
° ιά μιάν ἀκόμη φορά οἱ Ἕλλη-
νες ἑτοιμαζόμαστε νά ψηφίσουμε 

γιά τήν ἑπόμενη κυβέρνηση. Οἱ ἐθνικές 
ἐκλογές ὁρίσθηκαν γιά τήν Κυριακή 7 
Ἰουλίου 2019.

Ἀπό ἀγάπη καί πόνο γιά τήν τόσο 
δοκιμαζόμενη πατρίδα μας θά γράψουμε 
μερικές σκέψεις, γιά νά βοηθήσουμε ὅσους 
ρωτοῦν τή γνώμη μας.

Κατ᾽ ἀρχήν ἡ ψῆψος τῶν εὐρωεκλο-
γῶν καί τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν 
τῆς 26ης Μαΐου 2019 ἔπρεπε νά εἶναι ἡ 
ἀπόλυτη καταδίκη ὅλων ὅσοι πρόδωσαν 

τή Μακεδονία μας. Φυσικά καί ἡ ἔντονη 
καταδίκη ὅλων τῶν ἀνοσιουργημάτων πού 
διέπραξαν ΣΥ.ΡΙΖ.Α. καί ΑΝ.ΕΛ. στήν τε-
τραετία καί πλέον πού συγκυβέρνησαν.

Καί οἱ μέν ΑΝ.ΕΛ. κατεποντίσθησαν, 
ὅπως τούς ἄξιζε, ἐνῶ οἱ κυρίως αὐτουργοί 
τῆς προδοσίας καί τῶν καταστροφικῶν 
πολιτικῶν (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) ἔπεσαν μέν, ἀλλά 
δέν συνετρίβησαν.

Τό ποσοστό τοῦ 23% πού ἐξασφάλισαν 
στίς εὐρωεκλογές εἶναι πολύ ὑψηλό μέ 
δεδομένη τήν τεράστια ζημιά πού προξέ-
νησαν σέ ὅλους τούς τομεῖς τοῦ ἐθνικοῦ 
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μας βίου. Δυστυχῶς ἀκόμη καί στή Μα-
κεδονία ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. διετήρησε σέ ὅλους 
σχεδόν τούς νομούς ὑψηλά ποσοστά, σέ 
σχέση μέ τίς προηγούμενες εὐρωεκλογές 
τοῦ 2014.

Σ᾽ αὐτό συνετέλεσαν: 1) Οἱ προεκλο-
γικές παροχές τῆς τελευταίας στιγμῆς. 
Χρήματα πού μέ τό ἕνα χέρι τά ἔδωσαν 
καί μέ τό ἄλλο θά τά πάρουν πίσω πολ-
λαπλάσια. 2) Ἡ ἀλλοίωση τοῦ ἐκλογικοῦ 
σώματος μέ τήν ἔνταξη σ᾽ αὐτό ἑκατοντά-
δων χιλιάδων λαθραίων μεταναστῶν, οἱ 
ὁποῖοι πῆραν ἑλληνική ὑπηκοότητα τά 
τελευταῖα χρόνια καί ψήφισαν(!). 3) Ἡ 
μεγάλη ἀποχή. 4) Ἐπίσης θεωρεῖται πολύ 
πιθανή κάποια ἀλλοίωση τοῦ ἐκλογικοῦ 
ἀποτελέσματος μέ τό «μαγείρεμα» πού 
κάνει ἡ μοναδική ἑταιρεία πληροφορικῆς, 
ἡ ὁποία ἐδῶ καί χρόνια ὑποστηρίζει τε-
χνικά τή διενέργεια τῶν ἐκλογῶν.

Ἐν ὄψει λοιπόν τῶν ἐπικειμένων ἐθνι-
κῶν ἐκλογῶν τῆς 7ης Ἰουλίου 2019 ἐπι-
σημαίνουμε τά ἑξῆς:

1) Πηγαίνουμε ὅλοι καί ψηφίζουμε. Ἡ 
ἀποχή εἶναι μέγα λάθος. Γιά νά θυμη-
θοῦμε ἕνα πανώ τῶν συλλαλητηρίων «Ἄν 
κυβερνοῦν προδότες, φταῖνε οἱ πατριῶτες» 
(μέ τήν ἀποχή τους).

2) Καταδικάζουμε μέ τήν ψῆφο μας 
ὅλους τούς προδότες. Ὅλους ὅσοι δέ-
χονται γιά τά Σκόπια ὀνομασία πού νά 
περιέχει τή λέξη Μακεδονία. 

3) Ρωτοῦμε ὅσους ζητοῦν τήν ψῆφο 
μας (δηλαδή ὅλους τούς ὑποψηφίους) νά 
μᾶς ποῦν τίς θέσεις τους:

α) Γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας.
β) Γιά τό μεῖζον θέμα τῆς κατάληψης 

τῆς Ἑλλάδος ἀπό τά μιλιούνια τῶν Ἀφρο-
ασιατῶν μωαμεθανῶν λαθρομεταναστῶν. 

γ) Γιά τούς γάμους ὁμοφυλοφίλων 
καί τήν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό αὐτούς. 
Ἐπίσης γιά τό gay pride. Ἰδιαίτερα στή 
Θεσσαλονίκη, τήν ὁποία ὁ ἀνεκδιήγητος 
ἀπερχόμενος (δόξα τῷ Θεῷ!) δήμαρχος 
Μπουτάρης ἔκανε εὐρωπαϊκή πρωτεύ-
ουσα τῆς ὁμοφυλοφιλίας γιά τό 2021. 
Ἐπιπλέον οἱ ὑποψήφιοι στή Θεσσαλονίκη 
νά μᾶς ποῦν τή θέση τους καί γιά τό θέμα 
τοῦ τζαμιοῦ, πού ἡ Νέα Τάξη πιέζει νά 
δημιουργηθεῖ στή Θεσσαλονίκη.

δ) Νά μᾶς ποῦνε τί θά κάνουν οἱ ἐπί-
δοξοι αὐριανοί μας κυβερνῆτες μέ ὅσους 
διέλυσαν, πρόδωσαν καί ξεπούλησαν τά 
πάντα. Θά πᾶνε σάν κύριοι στό σπίτι 
τους καί θά κάνουν σάν τόν «Γιωργάκη» 
ἀκριβοπληρωμένες ὁμιλίες στά τέσσερα 
σημεῖα τοῦ πλανήτη ἤ θά λογοδοτήσουν 
γιά τίς πράξεις τους μέ ὅ,τι αὐτό συ-
νεπάγεται;

ε) Νά μᾶς ποῦνε τίς θέσεις τους γιά 
τό «οὐδετερόθρησκο» κράτος πού προ-
ώθησαν οἱ ἐκκλησιομάχοι μέσῳ τῆς ἀνα-
θεωρήσεως τοῦ Συντάγματος.

στ) Νά μᾶς ποῦνε πῶς θέλουν νά 

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

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 
παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν 
τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή 
μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή 
Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.
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εἶναι ἡ Παιδεία στά σχολεῖα. Συνταγές 
μαγειρικῆς καί μύηση στή δαιμονική παν-
θρησκεία τῆς λεγομένης Νέας Ἐποχῆς ἤ 
ἑλληνική καί ὀρθόδοξη, ὅπως ἐπιτάσσει 
τό Σύνταγμα;

Πρέπει νά ἐπιμείνουμε νά μᾶς ποῦν 
τίς θέσεις τῶν κομμάτων τους στά ἀνω-
τέρω, ἀλλά καί σέ ἄλλα κρίσιμα θέματα 
(ὅπως ἡ Θράκη, τό Αἰγαῖο, ἡ Κύπρος, ἡ 
Βόρειος Ἤπειρος, ἡ θέση μας σέ Εὐρώπη 
καί ΝΑΤΟ κ.ἄ.), γιά νά ἀποφασίσει καί 
ὁ πολίτης σέ ποιούς θά ἀναθέσει τήν 
πολύ ὑπεύθυνη ἀποστολή νά πάρουν 
τό τιμόνι τῆς πατρίδος μας σέ μιά ἐποχή 
πανθομολογουμένως τόσο δύσκολη.

Καί πάντως νά μήν ξεθαρρέψουν οἱ 
ὅποιοι κερδισμένοι τῶν ἐκλογῶν γιά τό 
Εὐρωκοινοβούλιο καί νομίσουν ὅτι οἱ Ἕλ-
ληνες τούς ἐμπιστεύονται, τούς προτιμοῦν 
καί τούς δίνουν «λευκή ἐπιταγή». Ὄχι! Ἡ 
ψῆφος, πού ἔλαβαν, εἶναι κυρίως ψῆ-
φος ἀρνητική καί ὄχι θετική. Δηλαδή ὁ 
κόσμος τούς ψήφισε, γιά νά καταδικάσει 
τούς προδότες. Ἐάν καί αὐτοί μεθαύριο 
κάνουν τά ἴδια, θά ἔχουν τήν ἴδια τύχη.

Ἐπιλέγουμε μέ σαφῆ κριτήρια τί 
θά ψηφίσουμε στίς κρισιμότερες ἴσως 
ἐκλογές γιά τήν Ἑλλάδα ἀπό ἱδρύσεως 
τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους.

Ψηφίζουμε αὐτούς πού ἔχουν ἀπο-

δείξει ὅτι εἶναι:
α) Συνειδητοί Ὀρθόδοξοι Χριστια-

νοί. Δέν ἀρκεῖ μιά φορά τόν χρόνο νά πᾶνε 
στήν Παναγία Σουμελᾶ ἤ στήν Παναγία 
τῆς Τήνου, γιά νά βγοῦν φωτογραφίες 
κρατώντας τήν εἰκόνα!

β) Ἁγνοί πατριῶτες, δηλαδή ἄνθρω-
ποι πού βάζουν τήν Πατρίδα, πάνω ἀ-
πό τό προσωπικό ἤ τό κομματικό τους 
συμφέρον.

γ) Τίμιοι καί ἱκανοί γι᾽ αὐτό πού θά 
τούς ἐμπιστευθοῦμε νά κάνουν. Δέν θέ-
λουμε ὑποκριτές Χριστέμπορους καί 
Ἑλλαδέμπορους. Δέν θέλουμε ἀνθρώ-
πους τῶν μασονικῶν καί ἄλλων σκοτει-
νῶν στοῶν καί διαδρομῶν, γιατί αὐτοί, 
καί ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι θέλουν νά κάνουν κάτι 
καλό, δέν θά τούς ἀφήσουν τά ἀφεντικά 
τους νά τό κάνουν, γιατί εἶναι ἐκβιάσιμοι.

Θά ἦταν εὐχῆς ἔργον τά λεγόμενα 
πατριωτικά κόμματα νά κατέβαιναν 
ἐπιτέλους ἑνωμένα στίς ἐπικείμενες 
ἐκλογές. Νά ἀντιληφθοῦν ὅτι αὐτό εἶναι 
καθολικό αἴτημα τοῦ κόσμου, πού προσ-
δοκοῦν νά τούς ψηφίσει καί κυρίως εἶναι 
ἡ ἔμπρακτη ἀπόδειξη ὅτι βάζουν πρῶτα 
τήν πατρίδα καί μετά ὅλα τά ἄλλα.

Καλή φώτιση καί καλές ἀποφάσεις!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΑ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ*
τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου

* Ὁ τίτλος καί τά ἔντονα γράμματα εἶναι τῆς «Π».

Παναγιώτατε καί Θειότατε Ἀρχιεπίσκο-
πε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί 
Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ 
λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί 
συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Ταπεινότητος, Κύ-

ριε Βαρθολομαῖε, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην 
Παναγιότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, 
ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

«Ὁ ἐπιφανείς Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν καί 
τόν κόσμον φωτίσας» εἴθε νά καταυγάζῃ 

XXXXXXXXXXXXXXXX
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τάς σκέψεις, τάς ἀποφάσεις καί ἐνεργείας 
πάντων τῶν Ὀρθοδόξων κατά τό Νέον 
Ἔτος κατευθύνων τήν Ἐκκλησίαν, «ἥν 
περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος» 
εἰς ὁδούς εἰρήνης.

Συνελθόντες ἐν Συνόδῳ τήν 4ην Ἰανου-
αρίου 2019 ἀνέγνωμεν ἐντελεχῶς τό ἀπό 
24ης Δεκεμβρίου 2018 ἀποσταλέν Γράμμα 
τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος καί 
ἐκτενῶς ἠσχολήθημεν μετά τοῦ θέματος 
τῆς χορηγήσεως αὐτοκεφαλίας εἰς τήν ἐν 
Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Μετ᾽ 
εἰλικρινοῦς σεβασμοῦ καί ἀγαπώσης 
παρρησίας, ὡς πάντοτε, συνοψίζομεν 
τήν ἐκτίμησιν τῆς κατ᾽ Ἀλβανίαν Ἐκκλη-
σίας, κυρίως ὡς πρός τά ἀφορῶντα εἰς 
τάς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εἶναι ἤδη γνωστή ἡ ἀσκηθεῖσα ἡμετέρα 
κριτική πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσί-
ας διά τήν ἄρνησιν νά μετάσχῃ εἰς τήν 
Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας ἐν Κρήτῃ. Ὁμοίως καί 
προσφάτως διά τήν σπουδήν νά διακόψῃ 
τήν εὐχαριστιακήν κοινωνίαν μετά τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Εἰδικώτε-
ρον εἰς ἐπιστολήν ἡμῶν (7 Νοεμβρίου 
2018) μεταξύ ἄλλων ἐπεσημάναμεν εἰς 
τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας 
κ. Κύριλλον ὅτι: «...Εἶναι δυνατόν ἡ ἀ-
πόφασις καί ἡ ἐντολή τῆς Ἱεραρχίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας νά ἀκυρώνῃ τήν 
ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τούς 
Ὀρθοδόξους ναούς, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν 
ὑπό τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ 
Πατριαρχείου; ...Ὁμολογοῦμεν ὅτι εἶναι 
ἀδύνατον νά συμφωνήσωμεν μέ τοιαύτας 
ἀποφάσεις. Ἡ Θεία Εὐχαριστία, τό ἀσυλ-
λήπτου ἱερότητος καί μοναδικῆς σημασί-
ας μυστήριον, ἐπιβάλλεται νά μένῃ ἐκτός 
οἱασδήποτε ἐκκλησιαστικῆς διενέξεως».

Ὁ αὐτός πόνος καί ἡ ἀγωνία διά τήν 
διαφύλαξιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ὑποχρεώνει ἡμᾶς νά διατυπώ-

σωμεν θεμελιώδη ἀμφιβολίαν, ὡς πρός τήν 
ἐπικύρωσιν ἀναδρομικῶς χειροτονιῶν τελε-
σθεισῶν ὑπό καθῃρημένου, ἀφωρισμένου 
καί ἀναθεματισμένου προσώπου. Ἡ πολι-
τεία τοῦ τελέσαντος τάς ἐν λόγῳ πράξεις 
κ. Φιλαρέτου Ντενισένκο (πρωταγωνιστοῦ 
τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ ἐκκλησιαστικῆς κρίσε-
ως) εἶναι ἀποκαλυπτική. Χειροτονηθείς 
Ἐπίσκοπος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας 
τό 1962, διετέλεσεν μεταξύ ἄλλων Πρόε-
δρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ὑποθέ-
σεων αὐτοῦ καί Μητροπολίτης Κιέβου. Τό 
1991 ἐζήτησεν αὐτοκεφαλίαν, οὐχί ἀπό τό 
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀλλά ἀπό τήν 
κατ᾽ αὐτόν τότε «Μητέρα Ἐκκλησίαν», τό 
Πατριαρχεῖον Μόσχας. Τό 1992 καθῃρέθη, 
ἐνῷ τό 1997 ἀφωρίσθη καί ἀνεθεματίσθη 
ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, ὀργανικοῦ 
μέλους τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί 
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῶν ἐνεργειῶν 
τούτων ἀναγνωρισθεισῶν ὑπό πασῶν τῶν 
Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Ὅσον χρόνον ὁ κ. Φιλάρετος ἦτο κα-
θῃρημένος καί ἀναθεματισμένος ἐτέλεσεν 
ἀντικανονικῶς τελετουργίας, μή συνι-
στώσας ἔγκυρα μυστήρια. Συνεπῶς καί 
αἱ τελεσθεῖσαι ὑπ᾽ αὐτοῦ χειροτονίαι 
εἶναι ἀνυπόστατοι, κεναί, στερούμενοι 
τῆς θείας χάριτος καί τῆς ἐνεργείας τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Μεταξύ αὐτῶν καί αἱ 
χειροτονίαι εἰς διάκονον, πρεσβύτερον 
καί τελικῶς εἰς ἐπίσκοπον τοῦ γραμμα-
τέως αὐτοῦ Σεργκέι Ντουμένκο, νῦν Μη-
τροπολίτου Ἐπιφανίου. Ἐν τῷ Ὑμετέρῳ 
Γράμματι τῆς 24ης Δεκεμβρίου 2018 ση-
μειοῦται: «...ἀποκαταστήσαντες τούτους 
εἰς τούς οἰκείους αὐτοῖς ἀρχιερατικούς 
καί ἱερατικούς βαθμούς...». Διερωτώμεθα, 
ὅμως, κατά πόσον αἱ τελεσθεῖσαι ὑπό τοῦ 
κ. Φιλαρέτου χειροτονίαι, ἀφωρισμένου 
καί ἀναθεματισμένου ὄντος, ἀπέκτησαν, 
ἐξ ὑστέρου, ἄνευ κανονικῆς χειροτονίας 
ἁγιοπνευματικήν ἐγκυρότητα καί γνησίαν 
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σφραγῖδα ἀποστολικῆς διαδοχῆς.
Πανορθοδόξως ἀναγνωρίζεται ὡς θεμε-

λιώδης ἐκκλησιολογική ἀρχή ὅτι αἱ χει-
ροτονίαι τῶν σχισματικῶν καί αἱρετικῶν, 
ὡς «μυστήρια» ἔξω τῆς Ἐκκλησίας τελε-
σθέντα, εἶναι ἄκυροι, πολλῷ δέ μᾶλλον 
αἱ χειροτονίαι ὑπό καθαιρεθέντος καί 
ἀφορισθέντος. Ἡ βασική αὕτη ἀρχή, ἡ 
ἀρρήκτως συνδεομένη μετά τῆς περί Ἁ-
γίου Πνεύματος Ὀρθόδοξου διδασκαλίας, 
ἀποτελοῦσα ἀπαρασάλευτον κρηπῖδα τῆς 
ἀποστολικῆς διαδοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων 
Ἐπισκόπων, πεποίθαμεν ὅτι δέν δύναται 
νά παραθεωρηθῇ.

Δυσκολευόμεθα νά κατανοήσωμεν 
ὅτι τά ἄκυρα καί ἀνυπόστατα καθίστα-
νται «κατ᾽ οἰκονομίαν» πνευματοφόρα· 
ὅτι πράξεις ἀποτελοῦσαι ἐπανειλημμένην 
βλασφημίαν κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 
(ὅπως ἡ ἐπίκλησις ὑπό τοῦ τότε ἀφω-
ρισμένου κ. Φιλαρέτου «ἡ Θεία Χάρις...
προχειρίζεται...εὐξώμεθα ὑπέρ αὐτοῦ ἵνα 
ἔλθῃ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου 
Πνεύματος»), ἀναγνωρίζονται ἐκ τῶν ὑ-
στέρων «κατ᾽ οἰκονομίαν». Εἶναι δέ, τέλος, 
γνωστόν ὅτι κατά τήν πρόσφατον Ἑνω-
τικήν Σύνοδον ἡ ἐπιλογή καί ἐκλογή τοῦ 
νέου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Οὐκρανίας ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα τῆς ἐπι-
μονῆς τοῦ κ. Φιλαρέτου, σήμερον πλέον 
ἐπισήμως ἀποκαλουμένου ἐν Οὐκρανίᾳ 
«Ἁγιωτάτου Ἐπιτίμου Πατριάρχου Κιέβου 
καί πάσης Ρῶς-Οὐκρανίας». Κατόπιν ὅλων 
τῶν ἀνωτέρω διερωτώμεθα διά τήν προ-
σθήκην τοῦ ὀνόματος τοῦ Μητροπολίτου 
Ἐπιφανίου εἰς τά Ἱερά Δίπτυχα.

Ἡ ἐπιδιωχθεῖσα εἰρήνευσις μεταξύ τῶν 
Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
ὑποστεῖ κατά τό παρελθόν ποικίλους 
διωγμούς ὑπό ἀθεϊστικῶν καθεστώτων, 
μέχρι τοῦδε δέν ἔχει ἐπιτευχθῆ. Ἐφόσον 
ἑκατομμύρια Ὀρθοδόξων πιστῶν, ὑπό τόν 
Μητροπολίτην Ὀνούφριον (συμφώνως 

πρός στατιστικήν τοῦ Ἰανουαρίου 2018 
ὠργανωμένων εἰς 12.069 ἐνορίας ὑπό 90 
Ἀρχιερεῖς καί ἀριθμούντων 12.283 κλη-
ρικούς, 251 Μονάς καί 4412 μοναχούς) 
ἠρνήθησαν νά μετάσχουν εἰς τήν διαδι-
κασίαν χορηγήσεως τῆς αὐτοκεφαλίας, 
διακόψαντες μάλιστα τήν εὐχαριστιακήν 
κοινωνίαν μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου. Ἐνῷ κατά τό παρελθόν τό ἐκκλη-
σιαστικόν πλήρωμα τῶν χωρῶν (Σερβίας, 
Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας, Πολω-
νίας, Ἀλβανίας, Τσεχίας καί Σλοβακίας), 
εἰς τάς ὁποίας ἐχορηγήθη αὐτοκεφαλία, 
ὑπῆρξεν ἡνωμένον.

