ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

Ἐξώδικον πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

11 ΜΑΪΟΥ 2018 Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλάβων, Μωκίου Ἱερομάρτυρος, Ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως

3.«ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»
ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας, νομίμως ἐκπροσωπουμένης, ἑδρευούσης ἐν
Ἀμαρουσίῳ, Βορείου Ἠπείρου 47.
4. Χρήστου Παπασωτηρίου τοῦ Ἰωάννου,
κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδὸς Εὐβοίας 36 Β΄, μέλους τῆς ὡς ἄνω ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς
ἑταιρείας, ἀτομικῶς καὶ ὡς ἀσκοῦντος τὴν γο-

νικὴν μέριμναν καὶ ἐπιμέλειαν ἐπὶ τοῦ προσώπου τοῦ ἀνηλίκου υἱοῦ μου.
5. Βασιλείου Κοκολάκη, μέλους της ὡς ἄνω
ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας, ἀτομικῶς καὶ ὡς ἀσκοῦντος τὴν γονικὴν μέριμναν
καὶ τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἀνηλίκων τέκνων μου.
ΠΡΟΣ
Ὑπουργὸν Παιδείας, Ἐρεύνης καὶ Θρη-

σκευμάτων, ἑδρεύοντα ἐν Ἀμαρουσίῳ
Ἀττικῆς, ὁδὸς Ἀνδρέου Παπανδρέου,
ἀρ. 37.
Κατόπιν ἀσκήσεως τῆς ἀπὸ 11ης Νοεμβρίου 2016 ἡμετέρας αἰτήσεως ἀκυρώσεως
ἐξεδόθη ἡ ὧδε συνημμένη ὑπ’ ἀριθ.
660/2018 ἀπόφασις τῆς Ὁλομελείας τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, δι’ ἧς ἠκυρώ-

θη ἡ ὑπ’ ἀριθ. 143575/Δ2 ἀπόφασις τοῦ
ὑμετέρου ὑπουργείου περὶ «προγράμματος
σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Δημοτικὸν καὶ στὸ Γυμνάσιον»
δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ ΦΕΚ Β΄ 2920 τῇ 13ῃ9-2016. Δυνάμει τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως
ὑπ’ ἀριθ. 660/2018 ΟλΣτΕ ἐκρίθη ὅτι τὸ ὡς
ἄνω πρόγραμμα σπουδῶν καὶ συνάμα ἡ
προειρημένη ἀπόφασις τοῦ ὑμετέρου

ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ
ΕΠ’ ΑΠΕΙΛῌ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ

1. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἑδρευούσης ἐν Πειραιεῖ, νομίμως ἐκπροσωπουμένης.
2. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφεὶμ Μεντζελόπουλου, κατοικοῦντος ἐν Πειραιεῖ.

Ἐὰν δὲν ἐπέμβη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ ὁδηγηθῶμεν εἰς ἐνδοορθόδοξον σύγκρουσιν!

Τά Ἱεροσόλυμα εἰς κίνδυνον ζωῆς

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου

Σφράγισις τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

Στά τέλη τῆς προηγούμενης χρονιᾶς τό Πατριαρχεῖο ἔχασε τήν
πολύχρονη δικαστική διαμάχη, πού εἶχε μέ ἰσραηλινές ἑταιρεῖες, οἱ
ὁποῖες διεκδικοῦσαν τά ἀκίνητα τοῦ Πατριαρχείου στήν πύλη τοῦ
Δαϋίδ. Ἀπόφαση ἡ ὁποία οὐσιαστικά εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἀνταπόκρισις ἐκ Σκοπίων

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Πίστις καὶ πάθη

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Οἱ κακοί καί ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι πολλές φορές δηλώνουν τήν
πίστη τους στό Θεό, χωρίς αὐτό νά θεωρεῖται σπουδαῖο, ἀφοῦ δέν
μεταμορφώνει τήν ἄγρια ψυχή τους. Πρόκειται γιά μιά ἀποδοχή, γιά
μιά εὔκολη θεωρία, πού δέν βάζει ἠθικούς φραγμούς καί δέν ἀπομακρύνει ἀπό τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς φιλήδονης νοοτροπίας. Τό βλέπουμε αὐτό σέ πολλές κατηγορίες ἀνθρώπων. Ἀναφέρω ἐνδεικτικά μόνο δύο.
Ὑπάρχουν πολλοί διανοούμενοι πού δέν ἀρνοῦνται τό Θεό καί
λένε κατ᾿ ἰδίαν ὅτι δέχονται τίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου. Φαίνονται
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἱ. Μ. Πειραιῶς: Ἀντιαιρετική
ἡμερίς μέ θέμα: «Πτυχές τοῦ
ἀποκρυφισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς»

