς ἐξευτελίζουν γιά τήν ὑποταγή τους!

Ἕνας τέτοιος ὑποταγμένος στήν βλακεία
(ἀπό τήν κραιπάλη καί τήν Μαγεία) λαός ἦσαν
καί οἱ Βαβυλώνιοι καί γι’ αὐτό βρέθηκε καί ὁ
ἀνάλογος τῆς βλακείας τους βασιλιάς, ὁ Να-
βουχοδονόσορ!!!

Αὐτός κάθε λίγο καί λιγάκι ἔκανε τέστ στούς
ὑπηκόους του, γιά νά διαπιστώση πόσο πιό
χαμηλά θά μποροῦσαν νά πέσουν, πόσο θά
ἄντεχαν στούς ἐξευτελισμούς, ὥστε νά ἀποκο-
μίση ἀκόμη περισσότερα κέρδη, πλούτη καί
δόξα!

Ἔτσι, κάποια μέρα ἔστησε στή μεγαλύτερη
πλατεῖα μιά τεράστια δική του εἰκόνα, ὁλόχρυ-
ση καί ἔβγαλε φιρμάνι ὅτι ὅλος ὁ λαός ἦταν
ὑποχρεωμένος νά προσέλθη καί νά προσκυ-
νήση τήν εἰκόνα του. Ὅποιος τολμοῦσε νά

ἀρνηθῆ, θά ἐρρίπτετο «εἰς τήν κάμινον τοῦ πυ-
ρός τήν καιομένην»! Σέ τέτοια βλακεία εἶχε κα-
ταντήσει ὁ λαός, ἀδιαφορῶντας γιά τόν Θεό
πού τόν δημιούργησε, ὥστε νά ἀφήση τόν βα-
σιλιά του νά πάρη τή θέση τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά
λογαριάση πώς, ὅποιος Κυβερνήτης παίρνει
τήν θέση τοῦ Θεοῦ, γίνεται ὁ στυγνότερος τύ-
ραννος τοῦ λαοῦ, συμπεριφερόμενος ὅπως
ἀκριβῶς καί ὁ διάβολος, πού εἶναι ὁ δάσκαλος
τῆς τυραννίας καί τοῦ ἀθεϊσμοῦ. Γι’αὐτό καί
ἀκοῦμε συχνά σήμερα ἡγετικούς πολιτευτές
μας νά λένε ὅτι εἶναι πρόθυμοι νά συμμαχή-
σουν καί μέ τόν διάβολο γιά τό ... καλό μας!
Ἀκόμα καί ὁ Πρωθυπουργός μας πού δηλώνει
συνεχῶς τήν ἀθεΐα του –καί ὄντας ἄθεος δέν
θά ἔπρεπε νά πιστεύη στόν διάβολο– εἶπε καί
αὐτός ὅτι θά συμμαχήση μέ τόν διάβολο, προ-
φανῶς γιατί τοῦ φαίνεται χρήσιμος, ἀφοῦ καί ὁ
διάβολος ἀρνεῖται τόν Θεό!

Στόν Ναβουχοδονόσορα ἀντιστάθηκαν μόνο
τρεῖς Νέοι πιστοί στόν Θεό μας. Στάθηκαν
μπροστά στό χρυσοστόλιστο σκιάχτρο του,
ὄντως ἀληθινοί, αὐθεντικοί ἄνθρωποι, μέ τήν
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Ἐμεθόδευον ἐμπλοκήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἰς τόν «χωρισμόν»

• Ἡ συγχώρεσις τῶν ἁμαρ-
τιῶν, εἶναι μεγαλύτερον θαῦ-
μα ἀπὸ τὴν σωματικὴν θε-
ραπείαν. Τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωαννι-
κίου Γιαννοπούλου. Σελ. 3

• Ἁγία Αἰκατερίνη Τερψιθέας:
Ἐκκλησία, σχολεῖον ἢ καὶ τὰ
δύο; Σελ. 7

• Βαρυσήμαντος ἐπιστολὴ
πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν μετὰ
τὰς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ διὰ
τὰ θρησκευτικά. Σελ. 8

• Καραδοκεῖ ὁ “δούρειος
ἵππος” τῆς Οὐνίας, ἐν ὄψει
ἐξελίξεων εἰς τὸ θέμα τῆς
αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρα-
νίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμ-
πους, θεολόγου. Σελ. 8.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τὴν 8ην Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Ἡ ἀπόδειξις πληρωμῆς τοῦ Πατρ.
Ἀθηναγόρου εἰς τήν μασονικήν Στοάν.

Ο AGIOS IVANNHS O UEOLOGOS

Ὁ Νόμος καλύπτει πλήρως τούς Θεολόγους,
πού ἀρνοῦνται νά διδάξουν τά νέα Θρησκευτικά

Βλέπε εἰς τὴν 3ην σελ.

Τοῦ πρωτοπρ. π. Βασιλείου Βολουδάκη