Λυπούμεθα, διότι ἐπαληθεύθησαν αἱ 
ἀνησυχίαι, τάς ὁποίας εἴχομεν διατυπώ-
σει εἰς τήν τριμελῆ ἀντιπροσωπείαν τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Ἰούλιος 2018) 
καθώς καί κατά τήν προσωπικήν ἡμῶν 
συνάντησιν ἐν Κρήτῃ (Ὀκτώβριος 2018): 
Ἀντί εἰρηνεύσεως καί ἑνότητος τῶν Ὀρ-
θοδόξων τῆς Οὐκρανίας, ἐπαπειλεῖται 
ὁ κίνδυνος διασπάσεως τῆς ἑνότητος 
τῆς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδοξίας.

Αἱ προβλέψεις ὅτι ἡ παροῦσα διασά-
λευσις καί ὁ ἐμφανής διχασμός θά διαρ-
κέσουν ἐπ᾽ ὀλίγον καί ὅτι ὅλαι αἱ Αὐτο-
κέφαλοι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι τελικῶς 
θά ἀποδεχθοῦν τά γενόμενα, διά τούς 
γνωρίζοντας στοιχειωδῶς τήν ἱστορίαν 
τῶν ἐκκλησιαστικῶν σχισμάτων καί τήν 
ἀντοχήν τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, 
μόνον ὡς ἀβάσιμοι ἐκτιμήσεις δύνανται νά 
ἐκληφθοῦν. Ἀλλά καί αἱ καθησυχαστικαί 
ὑποθέσεις ἐνίων ὅτι τοῦτο ἴσως πραγματο-
ποιηθῆ τόν...ἑπόμενον αἰῶνα εἶναι μᾶλλον 
κυνικαί. Σοβαρά τραύματα μή ἐγκαίρως 
ἀντιμετωπισθέντα δέν θεραπεύονται ὑπό 
τοῦ χρόνου. Συνηθέστερον ἐπεκτείνονται 
καί ἐξελίσσονται εἰς ἀνιάτους πληγάς.

Ἡ διαμορφωθεῖσα σήμερον κατάστασις 
ἀπαιτεῖ νέας προσεγγίσεις καί ἐμπνευσμέ-
νας πρωτοβουλίας διά τήν προώθησιν τῆς 
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εἰρήνης ἐν Οὐκρανίᾳ, πρό πάντων δέ διά 
τήν διαφύλαξιν τῆς ἐπικινδύνως τρωθεί-
σης ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας. Πρός τήν 
κατεύθυνσιν αὐτήν πιστεύομεν ἀκραδά-
ντως ὅτι λύσιν ἀποτελεῖ ἡ καταφυγή εἰς 
τήν ἁγιοπνευματικήν συνοδικότητα, τήν 
τονισθεῖσαν περιτράνως ἐν Κρήτῃ: «Ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἐκφράζει τήν ἑνό-
τητα καί καθολικότητά της ἐν Συνόδῳ. Ἡ 
συνοδικότητα διαπνέει τήν ὀργάνωσιν, τόν 
τρόπον πού λαμβάνονται αἱ ἀποφάσεις 
καί καθορίζεται ἡ πορεία της» (Μήνυμα 
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, παρ. 1).

Οὐ παύομεν φρονοῦντες ὅτι μοναδι-
κῆς ἀξίας ἐπιτεύγματα τῶν Ὀρθοδόξων 
κατά τάς τελευταίας δεκαετίας ὑπῆρξαν 
οἱ Πανορθόδοξοι Συνάξεις τῶν Προκαθη-
μένων καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῇ ἀόκνῳ 
προσπαθείᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατρι-
αρχείου καί προσωπικῶς τῆς Ὑμετέρας 
Θειοτάτης Παναγιότητος. Στοιχοῦσα τῷ 
περί συνοδικότητος πνεύματι τῆς Ἁγίας 
καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ κατ᾽ Ἀλβανίαν 
Ὀρθόδοξος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἀ-
πευθύνει θερμήν παράκλησιν, ὅπως τό 
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀξιοποιοῦν 
τό κατ᾽ ἐξοχήν προνόμιον τοῦ συντονισμοῦ 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συγκαλέσῃ 
τό συντομώτερον δυνατόν Πανορθόδο-

ξον Σύναξιν ἤ Σύνοδον, προκειμένου 
νά προληφθῇ ὁ ἐμφανής κίνδυνος δη-
μιουργίας ὀδυνηροῦ Σχίσματος, ἀπει-
λοῦντος τήν ἀξιοπιστίαν τῆς Ὀρθοδοξίας 
καί τήν πειστικήν αὐτῆς μαρτυρίαν εἰς 
τόν σύγχρονον κόσμον.

Ἐκ βαθέων εὐχόμεθα καί ταπεινῶς 
δεόμεθα, ὅπως ὁ ἐν Τριάδι Θεός κατευ-
θύνῃ τά διαβήματα πάντων ἡμῶν πρός 
διασφάλισιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας. 
«Ὁ δέ Θεός τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς 
[καί ἡμᾶς] πάσης χαρᾶς καί εἰρήνης ἐν τῷ 
πιστεύειν, εἰς τό περισσεύειν ὑμᾶς [καί 
ἡμᾶς] ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος 
Ἁγίου» (Ρωμ. 15:13).

Ἐπί δέ τούτοις, ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς 
φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετά πάσης 
τιμῆς καί βαθυτάτης ἀγάπης ἐν Χριστῷ 
τῷ ἐπιφανέντι Θεῷ καί φωτίσαντι τόν 
κόσμον.

Ἐν Τιράνοις, 14 Ἰανουαρίου 2019

Τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος,
ἐλάχιστος ἐν Κυρίῳ ἀδελφός

(Ὑπογραφή)

† ὁ Τιράνων Ἀναστάσιος, πρόεδρος

Γιά τήν αἰωνιότητα
Ὅλα ὅσα παράγει αὐτός ὁ κόσμος, τά παράγει γιά τήν αἰωνιότητα. Ἡ ἀγάπη 

μας καί ἡ φιλία μας εἶναι ἀξεπέραστες στόν χρόνο, ὅπως καί ὁ κόσμος. Τά μάτια 
μας κάνουν λάθος, ὅταν μᾶς λένε πώς ὅλα περνᾶνε, ὅπως μᾶς ἐξαπατοῦν γιά 
τήν κίνηση τοῦ ἡλίου. Ὑπάρχει ἕνα περιβάλλον πνευματικό, ὅπου ὅλα ζοῦν καί 
κινοῦνται. Αὐτό τό περιβάλλον εἶναι σταθερό καί ἀκίνητο. Ὅλα ὅσα ἔζησαν στή 
γῆ, ζοῦν καί σήμερα σ᾽ αὐτό τό πνευματικό περιβάλλον. Ὅλα ὅσα ζοῦν σήμερα, 
θά ζοῦν αἰώνια σ᾽ αὐτόν τόν πνευματικό τόπο. Ἡ ἀγάπη καί ἡ φιλία δέν χάνο-
νται μέ τόν θάνατο, ἀλλά συνεχίζουν νά ὑπάρχουν σέ μιά πολύ πιό καθαρή καί 
ἔξοχη μορφή στόν ἄλλο κόσμο.                Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος (Βελιμίροβιτς)
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«Ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον 
μου ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με 
ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, 
ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν 
ζωήν» (Ἰωάν. 5, 24) «Μακάριοι...οἱ ἐν Κυρίῳ 
ἀποθνήσκοντες» (Ἀποκ. 14, 13).

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί μου Πατέρες 
καί μητέρες, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοί,

Μέγα ὄντως καί φοβερώτατον τό μυ-
στήριο πού μᾶς συγκέντρωσε σήμερα 
στήν Ἱερά ταύτη Μονή τῆς Παναγίας τῆς 
Μακαριωτίσσης: ἡ πρός Κύριον ἐκδημία, 
ὁ σωματικός θάνατος, τοῦ σεβαστοῦ καί 
πεφιλημένου γέροντος Νικοδήμου Ἱερο-
μονάχου καί Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς ταύτης.

Μέγα καί φοβερώτατον ὄντως μυστή-
ριον, διότι δέν δημουργήθηκε ἀπό τόν 
Θεό ἀλλά εἰσῆλθε στήν ἀνθρώπινη φύ-
ση σάν παράσιτο μετά τήν διάπραξη τῆς 
ἁμαρτίας τῶν Πρωτοπλάστων, μέ τήν ἀ-
νοχή καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ διά 
τοῦ θανάτου δέν παραμένει ἀθάνατο καί 
αἰώνιο τό κακό.

Μέγα καί φοβερώτατον, διότι κληρο-
νομεῖται σέ κάθε ἄνθρωπο λόγῳ τῆς ἀ-
σθενείας τῆς πεσμένης ἀνθρωπίνης φύ-
σεως. Μυστήριον ὄχι μέ τήν ἔννοια τῶν 
μυστηρίων διά τῶν ὁποίων μετέχουμε τῆς 

ἀκτίστου Χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀπό 
τήν ἄποψη ὅτι κατά τήν ὥρα του καί 
μετά ἀπό αὐτό γίνονται πράγματα, τά 
ὁποῖα δέν μπορεῖ νά συλλάβει ἡ λογική 
τοῦ ἀνθρώπου.

Μυστήριον μέγα καί φοβερώτατον, τό 
ὁποῖο ὡστόσο στόν κατάλληλο καιρό ὁ 
Θεός, μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του, 
ἔδωσε στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα νά 
τό καταργήσει.

Μυστήριον μέγα ἀπό τό ὁποῖο ἐλευ-
θερώνεται ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ διά τῶν 
μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας ἑνώνεται μέ τό 
ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Μυστήριον διά τοῦ ὁποίου πλέον μα-
καρίζονται ὅσοι ἔδειξαν ὑπομονή καί τή-
ρησαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί κράτη-
σαν σταθερή τήν πίστη τοῦ Ἰησοῦ, διότι 
μεταβαίνουν πλέον ἐκ τοῦ θανάτου εἰς 
τήν ἀληθινή ζωή.

Μυστήριον διά τοῦ ὁποίου πλέον μα-
καρίζονται οἱ ἐν Κυρίῳ ζῶντες καί ἀπο-
θνήσκοντες, ὅσοι ἔζησαν καί ἐκοιμήθησαν 
ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό γιά νά ἀναπαυ-
θοῦν ἀπό τούς κόπους τους, τά δέ ἐνά-
ρετα ἔργα τους νά τούς ἀκολουθοῦν στήν 
αἰώνια ζωή.

Τοῦτο τό μέγα καί φοβερώτατον μυστή-
ριον ψηλαφοῦμε σήμερα στό πρόσωπο τοῦ 
μακαριστοῦ, σεβαστοῦ καί πεφιλημένου 
γέροντος Νικοδήμου.

«ΕΚΛΕΪΣΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟ»*
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Τσεκούρα,

Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ ἐν τῷ Δομβῷ

* Ἐπικήδειος λόγος στόν μακαριστό Γέροντα Νικόδημο [Ζιαμπάρα], (ι† 17.4.2019), Καθηγού-
μενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μακαριωτίσσης στή Δομβραίνα Θηβῶν.

Σημ. «Π»: Ὁ μακαριστός Γέροντας Νικόδημος ἀπεστρέφετο τήν προβολή. Ἐφήρμοζε τό «λάθε 
βιώσας», γι᾽ αὐτό καί ἡ κοίμησή του πέρασε ἀπαρατήρητη ἀπό τά ἐκκλησιαστικά «Πρακτορεῖα 
Εἰδήσεων». Τώρα πού εὑρίσκεται ἐν χώρᾳ ζώντων καί ἐν τόπῳ ἀναπαύσεως δέν κινδυνεύει νά 
βλαβεῖ ἀπό ἐγκωμιαστικούς λόγους.
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Ἐντεῦθεν τῶν βαρυπενθούντων Πατέ-
ρων καί Μητέρων καί ἀδελφῶν ἡ σύναξις. 
Ἐντεῦθεν οἱ στεναγμοί καί τά δάκρυα, 
ἐντεῦθεν τῶν πνευματικῶν του τέκνων 
καί τῶν πιστῶν ἡ συρροή καί τό μέγα 
πένθος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἡ συγκίνηση, ἀλλά κυρίως ἡ πνευματι-
κή ἀσθένεια καί ἀδυναμία μου, ἐμποδίζουν 
τή γλώσσα, ἐξασθενοῦν τήν διάνοια καί 
παρακωλύουν τήν ἔκφραση λόγων ἐπα-
ξίων, λόγων ἐξοδίων, οἱ ὁποῖοι ἁρμόζουν 
στόν μακαριστό Γέροντα. Εἶναι πολλοί 
ἄλλοι ἱκανότεροι ἐμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐγνώ-
ρισαν ἐγγύτερα τόν μακαριστό Γέροντα, 
ἀλλά κυρίως ἔχουν ζωή ἀνάλογη μέ τό 
πνευματικό του ἀνάστημα, οἱ ὁποῖοι καί 
θά καταθέσουν λόγους καταλλήλους καί 
ἐπαξίους τῆς πορείας του. Ὁ ὁμιλῶν ὑπα-
κούοντας εὐλαβῶς στήν ἐντολή τήν ὁποία 
μοῦ ἀνέθεσε ἡ εὐμένεια τῆς ὑμετέρας ἀ-
γάπης, Σεβασμιώτατε, θά προσπαθήσω νά 
ψελλίσω ἐκ μέρους καί τῶν Μοναχῶν τῆς 
Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἕνα ὕστατο χαῖρε 
πρός τόν μακάριον Γέροντα Νικόδημο, ὁ 
ὁποῖος σήμερα πορεύεται τήν ὁδό τῆς 
αἰωνίου ἀναπαύσεως πλήρης ἐναρέτου 
ζωῆς καί ἀγαθῶν ἔργων.

Πενθηφόρος ὁμήγυρις,
ὁ Μακαριστός Γέροντας Νικόδημος μέ 

τήν ζωή καί τήν κοίμησή του ἐκλέϊσε τόν 
Ὀρθόδοξο Μοναχισμό καί μᾶς ἄφησε ἄρι-
στο παράδειγμα πρός μίμηση. Γεννηθείς 
στήν Ναύπακτο Αἰτωλοακαρνανίας στίς 
7 Φεβρουαρίου τοῦ 1936 σέ νεαρή ἡλικία 
πυρπολούμενος ἀπό τόν θεῖο ἔρωτα πα-
ραδίδεται στά χέρια τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ. 
Σέ ἡλικία 28 ἐτῶν κείρεται μοναχός στήν 
Ἱερά Μονή Προυσοῦ. Ἡ τέλεια ἀφιέρωσή 
του στόν Χριστό τόν ὁδηγεῖ στήν κατά 
τό δυνατόν ἀκριβή τήρηση τῶν ἐντολῶν 
Του, ὅπως αὐτές ἐκφράστηκαν καί κα-
τεγράφησαν στήν Ἁγία Γραφή καί στήν 
Ἱερά τῆς Ἐκκλησίας Παράδοση. Ἡ γνώση 

τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί ἡ πιστή ἐ-
φαρμογή του, ἀποτελοῦν πλέον τόν πό-
θο καί στόχο τῆς ζωῆς του, μέ μοναδικό 
σκοπό τήν ἀπόκτηση τῆς θείας Χάριτος. 
Προμετωπίδα του σέ κάθε ἐνέργεια εἶναι 
ἡ ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου ὅτι «ὁ ἔχων τάς 
ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος 
ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με. Ὁ δέ ἀγαπῶν με ἀ-
γαπηθήσεται ὑπό τοῦ Πατρός μου, καί 
ἐγώ ἀγαπήσω αὐτόν καί ἐμφανίσω αὐτῷ 
ἐμαυτόν».

Κοινοβιάζει στήν Ἱερά Μονή Παρακλή-
του καί μαθητεύει κοντά στούς ὁσίους 
Γέροντες τῆς Μονῆς, Χερουβείμ, Ἰγνάτιο 
καί Ἀθηναγόρα. Διακρίνεται γιά τήν κα-
θαρότητα τοῦ βίου καί τήν ἀρετή του καί 
χειροτονεῖται διάκονος καί πρεσβύτερος. 
Σύντομα ἀναλαμβάνει καί τά βαρύτατα 
καθήκοντα τοῦ πνευματικοῦ πατρός.

Ὑπηρετεῖ στήν Ἱερά Μητρόπολη Ὕ-
δρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, ὡς ἐφημέριος 
καί πνευματικός τόσο τῶν πιστῶν, ὅσο 
καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μηνᾶ Αἰγίνης. 
Γύρω του συγκεντρώνονται πνευματικά 
τέκνα πού ποθοῦν τόν βίο τῆς ἀσκήσε-
ως καί τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἀφιερώσεως 
στόν Θεό.

Σέ ὥριμη ἡλικία, ἔχοντας ἀνδρωθεῖ 
πνευματικά, ἔρχεται στήν Ἱερά μας Μη-
τρόπολη καί μέ πνευματικά του τέκνα 
ἀναλαμβάνει τήν ἐπάνδρωση τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Παναγίας τῆς Μακαριωτίσσης στήν 
ὁποία μέχρι σήμερα διατελεῖ γιά 27 ὁλό-
κληρα χρόνια Ἡγούμενος καί Πνευματι-
κός Πατήρ.

Ἡ ζωντανή πνοή τῆς ἀκτινοβολούσης 
παρουσίας του γίνεται παντοῦ αἰσθητή. Ἡ 
Μονή, ἡ ὁποία ὑπέφερε ἀπό λειψανδρία, 
ἀναγεννᾶται. Ἀνακαινίζονται ἐρειπωμένα 
κτήρια καί δημιουργεῖται νέα εὐρύχωρη 
πτέρυγα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν. 
Τό Μοναστήρι τῆς Παναγίας ἀναδεικνύ-
εται πόλος ἕλξης καί ἑστία πνευματική 
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γιά τόν κουρασμένο σύγχρονο ἄνθρωπο. 
Νέα πνοή ἐμφυσᾶται στήν θρησκευτική 
ζωή τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Κάτω ἀπό τό πετραχήλι του στό μυ-
στήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ἔρχο-
νται καί ἀναπαύονται χιλιάδες χριστια-
νοί, οἱ ὁποῖοι μέ τήν διακριτικότητα καί 
τό διορατικό του χάρισμα ἀναγεννῶνται 
πνευματικά καί λαμβάνουν δυνάμεις γιά 
τήν περαιτέρω πορεία τους. Δροσίζονται 
ἀπό τήν ἀγάπη του μέσα στόν καύσωνα 
τῆς περιρρέουσας ἀποστασίας.

Σάν μέ ἀόρατα νήματα κρατᾶ κοντά 
του τίς καρδιές καί συνετά τίς στρέφει 
ὄχι σέ ἄνθρωπο, ἀλλά στόν Θεάνθρωπο 
Χριστό, μέ ἔξοχη δεξιοτεχνία στή διακο-
νία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ μυστηρίου. Φλέ-
γεται διά τήν ἀναβίωση τοῦ μοναχισμοῦ 
μέ σκοπό νά ριχτοῦν ἅγιες δυνάμεις στόν 
ἀγώνα γιά τήν μετάνοια καί τή σωτηρία 
τῶν ἀνθρώπων.

Ζηλωτής τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως πονᾶ 
καί θλίβεται γιά τά ρεύματα τῆς πλάνης, 
τῆς ἀνηθικότητος καί τῆς βαβυλωνίου 
συγχύσεως πού κατακλύζουν τήν ἐποχή 
μας. Ἀγωνιᾶ γιά τήν μεταλαμπάδευση 
τῆς μόνης ἀληθινῆς πίστεως, πού σώζει 
τόν ἄνθρωπο.

Μέ τά λόγια του, ἀλλά κυρίως μέ τήν 
ὁσιακή ζωή καί παρουσία του, μεταγγί-
ζει ζωή ἀληθινή, ἐν Χριστῷ Ζωή, στούς 
ἀδελφούς τῆς Μονῆς, στά πνευματικά 
του τέκνα καί σέ ὅλους ἐκείνους πού τόν 
συναναστρέφονται.