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ.κ. Σεραφείμ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Γραφεῖο ἐπὶ
τῶν Αἱρέσεων καὶ Παραθρησκειῶν, διοργάνωσε καὶ πραγματοποίησε
τὴν Πέμπτη 26 Ἀπριλίου 2018 καὶ ὥρα 4 μ.μ. στὴν αἴθουσα τοῦ «Πειραϊκοῦ Συνδέσμου» Πειραιῶς, Ἀντιαιρετικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα:
«Πτυχὲς τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς», στὴν ὁποία μετεῖχαν
κληρικοὶ καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας. Τὴν ἔναρξη τῶν
ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ.κ. Σεραφείμ. Στὴ συνέχεια τὸ θέμα ἀναπτύχθηκε διεξοδικὰ ἀπὸ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ
εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα

Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Τοῦ κ. Παύλου
Τρακάδα

Τό ἑλληνο-ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων βρίσκεται τούς
τελευταίους μῆνες σέ πολύ κρίσιμη καί δεινή κατάσταση, ἀφοῦ εἶναι
ἀναγκασμένο νά διακονῆ σέ μία περιοχή πολύ δύσκολη, ἀνάμεσα
σέ λαούς καί ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν τίς καλύτερες διαθέσεις ἀπέναντί του, ὅπου οἱ χριστιανοί τῶν ἄλλων δογμάτων προσπαθοῦν νά ὑποσκάψουν τήν ὑπόστασή του, ἡ ἑλληνική Πολιτεία
μένει ἀδιάφορη στά προβλήματά του καί τέλος ἡ ἑλληνική κοινωνία,
σέ ἀντίθεση μέ παλαιότερες ἐποχές, δέν ἐνθαρρύνει τούς νέους της
νά τό διακονήσουν.

Πρόσφατα ἐπισκεφθήκαμε τὴν ΝΔ περιοχὴ τοῦ κρατιδίου τῶν
Σκοπίων γύρω ἀπὸ τὴν λίμνη τῆς Μεγάλης Πρέσπας. Στὴν διαδρομὴ μᾶς ἐντυπωσίασε ἡ «ἄτυχη» γιὰ ’μᾶς κοντινὴ πόλη τοῦ Μοναστηρίου (Μπίτολα) μὲ τὴν ἐξαίρετη ρυμοτομία καὶ τὰ θαυμάσια
ἐκλεκτιστικὰ κτίρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα πολλά, ἴσως τὰ περισσότερα,
ἀνῆκαν σὲ μέλη τῆς ἰσχυρῆς μέχρι τὸ 1913 Ἑλληνικῆς Κοινότητας.
Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακὸς εἶναι ὁ τεράστιος κεντρικὸς Ἑλληνικὸς
Μητροπολιτικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (τρίκλιτη Βασιλικὴ μὲ
πυκνὴ κιονοστοιχία), στὸν ὁποῖον διατηρεῖται τὸ ἐπιβλητικὸ ἐπιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο, οἱ Δεσποτικὲς εἰκόνες, ἐπιγραφὲς καὶ
πολλὰ ἄλλα.
Στὴν μεγαλύτερη ἀπὸ τὶς πλατεῖες δεσπόζει ὁ μπρούτζινος ἔφιππος Φίλιππος Β΄ τῆς Μακεδονίας, ὁ ὁποῖος εἶχε ἱδρύσει ἐκεῖ τὴν
πόλη Ἡράκλεια, πολλοὺς αἰῶνες πρὶν κατέβουν στὴν χερσόνησο
τοῦ Αἵμου Σλαβικὰ φῦλα.
Στὴν Ὀχρίδα ἐπίσης οἱ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ φυσικὸ καὶ μνημειακὸ
περιβάλλον εἶναι καταιγιστικές: Οἱ πολλὲς καὶ καλὰ διατηρημένες
Βυζαντινὲς ἐκκλησίες μὲ τὸν πλούσιο κεραμοπλαστικὸ διάκοσμο
καὶ οἱ πολλὲς βυζαντινὲς τοιχογραφίες μὲ ἀποκορύφωμα τὸ ἀπαστράπτον ἔργο τῶν Θεσσαλονικέων ἀδελφῶν Ἀστραπᾶ στὸν Ἅγιο
Κλήμεντα, ἀφήνουν ἄφωνο τὸν ἐπισκέπτη. Οἱ Ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς κατακλίζουν τοὺς ναοὺς τῆς Ἀχρίδας, ἀκόμα καὶ μέχρι τὴν

