
᾽A νάμικτα τά αἰσθήματα ἀπό τίς ἐθνι-
κές ἐκλογές τῆς 7ης Ἰουλίου 2019.

Τό εὐτύχημα εἶναι ὅτι φεύγει ἡ λοιμι-
κή νόσος, πού κόντεψε νά μᾶς τελειώσει 
μέ τήν καταστροφική της πολιτική τά 
τελευταῖα 4,5 χρόνια.

Ὁ φόβος εἶναι μήπως ἐπιστρέψει, 
γιατί ἀντί νά καταποντισθεῖ στίς ἐκλο-
γές μέ ποσοστό μονοψήφιο, πῆρε 31,53% 
πανελλαδικά (στή Φλώρινα 35%!). Στίς 
εὐρωεκλογές τῆς 26ης Μαΐου 2019 εἶχε 
πάρει 23% πανελλαδικά.

Τά ὑπόλοιπα κόμματα πῆραν: Ν.Δ. 
39,85%, ΚΙΝ.ΑΛ. 8,10%, ΚΚΕ 5,30%, Ἑλ-
ληνική Λύση (Βελόπουλος) 3,70%, Μέρα 
25 (Βαρουφάκης) 3,44%, Χρυσή Αὐγή 

2,93% (μένει ἐκτός Βουλῆς).
 Ἄν συνεκτιμηθεῖ τό γεγονός 1. τῆς 

ἀκραίας πόλωσης (δέν ὑπῆρχε κάτι ἄλλο 
σοβαρό ὡς ἐναλλακτική λύση γιά τούς 
Χριστιανούς πατριῶτες σ᾽ αὐτές τίς ἐκλο-
γές), 2. τοῦ ὑψηλοῦ ποσοστοῦ ἀποχῆς 
(42%) καί 3. ὅτι ὁ προδοτικός ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
ἔχασε σέ σχέση μέ τίς ἐκλογές τοῦ Ἰανου-
αρίου 2015 (ὁπότε ἀνέβηκε στήν κυβέρ-
νηση) μόνον ἕνα 4% τῆς ἐκλογικῆς του 
δύναμης(!), τότε τό θλιβερό συμπέρασμα 
τῶν ἐκλογῶν τῆς 7ης Ἰουλίου εἶναι ὅτι ὁ 
πραγματικός νικητής ἦταν ὁ Τσίπρας.

Πάιατ, Μέρκελ-Σόιμπλε καί πάπας 
Φραγκῖσκος (δηλ. ὅλο τό δυτικό «κατε-
στημένο») ἐκφράζονταν γι᾽ αὐτόν (τόν 
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ὑποτιθέμενο ἀριστερό - ἐπαναστάτη) μέ 
θαυμασμό καί ἐπαίνους. Τά διαπλεκό-
μενα Μ.Μ.Ε. ἐξετέλεσαν τήν ἀποστολή, 
πού τούς ἀνέθεσαν τά ἀφεντικά τους, νά 
τόν προβάλλουν κατά κόρον. Καλύτερα 
δέν γινόταν. Πρέπει νά τηροῦνται καί τά 
προσχήματα τῆς μιντιακῆς δημοκρατίας 
τους. Δέν γινόταν νά ξαναβγεῖ (αὐτή τή 
φορά) ὁ Τσίπρας. Ὁπότε βγῆκε ὁ Μητσο-
τάκης. Πάλι καλά! Ἐξ ἄλλου καί αὐτός 
δικός τους εἶναι. 

Ὅμως εἶναι γεγονός ὅτι οἱ καινούργιοι 
(Μητσοτάκης) εἶναι πολύ ὑγιέστεροι ἀπό 
τούς προηγούμενους (Τσίπρας), τοὐλάχι-
στον σέ ἐπίπεδο μικρομεσαίων στελεχῶν.

Αἰσιοδοξία προξενεῖ ἡ δήλωση Μη-
τσοτάκη ὅτι δέν θά ἀναθεωρηθοῦν τά 
ἄρθρα 3 καί 13 τοῦ Συντάγματος, πού 
ἀναφέρονται ἀντιστοίχως στίς σχέσεις 
Ἐκκλησίας-Πολιτείας καί στή θρησκευ-
τική ἐλευθερία.

Ἀνακουφίζουν τούς πολίτες τά πρῶτα 
δείγματα γραφῆς στό Ὑπουργεῖο  «Προ-
στασίας του Πολίτη» γιά τήν πάταξη τῆς 
ἐγκληματικότητας καί τήν κατάργηση τοῦ 
λεγομένου Ἀσύλου στά Πανεπιστήμια, 
χῶροι τῶν ὁποίων εἶχαν καταντήσει κέ-
ντρα διακίνησης ναρκωτικῶν, κατασκευῆς 
βομβῶν «μολότωφ» καί κάθε παρανομίας.

Χαροποίησε ἡ δήλωση τῆς νέας ὑ-
πουργοῦ Παιδείας (τό «᾽Εθνικῆς» χάθη-
κε ἀνεπιστρεπτί) κ. Νίκης Κεραμέως ὅτι 

πρόθεση τῆς νέας κυβέρνησης εἶναι νά 
ἐφαρμοσθοῦν οἱ ἀποφάσεις τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἐπικρατείας, πού κρίνουν 
ὡς ἀντισυνταγματικά τά νέα βιβλία (ἤ 
«φακέλλους») τοῦ μαθήματος τῶν Θρη-
σκευτικῶν. Μακάρι νά τό κάνει.

Ὅσο περίεργο καί ἄν φαίνεται, ὁ βα-
σικός κίνδυνος νά μήν ἐφαρμοσθοῦν οἱ 
ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ἐ. εἶναι ἡ διοίκηση 
τῆς Ἐκκλησίας! Αὐτό φάνηκε, δυστυχῶς, 
ὥς τώρα ἐν τῇ πράξει. Οἱ ἐνέργειες τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου (ὄχι ἐκ προθέσεως, φυσι-
κά) ἦταν τέτοιες, ὥστε μέσῳ ἐπιτροπῶν 
πέρασαν οἱ γραμμές τῶν ἐκκλησιομάχων 
Τσίπρα-Φίλη-Γαβρόγλου καί ὄχι αὐτά πού 
εἶχε ἀποφασίσει κατ᾽ ἀρχήν τό σῶμα τῆς 
Ἱεραρχίας. Λίαν ἀπογοητευτικό, ἀλλ᾽ ἀπο-
λύτως ἀληθές. Ἔχει δίκαιο τό thriskeftika.
blogspot.com, τό ὁποῖο μέ ἀνάρτησή του 
τῆς 16.7.2019 προτείνει στήν κυβέρνηση 
νά ἐφαρμόσει τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ἐ. 
γιά τά Θρησκευτικά, χωρίς νά ἐμπλακεῖ 
σέ διάλογο ἐπ᾽ αὐτοῦ μέ τή διοίκηση τῆς 
Ἐκκλησίας (δηλ. τόν Ἀρχιεπίσκοπο), διότι, 
ἄν κάνει διάλογο, δέν θά ἐφαρμοσθοῦν 
οἱ ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ἐ. καί θά ἔχουμε 
πάλι τά νεοεποχίτικα Θρησκευτικά, πού 
ἐξεπόνησαν οἱ μοντέρνοι «θολολόγοι» 
τοῦ «Καιροῦ» καί προστατευόμενοι τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου.

Κατά τά ἄλλα μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ κ. 
Νίκη Κεραμέως, πού ὑπερπροβάλλεται, 

• 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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φιλᾶ μέν τό χέρι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, 
ἀλλά ἦταν ἡ συμμετέχουσα ἀπό ἑλλη-
νικῆς πλευρᾶς τό 2019 στή συνεδρίαση 
τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ (προηγή-
θηκε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τό 2018). 
Συγχρόνως ἡ κ. Κεραμέως ἀνήκει στούς 
David Rockfeller fellows (=ἐξέχοντα μέλη) 
τῆς «Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς» (Trilateral 
Commision, Μάρτιος 2019), πού ἀποτελεῖ 
παγκόσμια σκοτεινή ὑπερεξουσία.

Ἡ ἴδια δήλωνε ἐνθουσιασμένη, ὅταν 
προεκλογικά συναντοῦσε πολύτεκνες 
οἰκογένειες ἀλλά καί ψήφισε (ὅπως βλέ-
πουμε στο News 24/7, 11.5.2018) ὑπέρ τῆς 
ἀναδοχῆς παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλα ζευ-
γάρια! Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό νεοεποχίτικο 
στύλ. Ἐξ ἴσου καλά μέ ὅλους.

Κατά τά ἄλλα ἡ νέα κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, καί ἄν ἀκόμη ἤθελε, δέν μπορεῖ 
νά παρεκκλίνει ἀπό τίς βασικές ἐπιταγές 
τῆς ἀμερικανονατοϊκῆς καί εὐρωπαϊκῆς 
νεοταξικῆς ἀτζέντας:

Στά βασικά θέματα οἰκονομικῆς πολι-
τικῆς εἴμαστε δεμένοι χειροπόδαρα μέχρι 
τοὐλάχιστον τό 2060!

Στό θέμα τῆς προδοσίας τῆς Μα-
κεδονίας ξεκαθάρισε ὅτι «θά σεβασθεῖ» 
τήν προδοτική Συμφωνία. Ἡ ἀπόσταση 
ἀπό τόν «σεβασμό» μέχρι τόν ἔπαινο δέν 
εἶναι μεγάλη.

Στό θέμα τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Ἑλλάδος 
ἀπό Ἀφροασιάτες μωαμεθανούς λαθρο-
μετανάστες οὔτε θέλει οὔτε μπορεῖ νά 
κάνει κάτι ριζικά διαφορετικό ἀπό τούς 
προηγούμενους.

Στό θέμα τῶν ἀτέλειωτων «δικαιωμά-
των» τῶν ὁμοφυλοφίλων συμπορεύεται. 
(Στίς «παρελάσεις ὑπερηφάνειας» στέλνει 
ἐπίσημο ἐκπρόσωπο).

Ἄρα ἡ διαφοροποίησή της ἀπό τούς 
ἐθνομηδενιστές ἐκκλησιομάχους εἶναι δι-
αφορά ποσότητος καί ὄχι ποιότητος. 
Διαφορά ἁπλῶς βαθμοῦ καί ἔντασης.

Οἱ προηγούμενοι γκρέμιζαν «μέ 
μπουλντόζες», αὐτοί θά γκρεμίζουν πιό 
συγκρατημένα, γιατί διαφορετικά θά ἔλ-
θουν σέ εὐθεία σύγκρουση μέ ἕνα μεγάλο 
μέρος τῆς ἐκλογικῆς τους βάσης.

Μήν ξεχνοῦμε ἐπίσης ὅτι τά πάλαι 
ποτέ κομματικά στεγανά δέν ὑπάρχουν 
πλέον. Ἡ σημερινή «Νέα Δημοκρατία» ἔχει 
ἐνσωματώσει ἄνθη τύπου Τατσόπουλου, 
Ψαριανοῦ, Καιρίδη, Ἄννας Διαμαντοπού-
λου, ἐνῷ στίς 17.7. ἔκανε γραμματέα στό 
Ὑπουργεῖο Ἀθλητισμοῦ τόν μέχρι προχθές 
βουλευτή τοῦ «Ποταμιοῦ» Μαυρωτᾶ, ὁ 
ὁποῖος ὑπερψήφισε τήν προδοτική Συμ-
φωνία τῶν Πρεσπῶν.

Φοβόμαστε ἀκόμη ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση 
θά φέρει τή διαβόητη «κάρτα τοῦ πολί-
τη», πού προσπάθησε ὁ Γιωργάκης-Τζέ-
φρυ Παπανδρέου. Μήν κάνουμε αὔριο πώς 
δέν τό ξέραμε. Τό λένε στό προεκλογικό 
τους πρόγραμμα γιά τήν ἠλεκτρονική δι-
ακυβέρνηση καί τήν ψηφιακή ὑπογραφή, 
ἡ ὁποία προϋποθέτει τίς ἠλεκτρονικές 
ταυτότητες. Ἤδη ἡ καταστροφική γιά 
τήν Ἑλλάδα Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἐξέδωσε 
ὑποχρεωτική γιά τά μέλη της «ντιρεκτίβα» 
γιά τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες.

Καί κάποιες ἀκόμη διαπιστώσεις: Ὁ 
μοιραῖος γιά τήν Ἑλλάδα ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μέ τόν 
σοῦπερ νάρκισσο Τσίπρα ἔγινε ἀξιωματική 
ἀντιπολίτευση. Ἀλλά μπῆκε στή Βουλή 
ἄλλος νεοεποχίτης νάρκισσος ὁ Γιάνης (μέ 
ἕνα ν) Βαρουφάκης καί ὁ Βελόπουλος, 
πού πουλάει μαντζούνια δῆθεν Ἁγιορεί-
τικα καί τίς δῆθεν ἐπιστολές τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ! Τό 70% αὐτῶν πού ψήφισαν Βε-
λόπουλο εἶναι –ὑποτίθεται– ἄνθρωποι τῆς 
Ἐκκλησίας. Ὁ Θεός νά σώσει τήν Ἑλλάδα!

Καί τό συμπέρασμα: Ὁ ἑλληνικός 
λαός μέσα σέ κλίμα ἀκραίας πόλωσης 
ψήφισε Μητσοτάκη, γιά νά φύγουν οἱ προ-
δότες. Ὅμως οἱ προδότες πῆραν 31,53% 
πανελλαδικά! Καί τό χειρότερο, ἔκαναν 
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ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ΤΗΝ ΒΙΑΙΩΣ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗΝ
«ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ»*

* Ὡς μικρή συμβολή στόν ἐναγώνιο προβληματισμό καί τήν προσευχητική ἀλλά καί παρεμ-
βατική ἀντιμετώπιση τοῦ λίαν ὀδυνηροῦ καί ἤδη συντελεσθέντος ἐνδοορθοδόξου σχίσματος 
ἐκ τῆς ἀναγνωρίσεως ὡς Αὐτοκεφάλου «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» τῶν ἐκεῖ 
σχισματικῶν, δημοσιεύουμε τήν ἀπάντηση τῆς Ὀρθοδόξου Σερβικῆς Ἐκκλησίας στόν Οἰκ. 
Πατιάρχη κ. Βαρθολομαῖο γιά τό θέμα αὐτό. Ἡ θεολογικώτατη αὐτή ἀπάντηση, δυστυχῶς, 
δέν ἐγνώρισε εὐρύτερη δημοσιότητα. Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.

ΙΕΡΑ ΣΥNΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ἀρ. πρωτ. 4

Ἐν Βελιγραδίῳ τῇ 6ῃ Φεβρουαρίου 2019

Τῇ Αὐτοῦ Παναγιότητι
Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ρώμης καί
Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ
κυρίῳ κυρίῳ Βαρθολομαίῳ
εἰς Κωνσταντινούπολιν

Θέμα: Τά ἀπό τῆς 24ης Δεκεμβρίου 2018 

καί ὑπ᾽ ἀριθμόν πρωτοκόλλου 1119 
Ὑμέτερα γράμματα, ἀναφερόμενα 
εἰς τά ὅσα ἐπράξατε ἐν Οὐκρανίᾳ

Παναγιώτατε,

Λαβόντες τά ἀπό τῆς 24ης Δεκεμβρίου 
τοῦ παριππεύσαντος ἐνιαυτοῦ καί ὑπ᾽ 
ἀριθμόν πρωτοκόλλου 1119 γράμματα τῆς 
Ὑμετέρας Παναγιότητος, δι᾽ ὧν εὐηρεστή-
θη Αὕτη, ὅπως ἀνακοινώσηται τῇ ἡμῶν 
εὐτελείᾳ τά ὅσα ἔπραξεν ἐπ᾽ ἐσχάτων ἐν 
Οὐκρανίᾳ ἀναφορικῶς πρός τά ἐκεῖ ὑφι-
στάμενα ἐκκλησιαστικά προβλήματα καί 
ὅπως ἐκζητήσῃ τήν ἐκ μέρους ἡμῶν τε καί 
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἀποδοχήν τῶν 
ἐνεργειῶν καί μέτρων Αὐτῆς, προαγόμε-

τεράστια πνευματική ζημιά, ἡ ὁποία, 
βέβαια, ξεκίνησε ἀπό τήν ἀρχή τῆς με-
ταπολίτευσης. Δάσκαλοι, καθηγητές καί 
πανεπιστημιακοί μέ ἰδέες ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ἀφι-
όνισαν καί συνεχίζουν νά ἀφιονίζουν ἕνα 
μεγάλο μέρος τῆς νεολαίας. Ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
ἦταν πρῶτο σέ ψήφους κόμμα μεταξύ 
τῶν ψηφοφόρων 17-35 ἐτῶν.