Ἔχει συνείδηση πώς ἡ ζωή αὐτή εἶναι 
σύντομη καί ταυτόχρονα πώς ἡ ἀξία της 
εἶναι τεράστια. Σύντομη διότι, ὅπως συ-
χνά ἔλεγε, δέν διαρκεῖ περισσότερο ἀπό 
πέντε λεπτά, ἀλλά καί τεράστια ἡ ἀξία 
της, διότι ἀπό αὐτήν ἐξαρτᾶται ἡ θέση 
μας στήν αἰωνιότητα.

Μέ ὑπομονή καί καρτερία ἀντιμετωπίζει 
τό τελευταῖο διάστημα τόν προσωπικό 

Γολγοθά τῆς ἀσθενείας του. Τώρα εἶναι 
ἡ περίοδος τῆς τελευταίας καθάρσεως, 
ἔλεγε, παρηγορώντας καί ἐνθαρρύνοντας 
ὅσους τόν ἐπισκέπτονταν. Οἱ τελευταῖοι 
λόγοι του ὑποθῆκες ζωῆς γιά τόν καθέ-
να μας.

Ἐγκλείεται στό ταπεινό καί ἀπέριττο 
κελλί του, ἐγκαταλείπεται μέ ἐμπιστοσύ-
νη στά χέρια τοῦ Κυρίου, πού ἐπόθησε 
ἀπό τήν νεότητά του, καί ἀφοσιώνεται 
ὁλοκληρωτικά στήν προσευχή καί τήν 
κοινωνία μαζί Του.

Κλείνει γιά τελευταία φορά τά μάτια 
του εἰρηνικός καί πλήρης ἡμερῶν ἀνά-
μεσα στά πνευματικά του τέκνα πού 
τόσο ἀγάπησε. Μεταφυτεύεται σήμερα 
ὡς ἐλαία κατάκαρπος «ἔνθα οὐκ ἔστι 
πόνος οὐ λύπη οὐ στεναγμός ἀλλά ζωή 
ἀτελεύτητος».

Στό πρόσωπό του συναντήσαμε ὅλοι 
μας, σέ ἕνα ἁρμονικώτατο σύνολο, τήν 
πραότητα μέ τήν χριστιανική αὐστηρότητα, 
τήν ἁγιότητα τοῦ βίου, τό βαθύτατα ἐκκλη-
σιαστικό φρόνημα, τόν σεβασμό πρός τούς 
Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἁγνότητα 
τῆς συνειδήσεως, τήν ἀφοσίωση στήν ἀρ-
χαία παράδοση, τήν ταπεινοφροσύνη καί 
τήν ἐγκράτεια, τήν ἀδιάλειπτο προσευχή 
καί νηστεία, τόν ἔνθεο ζῆλο μέ τήν ἀφο-
σίωση καί αὐτοθυσία στό καθῆκον, τήν 
βαθειά χριστιανική πίστη, τήν χρηστότητα 
καί τήν ἀγαθωσύνη. Ἡ παρουσία του στήν 
Τοπική μας Ἐκκλησία ἦταν ἐπωφελής καί 
ἀσκανδάλιστη. Αἰσθανόμαστε εὐεργετη-
μένοι καί εὐγνώμονες πού τόν γνωρίσαμε 
καί συναναστραφήκαμε μαζί του.

Ταπεινῶς εὐχόμεθα νά πορευθεῖ ἐν εἰρή-
νῃ ἀπό τήν σκιά τῆς παρούσης ζωῆς στήν 
ἀλήθεια, ἀπό τήν ἀπάτη καί τόν θόρυβο 
στά οὐράνια ἀγαθά «ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε 
καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη».

Νά ἀπολαύσει στήν ἀληθινή πατρίδα 
μας τόν μισθό τῶν κόπων του, τίς ἀμοι-
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ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ;

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

ΚΑΡΥΑΙ Τῌ 9ῃ/22ᾳ Ἀπριλίου 2019

Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμά-

των κ. Μιχαὴλ Καλογήρου καὶ Βουλευ-
τὰς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου εἰς 
Ἀθήνας

Ἐξοχώτατοι Κύριοι,

Διά τοῦ παρόντος ἱεροκοινοσφραγί-

Τό ὑπερωκεάνιο τοῦ Θεοῦ

Κάποτε ἕνας ναυτικός βρέθηκε ναυαγός σ᾽ ἕνα ἀκατοίκητο τροπικό νησί 
μόνος κι ἔρημος. Μέ πολλούς κόπους, χωρίς ἐργαλεῖα, ἐργαζόμενος μόνο μέ τά 
χέρια του, κατάφερε νά φτιάξει μιά ξύλινη καλύβα, γιά νά μπορέσει νά προστα-
τευτεῖ κατά τήν περίοδο τῶν βροχῶν.

Πράγματι εἶχε μόλις τελειώσει τήν καλύβα, ὅταν ἄρχισε νά βρέχει ἀστα-
μάτητα. Ὅμως τήν δεύτερη κιόλας μέρα ἕνας κεραυνός ἔκαψε τήν καλύβα του 
καί τήν ἔκανε στάχτη. Ὁ ναυαγός, πού πρῶτα δόξαζε τόν Θεό γιά τή σωτηρία 
του, τώρα ἀναλύθηκε σέ δάκρυα. «Γιατί, Θεέ μου», ἄρχισε νά λέει καί νά παρα-
πονιέται γιά τήν καταστροφή. Κι ἐνῶ ἡ ἀπελπισία πλημμύριζε τήν καρδιά του, 
ἄκουσε ἀπό τό πέλαγος τό σφύριγμα ἑνός μεγάλου πλοίου. Σέ λίγο μιά βάρκα 
ἦταν στήν παραλία. «Πῶς μέ βρήκατε σέ τούτη τήν ἐρημιά;» τούς ρώτησε. «Εἴ-
δαμε, τοῦ εἶπαν, τό σινιάλο τοῦ καπνοῦ ἀπ᾽ τήν φωτιά πού ἄναψες»!

῞Οταν, λοιπόν, βλέπεις τά ὄνειρα, τίς ἐπιδιώξεις καί τά ἔργα σου κάποιες 
φορές νά γίνονται στάχτη κι ἀποκαΐδια, μήν ἀπελπίζεσαι. Περίμενε καί θά προ-
βάλει ἀνέλπιστα τό ὑπερωκεάνιο τοῦ Θεοῦ.

βές τοῦ καθήκοντος καί τά ἔπαθλα τῶν 
βεβιωμένων. Ἡ Παναγία μας ἡ Μακαριώ-
τισσα, τήν ὁποία ὑπηρέτησε στό Μονα-
στήρι της, νά τόν συνοδεύσει στήν αἰώνια 
κατοικία του, οἱ δέ ἀδελφοί τῆς Μονῆς 
νά παραμείνουν ἑνωμένοι ἀκολουθώντας 
τά χνάρια τῆς εὐλογημένης πορείας πού 
ἐκεῖνος ἀκολούθησε μπροστά τους. Καί 
καθώς, ὅταν ζοῦσε, ἀγαποῦσε, ἐνδιαφε-

ρόταν, ἐφρόντιζε γιά τά πνευματικά του 
τέκνα καί τώρα εὑρισκόμενος πλησίον 
τοῦ ἐπουρανίου Πατρός νά προσεύχεται 
γιά ὅλους μας.

Σεβαστέ μας Γέροντα Νικόδημε,
ἄς εἶναι αἰωνία σου ἡ μνήμη.
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στου ἡμῶν γράμματος ἐπιθυμοῦμεν νὰ 
θέσωμεν ὑπ' ὄψιν Ὑμῶν τὰ κάτωθι:

Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἐπληρο-
φορήθημεν τὰς σχεδιαζομένας μεταβο-
λὰς τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, μὲ τὰς ὁποί-
ας καταργοῦνται τὰ ἄρθρα 198, 199 καὶ 
201, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν κακόβου-
λον βλασφημίαν, τὴν καθύβρισιν θρη-
σκευμάτων καὶ τὴν περιΰβρισιν νεκρῶν, 
ἀντιστοίχως.

Ἡ προτεινομένη κατάργησις τῶν 
ἀνωτέρω ἄρθρων θὰ ἔχη σοβαρὰς ἀρ-
νητικὰς συνεπείας εἰς τὴν κοινωνικὴν 
ζωὴν καὶ τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, 
ὁδηγοῦσα πολλάκις εἰς τὴν ἀπευ-
κταίαν χρῆσιν τῆς αὐτοδικίας, ἐλλεί-
ψει ποινῆς ὑπὸ τοῦ Νόμου. Ὡσαύτως, 
ἡ ἱστορία καὶ ἡ Ὀρθόδοξος παράδοσις 
τοῦ ἔθνους μας ἐπιτάσσουν τὸν σεβα-
σμὸν τοῦ νεκροῦ ἀνθρωπίνου σώματος, 
ἔστω καὶ ἐὰν τοῦτο ἀνήκη εἰς ἐχθρούς 
τῆς πατρίδος.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς 
παρέδωσε τὸν χρυσοῦν κανόνα καὶ θε-
μέλιον λίθον διὰ τὴν εἰρήνην τῶν κοινω-
νιῶν καὶ τὴν ἁρμονικὴν συμβίωσιν τῶν 
ἀνθρώπων, μὲ τὴν ρῆσιν «ὃ σὺ μισεῖς 
ἑτέρῳ μὴ ποιήσῃς», διδάσκων οὕτως καὶ 
τὸν σεβασμὸν εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον, 
τὸν ὁποῖον ἔχουν υἱοθετήσει καὶ αἱ νο-
μοθεσίαι πλείστων χωρῶν. Ὅταν ὁ σεβα-
σμὸς οὗτος ἐξαφανισθῆ διὰ τῆς πλήρους 
ἀσυδοσίας ὅσων προσβάλλουν τὰς θρη-
σκευτικάς πεποιθήσεις τῶν συνανθρώ-
πων των, αἱ ὁποῖαι διὰ πλείστους ἐξ 
αὐτῶν εἶναι ὅ,τι ἱερώτερον καὶ προσφι-
λέστερον ἔχουν, ἀσφαλῶς ἡ κοινωνία 
μας θὰ δεχθῆ πλῆγμα εἰς τὰ θεμέλια 
αὐτῆς.

Διερωτώμεθα, ποία ἀνάγκη ἐπιβάλ-
λει τὰς προτεινομένας ἀλλαγὰς εἰς 
τὴν Ὀρθόδοξον πατρίδα μας, εἰς και-
ροὺς μάλιστα ἐξάρσεως τῆς θρησκευτι-

κῆς βίας. Ζητεῖται εἰς τὸ ἑξῆς νὰ ὑβρί-
ζεται καὶ νὰ βλασφημῆται ὁ Θεὸς καὶ ἡ 
Ἐκκλησία ἢ νὰ προσβάλλωνται ἐλευθέ-
ρως οἱ νεκροὶ καὶ οἱ τάφοι, χωρὶς τὸν 
κίνδυνον ἐπιβολῆς ποινικῶν κυρώσεων; 
Μήπως τελικῶς ἐπιδιώκεται ἡ ἀπο-
ξήλωσις τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν τοῦ 
Ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Ἐν τέλει, ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν προ-
καλεῖ ἡ προτεινομένη ψήφισις ὑπὸ τῆς 
Βουλῆς τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικος ὡς 
ἑνιαίου, χωρὶς δηλαδὴ νὰ δίδεται ἡ 
δυνατότης καταψηφίσεως ὡρισμένων 
ἄρθρων του. Διατὶ προτιμᾶται αὐτὴ ἡ 
διαδικασία ψηφίσεως εἰς ἕνα νομοθέ-
τημα ὑψίστης σημασίας διὰ τὴν ὁμαλὴν 
κοινωνικὴν συμβίωσιν καὶ εἰρήνην, ὅπως 
εἶναι ὁ Ποινικὸς Κῶδιξ; Εἶναι δυνατὸν 
νὰ ἐφαρμόζεται τοιαύτη μεθόδευσις εἰς 
τὸ Κοινοβούλιον τῆς πατρίδος μας;

Ἀπευθυνόμενοι πρὸς πάντας Ὑμᾶς, 
ἐπισημαίνομεν τὴν ἀδήριτον ἀνάγκην νὰ 
διαφυλάξωμεν, κατὰ τὴν σύγχρονον ταύ-
την ἐποχήν, μὲ ὅλας μας τὰς δυνάμεις 
ὅλα ὅσα μᾶς ἐκληρονόμησεν ἡ Ὀρθόδο-
ξος Παράδοσις τῆς πατρίδος μας.

Παρακαλοῦμεν λοιπὸν θερμῶς 
ὅπως συμβάλετε εἰς τὴν ἀποτροπὴν 
τῶν ἐπικειμένων δυσμενεστάτων συ-
νεπειῶν, μὲ τὴν διατήρησιν τῶν διατυ-
πώσεων τῶν ἐν λόγῳ ἄρθρων ἐπακριβῶς 
ὡς ἔχουν ἢ τουλάχιστον παρέχοντες τὸ 
δικαίωμα ψηφίσεως ἑνὸς ἑκάστου ἄρ-
θρου κεχωρισμένως, δίδοντες οὕτω τὴν 
δυνατότητα εἰς ἕκαστον ἐκπρόσωπον 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου νὰ ἐκφρά-
ση ἐλευθέρως τὴν ἄποψίν του, αἰρόμε-
νος εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων.

Ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ πα-
ράκλησις ἡμῶν θὰ τύχη τῆς δεούσης 
προσοχῆς πάντων Ὑμῶν καὶ εὐχόμενοι 
ὁ Κύριος νὰ χαρίση εἰρήνην εἰς τὴν Ὀρ-
θόδοξον πατρίδα ἡμῶν, εἰς δὲ τὸ πολυ-



AP. 125

12

Ἡ «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία», 
καί ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», 
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς, 
διοργάνωσαν καί πραγματοποίησαν τό 
Σάββατο 18 Μαΐου 2019 στό Στάδιο 
Εἰρήνης καί Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) Ἡμερίδα μέ 
θέμα: «Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέναντι στή 
σύγχρονη ἄρνηση».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Πειραιῶς κήρυξε τήν ἔναρξη τῆς ἡμερί-
δας καί ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὑφίσταται 
ἀναγκαιότης ἀλλαγῆς τοῦ συνταγματι-
κοῦ πλαισίου σχέσεων Ἐκκλησίας – Πο-
λιτείας, ἰσχύοντος τοῦ ἄρθρου 13 περί 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στήν Ἑλλάδα; 
Μῦθοι καί Παρανοήσεις».

Ὁ κ. Γεώργιος Ἀποστολάκης, Ἀρε-
οπαγίτης, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία μέσα σέ μιά ῾῾θρησκευτι-
κά οὐδέτερη᾽᾽ πολιτεία. Συνέπειες».

Ὁ κ. Γεώργιος Δ. Ποταμιάς, Σύμ-
βουλος Ἐπικρατείας, ἀνέπτυξε τό θέμα: 
«Ὁ Γάμος καί ἡ Οἰκογένεια σύμφωνα μέ 
τό ἄρθρο 21 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγμα-
τος».

Ὁ Ἀρχιμ. π. Παῦλος Δημητρακό-
πουλος, θεολόγος - συγγραφέας, Διευ-
θυντής Γραφείου Αἱρέσεων & παραθρη-
σκειῶν Ἱ.Μ.Πειραιῶς, ἀνέπτυξε τό θέμα: 
«Οἰκουμενισμός: νεώτερες ἐξελίξεις ἀπό 
τή Σύνοδο τῆς Κρήτης μέχρι σήμερα».

Ὁ κ. Ἀνδρέας Μπλάνος, Ὑπ/γος 
(ἐ.ἀ.), πρώην Δ/ντής Διεθνῶν Σχέσεων 

ΓΕΕΘΑ καί δημοσιογράφος τοῦ Ἀχελῶος 
TV, ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό Μακεδονικό 
ζήτημα. Παρελθόν, παρόν καί μέλλον» 
καί

Ὁ κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος 
- συγγραφέας ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τό 
οὐκρανικό ζήτημα ὡς μεῖζον ἐκκλησι-
αστικό καί ἐκκλησιολογικό πρόβλημα. 
Προτάσεις».

Ἡ ἡμερίδα διεξήχθη ὑπό τήν προε-
δρία τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν πρωτοπρ. Γεωργίου 
Δ. Μεταλληνοῦ καί κατέληξε στά πα-
ρακάτω Πορίσματα:

• Ἡ Ὀρθοδοξία, δηλ. ἡ ὀρθόδο-
ξη πίστη καί ζωή, ὅπως βιώνεται στήν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί μάλιστα στήν 
ἱστορική της σάρκα, τή ρωμαίϊκη, ἑλλη-
νορθόδοξη παράδοση, στέκεται κριτικά 
ἀπέναντι στίς μεθοδευμένες ἐπιθέσεις 
τῆς Νέας Τάξεως πού ἀρνεῖται τήν ἰδιο-
προσωπία τοῦ ἔθνους μας καί στοχεύει 
στήν εὐρύτερη ἀποδόμηση τῆς κανονι-
κῆς δομῆς καί τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων 
τῆς Ἐκκλησίας στά πλαίσια τῆς ἀντιχρί-
στου ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιοποιήσεως. 
Ἡ Ὀρθοδοξία μέ εἰλικρίνεια, χωρίς φόβο 
καί ὑπεκφυγές δίδει σαφεῖς καί διαυγεῖς 
ἀπαντήσεις σέ ὅσα τεκταίνονται μέ τήν 
καθοδήγηση τοῦ ξένου παράγοντα μέσα 
καί ἔξω ἀπό τήν πατρίδα μας, μέ σκοπό 
τήν ἀφύπνιση καί ἐγρήγορση τῶν ὀρθο-
δόξων. Ἔτσι :

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΝΗΣΗ
Πορίσματα Ἡμερίδος

εύθυνον ἔργον Ὑμῶν ἐνίσχυσιν καὶ φω-
τισμόν, διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει

Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι
τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν
τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω

UUUUUUUUUUUU
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1. Εἶναι ἀδικαιολόγητη ἡ ἐμμονή 
τῶν κρατούντων ὅλου τοῦ πολιτικοῦ 
φάσματος γιά τροποποίηση τῶν σχέσε-
ων Κράτους ‒ Ἐκκλησίας στά πλαίσια 
τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, 
ἀπό τή στιγμή πού εἶναι ἤδη διακριτοί 
οἱ ρόλοι Ἐκκλησίας - Πολιτείας καί τό 
κράτος νομοθετεῖ ἐρήμην ἤ καί ἐναντίον 
τοῦ δόγματος καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ἐξάλλου ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευ-
τικῆς συνειδήσεως, πού προκύπτει ἀπό 
τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τίς εὐαγγελικές 
ἀρχές τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀν-
θρώπου, προστατεύεται ἀπό τό ἄρθρο 
13. Πίσω ἀπό τόν λεγόμενο χωρισμό 
Ἐκκλησίας ‒ Πολιτείας ὑποκρύπτε-
ται ἕνας «κρυφός διωγμός», πού στο-
χεύει στό μαρασμό τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἀληθινή μεταρρύθμιση τοῦ κράτους δέν 
εἶναι ὁ χωρισμός Κράτους ‒ Ἐκκλησίας, 
ἀλλά ἡ ἀντιμετώπιση τῆς γραφειοκρατί-
ας, τῆς κομματοκρατίας καί τῆς ἠθικῆς 
διαφθορᾶς. 

2. Στήν ἐκκλησιαστική μας Παράδο-
ση ἡ Ἱερωσύνη καί Βασιλεία ὡς ἰσότιμες 
συνεργάζονται γιά τό καλό τῶν πολιτῶν. 
Μέ τήν ἐθνική παλιγγενεσία ἐπανασυν-
δέεται Ἔθνος καί Ἐκκλησία. Τό κράτος 
διοικήθηκε μέ τούς νόμους τοῦ Βυζαντί-
ου (τοῦ Ρωμαίϊκου), καί ὅλα τά Συντάγ-
ματα, ἐπιβεβαιώνοντας τήν ἐπιθυμία τῶν 
Ἑλλήνων νά εἶναι στενά συνδεδεμένοι μέ 
τήν Ἐκκλησία, πανηγυρικά καθιέρωναν 
στήν προμετωπίδα τους τήν ἐπίκληση 
στήν Ἁγία Τριάδα. Τό ἄρθρο 3 καθιερώ-
νει δύο παράλληλα συστήματα σχέσεων 
Κράτους Πολιτείας πού εἶναι ἔτσι ρυθ-
μισμένες, ὥστε δέν ἔχουν ἀνάγκη ἐπα-
νακαθορισμοῦ: Ἕνα σύστημα σχέσεων 
μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἕνα 
σύστημα ὁμοταξίας μέ τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο. Ἡ προτεινόμενη τροπο-
ποίηση τοῦ ἄρθρου 3 βάζει τό θεμέλιο 

χωρισμοῦ Κράτους - Ἐκκλησίας καί μαζί 
μέ τήν προσθήκη περί «θρησκευτικῆς 
οὐδετερότητος» θά ἐπιφέρει μιά ἄλλη 
ἑρμηνεία τῆς ἐννοίας τῆς «ἐπικρατούσης 
θρησκείας». Μέ τήν νομοθεσία πού θά 
ἀκολουθήσει θά ἐπιχειρηθεῖ μιά ἀπο-
εκκλησιαστικοποίηση τῆς δημόσιας 
ζωῆς καί τοῦ Ἔθνους.