ὑπουργείου ἀντίκεινται πρὸς τὸ Σύνταγμα
καὶ τοὺς Νόμους καὶ διεπιστώθησαν, μεταξὺ
τῶν ἄλλων, τὰ ἑξῆς:
«14. (…) στὶς ἀνωτέρω ὑπερνομοθετικῆς
ἰσχύος διατάξεις ἀντίκεινται ρυθμίσεις νόμων ἢ κανονιστικῶν διοικητικῶν πράξεων,
μὲ τὶς ὁποῖες, μέσῳ, κυρίως, τῶν προγραμ-

Αἱ φιλόδοξοι κινήσεις τοῦ Φαναρίου εἰς τὸ Οὐκρανικὸν ἐθορύβησαν τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας. Ἀντιπαλεύουν διὰ τὴν εὔνοιαν τῶν ἑλληνοφώνων Ἐκκλησιῶν, ποὺ θὰ κρίνη τὴν ἔκβασιν τῶν γεγονότων.

Τά δεινά τοῦ Πατριαρχείου

Γράφει ἡ κα Κατερίνα Παπαθωμᾶ - Μαστοροπούλου
Φιλόλογος-Ἀρχαιολόγος, Λέκτωρ Κλασ. Φιλολ., Φιλοσ. Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α
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Ἀπό τὸ συλλείτουργον τοῦ Πατριάρχου Μόσχας μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλβανίας (30.04.2018).

Ἀπὸ μυστικοὺς φακέλους
σύρεται τὸ Φανάρι

Καυτὴ διπλωματία εὑρίσκεται
σὲ ἐξέλιξη γιὰ τὴν αὐτοκεφαλία
στὴν Οὐκρανία μὲ τὴν ξαφνικὴ
ἀσθένεια τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου νὰ χαρακτηρίζεται
ἀπὸ κύκλους ὡς «διπλωματική».

Μία ἀσθένεια καὶ φυγὴ
εἰς τὸ ἐξωτερικὸν

Τὰ ΜΜΕ μετέδωσαν ὅτι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
κ. Βαρθολομαῖος ἠσθένησε τὴν
6-5-2018, εἰσήχθη σὲ Νοσοκομεῖο καὶ κατόπιν μετέβη στὴν
οἰκία του.
Ἀλλὰ τὴν ἄλλη ἡμέρα, 7-5,
συνηντήθη στὸ Ἀεροδρόμιο μὲ
τὴν Ὑπουργὸ Ὑγείας τῆς Οὐκρανίας κ. Οὐλιάνα Σουρούν.
Ἑπομένως ἀνεχώρησε γιὰ τὸ
ἐξωτερικὸ πρὸς ἄγνωστη κατεύθυνση καὶ προορισμὸ.
Κατὰ λογικὴ συνέπεια, τίθεται
τὸ ἐρώτημα, ἐὰν ἡ ἀσθένεια
ἦτο πραγματικὴ ἢ διακριτικῶς
διπλωματική.

Αὐτοκέφαλον Οὐκρανίας

Στὶς 9-4-2018, ὁ Πρόεδρος
τῆς Οὐκρανίας, κ. Πέτρο Πορο-

σένκο συνηντήθη στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸν Προκαθήμενο τοῦ Φαναρίου καὶ κατὰ
τὰ δημοσιεύματα, ἐζήτησε τὴν
ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. Οἱ
γνωρίζοντες διατείνονται ὅτι ἡ
ἀπάντηση ἦτο ἀπολύτως θετική.
Γίνεται καταφανὲς ὅτι ἀπὸ
αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀρχίζουν οἱ
ἀσφυκτικὲς
Πολιτικὲς
καὶ
Ἐκκλησιαστικὲς πιέσεις γιὰ ἀνάκληση τῆς ἐκρηκτικῆς ἀποφάσεως.

