
C υνηθίζεται στό τέλος τοῦ ἔτους 
νά γίνεται μιά ἀνασκόπησή του.

Ἄς ποῦμε λοιπόν δύο λόγια ἐπ᾽ 
αὐτοῦ καί γιά τίς προοπτικές στή νέα 
χρονιά 2023.

Τό 2022 ἀναμφιβόλως σηματοδοτή-
θηκε ἀφ᾽ ἑνός ἀπό τόν ἐμβολιασμό γιά 
τόν covid σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο μέ 
ἕναν τρόπο πρωτόγνωρο στήν ἀνθρώπι-
νη ἱστορία. Δηλαδή μέ ἕναν τρόπο ἐκ-
βιαστικό, ἀλλά –τί ὀξύμωρο– δῆθεν «γιά 
τό καλό μας». Ἡ «ὑπόθεση covid-19» 

στὰ τελευταῖα τρία χρόνια καί ἰδιαίτερα 
ἐντός τοῦ 2022 ἔδειξε, δυστυχῶς, πόσο 
εὔκολα χειραγωγήσιμοι εἶναι οἱ ἄν-
θρωποι, τοὐλάχιστον στήν Εὐρώπη καί 
Η.Π.Α. - Καναδᾶ.

Συγχρόνως ὅμως φάνηκε ἀπό τήν 
περίπτωση τῶν ὑγειονομικῶν σέ ἀνα-
στολή, πού ἐπέστρεψαν νικητές στίς 
ἐργασίες τους ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 
2023, ὅτι τό θηρίο πού ἔχουμε ἀπέναντί 
μας μποροῦμε νά τό ἀντιπαλέψουμε 
καί ὅτι ὑπάρχει ἡ «κρίσιμη μάζα» ἀν-
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θρώπων, γιά νά τό καταφέρουμε αὐτό. 
Αὐτή ἡ «κρίσιμη μάζα» πρέπει νά γίνει 
ἡ μαγιά πού θά ζυμώσει ὅλο τό φύραμα.

Τό 2022 ἀφ᾽ ἑτέρου σηματοδοτήθηκε 
ἀπό τόν πόλεμο στήν Οὐκρανία. Γιά 
πρώτη φορά μετά τόν Β´ Παγκόσμιο πό-
λεμο ἔχουμε ἕναν τόσης ἐκτάσεως, ἐντά-
σεως, καί διάρκειας πόλεμο, ὁ ὁποῖος 
–ὅπως φαίνεται– δέν πρόκειται νά τε-
λειώσει οὔτε εὔκολα οὔτε γρήγορα.

Ἀπό τήν μιά πλευρά οἱ Ἀμερικανο-
νατοϊκοί θέλουν νὰ καθυποτάξουν τή 
Ρωσσία, ἐνῷ ἀπό τήν ἄλλη ἡ Ρωσσία 
συνειδητοποιεῖ ὅτι ὁ ἐχθρός δέν εἶναι 
ἡ Οὐκρανία ἀλλά ὁ σύγχρονος «πολιτι-
σμός τοῦ διαβόλου», ὅπως τόν ὀνομάζει 
ὁ Ρῶσσος διανοητής Ἀλέξανδρος Ντού-
γκιν.

Μέ ἀφορμή αὐτά τά δύο κεφαλαιώ-
δους σημασίας ὁρόσημα γιά τήν ἀνθρω-
πότητα μέσα στό 2022, ὁδηγούμαστε σέ 
κάποιες γενικότερες διαπιστώσεις γιά 
τόν ἄνθρωπο καί τόν πολιτισμό στήν 
Εὐρώπη καί τόν κόσμο.

Μιά θλιβερή διαπίστωση εἶναι ὅτι ἡ 
Εὐρώπη καί οἱ Η.Π.Α. – Καναδᾶς (αὐτό 
πού λέμε Δύση) βυθίζεται ὁλοένα καί 
περισσότερο στόν ὁλοκληρωτισμό.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ μέσος ἄνθρωπος, 
οἱ περισσότεροι ἀπό μᾶς, προτιμοῦμε νά 
ζοῦμε μέ τήν ψευδαίσθηση ὅτι τό φαινό-
μενο μετάλλαξης τῆς τυπικῆς Δημοκρα-
τίας δυτικοῦ τύπου σέ ὁλοκληρωτισμό 

εἶναι κάτι πού θά περάσει· ἕνα κακό 
ὄνειρο. Ὅμως δέν εἶναι ἔτσι – δυστυχῶς.

