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῞O σοι παρακολουθοῦν τίς ἐξελίξεις 
γνωρίζουν ὅτι μετά τό συντριπτι-

κό ποσοστό (98%) ἀρνητικῶν σχολίων γιά 
τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» στή διαβούλευση, 
πού ἔγινε τόν Μάρτιο 2015, ἡ κυβέρνηση ἀ-
νακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τό ἐπίμαχο ἄρθρο 
16 γιά τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» καί ὅτι θά 
τό ἐπαναφέρει ἀφοῦ τό μελετήσει ἐκ νέου.

Σ᾽ αὐτόν τόν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς «κάρ-
τας» ἔδωσε τό παρόν καί ἡ Παρακαταθήκη 
μαζί μέ ἄλλα 24 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά 
Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, καθώς ἀ-
ποστείλαμε τά Σωματεῖα ἀπό κοινοῦ ἐ-

πιστολή πρός ὅλους τούς ἀρχιερεῖς καί 
ὅλους τούς βουλευτές (βλ. σ. 3 τῆς «Π»).

Δέν γνωρίζουμε ἐάν ἐκτός ἀπό τήν 
παρέμβαση τῶν 25 Σωματείων μέ τήν ἐ-
πιστολή τους, πού προανεφέρθη, καί τήν 
ἐπιστολή τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου 
Ὄρους, ἡ ὁποία προηγήθηκε (δημοσιεύ-
θηκε στό τ. 100 τῆς «Π») ὑπῆρξε κάτι 
ἄλλο σέ συλλογικό ἐπίπεδο ὡς ἀντίδρα-
ση – παρέμβαση στό θέμα τῆς «κάρτας».

Ἐπαινετή ἐπίσης καί στόν κατάλληλο 
χρόνο ἦταν ἡ ἐπιστολή τῆς «Ἑστίας Πα-
τερικῶν Μελετῶν», πού ἀπέστειλε γιά τό 
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ἴδιο θέμα ὁ ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος.
Εἴπαμε λοιπόν «δόξα τῷ Θεῷ», πού 

ἀπομακρύνθηκε πάλι ὁ κίνδυνος αὐτός. 
Ὅμως δέν χαρήκαμε γιά πολύ. Διαπιστώ-
σαμε  –ὄχι χωρίς ἔκπληξη– ὅτι αὐτό, πού 
ἡ κυβέρνηση ἔβγαλε ἀπό τήν πόρτα (τό 
ἄρθρο 16 στό πολυνομοσχέδιο τοῦ ἀνα-
πληρωτῆ Ὑπουργοῦ Διοικητικῆς Μεταρ-
ρύθμισης κ. Γ. Κατρούγκαλου «Γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης»), 
τό ἔβαλε ἀπό τό παράθυρο ὡς ἄρθρο 
10 στό ἴδιο νομοσχέδιο, πού εἶναι πλέον 
ὁ νόμος 4325 τῆς 11.5.2015. Οὐσιαστι-
κά τό νέο ἄρθρο 10 εἶναι τό πρῶτο μισό 
τοῦ προηγουμένου ἄρθρου 16, τό ὁποῖο 
πλέον δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά 
νά προχωρήσει ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη».

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς νέας καταστά-
σεως, πού αἰφνιδιαστικά δημιούργησε ἡ 
κυβέρνηση, χρήζει μελέτης γιά τή σωστή 
ἀντιμετώπισή της. Πάντως σύμφωνα μέ 
τήν πρώτη γνώμη ἐγκρίτου νομικοῦ, τό 
θέμα πλέον τῆς διαβόητης «κάρτας» μπο-
ρεῖ νά προωθηθεῖ μέ μία ἁπλή ὑπουργική 
ἀπόφαση καί δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἔλθει 
ξανά ὡς νομοσχέδιο στή Βουλή!

Ὁ κ. Κατρούγκαλος ἀνακοίνωσε ἐπί-
σης ὅτι προχωρεῖ ἡ «κάρτα σίτισης», τήν 
ὁποία ὁ ἴδιος χαρακτήρισε ὡς πιλοτική 
ἐφαρμογή τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Ἤδη 
ὑπεγράφη συμφωνία μέ τήν Ἐθνική Τρά-
πεζα γιά νά δοθοῦν ἠλεκτρονικές κάρτες 
σέ 150 χιλιάδες φτωχοποιημένους Ἕλλη-
νες. Οἱ κάρτες αὐτές θά πιστώνονται μέ 
70 € ἀνά δικαιοῦχο τόν μῆνα (δηλ. 2,30 € 
ἡμερησίως!), ἐνῷ γιά κάθε προστατευόμενο 
μέλος θά προστίθενται 30 €. Πάντως, ἡ 
ἐνίσχυση δέν θά ὑπερβαίνει τό ὕψος τῶν 
200€ μηνιαίως.

Τό ἄλλο πολύ σημαντικό μέτρο πού 
προωθεῖται γιά τήν οἰκοδόμηση μιᾶς Big 
Brother κοινωνίας εἶναι ἡ κατάργηση τῶν 
μετρητῶν μέ πρόσχημα τήν πάταξη τῆς 

φοροδιαφυγῆς! (βλ. σχετικό σχόλιο στή σ. 
23 αὐτοῦ τοῦ τεύχους τῆς «Π») Ἤδη ἡ 
κυβέρνηση μελετᾶ ἀπό αὐτό τό καλοκαίρι 
στά τουριστικά ἑλληνικά νησιά ἡ ἐξόφλη-
ση λογαριασμῶν ἄνω τῶν 70€ νά γίνεται 
μόνο μέ ἠλεκτρονική κάρτα συναλλαγῶν!

Παράλληλα μέ αὐτά, πού μεθοδεύ-
ονται καί ἐπιταχύνονται ὡς ἐξελίξεις σέ 
πολιτικοοικονομικό ἐπίπεδο, ἐξ ἴσου 
σημαντικές ἐξελίξεις δρομολογοῦνται σέ 
θρησκευτικό ἐπίπεδο. Καθώς μαθαίνου-
με ἀπό σοβαρούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι 
μετέχουν στόν διάλογο Ὀρθοδόξων καί 
παπικῶν, χωρίς ὅμως νά συνευδοκοῦν 
στίς ὑποχωρήσεις σέ θέματα πίστεως, ὁ 
βασικός σκοπός γιά τόν ὁποῖο βιάζονται 
νά κάνουν τήν «Μεγάλη Σύνοδο» τοῦ 2016, 
εἶναι νά προωθηθεῖ σ᾽ αὐτήν τό θέμα τῆς 
πλήρους κοινωνίας μέ τούς παπικούς, 
δηλαδή τό κοινό ποτήριο.

Ὁ «ἐγκέφαλος» τῆς προωθουμένης 
(ψευδοῦς) ἑνώσεως Μητροπολίτης Περ-
γάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιούλας θεωρεῖ ὅτι 
τό θέμα τῆς ἑνώσεως δέν ἔχει σχέση μέ τά 
δόγματα (!), δηλαδή μέ τήν πίστη, ἀλλ᾽ εἶναι 
ἁπλῶς ἕνα θέμα διευθέτησης τοῦ πρω-
τείου. Ἐφ᾽ ὅσον λοιπόν δημιουργήσουν 
ἕναν Πρῶτο (μέ πρωτεῖο ὅμως ἐξουσίας) 
στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή (στήν παπική 
Δύση ὑπάρχει ὁ πάπας), ὁ δρόμος πρός 
τό κοινό ποτήριο εἶναι εὔκολος. Ἔτσι 
σκέπτονται, βλέποντας βέβαια τά πράγ-
ματα μόνον κοσμικά, ὅπως, ἄλλωστε, τό 
συνηθίζουν.

Ἀφοῦ λοιπόν γίνει ἡ (ψευδής) ἕνωση, 
μετά συζητοῦμε τά «θεολογούμενα». Ὡς 
θεολογούμενα νοοῦνται οἱ διαφορές, οἱ 
ὁποῖες θεωροῦνται ὡς νόμιμες ποικιλίες 
στήν ἐν τόπῳ καί χρόνῳ πραγμάτωση 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γι᾽ αὐτό μιλοῦν γιά 
«ἑνότητα μέσα στήν ποικιλία». Μή λη-
σμονοῦμε ὅτι οἱ οἰκουμενιστές ἀναγνωρί-
ζουν τόν πάπα ὡς ἐπίσκοπο Ρώμης, τόν 
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προσφωνοῦν ἁγιώτατο ἀδελφό καί τήν 
«Ρωμαιοκαθολική ἐκκλησία» ἀναγνωρί-
ζουν ὡς ἐκκλησία μέ ἀποστολική διαδοχή, 
ἱερωσύνη καί ἁγιαστικά μυστήρια. Ἄρα 
λοιπόν τί μᾶς χωρίζει; Μόνον ἡ διευθέ-
τηση τοῦ πρωτείου.

Τά πράγματα φαίνεται νά εἶναι πιό 
σοβαρά καί δύσκολα ἀπ᾽ ὅσο συνήθως 
τά θεωροῦμε. Ὁ π. Σεραφείμ Ρόουζ, πού 
ἐκοιμήθη ὁσιακά στίς ΗΠΑ τό 1982, συ-
νήθιζε νά λέγει   —προκειμένου νά ἀφυπνί-
σει πνευματικά τούς ἀκροατές του— ὅτι 
«εἶναι πιό ἀργά ἀπ᾽ ὅσο νομίζετε». Καιρός 
λοιπόν ἡμᾶς «ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι... 
ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δέ ἡμέρα ἤγγικεν» 
(Ρωμ. 13, 11-12). Αὐτό ὅμως εἶναι τό ἐλ-
πιδοφόρο: ὅτι «ἡ ἡμέρα ἤγγικεν». Καί, ὡς 
γνωστόν, λίγο πρίν ξημερώσει, τό σκοτάδι 

γίνεται πιό πηχτό. Ὅμως εἶναι σίγουρο 
ὅτι ἡ ἡμέρα θά ἀνατείλει. Ἡ νίκη εἶναι 
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό μήν τό ξεχνοῦμε ποτέ!

Ὅπως λέγει σέ ὁμιλίες του τόν τελευ-
ταῖο καιρό καί ὁ Πανιερώτατος Μητρο-
πολίτης Μόρφου τῆς Κύπρου κ. Νεόφυ-
τος «ἔχουν δρομολογηθεῖ προφητευμένα 
γεγονότα».

«Ἔστωσαν [οὖν] ὑμῶν αἱ ὀσφύες πε-
ριεζωσμέναι καί οἱ λύχνοι καιόμενοι…» 
(Λουκ. 12, 35). Δηλαδή: Καλούμεθα νά 
αὐξήσουμε τό ἐπίπεδο ἑτοιμότητος καί 
ἀγωνιστικότητος, προθυμίας πνευματικῆς, 
φιλοτιμίας καί θερμῆς προσοχῆς γιά νά 
φωτίσει ὁ Θεός.

Ἀμήν. Γένοιτο.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 25 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»*

* Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἐστάλη σέ ὅλους τούς ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κρήτης, καί τῶν Μητροπόλεων τῶν Δωδεκανήσων. Ἐπίσης ἐστάλη, καταλλήλως προσαρμοσμέ-
νη, στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίς, Πρωθυπουργό, συναρμόδιους ὑπουργούς, Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, 
σέ ὅλους τούς βουλευτές καί στούς ἑπτά μεγαλύτερους δικηγορικούς συλλόγους τῆς χώρας. Κοινο-
ποιήθηκε ἐπίσης στήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Δυστυχῶς ὥς αὐτή τήν ὥρα ἀπάντησαν 
μόνον 4 (τέσσερις) ἀρχιερεῖς καί 2 (δύο) βουλευτές! Ἡ ἐπιστολή ἀναρτήθηκε καί στό διαδίκτυο.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ   ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015
       Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1.

Σεβασμιώτατε,

Μέ σεβασμό καί υἱική ἀγάπη ἀσπα-
ζόμεθα τήν δεξιάν Σας καί ἐπιζητοῦμε τίς 

ἅγιες εὐχές καί εὐλογίες Σας.
Ἡ παροῦσα ἐπιστολή τῶν Ὀρθοδόξων 

Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονί-
κης εἶναι ἀποτύπωση τῆς ἀγωνίας μας, 
καθώς βλέπουμε γιά ἄλλη μιά φορά, νά 
ἐπιχειρεῖ ἡ κυβέρνηση νά ἐπιβάλει στόν 
λαό μας τήν ἠλεκτρονική «Κάρτα τοῦ 
Πολίτη».

Πράγματι, μιά ἀπό τίς πρῶτες ἐνέργει-
ες τῆς νέας κυβέρνησης, πού προέκυψε 
ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 25ης Ἰανουαρίου, 
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ἦταν καί ἡ δρομολόγηση τῆς «Κάρτας τοῦ 
Πολίτη» (ΚτΠ).

Ἐντύπωση κάνει ἡ ξαφνική καί ἀ-
ναιτιολόγητη ἀλλαγή πλεύσης τοῦ νέ-
ου Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ 
ὁποῖος σέ σχετική ἐρώτηση στή Βουλή 
τῶν Ἑλλήνων στίς 26.11.2010, ἀπό κοινοῦ 
μέ τήν βουλευ τή κ. Ἡρώ Διώτη, ἐξέφραζε 
τήν ξεκάθαρη ἀντίθεσή του στήν ΚτΠ, 
πού προωθοῦσε ἡ τότε κυβέρνηση τοῦ 
κ. Γιώργου Παπανδρέου. Ὁ κ. Ἀλέξης 
Τσίπρας χαρακτήριζε τότε τήν ΚτΠ ὡς 
ἀνασφαλῆ γιά τά εὐαί σθητα προσωπικά 
δεδομένα τῶν πολιτῶν καί δυνάμει ἐπι-
κίνδυνη γιά τίς προσωπικές ἐλευθερίες. 
Ἐντύπωση ἐπίσης κάνει τό γεγονός ὅτι 
ἡ νέα κυβέρνηση εἰσάγει τή ρύθμιση γιά 
τήν Κάρτα σέ ἄσχετο νομοσχέδιο.

Ἔντονους προβληματισμούς δημιουρ-
γεῖ τό γεγονός ὅτι γιά τή δημόσια δια-
βούλευση ἐπί ἑνός μέτρου (ΚτΠ), πού 
συνάντησε στό παρελθόν τήν καθολική 
ἀντίδραση τῶν πολιτῶν, ἡ κυβέρνηση ἔδω-
σε περιθώριο μόνο μιᾶς ἑβδομάδος (18-24 
Μαρτίου 2015). Πρός τί ἡ τόσο μεγάλη 
βιασύνη γιά τήν προώθηση τῆς Κάρτας; 
Ἀπό τά 1661 δημοσιευμένα σχόλια στή 
δημόσια διαβούλευση, ἕνα ποσοστό πάνω 
ἀπό 98% ἦταν ἀρνητικά γιά τήν Κάρτα! 
Παρ᾽ ὅλα αὐτά ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός συν- 
εχίζει τήν προώθηση τῆς ΚτΠ σάν νά μή 
συμβαίνει τίποτε!

