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¢ υστυχῶς φαίνεται νά ἐπιβεβαιώ-
νεται ἡ ἄποψη, πού ἔχει ὁ ἁπλός 

πολίτης, ὅτι ἡ «κωλοτούμπα» ἀποτελεῖ 
τήν πιό συνηθισμένη πρακτική τῶν ἐπαγ-
γελματιῶν τῆς πολιτικῆς.

Ὁ νέος πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσί-
πρας σέ ἐρώτησή του στή Βουλή τό 2010 
κατήγγελλε τήν «κάρτα τοῦ πολίτη», πού 
τότε μᾶς ἔφερνε ὁ ἀλήστου μνήμης Γιῶρ-
γος Παπανδρέου (Βλ. τήν ἐρώτηση Τσίπρα 
στή σσ. 14-15 τῆς Παρακαταθήκης)

Τώρα, πού ἔγινε πρωθυπουργός, κάνει 
στροφή 180 μοιρῶν (κοινῶς κωλοτούμπα) 
καί δηλώνει ἐπίσημα ὅτι ἡ «κάρτα τοῦ 
πολίτη» θά μᾶς λύσει ὅλα τά προβλήματα, 

ἀπό τή γραφειοκρατία μέχρι τήν πείνα, 
πού μαστίζει τόν φτωχοποιημένο ἑλληνικό 
λαό, λές καί δέν ὑπάρχουν ἄλλοι ἀποτε-
λεσματικοί καί ἀκίνδυνοι τρόποι γιά τήν 
ἀντιμετώπιση καί τῶν δύο.

Ἐπειδή τή λογική, πού μᾶς χάρισε 
ὁ Θεός, πρέπει νά τή χρησιμοποιοῦμε, 
ἐρωτοῦμε τά ἑξῆς ἁπλά:

1. Τί ἄλλαξε καί ἡ «κακή» κάρτα τοῦ 
2010 ἔγινε τώρα «καλή»;

2. Γιατί ὅλη αὐτή ἡ βιασύνη γιά τήν 
ἐπιβολή τῆς κάρτας; Γιατί πᾶνε νά τήν 
περάσουν σέ ἄσχετο νομοσχέδιο;

Μάλιστα ἔβαλαν τόν ὑφυπουργό 
Kατρούγκαλο, πανεπιστημιακό καί συ-
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νταγματολόγο, νά φέρει τό νομοσχέδιο 
στή Βουλή. Αὐτόν πού μιλοῦσε στούς 
ἀγανακτισμένους Ἕλληνες στήν πλατεία 
Συντάγματος ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας καί 
τῶν δικαιωμάτων τοῦ πολίτη, τά ὁποῖα ἡ 
πολιτεία ἐγγυᾶται διά τοῦ Συντάγματος.

3. Γιατί ξέχασαν τόσο γρήγορα τίς 
«ἀριστερές» τους εὐαισθησίες; Ἤ μήπως 
τίς θυμοῦνται ἐπιλεκτικά μόνον γιά τούς 
ὁμοφυλόφιλους καί γιά τούς λαθρομετα-
νάστες;

4. Τόσο εὔκολα καί γρήγορα ξέχασε ἡ 
ἀριστερά, ἡ ὁποία τώρα ἔγινε κυβέρνηση, 
τήν ὀδυνηρή ἐμπειρία ἀπό τά φακελώ-
ματα τοῦ παρελθόντος; Σέ σχέση μέ τά 
σύγχρονα φακελώματα τοῦ Big Brother, 
τά παλιά φαντάζουν ἱστορίες γιά παιδιά.

5. Μήπως ἐπιβεβαιώνεται αὐτό πού 
ἐφαρμόζει διεθνῶς τό «σύστημα», ὅτι δη-
λαδή πιό εὔκολα περνoῦν ἀντιλαϊκά μέτρα 
μέ μιά «ἀριστερή» κυβέρνηση καί ἀντε-
θνικά μέ μιά «δεξιά»; Οἱ ἐτικέτες, «δεξιά» 
καί «ἀριστερά» ἔχουν χάσει ἐν πολλοῖς τό 
νόημά τους. Σήμερα τό κεντρικό ζήτημα 
δέν εἶναι πῶς ὀνομάζεσαι, ἀλλ᾽ ἐάν ἀντι-
μάχεσαι ἤ ἄν προωθεῖς τήν ἰσοπεδωτική 
παγκοσμιοποίηση. Ἄν ἀπορρίπτεις ἤ ἄν 
εὐθυγραμμίζεσαι μέ τίς ντιρεκτίβες Λεσχῶν 
τύπου Μπίλντερμπεργκ, μέσῳ τῶν ὁποίων 
οἱ ἀδίστακτοι ὀλιγάρχες μεγαλοτραπεζίτες 
τοκογλύφοι οἰκοδομοῦν τή διαβόητη Νέα 
Τάξη Πραγμάτων.

Καί στό «Διά ταῦτα»: Ἐπειδή δέν ἔχει 
ἀλλάξει τίποτε σέ σχέση μέ τό παρελθόν, 
ἐμεῖς λέμε καί σήμερα «ΟΧΙ στήν κάρτα 
φακελώματος τοῦ πολίτη».

Μάλιστα σήμερα τό λέμε πιό δυνατά, 
ἐπειδή καί οἱ δυνατότητες τοῦ Big Brother 
γιά τό κακό ἔχουν αὐξηθεῖ καί θεριέψει.

Ἰσχύουν καί σήμερα ὅλες οἱ ἀποφά-
σεις καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Ἁ-
γίου Ὄρους γι᾽ αὐτό τό θέμα καί τά κα-
θοδηγητικά κείμενα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου 

τοῦ Ἁγιορείτου καί τῶν ἄλλων Πατέρων. 
Διαβάστε καί τήν μόλις ἐκδοθεῖσα νέα 
Ἀνακοίνωση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού 
ἐπαναβεβαιώνει ἐκείνη τοῦ 2011 ἐνα-
ντίον τῆς κάρτας (σσ. 11-12 Παρακα-
ταθήκης).

Τί ἄλλο περιμένουμε νά ἀκούσουμε γιά 
νά καταλάβουμε «ποῦ τό πᾶνε»; Βγῆκε τίς 
προάλλες ὁ γνωστός δισεκατομμυριοῦχος 
Μπίλυ Γκέιτς τῆς Microsoft καί ἐπανέ-
λαβε αὐτό, πού ἔλεγε καί ὁ Γιωργάκης 
Παπανδρέου, ὅτι «χρειαζόμαστε ἐπειγό-
ντως μιά παγκόσμια κυβέρνηση». Τί ἄλλο 
περιμένουμε; Στήν τελετή ἐπίδοσης τῶν 
μουσικῶν βραβείων Grammy’s (κάτι σάν 
τά Oscar στόν κινηματογράφο) ἔδωσαν 
ἐφέτος σέ ὅλους νά φορέσουν κέρατα (!). 
Θυμηθήκαμε αὐτό πού γράφει ὁ Ἅγιος 
Παΐσιος. Ἄν κάποιοι, λέγει, ἀντιληφθοῦν 
τά κέρατα, πού κουβαλάει στό ταγάρι του 
τό ταγκαλάκι, τούς καθησυχάζει λέγοντας 
ὅτι δέν εἶναι κέρατα ἀλλά μελιτζάνες!

Τό ὅτι δέν θέλουν ἐλεύθερους καί 
ὑπεύθυνους πολίτες εἶναι δεδομένο. Ἀλ-
λιῶς πῶς θά οἰκοδομήσουν τή Νέα Τάξη 
τοῦ Big Brother;

Τό ὅτι ὁ Χριστός καί ἡ ἀληθινή Του 
Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθοδοξία, τούς προξενοῦν 
φόβο καί ἀλλεργία εἶναι ἐπίσης δεδομένο. 
Τό ἴδιο ἀπεχθάνονται καί φοβοῦνται καί 
τήν παράδοση ἀγώνων αὐτῆς τῆς γωνιᾶς 
τῆς γῆς, πού λέγεται Ἑλλάδα.

Ἄς μή διαψεύσουμε, λοιπόν, τούς φό-
βους τους.

Ἄς χρησιμοποιήσουμε ὅλα τά μέσα πού 
ἔχουμε, καί τά πνευματικά καί τά νομικά 
καί τά πολιτικά, γιά νά πέσει καί πάλι 
στό κενό αὐτό, πού ἐδῶ καί τριάντα χρό-
νια (ἀπό τό 1986, μέ τόν Ἑνιαῖο Κωδικό 
Ἀριθμό Μητρώου, Ε.Κ.Α.Μ.) προσπαθοῦν 
νά περάσουν. Καί πάλι θά ἀποτύχουν!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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«Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ 
βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσά-
μενοι τόν καλόν τῆς Νηστείας ἀγῶνα· οἱ 
γάρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφα-
νοῦνται...»   (Στιχηρόν τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς 
τῆς Τυρινῆς)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλει-
τουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου 
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Εὐλογημένη, εὔδρομη, εἰρηνική καί 
ἀγλαόκαρπη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή!

Τό σάλπισμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας 
ἤχησε ἀνά τήν Χριστιανική Οἰκουμένη. Μέ 
τήν εἴσοδό μας εἰς τήν Ἁγία καί Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή ἔχει ἀνοίξει τό ἱερό στάδιο 
τῶν ἀρετῶν καί προσκαλοῦνται οἱ ἀθληταί 
νά εἰσέλθουν εἰς αὐτό μέ τήν ἐλεύθερη 
βούλησί τους, ἀβίαστα, μέ ἱερό ζῆλο καί 
προθυμία, μέ σταθερότητα καί ἀποφασι-
στικότητα, μέ πίστι καί ἐμπιστοσύνη στό 
Θεό καί μέ πόθο καί ἐνδιαφέρον γιά τή 
σωτηρία τῆς ψυχῆς τους.

Δέν εἶναι σάν τά συνήθη ἀθλητικά στά-
δια τό στάδιο τῶν ἀρετῶν. Ἐδῶ γυμνάζο-
νται μέ τή σωματική ἄσκησι, τή σωματική 
νηστεία, τά σώματα μέ τίς μετάνοιες καί 
τίς γονυκλισίες, μέ τήν ὀρθοστασία στήν 
προσευχή καί τήν ἀγρυπνία, ἀλλά πρω-
τίστως καί κυρίως κάνει τά πνευματικά 
της γυμνάσματα ἡ ψυχή.

Ἄς ἰδοῦμε πῶς περιγράφει αὐτόν τόν 
ἱερό καί πνευματικό ἀγῶνα ὁ ἱερός Ὑμνο-

γράφος στό στιχηρό τροπάριο τῶν Αἴνων 
πού προτάξαμε.

Ὁ στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἀγωνι-
στής τοῦ καλοῦ καί τῆς ἀρετῆς, φοράει 
καί ὁπλίζεται μέ τήν πανοπλία τοῦ Σταυ-
ροῦ, τό «ὅπλον εἰρήνης (καί) ἀήττητον 
τρόπαιον» καί μέ αὐτό ἀντιπαλαίει τόν 
ἀρχέκακο ἐχθρό διάβολο καί τά πονηρά 
πνεύματα. Περιθριγκώνεται μέ τήν δύναμι 
καί τήν Χάρι τοῦ Τιμίου Ζωηφόρου καί 
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. «Σταυροῦ τύπος, 
ἐχθροῖς τρόμος» ἔγραφε ἐπάνω του ὁ 
μνημιώδης Σταυρός τοῦ ἀρχιναυάρχου 
Ἀνδρέα Μιαούλη, τοῦ Ὑδραίου.

Ὁ Χριστιανός ἀγωνιστής ἔχει ὡς τεῖ-
χος ἄρρηκτο καί ἀκαταμάχητο τήν Πίστι, 
τήν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Πίστι, στό ὁποῖο 
τεῖχος προσκρούουν τά φαρμακερά βέ-
λη τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀπιστίας, τῆς ὅποιας 
αἱρέσεως, τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ, τῶν 
ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν καί ὅλων 
τῶν ὀργάνων τοῦ σκότους. Θωρακίζεται 
μέ τήν προσευχή, τήν νοερά καί καρδιακή 
προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν 
με», «Ὑπεραγία Θεοτόκε, βοήθει μοι». Μέ 
τήν Θεία Λατρεία καί τήν συμμετοχή στή 
Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν 
ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης τήν ἔχει ὡς ἄλλη 
περικεφαλαία, ἡ ὁποία τόν προστατεύει 
ἀπό τά κύματα τῆς κακίας, τῆς μοχθηρίας 
καί τῆς μισαδελφίας. Καί γι᾽ αὐτό ἠμπορεῖ 
νά σπλαγχνίζεται, νά ἐλεῆ, νά συμπάσχη 
καί νά ἀγαπᾶ. Ὁ μαχητής καί ἀγωνιστής 
τοῦ Χριστοῦ χρησιμοποιεῖ τήν νηστεία, 
σάν ἄλλο μαχαῖρι, γιά νά περικόπτη ἀπό 

ΑΣ ΑΠΟΔΥΘΟΥΜΕ ΜΕ ΖΗΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ*

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ

* Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος γιά τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή.
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τήν καρδιά κάθε κακία καί ρυπαρότητα. 
Καί ἔπειτα ἀπό αὐτόν τόν ἀδυσώπητο 
ἀγῶνα παίρνει «τόν ἀληθινόν στέφανον 
παρά τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως»· «οἱ γάρ νομίμως 
ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται».

Ὁ Χρυσορρήμων Πατήρ τῆς Ἐκκλησί-
ας μας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 
λέγει ὅτι ὁ πνευματικός ἀγώνας πρέπει 
νά εἶναι συνεχής καί ἀδιάκοπος: «Τοῦ 
πνευματικοῦ ἀγώνα τό εἶδος δέν ἀνέ-
χεται ἄοπλο ἀγωνιστή. Τότε σταματᾶ ἡ 
προετοιμασία τοῦ ἀγώνα, ὅταν κλείνη ἡ 
αὐλαία τῆς παρούσης ζωῆς. Καί κλείνει 
ἡ αὐλαία, ὅταν ἡ ψυχή ἐξέρχεται ἀπό τό 
σῶμα. Ὅσο, λοιπόν, βρισκόμαστε ἐδῶ, 
εἶναι ἀνάγκη νά πυγμαχοῦμε, κι ὅταν 
εἴμαστε στό σπίτι κι ὅταν εἴμαστε ἔξω 
στήν ἀγορά» (Ε.Π.Ε. 5, 240).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
«Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται· οἱ 

βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσά-
μενοι τόν καλόν τῆς Νηστείας ἀγῶνα».