Πιέσεις πρὸς
Βαρθολομαῖον

Στὶς 27 Ἰουλίου 2008, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετέβη
στὴν πρωτεύουσα τῆς Οὐκρανίας, τὸ Κίεβο, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ τότε Προέδρου Βίκτορ Γιουστσένκο, μὲ ἀφορμὴ
τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ
τὴν ἐπέτειο βαπτίσεως τῶν Ρῶς
(Ρώσων), ἀλλὰ χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη ἐκκλησιαστικὴ εὐλογία
καὶ ἔγκριση τοῦ Πατριάρχου
Μόσχας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

OΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΥ ΕΚΥΡΙΕΥΘΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ILLUMINATI ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΞΕΩΣ (N.W.Ο)

Τοῦ κ. Φιλολάου Δημητρίου, Δρ Ν., ἱδρυτικοῦ μέλους τῆς Π.Ο.Ε.

1ον
“ΟΠΟΙΟΣ δὲν πιστεύει εἰς
τὴν ὕπαρξιν καὶ δρᾶσιν
τοῦ Διαβόλου,
δὲν πιστεύει οὔτε εἰς τὸν
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν”.

Ὁ κάθε συνειδητὸς χριστιανὸς
γνωρίζει ὅτι ὁ Κύριος ἐδίδαξε ὅτι
εἰς τὸν Κόσμον τοῦτον τὸν γήϊνον ὑπάρχουν καὶ κυριαρχοῦν
δύο Κύριοι, δύο ἄρχοντες. Ὁ
Θεὸς καὶ ὁ Μαμωνᾶς- ὁ Διάβολος. Καὶ ὅτι:

“Οὐδείς δύναται δυσὶ κυρίοις
δουλεύειν» - “Θεῷ καὶ Μαμωνᾷ”. “Ἤ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει
καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς
ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει” (Ματθ. 6 - 24).
Ὁ Κύριος ἐρχόμενος εἰς τὸν
κόσμον ἐπροτίμησε τὴν ταπείνωσιν, τὴν πτωχείαν καὶ τὴν
ἁπλότητα καὶ αὐτὲς διδάσκει εἰς
τοὺς μαθητάς του.
Ὁ Μαμωνᾶς, μετὰ τὴν ὀλεθρίαν πτῶσιν του, συνιστᾶ τὴν
ἔπαρσιν, τὸν ἀχόρταγον πλοῦ-

Ἰδιαιτέρως τεταμένον εἶναι τὸ κλῖμα μεταξὺ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας μὲ ἀφορμὴν τὴν πιθανὴν ἀνακήρυξιν Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας εἰς Οὐκρανίαν. Τὸ ζήτημα δὲν ἅπτεται μόνον τοῦ
γεγονότος ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας θὰ ἀπωλέση ἀπὸ τὸ σῶμα του τὸν
λαὸν τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ ἔχει πολὺ βαθυτέρας ρίζας εἰς τὴν ἱστορίαν, αἱ ὁποῖαι
σχετίζονται μὲ τὴν διαμορφωμένην ἀντίληψιν –ἰδιαιτέρως εἰς τὴν συνείδησιν τῶν
Ρώσων- ἐδῶ καὶ δεκαετίας ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως
διεκδικεῖ ὑπερορίους δικαιοδοσίας.
Τὸ βάθος τῆς διενέξεως
Ὁ ὀξυμένος ἐσχάτως ἀνταγωνισμὸς
τῶν δύο θρόνων εἶναι πολυεπίπεδος. Δὲν
εἶναι τυχαῖον ὅτι εἰς τὸ πρόσφατον τεῦχος
τῆς «Θεολογίας», τοῦ ἐπισήμου ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὁ κ. Ἀλέξανδρος Δράγας ἐδημοσίευσεν ἄρθρον προκειμένου νὰ ὑπερΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Νεώτερα διὰ τὸ κύκλωμα
ἀρχαιοκαπηλίας

