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¶αραμονή Χριστουγέννων διάλε-
ξαν οἱ «ἐθνοπατέρες», ἐντολοδόχοι 

τῶν ξένων, νά ψηφίσουν τό ἐπαίσχυντο 
«Σύμφωνο συμβίωσης» γιά τούς ὁμοφυ-
λοφίλους (αὐτή εἶναι ἡ σωστή λέξη καί 
ὄχι «ὁμοφύλους», ὅπως ἡ «πολιτική ὀρ-
θότητα» θέλει νά καθιερώσει). Ἡ ἡμέρα 
αὐτή, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, εἶναι 
ἡμέρα ντροπῆς γιά ὅλους αὐτούς καί 
γιά τήν Ἑλλάδα τῆς παρακμῆς, τήν ὁποία 
ἐκπροσωποῦν.

Γιά τό θέμα αὐτό δημοσιεύουμε Ἀνα-
κοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πει-
ραιῶς (σ. 16), τό ὁποῖο καί μᾶς ἐκφράζει, 
ὅπως ἐπίσης δημοσιεύουμε καί ἀρκετά 
σχόλια.

Γράφαμε στό προηγούμενο τεῦχος μας, 
στό ἄρθρο τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς, 
ὅτι μετά τό αἱματηρό χτύπημα τῶν τζι-
χαντιστῶν στό Παρίσι στίς 13 Νοεμβρίου 
2015, ἡ νεοταξική ἀτζέντα θά προχωρήσει.

Πράγματι βλέπουμε νά προωθοῦνται 
μέ τήν παροῦσα «γιά πρώτη φορά ἀρι-
στερή κυβέρνηση», μιά σειρά ἀπό μέτρα, 
τά ὁποῖα θά ζήλευε ἡ πιό σκληρή νεο-
φιλελεύθερη πολιτική.

Ὅ,τι δέν κατάφερε ἡ Νέα Τάξη νά 
περάσει ἀπό τή μεταπολίτευση καί μετά, 
περιμένει τώρα σειρά γιά ὑλοποίηση καί 
μάλιστα μέ τόν χαρακτῆρα τοῦ κατεπεί-
γοντος.

Βρισκόμαστε μπροστά σέ ἕνα ὀργα-
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νωμένο σχέδιο διάλυσης τῆς Ἑλλάδος 
καί τῶν Ἑλλήνων. Τά χτυπήματα εἶναι 
συντονισμένα καί μεθοδικά: Τό Σύνταγμα 
κουρελιάζεται καθημερινά μέ τά μνημόνια 
καί τούς νόμους, πού ψηφίζει ἡ κατοχική 
κυβέρνηση καθ᾽ ὑπόδειξη τῶν ξένων. Ἡ 
ἐθνική καί ἡ λαϊκή κυριαρχία ἔχουν πα-
ραδοθεῖ στά ἀνθρωποφάγα θηρία, πού 
ὀνομάζονται δανειστές.

Ὁ φυσικός μας πλοῦτος (μοναδικός 
ἴσως στόν πλανήτη) ξεπουλιέται ἀντί 
πινακίου φακῆς.

Τά σύνορά μας εἶναι ἀνύπαρκτα. 
Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔτους μπῆκαν παρά-
νομα στήν Ἑλλάδα πάνω ἀπό 833.000 
λαθρομετανάστες, σύμφωνα μέ στοιχεῖα 
τοῦ «Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Μετανάστευ-
σης». Ὅλους αὐτούς ὁ νέος φασισμός, πού 
ὀνομάζεται «πολιτική ὀρθότητα», ζητάει 
νά τούς λέμε μετανάστες καί πρόσφυγες. 
Οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς (στή συν- 
τριπτική τους πλειοψηφία Ἀφροασιάτες 
μουσουλμάνοι) θά μείνουν, ὅπως φαίνε-
ται, γιά πάντα στήν Ἑλλάδα, ἀφοῦ οἱ 
εὐρωπαϊκές ἀλλά καί βαλκανικές χῶρες, 
στήν πλειονότητά τους, ἀρνοῦνται νά 
τούς δεχθοῦν.

Εἴχαμε παρουσιάσει παλαιότερα τό 
«Σχέδιο Κουντενχόβε-Καλλέργης», γιά 
τήν σταδιακή ἀντικατάσταση τῶν γηγενῶν 
Εὐρωπαίων ἀπό Ἀφροασιάτες μουσουλ-
μάνους. Τό σχέδιο αὐτό τό ζοῦμε σ᾽ ὅλη 
του τήν τραγικότητα σήμερα στήν Ἑλλάδα.

Μάλιστα, γιά νά παίρνει ἡ κυβέρνηση 
ἀργύρια (ἔστω καί ψίχουλα) τῆς Εὐρωπαϊ-
κῆς Ἕνωσης, δίνει καί ἐπιδότηση ἐνοικίου 
στούς λαθροεισβολεῖς!

Γιά πρώτη φορά στήν ἑλληνική καί 
στήν παγκόσμια Ἱστορία μία χώρα κα-
ταλαμβάνεται ἀπό ἕναν ξένο καί, κατά 
τεκμήριο, ἐχθρικό πληθυσμό (ἀφοῦ, 
σύμφωνα μέ τήν πίστη τοῦ Ἰσλάμ, πρέπει 
νά κόβονται τά κεφάλια τῶν ἀπίστων!) 

χωρίς νά πέσει οὔτε μιά ντουφεκιά.
Τό ἀκόμη τραγικότερο εἶναι ὅτι σ᾽ 

αὐτό τό ἔγκλημα κατά τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους γίνονται ἄθελά τους νεροκου-
βαλητές καί ὑψηλόβαθμοι ἐκκλησιαστι-
κοί καί «προοδευτικοί θεολόγοι», μέ τίς 
θεωρίες τους ὅτι τάχα ὁ Χριστός ἦταν ὁ 
πρῶτος μετανάστης καί πρόσφυγας καί 
ὅτι κάθε λαθρομετανάστης εἶναι καί ἕνας 
περιφερόμενος Χριστός!

Τό ἁπλό ἐρώτημα - ἔνσταση σ᾽ αὐτή 
τήν παράνοια εἶναι: γιατί μέχρι τώρα στήν 
ἑλληνική καί παγκόσμια Ἱστορία δέν ἀ-
ντιμετωπίσθηκαν ὡς περιφερόμενοι Χρι-
στοί οἱ κάθε λογῆς ἐπίδοξοι κατακτητές; 
Γιατί π.χ. τό ᾽40 οἱ παπποῦδες μας δέν 
ἄνοιξαν τίς ἀγκάλες τους νά δεχθοῦν ὡς 
περιφερόμενους Χριστούς τίς στρατιές τοῦ 
Χίτλερ καί τοῦ Μουσσολίνι; Προφανῶς 
ἔχουμε χάσει τελείως τό μυαλό μας!

Δέν εἶναι ἄσχετα ὅλα αὐτά, πού εἴπα-
με ὥς τώρα, μέ τό «Σύμφωνο συμβίωσης» 
τῶν ὁμοφυλοφίλων, μέ τό ὁποῖο ξεκινή-
σαμε. Ὁ κύριος στόχος τῆς Νέας Τάξης, 
γιά νά ἔλθει ἡ παγκόσμια κυβέρνηση, 
πού ὀνειρεύονται οἱ νεοταξίτες, εἶναι νά 
διαλύσουν τίς κοινωνίες, μέ ἀνθρώπους 
ἄριζους, ἀνέστιους, ἄβουλους καί εὔκολα 
χειραγωγήσιμους.

Ἔτσι λοιπόν, γιά νά διαλυθεῖ ὁ κοι-
νωνικός ἱστός, μπαίνουν τά μιλιούνια τῶν 
λαθρομεταναστῶν καί παίρνουν σταδιακά 
καί ἑλληνική ἰθαγένεια (καί ὄχι ἁπλῶς 
ὑπηκοότητα). Γνωρίζατε ὅτι μέ τόν νέο 
ἐπαίσχυντο νόμο γιά τήν ἰθαγένεια, πού 
ψηφίστηκε στίς 5 Ἰουλίου 2015 (τόν ψήφι-
σε καί ὁ Κώστας Ζουράρις τῶν ΑΝ.ΕΛ.), 
δίνεται ἑλληνική ἰθαγένεια σέ 250 χιλιάδες 
παιδιά «μεταναστῶν»; Πρᾶγμα πού ση-
μαίνει ὅτι εἶναι θέμα χρόνου νά πάρουν 
ἑλληνική ἰθαγένεια καί οἱ στενοί συγγε-
νεῖς αὐτῶν τῶν παιδιῶν. Χώρια οἱ ἄλλες 
«ἑλληνοποιήσεις», πού ἔγιναν μέχρι τώρα.
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Αὐτή τή διάλυση τῆς κοινωνίας ἔρ-
χεται νά συμπληρώσει ἡ διάλυση, πού 
προωθοῦν ἐπαίσχυντοι νόμοι, σάν αὐτόν 
γιά τό «Σύμφωνο συμβίωσης» τῶν ὁμο-
φυλοφίλων, τό ὁποῖο ἀνοίγει τόν δρόμο 
καί γιά υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό αὐτούς 
(καί γιατί ὄχι;) καί γιά νομιμοποίηση τῆς 
παιδεραστίας καί τῆς πολυγαμίας.

Ὁ τύπος τοῦ ὁμοφυλόφιλου εἶναι 
πολύ βολικός γιά τήν Νέα Τάξη, γιατί 
ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος, καθώς εἶναι 
παραδομένος στά πάθη τῆς ἀτιμίας, δέν 
εἶναι σέ θέση νά ὑπερασπισθεῖ καμμία 
ἀπό τίς κατακτήσεις τῶν ἐλεύθερων 
κοινωνιῶν, πού κερδήθηκαν μέ ἀγῶνες, 
ἱδρῶτες καί αἷμα. Δέν εἶναι σέ θέση –
οὔτε ἔχει καί τή διάθεση– νά ἀγωνισθεῖ 
γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, 
ἀνθρώπινα καί ἐργασιακά δικαιώματα. 
Οὔτε γιά ἀξίες καί ἰδανικά, οὔτε (πολλῷ 
μᾶλλον) γιά νά βαδίσει, μέσῳ τῆς καθάρ-
σεως ἀπό τά πάθη, στόν ἁγιοπνευματικό 
φωτισμό καί τήν κατά χάριν θέωση (διότι 
αὐτός εἶναι, κατά τήν παράδοσή μας, ὁ 
προορισμός τοῦ ἀνθρώπου).

Οὔτε ἁγίους λοιπόν, οὔτε ἥρωες, οὔτε 
ἀγωνιστές θέλει ἡ Νέα Τάξη. Ἀλλά τί θέλει;

Θέλει θλιβερά ἀτομοκεντρικά ὑποκεί-
μενα, πού θά φυτοζωοῦν μέσα στή μού-
χλα τῆς ἰδιοτέλειας καί τῶν παθῶν τους.

Γι᾽ αὐτό βγῆκε προσφάτως ἡ νέα Ρε-
πούση, Σία Ἀναγνωστοπούλου, ὑφυπουρ-
γός Παιδείας, καί ἔκανε ἐπίθεση κατά τῶν 
βιβλίων Ἱστορίας.

Γι᾽ αὐτό θέλουν νά μεταλλάξουν τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σέ Πανθρη-
σκεία τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Γι᾽ αὐτό θέλουν νά καταργήσουν τά 
μετρητά καί νά γενικευθοῦν οἱ συναλλαγές 
μέ πλαστικό χρῆμα (κάρτες), μέ πρόσχημα 
τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς.

Γι᾽ αὐτό θέλουν νά φέρουν τήν κάρτα 
φακελώματος τοῦ πολίτη.

Γι᾽ αὐτό ἐπίσης –γιά νά πᾶμε καί βα-
θύτερα– καλλιεργοῦν, στό πλαίσιο τῆς 
παγκοσμιοποιητικῆς ὁμογενοποίησης τῶν 
πάντων, τή «ρωσσική σαλάτα» τῶν θρη-
σκειῶν μέσῳ τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκου-
μενισμοῦ, διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκει-
ακοῦ. Καλλιεργοῦν τή σύγχυση καί τήν 
ἀβεβαιότητα, γιά νά ὁδηγηθεῖ ὁ ἄνθρωπος 
στήν ἀπιστία καί στήν ἀποστασία. Ἕνας 
πνευματικά ἀποστατημένος καί ἠθικά 
ἐκφυλισμένος καί διεστραμμένος κόσμος 
«στρώνει τό χαλί» γιά τήν ὑλοποίηση τῶν 
ἄνομων καί ἀπάνθρωπων σχεδίων τῆς 
νεοταξικῆς ἐλίτ.

Ὅσο δέν συνειδητοποιοῦμε ὅτι ἔχουμε 
σέ ἐξέλιξη ἕναν ἀδυσώπητο πόλεμο ἀπό 
τίς σκοτεινές αὐτές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες 
μισοῦν τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τή δημι-
ουργία, ἄς μήν περιμένουμε νά σηκώσουμε 
κεφάλι. Θά δεχόμαστε χτυπήματα, τό ἕνα 
μετά τό ἄλλο, γιά λίγο θά ἀγανακτοῦμε, 
καί μετά πάλι, «θά τό ρίχνουμε στόν ὕ-
πνο» περιμένοντας τό μοιραῖο!

Μόνον ἄν τό Γένος μας, μπροστά στόν 
κίνδυνο τοῦ ἐπικείμενου ἀφανισμοῦ του, 
ξυπνήσει καί ἀγωνισθεῖ, ἐλπίζουμε, μέ τή 
χάρη τοῦ Θεοῦ, νά σωθοῦμε.

Οἱ ἡγέτες θά βγοῦν μέσα ἀπό τόν 
ἀγῶνα, ὅπως ἔγινε καί τό ᾽21. Ἄς ἔχουμε 
θάρρος, ἀγωνιστικότητα καί ἐλπίδα.

Ὅπως ἔχει πεῖ ὁ ἀγαπημένος μας ἅγιος 
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, καί ἕνας Ἕλληνας 
νά μείνει, ὁ Χριστός θά ξαναφτιάξει τό 
Γένος, τό πραγματικό Ρωμαίικο.

Καί αὐτό ἔρχεται τώρα, καθώς βου-
λιάζει τό ψευτο-Ρωμαίικο.

Ψηλά τίς καρδιές καί τίς σημαῖες!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Χριστός ἐπί γῆς…»

 Καί πάλι ἐφέτος ἡ μητέρα μας Ἐκ-
κλησία – μέσα σέ ἕναν κόσμο πού ζεῖ τή 
σύγχυσι, τή θόλωσι, τήν ἀποστασία, σέ 
ἕναν κόσμο πού κυριαρχεῖται ἀπό ταρα-
χή, ἀπό φιλαυτία καί καχυποψία, ἀπό 
φόβο καί ἀγωνία γιά τό μέλλον – μέ μη-
τρική ἀγάπη, διακηρύσσει πρός ὅλους 
τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς, ἀλλά καί 
πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὅτι «Χρι-
στός ἐπί γῆς».

Παιδιά μου, λέει ἡ ̓Εκκλησία, σήμερα 
Χριστούγεννα, θελήσατε νά πιστέψετε, 
νά δεχθῆτε, νά συνειδητοποιήσετε, ὅτι 
ὁ Ἄναρχος Θεός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στός ἦλθε στή γῆ ὡς ἄνθρωπος. Ὁ Αἰώ-
νιος Βασιλεύς «ἐπί γῆς ὤφθη καί τοῖς 
ἀνθρώποις συνανεστράφη». «Ἐκένωσεν 
ἑαυτόν, μορφήν δούλου λαβών» (Φιλιπ. 
β´, 7). Ἐκεῖνος πού εἶναι ντυμένος τόν 
οὐρανό καί τή γῆ, γεννήθηκε γυμνός, γιά 
νά ντύση, νά λυτρώση τόν ἄνθρωπο.