Ἄς ἀποδυθοῦμε μέ ζῆλο καί προθυμία 

σ᾽ αὐτόν τόν ἱερό ἀγῶνα καί ἄς εἰσέλθωμε 
χωρίς δισταγμούς καί ἀναβολές στό ἀγωνι-
στικό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
Μέ ταπείνωσι καί ὑπομονή, μέ τήν σωμα-
τική καί πνευματική νηστεία, μέ μετάνοια 
καί ἀνάνηψι καί μέ σταθερή ἀπόφασι νά 
ἀκολουθήσωμε πιστά τίς θεῖες ἐντολές 
καί τό ἐγερτήριο ἀφυπνιστικό σάλπισμα 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί τότε μέσα ἀπό 
αὐτόν τόν ἱερό δίαυλο τῆς Ἁγίας Τεσσα-
ρακοστῆς θά ἐπιτευχθῆ ἡ κάθαρσις καί 
ὁ ἁγνισμός τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος 
μέ ἀποτέλεσμα νά προϋπαντήσωμε μέ 
ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς ψυχῆς καί 
νά προσκυνήσωμε «ψυχαῖς καθαραῖς καί 
ἀρρυπώτοις χείλεσι» τά Ἅγια Πάθη, τήν 
Ταφήν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καλή καί εὐλογημένη νηστεία. Καλή 
καί μεστή ἀπό θεῖες εὐλογίες καί δωρεές 
ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Καρυαί τῇ 18ῃ/31ῃ Δεκεμβρίου 2014
Ἀριθ. Πρωτ. Φ. 2/7/3012

Τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτῃ Παναγιότητι
Τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
Κυρίῳ κῳ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙῼ
Πανσεβάστῳ Πατρί ἡμῶν καί Δεσπότῃ
Εἰς Φανάριον

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα 

βαθυσεβάστως ἐν Κυρίῳ προσαγορεύομεν, 
ὑποβάλλοντες τό υἱϊκόν ἡμῶν σέβας καί 
τάς ταπεινάς εὐχάς διά τήν ἐπί θύραις 
ἐπιτολήν τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστό-
τητος τοῦ Κυρίου, νυχθημερόν μνημονεύ-
οντες τοῦ σεπτοῦ Ὑμῶν ὀνόματος ἐν ταῖς 
πρός Κύριον ταπειναῖς δεήσεσιν ἡμῶν.

Ἀξιωθέντες ἐγκαταβιοῦν εἰς τό ἱε-
ρόν τῆς Κυρίας Θεοτόκου Περιβόλιον, 
τελοῦντες τάς ἱεράς ἀκολουθίας ἤ ἀνα-
γινώσκοντες τά τῶν θεοφόρων πατέρων 

[ΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΑΙ] ΠΛΗΓΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΓΧΥΣΙΝ

Ἐπιστολή Ἱ. Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη
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συγγράμματα, ἄλλοτε μέν τιμῶντες τόν ἐν 
ἁγίοις ἱερομάρτυρα Κοσμᾶν τόν Πρῶτον 
καί τούς σύν Αὐτῷ, διότι μέ τήν ὁμολο-
γίαν καί τό αἷμα των «ἐτήρησαν ἄμωμον 
τήν Ἐκκλησίαν ἐκ τῆς πλάνης καί τῆς 
αἱρέσεως» «μή θελήσαντες συγκοινωνῆ-
σαι καί συμφρονῆσαι τοῖς Λατινόφροσι» 
(τροπάριον τρίτης ὠδῆς καί Κοντάκιον), 
ἄλλοτε δέ μετά τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ 
Ἁγιορείτου μακαρίζομεν τόν Ἅγιον Μάρ-
κον Ἐφέσου τόν Εὐγενικόν, διότι «ὤφθη 
ἀνένδοτος ταῖς τῶν ἐναντίων ἐπιφοραῖς, 
τῆς θείας πίστεως λυμαινομένης τοῖς πα-
ραχαράκταις Λατίνοις» (Δοξαστικόν μικροῦ 
ἑσπερινοῦ) καί ἄλλοτε ἀναγικώσκομεν 
τόν Ὅσιον Σιλουανόν ἀναβοῶντα: «Πόσον 
μακάριοι εἴμεθα οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, 
διότι ὁ Κύριος ἔδωκεν ἡμῖν τήν ζωήν ἐν 
Πνεύματι...Πιστεύω μόνον εἰς τήν ὀρθόδο-
ξον Ἐκκλησίαν, διότι εἰς Αὐτήν εὑρίσκεται 
ἡ χαρά τῆς σωτηρίας, ἥτις ἀποκτᾶται διά 
τῆς ταπεινώσεως ἐν Χριστῷ»!

Ἀνατραφέντες εἰς τήν πνευματικήν 
ταύτην παράδοσιν καί μελετῶντες τούς 
ἀγῶνας τῶν πάλαι τε καί ἐπ᾽ ἐσχάτων 
πατέρων διά τήν ἀκαινοτόμητον τῆς ἁγίας 
ἡμῶν Ἐκκλησίας πίστιν, δυσκολευόμεθα 
νά κατανοήσωμεν τά διατρέξαντα κατά τάς 
ἑορτίους ἡμέρας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου 
Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, 
τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, κατ᾽ αὐτήν τήν 
ἱερωτάτην στιγμήν τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, 
ἐξελθόντος ἐκ τοῦ ἱεροῦ βήματος διά νά 
δώσῃ λειτουργικόν ἀσπασμόν εἰς τόν ἐν-
δεδυμένον τό ὠμόφορον Πάπαν Ρώμης, 
ὅστις καί ἐν συνεχείᾳ ἀπήγγειλε τήν Κυ-
ριακήν προσευχήν!

᾽Ακροώμενοι τήν ἀνησυχίαν τῶν ἐ-
νασκουμένων ἐν τῇ Ἁγιωνύμῳ Πολιτείᾳ 
πατέρων καί ἀδελφῶν, ἐκφράζομεν τόν 
συνέχοντα ἡμᾶς προβληματισμόν, διότι 
τά ὡς ἄνω πληγώνουν τό ὀρθόδοξον 
δογματικόν καί λειτουργικόν αἴσθη-

μα καί προκαλοῦν σύγχυσιν εἰς τάς 
συνειδήσεις τῶν ἀνά τόν κόσμον χρι-
στιανῶν, ἐπαναλαμβανόμενα δέ δίδουν τήν 
αἴσθησιν ὅτι οὐδέν ὠφελοῦν ἀλλά μᾶλλον 
σκανδαλισμός γίνεται, δεδομένης τῆς στα-
σιμότητος τοῦ ἀπό δεκαετιῶν ἀρξαμένου 
θεολογικοῦ διαλόγου, ὥστε τό ὅραμα τῆς 
ἐν ἀληθείᾳ καί μιᾷ πίστει ἑνώσεως, νά 
φαντάζῃ ὡς ἀνέφικτος πραγματικότης, 
ὅτε δέ μάλιστα πολλοί Ρωμαιοκαθολικοί, 
ἀπογοητευμένοι ἐκ τῆς ἐκκοσμικεύσεως 
τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἐμφορουμένης ἐκ 
τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν τοῦ παπισμοῦ, 
ἀναζητοῦν διέξοδον εἰς τήν Ὀρθόδοξον 
Ἐκκλησίαν.

Ὡς Ἱερά Κοινότης, Παναγιώτατε, ἐθε-
ωρήσαμεν υἱϊκόν ὄφλημα ἵνα μεταφέρωμεν 
τήν ἀγωνίαν ἡμῶν, ἐπιποθούντων ἵνα πα-
ραμείνῃ ἀπαρασάλευτος ἡ ἐκκλησιαστική 
ἑνότης τῶν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξων καί 
αὐτοῦ τούτου τοῦ ἁγιορειτικοῦ Σώματος, 
διότι, δέν ἀποκρύπτομεν ὅτι ἰδιαιτέρως 
μᾶς θλίβει καί ἀνησυχεῖ τό ἐνδεχόμενον 
ἀναβιώσεως τῶν ἐνταῦθα πρό πεντηκο-
νταετίας διαδραματισθέντων γεγονότων, 
τά ὁποῖα βεβαίως καί ἀπευχόμεθα, ὑφι-
στάμενοι εἰσέτι τάς ὀδυνηράς συνεπείας 
αὐτῶν, ὡς ἄλλοστε ἀνεφέρθη Ὑμῖν καί 
διά τοῦ ὑπ᾽ ἀρ. Φ2/7/1679/18.7.2014 ἱερο-
κοινοτικοῦ ἡμῶν γράμματος.

Γινώσκοντες τό βαρύ φορτίον, τό ὁ-
ποῖον ἐπωμίζεσθε, ὑποβάλλομεν ταῦτα 
μετά πόνου καί συνοχῆς καρδίας, υἱϊκῶς 
παρακαλοῦντες ὅπως πατρικῶς φροντί-
σητε ἵνα ἀναπαύητε τάς συνειδήσεις τῶν 
ἀδελφῶν ἡμῶν, «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθα-
νε», ἐξαιτούμενοι τάς πατριαρχικάς Ὑμῶν 
εὐχάς καί κατασπαζόμενοι βαθυσεβάστως 
τήν Τιμίαν Ὑμῶν Δεξιάν

Ἅπαντες οἱ  ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρό-
σωποι καί Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν 
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ῎Αθω.
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ΓΝΩΜΕΣ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

 • Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης 
(13.1.2015 ἔγινε ἡ ἁγιοκατάταξη): «Οἱ Ἅγιοι 
Πατέρες κάτι ἤξεραν καί ἀπαγόρευσαν τίς 
σχέσεις μέ αἱρετικό. Σήμερα λένε: “Ὄχι 
μόνο μέ αἱρετικό ἀλλά καί μέ Βουδδιστή 
καί μέ πυρολάτρη καί μέ δαιμονολάτρη νά 
συμπροσευχηθοῦμε. Πρέπει νά βρίσκωνται 
στίς συμπροσευχές τους καί στά συνέδρια 
καί οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶναι μία παρουσία”. 
Τί παρουσία; Τά λύνουν ὅλα μέ τή λογι-
κή καί δικαιολογοῦν τά ἀδικαιολόγητα. 
Τό εὐρωπαϊκό πνεῦμα νομίζει ὅτι καί τά 
πνευματικά θέματα μποροῦν νά μποῦν 
στήν Κοινή Ἀγορά. Μερικοί ἀπό τούς 
Ὀρθοδόξους πού ἔχουν ἐλαφρότητα καί 
θέλουν νά κάνουν προβολή, “Ἱεραποστο-
λή”, συγκαλοῦν συνέδρια μέ ἑτεροδόξους, 
γιά νά γίνεται ντόρος καί νομίζουν ὅτι θά 
προβάλουν ἔτσι τήν Ὀρθοδοξία μέ τό νά 
γίνουν δηλαδή ταραμοσαλάτα μέ τούς 
κακοδόξους» (Ἀπό τό βιβλίο: «Μέ πόνο 
καί ἀγάπη γιά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο», 
Λόγοι Α´, σσ. 347-349)

• Γέρων Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος 
(†1989): Σέ ἐπιστολή του πρός τόν πα-
τριάρχη Ἀθηναγόρα: «Πῶς εἶναι δυνατόν 
ὁ αἱρετικός Πάπας νά εἶναι ὁ Πρῶτος 
Ἐπί σκοπος τῆς Χριστιανοσύνης καί Ὑ-
μεῖς ὁ δεύτερος;  Πότε ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν 
συνηρίθμησεν ὁμοῦ μετά τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐπισκόπων τούς Ἐπισκόπους τῶν αἱρετι-
κῶν; Δογματικῆς καί κανονικῆς ἀκριβείας 
γλῶσσαν ὁμιλεῖτε ἤ εὐελίκτου διπλωμα-
τικῆς ὑποκρισίας; Ἐπίσκοπος εἶσθε ἤ 
διπλωμάτης;  Πῶς δ᾽ ἀκόμη εἶναι δυνατόν 

νά αἴρωνται αἱ κανονικαί τῆς Ἐκκλησίας 
ποιναί, ὅ ταν τό ἀντικείμενον αὐτῶν (ἡ 
αἵρεσις) οὐ μόνον ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχῃ, 
ἀλλά καί αἰσίως αὔξεται καί μεγενθύνεται 
καί γαυριᾶ;» (http:www.impanto kratoros.
gr/οE59AοBF.el.aspx).

 • Γέρων Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης: «Πα-
πικοί, Προτεστάνται, Χιλιασταί, Μασῶνοι, 
Ἑνωτικοί, Οἰκουμενισταί, καί κάθε ἄλλη 
“ρίζα πικρίας”, ὅλοι αὐτοί “μίαν γνώμην 
ἔχουσι, καί τήν δύναμιν καί τήν ἐξουσίαν 
αὐτῶν τῷ Θηρίῳ διδόασιν. Οὗτοι μετά 
τοῦ Ἀρνίου πολεμήσουσι, καί τό Ἀρνίον 
νικήσει αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων ἐστι 
καί Βασιλεύς βασιλέων, καί οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
κλητοί καί ἐκλεκτοί καί πιστοί” (Ἀποκ. 
17, 13).

» Φρονοῦμεν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δέν ἔχει 
καμμία θέση ἀνάμεσα σ᾽ αὐτό τό συνον-
θύλευμα τῶν πλανῶν καί τῶν αἱρέσεων. 
Αὐτό τό δόλιο “οἰκουμενικό” κατασκεύ-
ασμα δέν ἀποσκοπεῖ στήν ἀναζήτηση 
τῆς ἀληθείας, ἀλλά κατά τόν π. Χαρά-
λαμπον Βασιλόπουλον “εἶναι ἕνα ἀνακά-
τεμα ἀφανισμοῦ τῆς Ἀληθείας. Εἶναι μία 
προσπάθεια ὄχι νά  βροῦν τήν ἀλήθεια 
οἱ πλανεμένοι, ἀλλά νά τήν χάσουν καί 
ἐκεῖνοι πού τήν ἔχουν, ἐκεῖνοι δηλαδή 
πού πιστεύουν στήν Μία, Ἁγία, Καθολική 
καί Ἀποστολική Ἐκκλησία”». (http://www.
impantokratoros.gr/C9FEDA67.el.aspx).