Πάντως ὁ κ. Μητσοτάκης καί ἡ κυ-
βέρνησή του νά μήν ξεχνοῦν ὅτι ἡ ψῆφος, 
πού τούς ἔδωσε ὁ ἑλληνικός λαός, δέν 

εἶναι λευκή ἐπιταγή. Τούς ψήφισε ὡς 
τό μή χεῖρον. Μήν ξεθαρρέψουν.

Εὐχόμαστε πραγματικά νά ἐπιτύχουν 
σέ ὅ,τι καλό γιά τήν Ἐκκλησία καί τό 
Ἔθνος θέλουν καί μπορέσουν νά ἐφαρμό-
σουν. Ὅσο γιά τά νεοταξικά τους σχέδια, 
νά βάλει ὁ Θεός καί ὁ λαός τά κατάλληλα 
ἐμπόδια στήν κατάλληλη στιγμή.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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θα, ὅπως ἀξιοχρέως καί κατά συνείδησιν 
ἀποκριθῶμεν Ὑμῖν. Προκαταβολικῶς ὅμως 
ὑπομιμνῄσκομεν Ὑμῖν, ὅτι ἡ θέσις τῆς Ἐκ-
κλησίας ἡμῶν, διατυπωθεῖσα ὁμοφώνως 
κατά τόν πλέον ἐπίσημον καί ὑπεύθυνον 
τρόπον ὑπό τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 
ἡμῶν, ἐγνωστοποιήθη Ὑμῖν ἐκ προοιμίου, 
πρό τῆς ἀντιδράσεως οἱασδήτινος ἑτέρας 
αὐτοκεφάλου ἀδελφῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ᾽ 
ἐτιμήθη ὑφ᾽ Ὑμῶν σιγῇ νεκρικῇ, οὐδέ 
τῆς παραλαβῆς τῆς ἡμῶν ἐπιστολῆς 
ἐπιβεβαιωθείσης. Ὡσαύτως καί παρο-
μοίως ἠγνοήθη ὑφ᾽ Ὑμῶν καί ἡ ἐπακο-
λουθήσασα ἔκκλησις, μᾶλλον δ᾽ εἰπεῖν 
ἐναγώνιος κραυγή, τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
ἡμῶν Συνόδου, κἀν τέλει ἡ προφορική 
πρός Ὑμᾶς κατά τήν ἐν Θεσσαλονίκῃ 
συντυχίαν καί συλλειτουργίαν ἡμῶν ἀδελ-
φική παράκλησις ἡμῶν, ὅπως μή σπεύ-
σητε, ἀλλά, ἐνωτιζόμενοι τῆς φωνῆς τῶν 
πλείστων Προκαθημένων καί Συνόδων 
τῶν κατά τόπους ὁμοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
ἀντιμετωπίσητε τό θέμα συνοδικῶς 
καί πανορθοδόξως, ἐπ᾽ οὐδενί δέ μο-
νομερῶς καί αὐτεπαγγέλτως.

Ἀποκρινόμενοι ἐπί τοῦ αἰτήματος 
Ὑμῶν, Παναγιώτατε, δέν μέλλομεν στα-
θῆναι ἐπί τῆς ἐπισημάνσεως τῶν τρωτῶν 
—ἤ καί ὅλως ἀβασίμων ἔτι— σημείων τῆς 
ἐπιχειρηματολογίας, δι᾽ ἧς ἐφίεσθε, ὅπως 
αἰτιολογήσητε καί δικαιολογήσητε τάς ἐν 
προκειμένῳ ἐνεργείας Ὑμῶν καί τῆς περί 
Ὑμᾶς Συνόδου, δεδομένου ὅτι ἡ ἡμετέρα 
κριτική αὐτῶν διετυπώθη, προκαταρκτι-
κῶς ἤδη, ἐν τῇ ἐπιστολῇ τῆς Ἱεραρχίας 
ἡμῶν. Παραιτούμεθα, λοιπόν, παρά τινα 
τυπικῶς (ἤ μᾶλλον φαινομενικῶς) νέα 
δεδομένα ἐν τῇ ὅλῃ ὑποθέσει, τοῦ ἐκ 
μέρους ἡμῶν νέου σχολιασμοῦ αὐτῆς καί 
χωροῦμεν εἰς τήν διατύπωσιν τῆς «ἐφ᾽ 
ὅλης τῆς ὕλης» θέσεως καί στάσεως ἡμῶν, 
ὡς ἕπεται:

1. Δέν ἀναγνωρίζομεν τήν ἀριδήλως 

ἀντικανονικήν «εἰσπήδησιν» Ὑμῶν εἰς τόν 
κανονικόν χῶρον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλη-
σίας τῆς Ρωσσίας, δοθέντος ὅτι ἡ Μητρό-
πολις Κιέβου, ἥκιστα ταυτιστέα πρός τήν 
σήμερον «Οὐκρανίαν», ἐμπεριέχουσαν καί 
δεκάδας ἑτέρων ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν, 
παρεχωρήθη ἐν ἔτει 1686 τῷ Πατριαρχείῳ 
Μόσχας, ὅπερ τεκμαίρεται ἐκ τῶν κειμένων 
τοῦ Προκατόχου Ὑμῶν Διονυσίου τοῦ Δ´, 
ἐκ τῶν ἀποφάνσεων τῶν διαδόχων αὐτοῦ, 
ἐκ τῶν ἔκτοτε ἐπισήμων «Τακτικῶν», «Συ-
νταγματίων», «Διπτύχων», «Ἡμερολογίων» 
καί «Ἐπετηρίδων» οὐ μόνον τῶν ἄλλων 
Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί αὐτοῦ τούτου τοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, κἀν 
τέλει ἐκ τῶν Ὑμετέρων προσωπικῶν δηλώ-
σεων καί ἀποφάνσεων μέχρι τοῦ Ἀπριλίου 
τοῦ παριππεύσαντος ἐνιαυτοῦ.

2. Δέν ἀναγνωρίζομεν ἅμα τήν ὡς 
«Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρα-
νίας» ἀνακηρυχθεῖσαν, κανονικῶς μέν 
ἀνυπόστατον, ἐν τοῖς πράγμασι δέ βιαί-
ως ἐπιβεβλημένην, τεχνητήν «συνομο-
σπονδιοποίησιν» τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ σχι-
σματικῶν παραφυάδων (ἤδη καί πάλιν 
σφόδρα ἀντιμαχομένων ἀλλήλας καί πρός 
χωρισμόν ἀσυγκρατήτως ὁδευουσῶν). Οἱ 
σχισματικοί παρέμειναν σχισματικοί. Ἅπαξ 
σχισματικός, ἀεί σχισματικός — πάρεξ τῶν 
περιπτώσεων τῆς εἰλικρινοῦς ἐπιστροφῆς 
καί εἰς βάθος μετανοίας. Ἡ μόνη ὑφ᾽ 
ἡμῶν γνωριζομένη καί ἀναγνωριζομένη 
Ἐκκλησία εἶναι ἡ κανονική Οὐκρανι-
κή Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τόν Μακα-
ριώτατον Μητροπολίτην Κιέβου καί 
πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνούφριον ἐπί 
κεφαλῆς ἔχουσα.

3. Ἀκολούθως δέν ἀναγνωρίζομεν 
τήν καταχρηστικῶς ἀποκληθεῖσαν «ἑνω-
τικήν σύνοδον» τοῦ Κιέβου, ἐν ᾗ οὐδείς 
ἀρχιερεύς τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ὀρ-
θοδόξου Ἐκκλησίας ἔλαβε μέρος (καθ᾽ ὅτι 
Ὑμεῖς, μίαν ἡμέραν ἐνωρίτερον, προσελά-
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βετε τόν τε Ἀλέξανδρον Δραμπίγκο καί 
τόν Βινίτσης Συμεών εἰς τήν καθ᾽ Ὑμᾶς 
Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν, καί μάλιστα ἄνευ 
τοῦ κανονικοῦ ἀπολυτηρίου ἐκ τῆς ἑαυτῶν 
Ἐκκλησίας). Αἱ σκηναί, τό ὅλον σκηνικόν 
καί τά παρασκήνια τῆς περιέργου ταύτης 
συναθροίσεως, ἵνα μή τι ἐπαχθέστερον 
φράσωμεν, εἶναι γνωστότερα Ὑμῖν ἤ ἡμῖν· 
διό σιγῇ τιμάσθωσαν! Πρόκειται, καθ᾽ 
ἡμᾶς, περί ἀνθενωτικῆς, διαιρετικῆς 
καί διασπαστικῆς ψευδοσυνόδου, σκα-
ψάσης ἔτι βαθύτερον λάκκον ἀλλοτριώ-
σεως καί ἀποσυνθέσεως τῆς κοινωνίας 
τῆς ταλαίνης χώρας τῆς Οὐκρανίας. Διά 
πάντα ταῦτα ἡγούμεθα τάς ἀποφάσεις 
αὐτῆς ἀντικανονικάς, ἀκύρους καί ἄρα 
οὐδαμῶς δεσμευτικάς διά τήν καθ᾽ ἡμᾶς 
Ἐκκλησίαν.

4. Δέν ἀναγνωρίζομεν τήν σχισματικήν 
ἱεραρχίαν ὡς ὀρθόδοξον ἱεραρχίαν οὐδέ 
τόν σχισματικόν κλῆρον ὡς ὀρθόδοξον 
κλῆρον, δοθέντος ὅτι οἱ μέν τῆς παρα-
τάξεως τοῦ Ντενισέγκο ἔλαβον «ὑπόστα-
σιν» ὑπό καθῃρημένου, ἀφωρισμένου καί 
ἀναθέματι ὑποκειμένου ἀρχιερέως (ὅπερ 
γεγονός καί Ὑμεῖς ἀνεγνωρίσατε ἐπισήμως 
ἐν καιρῷ), οἱ δέ τῆς παρατάξεως τοῦ Μά-
λετιτς στεροῦνται ἀποστολικῆς διαδοχῆς 
καί ἱερωσύνης γενικῶς. Οὐδέν ἔγγραφον, 
Παναγιώτατε καί τῷ ὄντι ἀγαπητέ ἡμῖν ἐν 
Χριστῷ ἀδελφέ, οὐδεμία, κοινῶς εἰπεῖν, 
«μονοκοντυλιά», δύναται, ὅπως τά γεγε-
νημένα μεταποιήσῃ εἰς ἀγένητα οὔτε τά 
μή ὄντα. Δέν παραδεχόμεθα, συνεπῶς, 
ὅτι ὁ κ. Ντουμέγκο (ὁ Ἐπιφάνιος) εἶναι 
κἄν ἀρχιερεύς, πολλοῦ γε δεῖ προκα-
θήμενος αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας (τήν 

τελευταίαν ταύτην ἰδιότητα οὐδ᾽ ὁ «πνευ-
ματικός πατήρ» αὐτοῦ, ὁ κ. Ντενισέγκο, 
ὁ «πραγματικός προκαθήμενος», ἰσόβιος 
«πατριάρχης» μάλιστα, ἀποδίδωσιν αὐτῷ).

5. Τέλος, εἴμεθα νομοτελῶς ἠναγκα-
σμένοι, ὅπως συστήσωμεν τοῖς τε Πανι-
ερωτάτοις ἱεράρχαις καί τοῖς τιμίοις κλη-
ρικοῖς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν τό ἀπέχειν 
τῆς λειτουργικῆς καί κανονικῆς κοινωνίας 
οὐ μόνον μετά τοῦ  προειρημένου κ. Ἐ-
πιφανίου Ντουμέγκο καί τῶν σύν αὐτῷ, 
ἀλλά καί μετά τῶν συλλειτουργούντων 
καί κοινωνούντων αὐτοῖς ἀρχιερέων καί 
κληρικῶν, συνῳδά τῇ ἱεροκανονικῇ ἀρχῇ, 
ὅτι ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀποβαίνει 
καί αὐτός ἀκοινώνητος.

Ἐν κατακλεῖδι, θρηνοῦντες καί ὀ-
δυρόμενοι ὡς ἐκ τῆς καταλυθείσης 
ἑνότητος τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου 
Καθολικῆς Ἐκκλησίας, παρακαλοῦμεν 
καί αὖθις, καί καθικετεύομεν, καί ἐκδυσω-
ποῦμεν τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα, ὅπως 
ἀναθεωρήσῃ Αὕτη τάς ἕως ἄρτι ἀποφάσεις 
αὐτῆς καί ἀποκαταστήσῃ τήν προτέραν 
εὐλογημένην ἀγάπην καί ἑνότητα τῶν 
κατά τόπους ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησι-
ῶν, διότι οὐδέν εἶναι ἀναγκαιότερον καί 
πολυτιμώτερον τῆς ἀνά μέσον ἀδελφῶν 
ἀγάπης, εἰρήνης καί ὁμοφροσύνης.

Ἐφ᾽ οἷς καί διατελοῦμεν, μετ᾽ ἀγάπης 
καί τιμῆς,

ὁ περίλυπος ἐν Χριστῷ ἀδελφός Ὑμῶν,
ὁ Πεκίου, Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου

Εἰρηναῖος
πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Κυνική δήλωση «πολιτικοῦ»

Οἱ δηλώσεις τῶν πολιτικῶν δεσμεύουν τούς πολίτες, πού τίς πιστεύουν
(καί ὄχι τούς πολιτικούς πού τίς κάνουν)(!)
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ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ*

τοῦ κ. Σταύρου Τσερπέ, Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ.

Καθορισμός ὀρθῶν προτεραιοτήτων

Λίγο πρίν ἀρχίσει ἡ ἐκστρατεία ἐνα-
ντίον τῆς ᾽Ασίας, οἱ δύο σώφρονες καί 
σεβάσμιοι στρατηγοί τοῦ Φιλίππου Παρ-
μενίου καί Ἀντίπατρος εἰσηγήθηκαν στόν 
Ἀλέξανδρο νά τελέσει τούς γάμους του 
καί νά τεκνοποιήσει, δημιουργώντας ἔτσι 
τίς προϋποθέσεις γιά ὁμαλή διαδοχή στό 
βασιλικό θρόνο. Οἱ δύο τιμημένοι στρα-
τηγοί γνώριζαν πόσο ἐπικίνδυνη ἦταν ἡ 
σχεδιασθεῖσα ἐκστρατεία καί πόσο με-
γάλωσαν οἱ κίνδυνοι γιά τόν Ἀλέξανδρο 
λόγῳ τοῦ ριψοκίνδυνου χαρακτήρα του.

Ὁ Ἀλέξανδρος ἀπάντησε ὅτι θά ἦταν 
ντροπή γιά τόν ἴδιο, ἐνῶ παρέλαβε ὅ,τι 
παρέλαβε ἀπό τόν πατέρα του Φίλιππο 
καί ἐνῶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα τοῦ ἀνέθεσε τήν 
ἡγεμονία τῆς πανελλήνιας ἐκστρατείας 
κατά τῶν Περσῶν, νά κάθεται καί νά τε-
λεῖ γάμους καί νά ἀναμένει τεκνογονία.

Ἀνθρωπισμός καί ἠθική συμπεριφορά

Μετά τήν κατάληψη τῆς Ἁλικαρνασ-
σοῦ, ὁ Ἀλέξανδρος διόρισε ὡς σατράπη 
ὁλόκληρης τῆς Καρίας τήν Ἄδα, χήρα τοῦ 
πρώην σατράπη Ἰδριέως, τόν ὁποῖο εἶχαν 
παραμερίσει ἀπό τήν ἐξουσία οἱ Πέρσες. 
Ὁ Ἀλέξανδρος τῆς ἔδειξε τόσο σεβασμό, 
ὥστε ἡ Ἄδα τόν ὀνόμασε γιό της, θέλο-
ντας νά δείξει τήν ἀπεριόριστη ἐκτίμησή 
της στό Μακεδόνα στρατηλάτη.