Μέ τήν Κάρτα αὐτή, γιά πρώτη φορά, 
γίνεται διασύνδεση ἀρχείων ἀπό δημόσιους 
καί ἰδιω τικούς φορεῖς καί συνεπῶς ἀνοίγει 
ὁ δρόμος γιά σφαιρικό ἠλεκτρονικό φακέ-
λωμα τῶν πολιτῶν. Γιά πρώτη φορά μέ τό 
νομοσχέδιο, πού τόσο βιαστικά εἰσάγεται, 
ἡ ἄσκηση συνταγμα τικῶς κατοχυρωμένων 
δικαιωμάτων τοῦ πολίτη, ἀτομικῶν καί 
πολιτικῶν, θά ἐξαρτᾶται πλέον ἀπό τήν 
παραλαβή ἤ ὄχι μιᾶς Κάρτας.

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο προωθεῖται 

τό νομοσχέδιο πάσχει σέ πολλά σημεῖα. 
Ἕνα ἀπό τά πλέον ἐπικίν δυνα εἶναι ὅτι 
δίδεται ἐξουσιοδότηση («λευκή ἐπιτα-
γή») στόν ἁρμόδιο Ἀναπληρωτή Ὑπουρ-
γό Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης κ. Γεώρ-
γιο Κατρούγκαλο νά ρυθμίζει ὁ ἴδιος, 
παρακάμ πτοντας τή Βουλή, τά «εἰδικότε-
ρα τεχνικά καί λεπτομερειακά ζητήματα» 
τῆς Κάρτας. Ὅμως αὐτά ἀκριβῶς εἶναι 
ἡ οὐσία τῆς Κάρτας.

Δύο λόγοι προβάλλονται γιά τήν προ-
ώθηση τῆς ΚτΠ: Ἡ πάταξη τῆς γραφειο-
κρατίας καί ἡ καταπο λέμηση τῆς φτώχειας. 
Καί τά δύο ὅμως εἶναι προφάσεις. Καί 
τοῦτο διότι ἡ πάταξη τῆς γραφειοκρατίας 
μπορεῖ καί πρέπει νά γίνει, χωρίς ὅμως τό 
ὁλοκληρωτικό ἠλεκτρονικό φακέλωμα. Ἡ 
ἀντιμετώπιση ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῆς 
φτώχειας, στήν ὁποία ὁδηγήθηκε ὁ ἑλλη-
νικός λαός, μπορεῖ καί πρέπει νά γίνει μέ 
ἄλλους πιό ἁπλούς καί ἀποτελε σματικούς 
τρόπους, ὅπως π.χ. ἡ κατάθεση, σέ τρα-
πεζικό λογαριασμό τοῦ δικαιούχου, τοῦ 
χρηματικοῦ ποσοῦ πού τοῦ ἀναλογεῖ. Εἶναι 
ἀνέντιμο καί ἀνήθικο νά ἐκβιάζονται οἱ 
φτω χοί συμπολίτες μας μέ τό δίλημμα: ἤ 
Κάρτα ἤ πείνα. Αὐτό καί μόνο φανερώνει 
τήν πονηρία τῆς μεθοδεύσεως.

Σεβασμιώτατε,
Στό διαδίκτυο καί σέ ἔντυπα ἔχουν 

γραφεῖ, τά τελευταῖα τριάντα (30) χρόνια, 
πάμπολλα καί τεκμηριωμένα κείμενα γιά τό 
ἔλλειμμα δημοκρατίας ἀλλά καί ἀσφάλειας 
τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν-ταυτοτήτων.

Εἶναι ἀνεπίτρεπτο γιά τήν ποιότητα 
τῆς δημοκρατίας, πού θέλουμε νά ἔχου-
με, νά εἶναι ἀναγκασμένος ὁ πολίτης νά 
φέρει ἐπάνω του μιά «ἔξυπνη» κάρτα μέ 
προσωπικά του στοιχεῖα, στά ὁποῖα ὅμως 
ὁ ἴδιος δέν θά ἔχει πρόσβαση.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, ἀπευθυνομένη «Πρός τόν εὐ-
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σεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν Λαόν» μέ 
τήν ὑπ᾽ἀριθμ. 2641/1998 βαρυσήμαντο 
ἐγκύκλιό της, συνδέει τήν ἔναρξη τότε 
τῆς Συμφωνίας Σένγκεν μέ τίς ἠλεκτρο-
νικές ταυτότητες καί ἐπι σημαίνει μεταξύ 
ἄλλων «τήν βάσιμη ὑποψία, ὅτι δι᾽ αὐτῆς 
ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπιβολή ὁλο κληρωτικοῦ συ-
στήματος ἐλέγχου ἐπί τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, 
πού προσβάλλει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο».

Ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
στήν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ Ἀνακοίνωσή 
της τῆς 22.4/5.5.2011 τονίζει: «Ἐπειδή τό 
σύστημα αὐτό [τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη»] 
ἔχει τήν δυνατότητα νά μετεξελίσσεται 
εὔκολα, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁρατός ὁ κίν-
δυνος γιά τούς Χριστιανούς νά παραβιά-
ζεται ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους 
συνειδήσεως, στερών τας τους τήν δυνατό-
τητα νά ὁμολογοῦν ἐλεύθερα τήν πίστι 
τους καί νά κηρύσσουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ. Ἐπειδή μάλιστα ἡ ἐξουσία χρή-
σεως τοῦ συστήματος αὐτοῦ παρα δίδεται 
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».

Ὑπάρχει, λοιπόν, ὁ κίνδυνος δυσμενοῦς 
μεταχειρίσεως πολιτῶν μέ βάση τά εὐαί–
σθητα προ σωπικά τους δεδομένα ἀπό τόν 
χῶρο τῶν θρησκευτικῶν, πολιτικῶν καί 
ἄλλων πεποιθήσεών τους, ὅπως καί ἀπό 
τόν χῶρο τῆς ἐργασίας ἤ τῆς ὑγείας των. 
Σχεδόν ἑκατό χιλιάδες (98.153) συμπολίτες 
μας ἔχουν δηλώσει ἐνυπογράφως ὅτι γιά 
λόγους συνειδήσεως δέν θά παραλάβουν 
τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (βλ. orthros.eu). 
Στήν Ἀγγλία 11.000 ὑπογρα φές πολιτῶν 
στάθηκαν ἀρκετές γιά νά ματαιωθεῖ ἡ ἐκεῖ 
προώθηση τῆς «Κάρτας τοῦ Πο λίτη» τό 
ἔτος 2011. Ἐδῶ;

Εἶναι ἄπειρα τά παραδείγματα χάκερς 
πού «σπάζουν» ἱστοσελίδες, ἀκόμη καί 
τοῦ Ἀμερι κανικοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας 
ἤ κλέβουν ἀπό Τράπεζες ἑκατοντάδες 
ἑκατομμύρια εὐρώ, χωρίς νά ἐντοπίζο-
νται. Εἶναι κοινός τόπος ὅτι δέν ὑπάρχει 
ἀσφάλεια στό διαδίκτυο. Γιατί λοιπόν 
αὐτή ἡ ἐμμονή σέ ἕνα μέτρο πού «μπάζει 
ἀπό παντοῦ»;

Οἱ ἀλλεπάλληλες ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ἀλλά καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ὅπως τῆς 
Ρωσσίας καί τῆς Ρουμανίας γι᾽αὐτό τό θέ-
μα, ἔχουν ἐπιση μάνει τούς κινδύνους γιά 
τίς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν ἀλλά καί γιά 
τήν θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου 
προσώπου. Οἱ ἀποφάσεις αὐτές ἰσχύουν 
καί σήμερα. Μάλιστα ἡ ἄρνησή μας νά 
μποῦμε στήν περι πέτεια παραλαβῆς τῆς 
Κάρτας θά πρέπει νά εἶναι πιό ἔντονη 
σήμε ρα, ἀφοῦ καί τό κυοφορούμενο σύ-
στημα ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου τῶν πάντων 
θεριεύει μέ ρα μέ τήν ἡμέρα.

Ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ 
διαδοχικές Ἀνακοινώσεις της ἔχει ταχθεῖ 
ἐ ναντίον τῆς ΚτΠ. Στήν τελευταία Ἀνα-
κοίνωσή της γιά τό θέμα αὐτό (16.3.2015) 
ἐπανα λαμβάνει τήν πάγια θέση της ἐνα-
ντίον τῆς Κάρτας, καλεῖ τήν κυβέρνηση 
νά ἀποσύρει τό νομοσχέδιο καί συνιστᾶ 
στούς πολίτες νά μήν παρα λάβουν τήν 
Κάρτα.

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης στό 
χειρόγραφο (γιά νά μήν ἀλλοιωθεῖ) κείμενό 
του μέ τίτλο «Σημεῖα τῶν καιρῶν» τό λέγει 
μέ τόν πιό κατηγορηματικό τρόπο: «Πίσω 
λοιπόν ἀπό τό τέλειο σύστημα  “κάρτας 
ἐξυπηρετήσεως”, ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, 
κρύβεται ἡ παγ κόσμια δικτατορία, ἡ σκλα-
βιά τοῦ Ἀντιχρίστου» (Λόγοι τ. Β´, σ. 192).

Σεβασμιώτατε,

Κλείνοντας τήν ἐπιστολή μας αὐτή, 
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ἐπιθυμοῦμε μέ πολύ σεβασμό νά Σᾶς 
παρακαλέ σουμε υἱικῶς νά τεθεῖ καί πά-
λιν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπικεφαλῆς αὐτοῦ 
τοῦ ἀγώνα, πού στο χεύει στή διασφά λιση 
τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας, γιά τήν 
ὁποία τόσα αἵματα καί ἱδρῶτες ἁγίων καί 
ἡρώων ἐχύ θησαν.

Ἐξαιτούμενοι τίς ἅγιες εὐχές Σας, 
προκειμένου νά ἑορτάσουμε μέ χριστια-
νική συναί σθηση τά Ἅγια Πάθη καί τήν 
λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ,

Διατελοῦμε μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ 
καί ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν Σας

Τά Συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστια-
νικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης:

1. «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» Κέντρον Ἑνό-
τητος καί Μελέτης-Προβολῆς τῶν Ἀξιῶν μας

2. «Παρακαταθήκη» Πανελλήνιος Σύν-
δεσμος γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση

3 Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ἡ Ὁσία Ξένη»
4. Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης «Ἡ  Ἁγία Φοίβη»
5. Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων «Οἱ 

Ἅγιοι Πάντες»
6. Ἕνωση προσώπων «Ὅσιος Φιλόθεος»
7. Σ.Φ.Ε.Β.Α. (Συντονιστική Φοιτητική 

Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)
8. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α (Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα)

9. Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν
10.  Ἑλληνορθόδοξος Σύνδεσμος «Πανα-

γιόφιλοι»
11. Ὅμιλος Φίλων Ἁγίου Ὄρους «Ἅγιος 

Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης»
12. Χριστιανική Ἕνωσις Γονέων Θεσσα-

λονίκης
13. Σύλλογος «Ὁ  Ἀπόστολος Παῦλος»
14. Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Μέριμνα 

τῶν πτωχῶν»
15. Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιά τήν Πνευ-

ματική Ἐλευθερία
16. Πρωτοβουλία Γονέων Βορείου Ἑλλάδος
17. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης 

«Ἀγάπη Χριστοῦ»
18. Γ.Ε.Χ.Α. (Γονέων Ἕνωση Χριστιανική 

Ἀγωγή)
19. Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς 

Δράσεως  «Ὁ  Μέγας Βασίλειος»
20. Τομέας Ἐπιστημόνων «Μεγάλου Βα-

σιλείου»
21. Πολιτιστικός Σύλλογος «Ἐθνεγερσία»
22. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης 

«Ἡ  Ἀπολύτρωσις»
23. Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Χριστιανική 

Ἐλπίς»
24. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἀδελφότης 

«Ἡ  Θεοτόκος»
25. Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος 

Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου

Συνεδρίασε στὴ Γενεύη ἀπὸ 15 ἕως 21 
Φεβρουαρίου ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀντι-
προσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων 
Ἐκκλησιῶν, ποὺ προετοιμάζει τὰ κείμενα 
ποὺ θὰ κατατεθοῦν στὴν Προσυνοδικὴ Πα-
νορθόδοξο Διάσκεψη, ποὺ θὰ προηγηθεῖ 

τῆς σύγκλησης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης 
Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας. Σύμφωνα μὲ τὴν 
ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε τὸ Μάρτιο τοῦ 2014 
ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθο-
δόξων Ἐκκλησιῶν μέχρι τὸ φετινὸ Πάσχα 
θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἔργο 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ»
τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
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τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς, ὥστε στὰ μέσα 
τοῦ τρέχοντος ἔτους 2015 νὰ συνέλθει ἡ 
Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψη. Ἡ 
Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας σχεδι-
άζεται νὰ συνέλθει τὴν Πεντηκοστὴ τοῦ 
2016 στὴν Κωνσταντινούπολη. 

Ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἐπεξεργά-
ζεται τὰ κείμενα πρόκειται νὰ συνέλθει 
σύντομα ἐκ νέου, γιὰ νὰ ἐξετάσει τὰ ἑξῆς 
θέματα τῆς Ἡμερήσιας Διάταξης τῆς Ἁγίας 
καὶ Μεγάλης Συνόδου: «Τὸ ζήτημα τοῦ 
Κοινοῦ Ἡμερολογίου», «Κωλύματα γάμου» 
καὶ «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καὶ ἡ 
τήρησις αὐτῆς σήμερον». 