Μὲ ἀγάπην διὰ τὴν Ἐκκλησίαν
ἐπεσημάναμεν πρὸ μηνῶν τὴν
ἀνάγκην αὐστηροῦ ἐλέγχου τῶν
ἐντεταγμένων εἰς τὸν κατάλογον
ὑποψηφίων πρὸς Ἀρχιερατείαν.
Ἡ περίπτωσις ὑποψηφίου ἐμπλεκομένου εἰς ποινικάς ὑποθέσεις
δὲν θὰ ἀμαυρώση μόνον τὴν
εἰκόνα τοῦ ἰδίου, ἀλλὰ πολὺ περισσότερον θὰ ὁδηγήση εἰς διασυρμὸν τοῦ Ἐπισκόπου, εἰς τὸν
ὁποῖον ὑπάγεται καὶ μάλιστα ἐν
μέσῳ διαξιφισμῶν διὰ τὸν χωρισμὸν Ἐκκλησίας - Πολιτείας.
Τὴν ἀνησυχίαν μας ἐκίνησε καὶ
πάλιν δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ἔθνος» τῆς 7ης Μαΐου
2018, ὅπου γίνεται ἀναφορὰ εἰς
κύκλωμα ἀρχαιοκαπηλίας καὶ
ἀρχιμανδρίτην ποὺ μετετέθη
ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα εἰς Ἀθήνας. Ὡς
διαφαίνεται ἔχουν διαρρεύσει
πληροφορίαι εἰς τὸν Τύπον, αἱ
ὁποῖαι δύνανται νὰ γεμίσουν σελίδας ἐπὶ σελίδων μὲ μελανὰ
χρώματα καὶ νὰ παρατείνουν τὸ
θέμα ἐπὶ μακρόν. Ἡ Ἱεραρχία ἄς
ἐπιληφθῆ τάχιστα:
«Σχεδὸν μία δεκαετία μετὰ τὶς
ἀπανωτὲς λεηλασίες μοναστηριῶν στὴν Ἤπειρο καὶ ἑπτὰ

τον καὶ τὴν ἐπίδειξιν. Καὶ ὁ κάθε
ἄνθρωπος ἐλεύθερα διαλέγει
τὸν κύριον ποὺ προτιμᾶ καὶ τὸν
ἀκολουθεῖ.
Ὁ Κύριος ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον μας, διὰ νὰ σώση τὸν
Ἄνθρωπον, τὸν κάθε ἄνθρωπον.
“Θέλει πάντας σωθῆναι καὶ εἰς
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν”. Καὶ
εἰς τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου συμπεριλαμβάνεται
ἀπαραιτήτως ἡ κατάλυσις τῶν
ἔργων τοῦ Διαβόλου.
Λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης: “Εἰς τοῦτο
ἐφανερώθη ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ,
ἵνα λύση τὰ ἔργα τοῦ Διαβόλου”.
Ὁ Διάβολος ἐπιδιώκει τὴν καταστροφὴν τοῦ ἔργου τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ.Τὴν καταστροφὴν καὶ
ἀπώλειαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ
αὐτοῦ ἀκόμη ποὺ ἔγινεν ὄργανόν του.