Μετά τή μάχη τῆς Ἰσσοῦ ὁ Ἀλέξαν-
δρος, τραυματισμένος στό μηρό ἀπό ξί-

φος, ἐπέστρεψε στό στρατόπεδό του ἀπό 
τήν ἀνεπιτυχή καταδίωξη τοῦ Δαρείου. 
Ὅταν ἄκουσε ὅτι μεταξύ τῶν συλληφθέ-
ντων ἦταν καί ἡ οἰκογένεια τοῦ Πέρση 
βασιλέα καί ὅτι τά μέλη της θρηνοῦσαν 
ἀπαρηγόρητα, ἐπειδή νόμιζαν ὅτι ὁ Δα-
ρεῖος σκοτώθηκε, ὁ Ἀλέξανδρος ἀνέθεσε 
στό Λεοννάτο νά τούς ἀναγγείλει ὅτι ὁ 
Μέγας Βασιλέας ζοῦσε καί ὅτι ὁ ἴδιος 
θά μεταχειρισθεῖ τήν οἰκογένειά του μέ 
τρόπο βασιλικό. Ἔδωσε μάλιστα διαταγές 
νά ἐπιτραπεῖ στά μέλη τῆς οἰκογένειας 
τοῦ Δαρείου νά θάψουν μέ τιμές τούς 
Πέρσες ἐπισήμους πού ἔπεσαν στή μάχη 
καί φρόντισε νά ληφθοῦν αὐστηρά μέτρα, 
πού ἀπέτρεψαν ὁποιαδήποτε προσβολή 
τῆς τιμῆς καί τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν βα-
σιλικῶν αἰχμαλώτων του.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκστρατείας 
πολλές φορές συνέβη νά αἰχμαλωτισθοῦν 
ὄμορφες καί νεαρές γυναῖκες, ὅπως καί 
στή μάχη τοῦ Ἰσσοῦ. Ὁ Ἀλέξανδρος οὐ-
δέποτε ἐπέτρεψε στόν ἑαυτό του νά δεί-
ξει ὁποιαδήποτε ἀνήθικη συμπεριφορά 
καί οὐδέποτε ἄγγιξε ἤ ἐκμεταλλεύτηκε 
ὁποιαδήποτε ἀπό αὐτές. Θεωροῦσε ὅτι 
εἶναι περισσότερο βασιλικό νά ἐπιβάλλε-
ται στόν ἑαυτό του καί νά ἔχει ἐγκράτεια 
ἀπό τό νά νικᾶ τούς ἐχθρούς του.

Λέγεται ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς ἐκ-
στρατείας, κάποιος στρατιωτικός διοικητής 
μιᾶς κατακτημένης περιοχῆς, τοῦ ἔγραψε 
ὅτι εἶχε μάθει πώς στήν πόλη του ζοῦσαν 
δύο πολύ ὄμορφα ἀγόρια πού ἦταν πρός 

* Τό δημοσιευόμενο ἐδῶ ἄρθρο εἶναι μέρος εὐρύτερης μελέτης, πού παρουσιάσθηκε στό 
Πανεπιστήμιο Ἐθνικῆς Ἄμυνας (Universitatea Nation Nationala de Aparare (UNAp) Carol) 
τῆς Ρουμανίας στό Βουκουρέστι.
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πώληση καί ρωτοῦσε τόν Ἀλέξανδρο ἄν 
ἤθελε νά τά ἀγοράσει. Ὁ Ἀλέξανδρος ὀρ-
γίστηκε πάρα πολύ μέ τήν ἐπιστολή αὐτή 
καί δέν ἔπαυσε νά ἀναφέρει συνέχεια 
στούς φίλους του τό γεγονός, ρωτώντας 
τους τί αἰσχρό εἶχε κάμει, πού νά δίνει 
ἀφορμή νά τόν προσβάλουν μέ τέτοιες 
ἐπονείδιστες προτάσεις.

Ὅταν κάποτε πληροφορήθηκε ὅτι 
δύο Μακεδόνες, πού ὑπηρετοῦσαν ὑπό 
τίς διαταγές τοῦ Παρμενίωνα, εἶχαν προ-
σβάλει καί βιάσει τίς γυναῖκες μερικῶν 
μισθοφόρων, ἔγραψε στόν Παρμενίωνα 
νά ἐκτελέσει ἀμέσως τούς δύο Μακεδό-
νες καί νά μήν τούς ἐπιτρέψει νά ζοῦν 
καί νά καταστρέφουν τούς ἀνθρώπους 
ὅπως τά θηρία.

Σέ σχετική μάλιστα ἐπιστολή του ὑ-
πογράμμιζε ὅτι γιά τόν ἴδιο κανείς δέν 
θά μποροῦσε νά πεῖ πώς εἶδε τή γυναίκα 
τοῦ Δαρείου μέ κακό σκοπό ἤ ὅτι δέχτηκε 
νά ἀκούσει νά μιλοῦν στόν ἴδιο γιά τήν 
ὀμορφιά της.

Ὁ βαθμός τῆς αὐτοσυγκράτησής του 
εἶναι ἀκόμα πιό ἀξιοθαύμαστος, ὅταν 
λάβουμε ὑπόψη ὅτι ὁ ἴδιος ἔλεγε ὅτι συ-
νειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι θνητός ἀπό τόν 
ὕπνο καί τόν ἔρωτα.

Ταπεινοφροσύνη καί πραότητα

Τήν ἑπόμενη τῆς μάχης τῆς Ἰσσοῦ ὁ 
Ἀλέξανδρος μαζί μέ τόν Ἡφαιστίωνα πῆ-
γαν νά δοῦν αὐτοπροσώπως τά μέλη τῆς 
οἰκογένειας τοῦ Δαρείου. Ἡ μητέρα τοῦ 
Δαρείου Σισύγαμβρις ἐξέλαβε τόν Ἠφαι-
στίωνα ὡς τόν Ἀλέξανδρο καί ἔσπευσε 
νά τόν προσκυνήσει, ἐπειδή οἱ δύο ἐπι-
σκέπτες φοροῦσαν τά ἴδια ροῦχα καί ὁ 
Ἠφαιστίων ἦταν πιό μεγαλοπρεπής στήν 
ἐμφάνιση. Οἱ παρόντες θορυβήθηκαν ἀπό 
τό λάθος τῆς βασιλομήτορος καί κάποιος 
τῆς ὑπέδειξε ποιός ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος. 
Ἐκείνη ἔσκυψε ντροπιασμένη καί ἀμήχα-

νη ἀπό τό λάθος της. Γιά νά τή βγάλει 
ἀπό τήν ἀμηχανία καί ἀπό τή δύσκολη 
θέση, ὁ Ἀλέξανδρος ἔσπευσε νά τῆς πεῖ: 
«μηδέν φροντίσῃς ὦ μῆτερ καί γάρ οὖτος 
Ἀλέξανδρος ἐστίν»!

Ὁ Ἀλέξανδρος δέν μέθυσε ποτέ ἀπό 
τή μεγάλη ἐξουσία πού πῆρε, οὔτε τόν σύ-
ντριψαν ψυχικά καί πνευματικά τό βάρος 
καί ἡ σπουδαιότητα τῶν πραγμάτων μέ τά 
ὁποῖα ἀσχολήθηκε. Ἡ τεράστια ἐξουσία 
καί ἡ πελώρια δύναμη πού ἀπόκτησε, 
δέν τόν ὁδήγησαν στήν ἐγκατάλειψη τοῦ 
ἑλληνικοῦ μέτρου. Παρέμεινε ἁπλός, λι-
τός καί ἀπέριττος. Σηκωνόταν πολύ πρωΐ 
καί προγευμάτιζε λιτά καί δειπνοῦσε καί 
ἔπινε ἀργά τό βράδυ, ἀφοῦ πρόσφερε 
τίς ἐπιβαλλόμενες θυσίες στούς θεούς. 
Δύναμή του δέν ἦσαν οἱ πολυάνθρωπες 
πόλεις πού κατέλαβε, οὔτε τά μεγάλα 
πλούτη πού συσσώρευσε. Δύναμή του 
ἦταν ἡ προθυμία του γιά νά ἐπιδοθεῖ σέ 
μιά εὐγενική ἅμιλλα γιά τή δόξα καί τήν 
ἀνδρεία, νά ἔχει εὐσέβεια πρός τούς θε-
ούς, πίστη πρός τούς φίλους, νά ζεῖ μέ 
λιτότητα καί ἐγκράτεια, νά κάμνει ἔργα 
εὐποιΐας, νά μή φοβᾶται τό θάνατο καί 
νά διαθέτει εὐψυχία, νά εἶναι εὐπροσή-
γορος καί προσηνής στίς σχέσεις του μέ 
τούς ἀνθρώπους καί νά ἔχει σταθερότητα 
στίς ἀποφάσεις του.

Οἱ μοναδικές καί σπάνιες ἀρετές του, 
παρουσιάζονται ἀνάγλυφες στίς ἱστορικές 
παραδόσεις πού ἀφοροῦν τή ζωή καί τά 
ἔργα του. Ὅταν ἦταν ἀκόμη παιδί καί 
ἄκουε γιά τίς κατακτήσεις τοῦ Φιλίππου, 
συνήθιζε νά λέει στούς συνομήλικούς 
του ὅτι ὁ πατέρας του θά τά προλάβαινε 
ὅλα καί δέ θά ἄφηνε κανένα μεγάλο καί 
λαμπρό ἔργο νά ἐπιτελέσει αὐτός μαζί 
μέ τούς φίλους του. Δέν ἐπιθυμοῦσε νά 
κληρονομήσει τό μεγαλεῖο καί τή δόξα, 
ἀλλά ἤθελε νά τά ἀποκτήσει μέ τούς δι-
κούς του ἀγῶνες.
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Κατά τήν ἐπική διάβαση τοῦ Ἰνδικοῦ 
Καυκάσου ὁ στρατός τοῦ Ἀλέξανδρου δει-
νοπάθησε μέσα στίς φοβερές χιονοθύελλες 
καί τό ἀνυπόφορο κρύο. Μιά νύχτα, ἐνῶ 
ὁ Ἀλέξανδρος καθόταν στή σκηνή του καί 
ζεσταινόταν μπροστά στή φωτιά, μπῆκε 
ξαφνικά στή βασιλική σκηνή, ἡμιλιπόθυμος 
ἀπό τό κρύο, κάποιος στρατιώτης, πού 
ἀναζητοῦσε σωτηρία ἀπό τήν ἀνυπόφορη 
παγωνιά. Ὁ Ἀλέξανδρος σηκώθηκε ἀμέ-
σως, ἔβαλε τό στρατιώτη στήν καρέκλα 
του καί τόν περιποιήθηκε, γιά νά συνέλθει. 
Μόλις ὁ στρατιώτης συνῆλθε καί συνει-
δητοποίησε ὅτι βρισκόταν στή βασιλική 
σκηνή, ἀναπήδησε ἔντρομος, ἐπειδή νόμι-
σε ὅτι θά τιμωρηθεῖ γιά τήν ἀσέβειά του. 
Ὁ Ἀλέξανδρος ὅμως τόν ἀγκάλιασε, τόν 
καθησύχασε καί τόν ἠρέμησε μέ λόγους 
καλοσύνης καί ἀνθρωπιᾶς.

Προσωπικές τραγωδίες καί συμ-
φορές

Πολλοί κατηγόρησαν τόν Ἀλέξανδρο 
γιά προσωπική σκληρότητα, φέρνοντας 
ὡς παράδειγμα ὄχι ἁπλῶς τήν ἐκτέλεση 
καί σφαγή τῶν ἀντιπάλων καί τήν κατα-
στροφή τῶν διαφόρων πόλεων, ἀλλά τήν 
καταστροφή τῆς Θήβας καί τή θανάτωση 
τῶν φίλων του. Ἀναφορικά μέ τή Θήβα, 
εἶναι γνωστό πώς ὁ ἴδιος προσπάθησε 
στήν ἀρχή τῆς ἀποστασίας τῆς πόλης, νά 
δώσει τήν εὐκαιρία στούς Θηβαίους νά 
ὀρθοφρονήσουν, ὅπως ἐπίσης εἶναι γνω-
στό ὅτι ἡ τελική καταστροφή τῆς Θήβας 
τοῦ προξενοῦσε συνεχῶς μεγάλη λύπη 
καί μάλιστα ἀπό ὅσους Θηβαίους σώθη-
καν, κανείς δέν παρουσιάστηκε ἀργότερα 
ἐνώπιόν του μέ συγκεκριμένο αἴτημα, πού 
νά μήν τό ἱκανοποιήσει. Ἀναφορικά τώ-
ρα μέ τή θανάτωση τῶν φίλων του, εἶναι 
ἐπίσης γνωστό ὅτι θεώρησε τίς πράξεις 
ὡς προσωπικές τραγωδίες καί συμφορές, 
πού τοῦ προκάλεσαν συγκλονισμό καί 

εἰλικρινή μεταμέλεια. Τόσο οἱ σύγχρονοί 
του ὅσο καί οἱ μεταγενέστεροι, ἀντί νά 
μισήσουν τόν Ἀλέξανδρο γιά τίς τραγωδίες 
αὐτές, αἰσθάνθηκαν συμπόνια καί λύπη, 
ἐπειδή ἡ ἄδολη καί ἔμπρακτη μετάνοιά 
του ἀπέδειξε ὅτι οἱ πράξεις του αὐτές 
δέν ἦσαν προμελετημένα ἐγκλήματα, ἀλλά 
τυχαῖες συμφορές.

Ὁρμητικός καί βίαιος μέ ἀγαθή προ-
αίρεση

Ὁ Ἀλέξανδρος ἦταν πολλές φορές 
ὁρμητικός καί βίαιος στίς ψυχικές του 
ἐκδηλώσεις, ἀλλά οἱ πράξεις του χαρα-
κτηρίζονταν πάντοτε ἀπό ἀγαθή προ-
αίρεση. Ὅταν λίγο πρίν ἀπό τήν ἔναρξη 
τῆς ἐκστρατείας πῆγε στούς Δελφούς 
γιά νά ζητήσει χρησμό, ἡ ἀπάντηση πού 
τοῦ δόθηκε ἦταν ὅτι οἱ ἡμέρες ἦσαν ἀ-
ποφράδες καί ἔτσι δέν ἦταν σωστό νά 
τοῦ δοθεῖ ὁποιοσδήποτε χρησμός. Ὅταν 
ὁ Ἀλέξανδρος πῆρε αὐτή τήν ἀπάντηση, 
ἔστειλε ἀντιπροσώπους του στήν προ-
μάντιδα, παρακαλώντας νά τοῦ δοθεῖ 
χρησμός, γιατί τό θέμα ἦταν τεράστιας 
σημασίας γιά τόν ἴδιο καί τήν Ἑλλάδα. 
Ὅταν ἡ προμάντις ἀρνήθηκε μέ πρόφα-
ση τόν καθιερωμένο νόμο, ἀφοῦ ἀνέβηκε 
ὁ ἴδιος στό μαντεῖο, τήν ἅρπαξε καί τήν 
ἔσυρε πρός τό ναό καί ἀπαίτησε νά τοῦ 
δώσει τόν ἀπαιτούμενο χρησμό. Ἡ προμά-
ντις συγκλονισμένη ὑποχώρησε ἀπό τήν 
ἄρνησή της καί εἶπε στόν Ἀλέξανδρο ὅτι 
εἶναι ἀνίκητος.