Ποιόν ἄνθρωπο; Τό ἐκλεκτότερο δη-
μιούργημά Του, αὐτό πού δημιούργησε 
«κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν» (Γεν. α΄, 
26), αὐτό πού κάλεσε νά γίνη κατά χάριν 
Θεός. Τόν ἄνθρωπο μέ τόν ὕψιστο προ-
ορισμό του· αὐτόν γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἁγία 
Γραφή λέει «ἠλάττωσας αὐτόν βραχύ τι 
παρ᾽ ἀγγέλους, δόξῃ καί τιμῇ ἐστεφάνω-
σας αὐτόν» (Ψαλμ. η’, 6).

Αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ τόσο τιμημέ-
νος καί δοξασμένος ἀπό τόν Δημιουργό 
του, θεληματικῶς παρέβη τήν θεία ἐντο-
λή. Ὁ διάβολος, ὑποσχόμενος σέ αὐτόν 

ψευδῶς ἰσοθεΐα, «τόν κατέσυρεν πρός 
ἡδονήν, ἀλλά καί φθοράν καί θάνατον».

Ὅμως ὁ τέλειος Δημιουργός καί Πα-
τέρας, κινούμενος ἀπό ἄμετρο ἀγάπη 
καί μόνο, γίνεται τέλειος ἄνθρωπος, χω-
ρίς νά ἀφήση τίποτε ἀπό τήν ἀνθρώπινη 
φύσι, πλήν τῆς ἁμαρτίας, γιά νά ἁγιάση 
τό φύραμα τῆς ἰδικῆς μας φύσεως. «Ὁ 
Υἱός τοῦ Θεοῦ, γίνεται υἱός ἀνθρώπου, 
ἵνα υἱούς Θεοῦ ποιήσῃ τούς ἀνθρώπους 
ἡμᾶς», ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Συμεών 
ὁ νέος Θεολόγος.

Σήμερα Χριστούγεννα. Ὀφείλουμε 
ὅλοι μας, ἀγαπητοί, νά στερεώσουμε 
μέσα μας, ἀλλά καί νά ὁμολογήσουμε 
τήν μοναδική ἀλήθεια· ὅπως κατά τήν 
πρώτη δημιουργία ἦταν ἀδύνατο νά 
πλασθῆ ὁ ἄνθρωπος προτοῦ νά ἔλθη ὁ 
πηλός στά χέρια τοῦ δημιουργοῦ, ἔτσι 
καί τώρα, κατά τήν ἀναδημιουργία, ἐάν 
ὁ Χριστός μας δέν ἐλάμβανε τήν ἀνθρώ-
πινη φύσι, δέν θά σωζόταν ὁ ἄνθρωπος.

Χαίρουμε ὅλοι μας σήμερα Χριστού-
γεννα. Πανηγυρίζουμε καί μέ εὐγνώμονα 
καρδία ψάλλουμε μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο 
τόν Θεολόγο: «Χριστός γεννᾶται, δοξά-
σατε, Χριστός ἐπί γῆς». Ναί, χαίρουμε 
χαρά μεγάλη γιά τήν ἀγάπη τοῦ Σαρκω-
θέντος Θεοῦ μας, γιά τή σωτηρία μας, 
ἀλλά, νά τό ποῦμε, σήμερα Χριστού-
γεννα ἔχουμε καί λύπη.

Θλιβόμαστε καί μέ ἀγάπη πονᾶμε 
γιά τό κατάντημα ὡρισμένων Ἑλλήνων 
ἀδελφῶν μας. Γεννήθηκαν μέσα στήν 
Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα. Βαπτισθήκανε, μυ-
ρωθήκανε, ἀλλά δυστυχῶς ἀρνοῦνται 

ΗΛΘΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΓΗ,
ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΣΟΣ

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2015
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ
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καί πολεμοῦν τόν Σωτήρα Κύριο. Εἰρω-
νεύονται, χλευάζουν, πολεμοῦν τόν Χρι-
στό. Ἀγωνίζονται νά τόν ἀπομακρύνουν 
ἀπό τίς καρδιές, ἀπό τή σκέψι καί τίς 
πράξεις τῶν Ἑλλήνων.

Τώρα προσπαθοῦν νά καταργή-
σουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τήν 
προσευχή, τίς χριστιανικές ἐκκλησιαστι-
κές ἑορτές ἀπό τά σχολεῖα, νά ἐπιβά-
λουν τήν ἐκκοσμίκευσι, τήν θρησκειολο-
γία, τόν συγκρητισμό, τόν οἰκουμενισμό, 
ἔπειτα νά ἀπομακρύνουν τά ἱερά σύμ-
βολα, τά ἰδανικά, τίς ἀξίες, τίς αἰώνιες 
ἀλήθειες ἀπό τούς Ἕλληνες καί τή ζωή 
τους. Ταυτοχρόνως δέ, μέ τούς ἀντιχρί-
στους τελευταίους νόμους, ὁδηγεῖται 
σέ διάλυσι, σέ κτηνωδία ἡ οἰκογένεια, 
ἀλλοιώνεται ἡ γνήσια ταυτότητα τοῦ 
Γένους μας, τῆς Ρωμιοσύνης. Ἀπο-
χριστιανοποιεῖται ἡ πατρίδα μας, καί 
ὁδηγεῖται στήν πρό Χριστοῦ κατάστασι 
καί ζωή ὁ κόσμος μας. Μᾶς ἀναγκάζουν 
νά σκλαβωθοῦμε στά πάθη μας, νά ἐπι-
στρέψουμε στή φθορά καί τόν αἰώνιο 
θάνατο.

Πῶς νά μήν λυπᾶται ὁ συνειδητός 
χριστιανός; Ἦλθε ὁ Χριστός στή γῆ, 
καί ἐμεῖς σήμερα τόν ἀπομακρύνουμε 
μέ μῖσος. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, οἱ ἀπόγο-
νοι τῶν ἡρώων καί τῶν μαρτύρων.

Ἀγαπητοί, δέν πρέπει νά μείνουμε 

στή λύπη. Δέν θά ἀποθαρρυνθοῦμε. Δέν 
θά πτοηθοῦμε. Σήμερα εἶναι Χριστού-
γεννα. Ἡμέρα χαρᾶς, ἐλπίδος, λυτρώσε-
ως.

Ἐλᾶτε, ὅλοι μας, νά γονατίσουμε 
ἐμπρός στή φάτνη, νά παρακαλέσουμε 
μέ θέρμη τόν γεννηθέντα Χριστό μας, 
γιά τούς ἀντιχρίστους διώκτας, νά μετα-
νοήσουν, ἀλλά καί γιά τήν πατρίδα μας.

Ἐλᾶτε ὅλοι, μέ τή χάρι τοῦ Νηπιά-
σαντος Κυρίου νά θερμάνουμε τίς καρ-
διές μας. Ποτέ ἐμεῖς νά μήν προδώσουμε 
τόν Σωτήρα καί Λυτρωτή μας. Ὁ Χρι-
στός εἶναι ἀνάμεσά μας. Μέρα καί νύκτα 
νά τόν φέρουμε στήν καρδιά μας, στήν 
οἰκογένειά μας, στό σχολεῖο, στήν κοι-
νωνία μας. Νά διαλαλοῦμε παντοῦ, μέ 
πίστι, μέ χαρά καί τόλμη ὅτι καί σήμερα, 
μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά ἀνορθώση καί 
νά σώση τόν κόσμο μας, ἀρκεῖ νά τοῦ 
ζητήσουμε τήν βοήθεια.

Ἀγαπητά μου παιδιά, «Χριστός ἐπί 
γῆς».

Μήν φοβώμαστε. Μέ τόν Γεννηθέντα 
Χριστό μας θά νικήσουμε, θά ἀνορθω-
θοῦμε, θά σωθοῦμε. Ἀμήν.

Μέ τήν ἀγάπη
τοῦ Γεννηθέντος Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς

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

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 
κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἔχει ἐκπομπή στήν τηλεόραση Atlas TV, ἡ ὁποία ἐκπέμπει 
στήν Κεντρική Μακεδονία. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.
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* Ὁ τίτλος εἶναι δικός μας. Πρόκειται γιά Ἀνακοινωθέν τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Πειραιῶς ἐπί τῶν αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν, μέ τίτλο «Σχόλιο στήν ἀναφορά τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου πρός τούς αἱρετικούς παπικούς γιά τήν “ἄρση των 
ἀναθεμάτων”».

Μέ αἰσθήματα πικρίας, ὀδύνης καί 
ἀπογοητεύσεως παρακολούθησε ὁ πι-
στός λαός τοῦ Θεοῦ ἀπό τά ΜΜΕ τά 
ὅσα κακόδοξα ἐλέχθησαν, ἀλλά καί τά 
ὅσα ἀπαράδεκτα καί κατά παράβαση 
τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐπράχθησαν γιά μιά 
ἀκόμη φορά κατά τήν φετινή «θρονική 
ἑορτή» τοῦ Φαναρίου στίς 30 Νοεμβρίου 
ἐ.ἔ. Δυστυχῶς κάθε χρόνο ἐπαναλαμβά-
νεται σχεδόν τό ἴδιο σκηνικό, οἱ ἴδιες 
φιέστες, οἱ ἴδιες κακοδοξίες, μέ πρωτα-
γωνιστή τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαῖο.

Γιά πολλοστή ἤδη φορά ὁ κ. Βαρθο-
λομαῖος στήν προσφώνησή του πρός τόν 
ἐπικεφαλῆς τῆς παπικῆς ἀντιπροσωπεί-
ας καρδινάλιο κ. Kurt Koch, ἐπαναλαμ-
βάνει τήν ἴδια οἰκουμενιστική ἰδεολογία 
καί γλώσσα, ὅπως ἄλλως τε συνηθίζει 
νά τό πράττει κάθε φορά, πού ἀπευθύ-
νεται πρός ἑτεροδόξους αἱρετικούς, Πα-
πικούς, Προτεστάντες, ἤ Μονοφυσίτες, 
προφανῶς γιά νά ἐπιβεβαιώσει γιά μία 
ἀκόμη φορά στόν κλῆρο καί στόν πιστό 
λαό τοῦ Θεοῦ τήν ἀμετακίνητη προσή-
λωση στίς αἱρετίζουσες θεωρίες του.

Θεωρήσαμε ὅτι δέν ἔχει πλέον κανέ-
να νόημα νά μποῦμε καί πάλι στόν κόπο 
νά ἀνατρέψουμε τίς ἴδιες κακοδοξίες καί 
νά ἐλέγξουμε τίς ἴδιες παραβάσεις τῶν 
Ἱερῶν Κανόνων, διότι τό ἔχουμε πράξει 
πολλές φορές στό παρελθόν σέ παλαι-
ότερα ἄρθρα μας. Εἶναι ὑπερβέβαιο, ὅτι 

ὅσα ἄρθρα καί ἄν γράψουμε, δέν πρό-
κειται νά ἔχουν τήν παραμικρή ἀπήχη-
ση, διότι δέν ὑπάρχει δυστυχῶς καμία 
διάθεση γιά διάλογο, ὅσο καί ἄν προ-
σπαθεῖ ὁ Παναγιώτατος νά πείσει περί 
τοῦ ἀντιθέτου ὅτι δῆθεν «τό Οἰκουμενι-
κόν Πατριαρχεῖον ἐπιθυμεῖ καί ἐπιδιώ-
κει τόν διάλογον μετά πάντων, ὁμοδό-
ξων καί ἑτεροδόξων χριστιανῶν, ὁμοπί-
στων καί ἀλλοπίστων συνανθρώπων...».

Κατόπιν αὐτῶν ὁ παρακάτω σύντο-
μος σχολιασμός μας δέν ἀπευθύνεται 
πρός Οἰκουμενιστάς, ἀμετανοήτως ἐμμέ-
νοντας στήν αἵρεση καί τήν πλάνη των, 
ἀλλά πρός τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, μέ 
σκοπό τήν ἐνημέρωσή του, τόν ἐπιστη-
ριγμό του στήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας 
καί τήν προφύλαξή του ἀπό τήν αἵρεση 
καί ἀπό αὐτούς πού τήν ἐκφράζουν καί 
τήν προωθοῦν. Στίς γραμμές πού ἀκο-
λουθοῦν θά περιοριστοῦμε νά ἀναφερ-
θοῦμε στό θέμα τῆς ἄρσεως τῶν ἀνα-
θεμάτων, διότι φέτος συμπληρώνονται 
50 χρόνια ἀπό τότε πού ἔλαβε χώρα τό 
φρικτό αὐτό γεγονός, στό ὁποῖο ἄλλω-
στε ἀναφέρεται καί ὁ κ. Βαρθολομαῖος 
στήν φετινή προσφώνησή του: «Ἐκ τῶν 
διαλόγων τούτων ὁ διάλογος τῆς ἀγά-
πης ἤρξατο διά μιᾶς ἐξόχως συμβολικῆς 
Πράξεως ἀμφοτέρων τῶν Ἐκκλησιῶν, 
τῆς ἐν ἔτει 1965 ἄρσεως τῶν ἑκατέρωθεν 
ἀναθεμάτων, διά τῶν ὁποίων, κρίμασιν 
οἷς οἶδε Κύριος, αἱ Ἐκκλησίαι Ρώμης καί 

ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ*
 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
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Κωνσταντινουπόλεως ἀπεσχίσθησαν ἀλ-
λήλων κατά τό Σχίσμα τοῦ 1054 μ.Χ., 
τήν ἀπαρχήν ταύτην τῶν θλιβερῶν γε-
γονότων, τά ὁποῖα ἐπηκολούθησαν εἰς 
τάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Ἀνατολῆς 
καί Δύσεως ἐπί χίλια περίπου ἔτη».

Τό ὅραμα τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγό-
ρα καί ὁ διακαής πόθος του γιά ἕνωση 
στό κοινό Ποτήριο ἐπιχειρήθηκε μέ τήν 
ἄρση τῶν ἀναθεμάτων μεταξύ Βατικα-
νοῦ καί Φαναρίου, πού πραγματοποιή-
θηκε τόν Δεκέμβριο τοῦ 1965. Ἄραγε 
τό γεγονός αὐτό ἐσήμαινε καί γιά τίς 
δύο πλευρές τήν ἄρση τοῦ σχίσματος; 
Προφανῶς ναί, διότι τοῦτο φαίνεται 
ξεκάθαρα ἀπό ὅσα ὁ Πατριάρχης Ἀθη-
ναγόρας ἀπεκάλυψε τόν Αὔγουστο τοῦ 
1971: «τό ᾽65 ἐσηκώσαμεν τό σχίσμα, εἰς 
τήν Ρώμην καί ἐδῶ, μέ ἀντιπροσώπους 
μας ἐκεῖ καί ἀντιπροσώπους ἐκεῖθεν 
ἐδῶ...», ἀλλά καί ἀπό τήν διαβεβαίωση 
τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ ΣΤ´, ὁ ὁποῖος 
τό 1972 ἐδήλωσε, ὅτι «μετά τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας εὑρισκόμεθα σχε-
δόν εἰς τελείαν κοινωνίαν», ἐννοώντας 
προφανῶς ὅτι ἡ ληστρική, ἡ ψευδοοι-
κουμενική Σύνοδος, Φεράρας - Φλωρε-
ντίας, (1438/9), θά γίνει ἀποδεκτή ἀπό 
Ὀρθοδόξου πλευρᾶς.