(Ἀπό τό ὁμολογιακό περιοδικό: Ἅγιον 
Ὄρος, Διαχρονική μαρτυρία στούς ἀγῶνες 
ὑπέρ τῆς πίστεως, ἔκδοση Ἁγιορειτῶν 
Πατέρων, Ἅγιον Ὄρος 2014, σσ.90-92.)

«Μετά λύπης μου ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει,
δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό.

Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα,
ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει.»

(Ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Παϊσίου πρός τόν Οἰκ. Πατριάρχη Ἀθηναγόρα)
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Ἡ μαζική μετανάστευση εἶναι ἕνα φαι-
νόμενο τοῦ ὁποίου τά αἴτια ἐξακολουθοῦν 
νά κρύβονται ἔξυπνα ἀπό τό σύστημα, 
καί ἡ πολυπολιτισμική προπαγάνδα 
προσπαθεῖ ψευδῶς νά τήν παρουσιάσει 
ὡς ἀναπόφευκτη.

Μέ αὐτό τό ἄρθρο σκοπεύουμε νά 
ἀποδείξουμε μιά γιά πάντα, ὅτι δέν εἶ-
ναι ἕνα αὐθόρμητο φαινόμενο. Αὐτό πού 
θέλουν νά ἐμφανίσουν ὡς ἕνα «ἀναπό-
φευκτο ἀποτέλεσμα τῆς ἱστορίας», 
εἶναι στήν πραγματικότητα ἕνα σχέδιο 
μελετημένο γύρω ἀπό ἕνα τραπέζι καί 
προετοιμασμένο ἐδῶ καί δεκαετίες, γιά 
νά καταστρέψει ἐντελῶς τό πρόσωπο τῆς 
Γηραίας Ἠπείρου.

• Ἡ Πανευρώπη
Λίγοι ἄνθρωποι γνωρίζουν ὅτι ἕνας 

ἀπό τούς βασικούς ἐμπνευστές τῆς δια-
δικασίας τῆς εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλήρωσης, 
ἦταν ἐπίσης ὁ ἄνθρωπος πού σχεδίασε 
τήν προγραμματισμένη γενοκτονία τῶν 
λαῶν τῆς Εὐρώπης.

Πρόκειται γιά ἕνα σκοτεινό πρόσωπο, 
τοῦ ὁποίου οἱ μάζες ἀγνοοῦν τήν ὕπαρ-
ξη, ἀλλά οἱ ἰσχυροί τόν θεωροῦν ὡς τόν 
ἱδρυτή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Τό 
ὄνομά του εἶναι Richard Coudenhove- 
Kalergi (1894-1972). Ὁ πατέρας του ἦταν 
ὁ Αὐστριακός διπλωμάτης Heinrich von 
Coudenhove-Kalergi (μέ κάποιες ρίζες 
ἀπό τήν βυζαντινή οἰκογένεια τῶν Καλ-
λέργηδων) καί ἡ μητέρα του ἡ Γιαπωνέζα 
Mitsuko Aoyama. Ὁ Kalergi λοιπόν, ἔχο-
ντας στενές ἐπαφές μέ ὅλη τήν εὐρωπα-

ϊκή ἀριστοκρατία καί τούς Εὐρωπαίους 
πολιτικούς, ἐξ αἰτίας τῶν διασυνδέσεων 
τοῦ ἀριστοκράτη-διπλωμάτη πατέρα του, 
κινούμενος στά παρασκήνια, μακριά ἀπό 
τά φῶτα τῆς δημοσιότητας, κατάφερε νά 
προσελκύσει στά σχέδιά του τούς πιό 
σημαντικούς ἀρχηγούς κρατῶν, κάνοντάς 
τους ὑποστηρικτές καί συνεργάτες του 
στό «ἔργο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης».

Τό 1922 ἵδρυσε τό κίνημα «Πανευ-
ρώπη» στή Βιέννη, πού στόχευε στή δη-
μιουργία μιᾶς Νέας Παγκόσμιας Τάξης, 
βασισμένης σέ μιά ὁμοσπονδία τῶν ἐθνῶν 
ὑπό τήν ἡγεσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. 
Ἡ Εὐρωπαϊκή ἑνοποίηση θά ἀποτελοῦσε 
τό πρῶτο βῆμα γιά τήν δημιουργία μιᾶς 
παγκόσμιας κυβέρνησης. Μεταξύ τῶν 
πρώτων ὀπαδῶν του συγκαταλέγονται 
οἱ Τσέχοι πολιτικοί Tomáš Masaryk καί 
Edvard Beneš καθώς καί ὁ τραπεζίτης 
Max Warburg, ὁ ὁποῖος διέθεσε τά πρῶτα 
60.000 μάρκα. Ὁ Αὐστριακός καγκελάρι-
ος Ignaz Seipel καί ὁ ἑπόμενος πρόεδρος 
τῆς Αὐστρίας Karl Renner ἀνέλαβαν στήν 
συνέχεια ὑπεύθυνοι γιά τήν καθοδήγηση 
τοῦ κινήματος τῆς «Πανευρώπης». Ἀργό-
τερα θά προσφέρουν τήν βοήθειά τους 
Γάλλοι πολιτικοί, ὅπως ὁ Léon Bloom, 
ὁ Aristide Briand, ὁ Ἰταλός πολιτικός 
Alcide De Gasperi καί ἄλλοι.

Μέ τήν ἄνοδο τοῦ Φασισμοῦ στήν 
Εὐρώπη, τό σχέδιο τίθεται ὑπό νάρκωση, 
καί ἡ «Πανευρωπαϊκή» κίνηση ἀναγκά-
ζεται νά διαλυθεῖ, ἀλλά μετά ἀπό τόν 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ὁ Kalergi, 
χάρη σέ μιά ξέφρενη καί ἀκούραστη δρα-

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ COUDENHOVE-KALERGI:
Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ*

* Ἄρθρο ἀπό τό theodotus.blogspot.gr, 22 Δεκεμβρίου 2012.
Μετάφραση-ἐπιμέλεια ἀπό τά ἰταλικά (ἱστοσελίδα Identità): Ἐλευθέριος Ἀναστασιάδης
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στηριότητα, καθώς καί τήν ὑποστήριξη 
τοῦ Winston Churchill (Τσῶρτσιλ), τῆς 
ἰουδαϊκῆς μασονικῆς στοᾶς B’nai B’rith 
καί σημαντικῶν ἐφημερίδων, ὅπως οἱ New 
York Times, καταφέρνει τό σχέδιό του νά 
γίνει ἀποδεκτό ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν 
Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Στήν συνέχεια ἡ 
CIA ἀναλαμβάνει τήν ἀποπεράτωση τοῦ 
σχεδίου τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης.

• Ἡ πεμπτουσία τοῦ σχεδίου Kalergi.
Στό βιβλίο του «Praktischer Idealismus» 

(Πρακτικός Ἰδεαλισμός) ὁ Kalergi δη-
λώνει ὅτι οἱ κάτοικοι τῶν μελλοντικῶν 
«Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης» δέν 
θά εἶναι οἱ παλαιοί λαοί τῆς Γηραιᾶς 
Ἠπείρου, ἀλλά ἕνα εἶδος ὑπανθρώπων 
πού θά προέρχονται ἀπό ἐπιμιξία. Δηλώ-
νει ξεκάθαρα ὅτι θά πρέπει οἱ λαοί τῆς 
Εὐρώπης νά διασταυρωθοῦν μέ ἀσιατικές 
καί ἔγχρωμες φυλές, ἔτσι ὥστε νά δημι-
ουργηθεῖ ἕνα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς 
ποιότητα καί εὔκολα ἐλεγχόμενο ἀπό τήν 
ἄρχουσα τάξη.

Ὁ Kalergi διακηρύσσει τήν κατάργηση 
τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν 
λαῶν καί, στή συνέχεια, τήν ἐξάλειψη τῶν 
ἐθνῶν μέσῳ τῶν ἐθνοτικῶν αὐτονομιστικῶν 
κινημάτων ἤ τήν μαζική μετανάστευση. 
Προκειμένου ἡ Εὐρώπη νά εἶναι ἐλεγ-
χόμενη ἀπό μία ἐλίτ, θέλει νά μετατρέ-
ψει τούς ὁμοιογενεῖς λαούς σέ μία μικτή 
φυλή μαύρων, λευκῶν, καί ᾽Ασιατῶν. 
Ποιά ὅμως εἶναι αὐτή ἡ ἐλίτ; Ὁ Kalergi 
εἶναι ἰδιαίτερα διαφωτιστικός ἐπ᾽ αὐτοῦ: 
«Ὁ ἄνθρωπος τοῦ μέλλοντος θά εἶναι 
μικτῆς φυλετικῆς καταγωγῆς. Οἱ φυλές 
καί οἱ τάξεις τοῦ σήμερα θά ἐξαφανισθοῦν 

σταδιακά λόγῳ τῆς ἐξάλειψης τοῦ χώρου, 
τοῦ χρόνου καί τῆς προκατάληψης. Ἡ 
εὐρωασιατική-νεγροειδής φυλή τοῦ μέλ-
λοντος, ὅμοια στήν ἐμφάνισή της μέ τούς 
ἀρχαίους Αἰγυπτίους, θά ἀντικαταστήσει 
τήν διαφορετικότητα τῶν λαῶν καί τήν 
διαφορετικότητα τῶν ἀτόμων. Ἀντί τῆς 
καταστροφῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἰουδαϊ-
σμοῦ, ἡ Εὐρώπη, ἐνάντια στήν θέλησή 
της, ἐξευγένισε καί μόρφωσε αὐτόν τόν 
λαό, ὁδηγώντας τον στό μελλοντικό του 
στάτους ὡς ἡγετικό ἔθνος διαμέσου αὐτῆς 
τῆς τεχνητῆς ἐξελικτικῆς διαδικασίας. Δέν 
προξενεῖ κατάπληξη ὅτι αὐτός ὁ λαός, 
πού δραπέτευσε ἀπό τά Γκέττο-φυλακές, 
ἐξελίχθηκε σέ μιά πνευματική ἀριστοκρα-
τία τῆς Εὐρώπης. Συνεπῶς ἡ εὐσπλαχνι-
κή πρόνοια ἔδωσε στήν Εὐρώπη μιά νέα 
φυλή ἀριστοκρατίας μέ τή χάρη τοῦ 
πνεύματος. Αὐτό συνέβη τή στιγμή πού 
ἡ Εὐρωπαϊκή φεουδαρχική ἀριστοκρατία 
κατέπεσε, λόγῳ τῆς χειραφέτησης τῶν 
Ἰουδαίων [ἐννοεῖται μέ τίς διαταγές καί τά 
μέτρα πού πῆρε ἡ γαλλική ἐπανάσταση]».

Ἄν καί κανένα σχολικό βιβλίο δέν μι-
λᾶ γιά τόν Kalergi, οἱ ἰδέες του εἶναι οἱ 
κατευθυντήριες ἀρχές τῆς σημερινῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἡ πεποίθηση 
ὅτι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης θά πρέπει νά 
ἀναμιχθοῦν μέ Ἀφρικανούς καί Ἀσιάτες, 
γιά νά καταστραφεῖ ἡ ταυτότητα καί νά 
δημιουργηθεῖ μιά ἑνιαία φυλή μιγάδων, 
εἶναι ἡ βάση ὅλων τῶν κοινοτικῶν πο-
λιτικῶν πού στοχεύουν στήν ἔνταξη καί 
τήν προστασία τῶν μειονοτήτων. Αὐτό 
δέν γίνεται γιά ἀνθρωπιστικούς λόγους, 
ἀλλά ἐξαιτίας ὁδηγιῶν πού ἔχουν ἐκδο-
θεῖ μέ ἀδίστακτη ἀποφασιστικότητα, γιά 

«Ὁ κόσμος εἶναι ἐπικίνδυνος, ὄχι μόνο ἐξ αἰτίας αὐτῶν πού κάνουν τό κακό,
ἀλλ᾽ ἐξ αἰτίας καί ἐκείνων πού τούς κοιτάζουν χωρίς νά κάνουν τίποτε»

(Ἀπό τό διαδίκτυο)
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νά ἐπιτευχθεῖ ἡ μεγαλύτερη γενοκτονία 
στήν ἱστορία.

Πρός τιμήν του ἱδρύθηκε τό εὐρω-
παϊκό βραβεῖο Coudenhove-Kalergi, μέ 
τό ὁποῖο βραβεύονται κάθε δύο χρόνια 
οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν διαπρέψει 
στήν προώθηση τοῦ ἐγκληματικοῦ σχεδί-
ου του. Μεταξύ αὐτῶν πού βραβεύτηκαν 
εἶναι ἡ Angela Merkel καί ὁ Herman Van 
Rompuy.*

Ἡ προτροπή σέ γενοκτονία ἀποτελεῖ 
ἐπίσης τήν βάση τῶν συνεχῶν ἐκκλήσεων 
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, γιά νά γίνουν δεκτά 
ἑκατομμύρια μεταναστῶν, ἔτσι ὥστε νά 
ἀντισταθμιστεῖ τό χαμηλό ποσοστό γεννή-
σεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Σύμφωνα 
μέ μία ἔκθεση πού δημοσιεύθηκε στίς ἀρ-
χές τῆς νέας χιλιετίας, τόν Ἰανουάριο τοῦ 
2000, στήν ἀναφορά «Population division» 
τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν στή Νέα Ὑόρκη, 
μέ τίτλο «Μετανάστευση ἀντικατάστασης: 
Μία λύση γιά τήν μείωση καί γήρανση 
τοῦ πληθυσμοῦ», ἡ Εὐρώπη θά ἔχει ἀ-
νάγκη ἕως τό 2015 ἀπό 159.000.000 
μετανάστες. Ἀναρωτιέται κανείς, πῶς 
θά ἦταν δυνατό νά γίνουν τόσο ἀκριβεῖς 
ἐκτιμήσεις γιά τή μετανάστευση, ἄν δέν 
ἦταν ἕνα προμελετημένο σχέδιο. Εἶναι 
βέβαιο ὅτι τό χαμηλό ποσοστό γεννήσεων 
θά μποροῦσε εὔκολα νά ἀντιστραφεῖ μέσῳ 
τῶν κατάλληλων μέτρων γιά τήν στήριξη 
τῶν οἰκογενειῶν. Εἶναι ἐξίσου σαφές, ὅτι 
δέν εἶναι μέ τήν συμβολή ξένων γονιδίων 
πού θά προστατευθεῖ ἡ γενετική κλη-
ρονομιά τῆς Εὐρώπης, ἀλλά ὅτι μέ αὐτό 
τόν τρόπο ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐξαφάνισή 
της. Ὁ μοναδικός σκοπός αὐτῶν τῶν μέ-
τρων εἶναι νά στρεβλώσει ἐντελῶς ἕναν 

λαό, νά τόν μετατρέψει σέ ἕνα σύνολο 
ἀτόμων χωρίς καμμία ἐθνική, ἱστορι-
κή καί πολιτισμική συνοχή. Ἐν ὀλίγοις, 
οἱ θέσεις τοῦ σχεδίου Kalergi ἦταν καί 
ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ἡ βάση τῶν ἐπι-
σήμων πολιτικῶν τῶν κυβερνήσεων, πού 
ἀποσκοποῦν στήν γενοκτονία τῶν λαῶν 
τῆς Εὐρώπης, μέσῳ τῆς μαζικῆς μετανά-
στευσης. Ὁ G. Brock Chisholm, πρώην 
διευθυντής τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ 
Ὑγείας (WHO), ἀποδεικνύει ὅτι ἔχει μάθει 
καλά τό μάθημα τοῦ Kalergi, ὅταν λέει: 
«Αὐτό πού σέ ὅλους τούς τόπους οἱ 
ἄνθρωποι πρέπει νά κάνουν εἶναι νά 
ἐφαρμόσουν τόν περιορισμό τῶν γεν-
νήσεων καί νά τελοῦν μικτούς γάμους 
(μεταξύ διαφορετικῶν φυλῶν), καί αὐτό 
μέ σκοπό νά δημιουργηθεῖ μιά ἑνιαία 
φυλή σέ ἕνα κόσμο πού θά κατευθύ-
νεται ἀπό μιά κεντρική ἀρχή».