Ἀτυχῶς τὸ περιεχόμενο τῶν κειμένων 
ποὺ ἐπεξεργάζονται οἱ ἐπιτροπὲς αὐτὲς 
δὲν εἶναι εὐρέως γνωστό, μολονότι ὑ-
πάρχουν πληροφορίες ποὺ συνηγοροῦν 
στὸ ὅτι σχεδιάζεται μία ἀναθεώρηση ἐπὶ 
τὸ ἐπιεικέστερον προβλέψεων τῶν Ἱερῶν 
Κανόνων καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴ 
νηστεία, πτυχὲς τῆς πνευματικῆς ζωῆς 
καὶ κυρίως τὶς σχέσεις τῶν Ὀρθοδό-
ξων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Οἱ ἐργαζό-
μενοι στὶς ἐπιτροπὲς αὐτὲς ἐκπρόσωποι 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπίσκοποι 
οἱ περισσότεροι, ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὶς 
Ἐκκλησίες τους μὲ κύριο κριτήριο τὶς 
πανεπιστημιακές τους περγαμηνὲς ἢ τὴν 
ἐμπειρία τους σὲ συνάξεις διορθόδοξες καὶ 
διαχριστιανικές. Τὸ ἔλλειμμα ἐνημέρωσης 
τοῦ συνόλου τῶν μελῶν τῶν Συνόδων τῶν 
Ἐκκλησιῶν, πολὺ δὲ περισσότερο ἑνὸς 
εὐρύτερου κύκλου κληρικῶν καὶ θεολό-
γων, γύρω ἀπὸ τὰ ἑτοιμαζόμενα κείμενα, 
εἶναι δυνατὸν νὰ δημιουργήσει ἐκ τῶν 
ὑστέρων ἰσχυρὲς ἀμφισβητήσεις τῶν ἀ-
ποφάσεων, ποὺ θὰ ληφθοῦν στὴ Μεγάλη 
Σύνοδο. Δὲν θὰ πρέπει νὰ διαφεύγει τῆς 
προσοχῆς κανενὸς ὅτι ἡ ἐκπροσώπηση 
ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ μία 
Σύνοδο –ἐὰν καταστεῖ καὶ αὐτὴ τελικὰ 
δυνατή, μὲ δεδομένες τὶς ἐντάσεις μεταξὺ 

κάποιων Ἐκκλησιῶν λόγῳ ἄλλων ζητη-
μάτων– ἢ ἡ ὁμοφωνία στὴ λήψη κάποιων 
ἀποφάσεων δὲν καθιστοῦν ἀλάθητες 
τὶς ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς Συνόδου, 
πολὺ δὲ περισσότερο ἐὰν αὐτὲς κινοῦ-
νται σὲ κατεύθυνση ἀντίθετη ἀπὸ ἐκείνη 
προηγουμένων Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπι-
κῶν Συνόδων, τῶν ὁποίων ἡ ἐγκυρότητα 
ἔχει διαχρονικὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Κάθε προσπάθεια 
«μετα-πατερικῆς» ἢ «μετα-κανονικῆς» 
ἀναθεώρησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας 
παραδόσεως, ἀκόμη κι ἂν φέρει τὶς ὑπο-
γραφὲς ἁπάντων τῶν ἀντιπροσώπων τῶν 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, δὲν καθίσταται 
αὐτομάτως ἐφαρμόσιμη στὴν πράξη. Προ-
σπάθεια δὲ «ἐπιβολῆς» της στὸ ἐκκλησι-
αστικὸ πλήρωμα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ 
ἐπικίνδυνες ἀποσχιστικὲς κινήσεις καὶ 
ρήγματα στὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὅσοι προετοιμάζουν πυρετωδῶς τὴ 
Μεγάλη Σύνοδο σπεύδουν νὰ χαρακτηρί-
σουν κάθε κριτικὴ γιὰ τὸ προπαρασκευα-
στικό τους ἔργο ὡς κακόβουλη, ἀκραία ἢ 
καὶ ζηλωτική. Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅμως 
ὅτι ἡ καχυποψία μας γιὰ τὸ τί ἑτοιμά-
ζεται αὐξάνει λόγῳ τῆς μυστικότητας 
μὲ τὴν ὁποία γίνεται ἡ ὅλη προετοιμα-
σία. Ἐὰν ἡ Μεγάλη Σύνοδος εἶναι τόσο 
σημαντικὸ γεγονός, ὅσο θέλουν νὰ μᾶς 
τὸ παρουσιάσουν οἱ Φαναριῶτες, τότε 
ὀφείλουν νὰ παρέχουν σὲ ὅλο τὸ ἐκκλη-
σιαστικὸ πλήρωμα σαφῆ ἐνημέρωση γιὰ 
τὸ περιεχόμενο καὶ τὶς κατευθύνσεις πρὸς 
τὶς ὁποῖες κινοῦνται στὰ θέματα γιὰ τὰ 
ὁποῖα θὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις στὴ Σύνοδο 
αὐτή. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση γεννᾶται 
εὔλογη ἀνησυχία μὲ γνωστὲς ἄλλωστε τὶς 
θεολογικὲς τοποθετήσεις ἐπὶ σημαντικῶν 
ζητημάτων τῆς Ἐκκλησίας μας κάποιων ἐκ 
τῶν συμμετεχόντων στὶς προπαρασκευα-
στικὲς τῆς Συνόδου ἐπιτροπές.
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 • Γέρων Δανιήλ Κατουνακιώτης: 
«Ἐκτός δέ τῶν ...καινοτομιῶν, αἵτινες ἀ-
πεδείχθησαν ὅτι ἦσαν ἀποκυήματα τοῦ 
παλαιοῦ πτερνιστοῦ, ἤδη προδίδεσθε ἄκο-
ντες καί μή, καί κατά τοῦτο ἐπιτρέψατέ 
μοι νά Σᾶς εἴπω, οἱ προστυχώτεροι τῶν 
ψευδοδιδασκάλων, ἀποπειρώμενοι δελε-
άζειν τούς ἁπλοϊκωτέρους διά ποικίλων 
ὑπούλων ὑποσχέσεων, τά πάντα θεμιτά 
ἡγούμενοι καί ἐπιτρέποντες πρός ἕνωσιν, 
ἐάν καί μόνον ἀναγνωρισθῇ ὁ τῆς ῾Ρώμης 
Πάπας ὡς ὑπέρτατος καί ἀλάθητος Ἄρχων 
καί κυρίαρχος τῆς Καθόλου Ἐκκλησίας 
καί μόνος ἐπί τῆς γῆς ἀντιπρόσωπος τοῦ 
Χριστοῦ καί πηγή πάσης χάριτος!» (Γέρο-
ντος Δανιήλ Κατουνακιώτου, Ἐξ ἐρήμου 
διατυπώσεις, Τόμος Ε´, ἔκδ. Μοναστικῆς 
Ἀδελφότητος Δανιηλαίων 1985, σελ. 85-86).

• Γέρων Γαβριήλ Διονυσιάτης: «Καί 
πρέπει ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι νά παραιτη-
θῶμεν παντός διαλόγου πρός αἱρετικούς, 
κατά τήν ὀρθήν συμβουλήν τοῦ Θεορρή-
μονος Ἀποστόλου Παύλου, «αἱρετικόν 
ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νου-
θεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται 
ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατά-
κριτος». Πρός τί λοιπόν ἡ τόση προθυ-
μία πρός μετάβασιν εἰς Ρώμην, πρός τί ἡ 
ἐπίμονος ἐκζήτησις ὑφ᾽ ἡμῶν διαλόγων; 
Πρός τί τόσον ἡ κακοπαθοῦσα καί πα-
ραποιουμένη κατά Θεόν ἀγάπη; Δέν μᾶς 

σωφρονίζουν τά παθήματα τῆς Φερράρας 
καί τῆς Φλωρεντίας; Δέν ἐλάβομεν εἰσέτι 
πεῖραν τῆς Λατινικῆς στρεψοδικίας καί 
τῆς ὑπερηφανείας; Δέν διεκρίναμεν τά 
ὅρια μεταξύ ἀληθείας καί ὑποκρισίας ἐν 
τῇ πίστει;». (Ὀρθόδοξος Τύπος, ἀριθμ. 
φύλλου 76, Ἰούνιος 1967).

• Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: «Ἐάν 
ὁ Πάπας θέλῃ ἕνωσιν, νά ἀναγνωρίσῃ καί 
ὁμολογήσῃ ὅλας τάς πλάνας, αἱρέσεις καί 
καινοτομίας τάς ὁποίας ἔκαμον, ἀπ᾽ ἀρχῆς 
οἱ κατά καιρούς Πάπαι, ἀποσχισθέντες 
ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, νά με-
τανοήσῃ, νά κλαύσῃ πικρῶς, νά ταπει-
νωθῇ καί τότε εἶναι δεκτός». (http://www.
impantokratoros.gr/C140A962.el.aspx).

• Γέρων Θεόκλητος Διονυσιάτης: 
«Ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, αἱ λε-
γόμεναι Ἀνατολικαί ἤ Δυτικαί ἀποτελοῦν 
αἱρετικά ἀθροίσματα μικρά ἤ μεγάλα, σώ-
ματα νοσοῦντα ποικίλως καί ἄλλα ἐντελῶς 
νεκρά... Κατόπιν ὅλων αὐτῶν εἶναι πολύ 
περίεργον, πῶς ἐλπίζεται μία προσέγγι-
σις τῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ παπισμοῦ, 
ὅταν ἡ πτῶσις του θεωρεῖται ἡ Τρίτη εἰς 
τήν ἱστορίαν, μετά τήν πτῶσιν τῶν πρω-
τοπλάστων καί κατόπιν τοῦ Ἰούδα, ὡς 
λέγει ὁ Πόποβιτς; Ἤ πῶς δύναται νά γίνῃ 
διάλογος μέ τόν προτεσταντισμόν, ὅταν ἡ 
πτῶσις του εἶναι τόσον μεγάλη, ὥστε πολ-
λοί ἐκ τῶν ἀντιπροσώπων του νά ἔχουν 

ΓΝΩΜΕΣ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 
κάθε Κυριακή 11-12 τό μεσημέρι ἔχει ἐκπομπή στήν τηλεόραση Bee Channel, ἡ 
ὁποία ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό 
διαδίκτυο. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά τίς βροῦν πηγαίνοντας στό you tube 
καί πληκτρολογώντας: beechannel εκκλησία και κόσμος.
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ἐν πολλοῖς ὑπερβάλει εἰς ἀρειανισμόν καί 
αὐτόν τόν Ἄρειον;» (Ὀρθόδοξος Τύπος, 
ἀριθμ. φύλλου 97, 10 Φεβρουαρίου 1969).

• Ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης: «Τήν 
στάσιν αὐτήν ἐτήρησεν ἡ Ἐκκλησία ἀνέ-
καθεν καί ἔναντι τοῦ παπισμοῦ. Ἠσθά-
νετο ἡ Ἐκκλησία ὅτι ἡ παρέκκλισις τοῦ 
παπισμοῦ δέν συνίσταται μόνον εἰς τήν 
χρῆσιν διαφόρου διοικητικοῦ συστήμα-
τος ἤ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν ἐθίμων, 
ἀλλ᾽ ὅτι ἐπρόκειτο περί μιᾶς βαθυτέρας 
ἀλλοιώσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ πνεύματος. 
Οἱ βυζαντινοί θεολόγοι δέν ἦσαν ἀφελεῖς 
οὔτε φανατικοί καί ἐξτρεμισταί, ὅταν ἔ-

γραφον ἀξιολόγους πραγματείας διά νά 
ἀποδείξουν τήν αἵρεσιν τοῦ Filioque. Ἡ 
καί «ἐκ τοῦ Υἱοῦ» ἐκπόρευσις τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος εἰσάγει τήν δυαρχίαν ἤ τόν 
ἡμισαβελλιανισμόν εἰς τήν ἁγίαν Τριάδα, 
ὑποτιμᾶ τό Ἅγιον Πνεῦμα καί παραποιεῖ 
ὅλην τήν Τριαδολογίαν, ὡς ὀρθῶς παρατη-
ρεῖ ὁ Βλαδίμηρος Λόσκι...». (Ὀρθοδοξία καί 
Οὑμανισμός, Ὀρθοδοξία καί Παπισμός, 
ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ἱ. Μ. Ὁσίου 
Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 1998, σελ. 87-89).

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

               
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ»*

* Μεταφέρουμε τό μεγαλύτερο μέρος ἑνός ἄρθρου, πού εἶναι ἀνηρτημένο στό redskywarning.
blogspot.gr, γιατί μᾶς δίνει τά κλειδιά γιά νά κατανοήσουμε πολλά ἀπό αὐτά πού γίνονται 
γύρω μας. Τό ἄρθρο εἶναι γραμμένο ἀπό τόν ἀμερικανό ἱστορικό Williams S. Lind καί ἀπο-
τελεῖ τό 10ο κεφάλαιο στό βιβλίο τῶν Dr Ted Baer καί Pat Boone μέ τίτλο «The Culture wise 
Family: Upholding Christian Values in a Mass media World» (=«Ἡ σοφή πολιτιστικά οἰκο-
γένεια: Προασπίζοντας τίς Χριστιανικές Ἀξίες σ᾽ ἕναν κόσμο Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης»).

Κάποια στιγμή κατά τή διάρκεια τοῦ 
τελευταίου μισοῦ τοῦ αἰώνα, κάποιος 
ἔκλεψε τόν πολιτισμό μας. Ἀκριβῶς πρίν 
ἀπό 50 χρόνια, στή δεκαετία τοῦ 1950, 
ἡ Ἀμερική ἦταν ἕνας σπουδαῖος τόπος. 
Ἦταν ἀσφαλής. Ἦταν ἀξιοπρεπής. Τά 
παιδιά εἶχαν καλή ἐκπαίδευση στά δημό-
σια σχολεῖα. Ἀκόμη καί οἱ πατέρες μέ τά 
«μπλέ κολάρα» (ἐργατική τάξη) ἔφερναν 
στό σπίτι εἰσοδήματα μεσαίας τάξης, ὥστε 
οἱ μητέρες μποροῦσαν νά μείνουν σπίτι μέ 
τά παιδιά. Οἱ ἐκπομπές στήν τηλεόραση 
ἀντανακλοῦσαν τίς παραδοσιακές ἀξίες.

Ποῦ πῆγαν ὅλα αὐτά; Πῶς ἔγινε ἡ 
Ἀμερική αὐτός ὁ ἀδύνατος, παρακμιακός 
τόπος στόν ὁποῖο ζοῦμε σήμερα –τόσο 
διαφορετικός ὥστε ἐκεῖνοι πού μεγάλωσαν 

πρίν ἀπό τή δεκαετία τοῦ ̓60 αἰσθάνονται 
σάν νά εἶναι μιά ξένη χώρα; Μήπως αὐτή 
ἡ ἀλλαγή ἁπλά «συνέβη»;

Δέν «συνέβη» ἁπλά. Στήν πραγμα-
τικότητα, ἀκολουθήθηκε μιά σκόπιμη 
ἀτζέντα γιά νά κλέψει τόν πολιτισμό μας 
καί νά ἀφήσει ἕνα «νέο» καί πολύ δια-
φορετικό στή θέση του. Ἡ ἱστορία γιά τό 
πῶς καί γιατί ἔγινε αὐτό, εἶναι ἕνα ἀπό 
τά πιό σημαντικά τμήματα τῆς ἱστορίας 
τοῦ ἔθνους μας καί εἶναι μιά ἱστορία πού 
σχεδόν κανείς δέν ξέρει. Οἱ ἄνθρωποι πί-
σω ἀπό αὐτό ἤθελαν νά γίνει ἔτσι. Αὐτό 
πού συνέβη, μέ λίγα λόγια, εἶναι ὅτι ἡ 
παραδοσιακή κουλτούρα τῆς Ἀμερικῆς, 
μέ τήν ὁποία μεγάλωσαν γενιές, καί γε-
νιές πού στηρίχθηκε πάνω στίς δυτικές, 
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χριστιανικές ρίζες μας, ἀκυρώθηκε ἀπό 
μιά ἰδεολογία. Ἡ ἰδεολογία αὐτή εἶναι 
γνωστή εὐρύτερα ὡς «πολιτική ὀρθό-
τητα» ἤ «πολυπολιτισμικότητα». Στήν 
πραγματικότητα εἶναι ἕνας πολιτιστικός 
μαρξισμός, ἕνας μαρξισμός μεταφρασμέ-
νος ἀπό οἰκονομικούς σέ πολιτισμικούς 
ὅρους. Μιά προσπάθεια πού πηγαίνει 
ὄχι μόνο πίσω στήν δεκαετία τοῦ 1960, 
ἀλλά στόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ὅσο ἀπίστευτο κι ἄν μπορεῖ νά φαίνεται, 
καθώς ὁ παλιός οἰκονομικός μαρξισμός 
τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης ξεθώριαζε, ἕνας 
νέος πολιτιστικός μαρξισμός γινόταν ἡ 
κυρίαρχη ἰδεολογία τῆς ἐλίτ τῆς Ἀμερι-
κῆς. Ὁ νούμερο 1 στόχος τοῦ πολιτιστικοῦ 
μαρξισμοῦ, ἀπό τήν ἵδρυσή του, ὑπῆρξε ἡ 
καταστροφή τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ 
καί τῆς χριστιανικῆς θρησκείας.

Γιά νά κατανοήσουμε κάτι, πρέπει νά 
ξέρουμε τήν ἱστορία του. Γιά νά καταλά-
βομε ποιός ἔκλεψε τόν πολιτισμό μας, θά 
πρέπει νά ρίξουμε μιά ματιά στήν ἱστορία 
τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας».