Τό πρωτότυπο γαλλικό κείμενο 
τῆς συμφωνίας τοῦ 1965 ἀναφέρει ὅτι 
ὁ Πάπας Παῦλος ὁ ΣΤ´ καί ὁ Πατριάρ-
χης Ἀθηναγόρας αἴρουν τήν «ἀκοινω-
νησία» μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. 
Συγκεκριμένα ἡ σωστή μετάφραση τῆς 
παραγράφου 4, ἐδάφιο β´, τῆς συμφω-
νίας λέγει τά ἑξῆς: «ἀποδοκιμάζουσιν 
ὡσαύτως καί αἴρουσιν ἀπό τῆς μνήμης 
καί ἐκ μέσου τῆς Ἐκκλησίας τάς ἀπο-
φάσεις ἀκοινωνησίας (=lessentences d’ 
excommunication), ὧν ἡ ἀνάμνησις ἐπε-
νεργεῖ μέχρι σήμερον ὡς κώλυμα εἰς τήν 
ἐν ἀγάπῃ προσέγγισιν, παραδίδουσι δέ 

αὐτάς τῇ λήθῃ»! Ὁ ἀείμνηστος καθηγη-
τής π. Ἰωάννης Ρωμανίδης ἐπισημαίνει 
ὅτι «οἱ New York Times μετέδωσαν 
τήν ἀπό κοινοῦ ἀγγελίαν τοῦ Βα-
τικανοῦ καί τοῦ Φαναρίου τῆς 7ης 
Δεκεμβρίου 1965 διά τήν ἄρσιν τοῦ 
excommunicatio (τῆς ἀκοινωνησίας τοῦ 
Λατινικοῦ κειμένου) εἰς τήν πρώτην σε-
λίδα, ὡς τό τέλος τοῦ σχίσματος τοῦ 
1054 καί ὡς τήν ἐπανέναρξιν τῆς μυστη-
ριακῆς κοινωνίας, πού εἶχε τότε δῆθεν 
διακοπεῖ. Φαίνεται πλέον σαφῶς, ὅτι τό 
ἑλληνικόν κείμενον, πού ἀναγγέλλει 
τήν «ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων», ἦτο τε-
χνηέντως παραπλανητικόν. Φαίνεται 
εἶχε σκοπόν νά ἀμβλύνη ἐνδεχομένας 
ἀρνητικάς ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδό-
ξων Ἐκκλησιῶν». Ἀπό τά παραπάνω 
συμπεραίνουμε ὅτι, τοὐλάχιστον γιά 
τό Φανάρι, (ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς), 
ὅπως καί γιά τό Βατικανό, «ἀκοινωνη-
σία», «σχίσμα», πλέον δέν ὑφίσταται καί 
ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν ἤδη ἔγινε, 
ἀλλά δέν εἶναι ἀκόμη «τελεία». Αὐτό 
θά γίνει ὅταν Πάπας καί Πατριάρχης 
«κοινωνήσουν» ἀπό τό «κοινό Ποτήριο», 
ὅπως ἤδη κοινωνοῦν μετά τό 1965, σέ 
πολλές περιπτώσεις κληρικοί καί λαϊκοί 
ἀπό τίς δύο «Ἐκκλησίες» τους. Μέ αὐτά 
τά δεδομένα οἱ λατινόφρονες Πατριάρ-
χες, Ἀρχιεπίσκοποι καί λοιποί ποιμένες, 
παρουσιάζουν σταδιακά τήν ἕνωση, 
πού ἀποφασίσθηκε τό 1965. Πιστεύ-
ουν, ὅτι ἔτσι θά ἀποφευχθοῦν ἀνεπι-
θύμητες σέ βάρος τους ἀντιδράσεις, 
γιά τήν προδοσία τους αὐτή ἀπό τόν 
πιστό λαό τοῦ Θεοῦ.

Τήν ψευδοένωση αὐτή, πού ἀπεφα-
σίσθη καί ὑπεγράφη μεταξύ Βατικανοῦ 
καί Φαναρίου μέ τήν ἄρση τῶν ἀναθε-
μάτων, ἀποκαλύπτουν καί σχολιάζουν 
ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες καί 
ἀκαδημαϊκοί διδάσκαλοι, πού ἀσχολή-
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θηκαν καί ἐρεύνησαν εἰς βάθος τά συ-
γκλονιστικά αὐτά γεγονότα, ἤ ἔλαβαν 
μέρος στούς μετά ταῦτα γενομένους θε-
ολογικούς διαλόγους. Ἕνας ἐξ αὐτῶν, ὁ 
μακαριστός καθηγητής Ἰωάννης Καρ-
μίρης παρατηρεῖ: «Ὁ Πάπας Παῦλος ὁ 
ΣΤ´ καί οἱ περί αὐτόν Ρωμαιοκαθολικοί 
θεολόγοι ἐξεπόνησαν ἕν καλῶς μελε-
τηθέν εὐρύτατον πρόγραμμα ρωμαιο-
κεντρικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, σύμφωνον 
πρός τήν Λατινικήν Ἐκκλησιολογίαν». 
Ὁ ὁμ. καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης 
ἐπιβεβαιώνει τήν ἴδια πραγματικότητα: 
«Ἐκεῖνοι, (οἱ Λατινόφρονες), ἐσχεδία-
σαν καί ἐχάλκευσαν μέ κρυφές συμφω-
νίες τήν ἕνωση, χωρίς νά ἐνημερώνουν 
ὅλα τά μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας, γιά 
νά μήν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις, ὅπως δέν 
ἐνημερώνεται σήμερα ὁ πιστός λαός καί 
δέν ἀντιλαμβάνεται γι᾽ αὐτό, ὅτι ἡ ἕνω-
ση γίνεται ἤδη σταδιακά, ἔχει προχωρή-
σει οὐσιαστικά μέ συμπροσευχές, συλ-
λείτουργα καί ἀμοιβαία ἐκκλησιαστική 
ἀναγνώριση, εἰς τρόπον ὥστε τό κοινό 
Ποτήριο, ὅταν ἔλθη ἐπισήμως, νά ἀπο-
τελεῖ ἁπλῶς μία ἐπισφράγιση καί ἐπι-
κύρωση τῆς γενομένης ἤδη ἑνώσεως». Ὁ 
ἀγωνιστής καί μαχητικός ἱεράρχης, ἀεί-
μνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρός 
Αὐγουστίνος Καντιώτης ἐπισημαίνει: 
«Ἡ ἕνωσις, ἡ ψευδοένωσις, ἔχει ἀποφα-
σισθῆ. Ἔχει ἀποφασισθῆ εἰς μυστικά δι-
αβούλια Ἀνατολῆς καί Δύσεως, διαβού-
λια πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί θρησκευ-
τικῆς φύσεως, ὧν ἐγκέφαλος ὁ Πάπας! 
Τό σχέδιον πρός πραγματοποίησιν τοῦ 
σκοποῦ ἐξελίσσεται κατά φάσεις καί 
στάδια ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, 
ὁ ὁποῖος ἔκπληκτος μίαν πρωΐαν θά 
ἀκούση, ὅτι ἡ ἕνωσις ἐπετεύχθη! Δέν εἶ-
ναι ὑπερβολή ἐάν εἴπωμεν, ὅτι εὑρισκό-
μεθα εἰς τό κύκλωμα φοβερῶν ἡμερῶν 
διά τήν Ὀρθόδοξον πίστιν. Συντελεῖται 

εἰς βάθος καί ἔκτασιν προδοσία, τήν 
ὁποία δέν δυνάμεθα νά φαντασθῶ-
μεν». Ὁ μακαριστός Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους 
ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης παρατήρη-
σε: «Πάντα τά ἀνωτέρω δηλοῦν, ὅτι τό 
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον δέν θεωρεῖ 
πλέον τόν Πάπαν καί τήν Ρωμαιοκαθο-
λικήν Ἐκκλησίαν ὡς αἱρετικούς, σχισμα-
τικούς καί πλανωμένους, ἐφ᾽ ὅσον δέχε-
ται τήν Παπικήν Ἐκκλησίαν ὡς “ἁγίαν”, 
τόν δέ ἐπικεφαλῆς αὐτῆς ὡς “ἅγιον”, 
“μακαριστόν”, ὑπέρ οὗ τελεῖ καί ἐπιμνη-
μόσυνον δέησιν. Σημαίνουν ἐπίσης, ὅτι 
ἡ ἕνωσις σχεδόν ἔχει γίνει καί ἀπομέ-
νει ἡ μεθόδευσις τῆς τελείας μυστη-
ριακῆς κοινωνίας, πρός τήν ὁποίαν 
βαίνομεν ὁλοταχῶς...». Τό γεγονός ἐξ 
ἄλλου, ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγό-
ρας ἐμνημόνευε τόν Πάπα στήν ἁγία 
Πρόθεση καί στήν Θεία Λειτουργία, 
ἐπιβεβαιώνει τήν ἐπιχειρηθεῖσα μέ τήν 
ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ψευδοένωση. Σέ 
ἐπιστολή του πρός τόν Πάπα Παῦλο 
τόν ΣΤ´ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1968, ἔγραφε: 
«Ἐν τῇ κοινωνίᾳ ταύτῃ ἱερουργοῦντες 
μετά τῆς χορείας τῶν περί ἡμᾶς ἱερωτά-
των Μητροπολιτῶν καί ὑπερτίμων, μνη-
σθησόμεθα ἀπό τῶν διπτύχων τῆς 
καρδίας ἡμῶν τοῦ τιμίου ὀνόματός 
Σου ἀδελφέ, Ἁγιώτατε τῆς Πρεσβυ-
τέρας Ρώμης Ἐπίσκοπε, ἐνώπιον τῆς 
ἁγίας ἀναφορᾶς αὐτοῦ τούτου τοῦ τιμί-
ου Σώματος καί αὐτοῦ τούτου τοῦ τιμί-
ου Αἵματος τοῦ Σωτῆρος ἐν τῇ θείᾳ τοῦ 
ἁγιωτάτου προκατόχου ἡμῶν Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου λειτουργίᾳ. Καί ἐροῦ-
μεν τῇ ἁγίᾳ ἡμέρᾳ τῶν Χριστουγέννων 
ἐνώπιον τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου καί λέ-
γομέν σοι: τῆς Ἀρχιερωσύνης σου μνη-
σθείη Κύριος ὁ Θεός, πάντοτε νῦν καί 
ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Περιττό βέβαια νά τονιστεῖ, ὅτι ἡ 
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ἐνέργεια αὐτή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου ἦταν ἀντικανονική καί παράνο-
μη, διότι ἀποτελεῖ μονομερῆ ἐνέργεια 
ἑνός μόνον Πατριαρχείου, χωρίς δηλα-
δή νά ἔχει προηγηθεῖ Πανορθόδοξη Σύ-
νοδος καί ὁμόφωνη ἀπόφαση ὅλων τῶν 
Πατριαρχείων καί τῶν λοιπῶν Αὐτο-
κεφάλων Ἐκκλησιῶν, ὅπως βέβαια θά 
ἔπρεπε γιά ἕνα τόσο μεγάλης σημασίας 
θέμα. Στήν αὐθαιρεσία αὐτή τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Θρόνου ἄμεση ὑπῆρξε ἡ ἀντί-
δραση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
ἡ ὁποία «μέ πολλήν δυσμένειαν ἐπληρο-
φορήθη τήν πρωτοβουλίαν τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
κ. Ἀθηναγόρα. Οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα 
νά προβαίνη εἰς παρομοίας πράξεις. Τό 
δικαίωμα ἔχει μόνον ὁλόκληρος ἡ Ὀρ-
θοδοξία», καθώς ἐδήλωσε ὁ τότε Ἀρχι-
επίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κυρός Χρυσόστομος ὁ Β´. Σέ ἄλλη δή-
λωση τοῦ Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου τοῦ 
Β´, πού ἔχει καταχωρηθεῖ στά «Πεπραγ-
μένα» του (τόμ. Β´, Ἀθῆναι 1967, σελ. 
197), ἀναφερόμενος στόν κ. Ἀθηναγό-
ρα, λέγει: «Ὁ Ἀθηναγόρας ὁ Α´ οὐδέν 
πρεσβεύει, εἰς οὐδέν πιστεύει, εἰ μή 
μόνον ἑαυτῷ δουλεύει καί τήν ἀπα-
θανάτισιν τοῦ ὀνόματός του ἐπιδιώ-
κει, ἔστω κατά Ἡρόστρατον, διά τῆς 
καταστροφῆς τῆς Ἐκκλησίας».

Περαίνοντας τόν μικρό αὐτό σχολια-
σμό μας, ἐκφράζουμε καί πάλι τήν ἔντο-
νη ἀνησυχία μας γιά τά τεκταινόμενα. 
Τό περιεχόμενο τῆς φετινῆς προσφώνη-
σης τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἐν ὄψει μάλι-
στα τῆς προετοιμαζόμενης Πανορθοδό-
ξου Συνόδου τοῦ 2016 καί σέ συνδυασμό 
μέ τήν πρόσφατη εἴδηση, ὅτι ὁ Πάπας 
Φραγκίσκος, κατά τήν τέλεση «Θείας 
Λειτουργίας» στήν Οὐγκάντα, «ἐμνη-
μόνευσε» τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη 
στά δίπτυχα, ὡσάν νά ὑφίσταται ἤδη 

μυστηριακή κοινωνία μεταξύ τους, 
(καί χωρίς νά ὑπάρχει ἡ παραμικρή 
ἀντίδραση ἀπό πλευρᾶς τοῦ Φαναρίου), 
μᾶς ὁδηγεῖ ἀβίαστα στό συμπέρασμα ὅτι 
δυστυχῶς δρομολογεῖται, μιά ἕνωση 
ἀνόσια, δαιμονική καί φρικτή, τύπου 
Φερράρας - Φλωρεντίας (1438/9), χω-
ρίς τήν ἐπιστροφή τῶν Παπικῶν στήν 
Ὀρθοδοξία, τήν μοναδική καί ἀληθινή 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!

Κατόπιν αὐτῶν θερμές εἶναι οἱ προ-
σευχές ὅλων μας, κλήρου καί λαοῦ ἐνώ-
πιον τοῦ Θεοῦ: «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον 
ἐξ οὐρανοῦ καί ἴδε» σέ ποία ἀξιοθρήνη-
τη καί ἐλεεινή κατάσταση ἔχει φθάσει 
ἡ πρωτόθρονη ἐκκλησία τῆς Κωνστα-
ντινουπόλεως, ἀλλά καί γενικότερα. Διά 
τάς ἁμαρτίας μας καί διά τήν ἀμέλειά 
μας παρεχώρησες νά ἐπικρατήσει καί νά 
κυριαρχήσει ἡ φοβερή αὐτή παναίρεση 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔτσι ὥστε νά εἴμαστε 
ἀναπολόγητοι ἐνώπιόν Σου. Κλῆρος καί 
λαός ἐγκαταλείψαμε τήν ὁδόν τῶν ἁγίων 
Πατέρων μας καί «ἐπορεύθημεν ἐν τοῖς 
θελήμασιν τῶν καρδιῶν ἡμῶν». Ἔπαυ-
σαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας νά ἀποτελοῦν 
γιά μᾶς παραδείγματα καί πρότυπα πρός 
μίμηση στούς μέχρι θανάτου ἀγῶνες των 
γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν 
πίστεως. Πατοῦμε ἀνερυθριάστως ἐπά-
νω στά αἵματα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων 
τῆς Ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, 
οἱ ὁποῖοι ὑπέρ Αὐτῆς, διά πυρός καί 
σιδήρου καί ὕδατος ἐτελειώθησαν. «Ἀλλ᾽ 
ἱκετεύομε τήν σήν ἀνείκαστον ἀγαθότη-
τα. Φεῖσαι ἡμῶν, Κύριε, κατά τό πλῆθος 
τοῦ ἐλέους Σου καί σῶσον ἡμᾶς» ἀπό 
τήν φοβερή αὐτή λύμη τῆς παναιρέσε-
ως καί ἀνάδειξε στούς ἐσχάτους αὐτούς 
χρόνους τῆς γενικῆς ἀποστασίας, στούς 
ὁποίους ζοῦμε, ἁγίους καί ἀξίους ἱεράρ-
χες, ἀληθινούς μιμητές τῶν ἁγίων Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
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* Ὁμιλία στή Σχολή Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας στό Ἀγρίνιο, Κυ-
ριακή 22 Νοεμβρίου 2015.