• Συμπεράσματα
Ἄν κοιτάξουμε γύρω μας, τό σχέδιο τοῦ 

Kalergi φαίνεται νά ὑλοποιεῖται πλήρως. 
Εἴμαστε ἀντιμέτωποι μέ μία πραγματική 
τριτοκοσμοποίηση τῆς Εὐρώπης. Ἡ μά-
στιγα τῆς ἐπιμειξίας παράγει κάθε χρόνο 
χιλιάδες νέα ἄτομα μιγάδες: «Τά παιδιά 
τοῦ Kalergi». Ὑπό τήν διπλή πίεση τῆς 
παραπληροφόρησης καί τήν ἀνθρωπιστική 
ἀποβλάκωση, πού καλλιεργεῖται ἀπό τά 
μέσα μαζικῆς πληροφόρησης, διδάσκε-
ται στούς Εὐρωπαίους νά ἀπαρνηθοῦν 
τήν καταγωγή τους, νά ἀπαρνηθοῦν τήν 
ἐθνική τους ταυτότητα.

Οἱ ὑποστηρικτές τῆς παγκοσμιοποίη-
σης προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι, τό νά 
ἀπαρνηθοῦμε τήν ταυτότητά μας εἶναι μία 

* Σημ. «Π»: Ἀπό τούς Ἕλληνες πολιτικούς τό ἴδιο βραβεῖο ἔλαβε δύο φορές (1978 καί 
1980) ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Τσάτσος. Ὁ Coudenhove-Kalergi 
ἦταν ὁ πρῶτος πού ἔλαβε τό 1950 τό βραβεῖο τοῦ Καρλομάγνου, τό ὁποῖο τό 1978 ἐδόθη καί 
στόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ.
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προοδευτική καί ἀνθρωπιστική πράξη, ὅτι 
ὁ «ρατσισμός» εἶναι λάθος, ἀλλά μόνο καί 
μόνο ἐπειδή θέλουν νά μᾶς κάνουν ὅλους 
τυφλούς καταναλωτές. Εἶναι περισσότερο 
ἀπό ποτέ ἀναγκαῖο σέ αὐτούς τούς και-
ρούς νά ἀντιδράσουμε στά ψέματα τοῦ 
συστήματος, νά ἀφυπνιστεῖ τό πνεῦμα 
τῆς ἐξέγερσης στούς Εὐρωπαίους. Θά 
πρέπει νά τεθεῖ μπροστά στά μάτια ὅλων 
τό γεγονός ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνταξη 
ἰσοδυναμεῖ μέ γενοκτονία. Δέν ἔχουμε 
ἄλλη ἐπιλογή, ἡ ἐναλλακτική λύση εἶναι 
ἡ ἐθνική αὐτοκτονία.

Σημείωση τοῦ μεταφραστῆ: Ἄν καί 
τά αἴτια τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν τοῦ 
Kalergi δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν ἰδιαίτερα, 
ὡστόσο θά προσπαθήσουμε νά ἀπαντή-
σουμε σέ ἕνα ἐρώτημα, πού σίγουρα θά δι-
αμορφώθηκε στό μυαλό τῶν ἀναγνωστῶν: 
Γιατί ἕνας Εὐρωπαῖος ἀριστοκράτης μέ 
Φλαμανδικές, Πολωνικές, Ἑλληνικές-Βυζα-
ντινές ρίζες, ἀκόμη καί μέ αἷμα Σαμουράϊ 

στίς φλέβες του (ἀπό τήν μητέρα του) 
ἔγινε φορέας τέτοιων σχεδίων καί ὄργανο 
στά χέρια σκοτεινῶν δυνάμεων; Οἱ λόγοι, 
κατά τήν γνώμη μας, εἶναι πολλαπλοί: 
ἰδιοσυγκρασιακοί, ψυχολογικοί καί... γυ-
ναικείων ἐπιδράσεων.

Παρατηροῦμε λοιπόν μία προσωπι-
κότητα μέ ἔντονα σνόμπ συμπεριφορές, 
ὑπεροψία, καί ἕναν, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ὁ 
ὅρος, «ἐκφυλισμένο ἐλιτισμό». Ἐπίσης, 
τό γεγονός ὅτι ἡ μητέρα του ἦταν Ἀσιά-
τισσα, ἴσως τοῦ δημιούργησε ἐσωτερικές 
συγκρούσεις καί ἀπωθημένα, κάτι πού 
μπορεῖ νά συμβεῖ σέ ἄτομα μέ τέτοια ἰδι-
οσυγκρασία. Ὅμως ὁ πιό ἀποφασιστικός 
παράγοντας πρέπει νά ἦταν ἡ «κατάλ-
ληλη ἔφηβη», πού ὅλως τυχαίως φυσικά 
βρέθηκε δίπλα του, καί ἔγινε ἡ πρώτη 
γυναίκα του (σέ ἡλικία 13 ἐτῶν): ἡ 
ἰουδαία Ida Roland, πού ἀργότερα θά 
γίνει φημισμένη ἠθοποιός. Περιβάλλοντα 
καί ἐπιρροές πολύ ἰδιαίτερες...

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ 
δύο τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος 
ἀπό τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς δύο 
τραπεζικούς λογαριασμούς, πού ἀναγράφονται κατωτέρω:

Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.
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 ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
 ΑΘΩ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ. 2/7/463 Καρυαί τῇ 3ῃ / 16ῃ Μαρτίου 2015

 Ἐξοχώτατον
 Ἀναπληρωτήν ῾Υπουργόν
 Διοικητικῆς Μεταρρυθμίσεως
 κύριον Γεώργιον Κατρούγκαλον
 Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15
 106 74 Ἀθήνας

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

Διὰ τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγίστου ἡμῶν γράμματος ἔχομεν τήν τιμήν νά 
ὑποβάλωμεν τάς ἐνθέρμους εὐχάς τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων Σας.

Πληροφορηθέντες τήν πρόθεσιν τῆς κυβερνήσεως διά τήν ὑλοποίησιν τῆς 
ἠλεκτρονικῆς  «Κάρτας τοῦ Πολίτη», μέ διακηρυσσόμενον στόχον τήν πάταξιν τῆς 
γραφειοκρατίας καί τήν ἀντιμετώπισιν τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἐπιθυμοῦμεν 
ὅπως ἐκφράσωμεν τήν ἀνησυχίαν ἡμῶν διά τόν ἀπειλούμενον ἔλεγχον εὐαισθήτων 
προσωπικῶν δεδομένων καί τήν δυνατότητα παραβιάσεως καί προσβολῆς τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν.

Παρακαλοῦμεν θερμῶς νά λάβητε ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἡ ἠλεκτρονικὴ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» 
ὑποβαθμίζει τήν προσωπικότητα τῶν πολιτῶν μέ τήν ταύτισίν των μέ ἕνα ἀριθμόν τοῦ 
συστήματος διακυβερνήσεως καί οὐσιαστικῶς προσβάλλει τήν θεόσδοτον ἐλευθερίαν 
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι τόν ἄνωθεν φωτισμόν καί σκέπην τῆς Κυρίας Θεοτόκου, 
καί ἐλπίζοντες ὅτι ἡ ἔντιμος Ἑλληνική Κυβέρνησις θά ἀναθεωρήσῃ τήν ἔκδοσιν τῆς 
«Κάρτας τοῦ Πολίτη», διατελοῦμεν μετά τιμῆς

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω

 §EME «OXI» CTHN KAPTA T¥ ¶O§ITH* 
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, 16.3.2015: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

* Ἡ «Π» κάνει ἐδῶ (σσ. 11-16) ἕνα μικρό «Ἀφιέρωμα» στήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», γιά νά 
ἐνημερωθοῦν οἱ ἀναγνῶστες της μέ κείμενα σύγχρονα καί λίγο παλαιότερα, τά ὁποῖα ὅμως 
ἰσχύουν καί σήμερα ἀπαραλλάκτως.
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Καρυαί τῇ 22.4/5.5.2011

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου καταθέσε-
ως στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχε-
δίου «Γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση» 
καί τήν ἀπορρέουσα ἐκ τούτου μελλοντική 
ἔκδοσι τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ἡ Ἱερά 
Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιθυμεῖ νά 
ἐπισημάνει τά ἀκόλουθα:

῾Η «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ταυτοποιεῖ 
τήν προσωπικότητα τοῦ πολίτη καί τόν 
μετατρέπει σέ ἕνα ἀριθμό τοῦ συστή-
ματος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσε-
ως. Ὅλοι οἱ πολίτες ἐντάσσονται πλέον 
σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα, τό ὁποῖο 
ἐλέγχει καί ἐπεξεργάζεται τά στοιχεῖα 
τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς (οἰκονομική 
δραστηριότης, θέματα ὑγείας, ἐργασίας, 
κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς κ.λπ.), καταρ-
γώντας οὐσιαστικά τίς προσωπικές 
τους ἐλευθερίες.

Ἐπειδή τό σύστημα αὐτό ἔχει τήν 
δυνατότητα νά μετεξελίσσεται εὔκολα, 
θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος 
γιά τούς Χριστιανούς νά παραβιάζεται 
ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους 
συνειδήσεως, στερώντας τους τήν δυνα-
τότητα νά ὁμολογοῦν ἐλεύθερα τήν πίστι 
τους καί νά κηρύσσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ. Ἐπειδή μάλιστα ἡ ἐξουσία χρή-
σεως τοῦ συστήματος αὐτοῦ παραδίδεται 
σέ φορεῖς ἀκαθόριστους ὡς πρός τόν 
δημόσιο ἤ ἰδιωτικό τους χαρακτήρα καί 

τούς δίδεται ἡ εὐχέρεια νά προσθαφαι-
ρεθοῦν στήν Κάρτα δεδομένα, ὑπάρχει τό 
ἐνδεχόμενο ἀκόμη καί τῆς ἀνεπίγνωστης 
ἐκ μέρους τῶν πιστῶν χρήσεως ἀντιχρι-
στιανικῶν συμβόλων.

Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους ἡ 
Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκφράζει 
τήν ἔντονη ἀνησυχία της καί ὑποβάλ-
λει θερμή παράκλησι πρός τήν Ἑλληνική 
Κυβέρνησι νά μή προχωρήση στήν ἔκ-
δοσι τῆς ἠλεκτρονικῆς «Κάρτας τοῦ 
Πολίτη», συνιστᾶ δέ στούς χριστιανούς 
νά χρησιμοποιοῦν τά συμβατικά μέσα 
ταυτοποιήσεώς τους. Ἡ ὑποχρεωτική 
ἐπιβολή τοιούτου εἴδους Κάρτας μᾶς 
εὑρίσκει ἀντιθέτους.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν λησμο-
νοῦμε ὅτι «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ 
κόσμῳ», καί ὅτι ὁ Χριστός «νενίκηκε τόν 
κόσμον»· τοῦτο ὅμως δέν συνεπάγεται καί 
τήν συμφωνία μας σέ ὑποχρεωτικές καί 
ἀνελεύθερες πρακτικές. Εὐχόμεθα ὁλο-
ψύχως ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Προστάτις 
καί Ἔφορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νά δίδη 
στόν εὐλαβῆ λαό τῆς πατρίδος μας τήν 
δύναμι νά ἀνταπεξέρχεται σέ ὅλες τίς 
δυσκολίες τοῦ βίου, μάλιστα μέσα στήν 
δυσχερῆ αὐτή συγκυρία πού διερχόμεθα.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρό-
σωποι καί Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν 
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ῎Αθω.

ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ:
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ Ή ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ;

τοῦ κ. Αἰμίλιου Πολυγένη (romfea.gr, 3.3.2015)
Σοβαρά ἐρωτηματικά καί ἀνησυχία 

προκαλεῖ ἡ ἔντονη ἐπιθυμία τῆς κυβέρ-
νησης νά ἐπιβάλει «ἐδῶ καί τώρα» τήν 
ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη.

❖ ❖ ❖
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Μέ τό πρόσχημα τῆς «ἐξυπηρέτησης» 
τῶν συναλλασσόμενων πολιτῶν, τῆς «συ-
ντόμευσης τῶν διαδικασιῶν», τῆς ἐφαρ-
μογῆς τοῦ «ἀνθρωπιστικοῦ σχεδίου» ἡ 
ἐφαρμογή τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας τοῦ 
πολίτη ἀνακοινώθηκε ὡς τετελεσμένο 
γεγονός καί, μάλιστα, μέ τήν προσωπική 
ἀνακοίνωση τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Μέ τυμπανοκρουσίες ἀνακοινώθηκε 
ὡς ἡ «ψηφιακή ταυτότητα» τῶν πολιτῶν 
στό διαδίκτυο. Τό «βασικό μέσο γιά τήν 
ἠλεκτρονική διεκπεραίωση ὑποθέσεων 
καί συναλλαγῶν τῶν πολιτῶν μέ τόν δη-
μόσιο τομέα».

Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη θά ἀντικατα-
στήσει δεκάδες προσωπικά ἔγγραφα καί 
πιστοποιητικά στίς συναλλαγές του μέ 
τό Δημόσιο.

Πολλοί ἀναρωτιοῦνται γιατί μία ἀριστε-
ρή κυβέρνηση, πού προβάλλει ὡς πρῶτο 
της μέλημα τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, 
πού διακηρύττει ὅτι πρέπει νά προστα-
τεύονται ἡ ἑτερότητα τοῦ ἄλλου (σύμφωνο 
συμβίωσης κλπ.) καί τά δικαιώματα τῶν 
μεταναστῶν, δέν δείχνει τό ἴδιο ἐνδιαφέ-
ρον γιά τήν ἀποφυγή τοῦ ἠλεκτρονικοῦ 
φακελώματος ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Ἕνα 
μέτρο, πού χρόνια τώρα προσπαθοῦν νά 
ἐπιβάλουν καί ἔχει καταπέσει καί πού 
στερεῖ τήν πραγματική ἐλευθερία τοῦ 
ἀτόμου, ἀφοῦ ὅλες του οἱ κινήσεις, ἐ-

νέργειες, αἰτήσεις θά περιλαμβάνονται 
σέ ἕναν ἠλεκτρονικό φάκελο.

Καί ποιός διασφαλίζει ὅτι αὐτά τά 
ἠλεκτρονικά στοιχεῖα τοῦ ἑκάστου πολί-
τη δέν θά πέσουν στά χέρια ἐπιτήδειων 
πού θά θελήσουν νά τά ἐκμεταλλευτοῦν;

Κάποιοι ἐνδεχομένως –γιά νά περάσει 
εὐκολότερα τό μέτρο– θά μιλήσουν γιά 
λίγους «ταλιμπάν» τῆς Ἐκκλησίας πού 
ἔχουν ἀντιρρήσεις καί δέν θέλουν τόν 
ἐκσυγχρονισμό τοῦ δημόσιου τομέα. Τό 
ζήτημα σαφῶς καί δέν εἶναι τό ἄν θά ἀ-
ναγράφεται ὁ ἀριθμός «666», πού, ἐκ τῶν 
πραγμάτων, κανένας χριστιανός ἤ μή δέν 
θά δεχόταν. Αὐτά εἶναι τά αὐτονόητα.

Τό κύριο ζήτημα εἶναι ὅτι μέ τήν ἐφαρ-
μογή τῆς κάρτας τοῦ πολίτη περιορίζονται 
οἱ προσωπικές ἐλευθερίες τοῦ ἀτόμου.

Καί εἶναι ἕνα θέμα πού δέν θά ἔπρεπε 
νά ἀφορᾶ μόνο τήν Ἐκκλησία καί τούς 
πιστούς ἀλλά ἀκόμη καί τήν πιό ἀριστερή 
συνιστῶσα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος σέ ἀνακοίνωσή της 
τό ἔχει ἐπισημάνει ἀπό τό 2010. Ἔχει μι-
λήσει γιά τίς προσωπικές ἐλευθερίες πού 
παραβιάζονται μέ τήν κάρτα τοῦ πολίτη. 
Μήπως στήν τρέχουσα συνεδρίασή της 
θά πρέπει νά ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος 
καί νά ἀκούσουμε τήν ἄποψη τῶν μελῶν 
της γιά τήν συγκεκριμένη ἀπόφαση τῆς 
κυβέρνησης;

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ἡ Ἀνακοίνωση τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης»

Δημοσιεύθηκε στό τριήμερο πού μᾶς 
πέρασε (ἐνν. 23-25 Φεβρουαρίου 2015) ἡ 
ἐπιστολή τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως 
πρός τό Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκο-
νομικῶν τῶν χωρῶν τῆς Ζώνης τοῦ Εὐρώ 
(Eurogroup), στήν ὁποία γνωστοποιοῦνται 

οἱ νομοθετικές καί πολιτικές της δεσμεύ-
σεις προκειμένου νά δοθῆ παράταση στό 
ἰσχύον πρόγραμμα χρηματοδότησης τῆς 
χώρας μας. Στό τέταρτο καί τελευταῖο 
κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς, πού ἀφορᾶ τήν 
ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσε-

❖ ❖ ❖
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ως, ἀναγράφεται ρητά ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς 
Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὅτι σχεδιάζει νά 
τό πράξη μέ τρόπο πού νά εἶναι ἐπιβοη-
θητικός στήν ἀναμόρφωση τῆς δημόσιας 
διοίκησης καί τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς 
γραφειοκρατίας/διαφθορᾶς, θέτοντας ὡς 
παράδειγμα τήν ἔκδοση μιᾶς ἔξυπνης 
Κάρτας τοῦ Πολίτη, πού θά μποροῦσε νά 
χρησιμοποιηθῆ ὡς ταυτότητα στό Ἐθνικό 
Σύστημα Ὑγείας, καθώς καί γιά νά μπορῆ 
νά ἀποκτήση κανείς πρόσβαση στό...πρό-
γραμμα διανομῆς τροφίμων κ.λ.π.

[...]
Γιά ἄλλη μιά φορά, λοιπόν, μιά Ἑλλη-

νική Κυβέρνηση δεσμεύεται νά ἐφαρμόση 
τήν ἠλεκτρονική Κάρτα τοῦ Πολίτη μέ 
ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τήν Ἐλευθερία 
μας. Εἶναι πραγματικά ἀπορίας ἄξιον πῶς 
στή χώρα πού διάλεξε γιά Ἐθνικό της 
Ὕμνο τόν «Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερίαν», 
τό πρῶτο-πρῶτο πού κάθε φορά ἐξαγ-
γέλλει ἡ κάθε Κυβέρνηση ὡς δέσμευσή 
της πρός τούς Δανειστές της στά χρόνια 
τῆς κρίσεως εἶναι ἡ θυσία τῆς ἐλευθερίας 
τῶν πολιτῶν της. Καί ὅλα αὐτά τή στιγμή 
πού κύριος Δανειστής της εἶναι ἡ χώρα 
πού ἀντίστοιχα γιά ἐθνικό ὕμνο ἔχει τό 
ποίημα «Γερμανία, Γερμανία πάνω ἀπό 
ὅλα, πάνω ἀπό ὁ,τιδήποτε στόν κόσμο». 
Ὡραῖο ἑταῖρο διαλέξαμε νά δανειστοῦμε 
καί νά συνεταιριστοῦμε!

Γιά τό πῶς ἡ ἠλεκτρονική Κάρτα τοῦ 
Πολίτη προσβάλλει τήν ἐλευθερία μας, τήν 
Πίστη μας καί διακινδυνεύει τήν ἀσφάλεια 
τῆς χώρας μας ἔχουμε ἀναφερθεῖ πολλές 
φορές στό παρελθόν ὡς «Ἑνωμένη Ρω-
μηοσύνη» καί ὅλοι μας ξέρουμε τήν κατη-
γορηματική θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους καί βέβαια τῶν Ἁγίων μας. 

Ἐδῶ καί καιρό τό ἔχουμε ἐπισημάνει 
πώς βρισκόμαστε σέ πνευματικό πόλε-
μο. Γιά ἄλλη μιά φορά λοιπόν καλούμαστε 
ὅλοι σέ ἐπαγρύπνηση, σέ ἐνημέρωση τῶν 

χλιαρῶν ἀδελφῶν μας, σέ ὄχληση τῶν πο-
λιτικῶν μας καί κυρίως σέ ὁμολογία τῆς 
Πίστεώς μας. Ἡ ἐλευθερία τοῦ Γένους 
μας εἶναι βγαλμένη ἀπό τά κόκκαλα τῶν 
προγόνων μας καί τό αἷμα τῶν Μαρτύ-
ρων τῆς Πίστεώς μας. Ὅπως ἔχει πολύ 
σωστά εἰπωθεῖ, λαός πού ἀποφασίζει 
νά θυσιάσῃ τήν ἐλευθερία του γιά τήν 
ἀσφάλειά του καί γιά ἕνα πιάτο φαγητό, 
δέν ἀξίζει οὔτε τήν ἐλευθερία του οὔτε 
τήν ἀσφάλειά του· καί τά παιδιά του μιά 
ζωή θά ζητιανεύουν...

Υ.Γ.: Γιά τό ἀστεῖον καί γιά τό ἱστορι-
κόν τοῦ πράγματος παραθέτουμε ἐπερώ-
τηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας, τήν ὁποία 
εἶχε κατεθέσει ὡς βουλευτής τό 2010. Νά 
ἐπισημάνωμε μόνο ὅτι στήν ἀνωτέρω ἐπι-
στολή πρός τό Eurogroup ἡ Κυβέρνηση 
ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δέν 
θά ἔχη δημοσιονομικό κόστος, ἐνῶ ἀπό 
τήν ἐπερώτηση βλέπουμε ὅτι θά στοιχίση 
ἀρκετά ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἀλλά μᾶλλον 
λεφτά ὑπάρχουν...

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ 2010
26/11/2010 ΣΥΡΙΖΑ
Ἐρώτηση πρός τόν κ. ὑπουργό Ἐ-

σωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καί Ἠλε-
κτρονικῆς Διακυβέρνησης

Ἡ Ἠλεκτρονική Κάρτα τοῦ Πολίτη πού 
σχεδιάζει ἡ κυβέρνηση καί ἔχει θέσει σέ 
διαβούλευση δέν ὑποκαθιστᾶ τό δελτίο 
ἀστυνομικῆς ταυτότητας καί ἀποτελεῖ, 
σύμφωνα μέ τό κείμενο τῆς διαβούλευσης, 
«κρίσιμο μέσο γιά τήν ἀποτελεσματικό-
τερη, φιλικότερη καί ἀσφαλέστερη ἐξυ-
πηρέτηση τῶν πολιτῶν ἀπό τή Δημόσια 
Διοίκηση. Ἡ Κάρτα Πολίτη θά ἀποτελέ-
σει ἕνα βασικό ὄχημα γιά τήν ταχύτατη 
μετάβαση στή νέα μετά-ΚΕΠ ἐποχή, γιά 
τή μετάβαση στήν ψηφιακή Δημόσια Δι-
οίκηση καί θά διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου 
χαρακτηριστικά ἀσφάλειας, σύμφωνα μέ 
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διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα. Ἰδιαί-
τερη προσοχή καί μέριμνα θά δοθεῖ στήν 
ἀσφάλεια καί τήν προστασία τῶν προ-
σωπικῶν δεδομένων τοῦ κατόχου, τόσο 
ὅσον ἀφορᾶ τήν τήρηση καί χρήση τῶν 
στοιχείων, ὅσο καί τίς συναλλαγές του μέ 
τή Διοίκηση ἤ ἰδιωτικούς φορεῖς».

Ὅμως, ἡ εὐρωπαϊκή ἐμπειρία δείχνει 
ὅτι:

• Στή Γερμανία ἡ προετοιμασία τῆς 
κάρτας, ὑψηλῶν τεχνικῶν προδιαγρα-
φῶν, κράτησε δέκα χρόνια μέ συμβόλαιο 
πού ἔκανε ἡ κυβέρνηση μέ ἐξειδικευμένη 
ἑταιρεία. Παρά τήν ὑψηλή τεχνική προ-
ετοιμασία, ὁμάδα χάκερς κατάφερε μέ 
τήν ἔναρξη λειτουργίας τῆς κάρτας νά 
τροποποιήσει στοιχεῖα της καί νά τήν 
καταστήσει εὐάλωτη, μέ λογισμικό πού 
βρίσκεται δωρεάν στό διαδίκτυο.

• Στή Μεγάλη Βρετανία, τό κόστος 
παραγωγῆς τῆς κάρτας ἐκτιμήθηκε ἀρχικά 
περί τά 10 καί 20 ἑκατομμύρια λίρες (ἐ-
κτίμηση τοῦ London School of Economics 
τό 2009), ποσό πού θά προσέθετε πολύ 
μεγάλο οἰκονομικό βάρος στή χώρα. Ἐ-
πιπλέον στή Μ. Βρετανία ὑπάρχουν δύο 
εἴδη κάρτας, μιά γιά τούς πολίτες τῆς 
χώρας καί μιά γιά τούς πολίτες ἄλλων 
χωρῶν ἐκτός ΕΕ.

Στήν Ἑλλάδα δέν ἔχει ὑπολογιστεῖ 
ἀκόμη τό κόστος, ἄν καί στή διαβούλευση 
φαίνεται ὅτι τά χρήματα γιά τήν κάρτα 
σκοπεύει νά τά πάρει ἡ κυβέρνηση ἀ-
πό τά Ἐπιχειρησιακά Προγράμματα τοῦ 
ΕΣΠΑ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» καί 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», ἐνῶ ἕως σήμερα δέν 
ἔχει χρηματοδοτήσει ἀκόμα οὔτε βασικές 
ψηφιακές ὑπηρεσίες καί ὑποδομές γιά 
τούς πολίτες.

Δεδομένου ὅτι:
Ἐξαγγέλλεται ἕνα ἔργο χωρίς ἐξειδι-

κευμένο τεχνικό σύμβουλο, χωρίς χρονο-
διάγραμμα ὑλοποίησης, χωρίς ὑπολογισμό 
τοῦ κόστους προετοιμασίας,  κατασκευῆς 
καί συντήρησης καί, τό κυριότερο, χωρίς 
ὑπολογισμό τοῦ ὀφέλους πού θά προ-
κύψει, ἄν προκύπτει ὄφελος γιά τούς 
πολίτες καί τούς θεσμούς τοῦ κράτους.

Στό διαδίκτυο ἡ διαβούλευση τοῦ σχε-
τικοῦ κειμένου ἔχει δεχθεῖ ἑκατοντάδες 
ἀρνητικά σχόλια μέσα σέ λίγα μόλις εἰκο-
σιτετράωρα.