Πρώιμη μαρξιστική θεωρία
Πρίν ἀπό τόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πό-

λεμο, ἡ μαρξιστική θεωρία διακήρυττε ὅτι 
ἐάν στήν Εὐρώπη, ξεσπάσει πόλεμος, ἡ 
ἐργατική τάξη σέ κάθε εὐρωπαϊκή χώρα 
θά ἐξεγερθεῖ, θά ἀνατρέψει τήν ἐθνική 
κυβέρνηση καί θά δημιουργήσει μιά νέα 
κομμουνιστική Εὐρώπη. Ἀλλά ὅταν ξέ-
σπασε ὁ πόλεμος τό καλοκαίρι τοῦ 1914, 
αὐτό δέν συνέβη. Ἀντ᾽ αὐτοῦ, οἱ ἐργάτες σέ 
κάθε εὐρωπαϊκή χώρα παρατάχθηκαν μέ 
τά ἑκατομμύρια τῶν συμπατριωτῶν τους 
πού πολεμοῦσαν τούς ἐχθρούς τῆς χώρας 
τους. Τέλος, τό 1917, μιά κομμουνιστική 
ἐπανάσταση συνέβη στή Ρωσία. Ἀλλά οἱ 
προσπάθειες νά ἐξαπλωθεῖ αὐτή ἡ ἐπα-
νάσταση σέ ἄλλες χῶρες ἀπέτυχαν, διότι 
οἱ ἐργάτες δέν τήν ὑποστήριξαν.

Μετά τήν λήξη τοῦ Πρώτου Παγκο-
σμίου Πολέμου τό 1918, οἱ μαρξιστές θε-
ωρητικοί ἔπρεπε νά ἀναρωτηθοῦν: Τί 
πῆγε στραβά; Ὡς καλοί μαρξιστές, θά 
μποροῦσαν νά μήν παραδεχθοῦν ὅτι ἡ 
μαρξιστική θεωρία ἦταν λανθασμένη. Ἀντ᾽ 
αὐτοῦ, δύο κορυφαῖοι μαρξιστές διανο-
ούμενοι, ὁ Ἀντόνιο Γκράμσι στήν Ἰταλία 
καί ὁ Georg Lukacs στήν Οὐγγαρία (ὁ 
Lukacs −θεωρήθηκε ὁ πιό λαμπρός θεω-
ρητικός τοῦ μαρξισμοῦ μετά τόν Μάρξ− 
ἦταν Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς), ὁδηγήθηκαν 
στήν ἴδια ἀπάντηση. Εἶπαν ὅτι ἡ δυτική 
κουλτούρα καί ἡ χριστιανική θρησκεία 
εἶχαν τυφλώσει τήν ἐργατική τάξη στό 
νά δοῦν τήν ἀλήθεια, δηλ. τά μαρξιστικά 
ταξικά συμφέροντα, ὥστε μιά κομμουνι-
στική ἐπανάσταση θά ἦταν ἀδύνατη 
στή Δύση, μέχρι καί τά δύο αὐτά νά 
καταστραφοῦν. Ὁ στόχος αὐτός, πού 
ἐτέθη ἀπό τόν πολιτιστικό μαρξισμό ἐξ 
ἀρχῆς, δέν ἔχει ἀλλάξει ποτέ.

Μιά νέα στρατηγική
Ὁ Γκράμσι περίτεχνα ξεδίπλωσε μιά 

στρατηγική γιά τήν καταστροφή τοῦ χρι-
στιανισμοῦ καί τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, 
πού ἔχει ἀποδειχθεῖ πολύ ἐπιτυχημένη. 
Ἀντί νά κάνουν ἔκκληση γιά μιά κομμουνι-
στική ἐπανάσταση, ὅπως στήν Ρωσία, εἶπε 
ὅτι οἱ μαρξιστές στή Δύση θά πρέπει 
νά ἀναλάβουν τήν πολιτική ἐξουσία 
στό τέλος, μετά ἀπό μιά «μακρά πορεία 
μέσα ἀπό τά θεσμικά ὄργανα» − στά 
σχολεῖα, στά μέσα ἐνημέρωσης, ἀκόμα καί 
στίς ἐκκλησίες, σέ κάθε ἵδρυμα πού θά 
μποροῦσε νά ἐπηρεάζει τόν πολιτισμό. 
Αὐτή ἡ «μακρά πορεία μέσα ἀπό τά θε-
σμικά ὄργανα» εἶναι ὅ,τι ἡ Ἀμερική ἔχει 
βιώσει, εἰδικά ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1960. 
Εὐτυχῶς, ὁ Μουσολίνι ἀναγνώρισε τόν 
κίνδυνο πού ἐκπροσωποῦσε ὁ Γκράμσι 
καί τόν φυλάκισε. Ἡ ἐπιρροή του παρέ-
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μεινε μικρή μέχρι τή δεκαετία τοῦ 1960, 
ὅταν τά ἔργα του, ἰδιαίτερα τά «Τετράδια 
Φυλακῆς», ἀνακαλύφθηκαν.

Ὁ Georg Lukacs ἀποδείχθηκε νά ἔχει 
μεγαλύτερη ἐπιρροή. Τό 1918, ἐξελέγη ἀ-
ναπληρωτής ἐπίτροπος γιά τόν πολιτισμό 
στό βραχύβιο μπολσεβίκικο καθεστώς τοῦ 
Bela Kun στήν Οὐγγαρία (ὁ Κούν ἦταν 
Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς). Ἐκεῖ, ρωτώντας, 
«Ποιός θά μᾶς σώσει ἀπό τό δυτικό πο-
λιτισμό;» συνέστησε αὐτό πού ἀποκάλεσε 
«πολιτιστική τρομοκρατία». Ἕνα ἀπό 
τά κύρια συστατικά του ἦταν ἡ εἰσαγωγή 
τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στά σχολεῖα τῆς 
Οὐγγαρίας. Ὁ Lukacs συνειδητοποίησε ὅτι, 
ἄν μποροῦσε νά καταστρέψει τά παρα-
δοσιακά σεξουαλικά ἤθη τῆς χώρας, θά 
εἶχε κάνει ἕνα τεράστιο βῆμα πρός τήν 
καταστροφή τοῦ παραδοσιακοῦ πολιτι-
σμοῦ καί τῆς χριστιανικῆς πίστης.

Κρατώντας μεγάλες ἀποστάσεις ἀ-
πό τήν ἐκστρατεία τοῦ Lukacs γιά τήν 
«πολιτιστική τρομοκρατία», ἡ οὐγγρική 
ἐργατική τάξη ἦταν τόσο ἐξοργισμένη ἀ-
πό αὐτή, ὥστε ὅταν ἡ Ρουμανία εἰσέβαλε 
στήν Οὐγγαρία, οἱ ἐργάτες δέν πολέμησαν 
γιά τήν κυβέρνηση τοῦ Μπέλα Κούν, ὁ 
ὁποῖος καί ἔπεσε. Ὁ Lukacs ἐξαφανίστηκε, 
ἀλλά ὄχι γιά πολύ. Τό 1923, ἐπανεμφα-
νίστηκε σέ μιά «Μαρξιστική Ἑβδομάδα 
Μελέτης» στή Γερμανία, ἕνα πρόγραμ-
μα πού χρηματοδοτήθηκε ἀπό ἕνα νέο 
μαρξιστή μέ τό ὄνομα Felix Weil πού 
εἶχε κληρονομήσει ἑκατομμύρια (ὁ Weil 
ἦταν Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς). Ὁ Weil καί 
οἱ ἄλλοι πού παρακολούθησαν αὐτή τήν 
ἑβδομάδα μελέτης ἦταν γοητευμένοι ἀπό 
τήν πολιτιστική προοπτική τοῦ Λούκατς, 
γιά τόν μαρξισμό.

Ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης
Ὁ Weil ἀπάντησε χρησιμοποιώντας 

κάποια ἀπό τά χρήματά του γιά νά δημι-

ουργήσει μιά νέα «δεξαμενή σκέψης» (think 
tank) στό πανεπιστήμιο τῆς Φρανκφούρτης 
στή Φρανκφούρτη τῆς Γερμανίας. Ἀρχικά 
προορίζονταν νά ὀνομαστεῖ «Ἰνστιτοῦτο 
γιά τόν Μαρξισμό». ̓Αλλά οἱ πολιτιστικοί 
μαρξιστές συνειδητοποίησαν ὅτι θά μπο-
ροῦσαν νά εἶναι πολύ πιό ἀποτελεσματικοί 
ἄν κρύβονταν ἡ πραγματική φύση καί οἱ 
στόχοι τους. Ἔπεισαν τόν Weil νά δώσει 
στό νέο ἰνστιτοῦτο ἕνα "οὐδέτερο" ὄνομα, 
τό «Ἰνστιτοῦτο Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν». Σέ 
σύντομο χρονικό διάστημα ἡ γνωστή ὡς 
«Σχολή τῆς Φρανκφούρτης», (Frankfurter 
Schule), τό Ἰνστιτοῦτο Κοινωνικῶν Ἐρευ-
νῶν θά γίνει ὁ τόπος ὅπου ἡ πολιτική 
ὀρθότητα, ὅπως τήν ξέρουμε σήμερα, θά 
ἀναπτυχθεῖ. Ἡ βασική ἀπάντηση στό 
ἐρώτημα «Ποιός ἔκλεψε τόν πολιτισμό 
μας;» εἶναι: οἱ πολιτιστικοί μαρξιστές τῆς 
Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης.

Ἀρχικά, τό Ἰνστιτούτο ἐργάστηκε κυρί-
ως σέ συμβατικά μαρξιστικά θέματα ὅπως 
τό ἐργατικό κίνημα. Ἀλλά τό 1930 αὐτό 
ἄλλαξε δραματικά. Ἐκείνη τή χρονιά, τό 
Ἰνστιτοῦτο καταλήφθηκε ἀπό ἕνα νέο 
σκηνοθέτη, ἕνα λαμπρό νεαρό μαρξιστή 
διανοούμενο μέ τό ὄνομα Μάρξ Χόρκχά-
ιμερ (Max Horkeimer − ὁ Horkeimer ἦταν 
Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς). Ὁ Χόρκχάιμερ εἶχε 
ἐπηρεαστεῖ ἔντονα ἀπό τόν Georg Lukacs. 
Ἀμέσως ἄρχισε νά ἐργάζεται γιά νά μετα-
τρέψει τή Σχολή τῆς Φρανκφούρτης στό 
χῶρο ὅπου τό πρωτοποριακό ἔργο τοῦ 
Λούκατς, γιά τόν πολιτιστικό μαρξισμό 
θά μποροῦσε νά ἀναπτυχθεῖ περαιτέρω 
σέ μιά πλήρως ἀνεπτυγμένη ἰδεολογία.

Γιά τό σκοπό αὐτό, ἔφερε κάποια 
νέα μέλη στήν Σχολή τῆς Φρανκφούρτης. 
Ἴσως τό πιό σημαντικό μέλος ἦταν ὁ 
Theodor Adorno, (ὁ πατέρας τοῦ Adorno 
ἦταν Ἑβραῖος), ὁ ὁποῖος θά γίνει ὁ πιό 
δημιουργικός συνεργάτης τοῦ Χόρκχάι-
μερ. Ἄλλα νέα μέλη ἦταν δύο ψυχολόγοι, 



AP. 101

12

ὁ Eric Fromm καί ὁ Βίλχελμ Ράιχ, (καί 
ὁ Φρόμ καί ὁ Ράιχ ἦταν Ἑβραϊκῆς κατα-
γωγῆς) πού ἦταν γνωστοί ὑποστηρικτές 
τοῦ φεμινισμοῦ καί τῆς μητριαρχίας, καί 
ἕνας νέος μεταπτυχιακός φοιτητής μέ τό 
ὄνομα Herbert Marcuse (καί ὁ Μαρκοῦζε 
ἦταν Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς).

Πρόοδος στόν πολιτιστικό μαρξισμό
Μέ τή βοήθεια αὐτοῦ τοῦ νέου αἵμα-

τος, ὁ Χόρκχάιμερ ἔκανε τρεῖς σημαντικές 
προόδους στήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτιστικοῦ 
μαρξισμοῦ. Πρῶτον, ἦρθε σέ σύγκρουση 
μέ τήν ἄποψη τοῦ Μάρξ ὅτι ὁ πολιτισμός 
ἦταν ἁπλῶς μέρος τοῦ «ἐποικοδομήμα-
τος» τῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία καθορίζεται 
ἀπό οἰκονομικούς παράγοντες. Εἶπε ὅτι, 
ἀντίθετα, ὁ πολιτισμός ἦταν ἕνας ἀνεξάρ-
τητος καί πολύ σημαντικός παράγοντας 
στή διαμόρφωση μιᾶς κοινωνίας.

Δεύτερον, καὶ πάλι σὲ ἀντίθεση μὲ 
τὸν Μάρξ, ἀνακοίνωσε ὅτι στό μέλλον, ἡ 
ἐργατική τάξη δέν θά ἦταν ὁ παράγοντας 
τῆς ἐπανάστασης. Ἄφησε ἀνοιχτό τό ζή-
τημα τοῦ ποιός θά παίξει αὐτό τό ρόλο 
−μιά ἐρώτηση πού ἀπαντιέται ἀπό τόν 
Μαρκοῦζε στή δεκαετία τοῦ 1950. Τρί-
τον, ὁ Χόρκχάϊμερ καί τά ἄλλα μέλη τῆς 
Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης ἀποφάσισαν 
ὅτι τό κλειδί γιά τήν καταστροφή τοῦ 
δυτικοῦ πολιτισμοῦ ἦταν νά συνδυά-
σουν τόν Μάρξ μέ τόν Φρόιντ (καί οἱ 
δύο Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς). Ὑποστήριξαν 
ὅτι ἀκριβῶς ὅπως οἱ ἐργάτες ἦταν καταπι-
εσμένοι κάτω ἀπό τόν καπιταλισμό, ἔτσι 
κάτω ἀπό δυτικό πολιτισμό, ὁ καθένας 
ζεῖ σέ μιά διαρκῆ κατάσταση ψυχολογι-
κῆς καταπίεσης. «Ἡ ἀπελευθέρωση» τοῦ 
καθενός ἀπό τήν καταπίεση ἔγινε ἕνας 
ἀπό τούς κύριους στόχους τοῦ πολιτι-
στικοῦ μαρξισμοῦ. Ἀκόμη πιό σημαντι-
κό, συνειδητοποίησαν ὅτι ἡ ψυχολογία 
τούς προσέφερε ἕνα πολύ πιό ἰσχυρό 

ἐργαλεῖο ἀπό τή φιλοσοφία γιά τήν 
καταστροφή τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ: 
τούς ψυχολογικούς ὅρους.

Σήμερα, ὅταν οἱ πολιτιστικοί μαρξιστές 
τοῦ Χόλιγουντ θέλουν νά «ὁμαλοποιή-
σουν» (νά τό περάσουν ὡς «φυσιολογικό») 
κάτι σάν τήν ὁμοφυλοφιλία (καί ἔτσι νά 
μᾶς «ἀπελευθερώσουν» ἀπό τήν «κατα-
πίεση»), βάζουν ἀπανωτές τηλεοπτικές 
ἐκπομπές, ὅπου ὁ μόνος «νορμάλ» λευκός 
ἄντρας εἶναι ὁμοφυλόφιλος. Ἔτσι λειτουρ-
γεῖ τό ἔργο στό ψυχολογικό ἐπίπεδο. Οἱ 
ἄνθρωποι «τρῶνε» τά μαθήματα πού οἱ 
πολιτιστικοί μαρξιστές θέλουν νά τούς 
μάθουν, χωρίς κἄν νά γνωρίζουν αὐτά 
πού διδάσκονται.

Ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης βρισκόταν 
στό δρόμο γιά τή δημιουργία τῆς πολιτι-
κῆς ὀρθότητας. Στή συνέχεια, ξαφνικά, 
ἡ μοίρα παρενέβη. Τό 1933, ὁ Ἀδόλφος 
Χίτλερ καί τό Ναζιστικό Κόμμα ἦρθε στήν 
ἐξουσία στή Γερμανία, ὅπου βρισκόταν ἡ 
Σχολή τῆς Φρανκφούρτης. Δεδομένου ὅτι 
ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης ἦταν μαρξι-
στική, καί οἱ Ναζί μισοῦσαν τό μαρξισμό, 
καί δεδομένου ὅτι σχεδόν ὅλα τά μέλη του 
ἦταν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ἀποφάσισε ἡ 
Σχολή νά ἐγκαταλείψει τή Γερμανία. Τό 
1934, ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης, συμπε-
ριλαμβανομένων τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν 
της ἀπό τή Γερμανία, ἐπανιδρύθηκε στή 
Νέα Ὑόρκη μέ τή βοήθεια τοῦ Πανεπιστη-
μίου Columbia. Σύντομα, ἡ ἑστίασή της 
μετατοπίσθηκε ἀπό τήν καταστροφή τοῦ 
παραδοσιακοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ τῆς 
Γερμανίας στήν καταστροφή τοῦ δυτικοῦ 
πολιτισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ὅ-
πως ἀποδείχθηκε, εἶχαν μεγάλη ἐπιτυχία.

Νέες ἐξελίξεις
Ἐκμεταλλευόμενη τήν ἀμερικανική 

φιλοξενία, ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης 
σύντομα ἐπανέλαβε τήν πνευματική ἐρ-
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γασία της γιά τή δημιουργία πολιτιστικοῦ 
μαρξισμοῦ. Στά προηγούμενα ἐπιτεύγματά 
της στή Γερμανία, πρόσθεσε αὐτές τίς 
νέες ἐξελίξεις:

1. Κριτική Θεωρία
Γιά νά ἐξυπηρετήσει τό σκοπό τῆς 

«ἀναίρεσης» τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ 
Σχολή τῆς Φρανκφούρτης ἀνέπτυξε ἕνα 
ἰσχυρό ἐργαλεῖο πού ὀνομάζεται «Κριτική 
Θεωρία». Ποιά ἦταν ἡ θεωρία; Ἡ θεωρία 
ἦταν νά ἐπικρίνεις. Μέ τό νά κρίνεις κάθε 
παραδοσιακό θεσμό, ἀρχῆς γενομένης μέ 
τήν οἰκογένεια, μέ ἀτελείωτη, ἀδιάκοπη 
κριτική (ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης ἦταν 
προσεκτική στό νά μήν ὁρίζουν σέ τί ἦταν 
ὑπέρ, παρά μόνο σέ τί ἦταν ἐναντίον), 
ἤλπιζε νά τούς καταρρίψει. Ἡ Κριτική 
Θεωρία εἶναι ἡ βάση γιά τά τμήματα «με-
λέτης», πού δραστηριοποιοῦνται τώρα στά 
ἀμερικανικά κολλέγια καί πανεπιστήμια. 
Δέν ἀποτελεῖ ἔκπληξη, ὅτι αὐτά τά τμή-
ματα εἶναι τό φυτώριο τῆς ἀκαδημαϊκῆς 
πολιτικῆς ὀρθότητας.

2. Μελέτες σέ ἐπιφύλαξη
Ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης προ-

σπάθησε νά καθορίσει τίς παραδοσιακές 
ἀντιλήψεις γιά κάθε θέμα ὅτι ἀποτελοῦν 
«προκαταλήψεις» σέ μιά σειρά ἀπό ἐ-
πιστημονικές μελέτες πού κατέληξαν στό 
πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο τοῦ Adorno, 
«Ἡ αὐταρχική προσωπικότητα», πού δη-
μοσιεύθηκε τό 1950. Ἐφηῦραν μιά ψευ-
δῆ«Κλίμακα F» (ἡ «Κλίμακα Φ» εἶναι μιά 
ψυχομετρική ἀξιολόγηση πού προσπαθεῖ, 
κατά τόν Adorno, νά «ποσολογήσει τίς 
αὐταρχικές τάσεις». Τό «Φ» προέρχεται 
ἀπό τήν λέξη φασισμός), πού φιλοδοξοῦ-
σε νά συνδέσει τίς παραδοσιακές ἀντι-
λήψεις σχετικά μέ τή σεξουαλική ἠθική, 
τίς σχέσεις μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικῶν 
καθώς καί ζητήματα πού σχετίζονται μέ 

τήν οἰκογένεια ὅτι ὑποστηρίζουν τόν «φα-
σισμό». Σήμερα, ὁ ἀγαπημένος ὅρος πού 
ἡ πολιτική ὀρθότητα χρησιμοποιεῖ γιά ὅ-
ποιον διαφωνεῖ μαζί της εἶναι «φασίστας».

3. Κυριαρχία
Ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρτης καί πά-

λι ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν ὀρθόδοξο 
μαρξισμό, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι ὅλη 
ἡ ἱστορία καθορίζεται ἀπό τό ποιός κα-
τέχει τά μέσα παραγωγῆς. Ἀντ᾽ αὐτοῦ, 
εἶπε ὅτι ἡ ἱστορία καθορίζεται ἀπό τό 
ποιές ὁμάδες, −ἄνδρες, γυναῖκες, φυλές, 
θρησκεῖες, κλπ. −εἶχαν τήν ἐξουσία ἤ τήν 
«δεσπόζουσα θέση» σέ σχέση μέ τίς 
ἄλλες ὁμάδες. Ὁρισμένες ὁμάδες, εἰδικά 
οἱ λευκοί ἄντρες, ὀνομάστηκαν «καταπι-
εστές», ἐνῶ ἄλλες ὁμάδες ὁρίστηκαν ὡς 
«θύματα». Τά «θύματα» ἦταν αὐτόματα οἱ 
«καλοί», καί οἱ καταπιεστές οἱ «κακοί», 
μόνο καί μόνο ἐπειδή ἀνῆκαν σέ κάποια 
συγκεκριμένη ὁμάδα, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν 
συμπεριφορά τοῦ κάθε ἀτόμου.

Ἄν καί μαρξιστές, τά μέλη τῆς Σχολῆς 
τῆς Φρανκφούρτης, ἐπίσης, ἄντλησαν 
στοιχεῖα ἀπό τόν Νίτσε (κάποιος ἄλλος 
πού θαύμαζαν γιά τήν περιφρόνησή του 
πρός τά παραδοσιακά ἤθη ἦταν ὁ Μαρ-
κήσιος ντέ Σάντ). Ἐνσωμάτωσαν στόν 
πολιτιστικό μαρξισμό τους αὐτό πού ὁ 
Νίτσε ὀνόμαζε «ἐπαναξιολόγηση ὅλων 
τῶν ἀξιῶν». Αὐτό, μέ ἁπλά λόγια, σημαί-
νει ὅτι ὅλες οἱ ἀπό παλιά θεωρούμενες 
ἁμαρτίες γίνονται ἀρετές, καί ὅλες οἱ 
ἀπό παλιά θεωρούμενες ἀρετές γίνο-
νται ἁμαρτίες. Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι 
κάτι λεπτό καί καλό, καί ὅποιος νομίζει 
ὅτι οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες πρέπει νά 
ἔχουν διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους 
εἶναι ἕνας καλός «φασίστας». Αὐτό εἶναι 
πού διδάσκει ἡ πολιτική ὀρθότητα σήμερα 
στά παιδιά στά δημόσια σχολεῖα σέ ὅλη 
τήν Ἀμερική. (Ἡ Σχολή τῆς Φρανκφούρ-
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της ἔγραψε γιά τήν ἀμερικανική δημόσια 
ἐκπαίδευση. Εἶπε ὅτι δέν εἶχε σημασία ἄν 
τά παιδιά στό σχολεῖο μάθουν ὁποιεσδή-
ποτε δεξιότητες ἤ ἱστορικά γεγονότα. Τό 
μόνο πού μετροῦσε ἦταν νά ἀποφοιτήσουν 
ἀπό τά σχολεῖα μέ τίς σωστές «στάσεις» 
σέ ὁρισμένα θέματα).

4. Media καί ψυχαγωγία
Μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντόρνο, ἡ Σχολή 

τῆς Φρανκφούρτης ἀρχικά ἦταν ἀντίθετη 
μέ τή βιομηχανία τοῦ πολιτισμοῦ (θεάμα-
τος), πού τόν θεωροῦσαν ἕναν «ἐμπορευ-
ματοποιημένο» πολιτισμό. Στή συνέχεια, 
ἄρχισαν νά ἀκοῦνε στόν Walter Benjamin 
(ὁ Benjamin ἦταν Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς), 
ἕνα στενό φίλο τοῦ Χόρκχάιμερ καί τοῦ 
Ἀντόρνο, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι ὁ πο-
λιτιστικός μαρξισμός θά μποροῦσε νά 
κάνει καλή χρήση τῶν ἐργαλείων, ὅπως 
τό ραδιόφωνο, ὁ κινηματογράφος καί ἀρ-
γότερα ἡ τηλεόραση στήν ψυχολογική 
κατάσταση τῶν πολιτῶν. Ἡ ἄποψη τοῦ 
Benjamin ἐπικράτησε, καί ὁ Χόρκχάιμερ 
καί ὁ Ἀντόρνο πέρασαν στά χρόνια τοῦ 
Β´ Παγκοσμίου Πολέμου στό Χόλιγουντ. 
Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἡ βιομη-
χανία τοῦ θεάματος εἶναι σήμερα τό πιό 
ἰσχυρό ὅπλο τοῦ πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ.

Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ μαρξισμοῦ στίς 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες

Μετά τό Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο καί τήν 
ἥττα τῶν Ναζί, ὁ Χόρκχάιμερ, ὁ Ἀντόρνο 
καί τά περισσότερα ἀπό τά ἄλλα μέλη 
τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης ἐπέστρε-
ψαν στή Γερμανία, ὅπου τό Ἰνστιτοῦτο 
ἐπανιδρύθηκε μέ ἕδρα τή Φρανκφούρτη 
μέ τή βοήθεια τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν 
κατοχῆς. Σύντομα ὁ πολιτιστικός μαρ-
ξισμός ἔγινε ἡ ἀνεπίσημη, ἀλλά παντοῦ 
διάχυτη ἰδεολογία τῆς Ὁμοσπονδιακῆς 
Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας.

Ἀλλά ἡ «κατάρα» δέν εἶχε ξεχάσει τίς 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὁ Herbert Marcuse 
παρέμεινε ἐδῶ, καί ξεκίνησε νά μεταφρά-
ζει τά πολύ δύσκολα ἀκαδημαϊκά συγ-
γράμματα τῶν ἄλλων μελῶν τῆς Σχολῆς 
τῆς Φρανκφούρτης σέ ἁπλούς ὅρους. Οἱ 
Ἀμερικανοί θά μποροῦσαν τώρα εὔκο-
λα νά τά «χωνέψουν». Στό βιβλίο τοῦ 
«Ἔρως καί Πολιτισμός» χρησιμοποίησε 
τό «πάντρεμα», ἀπό τή Σχολή τῆς Φραν-
κφούρτης, τοῦ Μάρξ μέ τόν Φρόιντ, γιά 
νά ὑποστηρίξει ὅτι, ἄν ἐμεῖς μπορούσαμε 
«νά ἀπελευθερώσουμε τόν μή παραγωγικό 
ἔρωτα» μέσῳ μιᾶς «πολύμορφης διαστρο-
φῆς», θά μπορούσαμε νά δημιουργήσουμε 
ἕνα νέο «παράδεισο», ὅπου θά ὑπάρχει 
μόνο τό παιχνίδι καί καθόλου ἐργασία. 
Τό «῎Ερως καί Πολιτισμός» ἔγινε ἕνα ἀπό 
τά βασικά κείμενα τῆς Νέας Ἀριστερᾶς 
στή δεκαετία τοῦ 1960.

Ὁ Marcuse διεύρυνε ἐπίσης τό πνευ-
ματικό ἔργο τῆς Σχολῆς τῆς Φρανκφούρ-
της. Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1930, ὁ 
Χόρκχάιμερ εἶχε ἀφήσει ἀνοιχτό τό ἐρώ-
τημα γιά τό ποιός θά ἀντικαταστήσει τήν 
ἐργατική τάξη ὡς ἀντιπρόσωπο τῆς μαρ-
ξιστικῆς ἐπανάστασης. Στή δεκαετία τοῦ 
1950, ὁ Μαρκοῦζε ἀπαντᾶ στήν ἐρώτηση, 
λέγοντας ὅτι θά ἦταν ἕνας συνασπισμός 
φοιτητῶν, μαύρων, φεμινιστριῶν καί ὁμο-
φυλοφίλων− ὁ πυρήνας τῆς ἐξέγερσης τῶν 
φοιτητῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, καί οἱ 
ἱερές «ὁμάδες θύματα» τῆς πολιτικῆς ὀρ-
θότητας σήμερα. Ὁ Marcuse πῆρε ἀκόμη 
μιά ἀπό τίς ἀγαπημένες λέξεις τῆς πολιτι-
κῆς ὀρθότητας, τήν «ἀνοχή» ("tolerance") 
καί τῆς ἔδωσε ἕνα νέο νόημα. Ὅρισε τήν 
«ἀπελευθερωτική ἀνεκτικότητα» ὡς 
ἀνοχή γιά ὅλες τίς ἰδέες καί τά κινήματα, 
πού προέρχονται ἀπό τήν ἀριστερά, καί 
χαρακτήρισε «μισαλλοδοξία» ὅλες τίς 
ἰδέες καί τά κινήματα πού ἔρχονται ἀπό 
δεξιά. Ὅταν ἀκοῦτε τούς πολιτιστικούς 
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μαρξιστές σήμερα νά κάνουν ἔκκληση γιά 
«ἀνοχή», ἐννοοῦν τήν «ἀπελευθερωτική 
ἀνεκτικότητα» τοῦ Marcuse. Ἀκριβῶς ὅ-
πως ὅταν μιλοῦν γιά «ποικιλομορφία» 
("dicersity"), πού σημαίνει τήν ὁμοιομορφία 
στήν πίστη τῆς δικῆς τους ἰδεολογίας.