Η «ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ»*
τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, Δρ Θ. - Πτ. Φιλοσ.

Μέρος B´

9. Ἐθνομηδενισμός
Καί ἔτσι ἤρθαμε καί στόν ἐθνομηδε-

νισμό, ἕνα ρεῦμα κυρίαρχο, δυστυχῶς, 
στούς χώρους τῆς «διανόησης», πού δη-
λητηριάζει κυρίως τίς ψυχές τῶν παι-
διῶν μας, ὅταν διοχετεύεται ὡς μήνυμα 
ἀπό τά σχολικά ἐγχειρίδια, τά ὁποῖα 
τότε γίνονται πραγματικά φονικά ἐγχει-
ρίδια (μαχαίρια), πού σφάζουν.

Μάλιστα ἡ ἀλληλοϋποστηριζόμενη 
κάστα τῶν ἐθνομηδενιστῶν– ἀποδομη-
τῶν ἔχει πιάσει στήν πατρίδα μας ἀλλά 
καί γενικότερα στόν δυτικό κόσμο ὅλα 
τά «πόστα», στά Πανεπιστήμια κυρίως 
καί στά «Πανεπιστημιακά Ἰνστιτοῦτα 
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς», τά ὁποῖα 
ἡ Πολονύ χαρακτηρίζει «γκουλάγκ τῆς 
γνώσης» (Πολονύ, σ. 229).

Ξέρετε τά σταλινικά γκουλάγκ, γιά 
τά ὁποῖα ἔγραψε ὁ νομπελίστας Ἀλέ-
ξανδρος Σολζενίτσυν.

Ὁ στόχος τους εἶναι νά ξαναγρά-
ψουν τήν Ἱστορία μέ τρόπο πού συμ-
φέρει στά ἀφεντικά τους. Βαρειά ἡ ἔκ-
φραση ἀλλά ἀληθινή. Οἱ ντιρεκτίβες ἔρ-
χονται ἀπ᾽ ἔξω ἀλλά καί οἱ δικοί μας 
πολλές φορές ἀποδεικνύονται βασιλικό-
τεροι τοῦ βασιλέως.

Τό κόμπλεξ καί τό μίσος τῶν ἐθνο-
μηδενιστῶν ἀπέναντι στήν ἱστορική 
ἀλήθεια εἶναι τέτοιο, ὥστε φθάνει ὁ 
Dominique Borne, ἐγκέφαλος τῶν νέων 
(ἐδῶ καί 20 περίπου χρόνια) σχολικῶν 
προγραμμάτων, στή Γαλλία, νά δηλώνει 

στό περιοδικό «Le Debat» τό 2000, ὅτι 
«πρέπει νά καταρρίψουμε τό μύθο τῆς 
ἱστορικῆς συνέχειας» (Πολονύ, σ. 146). 
Αὐτό πού θέλουν νά κάνουν εἶναι νά 
σκοτώσουν τήν ἐθνική συλλογική 
ἱστορική μνήμη. Στόχος τους εἶναι ἡ 
γενοκτονία τῆς μνήμης, ὅπως εὔστοχα 
χαρακτηρίσθηκε.

Τό μίσος τους –πραγματικό μίσος– γιά 
τήν Ἱστορία, τίς ρίζες, τό παρελθόν βρί-
σκει πρόσφορο ἔδαφος νά ἀναπτυχθεῖ 
τροφοδοτούμενο ἀπό τόν μεγάλο θαυμα-
σμό πού τρέφει τό πνεῦμα τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ (Μοντερνισμοῦ ἤ Νεωτερικότητας) 
γιά τό καινούργιο καί τήν ἀποστροφή 
του πρός τό παλιό. Ἡ «πρόοδος» εἶναι 
ἡ ἀγαπημένη «θεά» τοῦ Μοντερνισμοῦ, 
καθώς ὅ,τι νεώτερο θεωρεῖται καλύτερο, 
ἀποτελεσματικότερο κ.ο.κ. σέ σχέση μέ 
τό παλαιότερο.

Σᾶς θυμίζω καί τό σύνθημα «Νά τε-
λειώνουμε μέ τό παλιό». Κεντρικό πολι-
τικό σύνθημα καί τῶν τελευταίων μηνῶν 
ἀπό τά κόμματα τοῦ λεγομένου συνταγ-
ματικοῦ τόξου.

10. Στόχος ἡ κατάργηση νοῦ καί 
λογικῆς

Στή μάχη γιά νά δημιουργηθεῖ ὁ 
«νέος ἄνθρωπος», ὁ ἄνθρωπος πού θά 
ἔχει ἀπενεργοποιημένη τή σκέψη καί 
τήν κρίση (αὐτό κάνουν καί οἱ νέες αἱρέ-
σεις ἤ σέκτες), ἐκτός ἀπό τήν Ἱστορία 
βομβαρδίζεται καί ἡ λογική (τό ἔλλογο 
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στοιχεῖο στόν ἄνθρωπο).
Ἔτσι προωθοῦνται στήν ἐκπαίδευση 

ἡ «πλάγια σκέψη», ἡ «σκέψη χαμηλῶν 
πιθανοτήτων» (ἔχουν καί ἐπιστημονικο-
φανῆ ὀνόματα), ἡ συναισθηματική νοη-
μοσύνη (πού εἶναι πολύ τῆς μόδας), ἡ 
ἐκπαίδευση στόν «Νοῦ τῆς Νύκτας» κ.ἄ. 
(βλ. Δάφνης Βαρβιτσιώτη, «Νέα Ἐποχή. 
Ἐξέλιξη ἤ Χειραγώγηση;», ἔνθ᾽ ἀνωτ., 
σσ. 297, 301, 252 κ.ἄ.

Οἱ ἐπιχειρήσεις αὐτές «κατεδάφι-
σης» τῆς λογικῆς καί τῆς Ἱστορίας συν-
δυάζονται μέ τήν ἐπιχείρηση ἐναντίον 
τῆς γλώσσας, πού ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα 
τήν γλωσσική ἀνεπάρκεια τῶν μαθητῶν, 
πού καί αὐτό δέν εἶναι «ἀτύχημα», ἀλλά 
ἔγκλημα ἐκ προμελέτης.

Γιά τό θλιβερό ἐπίπεδο τῆς γλώσσας 
τῶν νέων παιδιῶν σήμερα στήν Ἑλλά-
δα καί στή Δύση εὐθύνονται ἐκτός τῶν 
ἄλλων καί δύο συνειδητές ἐπιλογές τοῦ 
νέου σχολείου, πού εἶναι: α) Ἡ προτε-
ραιότητα στήν προφορική καί ὄχι στή 
γραπτή γλῶσσα καί β) Τό γεγονός ὅτι 
δέν γίνεται συστηματική διδασκαλία τῆς 
Γραμματικῆς καί τοῦ Συντακτικοῦ.

11. Ὕπουλη εἰσαγωγή τῆς γιόγκα 
στά σχολεῖα

Γιά νά ἀπενεργοποιηθεῖ καί καταρ-
γηθεῖ ἡ προσωπική κρίση καί σκέψη 
(δῶρο τοῦ Θεοῦ καί αὐτή) χρησιμοποι-
εῖται καί ὁ διαλογισμός (meditation), 
πού εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένος 
μέ τήν ἰνδουιστική γιόγκα (yoga).

Γιά νά μήν ὑπάρξουν ὅμως ἀνιδρά-
σεις, εἰσάγεται ὕπουλα μέ τή μορφή τε-
χνικῶν χαλάρωσης γιά τήν μείωση καί 
ἀποβολή –ὅπως λένε– τοῦ ἄγχους τῶν 
μαθητῶν καί «γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς 
μαθητικῆς παραβατικότητας καί ἐπιθετι-
κότητας». Δηλαδή, ἀφοῦ πρῶτα ἔκαναν 
παιδιά θηρία καί ἐπαναστάτες – μηδενι-

στές, μετά πᾶνε νά διορθώσουν τάχα τό 
πρόβλημα, πού οἱ ἴδιοι δημιούργησαν. 
Ἀλλά τό «φάρμακο», πού προτείνουν 
γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρώστιας, 
μπορεῖ νά θεραπεύσει π.χ. τήν πνευμα-
τική γρίππη ἀλλά προξενεῖ πνευματικό 
καρκίνο, διότι καρκίνος εἶναι ἡ κατάργη-
ση τοῦ νοῦ, τοῦ ἐλ-λόγου στοιχείου τῆς 
ψυχῆς καί τῆς κριτικῆς ἱκανότητος.

Οἱ τεχνικές τῆς γιόγκα καί τοῦ δια-
λογισμοῦ (meditation) δέν εἶναι τεχνικές 
διεύρυνσης τοῦ νοῦ, ὅπως διαφημίζο-
νται, ἀλλά τεχνικές ἐπικοινωνίας μέ τά 
πεπτωκότα πνεύματα (δαίμονες) καί 
τεχνικές κατάργησης τοῦ νοῦ. Ἔτσι 
κατασκευάζονται ἄνθρωποι ρομπότ μέ 
ὑποταγμένες συνειδήσεις. Αὐτό κυρίως 
γίνεται στίς λεγόμενες σέκτες, δηλ. στίς 
σύγχρονες αἱρέσεις.

Ὁ στόχος αὐτῶν πού κατασκευά-
ζουν τή «γενιά τῆς ἀδιαφορίας» εἶναι νά 
πιάσουν τό παιδί ἀπό τήν πιό τρυφε-
ρή ἡλικία, ἤδη ἀπό τόν βρεφονηπιακό 
σταθμό. Στόχος τους εἶναι τό ἀποκρυφι-
στικό σχολεῖο.

Πρέπει νά εἴμαστε «πονηρεμένοι» 
ἀπέναντι στίς προσπάθειες πού κάνει ὁ 
Big Brother νά μᾶς ἁρπάξει τά παιδιά.

Ὅλοι οἱ ὁλοκληρωτισμοί (ἤδη ἀπό 
τήν «Πολιτεία» τοῦ Πλάτωνος) ἤθελαν 
νά ἔχει τό κράτος καί ὄχι οἱ γονεῖς τόν 
πρῶτο καί τελευταῖο λόγο στήν ἀγωγή 
τῶν παιδιῶν.

Τό «ὁλοήμερο σχολεῖο» θά μποροῦσε 
νά μήν εἶναι τόσο ἀθῶο.

Κοντά σέ ὅσα προανεφέρθησαν θά 
πρέπει νά συνυπολογίσουμε μιά σειρά 
ἀπό νοσηρές τάσεις καί συμπεριφο-
ρές μέσα στήν κοινωνία, οἱ ὁποῖες δι-
ευκολύνουν τήν πύκνωση τῶν τάξεων 
τῆς «γενιᾶς τῆς ἀδιαφορίας».

Τέτοιες εἶναι:
12. Εὐδαιμονισμός – ἡδονισμός.
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13. Λατρεία τοῦ Ἐγώ. «Ἀγάπα τόν 
ἑαυτό σου» ἤ «Νά ἀγαπιέστε» εἶναι τό 
μήνυμα πού περνᾶ. Λέγοντας «νά ἀγα-
πιέστε», δέν ἐννοοῦν νά ἀγαπᾶ ὁ ἕνας 
τόν ἄλλο, ἀλλά νά ἀγαπᾶ ὁ ἴδιος τόν 
ἑαυτό του! Εὔστοχα παρατηρήθηκε ὅτι 
ἔχουμε ἤδη ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν ἐπο-
χή τοῦ μοντερνισμοῦ καί μεταμοντερνι-
σμοῦ καί βρισκόμαστε στήν ἐποχή τοῦ 
ναρκισσισμοῦ.

14. Φυγοπονία. Ὁ πολιτισμός μας 
εἶναι ὁ «πολιτισμός» τῆς ἐλάχιστης δυ-
νατῆς προσπάθειας γιά τό μέγιστο θετι-
κό ἀποτέλεσμα.

Ὅλα θέλουμε νά γίνονται εὔκολα, 
γρήγορα, χωρίς κόπο.

Θυμᾶστε τήν παλιά διαφήμιση «Ψε-
κάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»;

Αὐτά εἶναι στόν ἀντίποδα τοῦ Ὀρ-
θοδόξου πνεύματος, πού ἐκφράζεται μέ 
τό «δῶσε αἷμα καί λάβε πνεῦμα».

Ἀλλά καί οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι 
ἔχουν πεῖ ὅτι «Τά καλά κόποις κτῶνται».

Ἄλλα μηνύματα, πού συντελοῦν 
στό νά παραχθεῖ ὡς ἀποτέλεσμα ἡ γε-
νιά τῆς ἀδιαφορίας, ἡ κουτσουρεμένη 
πνευματικά, πού –ἄν δέν βοηθηθεῖ– πη-
γαίνει εὔκολα ἀπό τήν ἀδιαφορία καί τό 
«μπούχτισμα» ἀπό κάθε τι καί γιά κάθε 
τι, στόν μηδενισμό τῆς καταστροφῆς, ὡς 
ἀποτέλεσμα τοῦ μίσους γιά ὅλους καί 
γιά ὅλα:

15. Δεῖτε τό διαφορετικό χωρίς 
προκατάληψη, ἀκόμη κι ἄν αὐτό εἶναι 
ὁ διάβολος. Ἔτσι ἔχουμε τό «sympathy 
for the devil» ἤ: Ὁ ἑωσφόρος εἶναι ὁ 
«ἀδικημένος θεός» (Εἶναι κι αὐτό ἕνα εἶ-
δος διαφορετικότητας) ἤ: Ἐξοικειωθεῖτε 
μέ τήν «ἄλλη πλευρά» (π.χ. «Ὑπερ-
προσωπική Ψυχολογία» τοῦ Abraam 
Maslow) ἤ: Ἐξοικειωθεῖτε μέ τήν «θεά» 

Κάλι τοῦ Ἰνδουισμοῦ κ.ἄ..

16. Πνεῦμα κακῶς ἐννοούμενης 
ἀνοχῆς.