3. Σ’ αὐτό τό πλαίσιο τῆς ἀποδο-
μήσεως τῶν θεμελίων τοῦ ἔθνους μας 
ἐντάσσεται καί ἡ ἀπάλειψη ἀπό τό 
ἄρθρο 21 τῆς φράσεως ἡ «οἰκογένεια» 
ἀποτελεῖ τό «θεμέλιο τῆς συντήρησης 
καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους». Τό ἄρ-
θρο αὐτό λειτουργεῖ προστατευτικά καί 
ἐγγυᾶται τόν πυρήνα τῶν διατάξεων τοῦ 
Ἀστικοῦ δικαίου γιά τόν γάμο καί τήν 
οἰκογένεια. Ὑπό νομική ἀλλά καί ὑπό 
φιλοσοφική - κοινωνιολογική ἔννοια ὁ 
γάμος εἶναι θεσμός ὑπό τήν ἔννοια τῆς 
ὑπαγωγῆς δύο ἑτεροφύλων προσώπων 
σέ μιά ἕνωση, καί λόγῳ τῆς ἀξίας του, 
τοῦ παρέχεται ἰδιαίτερη προστασία. Τό 
δέ οἰκογενειακό δίκαιο ἔχει χαρακτῆρα 
ἐθνικό, διότι ἐπηρεάζεται ἀπό τά ἤθη 
καί τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ καί ἔχει 
δεχθεῖ ἔντονη τήν ἐπίδραση τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας κατά τή διαμόρφωσή 
του.

Ἀπό τό 1982 καί μετά, εἰσάγεται μέ 
σειρά νόμων ὁ πολιτικός γάμος, τό συ-
ναινετικό διαζύγιο, τό σύμφωνο συμβι-
ώσεως κατ᾽ ἀρχάς διαφορετικοῦ φύλου 
καί στή συνέχεια ὁμοφυλοφίλων προ-
σώπων καί ἄλλες ἀλλαγές στό νομικό 
καθεστώς προστασίας τοῦ γάμου. Τό 
Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας βασισμένο 
στό ἄρθρο 21 ἔπαιξε διαχρονικά κατα-
λυτικό ρόλο στήν προστασία τοῦ γάμου 
καί τῆς οἰκογένειας καί δή τῆς πολύτε-
κνης. Προκειμένου νά προστατεύσει τό 
δικαίωμα ἐλευθερίας συνάψεως γάμου, 
σέ ἀπόφασή του μιλάει γιά τό «θεσμό 
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τοῦ γάμου ὡς ἠθικοῦ καί πνευματι-
κοῦ δεσμοῦ... πρός πραγμάτωση κοινοῦ 
βίου» καί τήν ὀφειλομένη ἀπό τό νόμο 
προστασία τῆς οἰκογένειας. Μέ ἄλλες 
ἀποφάσεις του ἔκρινε ὡς ἀντισυνταγμα-
τικές διατάξεις πού θέσπιζαν δυσμενῆ 
φορολογική ἐπιβάρυνση τῶν ἐγγάμων, 
ἀπαγόρευση διπλῆς καταβολῆς οἰκο-
γενειακοῦ ἐπιδόματος στούς συζύγους. 
Ἐπίσης ἔκρινε ὡς ἀντισυνταγματική τή 
μή χορήγηση τῆς ἰσόβιας σύνταξης τῆς 
θανούσης πολύτεκνης μητέρας στόν ζῶ-
ντα σύζυγο, ἐπικαλούμενο τήν προστα-
σία τοῦ Συντάγματος γιά τήν πολύτεκνη 
οἰκογένεια. Ἀκόμη λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν 
τό δημογραφικό πρόβλημα, τό ΣτΕ προ-
στάτευσε μέ ἀποφάσεις του τήν παιδική 
ἡλικία καί τή μητρότητα. Πιστεύουμε ὅτι 
καί μετά τίς καταπληκτικές ἀποφάσεις 
γιά τόν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μα-
θήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τό ΣτΕ θά 
παραμείνει πυλώνας δημοκρατίας καί 
προστασίας τῶν θεμελίων τοῦ Ἔθνους.

4. Φοβερές συνέπειες ἀκολουθοῦν 
τή Σύνοδο τῆς Κρήτης. Μέ τόν τρόπο 
συγκροτήσεώς της καί τίς ἀποφάσεις 
της τραυματίστηκε ἡ πανορθόδοξη 
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, πρός ὄφελος 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μετά τή Σύνοδο 
αὐτή ἀλλοιώνεται τό Συνοδικό σύστη-
μα καί ἀναπτύσσεται ἡ νέα οἰκουμε-
νιστική θεωρία τοῦ «Πρώτου ἄνευ 
ἴσων». Ἀκολουθοῦν διαιρέσεις, θυελ-
λώδεις ἀντιδράσεις ἐπισκόπων, μονῶν, 
κληρικῶν, ἀλλά καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ γιά 
ὅσα ἔγιναν στή Σύνοδο. 

 Ἀπό πλευρᾶς τῶν συντελεστῶν τῆς 
Συνόδου γίνονται προσπάθειες:

α) Προβολῆς τῆς Συνόδου τῆς Κρή-
της ὡς μεγάλου γεγονότος.

β) Μέσῳ τῆς ὕλης τοῦ μαθήματος 
τῶν θρησκευτικῶν γίνεται προπαγάνδα 
ὑπέρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν ἀπο-

φάσεων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. 
γ) Γίνεται προσπάθεια νά γίνουν 

ἀποδεκτές ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος οἱ ἀπο-
φάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.

δ) Μέ τίς ἀποφάσεις της ἡ Σύνοδος 
τῆς Κρήτης συνεργεῖ στήν παγκόσμια 
ἐξάπλωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Λύση γιά τά ἀδιέξοδα, πού δημι-
ουργήθηκαν, ἀποτελεῖ ἡ σύγκληση 
Πανορθοδόξου Συνόδου γιά τήν κα-
ταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς 
Συνόδου τῆς Κρήτης.

5. Ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονί-
ας μας ἀποδεικνύεται εὔκολα ἀπό τίς 
ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές, ἀπό τήν ἑλ-
ληνική γλῶσσα καί τά ἔθιμα τῶν Μακε-
δόνων, ἀπό τά ἱστορικά της ὅρια ὅπως 
διαμορφώθηκαν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Φι-
λίππου τοῦ Β΄ καί ἀπό τή διαχρονική 
συμμετοχή τῶν Μακεδόνων στούς ἐθνι-
κούς ἀγῶνες. Οἱ γείτονες μας στά Βαλκά-
νια ἐδῶ καί 140 χρόνια μηχανορραφοῦν 
παραχαράσσοντας τήν ἱστορική ἀλήθεια 
καί διεκδικώντας ἐδάφη τῆς Μακεδονί-
ας. Ὁ Κροάτης Τίτο τό 1944 δημιούργησε 
τή λεγόμενη «μακεδονική ἐθνότητα» καί 
τήν «Ὁμόσπονδη λαϊκή δημοκρατία τῆς 
Μακεδονίας», τό κρατίδιο τῶν Σκοπί-
ων. Μετά ἀπό προπαγάνδα δεκαετιῶν, 
ὅπου τά Σκόπια διεκδικοῦσαν τήν ὀνο-
μασία «Μακεδονία» πρίν τέσσερις μῆνες, 
κατόπιν πρωτοφανῶν μεθοδεύσεων, 
ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων κύρωσε τήν 
ἐπαίσχυντη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν 
χαρίζοντας στά Σκόπια τήν ὀνομασία 
«Βόρεια Μακεδονία». Ἡ συμφωνία αὐτή 
ὄχι μόνο δέν ἀποτελεῖ λύση ἀλλά στήν 
πραγματικότητα μ᾽ αὐτήν εἰσερχόμαστε 
σέ ἕνα ἐπικίνδυνο στρατηγικό ἀντα-
γωνισμό μεταξύ Δύσης καί Ἀνατολῆς. 
Οἱ ἐπικυρίαρχοι Εὐρωπαῖοι ὑπονομεύ-
ουν μέ τή Συμφωνία αὐτή τήν ἐθνική 
ταυτότητα καί ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος. 
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Ἑπομένως ἡ ἐπιλογή ἀπό μέρους μας 
ἄρνησης καί μίσους γιά τήν ἐθνική μας 
ταυτότητα θά ὁδηγήσει σέ ἄλλα ἐπικίν-
δυνα ἀδιέξοδα καί νέες πιθανές παρα-
χωρήσεις.

 Ὁ ἑλληνικός λαός ἀπορρίπτει τή 
Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί τό ἀπέδει-
ξε μέ τά πολυάριθμα συλλαλητήρια σέ 
ὅλη τήν Ἑλλάδα, δίνοντας τό μήνυμα 
ἀρνήσεως τόσο τῆς διαστρεβλώσεως τῆς 
ἱστορίας μας ὅσο καί τῆς καλλιέργειας 
τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ. Πολλοί καθηγητές 
καί διεθνολόγοι ἐπισημαίνουν ὅτι εἶναι 
προβληματική καί ἄκυρη ἡ Συμφωνία 
αὐτή. Ἐκεῖνο πού ἀπαιτεῖται σήμερα 
εἶναι τό γενναῖο φρόνημα, ἡ ἀνδρεία, 
ἡ ἀνιδιοτέλεια καί ἡ αὐτοθυσία πού 
μποροῦν νά ἀναχαιτίσουν τήν νεοτα-
ξική ἰσοπέδωση τῶν πάντων. Νά συ-
νεχισθεῖ ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀκύρωση 
τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

6. Σέ ὅλο τό ἀρνητικό κλῖμα τῆς 
παντοδαπῆς συγχύσεως σέ ἐθνικό καί 
οἰκουμενικό ἐπίπεδο, προστέθηκε καί 
τό θέμα τῆς χορηγήσεως τοῦ Αὐτο-
κεφάλου στήν Οὐκρανική Ἐκκλησία. 
Μετά τήν ἀπομάκρυνση τῶν κομμουνι-
στῶν ἀπό τήν Οὐκρανία, κατά τή δε-
καετία τοῦ 1990 φιλόδοξοι κληρικοί 
δημιούργησαν σχισματικές «ἐκκλησίες». 
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο χωρίς τή 
συμμετοχή ἤ ἔστω τή σύμφωνη γνώμη 
τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χο-
ρήγησε αὐτοκεφαλία στήν Οὐκρανική 
Ἐκκλησία παρά τό γεγονός ὅτι ἡ κα-
νονική Ἐκκλησία δέν τή ζήτησε. Κατα-
φρονώντας τό συνοδικό πολίτευμα καί 
τίς ἀρχές τοῦ Κανονικοῦ δικαίου συνά-
σπισε τίς σχισματικές παρατάξεις τίς 

ὁποῖες ἀναγνώρισε ὡς κανονική Ἐκκλη-
σία καί κατέστησε «σχισματική» τήν κα-
νονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Ἔτσι 
δημιούργησε χειρότερη κατάσταση καί 
διετάραξε τήν ἑνότητα τῆς καθόλου Ἐκ-
κλησίας, δημιουργώντας νέο σχίσμα με-
ταξύ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀποκα-
θιστώντας τούς σχισματικούς καί αὐτο-
χειροτόνητους ἐπισκόπους. Μόνη λύση 
γιά νά θεραπευθεῖ τό τραῦμα τῶν 
πολλῶν σχισμάτων εἶναι ἡ ἀνάκληση 
τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας καί ἡ ἐξέ-
ταση χορηγήσεώς της ἀπό Πανορθό-
δοξο Σύνοδο.

Τό θέμα τῆς σημερινῆς ἡμερίδας ἦταν 
«ἡ Ὀρθοδοξία ἀπέναντι στή σύγχρονη 
ἄρνηση». Ἀναλύθηκαν τέσσερα ἐπί μέ-
ρους θέματα, πού ἀνέπτυξαν οἱ ἔγκριτοι 
ὁμιλητές, τούς ὁποίους θερμότατα εὐ-
γνωμονοῦμε καί εὐχαριστοῦμε.

Σήμερα στήν πνευματική μας φαρέ-
τρα ἔχουμε ἀποσαφηνισμένα τά αὐτο-
νόητα ἄλλωστε, ἐπιχειρήματα, πού 
μποροῦν νά μᾶς χρησιμεύσουν, πάντο-
τε κρατώντας τήν ἐν Χριστῷ διάκριση, 
γιά τήν καλή ὁμολογία πού ἀπαιτεῖ 
ἀπό ὅλους ἐμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς 
Χριστός, ὥστε νά εἴμαστε ὄντως τά φω-
τόμορφα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας Του μέ 
ζωντανές ἐλπίδες ζωῆς αἰωνίου.

Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι οἱ πολλές 
πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί οἱ 
διάπυρες εὐχές τῶν ἐπωνύμων ἀλλά καί 
ἀνωνύμων ἀναρίθμητων ἁγίων μας μπο-
ροῦν νά ἀκυρώσουν τά σκοτεινά σχέδια 
τῆς Νέας Ἐποχῆς καί νά καταστήσουν 
ξανά τήν πατρίδα μας πνευματικό ἐν 
Χριστῷ φάρο τῆς οἰκουμένης.
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«... ΤΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΟΥΤΕ Η ΓΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΕΧΕΤΑΙ»
τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου

«Ἂν ὑβρίσεις τὴν μάνα μου καὶ τὸν 
πατέρα μου, σὲ συγχωρῶ, 

ἂν βλασφημήσεις τὴν Παναγία καὶ τὸν 
Χριστό, δὲν ἔχω μάτια νὰ σὲ δῶ»

(Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς)
• Ἀποτυχημένοι διανοούμενοι, πανε-

πιστημιακοὶ μὲ προσόντα ἀκρίδας, ἐκ-
κλησιομάχοι, καντιποτένιοι νεοσταλινικοί, 
ἡμιμαθεῖς, μετατρέπουν τὴν πατρίδα σὲ 
«ράκος ἀσθμαῖνον», σὲ ρημαδιό. Ἄνοιξαν 
τὶς φυλακὲς -ὁ νόμος τοῦ ἀπίθανου αὐτοῦ 
τύπου Παρασκευόπουλου- καὶ ἀμόλησαν 
στυγεροὺς ἐγκληματίες γιὰ νὰ συνεχίσουν 
τὸ ἔργο τους, τὶς ἀνομίες τους.

• Ὁ Κουφοντίνας, τρισάθλιο ὑποκεί-
μενο, δολοφόνος ἀμετανόητος, λὲς καὶ 
ὑπηρετοῦσε τὴν θητεία του σὲ στρατό-
πεδο νεοσυλλέκτων, ἔπαιρνε ἄδειες καὶ 
προκλητικά, σεργιανοῦσε γιὰ ψώνια στὴν 
ἀγορὰ τῆς Ἀθήνας. (Καὶ ὁ γιός του, τὸ 
ζαγάρ’, «νὰ βγάζει τὴν γλώσσα» στοὺς 
διαφωνοῦντες ἢ νὰ ἐλεεινολογεῖ καὶ νὰ 
εἰρωνεύεται ὅσους συμμετεῖχαν στὰ ἐθνικὰ 
συλλαλητήρια κατὰ τῆς προδοσίας τῆς 
Μακεδονίας μας).

• Τώρα ἑτοιμάζονται νὰ καταργήσουν 
τὰ ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα ποὺ ἀφο-
ροῦν στὴν κακόβουλη βλασφημία, στὴν 
καθύβριση θρησκευμάτων καὶ στὴν πε-
ριύβριση τῶν νεκρῶν. Καὶ ποιά «θεῖα» 
βλασφημοῦνται στὴν πατρίδα μας; Τὸ 
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας 
μας. Οὔτε ὁ Μωάμεθ οὔτε ὁ Βούδας βλα-
σφημοῦνται. Καὶ τί θὰ συμβεῖ; «Χαῦνοι 
ὀρνεοκέφαλοι (θὰ) βυσσοδομοῦν. Σκυλο-
κοῖτες καὶ νεκρόσιτοι κι ἐρεβομανεῖς (θὰ) 
κοπροκρατοῦν τὸ μέλλον». (Ἐλύτης, Τὸ 
Ἄξιόν ἐστι). Ὅλα τὰ κατακάθια καὶ τὰ 
δυσώδη περιθώρια τοῦ τόπου, ἐλεύθε-

ροι πλέον, θὰ βλασφημοῦν τὰ ὅσια καὶ 
τὰ ἱερά μας. Οὔτε «φύλλο συκῆς» πλέον 
δὲν κρατοῦν οἱ ἐχθροί τοῦ σταυροῦ «ὧν 
ὁ Θεὸς ἡ κοιλία». Ἡ Ἑλλάδα μας, ἂν 
συνεχιστεῖ αὐτὸ τὸ κακό, ὁδηγεῖται σὲ 
ἱστορικὴ εὐθανασία.

• Ξεκίνησε μὲ ἕναν ἅγιο Κυβερνήτη, 
ποὺ τὴν ἀνέστησε, ποὺ πίστευε πὼς «…
ἂν ἡ παροῦσα γενεὰ δὲν ἐνδυναμωθεῖ 
ἀπὸ ἀνθρώπους μορφωμένους ἐν καλῇ 
διδασκαλίᾳ καὶ μάλιστα πρὸς τὸν κα-
νόνα τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καὶ τῶν 
ἠθῶν μας, θὰ εἶναι δυσοίωνο τὸ μέλλον 
της καὶ ἡ διακυβέρνησίς της ἀδύνατη». (Ι. 
Καποδίστρια, Κείμενα, «ΟΕΔΒ», σελ. 75). 
Ἡ Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία, διὰ στόματος 
τοῦ στρατηγοῦ Μακρυγιάννη, ὁμολογοῦσε 
ὅτι « τὸν Χριστὸν φοβόμαστε καὶ αὐτείνη 
ἡ θρησκεία μᾶς λευτέρωσεν καὶ βγήκαμε 
εἰς τὴν κοινωνίαν τοῦ κόσμου», αὐτὴ ἡ 
Ἑλλάδα κατασπαράσσεται, ὁδηγεῖται στὸν 
τάφο ἀπὸ τὰ ἀπολειφάδια τοῦ μαρξισμοῦ, 
ἀπὸ τσιράκια τοῦ διαβόλου. Ποιοί; Ἐμεῖς 
οἱ Ἕλληνες, πάλαι ποτὲ λαὸς ἀρχοντικός, 
«διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος, κατὰ θεί-
αν πρόνοιαν» (ἅγιος Νεκτάριος), χλεύη τῆς 
Οἰκουμένης καὶ παλιοψάθα τῶν ἐθνῶν. 
Κατήργησαν τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο στὸ δημο-
τικὸ σχολεῖο, μετέτρεψαν τὴν γιορτὴ τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν, σὲ ἀργία, «λέρωσαν» τὸ 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τὸ ὁποῖο κα-
τάντησε προπαγάνδα τῆς πανθρησκείας, 
πρόδωσαν τὴν Μακεδονία, ξηλώνουν ἀπὸ 
τὴν Ἱστορία τὸ Εἰκοσιένα καὶ τὸν Μα-
κεδονικὸ Ἀγώνα, τί ἔμεινε γιὰ νὰ θυμίζει 
ὅτι τοῦτος ὁ τόπος εἶναι τῶν Ἑλλήνων; 
Μαγαρίζουν τὴν Παράδοσή μας καὶ μέ-
νουμε μὲ τὰ μνημόνια καὶ τὴν ἀνικανότητά 
τους. Ὅλων…
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• Καὶ ὅμως δὲν πέρασαν πολλὰ χρό-
νια ποὺ ὁ λαός μας εἶχε σέβας. Ποὺ θε-
ωροῦσε ἀδιανόητη τὴν βλασφημία. Θὰ 
ἀναφερθῶ σὲ δύο ἐπεισόδια ἀπὸ τὴν 
πρόσφατη Ἱστορία μας, ποὺ παραπέμπουν 
στὴν ἀδυσώπητη φράση τοῦ Σεφέρη «νὰ 
νοσταλγεῖς τὸν τόπο σου, ζώντας στὸν 
τόπο σου, τίποτε δὲν εἶναι πιὸ πικρό». 
Καὶ τόπος εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ κά-
ποτε μοσχοβολοῦσαν σὰν τὸ Τίμιο Ξύλο 
καὶ τώρα γεμίσαμε δίποδες ἀναθυμιάσεις. 
Τὸ πρῶτο εἶναι ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ βιβλίο 
τοῦ Χρήστου Σαμουηλίδη, Κιλκισιώτη 
συγγραφέα, «Τὸ χρονικὸ τοῦ Κάρς», στὸ 
ὁποῖο περιγράφει τὰ πάθια, τοὺς καη-
μοὺς καὶ τὶς σφαγὲς τῶν Ἑλλήνων τοῦ 
Καυκάσου καὶ τὴν μετεγκατάστασή τους 
στὴν Ἑλλάδα, ὅσων γλύτωσαν ἀπὸ τὸν 
αἱμοσταγῆ Κεμάλ.