Αἴσθηση λιτότητας, ἐγκράτειας καί 
περιφρόνηση ὑλικῶν ἀγαθῶν

Ὅταν μετά τή μάχη τῆς Ἰσσοῦ ὁ Ἀλέ-
ξανδρος ἐπέστρεψε ἀπό τήν καταδίωξη 
τοῦ Δαρείου κατάκοπος καί κατευθύνθηκε 
πρός τή σκηνή τοῦ Πέρση βασιλέα καί εἶδε 
μπροστά του τόσες λεκάνες καί ὑδρίες 
καί σκάφες, κατασκευασμένες ὅλες ἀπό 
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χρυσάφι καί μπῆκε σ᾽ ἕνα χῶρο πλημμυ-
ρισμένο ἀπό θεσπέσια ἀρώματα καί μύρα 
καί εἶδε γενικά τή μεγαλοπρέπεια τοῦ 
περιεχομένου τῆς σκηνῆς τοῦ Δαρείου, 
ἔστρεψε τό βλέμμα πρός τούς ἑταίρους 
πού τόν συνόδευαν καί εἶπε «ὅπως φαίνε-
ται αὐτό εἶναι τό νά εἶσαι βασιλέας». Μέ 
τή φράση αὐτή ὁ Ἀλέξανδρος διατύπωνε 
μέ εἰρωνικό τρόπο τή διαφορά πού εἶχαν 
μεταξύ τους οἱ Ἕλληνες καί Πέρσες στόν 
τρόπο ζωῆς.

Τό πόσο περιφρονοῦσε τά ὑλικά ἀγα-
θά καταδεικνύεται καί ἀπό τό ἀκόλουθο 
ἐπεισόδιο. Τίς παραμονές τῆς ἐκστρα-
τείας στήν Ἰνδία, φόρτωσε τίς ἅμαξες 
μέ τό πλῆθος τῶν λαφύρων πού εἶχαν 
συσσωρεύσει οἱ Μακεδόνες καί ἔδωσε 
διαταγή νά τούς βάλουν φωτιά. Ἔκαψε 
πρῶτα τίς δικές του ἅμαξες, τίς ἅμαξες 
τῶν ἑταίρων καί ἔπειτα τίς ἅμαξες τῶν 
ὑπόλοιπων Μακεδόνων. Θεωροῦσε ὅτι 
ὅλα αὐτά ἦσαν περιττά βάρη καί δέν 
ἦταν δυνατό νά ξεκινήσει μιά τόσο μεγάλη 
ἐκστρατεία μέ ἕνα τόσο μεγάλο πλῆθος 
λαφύρων. Περισσότερο βέβαια ἤθελε νά 
ὑπογραμμίσει ὅτι τούς Μακεδόνες ἔπρεπε 
νά χαρακτηρίζει ἡ πολεμική ἀρετή καί ὄχι 
ἡ χλιδή καί ἡ πολυτέλεια.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκστρατείας, 
πολλοί ἑταῖροι καί προσωπικοί φίλοι του 
εἶχαν καταντήσει τρυφηλοί καί ζοῦσαν 
σέ χλιδή καί σέ προκλητική πολυτέλεια. 
Ὁ Ἀλέξανδρος δέν ἔπαυε νά τούς τονί-
ζει ὅτι εἶναι πιό δουλοπρεπές τό νά ζεῖ 
κανείς μέσα στή χλιδή καί πιό βασιλικό 
τό νά ὑποβάλλεται σέ κόπους. Τούς πα-
ρότρυνε συνέχεια νά μήν πέφτουν στήν 
παγίδα νά κάνουν τήν ἴδια ζωή μέ τή 
ζωή τῶν Περσῶν πού εἶχαν κατακτήσει. 
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἀπό τίς δεκά-
δες χιλιάδες τάλαντα πού ἀπόκτησε ἀπό 
τούς θησαυρούς τοῦ Δαρείου, μόνο πέντε 
χιλιάδες τάλαντα ὑπῆρχαν στό θησαυρο-

φυλάκιο κατά τό θάνατό του.
Κατά τή διάβαση τῆς ἐρήμου Γεδρω-

σίας, ἀπέρριψε τήν προσφορά νεροῦ ἀ-
πό τούς στρατιῶτες του καί προτίμησε 
νά συνεχίσει τήν πορεία του διψασμένος 
ὅπως οἱ συμπολεμιστές του. Κατά τή δι-
άρκεια τῆς καταδίωξης τοῦ Βήσσου μέσα 
στίς ἄνυδρες ἐκτάσεις τῆς Βακτρίας, ὁ 
μακεδονικός στρατός ἔφτασε ταλαιπω-
ρημένος καί διψασμένος στίς ὄχθες τοῦ 
Ὤξου ποταμοῦ. Ὁ Ἀλέξανδρος ἔμεινε ἄ-
γρυπνος ὁλόκληρη τή νύχτα μέ τήν πανο-
πλία του, φρόντισε πρῶτα νά ἐφοδιασθεῖ 
καί ὁ τελευταῖος στρατιώτης μέ νερό καί 
ὕστερα ἱκανοποίησε ὁ ἴδιος τήν προσω-
πική δίψα του.

Ψυχική γενναιοφροσύνη

Ὅταν ἡ γυναίκα τοῦ Δαρείου πέθανε 
στή γέννα της, ὁ Ἀλέξανδρος τήν ἔθαψε μέ 
πολύ μεγάλες τιμές καί χωρίς νά ὑπολο-
γίσει καμμιά πολυτέλεια. Ὅταν ἕνας ἀπό 
τούς θαλαμηπόλους εὐνούχους δραπέτευ-
σε ἀπό τό στρατόπεδο τοῦ Ἀλέξανδρου 
καί πληροφόρησε τό Δαρεῖο γιά τό θάνατο 
τῆς γυναίκας του, ὁ Δαρεῖος ξέσπασε σέ 
δυνατά κλάματα γιά τό χαμό της, ἀλλά 
καί γιά τό γεγονός ὅτι δέν ἔτυχε βασιλικῆς 
ταφῆς, ὅπως νόμιζε. Τότε ὁ εὐνοῦχος θαλα-
μηπόλος πληροφόρησε τόν Πέρση βασιλέα 
ὅτι ἡ οἰκογένειά του εἶχε τύχει βασιλικῶν 
τιμῶν καί περιποιήσεων καί ἡ γυναίκα 
του, ὅταν πέθανε, ὄχι μόνο τιμήθηκε μέ 
ξεχωριστές τιμές, ἀλλά τήν ἔκλαψαν καί 
αὐτοί οἱ ἴδιοι Μακεδόνες, τιμώντας την 
μέ τά δάκρυά τους. Ὁ εὐνοῦχος πρόσθεσε 
μάλιστα ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος ὅσο φοβερός 
εἶναι ὅταν πολεμᾶ, τόσο εὐγενικός εἶναι 
μετά τή νίκη του στή μάχη.

Ὅταν ἄκουσε αὐτά τά πράγματα ὁ 
Δαρεῖος, ὁ νοῦς του πῆγε σέ ἄλλα πράγ-
ματα. Ὑποψιάστηκε ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε 
ἀτιμάσει τή γυναίκα του ὅσο ἦταν ζωντανή 
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καί γι᾽ αὐτό τήν τίμησε τόσο πολύ ὅταν 
πέθανε. Ἐξόρκισε μάλιστα τόν εὐνοῦχο 
θαλαμηπόλο καί τόν ἱκέτευσε κυριολεκτι-
κά νά τοῦ πεῖ ὅλη τήν ἀλήθεια. Ὅταν ὁ 
θαλαμηπόλος ἐπιβεβαίωσε τίς πληροφο-
ρίες του μέ φρικώδεις ὅρκους καί μίλησε 
ἀκόμα μιά φορά μέ ἐνθουσιασμό γιά τήν 
ἐγκράτεια καί τή μεγαλοψυχία τοῦ Ἀλέ-
ξανδρου, ὁ Δαρεῖος ὕψωσε τά χέρια του 
πρός τόν οὐρανό καί παρακάλεσε τόν Θεό 
νά τόν ἀναδείξει νικητή, γιά νά μπορέσει 
νά ἀνταποδώσει στόν Ἀλέξανδρο τά ὅσα 
εἶχε πράξει γιά ἀγαπημένα του πρόσωπα. 
Πρόσθεσε μάλιστα ὅτι, ἄν τυχόν ἦταν 
γραμμένο νά τερματισθεῖ ἡ ἐξουσία τῶν 

Περσῶν, κανένας ἄλλος ἀπό τούς ἀν-
θρώπους νά μήν καθίσει στό θρόνο τοῦ 
Κύρου ἐκτός ἀπό τόν Ἀλέξανδρο.

Ὅταν ἡ μητέρα τοῦ Δαρείου Σισύ-
γαμβρις πληροφορήθηκε τό θάνατο τοῦ 
Ἀλέξανδρου, δέν ἔβαλε πλέον στό στόμα 
της τροφή καί νερό καί σέ λίγες μέρες 
πέθανε. Εἶχε ἐπιζήσει ὕστερα ἀπό τό 
θάνατο τοῦ γιοῦ της Δαρείου, ἀλλά ἦταν 
ἀδύνατο νά ἀντέξει τό θάνατο τοῦ ἀν-
θρώπου πού εἶχε ἀνατρέψει τόν Δαρεῖο, 
ἀλλά ἀναδείχθηκε μέγας ἀνθρωπιστής 
καί εὐεργέτης της. Μεγαλύτερο ἐγκώμιο 
γιά τή μεγαλοσύνη τοῦ Ἀλέξανδρου δέν 
θά μποροῦσε νά ὑπάρξει.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΝΕΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

τοῦ ἱστολογίου thriskeftika.blogspot.com

Σύμφωνα μέ τό ΑΠΕ-ΜΠΕ στή σημερινή 
[16.7.2019] συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ 
Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἱερώνυμο στό Μέγαρο Μαξίμου «συμφω-
νήθηκε ἡ ἀνάγκη ἄμεσης ἐπαναλειτουργίας 
τῆς Ἐπιτροπῆς διαλόγου Πολιτείας-Ἐκ-
κλησίας, μέ στόχο τή διευθέτηση ὅλων 
τῶν ζητημάτων πού ἀφοροῦν τούς δύο 
θεσμούς, ὅπως ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν καί ἡ ἀξιοποίηση 
τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας». Γιά τήν 
ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιου-
σίας μπορεῖ ὄντως νά γίνει ἕνας οὐσια-
στικός διάλογος καί νά δρομολογηθεῖ ἡ 
ἀξιοποίησή της ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ὅλων. Γιά τά 
Θρησκευτικά ὅμως;

Εἶναι γνωστή πλέον σέ ὅλους ἡ προ-
σφιλής στόν Ἀρχιεπίσκοπο τακτική νά 
συγκροτεῖ ἐπιτροπές καί νά παραπέμπει 

σέ διαλόγους πού ἀρχίζουν —καί σήμερα 
γιά ἐπανέναρξη διαλόγου μίλησε— καί ποτέ 
δέν τελειώνουν τά θέματα, γιά τά ὁποῖα 
δέν ἐπιθυμεῖ ὁ ἴδιος ἄμεση λύση. Τί ἀλή-
θεια μπορεῖ νά συζητηθεῖ σέ μία ἐπιτροπή 
διαλόγου γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας; Οἱ δύο 
τελεσίδικες ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλει-
ας τοῦ ΣτΕ (660/2018 καί 926/2018) 
εἶναι δεσμευτικές τόσο γιά τήν Πολι-
τεία ὅσο καί γιά τήν Ἐκκλησία. Καί οἱ 
ἀποφάσεις αὐτές δέν ἀκυρώνουν ἁπλῶς 
τά «νέα Θρησκευτικά» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί 
τῶν νέο-θεολόγων τῆς Ἀριστερᾶς καί τοῦ 
ΣΥΡΙΖΑ πού συχνά - πυκνά περιδιαβαίνουν 
τούς διαδρόμους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Οἱ 
δικαστικές αὐτές ἀποφάσεις περιέχουν μέ 
πολλές λεπτομέρειες σαφεῖς κατευθύνσεις 
γιά τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος, πού 
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πρέπει νά εἶναι ὀρθόδοξο χριστιανικό, ὥστε 
νά ἀναπτύσσει τήν χριστιανική συνείδηση 
τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν, σύμφωνα μέ ὅσα 
ἐπιτάσσει τό Σύνταγμα, μάλιστα δέ τά 
Ἄρθρα 3 καί 16, πού πρόκειται νά μείνουν 
ἀμετάβλητα καί μέ τή διαδικασία τῆς συ-
νταγματικῆς ἀναθεώρησης πού «τρέχει». 
Καλόν θά ἦταν ὅλοι νά μελετήσουν ξανά 
καί ξανά τίς δύο ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ καί 
ὄχι ἁπλῶς νά τίς θυμοῦνται γενικῶς. Γιά 
τό λόγο αὐτό ὀρθῶς ἡ Ὑπουργός Παιδείας 
ἔκανε λόγο γιά δυνατότητα «βελτίωσης τοῦ 
μαθήματος ὡς πρός τόν τρόπο διδασκαλί-
ας» ἀναφερόμενη προφανῶς σέ σύγχρονες 
παιδαγωγικές μεθόδους πού σταδιακά 
ἐφαρμόζονται σέ ὅλα τά μαθήματα, ὄχι 
ὅμως γιά παρεμβάσεις στό περιεχόμενο, 
τό ὁποῖο εἶναι πλέον σαφῶς καθορι-
σμένο ἀπό τό ΣτΕ καί δέν μπορεῖ νά 
ἀποτελέσει ἀντικείμενο διαλόγου οὔτε 
μεταξύ Ἐκκλησίας—Πολιτείας οὔτε με-
ταξύ καί αὐτῶν τῶν Θεολόγων. Ἀπόψεις 
ἐπί τοῦ περιεχομένου τοῦ θρησκευτικοῦ 
μαθήματος μπορεῖ νά ἔχει ὁ καθένας, ὅλοι 
ὅμως εἴμαστε πλέον δεσμευμένοι ἀπό τίς 
τελεσίδικες ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης. 
Ἑπομένως ποιό τό ἀντικείμενο τοῦ 
διαλόγου Ἐκκλησίας — Πολιτείας γιά 
τά Θρησκευτικά; Καί ἀλήθεια, μέ ποιά 
ἐπιτροπή σκοπεύει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά 
συνεχίσει τόν διάλογο; Μέ τήν γνωστή τρι-
μελή ἐξ ἀρχιερέων ἐπιτροπή; Καί ἐπί ποίου 
προγράμματος σπουδῶν; Ἐπ᾽ αὐτοῦ γιά τό 
ὁποῖο συζητοῦσαν μέχρι τώρα καί τό προ-
ανήγγειλε ὅτι θά καταργήσει ἡ κυβέρνηση 
ἐφαρμόζοντας τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ;

Καί γιά νά μήν ξεχνιόμαστε. Ἡ τριμε-
λής ἐπιτροπή τῆς Ἐκκλησίας ξεκίνησε καί 
συνέχισε τόν διάλογο γιά τά Θρησκευτικά 
παραβλέποντας ἐπί τῆς οὐσίας τίς ἀπο-
φάσεις τοῦ ΣτΕ, τίς ἐκκλήσεις τῆς ΠΕΘ, 
τίς καταγγελίες καί τήν ἀγωνία μαθητῶν 
καί τῶν γονέων τους. Δέχτηκε νά συρθεῖ 

πίσω ἀπό τήν «ἀριστερή» κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ καί νά διαλέγεται ἐπί μακρόν 
ἐπί ἀκυρωθέντων Προγραμμάτων Σπου-
δῶν, χωρίς κἄν νά ἀπαιτήσει τήν ἀπομά-
κρυνση ἀπό τά σχολεῖα τῶν «Φακέλων 
Μαθήματος» πού στηρίχτηκαν πάνω σέ 
αὐτά τά Προγράμματα. Ἀποτέλεσε τέλος 
ἡ τριμελής αὐτή ἐπιτροπή ἕνα ἀκόμη «τέ-
χνασμα» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιά νά μείνει 
τό ζήτημα «ἀνοιχτό» ἀκόμη καί μετά ἀπό 
τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, πού καθένας θά 
ἀνέμενε ὅτι θά ἀποτελοῦσαν βασικό μοχλό 
πίεσης τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν Πολιτεία 
γιά τήν ἐπιστροφή ὅλων στό Ἀναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδῶν καί τά παλιά βιβλία 
Θρησκευτικῶν. Ἡ ἐπιτροπή μάλιστα 
οὐσιαστικά ὑπέσκαψε τήν μόνη ὀρθή 
πρόταση γιά τό περιεχόμενο τοῦ μαθή-
ματος πού εἶχε ὑποβληθεῖ καί ἐγκριθεῖ 
ἀπό τήν Ἱεραρχία ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Ναυπάκτου Ἱερόθεο μετά ἀπό εἰς βάθος 
μελέτη χιλιάδων σελίδων γιά τό θέμα.