Ὅλα τά παραπάνω ἄς συνδυαστοῦν 
καί μέ τό κυρίαρχο στίς ἡμέρες μας, 
πνεῦμα τῆς κακῶς ἐννοούμενης ἀνοχῆς, 
ὡς συνέπεια ἀποδοχῆς τῆς «διαφορε-
τικότητας». Αὐτό τό πνεῦμα συνδέεται 
ὡς αἰτία ἤ ἀποτέλεσμα μέ μιά ἐλαστική 
συνείδηση τοῦ «ἔλα μωρέ τώρα, τί σέ 
πειράζει; Μή γίνεσαι ὑπερβολικός», καί: 
«ἐγώ θά βγάλω τό φίδι ἀπό τήν τρύπα;»

17. Ρόλο στή μεγάλη ζημιά, πού ἔγι-
νε, ἔχει παίξει καί ἡ πολιτικοποίηση– 
κομματικοποίηση τῶν μαθητῶν, στήν 
ὁποία ὠθήθηκαν μετά τή μεταπολίτευση 
τοῦ 1974. Ὅμως τά τελευταῖα χρόνια καί 
τό ὑγιές ἐνδιαφέρον γιά τά κοινά ἔχει 
χαθεῖ, ἀφοῦ ἔδωσε τή θέση του στόν 
ἀμοραλισμό καί τή διαφθορά καί ἀπό 
ἐκεῖ στόν μηδενισμό τῆς καταστροφῆς, 
ὅπως ἤδη ἀναφέραμε («Ἑλλάδα, ψόφα, 
γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς»!)

18. Ρόλος τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς»
Σ᾽ αὐτή τήν καταστροφική πορεία 

κατεδάφισης μετά τόν Β´ Παγκόσμιο 
Πόλεμο τεράστιο ρόλο διεδραμάτισε ἡ 
λεγομένη Σχολή τῆς Φραγκφούρτης, ἡ 
λεγομένη «Νέα Ἀριστερά» (Ἔριχ Φρόμ, 
Μαρκοῦζε, Ἀντόρνο κ.ἄ., ὅλοι «κατά σύ-
μπτωσιν» ἑβραϊκῆς καταγωγῆς)

• Τά Ἀποτελέσματα
Τά ἀποτελέσματα ὅλης αὐτῆς τῆς 

συνδυασμένης ἐπιχείρησης κατεδάφισης 
ἤδη φάνηκαν, νομίζω.

Τά συνοψίζει σέ ἐπίπεδο σχολείου ἡ 
Νατάσα Πολονύ, λέγοντας ὅτι «ἡ ἀνα-
γωγή τῆς ἀποχαύνωσης σέ παιδαγωγική 
μέθοδο» (Πολονύ, σ. 119) καί ἡ κρίση με-
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τάδοσης τοῦ σχολείου σημαίνει ὅτι τελι-
κά οἱ μαθητές δέν μαθαίνουν.

Σημαίνει ὅτι «Οἱ νέοι τελειώνουν τίς 
σπουδές τους χωρίς νά ἔχουν βάσεις», 
«Τό σχολεῖο κατασκευάζει γενιές ἀναλ-
φαβήτων, πού δέν ἔχουν καμμία πιθανό-
τητα πρόσβασης σέ καλύτερες βιωτικές 
συνθῆκες». Ἀφήνουμε τό ὅτι βγάζει τό 
σχολεῖο «ξύλα ἀπελέκητα» δηλ. ἀ–μόρ-
φωτους ἀνθρώπους.

Καί ἀκόμη καί κυρίως «Παράγουμε 
μέ τή σέσουλα ὑποταγμένα μυαλά».

Ἔτσι ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ρήξης με-
τάδοσης τῆς γνώσης (ὄχι τῆς «ξερῆς») 
ἀπό γενιά σέ γενιά διαπιστώνουμε τήν 
μεγάλη ἀποσύνδεση (διάσταση) τῆς 
σημερινῆς γενιᾶς κάτω τῶν 25 ἐτῶν 
ἀπό τίς προηγούμενες. Ὑπόψιν ὅτι ἡ 
Πολονύ τά γράφει αὐτά πρίν ἀπό 10 
χρόνια. Τί θά ἔλεγε ἄραγε σήμερα;

Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἔχουμε διατήρηση 
τοῦ μύθου μιᾶς νεολαίας ἀνοιχτόμυαλης 
καί καλλιεργημένης, ἀκόμη καί ὅταν δυ-
σκολεύεται «λιγάκι» στή γραφή καί τήν 
ἀνάγνωση (!). 

Ὁ γνωστός ἄξιος δάσκαλος Δημή-
τρης Νατσιός κάνει σύνδεση αὐτῆς τῆς 
(σκόπιμης) ἀποτυχίας τοῦ γαλλικοῦ (καί 
ὄχι μόνο) σχολείου μέ τήν παραγωγή 
τεράτων (τρομοκρατῶν) στόν χῶρο τῆς 
Εὐρώπης σήμερα (βλ. σημαντικό ἄρθρο 
του, πού δημοσιεύσαμε στήν προηγού-
μενη Παρακαταθήκη).

• Ἀντιμετώπιση
Καί τώρα λοιπόν τί κάνουμε;
Ἀναφέρω πολύ σύντομα μερικά κατά 

τή γνώμη μου σημαντικά:
α. Νά ξαναθυμηθοῦμε ἔννοιες ὅπως: 

σεβασμός, καθῆκον (ὄχι μόνο δικαιώμα-
τα) καί ὑπομονή.

β. Ἡ ἐκπαίδευση (ἤ καλύτερα ἡ Παι-
δεία) ἀπό τή φύση της προϋποθέτει τήν 

αὐθεντία, παράδοση, ἱεραρχία.
Πολύ ὡραῖα περιγράφει τό πραγμα-

τικό σχολεῖο ὁ Σταῦρος Ζουμπουλάκης, 
ὁ ὁποῖος προλογίζει  τό προαναφερθέν 
βιβλίο της Νατάσας Πολονύ «Τά χαμένα 
παιδιά μας». Λέγει:

«Ἱδρυτική συνθήκη τοῦ σχολείου εἶ-
ναι ὅτι ὑπάρχει κάποιος πού γνωρίζει (ὁ 
δάσκαλος) καί κάποιος πού δέν γνωρίζει 
(ὁ μαθητής) καί ὅτι ὁ δεύτερος προσέρ-
χεται στόν πρῶτο γιά νά διδαχθεῖ καί 
νά μάθει. Ἡ σχέση δασκάλου καί μα-
θητῆ εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἄνιση καί ἀσύμ-
μετρη. Χωρίς αὐτή τή συνθήκη σχολεῖο 
δέν ὑπάρχει. Στό κέντρο του ἑπομέ-
νως δέν βρίσκεται τό παιδί, ἀλλά ἡ 
διδασκαλία, ἡ διά τῆς διδασκαλίας μά-
θηση. Τί θά διδαχθεῖ ὁ μαθητής, ποιό 
θά εἶναι τό περιεχόμενο τῆς διδασκαλί-
ας, αὐτό δέν τό ὁρίζουν οἱ ἐπιθυμίες καί 
τά διαφέροντα τοῦ μαθητῆ ἀλλά ἡ παι-
δαγωγοῦσα Πολιτεία. Ὁ μαθητής λοιπόν 
πηγαίνει σχολεῖο, γιά νά διδαχθεῖ αὐτό 
πού ἄλλοι ἔχουν ὁρίσει καί ἀποφασίσει 
ὅτι πρέπει νά ἔχει μάθει, πρίν «βγεῖ στή 
ζωή», σύμφωνα μέ τή σοφή ἑλληνική ἔκ-
φραση. Ὁ μαθητής πηγαίνει σχολεῖο, γιά 
νά μάθει γράμματα, γιά νά μάθει δηλα-
δή συγκεκριμένα περιεχόμενα καί ὄχι γιά 
“νά μάθει νά μαθαίνει”, ὅπως λέει ἕνα 
τρέχον εὐφυολόγημα, τό ὁποῖο εἶναι μιά 
πελώρια ἀνοητολογία, γιά τόν ἁπλού-
στατο λόγο ὅτι μόνο μαθαίνοντας συ-
γκεκριμένα περιεχόμενα μαθαίνει κανείς 
τελικά νά μαθαίνει. Ἡ περιβόητη κριτική 
ἱκανότητα, ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὁποίας ἔχει 
ἀναχθεῖ σέ πρωταρχικό στόχο τῆς ἐκπαί-
δευσης, προϋποθέτει μαθητεία, σπουδή, 
κοπιαστική μελέτη. Τό σχολεῖο δέν εἶναι 
χῶρος ἐπικοινωνίας, ζωῆς, ἐξουδετέρω-
σης τῶν κοινωνικῶν ἀδικιῶν καί ταξικῶν 
ἀνισοτήτων καί ἄλλων «ὡραίων πραγμά-
των», εἶναι κατ᾽ ἀρχήν χῶρος διδασκα-
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λίας καί μάθησης, εἶναι θεσμός μετάδο-
σης. Τό σχολεῖο ὡς θεσμός μετάδοσης 
προϋποθέτει τήν παρουσία μέσα στή 
σχολική αἴθουσα ἑνός δασκάλου, πού 
πιστεύει βαθιά στήν παιδευτική ἀξία 
τοῦ μαθήματός του, τό περιεχόμενο τοῦ 
ὁποίου  θέλει νά μεταδώσει στούς μα-
θητές μαζί μέ τήν ἀγάπη του γιά αὐτό, 
ἑνός δασκάλου, πού θεωρεῖ ἀδιανόητο 
ἕναν κόσμο ἀπό τόν ὁποῖο θά ἀπου-
σιάζει, ὅ,τι ἐκεῖνος γνωρίζει καί διδά-
σκει. Διαφορετικά δέν εἶναι δάσκαλος 
ἀλλά ἐμψυχωτής (animateur) μιᾶς ὁμά-
δας ἀνηλίκων, θά δίνει στά παιδιά τόν 
λόγο, ὅπως ἐπιτάσσει ἡ σχολική δημο-
κρατία, ἀλλά ἐκεῖνα δέν θά ἔχουν πιά τί 
νά ποῦν, ἔξω ἀπό τηλεοπτικά στερεότυ-
πα, τά ὁποῖα αὐτός πρέπει νά ἀκούσει 
μέ προσοχή καί σεβασμό, ἀφοῦ ὅλες οἱ 
γνῶμες εἶναι ἰσότιμες.

“Ἔχει μεταδοτικότητα” λέγαμε γιά 
τόν δάσκαλο, ὅταν θέλαμε νά τόν ἐπαι-
νέσουμε, ἔχει δηλαδή τήν ἱκανότητα 
νά μεταδίδει στούς μαθητές αὐτό πού 
γνωρίζει, τά περιεχόμενα τοῦ μαθήμα-
τός του. Ἡ μεταδοτικότητα εἶναι μιά τέ-
χνη πού τό θεμέλιό της βρίσκεται στή 
βαθιά γνώση τοῦ ἀντικειμένου. Σήμερα 
λένε πώς εἶναι ἐπικοινωνιακός, ὅτι ἔχει 
ἐπικοινωνιακό χάρισμα καί ἄλλα παρό-
μοια. Μετάδοση καί ἐπικοινωνία: ἡ δια-
φορά ἀνάμεσά τους εἶναι τεράστια καί 
οἱ πολιτικές καί πολιτιστικές συνέπειες 
αὐτῆς τῆς διαφορᾶς κολοσσιαῖες».

γ. Πρέπει νά φύγουμε ἀπό τήν ἀντί-
ληψη ἑνός «κόσμου μιᾶς χρήσης» ἑνός 
κόσμου δηλαδή πού τόν χρησιμοποιοῦμε 
καί μετά τόν πετᾶμε.

δ. Νά δημιουργήσουμε πάλι τήν αἴ-
σθηση ὅτι ἀνήκουμε σ᾽ ἕναν κόσμο, 
ὅπου μοιραζόμαστε τίς ἴδιες ἀξίες καί 
τήν ἴδια κληρονομιά. Σήμερα «αὐτό 
πού ἑνώνει τόν πληθυσμό εἶναι μία ἀνο-

χή ἀνάμικτη μέ ἀδιαφορία καί στηριγμέ-
νη στό σύμβολο τῆς πίστεως τῆς ἐποχῆς 
μας: “Εἶναι ἐπιλογή μου”». (Πολονύ, σ. 
115).

ε. Νά ξαναλειτουργήσει τό Κρυφό 
Σχολειό. Οἱ δάσκαλοι καί καθηγητές, 
πού ἀγαποῦν τά παιδιά, νά βάλουν στήν 
ἄκρη τά «Βιβλία γλώσσας», πού κατή-
ντησαν κατά τήν εὔστοχη παρατήρηση 
τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ περιοδικά ποικί-
λης ὕλης καί συνταγές μαγειρικῆς, καί 
νά δώσουν στά παιδιά Χριστό καί Ἑλ-
λάδα, χρησιμοποιώντας ἄλλα διδακτικά 
βιβλία, πού ἔχουν ἀποσυρθεῖ ἀπό τούς 
ἀποδομητές Νεοταξίτες.

στ. Νά δοθεῖ τό βάρος τῆς ἀγωγῆς 
στήν Οἰκογένεια καί στήν Ἐκκλησία 
(ἀφοῦ τό σχολεῖο εἶναι τό κύριο μέσο 
τῆς πνευματικῆς γενοκτονίας τῶν παι-
διῶν μας).

ζ. Νά δουλέψει κυρίως τό Παρά-
δειγμα.

η. Περισσότερο νά μιλοῦμε στόν Θεό 
γιά τά παιδιά καί ὄχι στά παιδιά γιά 
τόν Θεό καί μάλιστα χωρίς παράδειγμα.

• Ἐπίλογος
Καί γιά νά κλείσουμε, ὅπως ἀρχίσα-

με, μέ τόν ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Νά τί γράφει γιά τήν ἀντιμετώπιση 

τῆς ἀδιαφορίας (καί τοῦ μηδενισμοῦ, θά 
προσθέταμε):

«Ἡ ἀδιαφορία γιά τόν Θεό φέρνει 
τήν ἀδιαφορία καί γιά ὅλα τά ἄλλα· 
φέρνει τήν ἀποσύνθεση. Ἡ πίστη στόν 
Θεό εἶναι μεγάλη ὑπόθεση. Λατρεύει ὁ 
ἄνθρωπος τόν Θεό καί ὕστερα ἀγαπάει 
καί τούς γονεῖς του, τό σπίτι του, τούς 
συγγενεῖς του, τήν δουλειά του, τό χω-
ριό του, τόν νομό του, τό κράτος του, 
τήν πατρίδα του. Ἕνας πού δέν ἀγα-
πάει τόν Θεό, τήν οἰκογένειά του, δέν 
ἀγαπάει τίποτε· καί φυσικά δέν ἀγαπάει 
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οὔτε τήν πατρίδα του, γιατί καί ἡ πα-
τρίδα εἶναι μιά μεγάλη οἰκογένεια. Θέλω 
νά πῶ, ὅλα ἀπό ἐκεῖ ξεκινᾶνε. Δέν πι-
στεύει ὁ ἄνθρωπος στόν Θεό, καί μετά 
οὔτε γονεῖς οὔτε οἰκογένεια οὔτε χωριό 
οὔτε πατρίδα ὑπολογίζει. Καί αὐτά εἶναι 
πού πᾶνε τώρα νά διαλύσουν, γι᾽ αὐτό 

δημιουργοῦν μιά κατάσταση ρεμπελιό». 
(Λόγοι Β´, σσ. 30-31)

Θά τούς ἀφήσουμε νά τό πετύχουν; 
ΟΧΙ.