χρόνια μετὰ τὴν πολυσέλιδη
ἔκθεση τῆς Scotland Yard ποὺ
ἀποκάλυπτε πτυχὲς τῆς δαιδαλώδους καὶ περίεργης ὑπόθεσης τῶν ἱερόσυλων καὶ τὴ συνεργασία τους μὲ δύο γνωστὲς
γκαλερὶ στὸ Λονδίνο καὶ στὸ
Ἄμστερνταμ, πέντε ἄτομα ἀντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Ἀνάμεσά τους ἕνας ἀρχιμανδρίτης ποὺ πλέον ἔχει μετατεθεῖ ἀπὸ τὰ Γιάννενα στὴν
Ἀθήνα, ἕνας ἐπιχειρηματίας γόνος γνωστῆς οἰκογένειας στὸν
τομέα τῶν ξενοδοχείων ἀπὸ τὰ
Τρίκαλα καὶ ἕνας βιβλιοδέτης
ἀπὸ τὰ Ἐξάρχεια. Σὲ αὐτοὺς καὶ
σὲ ἄλλους δύο ἐπιβλήθηκαν
πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ἀπὸ τὴν
ἀνακρίτρια Ἰωαννίνων οἱ περιοριστικοὶ ὅροι τῆς ἀπαγόρευσης
ἐξόδου ἀπὸ τὴ χώρα καὶ τῆς καταβολῆς 5.000€ στὸν καθένα,
ἐνῶ ἡ πολυπλόκαμη ὑπόθεση
ὁδηγεῖται πλέον σὲ ἐξιχνίαση.
Στὴν ἐπιχείρηση τοῦ βιβλιοδέτη
στὰ Ἐξάρχεια εἶχαν βρεθεῖ τὸν
Μάιο τοῦ 2015 βιβλία καὶ κειμήλια τῆς Μητρόπολης Ἰωαννίνων, ἡ κατοχὴ τῶν ὁποίων δὲν
δικαιολογοῦνταν. Πληροφορίες
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μάλιστα τὸν παρομοιάζει μὲ “μανιασμένο λιοντάρι ποὺ ζητεῖ τίνα
καταπίη”.
Αὐτὴ ἡ ἀντιδικία, ὁ τρομερὸς
πόλεμος μεταξὺ Χριστοῦ καὶ
Διαβόλου εἶναι καὶ θὰ εἶναι
ἀσταμάτητος ἀπὸ τὶς ἡμέρες
τῶν πειρασμῶν τοῦ Κυρίου, μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων.
Τώρα ἡ σύγκρουση γίνεται
κυρίως στὶς καρδιὲς τῶν
ἀνθρώπων, τὶς ὁποῖες διεκδικεῖ
ὁ μαμωνᾶς μὲ κάθε ἁμαρτωλὸν
μέσον καὶ τέχνασμα, χωρὶς νὰ
ἔχουν σταματήσει καὶ οἱ διωγμοὶ
κατὰ τῶν Πιστῶν.
Πρῶτοι ἐχθροὶ τοῦ Κυρίου
ἦσαν οἱ Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι οἱ ἡγέται τοῦ Ἰσραήλ. Αὐτοί, οἱ
κατ’ ἄνθρωπον ὁμογενεῖς Του,
οἱ εὐεργετηθέντες ἀπὸ Αὐτὸν
Ἰουδαῖοι: Τὸν ἐμίσησαν, Τὸν
ἐδίωξαν, Τὸν ἐσταύρωσαν. Ἐπίσης καὶ τοὺς Ἀποστόλους καὶ

Τεσσαράκοντα ἡμέρας μετά τήν Ἀνάστασιν, ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ’.

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας
τοὺς Μαθητάς, τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἶ ὁ Υἱός τοῦ
Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.

Ἐπιστολὴ τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν «Ο.Τ.»

Πρός τὴν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος»
Ἐνταῦθα
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 17ης μηνὸς Ἀπριλίου ἐ.ἔ., καὶ κατόπιν τοῦ
ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 264/14.3.2018 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, δι’ οὗ κοινοποιεῖ τὴν ὑπ’ ἀριθ.
πρωτ. 263/14.3.2018 ἐπιστολὴν αὐτοῦ, ἀπευθυνομένην πρὸς τὴν
ὑμετέραν ἐφημερίδα, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος,
ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, ἐπιστηρίζουσα
τὰ ὅσα ἐν τῇ ἐπιστολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου ἀναφέρονται, διευκρινίσῃ ὅτι οὐδεμία διαρροὴ
Πρακτικῶν Αὐτῆς ὑπῆρξεν, ἀλλ’ ἐχορηγήθησαν τὰ Πρακτικὰ τῆς
Συνεδριάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 7ης Ἰουνίου 2017
νομοτύπως καὶ συμπεριελήφθησαν εἰς τὸν φάκελον τῆς σχηματισθείσης δικογραφίας ἐπὶ ὑποθέσεως ἐκδικαζομένης ἐνώπιον τοῦ
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Τό «εἴδωλον» τοῦ Πρωθυπουργοῦ,
ὑπόδειγμα «ἀπανθρωπιᾶς»