Ἡ σκηνὴ εἶναι ἀπὸ τὸν ἐρχομὸ τῶν 
πλοίων γιὰ τὸ «νόστιμον ἧμαρ». «Ἐκείνη 
τὴν στιγμὴ κατέφθασαν στὸ λιμάνι καὶ 
δύο ἄνδρες τοῦ κλιμακίου τῆς Μίσιας (=ἡ 
ἑλληνικὴ ἀποστολὴ ποὺ θὰ μετέφερε τοὺς 
πρόσφυγες στὴν πατρίδα). Ὁ ἕνας βλέπο-
ντας τὴν κατάσταση ἐκνευρίστηκε τόσο 
πολὺ ὥστε ἄρχισε νὰ βρίζει Χριστοὺς καὶ 
Παναγίες. Μόλις τὸν ἄκουσαν οἱ πρόσφυ-
γες, ποὺ δὲν ἦταν συνηθισμένοι οὔτε νὰ 
λένε οὔτε νὰ ἀκοῦνε παρόμοιες βρισιές, 
ἔγιναν ἔξαλλοι καὶ στράφηκαν ἐναντίον 
τοῦ ὑβριστῆ, παρ’ ὅλο ποὺ εἶδαν ὅτι ἦταν 
ὑπερασπιστής τους. Τὸν ἅρπαξαν καὶ ἄρ-
χισαν νὰ τὸν δέρνουν ἄγρια». (σελ. 249).

• Οἱ ἀγαθοὶ ἐκεῖνοι Ρωμιοί, τί ἔκα-
ναν; Ἐφάρμοσαν τὴν ἐντολὴ τοῦ ἁγίου 
Χρυσοστόμου: «Κἂν ἀκούσης τινὸς ἐν 
ἀμφόδῳ (=σὲ δρόμο) ἢ ἐν ἀγορᾷ βλασφη-
μοῦντος τὸν Θεόν… ράπισον αὐτοῦ τὴν 
ὄψιν, σύντριψον τὸ στόμα... ἁγίασόν σου 
τὴν χείρα» (πρὸς Ἀνδριάντας, α΄ ).

• Τὸ δεύτερο: «Στὸν ἐπικὸ πόλεμο τοῦ 
1940 ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς διακρινόταν 

γιὰ τὴν εὐσέβειά του. Στὸ μέτωπο ἡ βλα-
σφημία εἶχε καταργηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἴδιους 
τοὺς στρατιῶτες μας, ποὺ ἀγωνίζονταν μὲ 
δυνατὴ πίστη στὸν Θεὸ καὶ κάτω ἀπὸ τὴ 
σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Δυστυ-
χῶς ὑπῆρχαν καὶ οἱ θλιβερὲς ἐξαιρέσεις. 
Τὸ πιὸ κάτω περιστατικὸ ἀποτελεῖ φοβερὸ 
δεῖγμα παραδειγματικῆς τιμωρίας ἑνὸς 
βλάσφημου. Τὸ διηγεῖται ὡς αὐτόπτης 
μάρτυρας ὁ μακαριστὸς ἀρχιμανδρίτης 
Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος, ποὺ τότε 
ὑπηρετοῦσε ὡς λοχίας τοῦ τάγματος τῶν 
εὐζώνων».

«Ἦταν ἡ 27η Δεκεμβρίου 1940, τότε 
ποὺ οἱ Ἕλληνες ἀγωνίζονταν τὸν ἐνδοξό-
τερο ἀγώνα τῆς πατρίδας. Ἡ μάχη ἐμαίνε-
το στὸ Τεπελένι. Μεταγωγικὰ μετέφεραν 
πυρομαχικὰ στοὺς μαχόμενους. Καθ᾽ ὁδὸν 
συναντοῦν τραυματία μὲ τραῦμα στὴν 
κνήμη. “Κουράγιο, συνάδελφε, τοῦ λένε. 
Θὰ γυρίσουμε καὶ θὰ σὲ πάρουμε”. Ἐκεῖ-
νος βλασφήμησε τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας. 
Στὸ ἄκουσμα τῆς βλασφημίας ἔφριξαν οἱ 
στρατιῶτες, διότι ἐκεῖ ἡ βλασφημία εἶχε 
κοπεῖ ἐντελῶς. “Συνάδελφε, τοῦ λένε, μὴ 
βλασφημεῖς! Πὲς “Παναγία, βόηθα”. Ἀλ-
λὰ ἐκεῖνος ἐξακολούθησε νὰ βλασφημεῖ 
συνεχῶς.

• Ὅταν ἐπέστρεψαν, τὸν βρῆκαν πε-
θαμένο. Λυπήθηκαν κατάκαρδα γιὰ τὴν 
ψυχή του, διότι ἔφυγε μὲ αὐτὸν τὸν ἀμε-
τανόητο τρόπο. Ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε ἱερέας 
στὸ σύνταγμα, ἔσκαψαν πρόχειρα μὲ τὶς 
ξιφολόγχες τους καὶ τὸν ἔθαψαν. Ἔκα-
μαν τὸν σταυρό τους καὶ ἔφυγαν. Ἀλλὰ 
μόλις ἀπομακρύνθηκαν γύρω στὰ εἴκοσι 
μέτρα, ἔρχεται μία ὀβίδα ἀπὸ τὸ Τεπελένι, 
τὸν ξεθάφτει καὶ τὸν πετάει δέκα μέτρα 
μακριά! Ἔπεσαν οἱ ἄνδρες κάτω νὰ προ-
φυλαχθοῦν. Κατάλαβαν ὅτι ἡ ὀβίδα ἦταν 
σταλμένη γιὰ τὸν βλάσφημο. Τὸν ἔχωσαν 
ξανὰ στὸν λάκκο ποὺ ἄνοιξε ἡ ὀβίδα καὶ 
ξεκίνησαν νὰ φύγουν.
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• Μόλις ἔφθασαν στὰ εἴκοσι μέτρα, 
ἔρχεται δεύτερη ὀβίδα καὶ μὲ τὸν ἴδιο 
τρόπο τὸν ξεχώνει καὶ τὸν πετᾶ δέκα 
μέτρα μακριά! Τότε κατάλαβαν ὅτι τὸν 
βλάσφημο οὔτε ἡ γῆ δὲν τὸν δέχεται. Τὸν 

παράτησαν ἄταφο καὶ ἔφυγαν…
• Φόβος καὶ τρόμος τοὺς κατέλαβε, ὄχι 

μόνο αὐτοὺς ἄλλα ὅλο τὸν ἐκεῖ στρατό. Ὁ 
γράφων ἦταν ἐκεῖ αὐτόπτης μάρτυρας». 
(Βιβλίο,  Τὸ Θαῦμα τῶν Ἑλλήνων τοῦ ̓40).

«Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ γιά νά δοθεῖ 
ἕνα τέλος στόν ἐφιάλτη πού ζοῦμε τόν 
τελευταῖο χρόνο. Τά περσινά μεγαλειώδη 
συλλαλητήρια καθυστέρησαν τήν παράδο-
ση τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. 
Τό σημερινό γίνεται γιά νά τήν ἀποτελειώ-
σει. [Σημ. «Π»: γιά νά καταφέρει, δηλαδή, 
τελειωτικό κτύπημα στήν προσπάθεια νά 
προδοθεῖ ἡ Μακεδονία] Οἱ μακεδονικές 
ὀργανώσεις ἐξαντλοῦμε ὅλα τά νόμιμα 
μέσα γιά τήν ἀποτροπή τῆς ἐθνικῆς τρα-
γωδίας. Οἱ μέρες πού ζοῦμε μοιάζουν μέ 
τίς ἡμέρες τῆς ἀμαχητί παράδοσης τῆς 
Ἀνατολικῆς Θράκης τό 1922.

Ἡ ἐκπεφρασμένη βούληση τοῦ λα-
οῦ γιά μή παραχώρηση τοῦ ὀνόματός 
μας φαίνεται μέ 240.000 ὑπογραφές, 43 
ψηφίσματα Δημοτικῶν Συμβουλίων τῆς 
Μακεδονίας, ψηφίσματα ἑκατοντάδων 
θεσμῶν καί φορέων, ψηφίσματα τῆς Ἱερᾶς 
Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί Μητρο-
πολιτῶν. Ἐκτός ἀπό τά δύο μεγαλειώδη 
συλλαλητήρια σέ Θεσσαλονίκη καί Ἀθήνα 
πραγματοποιήθηκαν περισσότερα ἀπό 
150 σέ Ἑλλάδα καί Ἐξωτερικό. Δυστυ-
χῶς ἡ ἑλληνική σημαία καί ἡ ἀγάπη γιά 

τήν Πατρίδα ἀντιμετωπίστηκε ἀπό τούς 
πραιτωριανούς τῆς κυβέρνησης μέ τόνους 
χημικῶν καί βία. Τό φρόνημα ὅμως τῶν 
Ἑλλήνων δέν κάμπτεται.

Ἡ παραχώρηση τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος 
τῆς Μακεδονίας ἦταν ἀδιανόητη γιά τούς 
Ἕλληνες καί ξένους πολιτικούς ἀρχηγούς 
τό 1992. Ἡ σημερινή κυβέρνηση ἀκολουθεῖ 
δική της ἀτζέντα, ἐξυπηρετεῖ ξένα συμ-
φέροντα καί ἀδιαφορεῖ γιά τήν ἐκπεφρα-
σμένη βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἶναι 
βέβαιο ὅτι ἡ χώρα διέρχεται μακρά περίοδο 
πρωτοφανοῦς πολιτειακῆς ἀνωμαλίας μέ 
κύρια ἔκφανση τό ἔλλειμμα Δημοκρατίας. 
Ἡ κυβέρνηση πράττει ἀντιδημοκρατικά 
ἀρνούμενη νά κάνει ἕνα τίμιο δημοψή-
φισμα. Καταχρᾶται τήν κρατική ἐξουσία 
καί σφετερίζεται τήν λαϊκή κυριαρχία. Ἡ 
«συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν εἶναι παράνομη. 
Ἡ Δικαιοσύνη ὀφείλει νά ἐπέμβει. Εὐτυχῶς 
ὑπάρχουν δικαστές ὅπως ὁ Σύμβουλος Ἐ-
πικρατείας ὁ κ. Ποταμιᾶς. Παραχώρηση 
ὀνόματος σημαίνει παραχώρηση ἐδά-
φους καί ἀποτελεῖ ποινικό ἀδίκημα. 
Τό εἴπαμε πρός ὅλους τούς Βουλευτές μέ 
νόμιμο τρόπο ἀποστέλλοντας σέ αὐτούς 

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ
Ο ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ*

τοῦ κ. Γεωργίου Τάτσιου, Προέδρου τῆς Π.Ο.Π.Σ.Μ.**

* Ὁμιλία στὸ ἀνεπανάληπτο Συλλαλητήριο γιά τή Μακεδονία μας στίς 20 Ἰανουαρίου 
2019, στήν Ἀθήνα.

** Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων.
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ἐξώδικες δηλώσεις τόν Μάρτιο τοῦ 2018. 
Κανείς τους δέν μπορεῖ νά ἐπικαλεῖται 
ἄγνοια στό μέλλον.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν ἀξιωματική 
ἀντιπολίτευση, ἡ ἡγεσία τῆς ὁποίας δηλώ-
νει ὅτι διαφωνεῖ ὡς πρός τήν Γλώσσα καί 
τήν Ταυτότητα, ἀλλά εἶναι εὐχαριστημένη 
μέ μιά σύνθετη ὀνομασία μέ τήν χρήση 
τοῦ ὅρου «Μακεδονία», πού συνιστᾶ ἐ-
πίσης παράδοση τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς 
Μακεδονίας. Νά τούς θυμίσουμε ὅτι τά 
περσινά μεγαλειώδη συλλαλητήρια (ὅπως 
καί τό σημερινό) δέν ἔγιναν γιά τήν Γλώσσα 
καί τήν Ἐθνικότητα, ἀλλά γιά τό ὄνομα, 
τό ὁποῖο περιλαμβάνει τά πάντα. Ἄν 
δέ δοθεῖ αὐτό, τότε δέν δίνεται τίποτα.

• Ὥς πότε θά γίνονται πολιτικά παι-
χνίδια στήν πλάτη τοῦ λαοῦ;

• Ὥς πότε τά οἰκονομικά σκάνδαλα 
(βλέπε Siemens) καί οἱ ἐκβιασμοί θά ὑ-
περισχύουν τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος;

• Γιατί οἱ πράξεις τῶν πολιτικῶν 
ἐξυπηρετοῦν ξένα συμφέροντα κι ὄχι 
τῆς Ἑλλάδας;

Μέ τήν ὑπογραφή τῆς «συμφωνίας» 
ἔχει ξεκινήσει ὁ ἀκρωτηριασμός τῆς 
Πατρίδας μας. Αὐτονομιστικές ὀργανώ-
σεις ξεφυτρώνουν σάν τά μανιτάρια στήν 
Μακεδονία μας. Τίς ἱδρύουν οἱ ἴδιοι καί 
οἱ ἴδιοι, γιά νά δημιουργήσουν τίς προ-
ϋποθέσεις διεκδίκησης δῆθεν «μακεδο-

νικῆς» μειονότητας ἐντός Ἑλλάδος. Ἡ 
παρανοϊκή «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν 
αὐξάνει τά φαινόμενα ἀκραίων ἐξάρσεων 
στό κράτος τῶν Σκοπίων, δυναμιτίζει τίς 
ἁρμονικές σχέσεις μεταξύ τῶν δύο λαῶν 
καί συμβάλλει στήν ἀποσταθεροποίηση 
τῶν Βαλκανίων βάζοντας τά θεμέλια γιά 
τήν ἐπικείμενη ἀλλαγή συνόρων. Ἀπό τήν 
ἄλλη τά τύμπανα τοῦ πολέμου ἠχοῦν ὅλο 
καί πιό δυνατά ἐξ Ἀνατολῶν. Οἱ διεθνεῖς 
συμμαχίες δέν εἶναι μέ τό μέρος μας. Πο-
τέ δέν ἦταν. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ὀφείλουμε 
νά προστατεύσουμε τήν Μακεδονία, δι-
ότι ἀκολουθεῖ τό Αἰγαῖο, ἡ Ἤπειρος, ἡ 
Θράκη καί ἡ Κύπρος.

Οἱ βουλευτές ὀφείλουν νά ἐκφράζουν 
τόν λαό κι ὄχι τήν προσωπική τους ἄ-
ποψη. Καμμία κυβέρνηση δημοκρατικοῦ 
πολιτεύματος δέν ἔχει λευκή ἐπιταγή, 
γιά νά ἀποφασίζει γιά κρίσιμα ἐθνικά 
θέματα, εἰδικά ὅταν ἀντιμετωπίζει πρω-
τοφανεῖς ἀντιδράσεις, ὅπως ἡ σημερινή 
συγκέντρωση. Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὀφείλει 
νά παραδεχτεῖ τό λάθος του σήμερα. 
Ἄν ἀδιαφορήσει μετά καί τό σημερινό 
μεγαλειῶδες συλλαλητήριο, τότε ὅλοι οἱ 
Ἕλληνες περιμένουμε ἀπό τόν Πρόεδρο 
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας νά πράξει 
τό αὐτονόητο. Δέν ἀρκεῖ ἁπλά νά μήν 
ὑπογράψει τήν «συμφωνία». Καλεῖται νά 
παραιτηθεῖ, γιά νά λυθεῖ ὁ γόρδιος δεσμός 

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες στό χωριό Ψαράδες Πρεσπῶν

τήν Κυριακή στίς 16.6.2019 στίς 4 μ.μ.

Ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων (Π.Ο.Π.Σ.Μ.) σέ 
συνεργασία μέ τόν Δῆμο Πρεσπῶν καί τούς τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους προσ- 
καλοῦν ὅλους τούς Ἕλληνες στήν 4η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων, πού θά 
πραγματοποιηθεῖ στούς Ψαράδες Πρεσπῶν τήν Κυριακή 16.6.2019 στίς 4 μ.μ.

Σημ. «Π»: Τήν ἴδια ἡμερομηνία πέρυσι ὑπεγράφη ἡ προδοτική «Συμφωνία τῶν Πρε-
σπῶν».
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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 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

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.

                

τῆς αὐταρχικῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς 
καί νά συμβάλει στήν ἀποκατάσταση 
τῆς Δημοκρατίας στή χώρα μας. Ἔτσι θά 
γραφεῖ τό ὄνομά του δίπλα στά ὀνόματα 
τῶν μεγαλύτερων Ἑλλήνων πού πέρασαν 
ἀπό τόν εὐλογημένο τοῦτο τόπο.

Σήμερα ἀρχίζει ὁ πραγματικός ἀγώνας. 
Ἀπό σήμερα ὅλοι οἱ Ἕλληνες δηλώνουν 
Μακεδόνες καί δηλώνουμε ἕτοιμοι νά 
ὑπερασπιστοῦμε μέ κάθε νόμιμο τρόπο 

τήν πατρίδα μας.
Ἄν ὄχι τώρα ... πότε;
Ἄν ὄχι ἐμεῖς ... ποιοί;
Ἄν ὄχι ἐδῶ ... ποῦ;
Ἔχουμε καθῆκον στούς νεκρούς ἥρω-

ές μας, στά ἀγέννητα παιδιά μας, στούς 
ἑαυτούς μας, στίς οἰκογένειές μας, στά 
πιστεύω μας καί στήν Πατρίδα μας.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μακεδονία ξακουστή,
τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα,
σέ πούλησαν στούς Σκοπιανούς
καί κλαῖμε ὅλοι τώρα.

Ἤσουν καί θά ᾽σαι ἑλληνική,
Ἑλλήνων τό καμάρι,

καί δέν θά ἐπιτρέψουμε
κανέναν νά σέ πάρει.

Οἱ Μακεδόνες δέν μποροῦν
νά ζοῦνε σκλαβωμένοι,
ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν
θά πάει πεταμένη

Στή φετεινή ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου ἀκούστηκε καί  μιά παραλλαγή τοῦ «Μακε-
δονία ξακουστή», προσαρμοσμένη στήν σημερινή πραγματικότητα τῆς προδοσίας τῶν 
Πρεσπῶν:
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ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΠΟΤ ΠΟΥ ΦΤΗΝΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ*
τοῦ κ. Γ. Παπαδόπουλου-Τετράδη, δημοσιογράφου

* Ἀπό τό liberal.gr (14.5.2019).

Ἕνα ὁλόκληρο προεκλογικό σπότ μέ 
τόν πρωθυπουργό νά προσβάλλει βάναυσα 
τήν ἔννοια τῆς πατρίδας προβάλλεται ἀπό 
προχτές καί δέν ἱδρώνει κανενός τό αὐτί. 
Ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἐχπαιδευτική ἀποδόμηση 
τῆς πατρίδας στή συνείδηση τῶν Ἑλλήνων 
πέτυχε τό στόχο της. Ἔχει κάνει τούς 
Ἕλληνες κάτοικους χώρου καί ὄχι χώ-
ρας. Τέτοιους, πού κανείς δέ μοιάζει νά 
προσβάλλεται ἀπό τίς νέες ἀμορφωσιές 
του πρωθυπουργοῦ γιά τόν τόπο.

Στό σπότ πού παίζεται διαρκῶς στήν 
τηλεόραση μέ τίτλο ΠΑΤΡΙΔΑ, ὁ πρωθυ-
πουργός, πού δέν ἔχει ἰδέα ἀπό πατρίδα, 
τό ἀποδεικνύει κι ὅλας μέ τίς θολοδιε-
θνιστικές ἀρλουμπολογίες του. Καί μᾶς 
περιγράφει μέ στόμφο καί ἐπιθετικότητα:

«Πατρίδα δέν εἶναι οἱ κραυγές τῶν πα-
τριδοκάπηλων. Πατρίδα εἶναι οἱ ἄνθρωποι 
πού ζοῦν σ᾽ αὐτήν τήν πατρίδα. Πατρίδα 
εἶναι κι ἐκεῖ πού οἱ πολλοί μποροῦν νά 
ζοῦν μέ ἀξιοπρέπεια. Πατρίδα εἶναι ἐκεῖ 
ὅπου οἱ ἐργαζόμενοι ἔχουν δικαίωμα, ὄ-
χι ἐκεῖ πού ξεζουμίζονται μέ 12ωρα καί 
300 εὐρώ. Πατρίδα εἶναι ἐκεῖ ὅπου Ὑγεία 
καί Παιδεία εἶναι καθολικό δικαίωμα, ὄχι 
ἐκεῖ πού εἶναι προνόμιο τῶν λίγων. Ἐκεῖ 
ὅπου ἡ νέα γενιά ἔχει προοπτική, πού 
μπορεῖ νά ὀνειρεύεται μία καλύτερη ζωή. 
Πατρίδα εἶναι ἐκεῖ ὅπου τό μέλλον της 
μπορεῖ νά τό ὁρίζει ὁ ἴδιος ὁ λαός, ὄχι ἐκεῖ 
πού βασιλεύει τό ψέμα, ἡ προπαγάνδα, ἡ 
οἰκογενειοκρατία. Γι᾽ αὐτήν τήν πατρίδα 
ἐμεῖς θά δώσουμε τή μάχη».