Αὐτό πού βιώνουμε –καί φάνηκε ἰδι-
αίτερα στήν τριετία τοῦ κορωνοϊοῦ– δέν 
εἶναι ἀποσπασματικό οὔτε τυχαῖο. Ἔχει 
σχεδιασθεῖ προσεκτικά ἐδῶ καί πολύν 
καιρό καί ἐφαρμόζεται σταδιακά.

Ἡ νεοταξική ἀτζέντα γιά τήν μετάλ-
λαξη ἑνός κράτους δικαίου, ἐλευθερίας 
ἔκφρασης καί δημοκρατικῆς διακυβέρ-
νησης σέ ἕνα ὁλοκληρωτικό καθεστώς 
ἔχει πολλά «κεφάλαια».

Θά σταθοῦμε μόνο σέ δύο-τρία πού 
κυριαρχοῦν. 1) Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ἡ 
ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης βιολογίας, 
φυσιολογίας καί ἐν τέλει ὀντολογίας, 
μέ τήν προώθηση καί ἐπιβολή ὡς φυ-
σιολογικοῦ τοῦ ἀφύσικου. Αὐτή εἶναι ἡ 
ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤΚΙ.

Οἱ νεοταξίτες παγκοσμιοποιητές μι-
σοῦν τόν Θεό καί τήν δημιουργία Του, 
ἰδιαιτέρως δέ τόν ἄνθρωπο.

Μισοῦν τήν παραδοσιακή–φυσιολο-
γική οἰκογένεια, τήν ὁποία θέλουν νά 
ἐξαφανίσουν.

Τίς ἐπιδιώξεις τους τίς προωθοῦν 
μέσῳ τῶν ΜΜΕ ἀλλά καί θεσμικά, μέσῳ 
νομοθετικῶν ρυθμίσεων.

2) Ἕνα δεύτερο «κεφάλαιο» εἶναι 
ὁ λεγόμενος δικαιωματισμός. Μιλοῦν 
πληθωρικά γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώμα-
τα, ἀλλά στό πλαίσιο τοῦ «ἀνάποδου 
κόσμου» καί τῆς «νέας γλώσσας», πού 

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

• Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά παρακολουθοῦν ἐκπομπή, πού κάνει ὁ π. 
Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης. Ἀναρτᾶται στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες καί 
ἀπό τά διαδικτυακά κανάλια «ἐγρήγορση» στό youtube καί «ἐγρήγορση» στό 
vimeo.
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νοηματοδοτεῖ διαφορετικά ἔννοιες καί 
πραγματικότητες, ἡ «προστασία τῶν ἀν-
θρωπίνων δικαιωμάτων» γίνεται ἐργαλεῖο 
γιά τήν καταπάτησή τους. Παραδείγμα-
τος χάριν προσφάτως ποινικοποίησαν 
τήν ἐνδεχόμενη προσπάθεια τῶν γονέων 
νά μεταπείσουν τό 15χρονο παιδί τους, 
στήν περίπτωση πού ἀποφασίσει νά ἀλ-
λάξει φύλο.

3) Ἕνα τρίτο «κεφάλαιο», πού πρέ-
πει νά προσέξουμε, εἶναι αὐτό πού ὀνο-
μάζουν ψηφιακή μετάβαση.

Αὐτό ἔχει ἄμεση σχέση μέ τή λεγό-
μενη 4η βιομηχανική ἐπανάσταση, τήν 
κατάργηση τῶν μετρητῶν, τήν τεχνητή 
νοημοσύνη, τήν εἰκονική πραγματικότη-
τα μέσῳ τοῦ meta-verse (=μετα-σύμπαν). 
Αὐτά συνδέονται μέ τόν λεγόμενο με-
τανθρωπισμό καί τή δημιουργία τοῦ 
homo-deus (ἀνθρωπο·θεοῦ). Ἐμμέσως 
ὁδηγοῦν στήν ἀντικατάσταση τῶν ἀν-
θρώπων ἀπό τά ρομπότ καί κατά συνέ-
πεια στήν «ἀνάγκη» γιά μείωση τοῦ ἀν-
θρώπινου πληθυσμοῦ, ὁ ὁποῖος πλέον 
θά εἶναι «ἄχρηστος»!