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Παρατηρεῖται ὅτι ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ “ταυτοποιοῦνται ἐπαναστατικά’’ μὲ τὸν Τσὲ Γκεβάρα, λόγω μαρξιστικῆς ἰδεολογίας, κακίζουν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴ στάση της, τόσο ὅσον ἀφορᾶ τὴν θεματικὴ
ἑβδομάδα γιὰ τὶς ἔμφυλες ταυτότητες, ὅσο καὶ γιὰ τὸ νομοσχέδιο ποὺ
ἐπιτρέπει σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια, νὰ γίνονται ἀνάδοχοι γονεῖς.
Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, πῶς λοιδοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴ στάση
της ἀπέναντι στὴν ὁμοφυλοφιλία, λησμονώντας ταυτόχρονα τὴν
ἀπάνθρωπη στάση τοῦ Τσὲ Γκεβάρα στὸ θέμα τοῦτο. Ἀντὶ νὰ μνησθοῦν καὶ νὰ κακίσουν τὸ ὑπόδειγμα ἀπανθρωπιᾶς, τὸν Τσὲ Γκεβάρα, λοιδοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴ στάση της.
Ἡ ἀπάνθρωπη στάση τοῦ Τσὲ Γκεβάρα ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους ἕλκει τὸν παραδειγματισμό της στὸ Βουλγάρικο κομμουνιστικὸ πρότυπο. Νὰ θυμίσουμε καὶ τὸ ὑπόδειγμα τῆς κομμουνιστικῆς
Σαγκάης, ποὺ ἦταν ἀκόμα πιὸ ἀπάνθρωπο. Καμιὰ μνεία δὲν γίνεται
μαθητὰς Του διὰ μέσου τῶν
αἰώνων.
Γνήσιοι ἀπόγονοι καὶ ὁμόφρονές των ἦσαν πρωτεργάτες
τῶν εἰδωλολατρῶν ἐχθρῶν καὶ
διωκτῶν τῶν Ἀποστόλων, Ἱερομαρτύρων καὶ Μαρτύρων.
Αὐτοί, καίτοι ἦσαν ἀνέστιοι καὶ
πλάνητες, ξεσήκωναν τὰ στίφη
τῶν εἰδωλολατρῶν ἐναντίον
τῶν Χριστιανῶν. Ὄχι δὲ μόνον
τὴν ἐποχὴν τῶν διωγμῶν εἰς
τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες
ἀλλὰ καὶ μέχρι πρὶν ὀλίγους
αἰῶνες στὴν διάρκειαν τῶν αἱρέσεων καὶ κυρίως τῆς Δυτικῆς
ἀποστασίας καὶ τῆς λεγομένης
μεταρρυθμίσεως.
Τοὺς τελευταίους αἰῶνες, μὲ
τὴν πρόοδον καὶ ἀνάπτυξιν τοῦ
τεχνικοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ ἔφθασε σὲ καταπληκτικὰ ὕψη, ὁ πλανήτης μας μετεβλήθη σὲ μιὰ γειτονιά. Οἱ ἀσύλληπτες παραγωγὲς ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ μέ-
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σων ἱκανοποιήσεως τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν, ἀντὶ νὰ ὁδηγήσουν τὸν ἄνθρωπον μὲ εὐγνωμοσύνην πλησιέστερα πρὸς τὸν
ἀγαθοδότην Κύριον, ἀντιθέτως
μὲ τὴν ἐπίδρασιν τοῦ ἐχθροῦ
διαβόλου τὸν ἀπομακρύνουν
ἀπὸ Αὐτόν.Ἐκμεταλλευόμενος
ὁ Μαμωνᾶς ἀφ’ ἑνὸς τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἡ “διάνοιά του ἐκ νεότητος διάκειται
ἐπὶ τὰ πονηρά”. Καὶ ἀφ’ ἑτέρου
τὶς διαφοροποιήσεις εἰς τὴν κατανομὴν τοῦ πλούτου καὶ τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν εἰς τὶς κοινωνίες
τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ὁ ἴδιος
ἀδίκως δημιουργεῖ, χρησιμοποιεῖ σὰν στελέχη καὶ ὄργανά
του ἀνθρώπους γνησίους ἀπογόνους ἐκείνων τῶν ἀρχικῶν
ἐχθρῶν τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ἀποσπάση τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ
τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι, κατὰ παραχώρησιν τοῦ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