Ἐρωτᾶται ὁ κ. Ὑπουργός:
1. Ποιούς πολίτες θά ἀφορᾶ ἡ κάρτα;
2. Θά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ ἀπόκτη-

σή της;
3. Μέ τί κόστος θά ἐπιβαρυνθεῖ ὁ 

κάθε πολίτης γιά τήν προμήθειά της;
4. Ποιός θά ἀναλάβει τό οἰκονομικό 

βάρος λειτουργίας τῆς τεράστιας ὑπηρε-
σίας πού θά ἀπαιτηθεῖ νά συγκροτηθεῖ, 
προκειμένου νά συντηρηθεῖ τεχνικά καί νά 
λειτουργήσει μέ σοβαρότητα καί ἀσφάλεια;

5. Ποιός θά ἀναλάβει τό ἔργο προ-
ετοιμασίας καί κατασκευῆς τῆς κάρτας;

6. Ποιό θά εἶναι τό κόστος κατασκευ-
ῆς τῆς κάρτας καί τῆς συντήρησης αὐτῆς 
τῆς ψηφιακῆς ὑπηρεσίας;

7. Ἐν τέλει, τί ἐξυπηρετεῖ ἡ τρέχουσα 
διαβούλευση, ὅταν στό ἴδιο τό περιεχόμε-
νο τοῦ τρέχοντος κειμένου διαβούλευσης 
(Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά τῆς Κάρτας 
τοῦ Πολίτη) τό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο δη-
λώνει ὅτι «οἱ τεχνικές προδιαγραφές τῆς 
Κάρτας Πολίτη, καθώς καί οἱ διαδικασί-
ες ἔκδοσης καί διαχείρισής της [...] μόλις 
ὁριστικοποιηθοῦν, θά τεθοῦν σέ διαβού-
λευση μαζί μέ τό προσχέδιο νόμου γιά 
τήν Κάρτα Πολίτη»;

Οἱ ἐρωτῶντες βουλευτές:
Τσίπρας Ἀλέξης
Διώτη Ἡρώ
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5 Φεβρουαρίου 2013
Θέση γιά τό θέμα τοῦ λεγόμενου «ἠλε-

κτρονικοῦ φακελώματος» πῆρε ἡ Σύνοδος 
τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, 
ἡ ὁποία συνεδρίαζε αὐτές τίς ἡμέρες στόν 
Καθεδρικό Ναό τῆς Μόσχας.

«Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ἀπαράδεκτη 
τήν ὁποιαδήποτε μορφή ἐξαναγκασμοῦ 
τῶν πολιτῶν νά χρησιμοποιοῦν ἠλεκτρο-
νικές συσκευές ἀναγνώρισης καί αὐτο-
ματοποιημένα ἐργαλεῖα γιά τήν συλλογή 
προσωπικῶν δεδομένων καί ἐμπιστευτι-
κῶν πληροφοριῶν τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς», 
ἀναφέρει ἡ Σύνοδος.

Νά ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν Ἐ-
πισκόπων σέ ἄλλο σημεῖο ὑπογραμμίζει 
ὅτι «ἡ χρήση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας 

σέ συνδυασμό μέ τήν νέα τεχνολογία θά 
μπορεῖ νά ἐντοπίζει τίς κινήσεις, τίς ἀ-
γορές, τίς πληρωμές, τό ἰατρικό ἱστορικό 
ἀλλά καί ἄλλες δραστηριότητες τῆς προ-
σωπικῆς ζωῆς».

Ἡ Ρωσική Ἐκκλησία ἐκφράζει καί τόν 
φόβο πώς ἡ ἀνεξέλεγκτη αὐτή συλλογή 
δεδομένων μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἐκτός 
ἀπό βιομετρικές καί σέ... ἐμφυτεύσι-
μες ἠλεκτρονικές συσκευές. Τέλος ἡ 
Σύνοδος δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ καί 
σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δέν ἐπιθυμοῦν νά 
ἀποδεχθοῦν τό νέο σύστημα ἀναγνώρι-
σης, τονίζοντας ὅτι πρέπει νά βρεθεῖ μία 
ἐναλλακτική λύση γιά ὅλους αὐτούς.

* Ἀπό τό romfea.gr

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ*
τοῦ κ. Αἰμίλιου Πολυγένη

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Ἀγαπητοί φίλοι τῆς Παρακαταθήκης, ὅπως γράψαμε καί σέ δύο προηγούμενα 
τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας, 4.000 περίπου ἀπό τούς 5.300 ἀποδέκτες, πού λαμβά-
νουν ὀνομαστικά τό περιοδικό, οὐδέποτε ἀπό τῆς ἐκδόσεώς του, τό 1998, κατέβα-
λαν ὁποιαδήποτε συνδρομή. Σ᾽ αὐτή τήν κατηγορία ἀνήκουν κυρίως ἱεροί ναοί ἀνά 
τήν ἐπικράτεια.

Ἐπειδή, δυστυχῶς, δέν μποροῦμε πλέον νά σηκώνουμε τό βάρος τῆς δωρεάν 
ἀποστολῆς τοῦ περιοδικοῦ στούς 4.000 αὐτούς ἀποδέκτες, λόγῳ τῆς ὑπερβολικῆς 
αὐξήσεως τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν, ἀπό τό παρόν τεῦχος (Νο 100, Ἰαν. - Φεβρ. 2015) 
τό περιοδικό θά λαμβάνουν ὀνομαστικά μόνον ὅσοι τακτοποιοῦν τή συνδρομή τους.

Τό περιοδικό μπορεῖ, ὅποιος ἐνδιαφέρεται, νά τό βρίσκει καί στό διαδίκτυο 
(orthodoxnet.gr καί ἀλλοῦ).

Εὐχαριστοῦμε γιά τήν κατανόηση.

Δεῖτε τό ἀποκαλυπτικό video μέ τίτλο «Ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες
γιά λίγη ἀσφάλεια, δέν ἀξίζουν οὔτε ἐλευθερία οὔτε ἀσφάλεια»

(Smart Card, 2005) στή διεύθυνση youtube.com/watch?=CedifItnp54

Παρακαολουθεῖτε γιά ἐνημέρωση τό id-ont.blogspot.com
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• Δημοσυντήρητος Πρωθυπουργός!...

Ἐξέχουσα προσωπικότητα ἀναδεί-
χτηκε στά πρῶτα χρόνια τῆς ἐλευθέρας 
Ἑλλάδος, ὡς Πρωθυπουργός, Πρόεδρος 
Ἐθνοσυνελεύσεως καί Ἀντιβασιλεύς ὁ 
Μεσολογγίτης Ζηνόβιος καί κατά κόσμον 
Ζαφείριος Βάλβης. Γιός τοῦ παπα-Γιάννη 
Βάλβη πού ἔπεσε μέ τά Δισκοπότηρα στά 
χέρια τό βράδυ τῆς Ἐξόδου. Ἡ διαδρομή 
του ξεκίνησε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, 
ὅπου σπούδασε Θεολογία στή Σχολή τῆς 
Χάλκης. Ὁλοκλήρωσε σέ σχολές Εὐρω-
παϊκῶν Χωρῶν καί ὡς Νομικός κατέλαβε 
σημαντικές θέσεις στή Δικαιοσύνη. Στήν 
περίοδο 1863-64, μέ τήν ἔξωση τοῦ Ὄθω-
νος καί τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Βασιλείας 

Γεωργίου τοῦ Α´, βρέθηκε μέ τά ἀξιώμα-
τα πού προαναφέραμε. Νυμφευμένος μέ 
τήν Ἀρσινόη, κόρη τοῦ Φρουράρχου τοῦ 
Μεσολογγίου Θανάση Ραζηκότσικα, ἀπέ-
κτησε ὀκτώ (8) παιδιά, τρία ἀγόρια καί 
πέντε κορίτσια. Μετά τήν παραίτησή του 
ἀπό τήν Πολιτική καί τίς ἄλλες δραστηρι-
ότητες, ἀποσύρθηκε καί ἐγκαταστάθηκε 
στό Μεσολόγγι, ὅπου διέμεινε σέ συνήθη 
φτωχική κατοικία. Τή συντήρησή του 
εἶχε ἀναλάβει μέ δέος τό Δημοτικό 
Συμβούλιο τῆς Πόλεως. Ἐκεῖνος μπορεῖ 
νά ἔζησε πάμπτωχος, ἡ Πατρίδα, ὅμως, 
τοῦ χρωστάει πολλά γιά ὅσα προσέφερε 
στή στέρεη θεμελίωση τοῦ Κράτους. Τό 
Μεσολόγγι τόν τίμησε. Ἐτάφη μέσα στό 
Ἡρῶον τῆς Πόλης.

 MNHMH 1821  
Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!

τοῦ κ. Νικολάου Σπ. Βούλγαρη,
Καθηγητοῦ Θεολογίας, Πρ. Δημάρχου  Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου

• Τό Μεσολόγγι «Πολιτεία, κράτος 
τοῦ Θεοῦ»!

Σάββατο τοῦ Λαζάρου πρωΐ, 10 Ἀ-
πριλίου 1826. Ὧρες κρίσιμες γιά τήν Πο-
λιτεία τοῦ νεροῦ, τό ἱερό Μεσολόγγι. Τό 
νεκροδόξαστο Συμβούλιο τῶν Προεστῶν 
καί Ὁπλαρχηγῶν καλεῖται νά βάλει τίς 
τελευταῖες πινελιές στήν Ἀπόφαση γιά 
Ἔξοδο, μπροστά στά Ἡρῶα, ἐκεῖ στήν ἁγία 
Παρασκευή. Οἱ Στρατηγοί ἔχουν ἀναλάβει 
ἕνα χρέος. Ἀνιχνευτές τους διατάχθηκαν 
νά διερευνήσουν μιά δίοδο γιά ἀσφαλές 
πέρασμα τοῦ λαοῦ στήν Ἐλευθερία. Αὐτοί, 
ἔρχονται ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο καί δηλώ-
νουν: «Δέν ὑπάρχει δρόμος». Ἡ κατήφεια 
ρίχνει ὁλόμαυρο τό πέπλο της στούς πα-
ρισταμένους. Ὅλοι σκυθρωποί καί ἀμίλη-

τοι, μονολογοῦν: «Δέν ὑπάρχει δρόμος»!... 
Ὁ φρούραρχος, Θανάσης Ραζηκότσικας, 
ἕνα 26άχρονο παλικάρι, ὀρθοστηλώνεται 
καί φωνάζει δυνατά: «Ὑπάρχει δρόμος, 
ὠρέ!...». Κατάπληκτοι, διαμαρτύρονται 
οἱ συμμετέχοντες: «Ποιός εἶναι ὁ δρόμος, 
Στρατηγέ, καί δέν τόν λές τόσην ὥρα;». 
Ὁ Ραζηκότσικας, δείχνοντας τόν οὐρα-
νό, βεβαιώνει πειστικά: «Εἶναι ὁ δρόμος 
τοῦ Θεοῦ!...». Ὅλοι κατάλαβαν, ὅτι μόνος 
δρόμος ἀνοιχτός ἦταν αὐτός τῆς θυσίας. 
Ἄρχισε, τότε, νά γράφεται τό κείμενο τῆς 
Ἀπόφασης γιά Ἔξοδο. Στοχάζονταν οἱ 
καπεταναῖοι, διατύπωσε ὁ Ἐπίσκοπος 
καί ἔγραφε ὁ Νικόλαος Κασομούλης. Ἐξ 
αὐτοῦ οἱ ἱστορικοί, ἀργότερα, ὀνόμασαν τό 
Μεσολόγγι: «Πολιτεία, Κράτος τοῦ Θεοῦ».

❖ ❖ ❖
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Γέροντας Παΐσιος: Ποτέ νά μήν ξεκινᾶς τόν ἀγώνα σου ἀπό αὐτά
πού δέν μπορεῖς νά κάνεις, ἀλλά ἀπό αὐτά πού μπορεῖς νά κάνεις.

Μιά φορά εἶχε ἔρθει στό Καλύβι ἕνα νέο παιδί ἀπελπισμένο, γιατί 
ἔπεφτε σέ σαρκική ἁμαρτία καί δέν μποροῦσε νά ἀπαλλαγῆ ἀπό αὐτό τό 
πάθος.

Εἶχε πάει σέ δύο πνευματικούς πού προσπάθησαν μέ αὐστηρό τρόπο 
νά τό βοηθήσουν νά καταλάβη ὅτι εἶναι βαρύ αὐτό πού κάνει.

Τό παιδί ἀπελπίσθηκε.
«Ἀφοῦ ξέρω ὅτι αὐτό πού κάνω εἶναι ἁμαρτία, εἶπε, καί δέν μπορῶ νά 

σταματήσω νά τό κάνω καί νά διορθωθῶ, θά κόψω κάθε σχέση μου μέ τόν 
Θεό».

Ὅταν ἄκουσα τό πρόβλημά του, τό πόνεσα τό καημένο καί τοῦ εἰπα:
«Κοίταξε, εὐλογημένο, ποτέ νά μήν ξεκινᾶς τόν ἀγώνα σου ἀπό αὐτά 

πού δέν μπορεῖς νά κάνης, ἀλλά ἀπό αὐτά πού μπορεῖς νά κάνης. Γιά 
νά δοῦμε τί μπορεῖς νά κάνης, καί νά ἀρχίσης ἀπό αὐτά. Μπορεῖς νά 
ἐκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή;».

«Μπορῶ», μοῦ λέει.
«Μπορεῖς νά νηστεύης κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή;».
«Μπορῶ».
«Μπορεῖς νά δίνης ἐλεημοσύνη τό ἕνα δέκατο ἀπό τόν μισθό σου ἤ νά 

ἐπισκέπτεσαι ἀρρώστους καί νά τούς βοηθᾶς;».
«Μπορῶ».
«Μπορεῖς νά προσεύχεσαι κάθε βράδυ, ἔστω κι ἄν ἁμάρτησες, καί νά 

λές “Θεέ μου, σῶσε τήν ψυχή μου”;».
«Θά τό κάνω, Γέροντα», μοῦ λέει.
«Ἄρχισε λοιπόν, τοῦ λέω, ἀπό σήμερα νά κάνης ὅλα αὐτά πού μπορεῖς, 

καί ὁ παντοδύναμος Θεός θά κάνη τό ἕνα πού δέν μπορεῖς».
Τό καημένο ἡρέμησε καί συνέχεια ἔλεγε: «Σ᾽ εὐχαριστῶ, πάτερ». Εἶχε, 

βλέπεις, φιλότιμο καί ὁ Καλός Θεός τό βοήθησε.

Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι, τ. Γ´, Πνευματικός Ἀγώνας, ἔκδ. 
Ἱ. Ἡσυχ. «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2006, σσ. 284-285.
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Ἀπαράδεκτη προσπάθεια λογοκρι-
σίας ἱστολογίων ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδο

Πολίτες μειωμένων δικαιωμάτων(!) 
φαίνεται νά θεωρεῖ τούς κληρικούς καί 
μοναχούς τό «Ἐγκύκλον Σημείωμα» ὑπ᾽ 
ἀριθμ. πρωτ. 187 καί διεκπεραιώσεως 79 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος μέ ἡμερομηνία 15.1.2015 καί θέ-
μα: «Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους 
ἐκκλησιαστικῶν φορέων καὶ ἐκ μέρους 
κληρικῶν καί μοναχῶν», τό ὁποῖον ἀπε-
στάλη ἁρμοδίως στίς Ἱερές Μητροπόλεις 
καί ἀπό ἐκεῖ στίς ἐνορίες.

Ὁ ἔλεγχος καί ἡ φίμωση ἱστοσελίδων, 
πού προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει τό «Ἐγκύ-
κλιον Σημείωμα», εἶναι ἀντίθετα καί στήν 
ἐκκλησιαστική μας παράδοση καί στό 
Ἑλληνικό Σύνταγμα.

Μέ τή λογική τοῦ «Ἐγκυκλίου Ση-
μειώματος», ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ὁ Ἅ-
γιος Χρυσόστομος, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ 
Εὐγενικός, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριός 
μας Ἰησοῦς Χριστός θά μποροῦσαν νά 
κατηγορηθοῦν γι᾽ αὐτό πού τό «Ἐγκύ-
κλιον Σημείωμα» χαρακτηρίζει ὡς «λόγο 
διχαστικό, προπαγανδιστικό, παραταξι-
ακό, ἐμπαθῆ, προσβλητικό γιά τήν τιμή 
ὁποιουδήποτε ἄλλου, σχισματικό πρός 
τόν ἐπιχώριο ἐπίσκοπο ἤ ἄλλους ἐκκλη-
σιαστικούς ἡγέτες»(!).

Διαβάστε ὁλόκληρο τό κείμενο τῆς 
«Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μο-
ναχῶν», πού κατεδαφίζει τό «Ἐγκύκλιον 
Σημείωμα» τῆς 15ης Ἰανουαρίου 2015. Ὑ-
πάρχει καί στό διαδίκτυο ἀλλά καί στό 
ἐκδεδομένο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ, πού 
παρουσιάζουμε στίς σσ. 23-24 τῆς Πα-
ρακαταθήκης.

❖❖❖

Ντροπή! Προσπάθεια ὑπέρ
τῆς ὁμοφυλοφιλίας στό Σαμπεζύ!

Ὅπως διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα 
«Ἁγιορειτικό Βῆμα» (3.3.2015), ἡ «Εἰδική 
Διορθόδοξος Ἐπιτροπή», πού συνεδρίασε 
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μητρ. Περγάμου 
κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα στό Σαμπεζύ τῆς 
Ἑλβετίας 16-20 Φεβρουαρίου 2015, γιά νά 
προετοιμάσει τήν «Μεγάλη Σύνοδο τοῦ 
2016», σέ κείμενο, πού διαμορφώθηκε 
ὑπό τήν πίεση τοῦ Προέδρου της Μητρ. 
Περγάμου, προσπάθησε νά ἀμνηστεύσει 
«τό κουσούρι». Συζητώντας τό θέμα: «Ἡ 
συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς 
ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, 
τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς 
ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν 
φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων», μετά 
ἀπό ἐπιμονή τοῦ Προέδρου καί συζήτη-
ση ἑπτά (7) ὡρῶν ἦρθε στήν Ὁλομέλεια 
ἡ διατύπωση: «Οἱ μειονότητες ἄλλης 
φύσεως δέν πρέπει νά ἀποτελοῦν ἀντι-
κείμενο διάκρισης, ἀλλά τό γεγονός αὐτό 
δέν ἀπαιτεῖ ἀπό κανένα νά συμμεριστεῖ 
τίς ἀπόψεις καί τίς ἀρχές τους».

Γιά τό ὅτι ὑπό τόν ὅρο «μειονότητες 
ἄλλης φύσεως» τοῦ κειμένου ἐννοοῦνταν 
οἱ ὁμοφυλόφιλοι, φάνηκε καθαρά ἀπό 
τήν πορεία τῆς συζητήσεως. Σύμφωνα 
μέ τό «Ἁγιορειτικό Βῆμα» ὁ καθηγητής 
Βλάσιος Φειδᾶς, κοσμήτωρ τοῦ «Ἰνστι-
τούτου Ὀρθόδοξης Θεολογίας» στό Σα-
μπεζύ, ὑπερασπίσθηκε τίς «σεξουαλικές 
μειονότητες».

Δυστυχῶς ἡ διατύπωση αὐτή ὑπερ-
ψηφίσθηκε ἀπό τίς ἑλληνόφωνες Ἐκ-
κλησίες: Ἑλλάδος, πού ἐκπροσωποῦνταν 
ἀπό τούς Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. 
Ἰγνάτιο καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, 
Κύπρου (Μητρ. Πάφου κ. Γεώργιος), ἀπό 

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
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τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων (ὁ Κωνστα-
ντίνης κ. Ἀρίσταρχος), τό Πατριαρχεῖο 
Ἀλεξανδρείας (ὁ Καλῆς Ἐλπίδος κ. Σέρ-
γιος) καί, φυσικά, ἀπό τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο.

Τήν «τιμή τῆς Ὀρθοδοξίας» ἔσωσαν 
κυρίως οἱ Σλάβοι, πού μαζί καί μέ ἄλλους 
κατεψήφισαν τό κείμενο τῆς ντροπῆς (Ἐκ-
κλησίες Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, 
Σερβίας καί Ρουμανίας).

Σχόλιο «Π»: Δέν νομίζουμε ὅτι αὐτή 
ἡ προσπάθεια ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφιλίας 
ἦταν τυχαία. Ὅταν σύμπασα ἡ «πολιτικῶς 
ὀρθή» Δύση, μέ τούς κορυφαίους πολι-
τικούς καί θρησκευτικούς ἐκπροσώπους 
της προσπαθεῖ νά προβάλει τήν ὁμοφυ-
λοφιλία ὡς κάτι τό φυσιολογικό καί συ-
νταγματικά προστατευόμενο, πρέπει νά 
εἶναι κανείς πολύ ἀφελής, γιά νά νομίζει 
ὅτι αὐτά γίνονται «τυχαῖα».

❖❖❖

Κρίμα, Σεβασμιώτατε Ἀργολίδος!
Δέν τό περιμέναμε ἀπό τόν Σεβ. Μη-

τροπολίτη Ἀργολίδος κ. Νεκτάριο (᾽Α-
ντωνόπουλο) νά πάει στήν παρουσίαση 
τοῦ βιβλίου τοῦ πάπα Φραγκίσκου «Γιά 
μιά Ἐκκλησία φτωχή καί τῶν φτωχῶν» 
(12.1.2015).

Ὁ Μητροπολίτης, πού ἔκανε γνωστό 
στήν Ἑλλάδα τόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό, 
ἐπίσκοπο Συμφερουπόλεως καί Κριμαί-
ας, τί κοινό μπορεῖ νά ἔχει μέ τόν πάπα 
Φραγκῖσκο, ὁ ὁποῖος ὡς Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀργεντινῆς ἦταν στυλοβάτης τῆς τότε 
δικτατορίας Βιντέλα;

Τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ἕνας Ὀρθό-
δοξος Ἐπίσκοπος μέ τό Βατικανό τοῦ 
πάπα, πού γράφει «Γιά μιά Ἐκκλησία 
φτωχή καί τῶν φτωχῶν», τή στιγμή πού 
ὅλοι γνωρίζουν τίς ὑπόγειες διαδρομές τοῦ 
Βατικανοῦ καί τῆς «Τράπεζας τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος» μέ τή μασονική στοά Ρ2 καί 
τό ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Σύμφωνα μέ τούς θεμελιωτές τῆς προ-
παγάνδας Γκαῖμπελς καί Λένιν, ὅσο με-
γαλύτερα ψέματα λές, τόσο εὐκολότερα 
μπορεῖ νά γίνουν πιστευτά! Ἀλλά τό νά 
παρουσιάζεται ἡ αὐτοκρατορία τοῦ Βα-
τικανοῦ ὡς «Ἐκκλησία φτωχή καί τῶν 
φτωχῶν», αὐτό πιά οὔτε ὁ Λένιν καί ὁ 
Γκαῖμπελς δέν θά τό ἔλεγαν!

❖❖❖

Τό Ἰσλάμ ἀποτελεῖ
μία καταστροφική λατρεία

Παραθέτουμε ἀποσπάσματα Ἀνακοι-
νωθέντος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς 
γιά τό Ἰσλάμ, μέ ἡμερομηνία 19.2.2015:

Τό Ἰσλάμ εἶναι ἡ μοναδική θρησκεία 
στόν κόσμο πού στοχοποιεῖ ἐγκληματικά 
τήν ἄρνησί της, [εἶναι ἡ μοναδική θρη-
σκεία] πού ἐπιβάλλεται μέ τήν βία καί 
μέ τό ἔγκλημα, πού δέν ἀναγνωρίζει τήν 
αὐτεξούσια καί ἐλευθέρα βούλησι τῶν 
προσώπων καί πού πέραν τῆς ἱστορικῆς 
ἔχει καί «θεολογική» ἑρμηνεία γιά τούς 
ἀποκεφαλισμούς. [...]

Ἡ ἱστορική τεκμηρίωση τοῦ ἀποκε-
φαλισμοῦ παραπέμπει στήν καρατόμη-
ση ἀπό τόν Ἄραβα ἔμπορο Μωάμεθ [...] 
ἑπτακοσίων μελῶν τῆς ἑβραϊκῆς φυλῆς 
Μπανού-Κουρέϊς στήν Μεδίνα, τούς ὁ-
ποίους θεώρησε ὡς συνωμότες. Συνεπῶς, 
ἐφόσον ἡ δῆθεν σφραγίδα τῶν Προφητῶν 
τοιουτρόπως ἀντιμετώπισε τούς ἐχθρούς 
του, καί οἱ πιστοί του σήμερα μποροῦν 
νά τό ἐπαναλάβουν, ἐφόσον ἡ ζωή του 
ἀποτελεῖ οὐσιαστικό μέρος τῆς θρησκευ-
τικῆς τους παραδοχῆς. Γιά τό Ἰσλάμ τόσο 
ἡ ἱστορική παράδοση τῶν πρώτων αἰώνων 
διάδοσής του (7ος-8ος αἰ.) ὅσο καί οἱ ἐ-
ντολές (Σοῦρες) τοῦ Κορανίου, ἀποτελοῦν 
τήν πιό γνήσια ἐκδοχή τῆς θρησκείας καί 
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ἐκλαμβάνονται μέ ἀπόλυτο καί ἀπαρέγκλι-
το τρόπο. Αὐτά ἐπισημαίνει μέ ἐξαιρετικό 
του ἄρθρο ὁ κύριος Χρῆστος Ἰακώβου, 
διευθυντής Κυπριακοῦ Κέντρου Μελετῶν. 
«Θεολογικῶς» στό Κοράνι, πού «ἐνσωμα-
τώνει» τήν ἀποκάλυψι τοῦ «Θεοῦ», σάν 
δῆθεν «αἰώνιο καί ἀδημιούργητο, ἀνέκα-
θεν ὑπάρχον μετά τοῦ Θεοῦ ὡς αἰώνιος 
φανέρωσις τῆς θείας θελήσεως», δίδονται 
οἱ ἐντολές τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ τῶν «ἀπί-
στων». Στό κεφ. 8 τοῦ Κορανίου, στ. 12 
ἐξαγγέλλεται: «θά ἐκτοξεύσω τόν τρόμο 
στίς καρδιές τῶν ἀπίστων. Ἀφαιρέστε τους 
τά κεφάλια καί ἔπειτα ἀφαιρέστε τους 
τά δάκτυλα». Στό κεφ. 47, στ. 3 δίδεται 
ἡ δῆθεν θεϊκή ἐντολή: «στήν σύγκρουσι 
μέ τούς ἀπίστους στό πεδίο τῆς μάχης 
ξεριζῶστε τους τά κεφάλια μέχρι νά τά 
τσακίσετε πλήρως». Στόν στ. 4: «ὅταν 
συναντᾶτε τούς ἀπίστους, φονεύετε καί 
κατασφάζετε, συγκρατοῦντες στερεά τά 
δεσμά». Στό δέ κεφ. 8, στ. 17, οἱ δήμιοι 
τοῦ Ἰσλάμ ἀναφέρονται ὡς οἱ ἐκπρόσωποι 
τοῦ δολοφόνου «Θεοῦ», μέ τήν διαβεβαί-
ωση: «δέν φονεύετε ἐσεῖς αὐτούς ἀλλά 
ὁ Θεός. Ὅταν ἀκοντίζεις, δέν εἶσαι ἐσύ 
πού ἀνοντίζεις, εἶναι αὐτός ὁ Θεός, γιά 
νά δοκιμάσει τούς πιστούς διά λαμπρᾶς 
δοκιμασίας. Ὁ Κύριος ἀκούει καί γνωρί-
ζει τά πάντα». Στόν στ. 40, θεμελιώνεται 
ὁ διά μέσου τῶν αἰώνων θρησκευτικός 
φασισμός, ὁλοκληρωτισμός καί ἡ ὠμή 
βία τοῦ Ἰσλάμ μέ τή σούρα: «Πολεμεῖτε 
αὐτούς μέχρις ὅτου δέν θά ὑπάρχει ἄλλη 
θρησκεία παρά τοῦ μόνου Θεοῦ». [...]

Γιά αὐτό εἶχα παλαιότερα ἀναφέρει 
ὅτι τό Ἰσλάμ ἀποτελεῖ μία καταστρο-
φική λατρεία, πού εἶναι ἀσύμβατος μέ 
τήν ἔννοια τῆς ἀνεξιθρησκείας, τῆς 
δημοκρατίας καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου.