Οἱ παγκοσμιοποιητές πού προωθοῦν 
τά ἀνωτέρω, μέ πιό γνωστό τόν Κλάους 
Σβάμπ καί τό «Παγκόσμιο Οἰκονομικό 
Φόρουμ» τοῦ Νταβός, δίνουν οἱ ἴδιοι σ᾽ 
αὐτό τό ἐγχείρημά τους ἕναν χαρακτῆρα 
ἐναντίωσης-ἀνταρσίας ἀπέναντι στόν 
Θεό. Θέλουν στή θέση τοῦ Θεοῦ νά βά-
λουν τόν ἄνθρωπο-θεό! Ἕνα ἁπλό πα-
ράδειγμα: Δέν θέλουν οὔτε νά ἀκούγεται 
ἡ λέξη Χριστός-Χριστούγεννα. Ἔτσι τό 
Πανεπιστήμιο τοῦ Μπράιτον στήν Ἀγ-
γλία μέ ἐσωτερικό του ἔγγραφο (Δεκέμ-
βριος 2022) συνιστᾶ νά μήν ἀναφέρεται 

καθόλου ἡ λέξη Χριστούγεννα. Οἱ «Χρι-
στουγεννιάτικες διακοπές» νά ὀνομα-
σθοῦν «χειμερινές διακοπές» κ.ο.κ. Αὐτό 
ἤδη τό ἐφαρμόζουν ἑλληνικά ὑπουργεῖα, 
ὅπου στίς εὐχετήριες κάρτες τους συ-
στηματικά ἀποφεύγουν τή λέξη Χρι-
στούγεννα.

Δέν θά ἐπεκταθοῦμε, γιατί τό Σημεί-
ωμα τοῦ ἐκδότη θά γίνει ὁλόκληρο δο-
κίμιο.

Ποῦ καταλήγουμε;
Ζοῦμε πραγματικά σέ μιά ἀποκαλυ-

πτική ἐποχή.
Ὁ «δυτικός πολιτισμός» τοῦ αὐτο-

νομημένου ἀπό τόν Θεό ὑπερήφανου 
Εὐρωπαίου ἀνθρώπου ἐξελίχθηκε στα-
διακά σέ ἕναν δαιμονικό-ἀντίχριστο 
«πολιτισμό».

Μέ αὐτό τό θηρίο ἔχουμε νά πολε-
μήσουμε σήμερα. Θά πολεμήσουμε καί 
θά νικήσουμε. Μέ τόν σταυρό καί τό 
σπαθί, ἄν χρειασθεῖ. Αὐτό μᾶς τό λέ-
γει ξακάθαρα ὁ ἀδιάψευστος λόγος τοῦ 
Θεοῦ. Τό Εὐαγγέλιο καί ἰδιαίτερα τό ἱερό 
βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως: Ὁ Χριστός 
«ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. 
6, 2).

Στήν τελική μάχη πού θά δοθεῖ, τά 
πρόσωπα, οἱ λαοί, τά κράτη πρέπει νά 
διαλέξουν στρατόπεδο!

Οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες δέν μποροῦν 
παρά νά εἶναι μέ τήν παράταξη πού 
νικᾶ. Μέ τήν παράταξη τοῦ Χριστοῦ.

Καλή Χρονιά μέ τόν Χριστό στήν 
καρδιά καί μέ τό κεφάλι ψηλά.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ*

τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου,
Ἁγίων Μετεώρων

Α´
Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, μία ἀπό τίς 

πιό γνωστές Ἑταιρεῖες Δημοσκοπήσεων 
δημοσίευσε μία ἔρευνα1, ὅπου ἀποτυπώ-
νονται οἱ τάσεις στήν ἑλληνική κοινω-
νία κατά τήν τελευταία δεκαετία. Εἰδι-
κότερα ἐξετάστηκαν οἱ προτιμήσεις καί 
ἡ ἐμπιστοσύνη πού δείχνουν διαχρονικά 
οἱ Ἕλληνες πολίτες σέ θεσμούς, μεταξύ 
αὐτῶν καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία κατα-
γράφει τήν πιό θεαματική πτώση στά 
ποσοστά προτιμήσεως τῶν πολιτῶν.