Σᾶς εὐχαριστῶ

Τά παιδιά μέ τούς συνεχεῖς ἐπαίνους δέν οἰκοδομοῦνται

Τά παιδιά μέ τούς συνεχεῖς ἐπαίνους δέν οἰκοδομοῦνται. Γίνoνται ἐγω-
ιστές καί κενόδοξοι. Θά θέλουν σ᾽ ὅλη τους τή ζωή νά τούς ἐπαινοῦν ὅλοι 
διαρκῶς, ἔστω κι ἄν τούς λένε ψέματα. Δυστυχῶς, σήμερα μάθανε ὅλοι νά 
λένε καί ψέματα καί τά δέχονται οἱ κενόδοξοι, εἶναι ἡ τροφή τους. «Πές 
το, κι ἄς εἶναι ψέμα, κι ἄς εἶναι εἰρωνεία», λένε. Ὁ Θεός αὐτό δέν τό θέλει. 
Ὁ Θεός θέλει τήν ἀλήθεια. Δυστυχῶς, αὐτό δέν τό καταλαβαίνουν ὅλοι καί 
κάνουν τό ἐντελῶς ἀντίθετο.

Τά παιδιά, ὅταν τά ἐπαινεῖς συνεχῶς, χωρίς διάκριση, τά πειράζει ὁ ἀ-
ντίθετος. Τούς ξεσηκώνει τό μύλο τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί, συνηθισμένα ἀπό μικρά 
στούς ἐπαίνους ἀπό γονεῖς καί δασκάλους, προχωροῦν ἴσως στά γράμματα, 
ἀλλά τί τό ὄφελος; Στή ζωή θά βγοῦν ἐγωιστές καί ὄχι χριστιανοί. Οἱ ἐγωι-
στές δέν μποροῦν νά εἶναι ποτέ χριστιανοί. Οἱ ἐγωιστές θέλουν διαρκῶς 
ὅλοι νά τούς ἐπαινοῦν, ὅλοι νά τούς ἀγαπᾶνε, ὅλοι νά λένε καλά γι᾽ αὐτούς, 
πράγμα πού ὁ Θεός μας, ἡ Ἐκκλησία μας, ὁ Χριστός μας δέν τό θέλει.

Ἡ θρησκεία μας δέν θέλει αὐτό τόν τρόπο, αὐτή τήν ἀγωγή. Ἀντίθετα, 
θέλει τά παιδιά ἀπό μικρά νά μαθαίνουν στήν ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χρι-
στοῦ τονίζει ὅτι, ἅμα ἐπαινεῖς ἕναν ἄνθρωπο, τόν κάνεις ἐγωιστή. Ὁ ἐγωι-
στής εἶναι ὁ μπερδεμένος, ὁ ὁδηγούμενος ὑπό τοῦ διαβόλου καί τοῦ κακοῦ 
πνεύματος. Ἔτσι μεγαλώνοντας μέσα τόν ἐγωισμό, ἡ πρώτη του δουλειά 
εἶναι ν᾽ ἀρνεῖται τόν Θεό καί νά εἶναι ἕνας ἐγωιστής ἀπροσάρμοστος μέσα 
στήν κοινωνία.

(Ἀπό τό βιβλίο: Ἁγίου Προφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, ἔκδ. Ἱερά 
Μονή Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2015, ΙΓ´ἔκδοση ἐπαυξημένη, σσ. 479-480)
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Ἐν Πειραιεῖ τῇ 22ᾳ/12/2015

Ἡ ψήφισι τοῦ ἀπαραδέκτου νομο-
σχεδίου «Σύμφωνο συμβίωσης καί ἄλλες 
διατάξεις» ἀπό τό Ἐθνικό Κοινοβούλιο, 
ἀπό τά δῆθεν ἀντισυστημικά κόμματα 
(;), προδήλως:

Πρῶτον ἀντιβαίνει στήν πολιτι-
σμική μας ταυτότητα, ἡ ὁποία ἑδρά-
ζεται καί ἐπί τοῦ πανιερωτάτου θεσμοῦ 
τῆς οἰκογενείας, πού διαχρονικά ὁρίζε-
ται σάν συνάφεια ἀνδρός καί γυναικός 
καί συγκλήρωσι τοῦ βίου παντός, θείου 
καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία (Μο-
δεστῖνος). Κατά τήν πίστι μας ἀποτε-
λεῖ μυστήριο μέγα ἀλληλοπεριχωρήσεως 
τῶν δύο φύλων καί ἀναλήψεως τοῦ ἑνός 
ἀπό τό ἄλλο, ὡς σταυροῦ καί ἀναστά-
σεως. Μέ τό νομοθέτημα αὐτό  ἀποδο-
μεῖται πλέον στίς συνειδήσεις τῶν νέων 
ἀνθρώπων γιά νά ἀποβαίνουν χειραγω-
γήσιμοι γιά τήν καταδολίευσι τῆς ἐλευ-
θερίας τους.

Δεύτερον μεταβάλλει τόν νομικό 
μας πολιτισμό, πού θεωρεῖ ὡς ἔγκλημα 
τήν παρά φύσιν ἀσέλγεια, τήν πρακτι-
κή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, μέ τό ἄρθρο 347 
τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, ἀναγορεύοντας 
ὡς ἔννομο ἀγαθό πού δεῖται ἐννόμου 
προστασίας αὐτή τήν τραγική χυδαιότη-
τα. Ἤδη οἱ λεγόμενοι «ἀκτιβισταί» τοῦ 
χώρου ζητοῦν τήν κατάργησι αὐτῆς τῆς 
ποινικῆς προβλέψεως, πού κολάζει τήν 
παρά φύσι ἀσέλγεια ὡς ἀπαξίωσι τῆς 
ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος.

Τρίτον θεσμοθετεῖ τήν ἀνατροπή 
τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσι-

ολογίας καί κατασκευάζει νομικῶς ἕναν 
ἀνύπαρκτο ἄνθρωπο τόν ἀρρενοθῆλυ, 
μέ τό ψευδές πρόταγμα ὅτι δῆθεν ὑπε-
ρασπίζεται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα 
τή στιγμή πού δέν ὑφίσταται ἀνθρώπινο 
δικαίωμα πού μπορεῖ μία συντεταγμέ-
νη πολιτεία καί κοινωνία ἀνθρώπων νά 
προστατεύση, ἐφ’ ὅσον δέν συνάπτεται 
ἄρρηκτα μέ τήν ἀνθρώπινη φύσι.

Τέταρτον ἀπενοχοποιεῖ στίς συνει-
δήσεις τῶν νέων ἀνθρώπων ἐγκληματι-
κῶς τήν παράχρησι τοῦ ἀνθρωπίνου 
σώματος, πού ἐπιφέρει τρομακτικές 
ἀσθένειες εἰς βάρος τῆς ψυχοσωματικῆς 
ὑγείας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί 
πού ἀποτελεῖ τήν βασική πρακτική τῆς 
ὁμοφυλοφιλίας.

Ὅλα τά παραπάνω ρίπτονται στό 
καλάθι τῶν «ἀχρήστων» ἀπό τά δῆθεν 
ἀντισυστημικά κόμματα πού ψηφίζουν 
αὐτό τό ἐπαίσχυντο νομοθέτημα, διό-
τι αὐτή τήν ἐντολή ἔχουν λάβει ἀπό 
τό διεθνιστικό κέντρο παγκοσμίου 
ἐξουσίας πού ἀποδεικνύεται πλέον 
πασίδηλα ὅτι ἀποτελοῦν παραρτή-
ματά του. Στόν σχεδιασμό ὑλοποίησης 
τῶν συγκεκριμένων ἐντολῶν ἀποδεικνύ-
εται ὅτι ἐργάζονται ὅλες οἱ ἀντισυστημι-
κές κυβερνήσεις τῆς τελευταίας δεκαετί-
ας, χωρίς μεταφυσική ἀγωνία καί ἔλεγχο 
συνειδήσεως.

Ἡ ἀπόδειξι ὅτι ὅλοι οἱ ψηφίζοντες 
αὐτή τήν θεσμική ἀνατροπή τῆς ὀντο-
λογίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὑλο-
ποιοῦν τό σχεδιασμό τοῦ διεθνιστικοῦ 
κέντρου μᾶς «δωρήθηκε» ἀπό τήν ἀπρο-
νοησία τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης κατά 

Η ΨΗΦΙΣΙ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ἀνακοινωθέν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
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τήν φετεινή παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφί-
λων gay pride, νά ἀναγράψη μέ ἔμφαση 
ὅτι χορηγός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι τό 
Ἀμερικανικό Προξενεῖο Θεσσαλονί-
κης,γεγονός πού δημιούργησε «καυγά 
μέγα» μεταξύ τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονί-
κης κ. Γιάννη Μπουτάρη καί τῶν «ἀκτι-
βιστῶν» διοργανωτῶν τῆς παρελάσεως, 
οἱ ὁποῖοι δυσανασχέτησαν γιά τά ἀπο-
καλυπτήρια τῆς χρηματοδοτήσεώς των. 
Καί ἐφ’ ὅσον λοιπόν τό Ἀμερικανικό 
Προξενεῖο Θεσσαλονίκης χρηματοδότη-
σε τό gay pride Θεσσαλονίκης, κατά λο-
γική ἀκολουθία ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία 
Ἀθηνῶν θά χρηματοδότησε τό gay pride 
Ἀθηνῶν, ἄσχετα ἄν ὁ Δῆμος Ἀθηναίων 
δέν τό γνωστοποίησε «πονηρῶς» φερό-
μενος,διότι δέν μπορεῖ νά πιστέψει ἐχέ-
φρων ἄνθρωπος ὅτι ὁ Ἀμερικανός Πρό-
ξενος Θεσσαλονίκης κινήθηκε αὐτοβού-
λως καί χωρίς τήν ἐντολή καί τήν ἔγκρι-
σι τοῦ Ἀμερικανοῦ Πρέσβεως. Καί τώρα 
μπαίνει τό τρομακτικό ἐρώτημα γιά τούς 
δῆθεν ἀντισυστημικούς τοῦ Κοινοβουλί-
ου μας Δεξιούς, Κεντρώους καί Ἀριστε-
ρούς: Γιατί ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία 
καί κατ’ ἐπέκτασι ἡ Ἀμερικανική Κυ-
βέρνησι χρηματοδοτεῖ τίς παρελάσεις 
ὁμοφυλοφίλων στήν Ἑλλάδα; Ποιά 
σκοπιμότης ἐξυπηρετεῖται ἀπό τήν Κυ-
βέρνησι τῆς μεγάλης αὐτῆς Χώρας; Γιατί 
νά μήν πιστέψει κανείς εὐθέως ὅτι οἱ 
ψηφίζοντες αὐτό τό ἐπαίσχυντο νομοθέ-
τημα τελοῦν σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία 
τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν τῶν ΗΠΑ, πού 
ὅλοι γνωρίζουμε ποιοί εἶναι.

Ἑτέρα πολυσήμαντη ἀπόδειξι μᾶς 
προσέφερε στό παρελθόν ὁ ἐξαίρετος 
Καθηγητής καί ἄνθρωπος καί ἀγωνιστής 
τῶν Δημοκρατικῶν ἰδεωδῶν κ. Θεόδωρος 
Κατσανέβας, ὅταν σέ τηλεοπτική του 
ἐμφάνισι ἐνώπιον «ἀκτιβιστῶν» τοῦ ὁμο-
φυλοφιλικοῦ χώρου τούς κατήγγειλε ὅτι 

χρηματοδοτοῦνται καί ἐπιχορηγοῦνται 
ἄμεσα ἀπό τό Foundation Open Society 
τοῦ κ. Τζώρτζ Σόρος καί εἶναι ἐκπληκτι-
κό ὅτι ὁ νομικός παραστάτης τους, πού 
εὑρίσκετο στήν ἐκπομπή, τό ἀπεδέχθη 
πληρέστατα. Εἶναι γνωστός ὁ κ. Σόρος 
ἀπό τήν σχέσι του μέ τούς ἐπικεφαλῆς 
τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, Ρό-
τσιλντ καί Ροκφέλερ καί ἀπό τήν διαρκῆ 
συμμετοχή του στό think tank τῆς λέ-
σχης Μπίλντερμπεργκ. Τό ἐρώτημα πού 
τίθεται εἶναι γιατί τό Ἵδρυμα «Ἀνοι-
κτή κοινωνία» τοῦ κ. Σόρος χρημα-
τοδοτεῖ τήν «ἀκτιβιστική» δράση τῆς 
ὁμοφυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα καί τήν 
Εὐρώπη; Γιατί δέν τό κάνει γιά τήν 
Κίνα, τίς Ἰνδίες, τόν Ἰσλαμικό κόσμο, 
τήν Ἀφρική, δηλ. γιά πέντε περίπου 
δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας; 
Τά δικά τους δῆθεν ἀνθρώπινα δικαιώ-
ματα εἶναι κατωτέρας σημασίας; Ἡ ἀπά-
ντησι νομίζουμε εἶναι πολύ ἁπλή. Αὐτό 
πού πρέπει νά γκρεμιστῆ, νά σαπίση, νά 
ἀποδομηθῆ εἶναι ἡ Χριστιανική Εὐρώ-
πη καί σέ αὐτό συμπράττουν οἱ δῆθεν 
ἀντισυστημικοί Ἕλληνες Βουλευτές πού 
ἀποδεικνύονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἐθε-
λόδουλα πιόνια καί ἀνδρείκελα τοῦ διε-
θνιστικοῦ σιωνιστικοῦ συστήματος.

Τέλος εἶναι νομοτελειακό τό γεγονός, 
γιατί ὁ πνευματικός νόμος πάντοτε θά 
λειτουργῆ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού ἐνήγαγε 
τή Χώρα μας στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιά τό συγκε-
κριμένο θέμα, σήμερα ὀροθετικός κατά 
δήλωσί του, ἐπιβιώνει μέ κοκτέϊλς ἀντι-
βιοτικῶν. Αὐτό εἶναι τό πρότυπο πού 
θέλουν γιά τήν νέα γενιά οἱ Βουλευτές 
τοῦ Κοινοβουλίου; Κρίμα καί ντροπή ...

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
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Ἡ Βουλή τῶν Σοδόμων
ψήφισε τόν νόμο τῆς διαστροφῆς

Ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο διαβάσαμε στό 
yiorgosthalassis.blogspot.gr τά ἑξῆς καί τά 
καταγράφουμε γιά τίς δέουσες ἐνέργειες 
ἔμπρακτης ἀποδοκιμασίας ὅσων ψήφι-
σαν τό Σύμφωνο τῆς ντροπῆς ἤ ἐπέλεξαν 
τήν πονηρή λύση τῆς ἀπουσίας ἀπό τήν 
ψηφοφορία.

Γράφει λοιπόν τό μπλόγκ:
Μέ 194 ψήφους ὑπέρ
καί 56 ψήφους κατά,
ἀλλά καί 51 ἀπόντες,
ψηφίστηκε λίγο μετά τά μεσάνυχτα 

τῆς Τρίτης 22 Δεκεμβρίου 2015 ἀπό τήν 
Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς τό νομοσχέδιο γιά 
τήν διαστροφή.

«Ναί» ἐπί τῆς ἀρχῆς ψήφισαν ὁ ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τό Ποτάμι, ἡ Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη [(πρώην ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ ΔΗΜ.ΑΡ)] 
καί ἡ Ἕνωση Κεντρώων [τοῦ Λεβέντη], 
καθώς καί 19 βουλευτές της ΝΔ. 

Καταψήφισαν 29 βουλευτές τῆς ΝΔ, 
τό ΚΚΕ, ἡ Χρυσή Αὐγή καί οἱ ΑΝΕΛ ἐκτός 
ἀπό τρεῖς βουλευτές: (Ἕλενα Κουντουρᾶ, 
ὁ Κ. Ζουράρις καί ὁ Ἀθ. Παπαχριστόπου-
λος) ἐνῶ ὁ πρόεδρος τοῦ κόμματος Π. 
Καμμένος ἀπεῖχε.