Γιά ὅποιον δέν κατάλαβε, τό κήρυγ-
μα τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι ἀκριβῶς 
πάνω στήν Τρίτη [σημ. «Π»: Κομμουνι-

στική] Διεθνῆ. Ὅπου «ἐμεῖς δέν ἔχουμε 
πατρίδα οὔτε ἁγίους μέ σπαθιά, μόν᾽ 
ἔχουμε τά δύο μας χέρια πού μᾶς ζοῦν 
ἀπ᾽ τή δουλειά». Καί ἐπειδή δέν ἔχουμε 
πατρίδα παρά τό μόνο ἰδανικό μας εἶναι 
ἡ δουλειά, καί νά περνᾶμε καλά, ὅπου 
ὑπάρχει εὐημερία καί δουλειά εἶναι πα-
τρίδα μας. Αὐτό λέει στό λαό ὁ πρωθυ-
πουργός τῆς χώρας, πού τοῦ ζητάει νά 
τόν ψηφίσει!

Ἐπειδή ὅμως πατρίδα δέν εἶναι μόνο 
ἡ εὐημερία, ὅπως τή θέλει τό σπότ μέ 
τή φραγκοφονιάδικη δῆθεν μαρξιστική 
ἀμορφωσιά κι αὐτοῦ καί τοῦ διαφημιστῆ 
του, δέν ὑπάρχει λαός στόν κόσμο πού νά 
θεωρεῖ πατρίδα του ὅπου περνάει καλά! 
Γιατί, πατρίδα, δέν εἶναι «νά περνᾶμε 
καλά καί νά ᾽χουμε», ὅπως τό θέλει ἡ 
ἄψυχη ἰδεοληψία τοῦ πρωθυπουργοῦ 
καί τοῦ σιναφιοῦ του. Ἡ πατρίδα δέν 
εἶναι γιά τά εὔκολα. Ἡ πατρίδα εἶναι ἐδῶ. 
Πάντα. Καί δέν εἶναι μόνο οἱ ἄνθρωποι. 
Εἶναι ἡ μόνιμη μάνα καί γυναίκα μας. Γιά 
τά εὔκολα καί γιά τά δύσκολα. Μέχρι νά 
κλείσουμε τά μάτια στό χῶμα της ἤ στόν 
ἀέρα της ἤ «στά ξένα». Στά ξένα, λέμε. 
Δέ λέμε «σέ ἄλλη πατρίδα». Κι ἄς καλο-
περνᾶμε στήν ἄλλη χώρα.

Ἐπειδή Πατρίδα εἶναι ὁ τόπος σου 
ἀκόμα κι ὅταν δέ ζεῖς ἐκεῖ μέ ἀξιοπρέπεια. 
Ὅπως σχεδόν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρίν ἀπό 
100 καί 200 χρόνια. Κι ὅμως, πολέμησαν 
γι᾽ αὐτήν. Ἔτσι τήν ἔχτισαν.

Εἶναι ὁ τόπος σου ἀκόμα κι ἄν δέν 
ἔχεις δικαιώματα, κι ἄν ξεζουμίζεσαι μέ 
12ωρα γιά 300 εὐρώ. Ὅπως σχεδόν ὅλοι 
οἱ ἐργάτες καί οἱ χωριάτες μέχρι καί πρίν 
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ἀπό χρόνια. Κι ὅμως, πολέμησαν γι᾽ αὐτά 
καί γι᾽ αὐτήν. Ἔτσι τήν ἔχτισαν.

Εἶναι ὁ τόπος σου ἀκόμα κι ἄν ἡ ὑγεία 
καί ἡ παιδεία εἶναι ὄνειρο καί ζητούμε-
νο. Ὅπως σχεδόν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρίν 
ἀπό πολλά χρόνια. Κι ὅμως πολέμησαν 
γι᾽ αὐτά καί γι᾽ αὐτήν. Ἔτσι τήν ἔχτισαν.

Εἶναι ὁ τόπος σου ἀκόμα κι ἄν πα-
λεύεις σκληρά γιά τό μέλλον σου. Πατρίδα 
εἶναι ὁ τόπος σου ἀκόμα κι ἄν ξενιτεύεσαι 
γιά νά ζήσεις ἤ νά προκόψεις. Ὅπως ἑκα-
τομμύρια Ἕλληνες πού σπάρθηκαν στίς 
5 Ἠπείρους μετά τόν πόλεμο. Κι ὅμως, 
μέ τό ὄνειρό της ζοῦν. Αὐτήν ὑπερασπί-
ζονται. Αὐτήν κουβαλᾶνε μέσα τους.

Πατρίδα εἶναι ὁ τόπος σου ἀκόμα 
κι ἄν τό μέλλον τό ὁρίζει ὁ σουλτά-
νος, ὁ Ἐνετός ἢ ὁ Γερμανός, ὁ Ἰταλός, ὁ 
Βούλγαρος. Γιατί, ἄν δέν ἦταν, δέν θά 
ξεσηκωνόντουσαν ποτέ τό ̓21, τό ̓12- 
῾13, τό ̓40- ̓45 οἱ πατριῶτες Ἕλληνες. 
Δέν θά ἦταν πατρίδα τους. Ἔτσι τήν 
ἔχτισαν.

Γιατί πατρίδα εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ἀλ-
λά δέν εἶναι μόνο οἱ ἄνθρωποι. Ἐπειδή ὁ 
τόπος κάνει τούς ἀνθρώπους κι ὄχι οἱ ἄν-
θρωποι τόν τόπο. Πατρίδα εἶναι τό χῶμα, 
ὁ οὐρανός κι ἡ θάλασσα, οἱ μυρωδιές τῆς 
γῆς καί τοῦ ἀέρα, οἱ πέτρες καί οἱ ἐλιές. 
Πατρίδα εἶναι οἱ μνῆμες ἀπό τίς εἰκόνες, 
τίς γεύσεις, τά συναισθήματα. Εἶναι οἱ 

τάφοι καί τά ξωκκλήσια. Οἱ πατημασιές 
τῆς Ἱστορίας καί τῶν παλιῶν ἀνθρώπων. 
Εἶναι τά δασκαλέματα ἀπ᾽ τούς βοσκούς 
καί τούς Δασκάλους. Εἶναι οἱ λέξεις. Εἶναι 
ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει νερό. Μονάχα φῶς.

Πατρίδα εἶναι ὁ τόπος σου ἀκόμα καί 
ἄν ἐκεῖ βασιλεύει τό ψέμα, ἡ προπαγάνδα, 
ἡ οἰκογενειοκρατία, πού ἀφορίζει ὁ πρω-
θυπουργός. Γιατί, ἄν δέν ἦταν, θά εἶχαν 
μείνει ἐδῶ στόν τόπο μόνο πολιτικάντες 
ψεῦτες, προπαγανδιστές καί οἰκογενειο-
κράτες, μαζί κι ὁ Τσίπρας μέ τά ψέματά 
του καί ὅλη τή φαμίλια διορισμένη. Κι 
ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι θά εἴχαμε φύγει. Ἀλ-
λά, ὅμως, μένουμε. Καί προσπαθοῦμε νά 
διώξουμε τούς ἄλλους. Τούς κάθε Τσίπρες, 
παλιούς καί νέους. Ἀπ᾽ τήν πατρίδα μας. 
Αὐτήν πού τή λερώνουν καί τήν πουλᾶ-
νε γιά μιά καρέκλα μαυρογιαλοῦροι καί 
ἀπάτριδα φυντάνια.

Μένουμε, ὅμως. Γιατί, Πατρίδα, πά-
νω ἀπ᾽ ὅλα, εἶναι ἡ Ἀγάπη γιά τήν 
πατρίδα. Ὅπως κι ἄν εἶναι. Ἐλεύθερη 
ἤ ὑπόδουλη, φτωχιά ἤ πλούσια, ἄσχημη 
ἤ ὄμορφη, νέα ἤ παλιά, εὐτυχισμένη ἤ 
βασανισμένη. Μένουμε γιατί εἶναι ἡ μή-
τρα. Χωρίς τήν ὁποία θά ἤμασταν ἄλλοι. 
Μένουμε, γιατί αὐτή εἶναι ἡ πατρίδα μας. 
Καί μένουμε, γιά νά μή μπορεῖ κανείς νά 
μᾶς τήν πάρει.

ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ.
ΕΤΣΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ*

τοῦ κ. Νεκταρίου Ἀρχοντίου

Ἡ νέα «καραμέλα» τῆς Νέας Τάξης 
μπῆκε γιά τά καλά στή ζωή μας.

Ὅλοι θά ἔχετε ἀκούσει γιά τά περι-
βόητα fake news, τίς ψεύτικες δηλαδή 

* Τό ἄρθρο ἀναρτήθηκε στό thesecretrealtruth.blogspot.com στίς 15.5.2019, μέ ἀφορμή ἕ-
να συνέδριο πού ἔγινε στή Θεσσαλονίκη καί «πέρασε στά ψιλά» (Βλ. τό σχετικό σχόλιο τῆς 
«Π» σσ. 27-28.

X X X X X X X X X X X X X X X



MAPTIOC - A¶PI§IOC 2019

23

εἰδήσεις καί τήν ὁλοένα καί αὐξανόμενη 
ἀνάγκη καταπολέμησής τους.

Καταρχάς, νά ποῦμε πώς ψεύτικες 
εἰδήσεις καί διάδοση αὐτῶν ὑπῆρχε ἀ-
νέκαθεν σέ ὅλα τά μέσα ἐνημέρωσης καί 
δέν εἶναι καινούριο φαινόμενο. Ὡστόσο 
ξαφνικά ἔγινε μόδα καί ἔλαβε ἐντέχνως 
τεράστιες διαστάσεις, κάτι σάν τήν ἀπειλή 
τῆς τρομοκρατίας, πού χρησιμοποιήθηκε 
ὡς πρόσχημα, γιά νά περάσουν παγκόσμια 
εἰδικοί τρομονόμοι, γιά τούς ὁποίους ὑπό 
διαφορετικές συνθῆκες οἱ πολίτες κάθε 
χώρας θά ἀντιδροῦσαν.

Αὐτό πού θά ἔπρεπε ὁ κάθε ἕνας νά 
ἀναρωτιέται εἶναι, τί θέλουν νά κερδί-
σουν μέ πρόσχημα τήν καταπολέμηση 
τῶν ψεύτικων εἰδήσεων.

Ἡ λογική ἀπάντηση εἶναι μία: Νά 
ἐπιφέρουν ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ στό ἐλεύθερο 
διαδίκτυο.

Σκεφτεῖτε: Ὅλα τά ΜΜΕ ἐλέγχονται, 
ἐκτός ἀπό τό διαδίκτυο, στό ὁποῖο ὁ κα-
θένας μπορεῖ νά γράφει ἐλεύθερα αὐτό 
πού πιστεύει καί θέλει νά διαδώσει. Ὅ-
πως καταλαβαίνετε, παγκόσμια χούντα 
μέ ἐλεύθερο διαδίκτυο δέν γίνεται.

Γιά νά μπορέσουν λοιπόν, νά ἐλέγξουν 
τό διαδίκτυο, χρησιμοποιοῦν ὡς πρόσχημα 
τήν ὕπαρξη τῶν πολλῶν ψεύτικων εἰδή-
σεων, τῶν λεγόμενων Hoaxes, τά ὁποῖα 
ὅπως προείπαμε ἔγιναν τῆς μόδας, ὅλως 
τυχαίως, σχετικά πρόσφατα!

Μάλιστα, ἐνῶ ἔγινε ἀποδεκτό τό ὅτι 
ψεύτικες εἰδήσεις προωθοῦνται καί μέ-
σῳ τῆς τηλεόρασης ἤ τοῦ ραδιοφώνου, 
στοχοποίησαν εἰδικά τό διαδίκτυο, λέγο-
ντας πώς εἶναι ἡ «πηγή τοῦ κακοῦ» ὅσον 
ἀφορᾶ τά Hoaxes.

Ἔτσι, σύμφωνα μέ τήν κλασική τα-
κτική τους, ἀφοῦ οἱ παγκοσμιοποιητές 
ἔδωσαν καί τόνισαν τό πρόβλημα τῶν 
fake news, θά δώσουν καί τή λύση πού 
θά εἶναι ὁ ἔλεγχος τῆς κάθε εἴδησης πού 

ἀνεβαίνει, ἡ ὁποία, μόνον ἀφοῦ παίρνει 
ἔγκριση ἀπό κάποιον... ἀξιόπιστο μηχα-
νισμό, θά γίνεται ὁρατή στούς χρῆστες 
τοῦ διαδικτύου.

Τό πρῶτο πράγμα πού ἔρχεται στό 
μυαλό ἑνός λογικοῦ ἀνθρώπου εἶναι: Μέ 
ποιό κριτήριο μιά εἴδηση θά ὁρίζεται 
ὡς ἀληθινή ἤ ψεύτικη; Γιά παράδειγμα 
ἕνα ἄρθρο γιά τούς χημικούς ἀεροψε-
κασμούς ἤ τήν ὕπαρξη τῆς Νέας Τάξης 
τῶν Πραγμάτων θά ἐγκριθεῖ ἀπό τόν...
ἀξιόπιστο μηχανισμό; Ἡ ἀπάντηση, ὅπως 
καταλαβαίνετε, εἶναι σαφῶς καί ὄχι, ἀ-
φοῦ οἱ ἔγκυροι καί ἔγκριτοι καθηγητές 
τῶν πανεπιστημίων παγκόσμια λένε πώς 
αὐτά (πού ἐν γένει τά ὀνομάζουν θεωρίες 
συνωμοσίας) εἶναι γραφικότητες.

῾Επομένως μόνον ὅ,τι θεωρεῖται πα-
γκόσμια ἀποδεκτό ἀπό τό κατεστημένο 
(ἱστορικό, θρησκευτικό, ἐπιστημονικό, 
ἰατρικό κτλ.) θά ἐγκρίνεται, ἐνῶ ὅ,τι θε-
ωρεῖται γραφικό καί μή ἀληθές θά ἀπο-
κλείεται. Νά λοιπόν γιατί χρειάζεται ὁ 
... «μπαμπούλας» τῶν fake news καί 
γιατί ἔγιναν τῆς μόδας. Γιά νά χρησι-
μοποιηθοῦν ὡς πρόσχημα γιά τόν ἔλεγχο 
τοῦ διαδικτύου.

Ἤδη τό Facebook χρησιμοποιεῖ τέ-
τοιους «μηχανισμούς», τὸ ρόλο τῶν ὁποίων 
παίζουν διάφορες ἑταιρεῖες καί ὀργανώσεις 
παγκόσμια, ὥστε νά ἐλέγχονται οἱ εἰδήσεις 
πού δημοσιεύονται στήν πλατφόρμα του. 
Ἕνα παρόμοιο σύστημα θά ἐφαρμοστεῖ 
παγκόσμια γιά ὅλο τό διαδίκτυο, μέ σκο-
πό τόν πλήρη ἔλεγχό του.

Πρόσφατα μάλιστα εἶχαν καί στήν 
Ἑλλάδα ἀνακοίνωση γιά συγκεκριμένη 
ἑταιρεία πού ὁρίστηκε ὡς «τροχονόμος» 
στό Ἑλληνικό κομμάτι τοῦ Facebook, μέ 
«ἀποστολή» νά ἐλέγχει τήν...ἐγκυρότητα 
τῶν εἰδήσεων σέ αὐτό.

Στή χώρα μας μάλιστα, γιά νά ἐ-
μπεδωθεῖ πώς πράγματι τά fake news 
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ἀποτελοῦν ἕνα μεγάλο πρόβλημα, πού 
πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ ἄμεσα, δι-
οργανώθηκε τίς τελευταῖες μέρες δι-
ήμερο συνέδριο μέ τή συμμετοχή καί 
τῆς ...Ἐκκλησίας!

Τό συνέδριο ὑπό τόν γενικό τίτλο 
«Fake News & Ἐκκλησία: Ὅταν ἡ ἀλή-
θεια δοκιμάζεται στόν φυσικό της χῶρο», 
εἶχε ὡς θέμα τή σχέση ψευδῶν εἰδήσεων, 
θρησκείας καί θρησκευτικῆς πίστης καί 
τή διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας.

Καταλαβαίνετε πώς τό ὅλο ἐγχείρημα 
τῶν «fake news» εἶναι πολυεπίπεδο, ἀ-
φοῦ τό κάθε κατεστημένο σέ ὅλους τούς 
τομεῖς θά διοργανώσει τέτοια συνέδρια 
παγκόσμια, ὥστε νά καταστεῖ σαφές σέ 
ὅλους πώς πρόκειται γιά μιά μεγάλη ἀπει-
λή πού μᾶς ἀφορᾶ ὅλους, γιά νά δεχθοῦν 
στή συνέχεια τά μέτρα ἐλέγχου πού θά 
ἐμφανίσουν οἱ παγκοσμιοποιητές ὡς λύση.

[Τό ἄρθρο στή συνέχεια ἀναφέρει καί 
σχολιάζει ἀποσπάσματα εἰσηγήσεων ἀπό 
τό Συνέδριο καί καταλήγει:]

Συμπέρασμα: Ὅπως εἴδαμε παραπά-
νω, πίσω ἀπό τά λεγόμενα fake news 
καί τήν καταπολέμησή τους, κρύβεται 
ἡ φίμωση τοῦ ἐλεύθερου διαδικτύου. 
Στόν κόσμο πού ἔρχεται, κανείς δέν θά 
μπορεῖ:

α) Νά εἶναι ἀνώνυμος στό διαδίκτυο 
(ἄν καί οὔτε τώρα εἶναι, ἀφοῦ, ἄν οἱ ἀρ-
χές θέλουν, μποροῦν νά τόν ἐντοπίσουν).

β) Νά δημοσιεύει ὅ,τι θέλει καί ἰδίως 
ὅσα ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ὕπαρξη τῆς 
Νέας Τάξης καί τῶν σχεδίων της γιά πα-
γκόσμιο ἔλεγχο. Αὐτό σημαίνει πώς ὅλες 
οἱ εἰδήσεις γιά ψεκασμούς, τσιπάκια, 
μεθόδους ἐλέγχου τοῦ νοῦ, ὑποσυνεί-
δητα μηνύματα, σχέδιο ἀντικατάστασης 
τῆς λευκῆς φυλῆς ἀπό τριτοκοσμικούς 
μετανάστες, σχέδιο εἰσβολῆς τοῦ Ἰσλάμ 
στήν Εὐρώπη κτλ. θά ἀπαγορευτοῦν ὡς 
fake news καί ἐννοεῖται θά «κόβονται» 
στόν ἔλεγχο τῶν...ἀξιόπιστων μηχανισμῶν 
ἐγκυρότητας εἰδήσεων.

1. Μνήμη Γενοκτονίας καί Γενοκτο-
νία τῆς Μνήμης

Εἶναι διαπιστωμένο, πλήν τῶν ἀρνητῶν 
στήν Ἑλλάδα, στήν Τουρκία καί ἀλλοῦ, ὅτι 
οἱ Ἕλληνες πού ζοῦσαν στό ὀθωμανικό 
κράτος μέχρι τό 1922-1923, ὑπέστησαν 
Γενοκτονία μέ πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο 
θύματα. Εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτό ὅτι αὐτό 
τό ἰδιαίτερης ἀξίας κομμάτι τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ, πού ζοῦσε στήν ἑνιαία Θράκη, στήν 
Μικρά Ἀσία (Ἰωνία, Καππαδοκία, κ.ἄ.), 
στόν Πόντο, μπῆκε στό περιθώριο ἀμέσως 
μετά τή Γενοκτονία ἀπό τούς Νεότουρ-

κους καί τούς Κεμαλικούς –στή Θράκη 
εἶχε προηγηθεῖ ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλή-
νων καί ἀπό τόν βουλγαρικό ἐθνικισμό– 
καί τήν ἔλευσή του ὡς ἀκρωτηριασμένο 
σῶμα στόν ἑλλαδικό χῶρο. Στήν Ἑλλάδα 
τό προσφυγικό στοιχεῖο ἀντιμετωπίστηκε 
σάν ξένο, πού ἦλθε στήν Ἑλλάδα προκει-
μένου νά διαταράξει πολιτικές, οἰκονομι-
κές, κοινωνικές καί ἄλλες ἰσορροπίες, καί 
τέθηκε στό παρασκήνιο. Ἦταν βάρος πού 
ἔπρεπε ἤ νά ἐξαφανισθεῖ ἤ τουλάχιστον 
νά μείνει χωρίς οὐσιαστικό μέλλον καί 
αὐτό μποροῦσε νά γίνει μέ τήν ἰσοπέδωση 
τοῦ πλούσιου παρελθόντος.