Συγκεκριμένα, «οἱ θεσμοί πού ἀπώ-
λεσαν τή μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη με-
ταξύ 2001 καί Δεκεμβρίου τοῦ 2021 
ἦταν, κατά σειρά προτεραιότητας, ἡ 
Ἐκκλησία μέ ἀπώλεια 46 μονάδων, τό 
συνδικαλιστικό κίνημα μέ ἀπώλεια 32 
μονάδων καί τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέ-
ρωσης μέ ἀπώλεια 31 μονάδων»2. Στήν 
διάρκεια τῆς τελευταίας δεκαετίας, ἡ 
ἐκτίμηση τῶν πολιτῶν στήν Ἐκκλησία, 
ἀπό τό 71% πού ἦταν τό 2001, ἔπεσε 
στό ποσοστό τοῦ 25%. 

Πρόκειται, βεβαίως, γιά μία κατά-
σταση πού προκαλεῖ ἔντονο προβλη-
ματισμό καί βαθύτατη ὀδύνη σέ ὅλους 
τούς πιστούς, στούς ἀνθρώπους πού 
ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία καί ἔχουν ἀφι-

ερώσει τήν ζωή τους στήν διακονία της. 
Καί ὅλα αὐτά σέ μία ἰδιαίτερα κρίσιμη 
συγκυρία, πού ἡ κοινωνία μας βρίσκεται 
σέ μία ἀκραία καί πρωτοφανή πνευμα-
τική καί ἠθική κατάπτωση καί ἀποστα-
σία. Ἀπό τήν καθημερινή εἰδησεογραφία 
καί μόνο ἀποκαλύπτεται ἡ τραγικότητα 
τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς πραγματικότη-
τας. Συνεχῆ καί εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, βία, 
κακοποίηση, δολοφονίες, γυναικοκτονί-
ες, παιδοκτονίες, παιδεραστίες, βιασμοί 
παιδιῶν καί γυναικῶν, μεγάλη ἔξαρση 
τῶν σεξουαλικῶν ἐγκλημάτων καί τῶν 
κάθε λογῆς διαστροφῶν, κατάλυση καί 
ἰσοπέδωση τῶν ἠθικῶν, πνευματικῶν, 
ἐθνικῶν, πολιτιστικῶν καί κοινωνικῶν 
ἀξιῶν, ἠθική κατάπτωση, κοινωνική, 
πολιτική καί ἐθνική παρακμή καί τόσα 
ἄλλα, συνθέτουν ἕνα πραγματικά ζοφε-
ρό σκηνικό. 

Καί ἐνῶ θά ἀνέμενε κανείς ἀπό τήν 
Διοίκηση3 τῆς Ἐκκλησίας νά ἐκφράσει 
τόν εὐλαβή λαό τοῦ Θεοῦ καί νά ἀποτε-
λέσει τό ἀνάχωμα σέ ὅλη αὐτή τήν πα-
ρακμή, βλέπουμε τήν καταβαράθρωση 
τῆς μαρτυρίας της καί τήν κατάληξή της 
σέ θέση οὐραγοῦ.

Τήν ἀπαξίωση αὐτή τῆς Διοίκησης 

* Ὑπέρτιτλος: Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ, 28 Νοεμβρίου 2022.
1. Δημοσκόπηση ἑταιρείας Κάπα Research, 13-14/12/2021. Βλ. Ἀλέξη Ρουτζούνη, «Δημο-

σκόπηση – Ἡ ἀποσύνθεση τῆς Μεταπολίτευσης ἐγκυμονεῖ νέες συγκρούσεις», Τό Βῆμα, 
07/01/2022, https://www.tovima.gr/2022/01/07/politics/dimoskopisi-i-aposynthesi-tis-metapoli-
teysis-egkymonei-nees-sygkrouseis/ 

2. Κώστα, Στούπα, «Ἦταν δημοσιογράφος ὁ μακαρίτης;», Capital.gr., 20/01/2022, https://
www.capital.gr/o-kostas-stoupas-grafei/3609025/itan-dimosiografos-o-makaritis