❖❖❖

«Νόμιμοι ὅλοι οἱ μετανάστες»!
Ἡ «προοδευτική» παράνοια ζητεῖ «νο-

μιμοποίηση ὅλων τῶν μεταναστῶν». Τό 
αἴτημα ὑποστηρίζουν στά σοβαρά ὀργα-
νώσεις ὅπως: τό «Ἐργατικό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης», τό «Σωματεῖο Ἐργαζομένων 
Ψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης» 
(ἁρμόζει νά τούς ποῦμε: ἰατρέ θεράπευσον 
σεαυτόν ἀπό τήν παράνοια), ἡ «Γ´ καί Ε´ 
ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης» (οἱ καθηγητές τῶν 
ταλαίπωρων παιδιῶν μας), οἱ «Σχολικοί 
Φύλακες Θεσσαλονίκης» καί ἄλλοι, κα-
λώντας μέσῳ ἀφισῶν σέ πορεία καί συ-
ναυλία στίς 21.3.2015 στή Θεσσαλονίκη.

❖❖❖

Σχέδιο τῶν τζιχαντιστῶν νά μεταφέ-
ρουν τή δράση τους στήν Εὐρώπη

Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο μέ 
ἡμερομηνία 23.2.2015, ἡ ἀγγλική ἐφημερί-
δα «The Daily Telegraph», ἐπικαλούμενη 
ἐσωτερική πληροφόρηση ἀπό τούς τζιχα-
ντιστές τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» (ISIS), 
κάνει λόγο γιά σχέδιο τῶν τζιχαντιστῶν 
νά μεταφέρουν τή δράση τους καί στήν 
Εὐρώπη, ἀποβιβαζόμενοι σέ χῶρες τοῦ 
νότου (Ἑλλάδα, Ἰταλία, Ἱσπανία, Πορ-
τογαλία) ὡς «μετανάστες».

Σχόλιο «Π»: Ἄς τά ἀκοῦν οἱ «προ-
οδευτικοί», πού ζητοῦν «νομιμοποίηση 
ὅλων τῶν μεταναστῶν».

❖❖❖

Ὑφυπουργός Τασία Χριστοδουλο-
πούλου: Θά νοικιάσουμε σπίτια γιά 

τούς «μετανάστες»
Ἡ συνήγορος ὑπεράσπισης λαθρο-

μεταναστῶν, πού ἔγινε στήν κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ ὑφυπουργός «Μεταναστευτικῆς 
Πολιτικῆς», δήλωσε ὅτι θά νοικιάσει σπί-
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τια γιά τούς «μετανάστες».
Ὅλοι οἱ «προοδευτικοί», πού ὑπογρά-

φουν τήν παρανοϊκή ἀφίσα, πού ἀναφέ-
ρουμε παραπάνω, γιά πορεία καί συναυλία 
στή Θεσσαλονίκη στίς 21.3.2015, ἄν πάρουν 
ὁ καθένας μερικούς λαθρομετανάστες 
στό σπίτι τους, θά ἐξοικονομηθοῦν καί 
χρήματα, πού δέν μᾶς περισσεύουν στήν 
παροῦσα συγκυρία.

❖❖❖

Μέ παρέμβαση Ἀρχιεπισκόπου ὁ κ. 
Γ. Καλατζῆς παραμένει Γεν. Γραμμα-

τέας Θρησκευμάτων
Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο 

(24.2.2015), ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. 
Ἱερώνυμος ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό 
Ἀλέξη Τσίπρα νά παραμείνει στή θέση 
τοῦ Γεν. Γραμματέα Θρησκευμάτων ὁ κ. Γ. 
Καλατζῆς, ἐπειδή «εἶναι τό πρόσωπο μέ 
τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία εἶχε μέχρι σήμερα 
ἄριστη ἐπικοινωνία».

Νά θυμίσουμε ὅτι τόν κ. Γ. Καλατζῆ 
«κληρονόμησε» ἡ προηγούμενη κυβέρνηση 
τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀπό τήν κ. Ἄννα 
Διαμαντοπούλου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. (εἶναι αὐτή 
πού εἶχε τήν ἰδέα νά καθιερωθοῦν τά ἀγ-
γλικά ὡς δεύτερη ἐπίσημη γλῶσσα στήν 
Ἑλλάδα) καί τόν γνωστό πρώην ὑπουργό 
τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί ἀντιπρόεδρο κυβέρνησης 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Θόδωρο Πάγκαλο.

Ὁ κ. Γ. Καλατζῆς ἦταν αὐτός κυρίως, 
πού μεθόδευσε τήν ἀπόφαση γιά δημι-
ουργία Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή 
Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης.

❖❖❖

Ὑπουργός Δικαιοσύνης: Πρῶτο τό 
νομοσχέδιο γιά τή συμβίωση τῶν 

ὁμοφυλοφίλων
Ὁ κ. Παρασκευόπουλος, ὑπουργός 

Δικαιοσύνης στήν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
φαίνεται ὅτι ἔλυσε ὅλα τά προβλήματα 
τοῦ ὑπουργείου του, πρίν καλά-καλά ἐ-
γκατασταθεῖ σ᾽ αὐτό. Ἀλλιῶς δέν ἐξηγεῖται 
ἡ δήλωσή του ὅτι τό πρῶτο νομοσχέδιο, 
πού θά φέρει στή Βουλή, θά εἶναι αὐτό 
γιά τόν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων.

❖❖❖

Μπίλυ Γκέιτς: «Χρειάζεται ἐπει-   
γόντως μιά παγκόσμια κυβέρνηση»

Μιλώντας στή γερμανική ἐφημερίδα 
Süddeutsche Zeitung, τήν Τρίτη 10 Φεβρου-
αρίου 2015, ὁ δισεκατομμυριοῦχος Μπίλυ 
Γκέϊτς, ἰδιοκτήτης τῆς Microsoft, δήλωσε 
ὅτι «μιά παγκόσμια κυβέρνηση χρειάζεται 
ἐπειγόντως γιά τήν καταπολέμηση μιᾶς 
σειρᾶς ἀπό ζητήματα πού δημιουργοῦν 
προβλήματα στόν πλανήτη».

❖❖❖

Στρατηγός Wesley Clark:
Οἱ φίλοι μας δημιούργησαν

τό «Ἰσλαμικό Κράτος»
Ὑπάρχουν καί τίμιοι Ἀμερικανοί, πού 

δέν φοβοῦνται νά ποῦν τήν ἀλήθεια. Ὅ-
πως διαβάζουμε στό greeknation.blogpot.
gr (24.2.2015), ὁ Ἀμερικανός στρατηγός 
Wesley Clark ἐδήλωσε στό γνωστό τη-
λεοπτικό δίκτυο CNN ὅτι «Τό ῾῾Ἰσλαμι-
κό Κράτος᾽᾽ τό δημιούργησαν φίλοι καί 
σύμμαχοί μας, γιά νά νικήσουν τή Χεζ-
μπολάχ». Ὁ στρατηγός Clark διετέλεσε 
Ἀνώτατος Διοικητής τοῦ ΝΑΤΟ. «Ἀπό 
τό 2001, ἦταν ὁ ἐκπρόσωπος μιᾶς ὁμά-
δας ἀνώτατων ἀξιωματικῶν ἀντίθετων μέ 
τήν ἰσραηλινή ἐπιρροή στήν ἐξωτερική 
πολιτική τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τίς 
ἐπιθετικές ἰμπεριαλιστικές ἐξελίξεις καί 
τήν ἀναδιαμόρφωση τῆς ̔ ῾Εὐρύτερης Μέ-
σης Ἀνατολῆς᾽᾽, ἐπίσης ἦταν ἀντίθετος 
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μέ τήν ἀνάπτυξη στρατευμάτων στό Ἰράκ 
καί τούς πολέμους κατά τῆς Λιβύης καί 
τῆς Συρίας».

❖❖❖

Προχωρημένο μάθημα ἀγάπης ἀπό 
Τεξανή δασκάλα!

Ὅπως διαβάζουμε στό agiosdimitrios 
kouvaras.blogspot.com μέ ἡμερομηνία 
8.3.2015, «Ἕνα πολύτιμο μάθημα δίνει ἡ 
Lindsey Painter, δασκάλα Α´ δημοτικοῦ 
στό Τέξας, τό ὁποῖο πάει πιό μακριά ἀπό 
τό διάβασμα, τό γράψιμο καί τήν ἀριθμη-
τική: Θά δώσει τό νεφρό της σέ ἄρρωστο 
μαθητή της! Τόν Δεκέμβριο, ὅταν οἱ γονεῖς 
τοῦ 6χρονου μαθητῆ Matthew Parker ἀνα-
ζήτησαν ἀνοιχτά δότη νεφροῦ, ἡ Lindsey 
ἦταν ἡ πρώτη πού προσφέρθηκε νά κά-
νει τίς ἐξετάσεις, γιά νά διαπιστωθεῖ ἄν 
ὑπάρχει συμβατότητα.

Ὁ Parker εἶχε πρόβλημα ἐκ γενετῆς καί 
τό 2010 εἶχε ὑποβληθεῖ σέ μεταμόσχευση 
νεφροῦ. Ὡστόσο, πρίν ἀπό δύο χρόνια ὁ 
ὀργανισμός του ἀπέρριψε τό μόσχευμα 
καί ἔπρεπε νά μπεῖ ἐκ νέου στή λίστα 
[γιά μεταμόσχευση].

Ἡ εὕρεση συμβατοῦ δότη γιά τόν 
Parker δέν ἦταν εὔκολη, ἐξαιτίας τῆς προ-
ηγούμενης μεταμόσχευσης, καί οἱ γιατροί 
τοῦ ἔδιναν πιθανότητες μόλις 1%. Ἔπειτα 
ἀπό τήν ἐξέταση 80 περιπτώσεων, βρέθηκε 
τελικά ὁ «τέλειος δότης»: ἡ δασκάλα του.

Ἡ ἐγχείρηση θά γίνει μέσα στόν Μάρ-
τιο καί δασκάλα καί μαθητής θά λείψουν 
περίπου ἕξι ἑβδομάδες ἀπό τό σχολεῖο.

Σχόλιο «Π».: Ἡ λεβέντισσα Τεξανή 
δασκάλα, πού δέν γνωρίζουμε ἄν εἶναι 
κἄν Ὀρθόδοξη, μᾶς δίνει «μαθήματα γιά 
προχωρημένους», σάν αὐτά πού διαβά-
ζουμε στό «Γεροντικόν», π.χ. γιά τόν ἀββᾶ 
Ἀγάθωνα, ὁ ὁποῖος ἤθελε νά βρεῖ ἕναν 
λεπρό, νά τοῦ δώσει τό σῶμα του καί νά 

πάρει τό δικό του...

❖❖❖

Ὁμολογία Πίστεως καί ἀπό τή Ρου-
μανική Σκήτη Τιμίου Προδρόμου
Μπορεῖ ἡ οἰκουμενιστική λαίλαπα νά 

προσπαθεῖ νά κάψει ὅ,τι βρίσκει μπρο-
στά της, συγχρόνως ὅμως ὑπάρχει καί ἡ 
ἐπαινετή ἀντίδραση τῆς καλῆς ὁμολογίας 
τῶν Ὀρθοδόξων.

Σ᾽ αὐτό τό πλαίσιο ἐντάσσεται τό 
βαρυσήμαντο κείμενο ἐναντίον τῆς νέας 
ἐκκλησιολογίας τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. 
Βαρθολομαίου, ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ 
τῶν Ἁγιορειτῶν μέ τίτλο «Ἅγιον Ὄρος. 
Διαχρονική μαρτυρία στούς ἀγῶνες ὑπέρ 
τῆς Πίστεως», τά ὁποῖα ἤδη παρουσιάσαμε 
μέ λόγους ἐπαινετικούς στό προηγούμενο 
τεῦχος τῆς Παρακαταθήκης, ἀλλά καί ἕνα 
ἀξιοπρόσεκτο κείμενο ὀρθοδόξου μαρτυρί-
ας, τό ὁποῖο συνέταξαν καί προσυπογρά-
φουν οἱ Πατέρες τῆς Ρουμανικῆς Σκήτης 
Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τό 
κείμενο εἶναι ἀνηρτημένο στό διαδίκτυο.

❖❖❖

Σπουδαῖο τεῦχος τῆς «Συνάξεως 
Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν»

Ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί 
Μοναχῶν» ἔλαβε τήν πρωτοβουλία καί 
ἐξέδωσε σέ ἰδιαίτερο τεῦχος πέντε ὁμο-
λογιακά κείμενα. Πρόκειται, ὅπως δια-
βάζουμε στά περιεχόμενα τοῦ τεύχους, 
γιά τά ἑξῆς:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ἡ Νέα Ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμε-

νικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Συνέντευξη τοῦ Ἁγιορείτου Γέροντα 

Γαβριήλ μέ θέμα «Πάπας καί Οἰκουμενι-
στές»
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2. Ἡ γνώμη τοῦ Γέροντος Εὐθυμίου 
Ἁγιορείτου τῆς Ἱερᾶς Καλύβης Ἀναστά-
σεως Χριστοῦ Καψάλας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Παρουσίαση τῆς ἐκδόσεως τῶν Ἁγιο-

ρειτῶν Πατέρων, «Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονική 
μαρτυρία στούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς πίστεως»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Σκέψεις καί παρατηρήσεις τῆς Συ-

νάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν στό ὑπ᾽ 
ἀριθμ. Πρωτ. 187/Διεκπ. 79/15-1-2015 ᾽Ε-
γκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ 
θέμα «Λειτουργία ἱστοσελίδων ἐκ μέρους 
ἐκκλησιαστικῶν φορέων καί ἐκ μέρους 
κληρικῶν καί μοναχῶν».

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΤΠΟ
Ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁ-

γιορείτου πρός τόν μακαριστό π. Χαρά-
λαμπο Βασιλόπουλο γιά τίς «φιλενωτικές 
κινήσεις» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
Ἀθηναγόρα μέ τόν Πάπα Παῦλο Στ´, 1969.

Ἀξίζουν συγχαρητήρια στή «Σύναξη 
Κληρικῶν καί Μοναχῶν». Θυμίζουμε ὅτι ἡ 
ἴδια Σύναξη τό 2009 εἶχε τήν πρωτοβουλία 
ἐκδόσεως καί τῆς «Ὁμολογίας πίστεως 
κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ».

Τό νέο τεῦχος διατίθεται δωρεάν ἀπό 
τίς ἐκδόσεις «Τό Παλίμψηστον», Τσιμισκῆ 
128, 546 21 Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310.286.247, 
e-mail: palimpce@otenet.gr
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