ΜΙΚΡΑΣΙΑ - ΠΟΝΤΟΣ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - ΘΡΑΚΗ. ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ.
τοῦ κ. Θεοφάνη Μαλκίδη, Δρ Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν
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Ἡ ὑπογραφή τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ συμ-
φώνου φιλίας τοῦ 1930 δέν λειτούργησε 
μόνο οἰκονομικά εἰς βάρος τῶν προσφύ-
γων, ἀφοῦ «ἡ συντριπτική πλειοψηφία 
τους εἶδε νά χάνεται τό ἐνδεχόμενο ἀ-
ποζημίωσης τῶν περιουσιῶν τους», ἀλλά 
λειτούργησε ἠθικά καί πολιτικά σάν τό 
πρῶτο μέσο γιά τήν ἐξαφάνιση τοῦ προ-
σφυγικοῦ πληθυσμοῦ, γιά τήν ἐξαφάνιση 
τῆς μνήμης. Στή συνέχεια ὁ Βενιζέλος προ-
τείνει τόν Κεμάλ γιά Νόμπελ Εἰρήνης, ὁ 
Μεταξᾶς δωρίζει στήν Τουρκία μία οἰκία 
τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι 
γεννήθηκε ὁ Μουσταφᾶ Κεμάλ καί ὁ Κα-
ραμανλῆς λίγο πρίν τίς συμφωνίες Ζυρίχης 
‒ Λονδίνου γιά τήν Κύπρο, καταθέτει τό 
πρῶτο στεφάνι στόν δήμιο τῶν Ἑλλήνων, 
στόν δάσκαλο τοῦ Χίτλερ, Κεμάλ. Ταυ-
τόχρονα τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς 
Ἑλλάδας ζητᾶ ἀπό τόν πρώην Ναζί, τότε 
Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας καί 
μετέπειτα Γενικό Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ 
Κούρτ Βαλτχάιμ, νά μήν ἐπιτρέψει στόν 
καθηγητή Ἐνεπεκίδη νά προβεῖ σέ ἔρευνα 
στά αὐστριακά ἀρχεῖα γιά τό ζήτημα τῆς 
Γενοκτονίας. Δίπλα σέ ὅλα αὐτά οἱ ἀπα-
γορεύσεις βιβλίων γιά τό ἴδιο ζήτημα, τό 
κλείσιμο τῶν ἀνεπιθύμητων συλλόγων...

2. Δημιουργική καί Παραγωγική Μνή-
μη, Ἄρνηση καί Ὑπονόμευση

Μετά τό 1974 ἀνοίγει ἕνας κύκλος στόν 
ἀγώνα ἀνάδειξης τοῦ μαζικοῦ ἐγκλήματος. 
Οἱ σύλλογοι, οἱ κυριότεροι ἐκφραστές τοῦ 
προσφυγικοῦ χώρου, στό πρῶτο διάστημα 
μετά τή Γενοκτονία καί τήν προσφυγιά, 
λειτούργησαν ὡς κιβωτοί διάσωσης τῆς 
ἱστορικῆς διαδρομῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
πού ζοῦσε στό ὀθωμανικό κράτος, ἐνῶ 
διέσωσαν ἀνεκτίμητης ἀξίας κειμήλια καί 
ἰδιαίτερες πολιτισμικές ἐκφράσεις.

Ἡ ἀνάδειξη τῆς κυριότερης αἰτίας γιά 

τήν διακοπή συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
πού ζοῦσε στό ὀθωμανικό κράτος, τῆς 
γενοκτονίας δηλαδή, ἦταν τό κομβικό 
σημεῖο αὐτῆς τῆς περιόδου.

Οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες προσφυ-
γικῆς καταγωγῆς πέρασαν στό στάδιο τῆς 
αὐτογνωσίας στή δεκαετία τοῦ 1980 καί 
στίς ἀρχές τοῦ 1990, ὅταν διοργάνωσαν τά 
πρῶτα μαζικά προσφυγικά συνέδρια, τά 
ὁποῖα ἐκτός τῶν ἄλλων ἀνέδειξαν πτυ-
χές τοῦ μαζικοῦ διωγμοῦ τῶν προγόνων 
τους, ἐνῶ στή συνέχεια ἀποφάσισαν τήν 
θέσπιση τῆς ἡμέρας μνήμης τῆς γενοκτο-
νίας τῶν Ἑλλήνων. Ὡστόσο μετά τή σχε-
τική πρόταση τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη 
καί τήν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν 
ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλή-
νων τοῦ Πόντου τό Φεβρουάριο τοῦ 1994 
καί τή θέσπιση τῆς 19ης Μαΐου ὡς ἡμέρα 
Ἐθνικῆς μνήμης (λίγα χρόνια ἀργότερα 
ἀκολούθησε ἡ ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου 
γιά τή Γενοκτονία στή Μικρά Ἀσία καί 
ἡ ἀνακήρυξη τῆς 14ης Σεπτεμβρίου ὡς 
ἡμέρα μνήμης τό 1996), ἀκολούθησαν μία 
σειρά ἀπό ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες πραγμα-
τικά ἄφησαν ἔκπληκτους τούς Ἕλληνες 
καί τούς Φιλέλληνες. Τήν 19η Μαΐου 1996 
προσγειώνονται τουρκικά ἀεροσκάφη 
στήν προσφυγική Νέα Ἀγχίαλο Μαγνη-
σίας καί τό ἴδιο ἔτος γίνεται ἡ συναυλία 
Ρουβᾶ–Κούτ στήν ἡμικατεχόμενη Κύπρο. 
Τήν 19η Μαΐου 1998 γίνεται ἀπόπειρα 
νά σταλεῖ ἡ Κρατική Ὀρχήστρα Ἀθηνῶν 
στίς ἑορτές μνήμης τοῦ Κεμάλ στήν Ἄ-
γκυρα (!), ἐνῶ ἀκολουθοῦν οἱ καταθέσεις 
στεφάνων τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ 
Κ. Καραμανλῆ καί πρωθυπουργοῦ καί 
ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Γ. Παπανδρέου 
στόν βασικό ὑπεύθυνο τῆς Γενοκτονίας, 
τό Μουσταφᾶ Κεμάλ, ἡ ἄρνηση ἀπό τόν 
πρώην Ὑπουργό Παιδείας!

᾽Αλήθεια, πῶς μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ 
ἡ ὀργανωμένη προσπάθεια ἀλλοίωσης 
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καί οὐσιαστικῆς κατάργησης τῆς ἡμέρας 
Μνήμης τῆς Γενοκτονίας, καθώς καί ἡ 
ἀπουσία, ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ὀλιγωρία τοῦ 
ἐπονομαζόμενου πολιτικοῦ προσωπικοῦ 
γιά τό ζήτημα ἀνάδειξης τῆς Γενοκτονίας 
ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδας; Πῶς μπορεῖ 
νά γίνει ἀποδεκτό ὅτι ὑπάρχουν πολλοί 
στήν Ἑλλάδα, ἀπ᾽ τόν πολιτικό καί τόν 
πνευματικό χῶρο, πού ἀποδέχονται καί 
θαυμάζουν τό δάσκαλο τοῦ Χίτλερ, τόν 
Κεμάλ; Τόν ἐξολοθρευτή δηλαδή τῶν Ἑλ-
λήνων καί ἄλλων ἐθνοτήτων; Γιατί ἡ Ἑλ-
λάδα ἀπουσιάζει, ὅταν γίνεται ἀναφορά 
γιά τό ζήτημα τῆς Γενοκτονίας σέ διεθνεῖς 
ὀργανισμούς καί διεθνεῖς συναντήσεις 
καί κρύβεται φοβούμενη, ἐνῶ στήν ἴδια 
στιγμή ὑβρίζει τούς νεκρούς μας προ-
γόνους καί παρίσταται σέ ἐγκαίνια τοῦ 
ψεύτικου σπιτιοῦ τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ 
στή Θεσσαλονίκη; Γιατί ἡ Ἑλλάδα ὡς 
Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Δῆμος, Νομαρ-
χία, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ἑνότητα, 
κλπ, καλεῖ τὸν ἑλληνικό λαό νά ἑορτάσει 
(!) τήν ἡμέρα Μνήμης τῆς Γενοκτονίας 
καί μεταθέτει τήν ἡμέρα αὐτή σέ ἄλλη 
ἡμερομηνία, κάνοντάς την «λάστιχο» μέ 
τελετουργικό πού φωνάζει «νά βγοῦμε 
ἀπό τήν ὑποχρέωση»; Ἔτσι μέ βάση τά 
παραπάνω καί μπροστά στήν ἀδιαφορία 
καί τήν ὀλιγωρία τῆς ἐπίσημης Ἑλλάδας, 
ἦταν ἀναμενόμενο τό ζήτημα τῆς διεθνο-
ποίησης νά τεθεῖ ἀπό τούς ἀπογόνους 
τῶν θυμάτων.

Μέχρι σήμερα τήν Γενοκτονία τῶν Ἑλλή-
νων ἔχουν ἀναγνωρίσει, ἐκτός τῆς Βουλῆς 
τῶν Ἑλλήνων, ἡ Βουλή τῶν Ἀντιπρο-
σώπων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τό 
κοινοβούλιο τῆς Σουηδίας καί τῆς Ἀρμε-
νίας, καί διάφοροι φορεῖς τῶν ΗΠΑ καί 
τοῦ Καναδᾶ.

Ἐπίσης τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 ἡ Βουλή 
τῆς Νότιας Αὐστραλίας καί τό Μάϊο τοῦ 
2014 ἡ Βουλή τῆς Νέας Νότιας Οὐαλίας, 

ἀναγνώρισαν τή Γενοκτονία.
Ἐπίσης, ἡ Γενοκτονία τέθηκε στήν Ἐ-

πιτροπή Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου (5 Σεπτεμβρίου 
2006), μέ τήν κατάθεση τῆς ἔκθεσης τοῦ 
Ὁλλανδοῦ εὐρωβουλευτῆ Camiel Eurlings, 
ὁ ὁποῖος ἀνέφερε τίς παρατηρήσεις του 
γιά τήν πρόοδο τῆς Τουρκίας, στήν πορεία 
γιά τήν Εὐρωπαϊκή της ἔνταξη. Τήν 27η 
Σεπτεμβρίου 2006 ἡ ὁλομέλεια τοῦ Εὐρω-
παϊκοῦ Κοινοβουλίου, ψήφισε τήν ἔκθεση 
τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων 
πού συνέταξε ὁ Ὁλλανδός εὐρωβουλευτής.

Ἐπίσης τό Δεκέμβριο τοῦ 2007, ἡ Διε-
θνής Ἕνωση Ἀκαδημαϊκῶν γιά τή Μελέτη 
τῶν Γενοκτονιῶν (International Association 
of Genocide Scholar –IAGS) ἀναγνώρισε μέ 
ψήφισμά της τή Γενοκτονία τῶν Ἀσσυρίων 
καί τῶν Ἑλλήνων στό διάστημα 1914-1923, 
ψήφισμα στό ὁποῖο κατέληξε μετά ἀπό 
ψηφοφορία μεταξύ τῶν μελῶν της.

3. Ἀναγνώριση ἐνάντια στή Λήθη 
καί τήν Ἄρνηση

Ὅταν ὁλοκληρωνόταν ἡ Γενοκτνία τῶν 
Ἀρμενίων ἄρχιζε ἡ διαδικασία ἐξολόθρευ-
σης τῶν Ἑλλήνων μέ τά ἴδια μέσα: Μαζική 
βία, συλλήψεις γυναικῶν καί παιδιῶν, βίαι-
οι ἐξισλαμισμοί, πορεῖες θανάτου, μαζικές 
δολοφονίες, διώξεις, ἐκτοπίσεις, ἐγκλήματα 
πού ἐπιβεβαιώνονται καί ἀπό μαρτυρίες 
πολλῶν ξένων ἀκόμη καί συμμάχων τῶν 
Νεότουρκων καί τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ.

Στρατιωτικά καί παραστρατιωτικά σώ-
ματα –«ἡ Εἰδική Ὀργάνωση» κατά τά 
Ναζιστικά σώματα– ἀνέλαβαν τό σχέδιο 
ἐκκαθάρισης. Μάλιστα ἡ «Εἰδική Ὀργάνω-
ση», πού ἱδρύθηκε μέσα στό Ὑπουργεῖο 
Πολέμου, διενέργησε τίς διαδικασίες, οἱ 
ὁποῖες θά περιελάμβαναν τίς ἐνέργειες 
πού ἡ κυβέρνηση καί οἱ ὑπηρεσίες της δέν 
μποροῦσαν νά ἐκτελέσουν. Τό πρόγραμμα 
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ἐξόντωσης τῶν Ἑλλήνων ὁλοκληρώθηκε 
ἀπό τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ (1919-1923).

Ἡ ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων ἀποτελεῖ 
Γενοκτονία στόν τύπο της σύμφωνα μέ τό 
ἄρθρο 2 τῆς Σύμβασης τοῦ ΟΗΕ γιά τήν 
πρόληψη καί τήν καταστολή τῆς Γενο-
κτονίας, παράγραφοι α, β, γ. δ καί ε) καί 
στήν οὐσία τῆς ἔννοιας τῆς Γενοκτονίας.

Μία συνιστώσα τοῦ ζητήματος ἀφορᾶ 
τό καθῆκον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας 
νά ἀναδείξει τή Γενοκτονία καί νά προ-
βεῖ σέ ὅλες τίς πράξεις πού ἀπαιτοῦνται, 
ἐνῶ ἡ διεθνής του προέκταση ἀναφέρεται 
στήν ὑποχρέωση ὅλων τῶν θεσμῶν τῆς 
διεθνοῦς κοινότητας, στά κράτη καί τούς 
διεθνεῖς ὀργανισμούς, νά ἀναγνωρίσουν 
τό μαζικό ἔγκλημα, πού διαπράχθηκε εἰς 
βάρος τῶν Ἑλλήνων, καί νά ἀποκαταστή-
σουν μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν τεράστια 
ἠθική βλάβη πού ὑπέστησαν.

Καί βεβαίως εἶναι αὐτονόητο ὅτι τό 
Τουρκικό κράτος ὀφείλει νά ἀναλάβει τήν 
εὐθύνη γιά τή Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, 
χωρίς νά κάνει προπαγάνδα καί νά ἐπι-
στρατεύει κάθε μέσο γιά τήν ἀπαλλαγή 
του ἀπό τήν κατηγορία τοῦ θύτη.

Τό ἔγκλημα τῆς Γενοκτονίας ὁρίζει τίς 
ὑποχρεώσεις ὄχι μόνο στό κράτος πού δι-
έπραξε τή Γενοκτονία, ἀλλά σέ ὁλόκληρη 
τή διεθνῆ κοινότητα νά μήν ἀναγνωρίσει 
ὡς νόμιμη μία κατάσταση πού δημιουρ-
γεῖται ἀπό ἕνα διεθνές ἔγκλημα, νά μή 

βοηθήσει τόν ἐκτελεστή ἑνός διεθνοῦς 
ἐγκλήματος νά διατηρήσει τήν παράνομη 
κατάσταση καί νά βοηθήσει ἄλλα κράτη 
στήν ἐφαρμογή τῶν ὑποχρεώσεων πού 
ἀναφέρθηκαν. Ἐπιβάλλει δηλαδή στή 
διεθνῆ κοινότητα μία ὑποχρέωση νά μήν 
ἀναγνωρίσει μία παράνομη κατάσταση 
ὡς ἀποτέλεσμα μίας Γενοκτονίας καί νά 
προβεῖ στίς ἐνέργειες ἐπανόρθωσης, ἀ-
ποκατάστασης καί ἀποζημίωσης. Σήμερα 
πού ἄλλοι λαοί ὑφίστανται ἀπό κράτη 
νέες Γενοκτονίες πρέπει νά γίνει τό πρῶτο 
βῆμα γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ ἐγκλήματος 
τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων. Πολλοί, 
πού ἐπιδίωξαν μέ τή βία καί τήν πολιτική 
νά ἐξαφανιστεῖ ὁ Ἑλληνισμός καί ὁ πολι-
τισμός του, δέν τό κατάφεραν. Ὁ Ἑλλη-
νικός λαός ἔχει δικαίωμα νά ἀπαιτεῖ μέ 
ἐπιμονή τήν ἀναγνώριση τῶν ἐγκλημάτων 
καί ἀδικιῶν πού διαπράχτηκαν σέ βάρος 
του. Μάλιστα ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀ-
δικία, ὅταν σχεδόν τό 50% τῶν Ἑλλήνων 
ἐξαφανίσθηκαν, ὅσο περισσότερο χρόνο 
ἀποκρύφτηκαν τά γεγονότα, τόσο πιό 
ἔντονη εἶναι ἡ ἐπιθυμία γιά μία τέτοια 
ἀναγνώριση. Ἀναγνώριση ἡ ὁποία εἶναι 
ἕνας οὐσιαστικός τρόπος πάλης ἐνάντια 
στό ἔγκλημα τῆς Γενοκτονίας, ἀναγνώ-
ριση πού ἀποτελεῖ μία ἐπιβεβαίωση τοῦ 
δικαιώματος ἑνός λαοῦ νά γίνει σεβαστή 
ἡ ὕπαρξή του σύμφωνα μέ τό δίκαιο καί 
τήν ἱστορική ἀλήθεια.

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Συνέδριο «“Fake News”

καί Ἐκκλησία»

Στήν Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Παλαιᾶς 

Φιλοσοφικῆς Σχολῆς στή Θεσσαλονίκη 
πραγματοποιήθηκε διήμερο Συνέδριο 
(13 καί 14 Μαΐου 2019) μέ συμμετέχο-
ντες κυρίως καθηγητές ἀπό τά Τμήματα 

XXXXXXXXXXXX
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Θεολογίας ἀφ᾽ ἑνός καί Δημοσιογραφίας 
ἀφ᾽ ἑτέρου τοῦ Α.Π.Θ. Τήν πρωτοβου-
λία, ὅπως διαβάζουμε, εἶχε ὁ «Ὀργανι-
σμός Ἀνάδειξης Ἑλληνικοῦ καί Ὀρθοδό-
ξου Πολιτισμοῦ “Ἀέναος”» (aenaos.ngo@
gmail.com). Τό Συνέδριο τελοῦσε ὑπό 
τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολομαίου καί τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλό-
πουλου (!) καί θά μεταδιδόταν ζωντανά 
ἀπό τήν ἱστοσελίδα orthodoxia.info.

Στό Συνέδριο μετεῖχαν μέ εἰσηγήσεις 
καί ὑπουργοί (Γαβρόγλου) καί ὑφυπουρ-
γοί (Μᾶρκος Μπόλαρης), ὅπως καί Μη-
τροπολίτες [(Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, 
Κηφισίας κ. Κύριλλος, Ἰλίου κ. Ἀθηναγό-
ρας, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνος (Οἰκ. 
Πατριαρχεῖο)], ἐνῶ διαβάστηκαν μεταξύ 
ἄλλων μηνύματα τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου κ. 
Βαρθολομαίου (βιντεοσκοπημένο), τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου κ.ἄ.

Καταγράφουμε τίς «ἀπορίες» φίλου 
καί συνεργάτη μας ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Συ-
νεδρίου:

Ὅταν εἶδα τήν εἴδηση γιά τό Συ-
νέδριο, ἀναρωτήθηκα ποιοί εἶναι ὅλοι 
αὐτοί πού παράγουν ἐκκλησιαστικά 
fake news.

Εἶναι ἄραγε τόσοι πολλοί, τόσο δυ-
νατοί (παράγουν δηλ. ἰσχυρά fake news) 
καί ἐπηρεάζουν τόσο πολύ, πού χρειάζε-
ται τέτοιας ἔκτασης συνέδριο; Μέ ὅλους 
τούς συστημικούς μαζεμένους μαζί;

Μοῦ θύμισε τό παλαιό Συνέδριο 
«Ἐκκλησία καί Ἀριστερά», (πάλι ἀπό 
τό Α.Π.Θ.), τό Συνέδριο τοῦ 2013 πού 
προετοίμαζε τόν ἐρχομό τοῦ Τσίπρα ἀμ-
βλύνοντας τήν συνείδηση τοῦ xριστιανι-
κοῦ κόσμου, ὅτι τάχα δέν εἶναι ἀσυμβί-
βαστες ἔννοιες Ἐκκλησία καί Ἀριστερά, 
ἀλλά νομίζω ὅτι τό σημερινό εἶναι πολύ 
χειρότερο.

Μᾶλλον τώρα στρώνουν τόν δρόμο 

γιά τήν φίμωση ἱστολογίων καί blogs. Λο-
γικά «φυσική» συνέχεια αὐτοῦ τοῦ Συνε-
δρίου θά εἶναι ἡ κατάρτιση λίστας ἱστο-
λογίων, πού «δημιουργοῦν» fake news. 
Ἄλλωστε στό Συνέδριο αὐτό συμμετέχει 
καί ὁ ἐπίσημος συνεργάτης τοῦ Facebook 
γιά τήν ἀποτροπή «διασπορᾶς» ψευδῶν 
εἰδήσεων (ellinikahoaxes.gr), αὐτός γιά 
τόν ὁποῖο διαμαρτυρήθηκε ἀκόμη καί ἡ 
ἴδια ἡ κυβέρνηση! Κυβέρνηση ἡ ὁποία 
συμμετεῖχε μέ κάθε ἐπισημότητα στό 
Συνέδριο!