3. ΔΙΣ (Διαρκής Ἱερά Σύνοδος) καί ΙΣΙ (Ἱερά Σύνοδος Ἱεραρχίας).
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τῆς Ἐκκλησίας (μεταξύ ἄλλων παραδο-
σιακῶν θεσμῶν) στήν ἑλληνική κοινωνία 
σχολιάζει, σέ πρόσφατο ἄρθρο του, ὁ δι-
ευθυντής τῆς Ἐφημερίδος Καθημερινή κ. 
Ἀλέξης Παπαχελάς: «Ἠθικά δοκάρια γιά 
νά ἀκουμπήσει [ἡ κοινωνία] δέν ὑπάρ-
χουν. Ὁ πήχυς κατεβαίνει συνέχεια. Καί 
τραβάει τούς πάντες πρός τά κάτω... 
Μέχρι καί ἡ Ἐκκλησία μοιάζει νά ἀπορ-
ροφᾶται ἀπό μπίζνες καί νά ξεχνάει τόν 
ρόλο της. Σέ κρίσιμες θέσεις βρίσκονται, 
δυστυχῶς, ἄνθρωποι πού δέν μποροῦν 
νά χειριστοῦν μέ κῦρος καί σοβαρότητα 
τούς θεσμούς πού ἐκπροσωποῦν»4.

Δυστυχῶς, ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀποδεικνύεται τίς περισσότερες 
φορές κατώτερη τῶν περιστάσεων. Σι-
ωπῶσα καί ὑπνώττουσα, ἐγκλωβισμένη 
στόν ἀσφυκτικό ἐναγκαλισμό της μέ τήν 
κρατική ἐξουσία καί ὑποταγμένη στήν 
πολιτειοκρατία, βαθειά διαβρωμένη ἀπό 
τήν ἐκκοσμίκευση, ἄνευρη καί νωχελική, 
ἀδυνατεῖ νά ἀρθρώσει λόγο ἀληθείας. 
Ἀδυνατεῖ νά συμβάλει στήν ἀναχαίτιση 
τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς κατάπτωσης, 
πού κατακλύζει τήν κοινωνία μας· ἀδυνα-
τεῖ νά ἀντιδράσει καί νά ἀντιταχθεῖ ἀπο-
φασιστικά στό ἀντίθεο καί ἀνθελληνικό 
κατεστημένο, πού συνεχῶς ἰσχυροποι-
εῖται καί ἑδραιώνεται στήν πατρίδα μας. 

Πορεύεται ἀποκομμένη καί σέ πλήρη 
ἀναντιστοιχία μέ τίς καθημερινές ἀνά-
γκες καί τά προβλήματα τοῦ λαοῦ της, 
πού στενάζει πραγματικά κάτω ἀπό δυ-
σβάστακτες συνθῆκες. Ἕνας λαός φτω-
χοποιημένος, πικραμένος καί πονεμένος, 
ἀποίμαντος, ἀκατήχητος, ἀπογοητευμέ-
νος καί ἐγκαταλελειμμένος καί ἀπό τούς 
πνευματικούς καί ἐκκλησιαστικούς του 
ταγούς, καθώς βλέπει τούς περισσότε-

ρους ἀπό αὐτούς ἀπόντες καί ἀδιάφο-
ρους, σέ ἄλλο μῆκος κύματος, κλεισμέ-
νους ἑρμητικά σέ ἕναν μικρόκοσμο καί 
μιά εἰκονική πραγματικότητα διαμετρι-
κά ἀντίθετη ἀπό τήν τραγική πραγματι-
κότητα πού ὁ ἴδιος βιώνει. Τούς βλέπει 
ἀπορροφημένους, ἀφοσιωμένους, ἀσχο-
λούμενους καί συμμετέχοντες σέ λαμπε-
ρές καί πολυπρόσωπες ἐκκλησιαστικές 
τελετές, σέ διάφορες τιμητικές ἐκδηλώ-
σεις, ὀνομαστήρια, ἐπετείους καί ποικί-
λες ἐκκοσμικευμένες δραστηριότητες.