Τώρα πλέον ἡ κυβέρνηση, ἐφόσον πραγ-
ματικά ἐπιθυμεῖ τήν συμμόρφωση μέ τίς 
δικαστικές ἀποφάσεις καί τόν καθορισμό 
τῶν σχέσεών της μέ τήν Ἐκκλησία πάνω 
στό θεμέλιο τῶν ἀρχῶν τοῦ Συντάγματος, 
πρέπει νά προχωρήσει μονομερῶς καί 
ἄμεσα σέ ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ 
ΣτΕ ὥστε ἀπό τή νέα σχολική χρονιά νά 
παύσει ἡ ἰσχύς τῶν ἀκυρωθέντων Προ-
γραμμάτων Σπουδῶν, νά ἐπανέλθουν τά 
πρό αὐτῶν Ἀναλυτικά Προγράμματα καί 
σταδιακά νά σταλοῦν στά σχολεῖα τά 
(παλιά) βιβλία στή θέση τῶν Φακέλων 
Μαθήματος, οἱ ὁποῖοι ἀσφαλῶς πρέπει 
νά τεθοῦν ἐκτός ἐκπαιδευτικῆς διαδικα-
σίας. Διαφορετικά, ἐάν συρθεῖ πίσω ἀπό 
ἕναν ἀκόμη ἀνούσιο καί ἀτέρμονα διάλογο 
μέ ἐπιτροπές Ἱερώνυμου, θά ὁδηγηθεῖ μέ 
μαθηματική ἀκρίβεια στή διατήρηση τῶν 
«νέων Θρησκευτικῶν» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μετα-
θέτοντας κάθε οὐσιαστική πρωτοβουλία 
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στό ἀπώτατο μέλλον καί οὐσιαστικά ὑπο-
κύπτοντας στίς ἀρχιεπισκοπικές ἐπιλογές 
πού σημειωτέον ὅτι πάντοτε ὑποκρύπτουν 
πολιτικές μακροπρόθεσμες στοχεύσεις. Καί 

πιστεύουμε πώς πλέον στήν κυβέρνηση 
ἔχουν ἀντιληφθεῖ πρός τά ποῦ κλίνει πο-
λιτικά ἡ ὁδός Ἁγίας Φιλοθέης.

«ΝΑΤΟΪΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»*
τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

XXXXXXXXXXXXXXXX

Τὸ μέγιστον πρόβλημα ποὺ ἀντιμε-
τωπίζει αὐτὴν τὴν στιγμὴν ἡ Ὀρθοδοξία 
εἶναι ἡ θεολογικὴ μυωπία. Γράφονται 
σελίδες ἐπὶ σελίδων, ἀλλὰ μὲ ἀποσπα-
σματικὸν χαρακτῆρα, δηλαδὴ δαπανῶ-
νται ὄγκοι χάρτου, μελάνης καὶ «εὐφυί-
ας», χωρὶς ὅμως νὰ ἀνιχνεύη κανεὶς εἰς 
αὐτὰ τὸν συνολικὸν σχεδιασμόν, τὸ ποῦ 
πορεύεται καὶ ποῦ θὰ φθάση ἡ Ὀρθό-
δοξος Ἐκκλησία εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον μὲ 
ὅσα συμβαίνουν.

Χαρακτηριστικὸν παράδειγμα εἶναι 
τὸ «οὐκρανικόν». Πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀρ-
θρογραφούντων ἀντιμετωπίζουν αὐτὸ 
ὡς μεμονωμένον περιστατικὸν καὶ σταθ-
μίζουν τὴν γραφίδα των ἀναλόγως μὲ τὸ 
ἂν εἶναι φιλικὰ προσκείμενοι εἰς τὴν ἑλ-
ληνόφωνη ἢ σλαβόφωνη πλευρά. Ἀλλὰ 
καὶ τὰ ἴδια Πατριαρχεῖα ποὺ ἐνεπλάκη-
σαν ἀνηλώθησαν εἰς τὸ ἐρώτημα τίνος 
εἶναι ἡ δικαιοδοσία. Ἀκόμη καὶ τὰ μείζο-
να ζητήματα τῶν καθηρημένων καὶ τῶν 
αὐτοχειροτονήτων ἀντιμετωπίζονται μὲ 
ἐλάσσονα προοπτικήν, ὡς ἁπλαῖ ἐκτρο-
παὶ ποὺ δύνανται νὰ τακτοποιηθοῦν 
κατ’ οἰκονομίαν!

Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη καταστῆ 
ἀντιληπτὸν εἶναι ὅτι δὲν ἔχομεν νὰ δι-
αχειρισθῶμεν ἁπλῶς παραβάσεις Ἱ. Κα-

νόνων ἢ συγκρούσεις συμφερόντων. Ἂν 
ἦσαν μόνον αὐτά, ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἀπεί-
χαμεν πολὺ ἀπὸ τὴν λύσιν. Ὅμως, ἡ πα-
ροῦσα κρίσις ἀγγίζει τὰ θεμέλια τῆς 
Ὀρθοδοξίας, διότι ἐκεῖνο ποὺ βαθύ-
τερα ἀλλάζει εἶναι τὸ τί εἶναι ἡ Ἐκ-
κλησία, ἡ ταυτότης της, ἡ ἀποστολή 
της, ὁ προορισμός της. Δὲν εἶναι ἕνα 
«Game of Thrones», ὅπως τὸ παρουσιά-
ζει ὁ κοσμικὸς ἀνίδεος τύπος, ἀλλὰ ζῶ-
μεν τὴν ἀπόπειραν ἐνθρονίσεως τῆς 
ἀντι-ἐκκλησίας.

Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἦτο τὸ πρῶτον 
στάδιον αὐτῆς τῆς πορείας. Πολὺ ὀρ-
θότερα ἀπεκλήθη ὡς «Ἀθηναγορισμός», 
καθὼς ἑδραιώθη μὲ τὴν ἄρσιν τῶν ἀνα-
θεμάτων. Αὐτὸ τὸ πρῶτον στάδιον ἦτο 
μία σύγκλισις εἰς ἐπίπεδον «ἀγαπολογί-
ας» καὶ συναναστροφῶν. Πλέον εὑρι-
σκόμεθα εἰς τὸ ἑπόμενον στάδιον, τὸ 
στάδιον τοῦ Ὀρθοδόξου «ἐπανακα-
θορισμοῦ». Θὰ ἀκολουθήση τὸ τρίτον 
στάδιον τῆς ἐμφανοῦς «ἑνώσεως».

Τὸ στάδιον τοῦ «ἐπανακαθορι-
σμοῦ» τῆς Ὀρθοδοξίας περιλαμβάνει 
τὴν ἀνάδυσιν ἑνὸς πανορθοδόξου 
«Πρώτου», τὴν μετάλλαξιν τῆς «Αὐτο-
κεφαλίας» καὶ τὴν ἀναθεώρησιν τῶν 
«ἱερῶν μυστηρίων».

* Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος (5.7.2019, σσ. 1 καί 7, ὑπό τόν τίτλο «70 Μη-
τροπολίται θά ψηφίσουν κατά» καί ὑπότιτλο «Τὸ Σχίσμα –ποὺ ἀπεφεύχθη τὸ 2016– θὰ γίνη 
τώρα πρὸς χάριν τῆς ῾῾Νατοϊκῆς Ὀρθοδοξίας᾽᾽;»
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Ἡ «θεολογία» τοῦ Σεβ. Περγάμου 
ἐκάλυψε κυρίως τὸ πρῶτον σκέλος. Οἱ 
μαθηταὶ καὶ θιασῶται αὐτοῦ ἀναπαρά-
γουν τὰς κακοδοξίας τοῦ «πρωτείου» 
τοῦ Θεοῦ Πατρός, τοῦ Ἐπισκόπου ὡς 
ἀποκλειστικοῦ κέντρου κ.λπ. Ἡ «θεολο-
γία» τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου, ἀνεξαρτήτως 
τῶν κινήτρων αὐτοῦ ἢ τοῦ ποσοστοῦ 
συνειδητότητος τῶν γραφομένων, ὑπη-
ρετεῖ κυρίως τὸ δεύτερον σκέλος. Τὰ 
προσφάτως ἐκδοθέντα κείμενά του διὰ 
τὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν 
Αὐτοκεφαλίαν εἶναι συνέχεια ἀπόψεων 
ποὺ ἐκφράζει πολλὰ ἔτη καὶ ἐξέδωσεν 
ὡς κείμενα ἀπὸ τὰς ἀρχὰς τῆς νέας χιλι-
ετίας. Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου εἴτε ἐν γνώσει 
εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ ὁδηγεῖ εἰς τὸν νέον ὁρι-
σμὸν τοῦ Αὐτοκεφάλου, μὲ ἀφορμὴν τὸ 
οὐκρανικόν.

Ἡ προπαγάνδα ὑπὲρ δῆθεν ὑπερο-
ρίων δικαιωμάτων τοῦ προβαλλομένου 
σκοπίμως ὡς «Πρώτου» τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἐλαχιστοποιεῖ ἐπικινδύνως τὴν ἔννοιαν 
τοῦ «Αὐτοκεφάλου». Πρόκειται ἀκριβῶς 
δι᾽ ἐκεῖνο ποὺ συνέβη εἰς τὴν Οὐκρανί-
αν. Ὅσα ἐδήλωσεν ὁ ψευδοπατριάρχης 
Κιέβου Φιλάρετος σχετικῶς μὲ τὸν Τόμον 
εἶναι πραγματικότης: δὲν πρόκειται διὰ 
μίαν «Αὐτοκέφαλον» Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ 
διὰ μίαν ἐξαρτημένην Ἐκκλησίαν! Ἁπλῶς 
ἤλλαξαν «ἀφεντικὸν», καθὼς ἀντὶ νὰ 
ἀναφέρωνται εἰς τὴν Μόσχαν ἀναφέρο-
νται εἰς τὸ Φανάρι. Αὐτό εἶναι τὸ νέον 
καθεστὼς ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ ἐγκα-
θιδρύσουν: ἐξηρτημένας Ἐκκλησίας! 
Διὰ τοῦτο δὲν θέλουν καμμίαν «αὐτοκέ-
φαλον» Ἐκκλησίαν τῆς Ἀμερικῆς ἢ τῆς 
Εὐρώπης. Ἄς συνυπολογίσωμεν ὅτι τὰ 
πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα εὑρίσκονται 
ὑπὸ ὁμηρείαν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
διηρημένη εἰς πέντε συστήματα καὶ προ-
σφάτως ἠκούσθη εἰς τὸν ἐπίσημον λόγον 
ποὺ ἀπηύθυνεν ὁ Πατριάρχης Κωνστα-

ντινουπόλεως εἰς τὴν θρονικὴν ἑορτὴν 
τῆς Κύπρου ὅτι τὸ Φανάρι ἐξασφαλίζει 
τὸ «Αὐτοκέφαλον» τῆς Κύπρου!

Εἰς τὴν πολιτικὴν ὁμοσπονδοποίη-
σιν τῆς Εὐρώπης, τὸ ὁποῖον εἶναι ἕνα 
ἀπὸ τὰ στάδια τῆς παγκοσμιοποιήσε-
ως, ἔχουν δημιουργηθῆ κράτη-πόλοι καὶ 
κράτη-δορυφόροι. Τὸ ἴδιον σχῆμα ἐπι-
κρατεῖ καὶ εἰς τὴν ἡγεμονικὴν συμμαχίαν 
τοῦ ΝΑΤΟ. Τὸ σχέδιον εἶναι προοδευ-
τικῶς αὐτὸ νὰ ἐπικρατήση καὶ εἰς τὰ 
ἐκκλησιαστικά. Δημιουργεῖται ἑπο-
μένως μία «Νατοϊκὴ Ὀρθοδοξία» μὲ 
κέντρον τὸ Φανάρι καὶ δορυφόρους 
τοὺς ὑπολοίπους, μὲ ἄλλας Τοπικάς 
Ἐκκλησίας νὰ ἔχουν μεγαλυτέραν καὶ 
ἄλλας μικροτέραν αὐτονομίαν, ὄχι ὅμως 
«Αὐτοκεφαλίαν». Μοναδικὸν ἐμπόδιον ἡ 
Ρωσσία καὶ διὰ τοῦτο πρέπει «νὰ βγῆ 
ἀπὸ τὴν μέση». Ὄχι ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὰ 
οἰκουμενιστική, ἀλλὰ ἐπειδὴ θὰ πρέπη 
νὰ ἀπομείνη μόνον ἕνα κέντρον.

Ἡ Οὐκρανία λοιπὸν ἦτο τὸ προ-
σφερόμενον πεδίον, διὰ νὰ προωθηθῆ 
τὸ σχέδιον. Ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὰ σκέ-
λη τῆς ἀναδύσεως τοῦ «Πρώτου» καὶ τῆς 
δημιουργίας ἐξαρτημένων «Αὐτοκεφα-
λιῶν», ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν 
«μυστηρίων», μὲ αἰχμὴν τοῦ δόρατος τὴν 
ἱερωσύνην, τὸ μυστήριον ποὺ ὑπουργεῖ 
ὅλα τὰ ἄλλα μυστήρια! Ἡ ἀποδοχὴ τῶν 
καθηρημένων καὶ αὐτοχειροτονήτων δὲν 
εἶναι μόνον ἀντιπαραδοσιακή, ἀντικανο-
νικὴ κ.λπ., ἀλλὰ συγκλίνει πρὸς τὴν 
παπικὴν ἔννοιαν τῆς ἱερωσύνης. Διὰ 
τοὺς παπικοὺς ἡ καθαίρεσις δὲν εἶναι 
τελεσίδικος, ἀλλὰ εἶναι δίκην μονίμου 
ἀργίας, τὴν ὁποίαν ὁ Πάπας δύναται νὰ 
διακόψη ὅποτε τὸ κρίνη. Εἰς τὴν Ὀρθο-
δοξίαν δὲν ὑπάρχει ἀνάκλησις τῆς κα-
θαιρέσεως, διότι διὰ νὰ καθαιρεθῆ κά-
ποιος σημαίνει ὅτι βάσει τῶν Ἱ. Κανόνων 
εἶναι ἔκπτωτος τῆς ἱερωσύνης, εἰς τὴν 
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ὁποίαν δὲν δύναται νὰ ἐπανέλθη. Εἰ δ᾽ 
ἄλλως θὰ ἐτίθετο ἁπλῶς εἰς ἀργίαν ἐπὶ 
τινι διαστήματι. Αἱ μόναι καθαιρέσεις, 
εἰς τὰς ὁποίας γίνεται ἀνάκλησις, εἶναι 
δι’ ὅσας δὲν ἐτηρήθησαν οἱ Ἱ. Κανόνες.

Τοιαῦται περιπτώσεις ὅμως δὲν δύ-
νανται νὰ εἶναι τοῦ Ψευδοπατριάρχου 
Κιέβου, τοῦ ὁποίου τὰς καθαιρέσεις 
ἀνεγνώρισε σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία. Τὸ 
ἴδιον τὸ Φανάρι ὅλους τούς ὑπολοίπους 
καθηρημένους ἕως σήμερα ἀνεχειροτό-
νει. Πλεῖστα παραδείγματα μαρτυροῦν 
αὐτό, ὅπως εἶχε συμβῆ καὶ εἰς τὴν Αὐ-
στραλίαν. Ἀπεναντίας μὲ εἰσήγησιν τοῦ 
νέου Αὐστραλίας (πρὶν μάλιστα ἐνθρονι-
σθῆ!  Ἄραγε πότε ἐξήγαγε συμπεράσμα-
τα καὶ μὲ ποίους τὸ ἀπεφάσισε;) ἀπο-
κατεστάθη ὁ καθηρημένος κ. Παῦλος. 
Τὸ Φανάρι ἑπομένως ἔχει καταργήσει τὸ 
Φανάρι, πρᾶττον τὰ ἀντίθετα ἀπὸ ὅσα 
μέχρι πρότινος ἔκανε. Ἔφθασαν μάλι-
στα εἰς τὸ σημεῖον ὄχι μόνον καθηρημέ-
νους ἀλλὰ καὶ «Ἐπισκόπους» ποὺ δὲν 
ἕλκουν ἀπὸ πουθενὰ τὴν χειροτονίαν νὰ 
δέχωνται. 

Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ὅμως –περιέρ-
γως;– οὔτε λέξιν!

Αὐτὰ ὅλα εἶναι σημεῖα τῆς φάσεως 
τοῦ «ἐπανακαθορισμοῦ». Σχετικοποι-
εῖται ἡ ἱερωσύνη, ὥστε νὰ ὁδεύσω-
μεν ἀνεπαίσθητα εἰς τὴν ἀναγνώρι-
σιν τῶν «μυστηρίων» τῶν παπικῶν. 
Μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸν ὑπεχώρησεν ἡ 
«ἐχθρότης», ὥστε νὰ ὑπάρχη ἕνα πρῶτον 
στάδιον ἐπικοινωνίας καὶ τώρα ὅσον 
συγκλίνει ἡ θεολογία θὰ ἐπιτευχθῆ καὶ 
ἡ κανονικὴ κοινωνία, καθὼς ὄχι μόνον 
κανεὶς δὲν θὰ ἀντιλαμβάνεται τὰς δια-
φοράς, ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ ἡ νέα αὐτὴ 
θεολογία «πλασάρεται» μὲ τὸ –ὑποτιθέ-
μενον– πλέον παραδοσιακὸν ἔνδυμα τῆς 
«θεολογίας» τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου.

Διὰ νὰ συνενωθοῦν καὶ τὰ τρία στοι-

χεῖα (Πρωτεῖον, Αὐτοκεφαλία, Μυστή-
ρια) θὰ ἀνατρέξουν ὅλοι οἱ οἰκουμενισταί 
εἰς τὸ κοινὸν πρόσωπον, τὸ ὁποῖον ἀπὸ 
κοινοῦ ἐκθειάζουν: τὸν π. Γ. Φλωρόφ-
σκυ. Τό Πατριαρχεῖον Κων/λεως ἑτοιμά-
ζει συνέδριον! Μέ τό ἀδιαμφισβήτητον 
κῦρος ποὺ περιβάλλει αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ 
μέ τὸ εὖρος τῆς θεολογικῆς του παρα-
γωγῆς θὰ ἐπιχειρήσουν νά θέσουν εἰς τὸ 
ἀπυρόβλητον τὴν θεμελίωσιν τῆς νέας 
θεολογίας καὶ εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον 
τό κακῶς ὀνομαζόμενον «ἀντιοικουμενι-
στικὸν» μέτωπον…

Αἱ φῆμαι ποὺ διασπείρονται θεω-
ροῦν δεδομένον ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-
λάδος θὰ ἀναγνωρίση τὴν ψευδοαυτο-
κεφαλίαν τῆς Οὐκρανίας. Εἶναι μᾶλλον 
μέθοδος προπαγάνδας ἡ καλλιέργεια 
κλίματος τετελεσμένου γεγονότος. Εἶναι 
ἀλήθεια ὅτι αἱ πιέσεις εἶναι ἰσχυρότα-
ται, ἀλλά, ὅπως ἀποτυπώνονται σήμερα 
οἱ συσχετισμοὶ τῆς Ἱεραρχίας, οἱ φιλι-
κὰ διακείμενοι Μητροπολῖται εἶναι ἐλά-
χιστοι. Ἑπομένως, δὲν πρόκειται νὰ 
συγκατατεθῆ εἰς τὸ ἀνοσιούργημα ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τοὺς 
ὅποιους ἑλιγμούς.

Τὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς ἀναγνω-
ρίσεως εἶναι συντριπτικὰ καὶ ἀκλόνητα. 
Ἀφ’ ἑνὸς ὄχι μόνον τὸ Σχίσμα δὲν ἀπο-
τελεῖ παρελθὸν, ἀλλὰ ἀνεζωπυρώθησαν 
τὰ πάθη μὲ τὴν ἐπιπλέον «ψευδοεκκλη-
σίαν», ποὺ ἐδημιουργήθη. Περισσοτέ-
ραν βίαν καὶ περισσότερα ἐκκλησιαστι-
κὰ μορφώματα ἀφήνει ὄπισθέν του τό 
Φανάρι. Ἀφ’ ἑτέρου οἱ νῦν Φαναριῶται 
«κατάφεραν» διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν 
ἱστορίαν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντι-
νουπόλεως νὰ ἀπομονώσουν αὐτὸ ἀπὸ 
ὅλας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας!

Ἡ σύμπραξις [τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος] αὐτὴν τὴν στιγμὴν μὲ τὸ Πα-
τριαρχεῖον δὲν θὰ βοηθήση τὸ Φανάρι 
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νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδον, ὅπως προ-
παγανδίζουν κάποιοι ἐκ τῶν προσκειμέ-
νων εἰς αὐτό, ἀλλὰ θὰ δικαιώση τοὺς 
ὑπερφιάλους ὁραματισμούς του καὶ θὰ 
προκαλέση σχίσμα ἐντός τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Θὰ παγιδεύση τὴν Ἐκκλησίαν 
εἰς ἀδιέξοδον. Μία τέτοια σύμπραξις κα-
θιστᾶ ἐπίσης τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλά-
δος ἠθικὸν αὐτουργὸν διὰ τὰ ἐπεισό-
δια ποὺ θὰ ἐνταθοῦν εἰς τὴν Οὐκρανίαν 
καὶ συνένοχον εἰς τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς 
θεολογίας.

Ὅταν τὰ ζητήματα εἶναι ἐκκλη-
σιαστικά, δὲν τίθεται θέμα γοήτρου. 
Αὐτὸς ποὺ ἔχει ἄδικον ὀφείλει νὰ ὑπο-
χωρήση καὶ εἰς τὴν προκειμένην περί-
πτωσιν εἶναι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντι-
νουπόλεως, ὁ ὁποῖος δὲν ὑποχωρεῖ ὄχι, 
ἐπειδὴ ἔκανε τὸ σωστὸν, ἀλλὰ ἐπειδὴ 
ἔχει τὴν Ἀμερικὴν εἰς τὸ πλευρόν του. 
Αὐτὸ ποὺ ὅμως ἐξετίμησεν ἐσφαλμέ-
να ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ὅτι ἐνόμισε πὼς ἡ 
ἅλωσις τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχει προχωρήσει 
τόσον, ὥστε νὰ θεωροῦν ὅλοι οἱ Ὀρθό-
δοξοι ἀποδεκτὸν τὸν Κωνσταντινουπό-

λεως ὡς τὸν «Πάπαν τῆς Ἀνατολῆς» καὶ 
νὰ ἐπιτρέπουν εἰς αὐτόν νὰ δίδη ἤ νὰ 
αἴρη αὐτοκεφαλίας. Αἱ ΗΠΑ ἐχρηματο-
δότησαν τὸ Κολυμβάριον, πιέζουν διὰ 
τὴν στήριξιν εἰς Οὐκρανίαν καὶ εἰς τὸ 
ἀμέσως ἑπόμενον διάστημα θὰ ἐπιχειρή-
σουν νὰ ἐλέγξουν τὰς Ἀρχιεπισκοπικάς 
ἐκλογάς ἐν Ἑλλάδι. Ἢ θὰ ἀντισταθῶ-
μεν ἢ θὰ προσχωρήσωμεν ὡς Ἐκκλησία 
εἰς τὸ στρατόπεδον ἐκείνου, ποὺ ἐπι-
βουλεύεται τὴν Ἐκκλησίαν καὶ θέλει νὰ 
τὴν ἀνατρέψη ἐγκαθιστῶν τὴν ἀντι-ἐκ-
κλησίαν. Ἑτέρα ἐκδοχή δέν ὑπάρχει. 
Ὅσοι Ἱεράρχαι εἶναι μασόνοι (ἢ ἔχουν 
φάκελον) βεβαίως καὶ θὰ ἀπαντήσουν 
εἰς τὸ ἐρώτημα θετικά: Ἀποτάσσει τὸν 
Σατανᾶν; –Συντάσσομαι! Οἱ ὑπόλοιποι 
Ἱεράρχαι πού θά ἀντισταθοῦν, θὰ λοι-
δορηθοῦν ἀπὸ αὐτοὺς ὡς ἀντιπατριαρ-
χικοί, φονταμενταλισταί, «καθαροὶ» κ.ἄ. 
Εἰς τὸ τέλος θὰ νικήση ἡ ἀλήθεια καί 
τό «ψευδοαυτοκέφαλον» τῆς Οὐκρανίας 
θὰ καταπέση. Ἀπαιτεῖται ὅμως πολύς 
κόπος διά τήν ἀναίρεσιν τῆς ψευδοθεο- 
λογίας.

Ὁ κατά κόσμον Φάρες Ἀττάλα γεν-
νήθηκε στό Ναμπάυ τοῦ πολύπαθου Λι-
βάνου τό 1937. Νέος μόνασε στήν πατρί-
δα του. Στή συνέχεια ἦλθε γιά σπουδές 
στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. Τήν περίοδο αὐτή 
γνωρίσθηκε καί συνδέθηκε πνευματικά 
μέ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί κυρί-
ως μέ τόν μακαριστό Γέροντα Παΐσιο († 
1994), τοῦ ὁποίου στάθηκε καλός βιο-
γράφος.

Τό 1979 ἔλαβε τό μέγα καί ἀγγελικό 
σχῆμα καί ἀπό Φίλιππος ὀνομάσθηκε 
Ἰσαάκ. Τό μοναχικό σχῆμα τοῦ τό ἔδωσε 
ὁ Γέροντας Παΐσιος. Διετέλεσε Πνευματι-
κός τῶν μαθητῶν τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς 
καί πολλῶν ἀνθρώπων. Ἄφησε ἀγαθό 
παράδειγμα ἀγωνιστοῦ στήν εὐλογημέ-
νη συνοδεία τοῦ Σταυρονικητιανοῦ Κελ-
λιοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στήν 
Κάτω Καψάλα.

Ἄνθρωπος εὐφυής, γλυκομίλητος, 

21 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΕΖΟΥ (1937-16 Ἰουλίου 1998 ν. ἡμ.)
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φιλόπονος, φιλότιμος, ψάλλοντας θαυ-
μάσια μέ τήν ὡραία φωνή του. Ὑπῆρξε 
ἀγαθός παρηγορητής Ἑλλήνων καί Ἀρά-
βων. Γιά τούς δεύτερους εἶχε ἀρχίσει 
μεταφράσεις πατερικῶν βιβλίων πρός 
πνευματική τροφοδοσία τους. Εὐλαβής, 
σεμνός καί μέ φόβο Θεοῦ. Ἀγάπησε τήν 
προσευχή, τήν ἄσκηση, τήν ἱεροσύνη, 
τόν μοναχισμό, τήν ἀρετή καί τήν ἐλε-
ημοσύνη.

Ἔγραφε ὁ πάπα-Ἰσαάκ γιά τόν Γέ-
ροντα Παΐσιο στό ὡραῖο βιβλίο του Βίος 
Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου: «Τούς 
Ἀσκητικούς Λόγους τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ 
τούς εἶχε στό προσκέφαλό του καί τούς 
μελετοῦσε πάντοτε. Γιά μία περίοδο ἕξι 
ἐτῶν ἦταν ἡ μοναδική του πνευματική 
ἀνάγνωση. Ἔπαιρνε ἕνα στίχο καί ὅλη 
τήν ἡμέρα τόν ἐπανέφερε συχνά στόν 
νοῦ του. Τόν μελετοῦσε βαθιά καί πρα-
κτικά, “ὅπως τά ζῶα ἀναμηρυκάζουν 
τήν τροφή τους”, κατά τήν ἔκφρασή 
του. Μοίραζε εὐλογία ἕνα ἀπάνθισμα 
ἀπό τούς λόγους του, γιά νά παρακινή-
σει στή μελέτη τους. Πίστευε ὅτι “πολύ 
βοηθᾶ ἡ μελέτη στά Ἀσκητικά τοῦ ἀββᾶ 
Ἰσαάκ, διότι καί τό βαθύτερο νόημα τῆς 
ζωῆς δίνει νά καταλάβει κανείς καί κάθε 
εἴδους μικρό ἤ μεγάλο κόμπλεξ καί ἐάν 
ἔχει ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει στόν Θεό, 
τόν βοηθάει γιά νά τό διώξει. Ἡ ὀλίγη 
μελέτη στόν ἀββᾶ Ἰσαάκ ἀλλοιώνει τήν 
ψυχή μέ τίς πολλές της βιταμίνες”.

»Συνιστοῦσε καί στούς λαϊκούς νά 
τόν διαβάζουν,ἀλλά λίγο-λίγο, γιά νά τόν 
ἀφομοιώνουν. Ἔλεγε ὅτι τό βιβλίο τοῦ 
ἀββᾶ Ἰσαάκ ἀξίζει ὁλόκληρη πατερική 
βιβλιοθήκη. Ὄχι μόνο τόν μελετοῦσε ὁ 
Γέροντας, ἀλλά καί πολύ τόν εὐλαβεῖτο 
καί ἰδιαιτέρως τόν τιμοῦσε ὡς ἅγιο. 
Πάνω στή μικρή Ἁγία Τράπεζα τῆς “Πα-
ναγούδας” ἡ μία ἀπό τίς πέντε-ἕξι εἰκό-
νες πού εἶχε ἦταν τοῦ ὁσίου Ἰσαάκ. Ἀπό 

ἀγάπη καί εὐλάβεια πρός αὐτόν ἔδωσε 
τό ὄνομά του σέ κάποιον, ὅταν τόν ἔκα-
νε μεγαλόσχημο…» [ἐνν. τόν ἴδιο]. [...]

Ἀναχώρησε γιά τήν οὐράνια πατρί-
δα ὅλων μας στίς 3.7.1998 (π. ἡμ.), μετά 
ἀπό μακρά καί πολυώδυνη ἀσθένεια, 
ἡ ὁποία τόν καταταλαιπώρησε καί τήν 
ὁποία ὑπέμεινε γενναῖα. Στό νοσοκομεῖο 
πού τόν ἐπισκεφθήκαμε μᾶς ὑποδέχθη-
κε καί ἀποχαιρέτησε μ’ ἕνα ὡραῖο χα-
μόγελο, «τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε 
χρόνους μακρούς», κατά τό γραφικό λό-
γιο.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἔγινε στό 
Κελλί τῆς Ἀναστάσεως χοροστατοῦντος 
τοῦ φίλου του μητροπολίτου Ξάνθης 
Παντελεήμονος καί πλήθους ἱερομο-
νάχων καί μοναχῶν, τήν ἑπομένη ἡμέ-
ρα. Ἀναπαύεται τώρα ἀπολαμβάνοντας 
τούς μισθούς τῶν καμάτων του, μέσα 
στό φῶς καί τή χάρη τοῦ Ἀναστάντος 
Χριστοῦ, τόν ὁποῖο ἀπό μικρός ἀγάπη-
σε καί ἀκολούθησε μέ ὅλη τή θέρμη τῆς 
καρδιᾶς του.

Μετά τήν κοίμησή του ἕνας Πνευ-
ματικός τόν εἶδε καί τόν ρώτησε: «Πῶς 
εἶσαι»; Τοῦ ἀπάντησε: «Καλά εἶμαι». Τόν 
ρώτησε ξανά: «Ὁ Γέροντας Φανούριος 
πῶς εἶναι»; «Καλά», τοῦ ἀπάντησε. Ὁ 
Γέροντας Ἠρωδίων, «Καλά». Τόν ρώτησε 
καί γιά κάποιον ἄλλο καί τοῦ εἶπε πώς 
δέν εἶναι καλά. Δέν τοῦ εἶπε τ᾽ ὄνομά 
του.