Ἡ ἐξέγερση τῶν φοιτητῶν τῆς δεκαε-
τίας τοῦ 1960, πού ὁδηγήθηκε σέ μεγάλο 
βαθμό ἀπό τήν ἀντίδραση στήν στρατολό-
γηση γιά τόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ, ἔδωσε 
στόν Μαρκοῦζε μιά ἱστορική εὐκαιρία. 
Ὡς ὁ πιό διάσημος ἴσως «γκουρού» της, 
διοχέτευσε τόν πολιτιστικό μαρξισμό  τῆς 
Σχολῆς τῆς Φρανκφούρτης στή γενιά τοῦ 
baby boom. Φυσικά, ἐκεῖνοι δέν καταλά-
βαιναν τί πραγματικά ἦταν. Πιστός στίς 
ἀρχές τῆς Σχολῆς, ὁ Marcuse καί οἱ λίγοι 
ἄνθρωποι πού «γνώριζαν» δέν διαφή-
μιζαν ὅτι ἡ πολιτική ὀρθότητα καί ἡ 
πολυπολιτισμικότητα ἦταν μιά μορφή 
μαρξισμοῦ. Ἀλλά τό ἀποτέλεσμα ἦταν 
καταστροφικό: μιά ὁλόκληρη γενιά Ἀμε-

ρικανῶν, εἰδικά ἡ πανεπιστημιακή ἐλίτ, 
ἀπορρόφησε τόν πολιτιστικό μαρξισμό 
ὡς δικό τους, καί ἀποδέχτηκε τήν δηλη-
τηριώδη ἰδεολογία, πού εἶχε σκοπό νά 
καταστρέψει τόν παραδοσιακό πολιτισμό 
τῆς Ἀμερικῆς καί τή χριστιανική πίστη. 
Αὐτή ἡ γενιά, πού σήμερα διοικεῖ κάθε 
ἐλίτ ἵδρυμα στήν Ἀμερική, ἔχει τώρα κη-
ρύξει ἕναν ἀδιάκοπο πόλεμο σέ ὅλες τίς 
παραδοσιακές ἀντιλήψεις καί θεσμούς. 
Ἔχουν κερδίσει σέ μεγάλο βαθμό αὐτόν 
τόν πόλεμο. Τό μεγαλύτερο μέρος τῆς 
παραδοσιακῆς κουλτούρας τῆς Ἀμερικῆς 
εἶναι τώρα πιά ἐρείπια.

Σημ.«Π»: Σέ ἑπόμενο κεφάλαιο ὁ συγ-
γραφέας τοῦ ἄρθρου ἀναπτύσσει τήν κατά 
τή γνώμη του κατάλληλη στρατηγική γιά 
τήν ἐπανάκτηση αὐτῶν πού χάθηκαν μέ 
τήν ἐπέλαση τοῦ πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ 
(πολιτικῆς ὀρθότητας). Ἡ πρότασή του 
εἶναι προσαρμοσμένη στό ἀμερικανικό 
μοντέλο.

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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Διψᾶ ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί 
μετά δακρύων ζητῶ Αὐτόν. Πῶς νά μή 
Σέ ζητῶ; Σύ πρῶτος ἐζήτησας ἐμέ καί 
ἔδωκας εἰς ἐμέ νά γευθῶ τῆς γλυκύτητος 
τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, καί ἡ ψυχή 
μου Σέ ἠγάπησεν ἕως τέλους.

Βλέπεις, Κύριε, τήν λύπην καί τά 
δάκρυά μου...Ἐάν δέν εἵλκυες ἐμέ διά 
τῆς ἀγάπης Σου, τότε δέν θά Σέ ἐζήτουν 
καθώς Σέ ζητῶ. Ἀλλά τό Πνεῦμά Σου τό 
Ἅγιον ἔδωκεν εἰς ἐμέ νά Σέ γνωρίσω, καί 
χαίρει ἡ ψυχή μου, διότι Σύ εἶσαι ὁ Θεός 
μου καί ὁ Κύριός μου καί Σέ διψῶ μέχρι 
δακρύων. {...]

Τόν πρῶτον χρόνον τῆς ζωῆς μου 
ἐν τῇ Μονῇ ἡ ψυχή μου ἐγνώρισε τόν 
Κύριον ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Πολύ ἀγαπᾷ ἡμᾶς ὁ Κύριος· ἔμαθον 
τοῦτο ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ὅπερ 
ἔδωκεν εἰς ἐμέ ὁ Κύριος κατά τό μέγα 
Αὐτοῦ ἔλεος.

Ἐγήρασα καί ἑτοιμάζομαι διά τόν 
θάνατον, καί χάριν τοῦ λαοῦ γράφω τήν 
ἀλήθειαν.

Τό Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπερ ἔδωκεν 
εἰς ἐμέ ὁ Κύριος, πάντας θέλει σωθῆναι, 
ἵνα οἱ πάντες γνωρίσουν τόν Θεόν.

Ὁ Κύριος εἰς τόν λῃστήν ἔδωκε τόν 
παράδεισον· καί εἰς πάντα ἁμαρτωλόν 
ὁμοίως θά δώσῃ τόν παράδεισον. Ἐγώ 
ἤμην χείρων δυσώδους κυνός ἕνεκα τῶν 
ἁμαρτιῶν μου, ἀλλ᾽ ἤρχισα νά ζητῶ παρά 
τοῦ Θεοῦ συγχώρησιν, καί Αὐτός ἔδωκεν 
εἰς ἐμέ οὐ μόνον τήν συγχώρησιν, ἀλλά 
καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, καί ἐν Πνεύματι 

Ἁγίῳ ἐγνώρισα τόν Θεόν.
Βλέπεις ἀγάπην Θεοῦ πρός ἡμᾶς; Καί 

ποῖος θά περιέγραφε τήν εὐσπλαγνίαν 
ταύτην;

Ὤ, ἀδελφοί, πίπτω εἰς τά γόνατα 
καί παρακαλῶ ὑμᾶς: Πιστεύετε εἰς τόν 
Θεόν, πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει τό Ἅγιον 
Πνεῦμα, Ὅπερ μαρτυρεῖ περί τοῦ Θεοῦ 
εἰς ὅλους τούς ναούς ἡμῶν καί ἐν τῇ 
ψυχῇ μου.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἶναι ἀγάπη. 
Καί ἡ ἀγάπη αὕτη πλημμυρεῖ ὅλας τάς 
ψυχάς τῶν οὐρανοπολιτῶν ἁγίων. Τό 
αὐτό δέ Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι ἐπί τῆς 
γῆς ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀγαπώντων τόν 
Θεόν.

Ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ὅλοι οἱ οὐρανοί 
βλέπουν τήν γῆν, καί ἀκούουν τῶν 
προσευχῶν ἡμῶν καί προσφέρουν αὐτάς 
εἰς τόν Θεόν.

Ὁ Κύριος εἶναι ἐλεήμων, γνωρίζει 
τοῦτο ἡ ψυχή μου, ἀλλ᾽ ἀδυνατῶ νά 
περιγράψω τοῦτο. Εἶναι εἰς ἄκρον 
πραΰς καί ταπεινός, καί ὅταν ἴδῃ Αὐτόν 
ἡ ψυχή, ἀλλοιοῦται καί γίνεται ὅλη 
ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί τόν πλησίον, 
καί ἡ ἰδία γίνεται πραεῖα καί ταπεινή. 
Ἀλλ᾽ ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἀπολέσῃ τήν χάριν 
ταύτην, τότε θά κλαίῃ ὡς ὁ Ἀδάμ μετά 
τήν ἔξωσιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ παραδείσου. 
᾽Ωδύρετο καί τούς ὀδυρμούς αὐτοῦ 
ἤκουε πᾶσα ἡ ἔρημος. Τά δάκρυα αὐτοῦ 
ἦσαν πικρά ἐκ τῆς θλίψεως, καί ἐπί 
πολλά ἔτη ἔχεεν αὐτά.

Οὕτω καί ἡ ψυχή, ἥτις ἐγνώρισε τήν 

E0PTH THC ¶ENTHK0™THC KAI TOV A°I¥ ¶NEVMATOC

* Ἐκ τοῦ βιβλίου: Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ), Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, 
ἔκδ. Ἱ. Μονή Τιμίου Προδρόμου, Ἔσσεξ Ἀγγλίας, ἔκδ. 6η, 1995.

Νά πῶς ἐβίωνεν ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης τό Πνεῦμα τό Ἅγιον*
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χάριν τοῦ Θεοῦ καί κατόπιν ἀπώλεσεν 
αὐτήν, πονεῖ διά τόν Θεόν καί λέγει:

«Διψᾷ ἡ ψυχή μου τόν Κύριον καί 
μετά δακρύων ἀναζητῶ Αὐτόν». (σσ. 
349-351) [...]

Ψυχή, ἥτις ἐγνώρισε τόν Κύριον διά 
Πνεύματος Ἁγίου, καί ἐάν μετά ταῦτα 
πέσῃ καί εἰς πλάνην, δέν πτοεῖται, ἀλλά 
ἐνθυμουμένη τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί 
γνωρίζουσα ὅτι ὁ πόλεμος μετά τῶν 
ἐχθρῶν προκαλεῖται ἐκ τῆς κενοδοξίας 
καί ὑπερηφανίας, ταπεινοῦται καί 
ζητεῖ παρά τοῦ Κυρίου τήν ἴασιν, καί ὁ 
Κύριος θεραπεύει αὐτήν, ἐνίοτε ταχέως, 
ἄλλοτε ὅμως βραδέως, ὀλίγον κατ᾽ 
ὀλίγον. Ὅστις μετέρχεται τήν ὑπακοήν 
καί ἐμπιστεύεται εἰς τόν πνευματικόν 
ἀπιστῶν εἰς ἑαυτόν, θεραπεύεται ταχέως 
ἀπό παντός τραύματος τοῦ ἐχθροῦ. 
Ὅστις ὅμως εἶναι ἀνυπήκοος, ἐκεῖνος 
δέν διορθοῦται. [σ. 543] [...]

Δίς ἤμην ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καί 
δίς ἤμην ἐν μεγάλῳ κινδύνῳ καί 
ἔφερον βαρύν πειρασμόν. Ἄλλοτε δέ 
παρεχώρησεν ὁ Θεός νά δοκιμασθῶ 
ἕνεκα τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ χάρις τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος ἀπῆλθεν ἀπ᾽ ἐμοῦ 
καί ᾐσθάνθην ἐμαυτόν ὡς κτῆνος ἐν 
ἀνθρωπίνῳ σώματι. Ἐν τῷ νοΐ μου 
παρέμεινε διανοητική τις μνήμη τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλ᾽ ἡ ψυχή μου ἔμεινεν ἔρημος, 
ὡς εἰς τά κτήνη. Ἤρχισα νά μετανοῶ 
καί ἡ χάρις ἐπέστρεψε. Διήρκησε τοῦτο 
τρεῖς ἡμέρας.

Εἰς καιρόν προσευχῆς ἐβίουν 
ὡσαύτως τοιαύτην κατάστασιν, ὥστε 
ἠγνόουν ἐάν ἤμην ἐν σώματι ἤ ἐκτός 
σώματος, καί ἡ ψυχή μου ἐπώπτευε τόν 
Θεόν.

Καί ἰδού, νῦν γνωρίζω ἐκ πείρας τί 
σημαίνει νά εἶσαι ἐν Πνεύματι  Ἁγίῳ, καί 
τί σημαίνει νά μένῃς χωρίς Αὐτοῦ.

Ὤ ἀδελφοί, ἐάν ἐγνωρίζετε τό 

κολαστήριον τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐβίου 
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, ἀλλά κατόπιν 
ἀπώλεσε Αὐτό! Τό μαρτύριον τοῦτο 
εἶναι ἀφόρητον. Ἡ ψυχή εὑρίσκεται ἐν 
ἀπεριγράπτῳ θλίψει καί ἀδημονίᾳ.

Ὤ, τό ἀδαμιαῖον τοῦτο μαρτύριον 
μετά τήν ἔξωσιν ἐκ τοῦ παραδείσου!

Τίς θά ἠδύνατο νά ἐννοήσῃ τόν 
παράδεισον; Ὅστις φέρει ἐντός αὐτοῦ 
τό Ἅγιον Πνεῦμα, οὗτος δύναται νά 
ἐννοήσῃ ἐκ μέρους, διότι ὁ Παράδεισος 
εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
τό δέ Πνεῦμα τό Ἅγιον καί ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς καί ἐπί τῆς γῆς εἶναι τό αὐτό.

Ἐσκεπτόμην: Εἶμαι βδελυκτός καί 
ἄξιος πάσης τιμωρίας. Ὁ Κύριος ὅμως 
ἀντί τιμωρίας ἔδωκεν εἰς ἐμέ τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιον. Ὤ, Πνεῦμα Ἅγιον, ὑπέρ πᾶν 
γήϊνον γλυκύτερον, οὐράνιος τροφή, 
χαρά τῆς ψυχῆς!

Ἐάν θέλῃς νά ἔχῃς αἰσθητῶς τήν 
χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ταπείνου 
σεαυτόν, ὡς οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὁ 
Ποιμήν ὁ Μέγας εἶπεν εἰς τούς μαθητάς 
αὐτοῦ: «Πιστεύσατέ μοι, τέκνα, εἰς τόν 
τόπον, ὅπου βάλλεται ὁ σατανᾶς, ἐκεῖ 
βάλλομαι». Ὁ ὑποδηματοποιός εἰς τήν 
Ἀλεξάνδρειαν ἐλογίζετο: «Οἱ πάντες 
σῴζονται, ἐγώ μόνος ἀπόλλυμαι». Καί 
ὁ Κύριος ἀπεκάλυψεν εἰς τόν Μέγαν 
Ἀντώνιον ὅτι δέν ἔφθασεν εἰς τό μέτρον 
τοῦ ὑποδηματοποιοῦ αὐτοῦ. Ἐκεῖνοι 
εἶχον μέγα ἀγῶνα πρός τούς ἐχθρούς 
καί ἐσυνήθισαν νά σκέπτωνται ταπεινῶς 
δι᾽ ἑαυτούς, καί διά τοῦτο ἠγάπησεν 
αὐτούς ὁ Κύριος.

Καί εἰς ἐμέ ἔδωκεν ὁ Κύριος νά 
ἐννοήσω τήν δύναμιν τῶν λόγων τούτων. 
Καί ὅταν κρατῶ τόν νοῦν μου εἰς τόν ᾅδην, 
τότε ἡ ψυχή μου εἶναι ἀναπεπαυμένη, 
ὅταν δέ ἐπιλανθάνωμαι τούτου, ἔρχονται 
λογισμοί οὐχί εὐάρεστοι εἰς τόν Θεόν. 
(σσ. 544-545)
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Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, τ. 
Ε´, ἐν Ἀρκαδίᾳ, 2014
Παρά τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, Μπούρα.

Κυκλοφορήθηκε ὁ νέος (Ε´) καλαί-
σθητος τόμος τῆς σειρᾶς «Φιλοκαλία τῶν 
Ἱερῶν Νηπτικῶν», ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Μπούρα - Λεοντάριον 
Ἀρκαδίας Τ.Κ. 22200,  fax: 27910.25601

Ὁ Ε´τόμος, πού ἀποτελεῖται ἀπό 608 
σελίδες, περιλαμβάνει τά ἐν τῇ Φιλοκαλίᾳ 
ἔργα τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Πέτρου 
τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἔργα πού ἀποπνέουν 
ἁγιοπνευματική εὐωδία.

Ἡ σειρά αὐτή τῆς γνωστῆς Φιλοκαλίας 
περιλαμβάνει τό κείμενο καί νέα ἀπόδοση 
στή νεοελληνική γλῶσσα. Ὅλη τήν ἔκδοση 
(ἀπόδοση στή νέα ἑλληνική, ἀκόμη καί 
τήν καλλιτεχνική δερματόδετη βιβλιοδεσία, 
ἐπιμελήθηκαν οἱ ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς. Ἡ νέα αὐτή ἔκδοση τῆς Φιλοκαλίας 
συμπληρώνεται μέ σχόλια καί περιλήψεις 
ἑνοτήτων, πού συνέταξε ὁ καθηγητής τῆς 
Δογματικῆς στή Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. 
κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης.

Παραθέτουμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα 
τοῦ ἔργου τοῦ Ὁσίου Πέτρου. Εἶναι οἱ 
παράγραφοι 37-38 ἀπό τίς σελίδες 48-50.

37. Διότι ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι γέν-
νημα τῆς γνώσεως, ἡ δέ γνῶσι γέννημα τῶν 
πειρασμῶν. Σ᾽ ἐκεῖνον, πού γνώρισε τόν 
ἑαυτό του, δίνεται ἡ γνῶσι τῶν πάντων 
καί αὐτός, πού ὑποτάσσεται στόν Θεό, 
ὑποτάσσει στόν ἑαυτό του κάθε σαρ-
κικό φρόνημα καί στή συνέχεια ὅλα θά 
ὑποταχθοῦν σ᾽ αὐτόν, ὅταν ἡ ταπείνωσι 
βασιλεύσῃ στά μέλη του. Διότι ἐκεῖνος, 
πού γνώρισε τόν ἑαυτό του ‒καθώς λένε 

οἱ Ἅγιοι καί ὁ Βασίλειος καί ὁ Γρηγόριος, 
ὅτι εἶναι στό μέσον τοῦ μεγέθους [μεγα-
λείου] καί τῆς ταπεινότητος, ἐπειδή ἔχει 
νοερά ψυχή καί θνητό καί γήινο σῶμα, 
‒ποτέ δέν ὑπερηφανεύεται οὔτε ἀπογο-
ητεύεται. Ἀλλά, ἐπειδή σέβεται τό νοερό 
τῆς ψυχῆς, ἀποστρέφεται ὅλα τά αἰσχρά 
καί, ἐπειδή γνωρίζει τήν ἀσθένειά του, 
ἀποφεύγει κάθε ἔπαρσι.

38. Ἐκεῖνος λοιπόν πού γνώρισε τήν 
ἀσθένειά του, ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν πει-
ρασμῶν καί τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν 
παθῶν, αὐτός εἶδε τήν ἄπειρο δύναμι 
τοῦ Θεοῦ, πῶς [δηλαδή] λυτρώνει τούς 
ταπεινούς, οἱ ὁποῖοι μέ ἐπίπονη προσευ-
χή ἀπό καρδίας βοοῦν πρός Αὐτόν καί 
[ἔτσι] στήν συνέχεια γίνεται σέ ἐκεῖνον 
ἡ προσευχή, ὅπως ἀκριβῶς ἡ ἀπόλαυσι. 
Ἐπειδή γνωρίζει ὅτι χωρίς τόν Θεό δέν 
μπορεῖ νά κάνῃ τίποτε καί ἀπό τόν φόβο, 
μήπως πέσει, ἀγωνίζεται νά προσκολληθῇ 
στόν Θεό, ἀπορεῖ δέ ὅταν σκέπτεται, πῶς 
ὁ Θεός τόν ἐλύτρωσε ἀπό τόσους [πολ-
λούς] πειρασμούς καί πάθη καί εὐχαρι-
στεῖ Αὐτόν, πού μπορεῖ νά τόν λυτρώνῃ 
καί μαζί μέ τήν εὐχαριστία κερδίζει τήν 
ταπείνωσι καί τήν ἀγάπη καί δέν τολμᾶ 
νά κρίνῃ κανένα. Γιατί γνωρίζει ὅτι, ὅπως 
ὁ Θεός ἐβοήθησε αὐτόν, ἔτσι, ὅταν θέλῃ, 
μπορεῖ νά βοηθήσῃ ὅλους, ὅπως λέγει ὁ 
Ἅγιος Μάξιμος. [Γνωρίζει] ἀκόμη ὅτι ἴσως 
καί μπορεῖ κανείς νά παλεύῃ μέ πολλά 
πάθη καί νά τά νικᾶ, ἄν καί ὁ ἴδιος εἶναι 
ἀσθενής· καί χάριν αὐτοῦ [τῆς ἐπιγνώσεως 
δηλαδή τῆς ἀσθενείας του] τόν ἐβοήθησε 
γρήγορα ὁ Θεός, γιά νά μή χαθῇ ἐντελῶς 
ἡ ψυχή του. Καί ἄλλα περισσότερα δι-
αλογιζόμενος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος γνωρίζει 
τήν ἀσθένειά του, μένει ἄπτωτος.

 BIB§IO¶APOVCIACH  
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Τολμητίες κληρικοί ἐπιχειροῦν τήν 
νόθευση τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας καί 
τήν ἄμβλυνση τῶν αἰσθητηρίων τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ. Ὁ Παντοκράτορας τοῦ Ἱ. Ν. 
Ἀναλήψεως Βόλου θά δακρύζει ἀπό τήν 
προσβολή τῆς Ἱερότητας τοῦ Ναοῦ καί 
τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν.

Μέ ὀδυνηρή μου ἔκπληξη διάβασα τό 
δημοσίευμα - διαφήμιση τοῦ Ἱ. Ν. Ἀναλή-
ψεως Βόλου γιά τό κοντσέρτο τῆς Stabat 
Mater στίς 3 Ἀπριλίου. Ἦταν πραγματική 
χειμερινή ψυχρολουσία! Ἐπειδή ἡ ἀγανά-
κτησή μου δέν μέ ἀφήνει νά ἡσυχάσω, 
θέλω νά πληροφορήσω τό φιλοθεάμον 
χριστεπώνυμο πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων 
Βολιωτῶν τά ἑξῆς ὀλίγα ἀπό τήν 20χρο-
νη πείρα μου στόν μουσικό χῶρο τῆς 
Γερμανίας.

Τό Stabat Mater τοῦ Pergolesi εἶναι 
ἕνα κλασσικό ἔργο τῆς Καθολικῆς Ἐκκλη-
σίας καί ταιριάζει γάντι στούς Μπαρόκ 
ναούς τῶν Λατίνων. Ἐκφράζει ἀπόλυτα 
τόν ἀρρωστημένο συναισθηματισμό τῶν 
αἱρετικῶν τῆς Δύσης γιά τίς ἡμέρες τοῦ 
Πάθους. Οἱ ἐπιτηδευμένες, ὑπερήφανες 
– πομπώδεις φωνές τῶν σοπράνο (γράφε 
καλύτερα σπαρακτικά οὐρλιαχτά) καί ἡ 
λατινική γλώσσα προκαλοῦν εἰρωνικά 
μειδιάματα στούς Ὀρθοδόξους. Οἱ ἐξε-
ζητημένες συγχορδίες – παρηχήσεις τοῦ 
συγκεκριμένου ἔργου ἠχοῦν τόσο περίεργα 
στά αὐτιά μας, πού ἀπάδουν ἐντελῶς στό 

πνεῦμα καί στόν ἱερό χῶρο τῆς Ὀρθοδό-
ξου Λατρείας, συντελοῦν μᾶλλον στόν 
πνευματικό βιασμό-ξεπεσμό τοῦ Ὀρθο-
δόξου Ναοῦ.

Εἶναι σίγουρο ὅτι θά μαζευτοῦν ὅλοι 
οἱ καθολικοί κ.λπ. ἑτερόδοξοι -ἄθεοι τοῦ 
Βόλου, γιά νά ἐκστασιασθοῦν ἀπό τά 
γλοιώδη ἀκούσματα μιᾶς ξένης μουσικῆς 
κουλτούρας, καί θά τό προβάλουν καί 
σάν ἐπίτευγμα! Γιατί ὅμως δέν τό παρου-
σιάζουν στήν Καθολική Ἐκκλησία τοῦ 
Βόλου; Τό ἔργο ἀπαιτεῖ «Μαντόνες» καί 
ἀγάλματα σέ στύλ «Pieta». Ἡ Ὀρθόδοξη 
εἰκονογραφία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψε-
ως θά φαντάζει περίεργη καί ἀταίριαστη 
στό ἀριστούργημα (sic) αὐτό. Ὁ ὑπέροχος 
Παντοκράτορας τοῦ Λιόνδα θά δακρύζει 
ἀπό θλίψη γιά τήν ἀλλαξοπιστία μας.

Ἀπορῶ μέ τήν ἐπιπόλαιη ἀπόφαση τοῦ 
προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ καί φυσικά γιά 
τήν «εὐλογία», συγκατάθεση τοῦ Τοπικοῦ 
Ἐπισκόπου κ. Ἰγνατίου. Ἡ καλλιτεχνική 
ἀσχετοσύνη δείχνει πολιτιστική ἀμάθεια 
καί ρηχότητα ἤ     – πράγμα τό ὁποῖο δέν 
πιστεύουμε– εἶναι μελετημένο κτύπημα 
– τορπίλλη στό ὀρθόδοξο ἦθος τοῦ λαοῦ 
μας. Λέτε ἡ Μεταπατερική Θεολογία νά 
ἐπεκταθεῖ καί στή μουσική μας παρά-
δοση; Ἴσως τοῦ χρόνου ἀπολαύσουμε τό 
ὀρατόριο Jesus Christ – Superstar. Αἰδώς 
Ἀργεῖοι! Κρίμα γιά τή βυζαντινή μουσική 
παράδοση ἑνός Χατζημάρκου στό Βόλο!

ΠΑΠΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΜΕ ΤΕΝΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΠΡΑΝΟ
ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ*

τοῦ κ. Νικολάου Χονδρογιάννη, Μαέστρου,
πρώην Προέδρου τοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου Philarmonia στό Μόναχο Γερμανίας

 E¶I™TO§E™  

* Ἡ μαρτυρία τοῦ κ. Ν. Χονδρογιάννη ἔχει μεγάλη ἀξία, γιατί προέρχεται ἀπό ἕναν ἄν-
θρωπο, πού γνώρισε ἀπό πολύ κοντά αὐτόν τόν πολιτισμό, τόν ὁποῖον ἐδῶ μέ τόση ὀξυ-
δέρκεια κριτικάρει.
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Πλαστά τά «Ὑπερ-μνημόνια»
Ἐκτός ἀπό τά γνωστά μνημόνια, πού 

φτωχοποίησαν τούς Ἕλληνες, εἴχαμε 
προσφάτως καί δύο ἄλλα «ὑπερ-μνημό-
νια».

Σέ σχετικό ἄρθρο μέ τίτλο «Περί δύο 
πλαστῶν “ὑπερ-μνημονίων”», πού ἀναρ-
τήθηκε στήν ἱστοσελίδα impantokratoros.
gr στίς ἀρχές Μαΐου 2015, ἐκτίθενται 
ὅλα ἐκεῖνα τά ἐπιχειρήματα, πού πεί-
θουν γιά τήν πλαστότητα τῶν δύο 
αὐτῶν «ὑπερ-μνημονίων». Μεταφέρουμε 
ἐδῶ τήν ἀρχή καί τό τέλος τοῦ ἄρθρου.

Κατά τό τελευταῖο ἔτος «διέρρευ-
σαν» στή δημοσιότητα δύο περίεργα κεί-
μενα: α) τό πρῶτο, περί τήν Ἄνοιξη τοῦ 
2014 (συνταχθέν προφανῶς ἐντός τοῦ 

2013, πρίν ἀπό τήν 10η Γενική Συνέλευ-
ση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλη-
σιῶν στό Πουσάν) ὑπό τόν τίτλο «Συμ-
φωνίες τῶν Χριστιανικῶν “Ἐκκλησιῶν”» 
καί β) τό δεύτερο ὑπό τόν τίτλο «Ὑπερ-
μνημόνιο – Memorandum καί ἡ ἐπιβαλ-
λόμενη μία νέα παγκόσμιος μασσονική 
ὑπερθρησκεία καί ἐκκλησία ἀπό 2016 
ἕως 2020», πού ὑποτίθεται ὅτι ὑπε-
γράφη τόν Ἰούνιο τοῦ 2014, ἀλλά κυ-
κλοφόρησε εὐρύτερα τούς τελευταίους 
δύο μῆνες. Τό πρῶτο ἀφοροῦσε στήν 
ὑπογραφή τῆς καταργήσεως τοῦ Ἀβά-
του τοῦ Ἁγίου Ὄρους στό Πουσάν τῆς 
Νοτίου Κορέας, τό Νοέμβριο τοῦ 2013, 
στό πλαίσιο ἐργασίας τοῦ Π.Σ.Ε. (σάν 
νά ἔλειψαν καταλληλότερα πρός τοῦτο 

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
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fora τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων!), ἐνῶ 
τό δεύτερο περιγράφει μία εὐρείας κλί-
μακας σύγκλιση πολιτικο-θρησκευτική 
μέ πολλές παραμέτρους καί τή δημιουρ-
γία μιᾶς παγκοσμίου θρησκείας. [...]

Συνοπτικῶς θά μπορούσαμε νά ποῦ-
με ὅτι τά δύο αὐτά ὑπομνήματα, σέ ἄμε-
ση σχέση πρός ἄλληλα (τό δεύτερο, τό 
«Ὑπερμνημόνιο-memorandum» ἐπικα-
λεῖται τό πρῶτο περί καταργήσεως τοῦ 
Ἁγιορειτικοῦ Ἀβάτου ἐν Πουσάν), εἶναι 
μέν ἀρκετά «ἀληθῆ» τόσο, ὥστε νά 
παρασύρουν ὅσους δέν ἔχουν βαθεία 
γνώση τῶν ἐξελίξεων καί τῶν πραγμά-
των, ἀλλά καί ἀρκετά ψευδῆ, ἤ μᾶλ-
λον ψευδέστατα, ὥστε νά ἐκθέσουν 
ἀνεπανόρθωτα ὅσους τά ἀποδεχθοῦν 
ὡς ἀληθινά (εἶναι γεμᾶτα ἀνακρίβειες 
καί ἐπικριτικά στοιχεῖα ἀναπόδεικτα, 
ἀληθές «περιβόλι» μέ ἀφορμές γιά δικα-
στικές διώξεις ἐπί συκοφαντίᾳ). [...]

Ἡ κυκλοφόρηση λοιπόν τῶν ὑπομνη-
μάτων αὐτῶν, ὄχι μόνο θά ἀπομακρύνει 
τήν προσοχή τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τίς 
ἀληθεῖς ἐξελίξεις καί τούς ἀληθῶς «δι-
ακριτικῶς» ὑπευθύνους τῆς ἐκκλησιολο-
γικῆς καί ἐθνικῆς προδοσίας, ὄχι μόνο 
θά ἐμβάλει ἀμφιβολία γιά πρόσωπα τῷ 
ὄντι ἄσχετα μέ τήν διολίσθηση στίς ἀνε-
πίτρεπτες αὐτές ὑποχωρήσεις δημιουρ-
γώντας διαιρέσεις, ἀλλά θά κάνει εὐχε-
ρέστερα δεκτές ἀπό μέρους ἡμῶν, τῶν 
θυμάτων, τίς πραγματικές ὑποχωρήσεις, 
πιό ἀργές καί προσεκτικές, στά θέμα-
τα ἐθνικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς αὐτο-
συνειδησίας, ἀλλά καί θά δώσει λαβές 
κριτικῆς ἐναντίον τοῦ ἀγῶνος κατά 
τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. 
Ὡς εἶναι γνωστόν, ὅταν οἱ «συστημικές» 
Κυβερνήσεις ἐπιθυμοῦν νά καθιερώσουν 
ἐπαχθῆ ἀντι-λαϊκά μέτρα, πρῶτα ἀνα-
κοινώνουν πολλαπλάσιες, ἐκτενέστατες 
ἀλλαγές· μετά τήν γενική ἀντίδραση... 