Κι ἐνῶ γινόμαστε ὅλοι μάρτυρες τοῦ 
ἐ φη συ χα σμοῦ καί τῆς ἀ δρά νειας τῆς Δι-
οίκησης τῆς Ἐκκλησίας σέ ἀ πο φα σι στι-
κά ζη τή μα τα, ἀντίθετα διαπιστώνουμε 
μία ἐντελῶς δυσανάλογη καί ἐπιλεκτι-
κή ὑ περ κι νη τι κό τη τα καί μί α πλού σια 
δρα στη ρι ό τη τα στόν οἰ κο νο μι κό το μέ α. 
Ἀ να πτυ ξια κές ἑ ται ρεῖ ες, μή κυ βερ νη τι-
κές ὀρ γα νώ σεις (ΜΚΟ), κοι νο τι κά προ-
γράμ μα τα, με λέ τες, ἐ πι χο ρη γή σεις, ἐ πεν-
δύ σεις, με το χές καί συ ναλ λα γές ἔ χουν 
με τα τρέ ψει, σέ ἕ να με γά λο πο σο στό, τήν 
Ἐκ κλη σί α μας, τίς ἐ νο ρί ες μας, τά μο να-
στή ρια μας, ἀ πό νο σο κο μεῖ α καί ἰ α τρεῖ α 
ψυ χῶν σέ οἰ κο νο μο τε χνι κούς ὀρ γα νι-
σμούς καί σέ ὑ πη ρε σί ες δι εκ πε ραι ώ σε-
ως κυ ρί ως οἰ κο νο μι κῶν καί λο γι στι κῶν 
ὑ πο θέ σε ων.

Τά εἶχε περιγράψει τόσο εὔστοχα καί 
διορατικά ὅλα αὐτά, πρίν ἀπό χρό νια, 
ὁ Ὁμότιμος Κα θη γη τής κ. Μαν τζα ρί δης, 
ὅταν εἶχε καταγράψει μία διαχρονική καί 
πάντα ἐπίκαιρη διαπίστωση: «Τό αἴ τη
μα πού ὑ πάρ χει γιά ἄ με ση μαρ τυ ρί α τῆς 
Ἐκ κλη σί ας στήν κοι νω νι κή ἤ τήν πο λι τι
κή ζω ή, δέν ὀ φεί λε ται οὐ σι α στι κά στήν 
ἀ νε πάρ κεια τῆς μαρ τυ ρί ας αὐ τῆς, ἀλ λά 
στήν ἀ που σί α της. Ὅ ταν ἡ Ἐκ κλη σί α 

4. Ἀλέξη Παπαχελᾶ, «Ἡ παγίδα τοῦ κυνισμοῦ», Ἡ Καθημερινή, 06/11/2022, https://www.
kathimerini.gr/opinion/562124734/i-pagida-toy-kynismoy/
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πα ρου σι ά ζε ται ὡς κα τε στη μέ νο, συ χνά 
μά λι στα πιό δύ σκαμ πτο καί πιό ἀ να χρο
νι στι κό ἀ πό τό κοι νω νι κό ἤ τό πο λι τι κό 
κα τε στη μέ νο, ὅ ταν ἡ χα ρι σμα τι κή καί 
ἐ σχα το λο γι κή προ ο πτι κή της συμ πι έ ζε
ται σέ μο νο λι θι κή καί ἐγ κο σμι ο κρα τι κή 
ὀρ γά νω ση, ὅ ταν ἡ ἀρ χή τῆς θυ σί ας καί 
τῆς δι α κο νί ας δι α στρέ φε ται σέ ἀ πο λυ
ταρ χι κή ἐ ξου σί α, πού ἀρ νεῖ ται μά λι στα 
κά θε ἐ ποι κο δο μη τι κή κρι τι κή καί ἐ πι
κα λεῖ ται τό κῦ ρος τῆς θεί ας αὐ θεν τί ας, 
γιά νά κα λύ ψει τήν αὐ θαι ρε σί α καί τήν 
ἀ συ ναρ τη σί α, δέν μπο ρεῖ νά δώ σει θε τι
κή μαρ τυ ρί α»5.

Αὐτές οἱ τόσο ἀληθινές διαπιστώ-
σεις τοῦ σεβαστοῦ Καθηγητῆ, πού ἔγι-
ναν πρίν ἀπό δεκαετίες, θά μποροῦσαν 
ἴσως νά θεωρηθοῦν καί ἐπιεικεῖς σέ 
σχέση μέ τήν σημερινή πραγματικότητα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ πρόσφα-
τη ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος τοῦ 
κορωνοϊοῦ, ὅπου ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκ-
κλησίας, ἀντί νά προτάξει τά ἁγιαστικά 
μέσα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τῆς θείας 
λατρείας, τῶν ἁγίων λειψάνων καί τῶν 
ἁγίων εἰκόνων, τῶν λιτανειῶν καί τῶν 
θείων μυστηρίων, προσδέθηκε ἀσφυκτι-
κά στό ἅρμα τῆς θεοποιημένης ἐπιστή-
μης καί ἀποδέχτηκε ἀδιαμαρτύρητα καί 
παθητικά ὅλα τά ἀντιεκκλησιαστικά κυ-
βερνητικά μέτρα. Παράλληλα, συνέχισε 
χωρίς διακοπή, χωρίς καμμία ἀναστολή 
καί χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό, τήν 
«ἀγαστή συνεργασία» της καί τίς οἰκο-
νομικές καί ἄλλες συναλλαγές της μέ 
τήν Κυβέρνηση καί ταυτίστηκε μαζί της 
στήν σκληρότητα καί τήν αὐστηρότητα 
στόν στιγματισμό καί τήν δίωξη εὐλαβῶν 
ἱερέων καί πιστῶν.