Ἔχει δηλ. ἄποψη ἡ Ἀριστερή Κυβέρ-
νηση τοῦ τόπου, τί ἐστί ἐκκλησιαστικό 
fake new!

Δέν θέλω νά εἶμαι μάντης κακῶν, 
ἀλλά αὐτό τό Συνέδριο μέ φοβίζει...

Γιά νά μήν παρεξηγηθῶ: Δέν μιλάω 
γιά τίς συνωμοσιολογίες γιά ἐθνικά καί 
γεωπολιτικά θέματα. Μιλᾶμε γιά ἐκκλη-
σιαστικά fake news. Δηλ. θέματα πίστε-
ως! Ὑπάρχει fake new σέ θέματα πίστε-
ως;

Ρητορικό ἐρώτημα: Πῶς θά σᾶς φαι-
νόταν ἕνα Συνέδριο τῶν Φαρισαίων γιά 
τό ἐάν ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι 
fake new;

v v v

Ὕβρις κατὰ τῶν ἱερῶν
καί ὁσίων τοῦ Ἔθνους

Μεταφέρουμε ἀπό τό περιοδικό Σω-
τήρ (ἀνάρτηση στό aktinesblogspot.com 
τῆς 22.4.2019) τά παρακάτω ἐνδιαφέρο-
ντα:

Σὲ ἀποϊεροποίηση τοῦ κοινωνικοῦ 
ἱστοῦ τῆς πατρίδας μας ὁδηγεῖ τὸ νέο 
σχέδιο Νόμου ἀλλαγῆς τοῦ ἰσχύοντος 
Ποινικοῦ Κώδικα. Συγκεκριμένα ἀπο-
ποινικοποιεῖται ἡ κακόβουλη βλασφη-
μία καὶ καθύβριση μὲ οἱονδήποτε τρόπο 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θρησκείας (ὁποιασ-
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δήποτε ἀναγνωρισμένης θρησκείας), ἡ 
περιύβριση νεκροῦ ἢ τῆς τέφρας του, 
ἡ ἀπάτη γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς στράτευ-
σης, ἐνῶ παράλληλα ἀξιόποινες πράξεις 
ποὺ μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν ὡς 
κακουργήματα, ὅπως π.χ. προπαρα-
σκευαστικὲς ἐνέργειες ἐσχάτης προδοσί-
ας, ὑπηρεσία στὸν ἐχθρό, σύμπηξη τρο-
μοκρατικῆς ὀργανώσεως, κατασκευὴ καὶ 
κατοχὴ ἐκρηκτικῶν, δωροδοκία πολιτι-
κῶν προσώπων κ.ἄ., ἀντιμετωπίζονται 
πλέον ὡς πλημμελήματα, δηλαδὴ μὲ 
πολὺ ἐλαφρότερες ποινές.

Ἤδη ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀντέδρασε στὸ 
νέο σχέδιο Νόμου μὲ δελτίο Τύπου, στὸ 
ὁποῖο, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὑπογραμμίζει 
ὅτι «τὸ γεγονὸς αὐτὸ θὰ ἔχει ἀρνητικὰ 
ἀποτελέσματα γιὰ τὸ ἀγαθὸ τῆς θρη-
σκευτικῆς καὶ κοινωνικῆς εἰρήνης, θέμα 
ποὺ ἀφορᾶ καὶ ὅλες τὶς δραστηριοποι-
ούμενες στὸν τόπο μας γνωστὲς θρη-
σκεῖες».

Φωνὴ διαμαρτυρίας ὕψωσε μὲ ἐγκύ-
κλιό του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος 
τόνισε ὡς πρὸς τὴν κακόβουλη βλασφη-
μία τῶν θείων ὅτι μὲ τὸ ἰσχύον νομικὸ 
καθεστὼς προστατεύεται ὄχι ὁ Θεός, ὁ 
Ὁποῖος δὲν ἔχει ἀνάγκη ποινικῆς προ-
στασίας καὶ εἰσαγγελικῆς παρεμβάσεως, 
ἀλλὰ «τὸ ἔννομο ἀγαθὸ τῆς κοινωνικῆς 
συνοχῆς καὶ ἡ δημοκρατικὴ εὐστάθεια 
τῆς χώρας». Ἂν τὸ νομικὸ αὐτὸ καθε-
στὼς ἀλλάξει, διακυβεύονται τὰ κοι-
νωνικὰ αὐτὰ ἀγαθά.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου κ. Ἀμ-
φιλόχιος, ἀναφερόμενος σ᾿ αὐτὲς τὶς 
προτεινόμενες νομικὲς ἀλλαγές, ἔθεσε 
κάποια εὔλογα ἐρωτήματα: «Ὅταν ἀκό-
μα καὶ στὴν ἀρχαιότητα ὁ νεκρός –κε-
κοιμημένος κατὰ τὴν Ἐκκλησία– τύγχανε 

τιμῆς καὶ σεβασμοῦ, σήμερα θὰ πρέπει 
νὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ὑβρίζεται, καὶ ἐμεῖς 
νὰ σιωποῦμε; Ὅταν ἡ πίστη καὶ ἡ θρη-
σκεία εἶναι στοιχεῖο ἰδιοπροσωπίας, 
στοιχεῖο ταυτότητας ἑνὸς λαοῦ, ἑνὸς 
ἔθνους, δὲν ἔχουμε χρέος καὶ εὐθύνη 
ὅλοι μας, θεσμοί, πρόσωπα καὶ κοινω-
νία, νὰ διαφυλάξουμε καὶ διασφαλίσου-
με τὴν ἱερότητα αὐτῆς τῆς πίστης; Ποῦ 
ὁδηγεῖται μιὰ κοινωνία, ὅταν δὲν σέ-
βεται τὰ θέσμια, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια;… 
Μπορεῖ στὸ ὄνομα τοῦ “ἐξορθολογισμοῦ 
τῶν ἀδικημάτων” νὰ ἀποϊεροποιεῖται ὁ 
ἱστὸς μιᾶς κοινωνίας;»

Ἡ Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλῆ θὰ σηκω-
θεῖ ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο μύθο γιὰ νὰ ἀντιτα-
χθεῖ στὸ νέο νομοσχέδιο: «Δὲν ἔχουν τόση 
ἰσχὺ οἱ δικές σου διαταγὲς (Κρέοντα), 
ὥστε νὰ μπορεῖς νὰ ὑπερνικήσεις τοὺς 
ἄγραφους καὶ ἀπαρασάλευτους θεϊκοὺς 
νόμους» (στίχ. 453-455). Τὸ προτεινόμε-
νο σχέδιο νόμου ἀποτελεῖ ὕβρι κατὰ τῶν 
ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ Ἔθνους.

v v v

Π.Ε.Θ.: Ἀνυψώνουν τίς ἔμφυλες
ταυτότητες καί περιφρονοῦν τήν 

χριστιανική θρησκευτική ταυτότητα

Στό ἴδιο θέμα ἀναφέρεται τό Δελτίο 
Τύπου τῆς Π.Ε.Θ. («Πανελλήνια Ἕνωση 
Θεολόγων») μέ ἡμερομηνία, 17. 4. 2019. 
Μεταφέρουμε μικρό ἀπόσπασμα:

«Πρός μεγάλη της λύπη, ἡ Πανελ-
λήνια Ἕνωση Θεολόγων διαπιστώνει, 
γιά μιά ἀκόμη φορά, τή συσσωρευμέ-
νη ἀπέχθεια (γιά ποιό λόγο ἄραγε;) τῆς 
τωρινῆς Κυβέρνησης (μέσῳ τοῦ Ὑπουρ-
γείου Δικαιοσύνης) πρός κάθε τί τό 
Χριστιανικό στόν τόπο αὐτό. Ἐνῶ 
ἀνυψώνει μέ τούς διάφορους νόμους 
καί προστατεύει μέ κάθε μέσο τίς πε-
ποιθήσεις τῶν ἀνθρώπων, σχετικά μέ 
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τήν λεγόμενη ἔμφυλη ταυτότητά τους, 
ὑποτιμᾶ καί περιφρονεῖ τή χριστιανική 
θρησκευτική ταυτότητα καί συνείδηση 
τῶν πολιτῶν τῆς χώρας».

v v v

Π.Σ.Θ.: «Ὀξύμωρο νά καταδικάζετε
τόν ρατσισμό καί συγχρόνως

νά ἀποποινικοποιεῖτε τήν ὕβρι
ἐναντίον ὁσίων και ἱερῶν»

Στό ἴδιο θέμα τῆς ἀποποινικοποιή-
σεως τῆς κακόβουλης βλασφημίας καί 
περιϋβρίσεως νεκροῦ ἀναφέρεται καί ὁ 
«Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων» (Π.
Σ.Θ.) μέ Ἀνακοίνωσή του τῆς 23.4.2019. 
Μεταφέρουμε χαρακτηριστικά ἀποσπά-
σματα:

«Παρενθετικά, ἀξίζει νά ἐπισημανθεῖ 
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀνεξάρτητα 
ἀπό τόν ἰσχύοντα Ποινικό Κώδικα ὑβρί-
ζεται, εὐκαίρως ἀκαίρως, ἀπό διαφό-
ρους κύκλους πού νομίζουν πώς ἔτσι 
θά ἀποκτήσουν τό χρίσμα τοῦ ῾῾προο-
δευτικοῦ᾽᾽. Ἐπίσης, σύμφωνα μέ ἔκδοση 
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί 
Θρησκευμάτων, τοῦ 2016, γιά τά περι-
στατικά εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς 
σημασίας στήν Ἑλλάδα, ἀπό τά διακό-
σια δεκαπέντε (215) περιστατικά πού 
καταγράφηκαν, τά διακόσια ὀκτώ 
(208) ἔγιναν εἰς βάρος τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας καί ἀφοροῦν τυμβωρυ-
χίες/νεκροσυλίες, βανδαλισμούς, διαρ-
ρήξεις, κλοπές, ἱεροσυλίες, ἐμπρησμούς 
καί λοιπές βεβηλώσεις, ἕνα (1) εἰς βάρος 
Ρωμαιοκαθολικοῦ χώρου, πέντε (5) εἰς 
βάρος Ἑβραϊκῶν χώρων καί ἕνα (1) εἰς 
βάρος Μουσουλμανικοῦ.

Εἶναι ὀξύμωρο, τό κράτος νά θε-
σπίζει νόμο (4285/2012) γιά τήν κα-
ταπολέμηση μορφῶν καί ἐκδηλώσε-
ων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας, ἀλλά 

νά ἀποποινικοποιεῖ τίς κακόβουλες 
πράξεις ἐναντίον τῶν ἱερῶν καί τῶν 
ὁσίων τῶν πολιτῶν. Ἄν λάβουμε δέ ὑπ᾽ 
ὄψιν τά ἀνωτέρω περιστατικά σέ θρη-
σκευτικούς χώρους, τελικά ἡ ἀποποι-
νικοποίηση φαίνεται πώς πλήττει, 
σχεδόν ἀποκλειστικά, τούς Ὀρθόδο-
ξους Χριστιανούς πολίτες.

v v v

Παγκόσμια κυβέρνηση
ζητεῖ ὁ πάπας Φραγκίσκος

Μεταφέρουμε ἀπό τό redskywarning. 
blogspot.com τῆς 21.5.2019:

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἔκανε ἔκκλη-
ση πρόσφατα γιά μιά παγκόσμια δια-
κυβέρνηση πού θά καταπολεμήσει τήν 
κλιματική ἀλλαγή, ὑποστηρίζοντας ὅτι 
«τό ἐθνικό κράτος δέν μπορεῖ νά θεω-
ρεῖται κάτι τό ἀπόλυτο».

Κατά τή διάρκεια μιᾶς ὁμιλίας του 
πρός τήν Ποντιφική Ἀκαδημία Κοινω-
νικῶν Ἐπιστημῶν, ὁ Φραγκίσκος κατα-
δίκασε τόν «αὐξανόμενο ἐθνικισμό πού 
ἀγνοεῖ τό κοινό καλό» καί ἔκανε ἔκκλη-
ση γιά περισσότερη παγκοσμιοποίηση.

«Τό ἔθνος κράτος δέν μπορεῖ νά θεω-
ρηθεῖ σάν κάτι τό ἀπόλυτο, σάν ἕνα νησί 
σέ σχέση μέ τόν περιβάλλοντα χῶρο», 
εἶπε, προσθέτοντας ὅτι «Τό ἔθνος κρά-
τος δέν εἶναι πλέον σέ θέση νά προμη-
θεύσει τό κοινό καλό τῶν πληθυσμῶν 
του μόνο».

Ὁ Francis δήλωσε ὅτι «μιά εἰδική 
ἀρχή ("special authority"), πού θά ἔχει 
συγκροτηθεῖ νόμιμα καί κατόπιν συμφω-
νίας» [ποιῶν;], εἶναι ἀπαραίτητη, γιά νά 
διευκολυνθεῖ ἡ ἐφαρμογή νέων πολιτι-
κῶν γιά τήν ἀλλαγή τοῦ κλίματος.

»Προχώρησε ἀκόμα πιό πέρα, ἀπαι-
τώντας νά μεταφερθεῖ ἡ ἐξουσία ἀπό 
τά ἔθνη σέ «διακυβερνητικούς θε-
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σμούς ("intergovernmental institutions"), 
πού θά διαχειρίζονται τά κοινά τους 
συμφέροντα».

«Αὐτό τό παγκόσμιο κοινό καλό, μέ 
τή σειρά του, πρέπει νά ἀποκτήσει μιά 
πιό ἔντονη νομική ἀξία σέ διεθνές ἐπί-
πεδο», κατέληξε ὁ Francis.

Ὁ Πάπας ἔχει κάνει ἀναρίθμητες 
δηλώσεις κατά τοῦ ἐθνικισμοῦ καί τοῦ 
λαϊκισμοῦ, εἰδικά στό πλαίσιο τῆς ὑπο-
στήριξης τοῦ νά ἔρθουν ἑκατομμύρια με-
τανάστες στήν Εὐρώπη.

Κάτω ἀπό τήν καθοδήγησή του, ἡ 
Καθολική Ἐκκλησία [σημ. «Π»: οἱ παπι-
κοί] ἔχει ἐπίσης ἀγκαλιάσει πλήρως τά 
κλισέ περί "global warming" (ὑπερθέρ-
μανση τοῦ πλανήτη), παρά τό βαθύ σκε-
πτικισμό πού ὑπάρχει γιά τό θέμα αὐτό 
μεταξύ τῶν Χριστιανῶν.

v v v

Ὁ πάπας προτείνει τόν Τσίπρα
γιά Νόμπελ Εἰρήνης

Διαβάζουμε στό yiorgosthalassis.
blogspot.com (2.4.2019): Συνέντευξη Τύ-
που πού δημοσιεύεται στό πρακτορεῖο 
εἰδήσεων τοῦ Βατικανοῦ παραχώρησε ὁ 
αἱρεσιάρχης Φραγκίσκος.

Μεταξύ τῶν ἄλλων μίλησε γιά τό 
μεταναστευτικό καί τή διαχείριση τῆς 
προσφυγικῆς κρίσης στήν Εὐρώπη πού 
βαραίνει τή Πατρίδα μας καί τήν Ἰταλία 
τά τελευταῖα χρόνια.

Ἐρωτηθείς γιά τό πῶς θά ἀντιμετω-
πιστεῖ ἡ κρίση καί γιά τό πῶς σχολιάζει 
τήν πολιτική Τράμπ γιά τό τεῖχος στό 
Μεξικό, ἀλλά καί τά τείχη ἐντός Εὐρώ-
πης, ἀναφέρθηκε καί στόν δοσίλογο 
πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας, Ἀλ6 (Ἀλέ-
ξη) Τσίπρα καί στό Νόμπελ Εἰρήνης.

«Μίλησα μέ ἕναν πολιτικό, ἕναν 
ἄνθρωπο πού σέβομαι καί θά πῶ 

τό ὄνομά του: Ἀλέξης Τσίπρας. Μοῦ 
ἐξήγησε τά προβλήματα καί στό τέλος 
μίλησε στήν καρδιά μου λέγοντας: ῾῾Τά 
ἀνθρώπινα δικαιώματα πρέπει νά εἶ-
ναι πάνω ἀπό κάθε συμφωνία᾽᾽. Αὐτή ἡ 
φράση του ἀξίζει τό Νόμπελ (Εἰρήνης)».

v v v

Παγκόσμια δίωξη
καί γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν

Ὅπως διαβάζουμε στό rt.com oἱ Χρι-
στιανοί εἶναι πιό διωκόμενοι ἀπό ὁποια-
δήποτε θρησκευτική ὁμάδα καί ἀντιμε-
τωπίζουν σχεδόν γενοκτονικά ἐπίπεδα 
καταπίεσης σέ ὁρισμένα μέρη τοῦ κό-
σμου, λέει μιά ἔκθεση πού ἐκπονήθη-
κε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τοῦ 
Ἡνωμένου Βασιλείου (᾽Αγγλία).

Ἡ ἔκθεση, πού συντάχθηκε ἀπό τόν 
αἰδ. Philip Mounstephen, ἐπίσκοπο τοῦ 
Truro καί ἕναν Ἀγγλικανό ἱεραπόστολο, 
ἐκτιμᾶ ὅτι ἕνας στούς τρεῖς ἀνθρώπους 
σέ ὅλο τόν κόσμο ἀντιμετωπίζει κάποια 
μορφή θρησκευτικῆς καταπίεσης, βρί-
σκοντας τούς χριστιανούς ὡς τήν πιό 
εὐρέως στοχευμένη ὁμάδα.

«Τά ἀποδεικτικά στοιχεῖα δείχνουν 
ὄχι μόνο τή γεωγραφική ἐξάπλωση τῶν 
ἀντιχριστιανικῶν διώξεων, ἀλλά καί τήν 
αὐξανόμενη σοβαρότητά τους», ἀναφέ-
ρει ἡ ἔκθεση, προσθέτοντας ὅτι «σέ ὁρι-
σμένες περιοχές, τό ἐπίπεδο καί ἡ φύση 
τῶν διώξεων πλησιάζει στό νά ἀνταπο-
κρίνεται στόν διεθνῆ ὁρισμό τῆς γενο-
κτονίας».

v v v

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος,
Τσίπρας καί Ἐρντογάν

σάν τρεῖς πλανῆτες σέ σύνοδο!

Διαβάζουμε στό Ἀθηναϊκό καί Μα-
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κεδονικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (Α.Π.Ε.-
Μ.Π.Ε.) καί στό dogma.gr (6.2.2019), ὅτι 
«Ὁ Μητροπολίτης Προύσης Ἐλπιδοφό-
ρος καί ἡγούμενος τῆς Μονῆς Χάλκης 
[καί ἀπό τά μέσα Μαΐου 2019 Ἀρχιε-
πίσκοπος Ἀμερικῆς] ὑποδεχόμενος στή 
Χάλκη τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό Ἀλέ-
ξη Τσίπρα ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία καί 
τό ἔργο τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινου-
πόλεως Φωτίου, ἀλλά καί στήν ἱστορία 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί 
ἀνέφερε ὅτι στό πλευρό τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου εἶναι 
ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας Ἀλέξης 
Τσίπρας, ῾῾πολιτικός ἄνδρας χαρακτηρι-
ζόμενος γιά τό θάρρος του νά λαμβάνει 
ἀποφάσεις, γιά τήν εὐελιξία του στήν 

ἐπίλυση χρόνιων προβλημάτων καί γιά 
τόν δυναμισμό του στήν ἐφαρμογή δύ-
σκολων ἀποφάσεων᾽᾽. Εἶπε ἀκόμα ὅτι 
στήν Ἄγκυρα ἔχουμε ἕναν ἐπίσης δυνα-
μικό ἡγέτη πού ἔχει ἀναμορφώσει τήν 
Τουρκία καί ἔχει θέσει ἀνεξίτηλη τήν 
σφραγίδα του, τόν Ρ. Τ. Ἐρντογάν. Ὁ 
συνδυασμός αὐτῶν τῶν τριῶν προ-
σωπικοτήτων, προσέθεσε, ῾῾ὁμοιάζει 
μέ τό φαινόμενο τῆς εὐθυγράμμισης 
πλανητῶν καί ἀστέρων πού συμβαίνει 
μία φορά κάθε ἑκατοντάδες χρόνια 
καί συνεπῶς, ἐπειδή ἡ συγκυρία εἶναι 
εὐνοϊκή, ἡ δοξολογία μας πρός τήν Ἁγία 
Τριάδα εἶναι ἀδιάκοπη νά χαράξει ἡ 
εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα τῆς ἐπαναλει-
τουργίας τῆς Σχολῆς μας᾽᾽» [τῆς Χάλκης].
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