«ὑποχωροῦν»..., καί λαμβάνουν μέτρα 
«ἐπιεικέστερα» (αὐτά πού ἐξ ἀρχῆς σχε-
δίαζαν). Ἔτσι, ἐνῷ ἔχουν ἐπιτύχει στόν 
ἀρχικό τους σχεδιασμό, ἀφήνουν τήν 
ἐντύπωση στό εὐρύ κοινό, ὅτι ἡ παλλα-
ϊκή ἀντίδρασή του ἐπέτυχε!

vvv

Νά μή δεχθεῖ ἡ Ἱερά Κοινότης
Ἁγίου Ὄρους

τόν δήμαρχο Γ. Μπουτάρη
Ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν 

καί Μοναχῶν», ἡ ὁποία ἀφ᾽ ἑνός ἔχει 
παραγάγει σπουδαῖα κείμενα, ὅπως τήν 
«Ὁμολογία Πίστεως κατά τοῦ Οἰκουμε-
νισμοῦ», τό 2009, καί ἀφ᾽ ἑτέρου δίδει 
γενικότερα τήν Ὀρθόδοξη μαρτυρία της, 
δι᾽ ἐπιστολῆς της πρός τήν Ἱερά Κοι-
νότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους μέ ἡμερομη-
νία 13 Μαΐου 2015 παρακαλεῖ νά μήν 
ἐπιτραπεῖ στόν κ. Μπουτάρη ἡ εἴσοδος 
στό Ἅγιον Ὄρος, ἐφ᾽ ὅσον ἐξακολουθεῖ 
νά πρωτοστατεῖ καί νά τίθεται ἐπικε-
φαλῆς τῶν παρελάσεων τοῦ αἴσχους, 
πού διοργανώνουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι τά 
τελευταῖα χρόνια σέ Ἀθήνα καί Θεσ-
σαλονίκη. Ἡ «Σύναξις» προτείνει, ἄν ἡ 
ἀπαγόρευση εἰσόδου στό Ἅγιον Ὄρος 
δέν τελεσφορήσει, ἡ Ἱερά Κοινότης νά 
παύσει νά ἔχει ὁποιαδήποτε σχέση μέ 
τόν δήμαρχο. Σημειωτέον ὅτι ὁ ἑκάστοτε 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης εἶναι καί Πρό-
εδρος τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας» στήν 
Θεσσαλονίκη. Ὑπ᾽ αὐτή του τήν ἰδιότη-
τα παρίσταται στήν ἀλλαγή τῆς Ἱερᾶς 
Ἐπιστασίας στίς Καρυές Ἁγίου Ὄρους 
στά μέσα Ἰουνίου ἑκάστου ἔτους. Ἀφοῦ 
φωτογραφηθεῖ χαμογελαστός μέ τούς 
Ἁγιορεῖτες, τήν ἄλλη μέρα πηγαίνει καί 
τίθεται ἐπικεφαλῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων 
στήν παρέλασή τους στή Θεσσαλονίκη!

Σημειωτέον ὅτι ὁ κ. Γ. Μπουτάρης 
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προσφάτως κοινώνησε ἀπό τά χέρια τοῦ 
ἴδιου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στή 
θεία λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου 
Βουκόλου στή Σμύρνη στίς 6 Φεβρουα-
ρίου 2015!

Τὴν ἐπιστολή ὑπογράφουν ἐκ μέ-
ρους τῆς «Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρι-
κῶν καί Μοναχῶν» οἱ:

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου, Προη-
γούμενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου

Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, Ἐφημέριος Ἱ. 
Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου, Κα-
θηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος, Ἄνω Γατζέας 
Βόλου

Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος, Ἱ. Μ. 
Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμότ. 
Καθηγητὴς Θεολoγικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότ. Κα-
θηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης 

Δημήτριος Τσελεγγίδης, Καθηγητὴς Θεο-
λογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης (Σύμβουλος)

vvv

Ἡ «Εἰδική Διορθόδοξος Ἐπιτροπή» 
διαψεύδει τά περί ὁμοφυλοφιλίας 

στό Σαμπεζύ
Στό προηγούμενο τεῦχος τῆς «Π» σχο-

λιάσαμε μία εἴδηση, πού εἶχε κυκλοφο-
ρήσει εὐρέως σέ ἐκκλησιαστικές καί μή 
ἱστοσελίδες, γιά μία προσπάθεια ἐκκλησια-
στικῆς νομιμοποίησης τῆς ὁμοφυλοφιλίας, 
μέ τόν χαρακτηρισμό τῶν ὁμοφυλοφίλων 
ὡς «μειονότητας ἄλλης φύσεως». Τελικά, 
ἡ προσπάθεια αὐτή ὑπέρ τῆς ὁμοφυλοφι-
λίας, πού ὑποστηρίχθηκε ἀπό τό Οἰκου-
μενικό Πατριαρχεῖο καί τίς ἑλληνόφωνες 
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, δέν πέρασε, ἐπειδή 
ἀντέδρασε ἡ πλειοψηφία τῶν ὑπολοίπων 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέ ἐπικεφαλῆς 
τή Ρωσσία. Αὐτά ἔλεγε τό ρεπορτάζ τοῦ 
«Ἁγιορειτικοῦ Βήματος» (3.3.2015).

Σήμερα χαιρόμαστε νά δημοσιεύσουμε 
ἐπίσημη διάψευση ἐκείνης τῆς εἰδήσεως. 
Χαιρόμαστε ἐλπίζοντας ὅτι ὑπάρχουν ἀ-
ντιστάσεις καί δέν ἔχουν ὅλα γκρεμισθεῖ.

Πράγματι, ἡ «Εἰδική Διορθόδοξος Ἐ-
πιτροπή» στό τέλος τοῦ ἐπίσημου Ἀνα-
κοινωθέντος της (3.4.2015) γιά τήν πορεία 
προετοιμασίας τῆς Μεγάλης Συνόδου τοῦ 
2016, ἀναφέρει καί τά ἑξῆς: «Ὅλα τά μέλη 
τῆς Ἐπιτροπῆς πληροφοροῦν ὑπευθύνως 
ὅτι ὅσα ἐδημοσιεύθησαν περί δῆθεν ἀπο-
δοχῆς θέσεων ἀντιθέτων πρός τήν διδα-
σκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀπολύτως 
ἀνακριβῆ καί ἀνυπόστατα».

vvv

Ἀγρυπνία γιά νά παύσει ἡ πνευματική μόλυνση τῆς Ὁμοφυλοφιλίας

Τήν Πέμπτη 18 Ἰουνίου 2015 καί ὥρα 9 μ.μ.-1 π.μ. ἡ Ἱερά Μητρόπολις 
Θεσσαλονίκης μέ τήν συνεργασία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων 
διοργανώνουν ἀγρυπνία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Ἀχειροποιήτου.

Θά προσευχηθοῦμε νά σταματήσει ἡ πνευματική μόλυνση, πού προ-
καλεῖται ἀπό τίς παρελάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Στήν ἀγρυπνία θά παραστεῖ καί θά χαιρετίσει ὁ Παναγιώτατος 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος.

Θά ὁμιλήσει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Χαμαμτζόγλου.
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Βουλευτής Μιχελογιαννάκης: «Ἔχω 
δεῖ τή θετική συμβολή τῶν λειψά-

νων στήν ἰατρική»
Διαβάζουμε στήν εἰδησεογραφία τῆς 

13.5.2015: Ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννης Μιχελογιαννάκης ἀπό τήν Κρή-
τη, ἐμφανίστηκε τή Δευτέρα στήν ἀπο-
γευματινή ἐκπομπή τοῦ ΣΚΑΙ μέ τόν 
Κωνσταντίνο Μπογδάνο καί κλήθηκε νά 
σχολιάσει τήν ὑπόθεση μέ τήν περιφορά 
τῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στόν 
Ἅγιο Σάββα καί τίς ἀντιρρήσεις τοῦ Νί-
κου Φίλη.

«Θά μιλήσω ὡς γιατρός. Στά 20 χρό-
νια τῆς ἐνεργοῦ ἰατρικῆς, τήν ὁποία 
ἐκτελῶ, τή συμβολή τή θετική τῶν 
λειψάνων τήν ἔχω δεῖ. Γι᾽ αὐτό δέν 
θά ἤθελα σέ καμία περίπτωση καί 
τήν καύση τῶν νεκρῶν, γιατί θέλω νά 
ὑπάρχουν τά λείψανα», δήλωσε ὁ κ. 
Μιχελογιαννάκης, ἐξηγώντας πώς πρέ-
πει νά διατηροῦνται ὥστε νά ὑπάρχει 
ἁγιοποίηση [ἐνν. ἁγιοκατάταξη].

Παράλληλα, ὁ ἴδιος τόνισε πώς ἔχει 
δεῖ «τή θαυματοποιό δράση τῶν λειψά-
νων» καί τή «θετική τους συμβολή».

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκπομπῆς ὁ 
βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀναφέρθηκε στό 
AIDS καί στό γεγονός ὅτι δέν κολλάει 
μέσῳ τῆς θείας κοινωνίας.: Περιέγραψε 
ἕνα περιστατικό μέ μιά λοιμωξιολόγο 
γιατρό, ἡ ὁποία κοινώνησε ἀπό ἔναν 
παπά πού εἶχε πάει στό Παίδων γιά νά 
κοινωνήσει παιδιά μέ AIDS

«Ὁ παπᾶς εἶχε πάει στό Παίδων γιά 
νά κοινωνήσει παιδιά μέ AIDS. Τῆς εἶπε 
ὁ παπᾶς νά κοινωνήσει καί αὐτή. Ὅλοι 
οἱ γιατροί, ἐμεῖς, τρελαθήκαμε. Λέμε 
"ἀμάν τώρα", γιατί ξέρεις, μεταδίδεται μέ 
τό σάλιο. Καί εἶπε (ἡ γιατρός) ὅτι κοι-
νωνῶ, γιατί πιστεύω ὅτι ἡ δύναμη τοῦ 
Θεοῦ θά μέ κάνει νά μήν κολλήσω, παρ᾽ 

ὅλον ὅτι ἐπιστημονικά, λέει, ὅτι θά τό 
κολλήσω. Αὐτό εἶναι τό πιό σημαντικό 
πού ἔχω ἀκούσει, εἶναι μιά μαρτυρία», 
περιέγραψε ὁ κ. Μιχελογιαννάκης.

Σχόλιο «Π»: Μπράβο στόν λεβέντη 
Κρητικό βουλευτή γιά τήν ὁμολογία του!

vvv

«Φραγκῖσκος Α´ Ἐπίσκοπος Ρώμης – 
Βαρθολομαῖος Α´ Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης. Πρότυπα θρησκευτικῶν 

ἡγετῶν στόν 21ο αἰώνα»
Μέ τό παραπάνω θέμα διοργανώθη-

κε στήν Θεσσαλονίκη στίς 21 Ἀπριλίου 
2015 «Διεθνής Ἐπιστημονική Ἡμερίδα» 
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Κοσμητείας τῆς Θε-
ολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. (Κοσμήτωρ ὁ κ. 
Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ἐκ τῶν πρω-
τεργατῶν γιά τή δημιουργία Τμήματος 
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική 
Σχολή Α.Π.Θ.)

Γιά νά ἀντιληφθεῖ κανείς τό μέγεθος 
τοῦ ἐκτροχιασμοῦ, μπορεῖ νά σκεφθεῖ 
πῶς θά τοῦ φαινόταν ἕνα συνέδριο μέ 
θέμα: «Ἄρειος καί Μέγας Ἀθανάσιος. 
Πρότυπα θρησκευτικῶν ἡγετῶν στόν 4ο 
αἰώνα»!

vvv

Ὁ Big Brother προωθεῖ
τήν ἀχρήματη κοινωνία

Διαβάζουμε στό id-ont.blogspot.com 
ὑπό τόν τίτλο: «Ἡ "πάταξη τῆς φοροδια-
φυγῆς" εἶναι προσχηματική. Ἄλλοι εἶναι 
οἱ λόγοι πού σπρώχνουν πρός "ἀχρήμα-
τη" (χωρίς μετρητά) κοινωνία»:

Οἱ μεγάλες Τράπεζες (Κεντρικές καί 
Ἐμπορικές) ἔχουν ἀποφασίσει νά ἐπι-
βάλουν ἀρνητικά ἐπιτόκια (τοὐλάχι-
στον -5%) στίς καταθέσεις. Δηλαδή θά 
δίνεις στήν Τράπεζα 100 € καί στό τέ-
λος θά σοῦ ἐπιστρέφει 95 €! Οἱ Τράπε-
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ζες δηλ. θά παίζουν τό ρόλο τοῦ χρη-
ματοφυλακίου ἐπ᾽ ἀμοιβῇ. Αὐτό ὅμως 
θά ὁδηγήσει τούς πολίτες νά σηκώσουν 
τά λεφτά τους ἀπό τίς Τράπεζες καί νά 
τά φυλάξουν στά σπίτια τους σέ δικά 
τους χρηματοκιβώτια. Ἔτσι θά ζήσουμε 
καί τό ἐπονομαζόμενο bank run, ὅπου 
οἱ Τράπεζες θά ἔχουν πρόβλημα, γιατί 
δέν ὑπάρχουν τόσα μετρητά νά δώσουν. 
«Ἐξαφανίστε λοιπόν τά μετρητά» (μαζί 
μέ μερικά ἀκόμη μέτρα) λέει ὁ Οἰκονο-
μολόγος Willem Buiter  στήν συνημμέ-
νη ἔκθεση τῆς Citibank. Μόνο ἔτσι θά 
μπορέσουμε νά ἐπιβάλουμε στήν ἀγορά 
ἀρνητικά ἐπιτόκια!

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι «ἡ πάταξη 
τῆς φοροδιαφυγῆς μέ τή χρήση χρεω-

στικῶν/πιστωτικῶν καρτῶν γιά συναλ-
λαγές ἄνω τῶν 70 € σέ νησιά ἄνω τῶν 
3.000 κατοίκων» εἶναι ἕνα προσχηματι-
κό ἐπιχείρημα. Ὁ στόχος εἶναι ἀκόμη 
μία φορά ἡ χώρα μας νά καταστεῖ ἕνα 
πειραματόζωο στά παιχνίδια ἐξουσί-
ας τῶν Τραπεζῶν, δηλ. τῶν «Ἀγορῶν», 
καί μέ σύμμαχο αὐτή τή φορά ὄχι κά-
ποια κεντροδεξιά κυβέρνηση, ἀλλά «ἀρι-
στερή διακυβέρνηση», ἡ ὁποία κατά τά 
ἄλλα ὑποφέρει ἀπό τίς «Ἀγορές» καί 
τίς Τράπεζες (βλ. δήλωση: Βαρουφάκης: 
Ἀντιμετωπίζουμε πραξικόπημα, ὄχι μέ 
τάνκς, ἀλλά μέσῳ Τραπεζῶν, http://id-
ont.blogspot.gr/2015/04/blog-post_2.html),  
ἀλλά ταυτόχρονα συνεργάζεται ἄριστα 
μαζί τους!
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