Καταψήφισαν ἡ Χρυσή Αὐγή καί 
τό ΚΚΕ.

Ἀπό τήν ψηφοφορία ὑπῆρξαν καί ἠχη-
ρές ἀπουσίες, μεταξύ ἄλλων τοῦ ὑπουργοῦ 
Ἄμυνας Πάνου Καμμένου,  τοῦ ἀναπληρωτῆ 
ὑπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης Μάρκου 
Μπόλαρη, τοῦ ἑνός ἐκ τῶν δύο διεκδικητῶν 
τῆς ἀρχηγίας τῆς ΝΔ. Εὐ. Μεϊμαράκη, τοῦ 
Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τοῦ Κώστα Καραμανλῆ 
καί τοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη.

Ἀπό τήν ΝΔ ὑπέρ ψήφισαν 19 βου-
λευτές, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Κυριά-

κος Μητσοτάκης, 29 ψήφισαν «ὄχι» καί 
27 ἦταν ἀπόντες.

«ΝΑΙ» ψήφισαν: ὁ προσωρινός ἀρχηγός 
τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης Ἰ. Πλακι-
ωτάκης, ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος 
τοῦ κόμματος Ἰ. Βρούτσης, ὁ ὑποψήφιος 
ἀρχηγός τοῦ κόμματος Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ἡ Ντόρα Μπακογιάννη, Ὄλγα 
Κεφαλογιάννη, Ν. Δένδιας, Νίκη Κεραμέως, 
Ν. Κακλαμάνης, Κ. Τασούλας, Κ. Χατζη-
δάκης, Γ. Γιακουμάτος, Κατερίνα Παπα-
κώστα, Θ. Φορτσάκης, Β. Οἰκονόμου κ.ἄ.  

«Ὄχι» ψήφισαν οἱ ἑξῆς: Ἄννα Καρα-
μανλῆ, Ἄννα-Μισέλ Ἀσημακοπούλου, Κ. 
Βλάσης, Μ. Βορίδης, Γ. Βλάχος, Ἀνδ. Κα-
τσανιώτης, Δ. Κυριαζίδης, Ἐμ. Κόνσολας, 
Ἀν. Δημοσχάκης, Ἀπ. Βεσυρόπουλος, Β. 
Γιόγιακας, Ἀθ. Μπούρας, Σ. Ἀναστασιάδης, 
Γ. Γεωργαντᾶς, Ἰ. Κασαπίδης, Μαρία Ἀντω-
νίου, Ἀθ. Δαβάκης, Μ. Χαρακόπουλος, Χρ. 
Κέλλας, Χ. Ἀθανασίου, Χρ. Μπουκῶρος, 
Ἀθ. Καββαδᾶς, Γ. Καρασμάνης, Κ. Κουκο-
δῆμος, Ἰ. Κεφαλογιάννης, Στ. Γιαννάκης, 
Φωτεινή Ἀραμπατζῆ, Γ. Βαγιωνᾶς καί Ν. 
Μηταράκης. 

Ἀπουσίασαν: ὁ ἕτερος ὑποψήφιος γιά 
τήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος Εὐ. Μεϊμαράκης 
καθώς καί οἱ πρώην πρωθυπουργοί Ἀντ. 
Σαμαρᾶς καί Κων. Καραμανλῆς, ὁ Ἄδ. Γε-
ωργιάδης, ὁ Δ. Σταμάτης, ὁ Β. Κικίλιας, 
ἡ Σοφία Βούλτεψη, ὁ Μ. Σαλμᾶς, ὁ Κ. 
Καραγκούνης, ὁ Ι. Ἀνδριανός, ὁ Γ. Στύλι-
ος, ἡ Γεωργία Μαρτίνου, ὁ Κ. Τσιάρας, ὁ 
Εὐ. Μπασιάκος, ὁ Κ. Κοντογεῶργος, ὁ Κ. 
Τζαβάρας, ὁ Ἐλ. Αὐγενάκης, ὁ Κ. Γκιου-
λέκας, ὁ Στ. Καλαφάτης, ἡ Ἕλενα Ράπτη, 
ὁ Ἰ. Τραγάκης, ὁ Κων. Καραμανλῆς, ὁ Κ. 
Σκρέκας, ὁ Χρ. Σταϊκούρας, ὁ Ἰ. Ἀντωνιά-
δης, ὁ Θ. Καράογλου, ὁ Κ. Κατσαφάδος.

Μεταξύ τῶν ἀπόντων ἦταν καί ὁ ἀ-
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ντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Ἰ. Δραγασά-
κης, πολλοί βουλευτές τοῦ ΚΚΕ μεταξύ 
αὐτῶν καί ὁ γενικός γραμματέας τοῦ ΚΚΕ 
Δ. Κουτσούμπας, ἡ Ἀλέκα Παπαρήγα, ἡ 
Λιάνα Κανέλλη κ.ά. (τό ΚΚΕ καταψήφισε 
τό νομοσχέδιο), ἐνῶ ἀποῦσα ἦταν καί ἡ 
πρόεδρος τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ Φώφη Γεννημα-
τά (ἄν καί τό κόμμα της ὑπερψήφισε ἐπί 
τῆς ἀρχῆς). 

Σχόλιο «Π»: Γιά τό θέμα αὐτό μιλοῦμε 
καί σέ ἄλλα σημεῖα τῆς Παρακαταθήκης 
(Ἄρθρο Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς, Ἀνακοι-
νωθέν Ἱ. Μητρ. Πειραιῶς καί σχόλια).

Ἐδῶ σημειώνουμε ἐπιπλέον τά ἑξῆς:
Ἤδη κάποιοι ἀρχιερεῖς ἐδήλωσαν (πρός 

τιμήν τους) ὅτι οἱ ψηφίσαντες τό ἐπαί-
σχυντο «Σύμφωνο συμβίωσης» θά εἶναι 
ἀνεπιθύμητοι στίς Μητροπόλεις τους καί 
ὅτι δέν θά ἔχουν καμμία ἐπικοινωνία μαζί 
τους. Ἐλπίζουμε νά τό δοῦμε στήν πράξη.

Πάντως ἀπεγοήτευσε τούς πιστούς ἡ 
ἀπουσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς θεσμι-
κοῦ ὀργάνου, καί σ᾽ αὐτό τό καυτό θέμα. 
Ἄν, παραδείγματος χάριν, ἡ Ἱερά Σύνοδος 
εἶχε ἀπειλήσει μέ ἀφορισμό, ὅσους θά ψή-
φιζαν τό Σύμφωνο τῆς ντροπῆς, σίγουρα 
κάποιοι θά τό ξανασκέπτονταν.

Κατακριτέοι εἶναι καί οἱ ἀπόντες 
βο(υ)λευτές. Ἄν ἦσαν ἀσθενεῖς πραγ-
ματικά, ἤ ἀπουσίαζαν σέ ἀποστολή τῆς 
Βουλῆς, θά μποροῦσαν –καί θά ἔπρεπε– νά 
ψηφίσουν δι᾽ ἐπιστολῆς. Ἄρα ἡ ἀπουσία 
τους ἦταν σκόπιμη. Φέρθηκαν πονηρά, 
ὥστε καί μέ τούς ξένους ἐντολοδότες νά 
τά ἔχουν καλά καί μέ τήν ἐκκλησία νά μή 
συγκρουσθοῦν. Κρίμα καί ντροπή! Τοὐλά-
χιστον αὐτοί, πού ψήφισαν τό ἐπαίσχυντο 
Σύμφωνο, εἶχαν τό θάρρος τῆς γνώμης... 
Καί γιά νά μήν ἔχουμε ψευδαισθήσεις: 
Μετά τό «Σύμφωνο συμβίωσης» ἔρχεται 
μέ μαθηματική ἀκρίβεια καί ἡ ἐγκληματική 
υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό τά ζευγάρια τῶν 
ὁμοφυλοφίλων.

Καί ἕνα τελευταῖο: ἐπειδή, ὅπως φαί-
νεται, μόνον τίς ψήφους λογαριάζουν, θά 
πρέπει ὁ λαός ἐμπράκτως νά τούς ἀπο-
δοκιμάσει καί στίς ἐκλογές καί ὅπου ἀλλοῦ 
τούς συναντᾶ, μήπως καί συμμαζευτοῦν...

vvv

Καί ἄλλο «Συμβούλιο
κατά τοῦ Ρατσισμοῦ»

Στό ἐπαίσχυντο «Σύμφωνο συμβίωσης» 
τῶν ὁμοφυλοφίλων (νόμος 4356, ΦΕΚ Α´ 
181/24.12.2015, πού ψηφίσθηκε παραμονή 
Χριστουγέννων!) ὑπάρχουν καί ἄρθρα (15-
19), μέ τά ὁποῖα θεσμοθετεῖται «Ἐθνικό 
Συμβούλιο κατά τοῦ Ρατσισμοῦ καί τῆς 
Μισαλλοδοξίας».

Δηλαδή, μέ ἁπλά λόγια, ἄν κάνεις κρι-
τική στό «Σύμφωνο συμβίωσης», ἤ ἄν δη-
μοσιεύσεις κάποιο ψυχογράφημα γιά τόν 
νοσηρό ψυχισμό τῶν ὁμοφυλοφίλων, κιν-
δυνεύεις νά βρεθεῖς κατηγορούμενος γιά 
καλλιέργεια μίσους καί «ἐχθροπάθειας».

Ὁ ρατσισμός τῶν κατ᾽ ἐπάγγελμα ἀντι-
ρατσιστῶν σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο. Στήνουν 
«ἀστυνομία σκέψης», κατά πῶς λέγει ὁ 
Τζώρτζ Ὄργουελ στό «1984».

Πάντως τό γεγονός ὅτι δέν τούς ἔφθα-
νε ὁ περυσινός «ἀντιρατσιστικός» νόμος 
(κυβέρνηση Σαμαρᾶ - Βενιζέλου), ἀλλά 
θέλησαν νά ξανανομοθετήσουν ἐπ᾽ αὐτοῦ, 
δείχνει τήν ἀνασφάλειά τους· καί αὐτό 
εἶναι καλό! Ἄς τούς βοηθήσουμε καί μεῖς 
νά τήν αὐξήσουν.

vvv

Κατακεραυνώνουν ἐκ τῶν ὑστέρων!

Τό βλέπουμε καί αὐτό καί ἔχουμε τήν 
αἴσθηση ὅτι εἶναι νεοεποχίτικη μέθοδος. 
Τί ἐννοοῦμε;

Ψηφίζεται π.χ. τό ἐπαίσχυντο «Σύμφω-
νο συμβίωσης» τῶν ὁμοφυλοφίλων. Κάποιοι 
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ἐκκλησιαστικοί πρίν τήν ψήφισή του σιω-
ποῦν. Μετά τήν ψήφιση τό κατακεραυνώ-
νουν. Θά ἔπειθαν, νομίζομε, περισσότερο 
ἄν παρενέβαιναν πρίν γίνει ἡ ζημιά. Μέ τή 
μέθοδό τους αὐτή παρουσιάζονται ἐκ τῶν 
ὑστέρων καί ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ὡς ἀγωνι-
στές. Σκοπός εἶναι νά εἴμαστε Προμηθεῖς 
καί ὄχι Ἐπιμηθεῖς.

vvv

Ἄλλοι παρεμβαίνουν τήν τελευταία 
στιγμή «γιά τήν τιμή τῶν ὅπλων»

Δηλώνουμε προκαταβολικά ὅτι τρέ-
φουμε ἀπεριόριστο σεβασμό καί υἱϊκή ἀ-
γάπη γιά τό Ἅγιον Ὄρος καί γιά ὅ,τι αὐτό 
ἀντιπροσωπεύει. Ὅμως αὐτό πού εἴδαμε 
μέ τό «Σύμφωνο συμβίωσης» τῶν ὁμοφυ-
λοφίλων δέν μᾶς ἀνέπαυσε. Μιά χλιαρή 
Ἀνακοίνωση μιά μέρα πρίν συζητηθεῖ τό 
θέμα στή Βουλή. Αὐτή ἡ Ἀνακοίνωση ἦταν 
δεδομένο ὅτι δέν θά ἐλαμβάνετο ὑπ᾽ ὄψιν 

ἀπό κανέναν. Ἄν ὅμως εἶχε γίνει ἐνωρίτερα 
καί ἦταν καί πιό ξεκάθαρη σέ πρακτικό 
ἐπίπεδο, μπορεῖ κάποιους νά προβλημάτιζε.

Π.χ.: Καμμία ἐπικοινωνία καί ἀπαγό-
ρευση εἰσόδου στό Ἅγιον Ὄρος γιά ὅσους 
θά ψήφιζαν τό ἐπαίσχυντο «Σύμφωνο συμ-
βίωσης».

vvv

Κρίμα, Κώστα Ζουράρι

Ἀπογοήτευσε τούς φίλους του ὁ Κώ-
στας Ζουράρις.

Ὑπερψήφισε τό ἐπαίσχυντο «Σύμφωνο 
συμβίωσης» τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὅπως εἶχε 
κάνει καί μέ τόν νόμο γιά τήν ἰθαγένεια 
τῆς 5ης Ἰουλίου 2015, πού δίνει ἑλληνική 
ἰθαγένεια (καί ὄχι ἁπλῶς ὑπηκοότητα) σέ 
250 χιλιάδες παιδιά «μεταναστῶν». Ἔτσι 
μετά ἀπό λίγα χρόνια θά λάβουν ἰθαγένεια 
καί οἱ στενοί συγγενεῖς τους. Αὐτό εἶναι 
τό ἦθος τῆς «Ἰλιαδορωμιοσύνης»;

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 κατωτέρω 
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι 
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.

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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«Σέβομαι τήν ἐπιλογή σου»

Ἡ πολλή «πολιτική ὀρθότητα» βλάπτει 
στό μυαλό! Ἔτσι γιά νά μή θεωρηθοῦν κά-
ποιοι «φανατικοί» «ρατσιστές», «ἀκραῖοι», 
«ὁμοφοβικοί», «φασίστες», καί ὅ,τι ἄλλο, 
νιώθουν τήν ἀνάγκη νά κάνουν σέ τηλεο-
πτικές ἐκπομπές καί ἀλλοῦ δηλώσεις τοῦ 
τύπου «Σέβομαι τήν ἐπιλογή τοῦ καθενός» 
(νά εἶναι gay) καί ἄλλα παρόμοια.

Κατ᾽ ἀρχήν, ἐάν ξεκινήσει κάποιος νά 
τρέχει στόν κατήφορο, δέν μπορεῖ ἀνθρω-
πίνως νά σταματήσει.

Ρωτοῦμε: Μέ βάση ποιά κριτήρια π.χ. 
θά τοποθετηθεῖ μιά κόκκινη γραμμή; Ἤ 
μήπως δέν χρειάζονται κόκκινες γραμμές, 
δηλαδή ὅρια;

Ἄν εἶναι δικαίωμα τοῦ καθενός νά εἶναι 
gay, καί μέ τή βούλα πλέον τοῦ κράτους 
νά ἀπολαμβάνει ὅλες τίς νομικές συνέπει-
ες, πού ἔχει ἡ συμβίωσή του μέ ἕναν ἄλλο 
gay, καί αὐτό μέ βάση τό «δικαίωμα στή 
διαφορετικότητα», γιατί νά μή διεκδική-
σουν τά ἀνάλογα «δικαιώματά» τους καί 
οἱ βιαστές, παιδεραστές, κτηνοβάτες; Γιατί 
ὄχι καί τό «δικαίωμα» στήν πολυγαμία;

Ἡ κατάργηση τοῦ νόμου 347 τοῦ Ποι-
νικοῦ Κώδικα, πού θεωροῦσε κολάσιμη 
ποινικά τήν παρά φύσιν ἀσέλγεια, ἀνοίγει 
τό δρόμο γιά πολλά.