Σέ ἕναν ἐπισκέπτη του ἔλεγε: «Πα-
λιά μιλοῦσαν μέσα στά μπακάλικα καί 
τά καφενεῖα γιά ἀλήθειες δογματικές. Ἡ 
θεολογία ἔγινε ὑπόθεση πανεπιστημια-
κή κι ὄχι κατάσταση βιωματική. Τρέφε-
ται ἀπό τή λογοκρατία, ἐνῶ θά ἔπρεπε 
νά ζοῦσε ἀπό τόν Λόγο. Τό μεγαλύτερο 
κακό γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο εἶναι 
τό ὅτι μέσα στήν κοινωνία δέχεται τόσα 
πολλά ἐρεθίσματα, ὥστε τοῦ μένει ἐλά-
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χιστος χρόνος γιά νά σκεφθεῖ τόν Θεό. 
Αὐτοί, πού ἔχουν ἐπιδοθεῖ στήν προ-
σπάθεια γιά τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, 
δέν ἔχουν οἱ ἴδιοι ἑνωθεῖ μέ τό Ἅγιον 

Πνεῦμα ἤ δέν ἔνιωσαν τήν ἀνάγκη νά 
ἑνωθοῦν μέ Αὐτό».

Πηγή: Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικό (orthodo-
xia-ellhnismos.gr)

                 
 BIB§IO¶APOYCIACH  

Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, τό-
μος Θ´, σελίδες 632, σχ. 16,5x25ἑκ., 
ἐκδ. Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
(Μπούρα), Λεοντάριον Ἀρκαδίας, 2018
Ἡ σπουδαία προσπάθεια τῶν ἀδελ-

φῶν τῆς Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
(Μπούρα) στό Λεοντάριον Ἀρκαδίας νά 
προσφέρουν στό φιλάγιο κοινό τήν Φιλο-
καλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν μέ ἀπόδοση 
στή νέα ἑλληνική, παραπομπές, σημειώσεις 
καί σχόλια, ἔφθασε ἤδη στόν ἔνατο (Θ´) 
τόμο. Ὁ τόμος, ὅπως καί οἱ προηγούμε-

νοι, κλείνει μέ καταλόγους περιλήψεων 
τῶν ἑνοτήτων. Τίς περιλήψεις συνέταξε ὁ 
καθηγητής τῆς Δογματικῆς στή Θεολογική 
Σχολή Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης.

Ὁ Θ´ τόμος περιέχει α) Τούς λόγους 
«Τῶν ἐν μοναχοῖς Καλλίστου καί Ἰγνατίου 
τῶν Ξανθοπούλων» β) «Τά ιδ´ κεφάλαια 
περί προσευχῆς τοῦ Μακαρίου Καλλί-
στου τοῦ Πατριάρχου» καί γ) «Τά περί 
προσευχῆς ἐλλείποντα κεφάλαια (ιε´-πγ´) 
τοῦ Ἁγιωτάτου καί Ἀοιδίμου Καλλίστου 
Πατριάρχου».




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.
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Κείμενα ὅλα αὐτά πού ἀναδίδουν τήν 
εὐωδία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἄς ἀνταποδώσει ὁ καλός Θεός εἰς τό 
πολλαπλάσιο τόν κόπο πού κατέβαλε 
ἡ καλή Συνοδεία γιά τήν ἔκδοση καί ἄς 
φωτίζει τούς εὐλαβεῖς ἀναγνῶστες στήν 

κατανόηση καί ἐφαρμογή τῶν μελιρρύτων 
πατερικῶν διδαχῶν.

Ὁ ἑπόμενος, δέκατος (Ι´) τόμος, θά 
εἶναι –σύν Θεῷ– καί ὁ τελευταῖος τῆς 
σειρᾶς. Εὐχόμεθα σύντομα νά τόν ἔχουμε 
καί ἐκεῖνον στά χέρια μας.

Οἰκουμενικός Πατριάρχης:
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

θά ἀναγνωρίσει πρώτη
τήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας»

Διαβάζουμε στό διαδίκτυο (romfea.gr, 
15.7.2019) ὅτι ὁ Παν. Οἰκ. Πατριάρχης κ. 
Βαρθολομαῖος σέ συνέντευξή του στό 
οὐκρανικό πρακτορεῖο TSN, εἶπε μεταξύ 
ἄλλων ὅτι «Ἡ πρώτη Ἐκκλησία πού θά 
ἀναγνωρίσει τήν Τοπική Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία τῆς Οὐκρανίας θά εἶναι ἡ ἀδελ-
φή Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος».

Σημ. «Π» 1η: Ἡ ἀπορία εἶναι πῶς 
θά γίνει αὐτό, ἀφοῦ τό Οὐκρανικό δέν 
εἶναι στήν ἡμερησία διάταξη τῆς Ἱεραρ-
χίας τοῦ Ὀκτωβρίου 2019! Μήπως δέν 
περάσει τό θέμα ἀπό τήν Ἱεραρχία;

Σημ. «Π» 2η: Πιστεύουμε ὅτι οἱ σύμ-
βουλοι τοῦ Πατριάρχου, πού τοῦ ὑπο-
δεικνύουν νά κάνει δηλώσεις σάν τήν 
παραπάνω ἤ τήν ἄλλη πρόσφατη ὅτι 
«δέν ὑπάρχουν σχίσματα στήν Οὐκρα-
νία», δέν τόν ἀγαποῦν πραγματικά, ἀλλά 
μᾶλλον τόν ἐκθέτουν.

v v v

Ἀμερικανικές πιέσεις στήν Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος νά ἀναγνωρίσει τούς 

σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας!

Ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς στήν Ἀθήνα 

κ. Τζέφρυ Πάιατ (γνωστός καί ὡς ἀνθύ-
πατος) ἐπισκέφθηκε μαζί μέ τόν ἐπίσης 
Ἀμερικανό πρέσβυ «γιά τίς θρησκευτι-
κές ἐλευθερίες» κ. Σάμιουελ Μπράουν-
σμπακ στίς 11 Μαΐου 2019 τόν Ἀρχιεπί-
σκοπο κ. Ἱερώνυμο καί τόν ἐπίεσαν νά 
ἀναγνωρίσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
τήν σχισματική αὐτοκέφαλη ψευδοεκ-
κλησία τῆς Οὐκρανίας! Σημειωτέον ὅτι 
ὁ κ. Μπράουνσμπακ εἶναι καί μέλος τῆς 
παπικῆς ἐλιτίστικης ὀργανώσεως Opus 
Dei, ἡ ὁποία κατηγορεῖται ἀπό τούς 
ἀντιπάλους της ὡς ἀποκρυφιστική.

Ὁ κ. Πάιατ μέ τόν κ. Μπράουνσμπακ 
πῆγαν καί στό Ἅγιον Ὄρος τόν Μάϊο 
τοῦ 2019. Ὁ κ. Πάιατ εἶχε δηλώσει τότε 
ὅτι «σκοπός του εἶναι νά ἐπιβεβαιώσει 
τήν ἰσχυρή ἀμερικανική στήριξη πρός τό 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καί 
τήν δέσμευσή του γιά θρησκευτική ἐλευ-
θερία καί ἀνοχή».

Σημειωτέον ὅτι ἡ ψευδοεκκλησία τοῦ 
«ἀρχιεπισκόπου» Ἐπιφανίου (Ντουμέν-
κο) ἀμέσως μετά τήν λήψη τοῦ τόμου 
τῆς αὐτοκεφαλίας εἶχε εὐχαριστήσει 
δημοσίως τίς Η.Π.Α. γιά τόν ρόλο πού 
ἔπαιξαν σ᾽ αὐτό τό ζήτημα.

Εἶναι προφανές ὅτι οἱ Ἀμερικανοί 
προσπαθοῦν νά χρησιμοποιήσουν γιά 
λογαριασμό τους τό Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως, γιά νά χτυπήσουν καί 
ἀπομονώσουν γεωπολιτικά τούς Ρώσ-

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
XXXXXXXXXXXX



AP. 126

20

σους. Στό πλαίσιο αὐτό ὠθοῦν σέ ἐν-
δοορθόδοξο σχίσμα μεταξύ Σλαβόφωνων 
καί Ἑλληνόφωνων.

Θά ἦταν ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ἐκ-
κλησίας τοῦ Χριστοῦ νά συνεργήσουμε 
στό ἀνόσιο σχέδιό τους.

v v v

«Βγῆκαν τά μαχαίρια» στήν «Αὐτοκέ-
φαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας»

Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο 
(dimpenews.com, 29.6.2019) ὁ «ἐπίτιμος 
πατριάρχης Κιέβου» Φιλάρετος Ντενι-
σένκο δήλωσε στό comments.ua. ὅτι ὁ 
προκαθήμενος τῆς νέας Αὐτοκέφαλης 
Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος 
(Ντουμένκο) εἶναι νόθος γιός τοῦ ἀπο-
θανόντος μητροπολίτου τῆς ὑπό τόν Φι-
λάρετο (σχισματικῆς) «ἐκκλησίας» «Πα-
τριαρχεῖο Κιέβου» Δανιήλ Chokaliuk! Ὁ 
Φιλάρετος «κάρφωσε» τόν Ἐπιφάνιο, 
γιατί –ὅπως προβλεπόταν ἀπό τόν τόμο 
τῆς Αὐτοκεφαλίας– ὁ Ἐπιφάνιος ἄρχισε 
σιγά-σιγά νά παραγκωνίζει τόν Φιλάρετο 
ἀφαιρώντας του τή διοίκηση τῆς ἐπαρ-
χίας Κιέβου. Ὁπότε αὐτός ἀντιδρώντας 
ἐπανίδρυσε τώρα (Ἰούνιος τοῦ 2019) τή 
δική του «ἐκκλησία» «Πατριαρχεῖο Κιέ-
βου», καί ἀποχώρησε ἀπό τήν «Αὐτοκέ-
φαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας». Εἶπε 
ἐπίσης ὁ Φιλάρετος ὅτι, ἄν ὁ ἴδιος (ὁ 
Φιλάρετος) εἶναι καθηρημένος [ὅπως καί 
εἶναι], τότε ἀπό ποῦ πῆρε τήν ἱερωσύνη 
ὁ Ἐπιφάνιος;!

Σημειωτέον ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Φιλάρετος 
Ντενισένκο ἔχει ἐξώγαμα παιδιά καί ἐγ-
γόνια... Αὐτός ἦταν ὁ δεύτερος λόγος 
πού καθηρέθη ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς 
Μόσχας, ὅπου ἀνῆκε. Ὁ πρῶτος λόγος 
ἦταν τό σχίσμα πού ἐδημιούργησε τότε, 
στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽90, καθώς 
εἶχε αὐτοαναγορευθεῖ σέ Παριάρχη Κιέ-

βου, μιᾶς «ἐκκλησίας» πού ὁ ἴδιος ἐδη-
μιούργησε.

Σημ. «Π»: Τό σχόλιο δέν εἶναι «κου-
τσομπολίστικο». Εἶναι μεγάλη μας ἡ 
λύπη, καθώς ἐπίκειται, κατά τά λεγόμε-
να τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἡ 
ἀναγνώριση ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-
λάδος αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ὡς κανο-
νικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Γι᾽ αὐτό 
τά γράφουμε, γιά νά γνωρίζουν ὅλοι, 
ποιούς καλοῦνται νά ἀναγνωρίσουν!

Κύριε, λυπήσου τήν Ἐκκλησίαν Σου 
καί φώτισε τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς νά μήν 
συμπράξουν στό ἀνοσιούργημα.

v v v

Ἄν τραυματίσεις γάτο πᾶς φυλακή. 
Ἄν σκοτώσεις ἔμβρυο ἐπιδοτεῖσαι 

ἀπό τό κράτος!

Διαβάζουμε (13.7.2019) ὅτι διευθυντής 
Λυκείου στή Λαμία καταδικάσθηκε σέ 
16 μῆνες φυλάκιση καί πρόστιμο 3.600 
εὐρώ, ἐπειδή τραυμάτισε μέ ἀεροβόλο 
ἀδέσποτο γάτο(!).

Ὁ Λυκειάρχης θά χάσει καί τή θέση 
του, ὡς συνέπεια τῆς καταδικαστικῆς 
ἀποφάσεως.

Ἐνῶ ὑπάρχει αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση 
τῶν ζώων, συγχρόνως στήν Ἑλλάδα δο-
λοφονοῦνται ἀπό ἐπίορκους γιατρούς 
καί ἀπό τίς ἴδιες τους τίς μανάδες χί-
λια (1.000) ἀνυπεράσπιστα ἔμβρυα κάθε 
μέρα(!). Αὐτό τό φρικτό ἔγκλημα ὄχι 
μόνο δέν τιμωρεῖται ἀλλά καί ἐπιβρα-
βεύεται καί ἐπιδοτεῖται, ἀφοῦ τά ἔξοδα 
γιά τίς ἐκτρώσεις καλύπτονται ἀπό τό 
κράτος, δηλαδή ἀπό τούς Ἕλληνες φο-
ρολογουμένους!

Ὦ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη!

v v v



MA´OC - IOYNIOC 2019

21

«Ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα»
καί mind control

Τό βράδυ τῆς Τετάρτης 11 Ἰουλίου 
2019 ἔγινε στή Χαλκιδική καταστροφή 
ἀπό δυνατή καταιγίδα μέ ἔντονη βροχό-
πτωση καί θυελλώδεις ἀνέμους. Ὀκτώ 
νεκροί, πάνω ἀπό ἑκατό τραυματίες καί 
ἀνυπολόγιστες ζημίες σέ κτίρια καί καλ-
λιέργειες ἦταν ὁ θλιβερός ἀπολογισμός.

Μετά ἀπό αὐτό βλέπουμε νά ἐντεί-
νεται ἀπό τήν κυρίαρχη προπαγάνδα ἡ 
χρήση τῶν εἰδήσεων γιά τά καιρικά φαι-
νόμενα μέ σκοπό τήν παραγωγή ὑπά-
κουων ὑπηκόων.

Κάθε τόσο θά βάζουν τή Μετεωρολο-
γική Ὑπηρεσία νά βγαίνει καί νά ἐφιστᾶ 
τήν προσοχή τοῦ κοινοῦ γιά ἐπικείμενα 
«ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα».

Ἤδη γιά τό Σάββατο 13 Ἰουλίου προ-
έβλεπαν νέα παρόμοια πιθανή κατα-
στροφή. Ὅμως ὁ προσεκτικός ἀκροα-
τής-τηλεθεατής «ἔπιανε» τήν ἀντίφαση, 
διότι οἱ προβλεπόμενοι ἄνεμοι ἦταν 3-4 
μποφώρ (δηλαδή ἀσθενεῖς)!

Χωρίς νά ὑποτιμοῦμε τούς πραγματι-
κούς κινδύνους, ἄς ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν καί 
αύτή τή διάσταση τοῦ θέματος.

Σ᾽ αὐτά ἄς προστεθεῖ ἡ ἐγκληματική 
προσπάθεια τῶν σύγχρονων «μαθητευό-
μενων μάγων» (κυρίως ΗΠΑ-ΝΑΤΟ) νά 
ἐπηρεάσουν τό κλῖμα γιά λόγους στρα-
τιωτικούς καί συγχρόνως γιά λόγους 
ἐπηρεασμοῦ τῶν μαζῶν μέ διανοητικό 
χειρισμό (mind control –βλ. Big Brother– 
«1984» τοῦ Τζώρτζ Ὄργουελ).

Ἡ πνευματική διάσταση τοῦ θέμα-
τος τῆς καταστροφικῆς καταιγίδας 
στή Χαλκιδική ἐπισημάνθηκε ἀπό κά-
ποιους χριστιανούς, μέ βάση τήν Ἀνα-
κοίνωση τῆς Μετεωρολογικῆς Ὑπηρεσί-
ας, ὅτι τό φαινόμενο τῆς ἀσυνήθιστης 
αὐτῆς καταιγίδας ξεκίνησε ἀπό μιά δια-

ταραχή τοῦ κλίματος στήν περιοχή τῶν 
Πρεσπῶν! Τό μυαλό πῆγε ἀμέσως στήν 
προδοτική Συμφωνία ξεπουλήματος τῆς 
Μακεδονίας.