Καί γιά νά ἐπανέλθουμε: ΟΧΙ, δέν σε-
βόμαστε κανένα δικαίωμα στή διαστροφή. 
Σεβόμαστε τήν θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου. Ἀλλά θλιβόμαστε 
βαθύτατα, ὅταν αὐτή ἡ ἐλευθερία χρησιμο-
ποιεῖται γιά τό κακό καί τήν καταστροφή.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀγαπᾶ τά 
πρόσωπα, ὅσο ἁμαρτωλά καί ἄν εἶναι, 
γι᾽ αὐτό προσεύχεται γιά νά μετανοήσουν 
καί νά διορθωθοῦν.

Καταδικάζει ὅμως καί ἀποστρέφεται 
τήν ἁμαρτία καί τήν αἵρεση – πλάνη 
καί τόν πατέρα της διάβολο, καί τοῦτο 

διότι ἡ ἁμαρτία καί ἡ αἵρεση ἀμαυρώνουν 
καί ὑποδουλώνουν τόν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ 
ἄνθρωπο.

vvv

Νέα δελτία ταυτότητος
ὑπό τήν πίεση Η.Π.Α. καί Ε.Ε.

Οἱ νέες ταυτότητες εἶναι ἕνα ὄνειρο 
τῆς Νέας Τάξης, πού προσπαθοῦν χρόνια 
νά τό περάσουν, ἀλλά τώρα ἐλπίζουν νά 
τούς τό ὑλοποιήσει ἡ «γιά πρώτη φορά 
ἀριστερή κυβέρνηση». Παράλληλα «τρέχει» 
τό ἄλλο «ὄνειρο» (ἔτσι τό χαρακτήρισε ὁ 
ἁρμόδιος ὑπουργός κ. Κουρουμπλῆς) γιά 
τήν «κάρτα τοῦ πολίτη».

Ἡ «Π» ἔχει πάρει ἀρνητική θέση στό 
παρελθόν καί γιά τά δύο αὐτά θέματα, 
ἐκφράζοντας τήν ἀνάλογη θέση καί τῶν 
θεσμικῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων (Ἱερᾶς 
Συνόδου) καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γιά τό 
θέμα, ὡς γνωστόν, εἶναι καθοδηγητικές 
καί οἱ σχετικές θέσεις τοῦ ἁγίου Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου, πεφιλημένου συγχρόνου 
Ἁγίου μέ πανορθόδοξη ἀκτινοβολία.

Γιά τό θέμα τῶν ταυτοτήτων διαβά-
σαμε τά παρακάτω στό λίαν ἐνημερωμένο 
καί ἀξιόπιστο id-ont.blogspot.gr (8.12.2015) 
καί τά δημοσιεύουμε πρός ἐνημέρωση τῶν 
ἀναγνωστῶν μας. Πρόκειται γιά ἀναδημο-
σίευση ρεπορτάζ τῆς ἐφημ. Καθημερινή, 
πού γράφει μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:

Νέα δελτία ταυτότητας ὑπό τήν 
πίεση ΗΠΑ καί Ε.Ε.

Σέ πρωτοβουλίες γιά τήν ἀντικατά-
σταση τῶν ὑφισταμένων ταυτοτήτων μέ 
νέα δελτία, πού θά εἶναι δύσκολο νά 
παραχαραχτοῦν, ὑποχρεώνεται ἡ ἑλλη-
νική κυβέρνηση, ὑπό τήν ἀπειλή ἐπανα-
φορᾶς τῆς βίζας γιά Ἕλληνες ταξιδιῶτες 
στίς ΗΠΑ. Ἀξιωματοῦχοι τοῦ ὑπουργεί-
ου Προστασίας τοῦ Πολίτη διευκρίνισαν 
χθές ὅτι ἔχει ἤδη συγκροτηθεῖ ἐπιτροπή, 
ἡ ὁποία ἐπεξεργάζεται πρόταση γιά τά 
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τεχνικά χαρακτηριστικά τῶν νέας γενιᾶς 
ταυτοτήτων.

Σύμφωνα μέ ὁρισμένες πληροφορίες, 
ἐξετάζεται τό ἐνδεχόμενο τά νέα δελτία 
ταυτότητας νά περιλαμβάνουν, ἐκτός ἀπό 
δακτυλικό ἀποτύπωμα, καί πρόσθετα 
βιομετρικά στοιχεῖα, ὅπως τό «ἀποτύ-
πωμα» τῆς ἴριδας τοῦ κατόχου. Σύμ-
φωνα μέ ὁρισμένες πληροφορίες, ἡ ἐπι-
τροπή συγκροτήθηκε πρίν ἀπό ἕνα μήνα 
καί συμμετέχουν σ’ αὐτήν, μεταξύ ἄλλων, 
ἀστυνομικοί τῆς Διεύθυνσης Διαβατηρίων 
τῆς ΕΛ.ΑΣ. [...]

Στέλεχος τοῦ ὑπουργείου Προστασίας 
τοῦ Πολίτη τόνισε ὅτι πρωτοβουλίες γιά 
τήν ἀντικατάσταση τῶν ὑφισταμένων ταυ-
τοτήτων μέ νέα δελτία ἀποτελοῦν συμβα-
τική ὑποχρέωση τῆς Ἑλλάδας ἀπέναντι σέ 
Ε.Ε. καί ΗΠΑ. Προσέθεσε ὅτι ὁ ἐκσυγχρο-
νισμός τῶν ταυτοτήτων προωθεῖται ὑπό 
τήν πίεση τῆς ἐπικείμενης ἀξιολόγησης 
τοῦ προγράμματος Visa Waiver, γιά τή μή 
θεώρηση διαβατηρίων τῶν Ἑλλήνων πού 
ταξιδεύουν στίς ΗΠΑ γιά τουριστικούς ἤ 
ἐπαγγελματικούς λόγους. Ἡ ἀξιολόγηση 
τοῦ προγράμματος πρόκειται νά ξεκινήσει 
τό ἑπόμενο δεκαήμερο, ἐνῶ ἡ ἐπιτροπή 
θά καταθέσει τήν πρότασή της στά τέλη 
Ἰανουαρίου. [...]

Τό θέμα ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν δελτίων 
ταυτότητας φέρεται νά ἔθεσε στόν πρω-
θυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα καί τά ἁρμόδια 
μέλη τῆς κυβέρνησης ὁ Ἀμερικανός ὑ-
πουργός Ἐξωτερικῶν Τζόν Κέρι, κα-
τά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν 
Ἀθήνα.

 
vvv

Ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Πειραιῶς γιά τήν μέλλουσα

«Μεγάλη Σύνοδο»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς ἑτοιμά-

ζει σοβαρή ἐκκλησιαστική ἐπιστημονική 
Ἡμερίδα γιά τήν ἀναμενόμενη «Μεγάλη 
Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ἡ Ἡμερίδα θά πραγματοποιηθεῖ τήν 
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στό Στάδιο Εἰρή-
νης καί Φιλίας (Αἴθουσα «Μελίνα Μερ-
κούρη») στόν Πειραιᾶ.

Καταξιωμένοι Ἱεράρχες, Πανεπιστημι-
ακοί Καθηγητές καί Θελόγοι θά προσεγ-
γίσουν ὅλη τή θεματολογία τῆς «Μεγάλης 
Συνόδου» μέσα ἀπό 15 περίπου εἰσηγή-
σεις κατανεμημένες σέ 4 συνεδρίες (δύο 
τό πρωϊ καί δύο τό ἀπόγευμα).

Πέραν τῆς θεματολογίας τῆς «Με-
γάλης Συνόδου» θά ἀναπτυχθοῦν καί 
θέματα ὅπως: Ἡ ἀναγνώριση τῶν Η´ καί 
Θ´ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Οἱ Θεολογικοί 
διάλογοι καί ἡ ἀποτυχία τους, Ἡ μή συμ-
μετοχή ὅλων τῶν ἐπισκόπων στή Σύνοδο, 
Ἡ ἀνύπαρκτη συμμετοχή κλήρου καί λα-
οῦ, Τό ἔλλλειμα ἐνημερώσεως ἐπισκόπων, 
κλήρου καί λαοῦ γιά τή Σύνοδο κ.ἄ..

vvv

Νέα Ρεπούση
ἡ Σία Ἀναγνωστοπούλου

«Τά σχολικά βιβλία τῆς Ἱστορίας πρέ-
πει νά ἀλλάξουν. Πρέπει νά πάψει νά 
μπαίνει σέ καλούπια ἐθνόμετρου ἡ ἔρευνα 
καί ἡ ἄποψη τῶν ἐπιστημόνων γιά τήν 
Ἱστορία καί ὅπως αὐτή διδάσκεται στό 
σχολεῖο. Στήν Ἑλλάδα ἐθνική ἱστορία 
θεωρεῖται ὅ,τι κάποιοι ἔχουν ἐπιβάλει». 
Τάδε ἔφη Σία Ἀναγνωστοπούλου, ἀνα-
πληρώτρια ὑπουργός παιδείας παρακαλῶ, 
σέ συνέντευξή της στήν ἐφημ. Καθημε-
ρινή, 20.12.2015, μέ τίτλο «Νά μή μπαίνει 
ἐθνόμετρο στά σχολικά βιβλία Ἱστορίας».

Προφανῶς ἡ κ. Σία δέν θέλει νά 
ὑπάρχει ἐθνόμετρο, ἀλλά συριζόμετρο. 
Ἄς εὐχηθοῦμε οἱ ἰδέες τῆς κ. Σίας (θυμᾶστε 
τό σύνθημα «ΝΑΤΟ, ΣΙΑ, Προδοσία») νά 
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ἔχουν τήν τύχη τοῦ βιβλίου τῆς Ρεπούση, 
πού ἡ ἐθνική συνείδηση (τήν ὁποία ἀπε-
χθάνεται ἡ ἴδια καί οἱ ὁμόφρονές της) τό 
πέταξε στά σκουπίδια.

vvv

«Τζιχαντιστές τῆς ἐποχῆς τους
οἱ Μακεδονομάχοι»!

Ρεπούσειος καί ὁ Ἀντώνης Λιάκος, ὁ 
ὁποῖος ἐδήλωσε ὅτι «οἱ Μακεδονομάχοι 
ἦταν οἱ τζιχαντιστές τῆς ἐποχῆς τους» (!)

Περιμένουμε νά δοῦμε ἄν θά τοῦ κά-
νουν μήνυση γιά συκοφαντική δυσφήμιση 
οἱ ἀπόγονοι τῶν Μακεδονομάχων.

Σημ. «Π»: Γιά ὅσους δέν ξέρουν, ὁ 
σύντροφος καθηγητής Ἱστορίας Ἀντώνης 

Λιάκος τοποθετήθηκε ἀπό τόν ὑβριστή 
τῶν Ποντίων καί ἀρνητή τῆς γενοκτονίας 
των ὑπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη «ἐπικε-
φαλῆς τῆς ἀναθεώρησης τοῦ προγράμμα-
τος καί τῶν σχολικῶν βιβλίων» (βλ. ἐφημ. 
Πρῶτο Θέμα, 29.11.2015.

vvv

Κοινή ἐπιμόρφωση
ὀρθοδόξων θεολόγων καί μουσουλ-

μάνων ἱεροδιδασκάλων

Ὅπως διαβάζουμε στό aktines.blogspot.
gr,  «Τά συμπεράσματα καί οἱ στόχοι τοῦ 
προγράμματος Διά Βίου Ἐκπαίδευσης Θεο- 
λόγων καί Ἱεροδιδασκάλων τῆς Θράκης  
σέ θέματα Θρησκευτικῶν, Θρησκευτικῆς 

Ὅλοι στό «Βελλίδειο» Θεσσαλονίκης
τήν Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, ὥρα 6 μ.μ.

Θεοῦ θέλοντος, θά πραγματοποιηθεῖ στή Θεσσαλονίκη στό «Βελλίδειο Συνε-
δριακό Κέντρο» τήν Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 6 μ.μ. Ἡμερίδα, πού 
φιλοδοξεῖ νά ἀποτελέσει παρέμβαση στά σημερινά δρώμενα στόν χῶρο τῆς ἑλλη-
νικῆς κοινωνίας.

Θέματα:

1. Ἡ προϊοῦσα ἰσλαμοποίηση Ἑλλάδος καί Εὐρώπης σέ σχέση μέ τό δη-
μογραφικό πρόβλημα.

῾Ομιλητής: Φραγκούλης Φράγκος, στρατηγός ἐ.ἀ., ἐπίτιμος ἀρχηγός Γ.Ε.Σ., πρώην 
ὑπηρεσιακός ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἄμυνας.

2. Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ.;!
Ὁμιλητής: Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης (Νικολόπουλος), πρώην Πρωτεπιστάτης τῆς 

Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
3. Ἡ ἐπιχειρούμενη μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Ὁμιλητής: Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας, Πρόεδρος Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεο-

λόγων (Π.Ε.Θ.).
Φορεῖς συνδιοργανώσεως:

Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης

Εἴσοδος ἐλεύθερη
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Ἑτερότητας καί Διαπολιτισμικῆς Θρη-
σκευτικῆς Ἀγωγῆς, παρουσιάστηκαν στό 
Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα “Διαπολιτισμική, 
Θρησκευτική Ἐκπαίδευση καί Ἰσλαικές 
Σπουδές: προκλήσεις καί προοπτικές σέ 
Ἑλλάδα καί Εὐρώπη”. Τό Συνέδριο ἔγινε 
στήν Καβάλα μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση 
τῶν Σεμιναρίων καί τῶν Ἐπιμορφώσεων σέ 
χριστιανούς θεολόγους καί μουσουλμάνους 
ἱεροδιδασκάλους, πού πραγματοποιήθη-
καν σέ πόλεις τῆς Θράκης. Φορέας ὑπο-
δοχῆς τοῦ συνεδρίου ἦταν τό ἐρευνητικό 
Κέντρο Μωχάμεντ Ἀλί, ἐνῶ τό πρόγραμμα 
ὑλοποιήθηκε ὑπό τήν ἐπιστημονική αἰγίδα 
τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.».

Σημ. «Π»: Ἀντί ἄλλου σχολιασμοῦ, 

βλέπε τό ἑπόμενο σχόλιο.

vvv

Γενέθλια Χριστοῦ καί Μωάμεθ μαζί

Αὐτό κι ἄν εἶναι προχωρημένος δια-
θρησκειακός συγκρητισμός! Διαβάζουμε στό 
aktines.blogspot.gr μέ ἡμερομηνία 24.12.2015 
ὅτι στόν παπικό ναό Béguinage, ὁ ὁποῖος 
ἔχει γίνει καταυλισμός «μεταναστῶν», καί 
σέ διάφορες αἴθουσες ἐκδηλώσεων στό 
Βέλγιο θά γιορτασθοῦν μαζί ἡ Γέννηση τοῦ 
Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τά γενέθλια 
τοῦ Μωάμεθ! Τό θέμα τῶν ἐκδηλώσεων 
πού ἔχουν προγραμματισθεῖ γιά 19, 26 καί 
27 Δεκεμβρίου εἶναι «Ἰησοῦς καί Μωάμεθ, 
δύο ἀκτίνες φωτός στήν ἀνθρωπότητα».

¶APAKATA£HKH
Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου
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