Πνευματικά τίποτε δέν εἶναι τυχαῖο!

v v v

Πολύχρωμος ὁλοκληρωτισμός

Διαβάζουμε στήν ἐφημ. Ρήξη (τ. 153, 
σ. 2, 29.6.2019) σχόλιο ὑπό τόν ἀνωτέρω 
τίτλο:

Ἀπό πότε ἡ «πορεία ὑπερηφάνειας» 
θεωρεῖται ἀπό κάποιους ὡς βῆμα, γιά 
νά διασπείρουν μιά ρατσιστική ρητορι-
κή μίσους; Ἔτσι μόνο μποροῦν νά χα-
ρακτηριστοῦν τά συνθήματα «Ἑλλάδα, 
σκάσε!», «στό διάολο ἡ οἰκογένεια, στό 
διάολο ἡ πατρίς, νά πεθάνει ἡ Ἑλλάδα 
γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς».

Κι ἄν αὐτοί πού τά ἐκφράζουν δη-
λώνουν «ἀντιφασίστες», αὐτό θολώνει 
μόνο τά νερά τῆς δικῆς τους ξενοφοβίας, 
καθώς ἀντιμετωπίζουν κάθε τί ἀνόμοιο 
μέ αὐτούς ὡς ὀντολογικά ἐχθρικό, πού 
πρέπει νά ἐξολοθρευθεῖ. Ἴδια λοιπόν, ἡ 
κινητήρια ἀντίληψή τους μέ τούς ναζί, 
τούς ὁποίους –ὑποτίθεται– ὅτι τόσο 
ἔντονα ἀπεχθάνονται.

Ποιόν, ὅμως, στ᾽ ἀλήθεια στοχο-
ποιοῦν τά συνθήματα αὐτά; Ὄχι μό-
νον ὅσους αἰσθάνονται αἰσθήματα πα-
τριωτικά, ἤ τά μέλη μιᾶς ὁποιασδήποτε 
οἰκογένειας (στούς ὁποίους ἀξίζουν σύμ-
φωνα μέ ἕνα ἄλλο προσφιλές τους σύν-
θημα «σφαλιάρες καί κλωτσιές»), ἀλλά, 
τόν ἄνθρωπο γενικά. Στήν ἴδια του τήν 
ὕπαρξη ἔτσι ὅπως πραγματοποιεῖται 
ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια: Γιατί ἡ οἰκογέ-
νεια εἶναι τό πρῶτο συλλογικό κύτταρο 
πού ὁ ἄνθρωπος ἐκδηλώνεται ἀγαπητι-
κά, δηλαδή μαθαίνει νά λαμβάνει ἀρχι-
κά, κι ὕστερα νά ἐκπέμπει τήν ἀγάπη· 
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καί πατρίδα εἶναι ἡ ψυχική ἐκείνη γε-
ωγραφία πού μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο 
καί τίς κοινωνίες του, ἀπό ἐφήμερο ὄν 
σέ τυχαία συνύπαρξη, σέ μιά κοινότη-
τα ἱκανή νά διεκδικήσει τήν ἴδια της τή 
μοίρα.

Ἡ ἀμφισβήτηση ὅλων αὐτῶν ἐκπο-
ρεύεται ἀπό τό ἴδιο τό Σύστημα. Ἀπό 
τό μοντέλο οἰκονομίας καί κατανάλω-
σης, πού ζητάει σήμερα ἀπό τόν ἄνθρω-
πο νά ἀλλάξει ἕναν τρόπο ὕπαρξης πού 
ἀκολουθεῖ ἀπό τήν αὐγή τῆς παρουσί-
ας του σέ αὐτόν τόν πλανήτη, νά γίνει 
ἕνας μετάνθρωπος δίχως συλλογικές 
ταυτότητες, ἱστορική μνήμη, φύλο, γι᾽ 
αὐτό εὔπλαστος, ἀπόλυτα χειραγω-
γούμενος ἀπό τούς μηχανισμούς τοῦ 
ρμ´ μάρκετινγκ καί τῆς κατασκευῆς 
ἐπίπλαστων καταναλωτικῶν ἀνα-
γκῶν. Γι᾽ αὐτό καί τά σκῆπτρα αὐτῆς τῆς 
περίεργης θρησκείας τοῦ «νέου ἀνθρώ-
που», τά κρατοῦν οἱ πολυεθνικές καί ὁ 
αὐτοκράτορας τῶν Μ.Κ.Ο. Τζώρτζ Σόρος.

v v v

Καί πάλι ὁ Μπουτάρης στήν ἀλλα-
γή Ἐπιστασίας στό Ἅγιον Ὄρος

«Καπετάνιε, ἔχεις σωσίβια γιά ὅλους;» 
ἀκούστηκε νά ρωτᾶ μεγαλοφώνως ἕνας 
ἀπό τούς ἐπιβάτες τοῦ ταχύπλοου, πού 
ἔμπαινε στό Ἅγιον Ὄρος ἀνήμερα τῆς 
ἀλλαγῆς τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας στίς Κα-
ρυές, στά μέσα αὐτοῦ τοῦ Ἰουνίου.

«Γιατί;» ρωτᾶ ὁ καπετάνιος.
«Γιατί θά πνιγοῦμε ὅλοι. Ἔχουμε στό 

καράβι τόν Μπουτάρη»(!), ἀπάντησε ὁ 
ἐπιβάτης.

Νά ρωτήσουμε μέ πόνο: Αὐτό, πού 
τόσο ἔντονα ἐκφράζει ὁ ἁπλός πιστός, 
δέν τό βλέπουν οἱ ἅγιοι Καθηγούμενοι 
καί Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μονῶν 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖοι καί φέτος 

στήν ἀλλαγή τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας (τοῦ 
διοικητικοῦ ὀργάνου τῆς Ἱερᾶς Κοινό-
τητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους) καλοδέχτη-
καν καί φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί 
(εὐτυχῶς ὄχι ὅλοι) μέ τόν γνωστό ἀπερ-
χόμενο (δόξα τῷ Θεῷ) δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης Μπουτάρη;

Καί αὐτό τό κάνουν μέ τό αἰτιολο-
γικό ὅτι ὡς δήμαρχος Θεσσαλονίκης εἶ-
ναι Πρόεδρος τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας» 
στή Θεσσαλονίκη, καθώς τό «Μέγαρο 
Νεδέλκου», ὅπου στεγάζεται ἡ «Ἁγιορει-
τική Ἑστία», ἀνήκει στόν Δῆμο!

Νά πᾶν στό καλό καί τά Μέγαρα καί 
τά λεφτά τους! «Ἔλεον δέ ἁμαρτωλοῦ μή 
λιπανάτω τήν κεφαλήν μου» (Ψαλμ.ρμ´).

v v v

Βουλγαρία σέ Σκόπια: «Οὐτοπία ὅτι 
ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἦταν πρόγονός σας»

Ὅπως διαβάζουμε στό sputniknews.
gr ὁ Ὑπουργός Ἄμυνας τῆς Βουλγαρίας 
Κρασιμίρ Καρακατσάνωφ σέ συνέντευξή 
του ἀναφερόμενος στά Σκόπια εἶπε καί 
τά ἑξῆς: «Ἐάν θέλεις νά πιστεύεις στήν 
οὐτοπία ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν ὁ 
πρόγονός σου, εἶναι δικαίωμά σου. Ἀλλά 
δέν μπορεῖς νά παραποιεῖς τήν ἱστορία».

Ὁ ἴδιος ὑπουργός ἔχει ἐπανειλημμέ-
νως δηλώσει ὅτι ἡ Βουλγαρία θά ἐμπο-
δίσει τήν ἔνταξη τῆς «Βόρειας Μακε-
δονίας» στήν Ε.Ε. καί τό ΝΑΤΟ, ἐάν ὁ 
πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ «συνεχίσει 
νά ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπάρχει ἡ μακεδονική 
γλώσσα».

Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Βουλγαρίας 
Γκεόργκι Παρβάνωφ ἔχει ἐκφράσει στό 
παρελθόν τήν ἄποψή του γιά τήν ἱστο-
ρία τῆς Βουλγαρίας καί τῆς «Βόρειας 
Μακεδονίας». Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, «οἱ 
κάτοικοι τῆς γειτονικῆς χώρας τόσο κατά 
τή διάρκεια τοῦ Μεσαίωνα ὅσο καί κατά 
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τή διάρκεια τῆς Βουλγαρικῆς Ἀναγέννη-
σης προσδιορίζονταν ὡς Βούλγαροι».

v v v

Σέ ἑτοιμότητα ἀντίδρασης γιά τίς 
νέες ταυτότητες

Ὅπως διαβάζουμε στό id-ont. blogspot.
com (11.7.2019): Ἐγκρίθηκε ἀπό τό Συμ-
βούλιο τῆς Ε.Ε. (consilium.europa.eu) ὁ 
Κανονισμός γιά τίς νέες, μέ RFID τσιπά-
κι, ἠλεκτρονικές ταυτότητες.

Ἡ ἐφαρμογή τοῦ Κανονισμοῦ γίνεται 
χωρίς νά ἐνσωματωθεῖ στήν ἐθνική νομο-
θεσία καί εἶναι ὑποχρεωτική. Δέν ἐναπό-
κειται, δηλαδή, στή διακριτική εὐχέρεια 
τῶν κρατῶν τῆς Ε.Ε. νά τόν ἐφαρμόσουν 
ἤ ὄχι. Ἐν τῷ μεταξύ, ὅπως διαβάζουμε 
πάλι στό id-ont.blogspot.com (16.7.2019): 
Ἑταιρεία πού θά συμμετεῖχε στόν δια-
γωνισμό γιά τήν ἀνάθεση τοῦ ἔργου τῶν 
νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὕψους 
ἄνω τῶν 500 ἑκατομμυρίων εὐρώ, κατήγ-
γειλε ὅτι διέρρευσαν οἱ προδιαγραφές 
ἀσφαλείας τῶν νέων ταυτοτήτων. Καί τό 
ἐρώτημα τοῦ blog εἶναι: Αὐτοί πού δέν 
θέλουν ἤ δέν μποροῦν νά διαφυλάξουν 
τίς προδιαγραφές ἀσφαλείας τῶν νέων 
ταυτοτήτων πρίν ἐκδοθοῦν, πῶς θά δια-
φυλάξουν τά ἴδια τά εὐαίσθητα δεδομέ-
να τῶν ταυτοτήτων, ὅταν ἐκδοθοῦν;

v v v

Ἁπλή ἀριθμητική.
Πῶς πῆρε ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 31,53%

Ἡ τελευταία ἀπογραφή (2011) κατέ-
γραψε στήν Ἑλλάδα «μόνιμο πληθυ-
σμό» 10.816.286 ἀνθρώπους καί «νόμι-
μο πληθυσμό» 9.904.286 ἀνθρώπους. 
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἤδη τό 2011 οἱ λα-
θραῖοι ἦσαν στήν Ἑλλάδα 1.00.000 πε-
ρίπου ἄνθρωποι. Σήμερα ἀσφαλῶς εἶναι 

πολύ περισσότεροι.
Συγχρόνως, σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα 

τῶν ἐκλογῶν τῆς 7ης Ἰουλίου 2019, ἐγ-
γεγραμμένοι στούς ἐκλογικούς κατα-
λόγους εἶναι 9.961.718 πολίτες.

Τήν τελευταία δεκαετία ἔχουν εἰσέλ-
θει παράνομα στήν Ἑλλάδα πάνω ἀπό 
ἕνα ἑκατομμύριο ἄτομα, σύμφωνα μέ 
τούς πιό μετριοπαθεῖς ὑπολογισμούς 
[μόνο τό 2015, (πρώτη χρονιά ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) 
πάνω ἀπό 800.000!], οἱ περισσότεροι ἐκ 
τῶν ὁποίων παρέμειναν στήν Ἑλλάδα, 
μετά τό κλείσιμο τῶν συνόρων ἀπό τά 
Σκόπια, Βουλγαρία καί Ἀλβανία.

Ἄν ἀφαιρέσουμε 500.000 Ἕλληνες, 
κυρίως νέους, πού ἔφυγαν ἀπό τήν 
Ἑλλάδα λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, 
πάλι οἱ ἐγγεγραμμένοι στούς ἐκλογικούς 
καταλόγους εἶναι ὑπερβολικά πολλοί 
σέ σχέση μέ τόν συνολικό νόμιμο πλη-
θυσμό. Ἄν λογαριάσουμε καί τούς Ἕλ-
ληνες 0-16 ἐτῶν (ἀνηλίκους), πού δέν 
ψηφίζουν, καταλαβαίνει κανείς ὅτι ἀπό 
τήν τελευταία ἀπογραφή μέχρι σήμερα 
(διάστημα περίπου δέκα ἐτῶν) ἐνεγρά-
φησαν στούς ἐκλογικούς καταλόγους 
πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο λαθραῖοι, 
οἱ ὁποῖοι νομιμοποιήθηκαν, ἔλαβαν 
ἑλληνική ταυτότητα καί ψήφισαν 
στίς τελευταῖες ἐκλογές, ὅπως καί 
στίς προηγούμενες. Νά πῶς πῆρε ὁ 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 31,53% στίς ἐκλογές τῆς 7ης 
Ἰουλίου 2019. 

«Περιέργως» ὅμως γι᾽ αὐτό τό σκάν-
δαλο δέν μιλᾶ κανείς. Οὔτε ἡ Νέα Δημο-
κρατία, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι ζημιώνε-
ται ἀπό αὐτή τήν κατάσταση.

v v v

«Ἐκ παραδρομῆς»; Τό «Πιστεύω» μέ 
τήν προσθήκη τοῦ Filioque!

11 Ἰουνίου 2019 στόν Ἱ. Ν. Τιμίου 
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Προδρόμου τῆς Ἱ. Μητρ. Νεαπόλεως καί 
Σταυρουπόλεως ἐτελεῖτο Θεία Λειτουρ-
γία παρόντος τοῦ ἑορτάζοντος ἐπιχωρί-
ου Ἐπισκόπου κ. Βαρνάβα. Προεξῆρχε 
ὁ Μητρ. Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας, συ-
μπαραστατούμενος ἀπό τούς Γλυφάδας 
κ. Ἀντώνιο, Θερμῶν κ. Ἰωάννη καί Ἀμο-
ρίου κ. Νικηφόρο.

Τό Σύμβολον τῆς Πίστεως ἔδωσαν νά 
τό ἀπαγγείλει ὁ παρών ἐκεῖ βουλευτής 
τῆς «Νέας Δημοκρατίας» κ. Δημήτριος 
Σταμάτης. Πρός μεγάλην ἔκπληξη τῶν 
πιστῶν ὁ βουλευτής τό εἶπε παπικά (μέ 
τό Filioque=καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ).

Ἡ ὀδυνηρή ἔκπληξη τῶν πιστῶν, ἔγι-
νε μεγαλύτερη ἀπό τό γεγονός ὅτι οὐδείς 
τῶν ἱερουργούντων ἐπισκόπων ἀντέδρα-

σε! Ὅταν τό θέμα ἔλαβε διαστάσεις στό 
διαδίκτυο, ἡ Ἱ. Μητρ. Νεαπόλεως καί 
Σταυρουπόλεως ἐξέδωσε Ἀνακοίνωση, 
ὅπου ἔλεγε ὅτι ἔγινε λάθος στήν ἀνά-
γνωση καί ζητοῦσε συγγνώμην.

Πόσο καλύτερο θά ἦταν ἐκείνη τήν 
ὥρα νά ζητηθεῖ ἀπό τόν βουλευτή κ. 
Σταμάτη νά διορθώσει τό λάθος του.

Ὑπάρχει καί ἡ ἄποψη ὅτι κάτι τέτοια 
«ἐκ παραδρομῆς» λάθη γίνονται καί γιά 
νά μετρῶνται οἱ ἀντιδράσεις ποιμένων 
καί ποιμενομένων.

Ἀπό τό «τέστ» πάντως φάνηκε ὅτι τά 
ὑγιῆ ἀντανακλαστικά τοῦ ποιμνίου ἐξα-
κολουθοῦν νά εἶναι ἀκόμη σέ ἱκανοποι-
ητικό ἐπίπεδο.
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