Ὅλη αὐτή ἡ συμπεριφορά ἐπιβεβαι-
ώνει καί καθιστᾶ, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἐπί-
καιρους τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώ-
ρου τοῦ Πηλουσιώτου: «Tό πάλαι ὑπέρ 
τῶν προβάτων ἀπέθνησκον οἱ ποιμέ-
νες, νῦν δέ μᾶλλον αὐτοί ἀναιροῦσι 
τά πρόβατα... Tότε τήν ἀρετήν ἤσκουν, 
νῦν δέ τούς τήν ἀρετήν ἀσκοῦντας ἐξο-
στρακίζουσι»6. Δηλαδή, παλαιότερα οἱ 
Ποιμένες πέθαιναν γιά τά πρόβατά τους. 
Τώρα, ὅμως, αὐτοί οἱ ἴδιοι σκοτώνουν τά 
πρόβατά τoυς. Τότε ἐξασκοῦνταν στήν 
ἀρετή, τώρα ὅμως αὐτούς πού ἀσκοῦ-
νται στήν ἀρετή τούς κυνηγοῦν καί τούς 
διώκουν.

Τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, παρά 
τήν πικρία καί τόν πόνο πού τούς προ-
καλεῖ ἡ στέρηση τῆς πνευματικῆς πα-
τρότητας, προστρέχουν μέ μεγαλύτερη 
ἀκόμη θέρμη στήν στορ γι κή μας Μά να, 
πού εἶναι ἡ Ἁ γί α μας Ἐκ κλη σί α. Ἡ Ἁγία 
μας Ἐκκλησία εἶ ναι ἡ κα λή καί σο φή μας 
Μάνα, ἡ γα λα κτο τρο φοῦ σα, ἡ παι δα γω-
γοῦ σα, ἡ εἰ ρη νεύ ου σα, ἡ ἀ να παύ ου σα, ἡ 
συμ πά σχου σα, ἡ θε ρα πεύ ου σα, ἡ συγ-
χω ροῦ σα, ἡ ἁ γι ά ζου σα, ἡ οὐ ρα νο δρο-
μοῦ σα. Μέ σα σ’ αὐ τήν ἀ να γεν νι ό μα στε 
πνευ μα τι κά, στήν ἀγ κα λιά της γα λου-
χού μα στε καί ἀν δρω νό μα στε καί ἐπιτυγ-
χάνουμε τήν σωτηρία μας. Σέ αὐτή τήν 
Μάνα παραμένει ἀφοσιωμένος ὁ πιστός 
λαός τοῦ Θεοῦ, διαφυλάσσει ἐνεργή τήν 
ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική καί δογματική 
του συνείδηση· δι α τη ρεῖ σέ ἐ γρή γορ ση 
τά ἑλ λη νορ θό δο ξα ἀν τα να κλα στι κά του· 
ἀ γρυ πνεῖ, προ βλη μα τί ζε ται, ἐ νη με ρώ νε-
ται, δρα στη ρι ο ποι εῖ ται ὅσο καί ἄν πι-
κραίνεται, ὅσο καί ἄν λοιδορεῖται καί 
ἐπικρίνεται.

5. Μαντζαρίδη Ἰ. Γεωργίου, Χριστιανική Ἠθική ΙΙ , ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, 
σ. 151.

6. Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου, «Ἱέρακι πρεσβυτέρῳ», PG 78, 905-908.
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Λοι δο ρεῖ ται καί ἐ πι κρί νε ται ὁ λα ός 
τοῦ Θε οῦ, ὅ ταν ἀ γω νιᾶ καί δρα στη ρι ο-
ποι εῖ ται γιά τήν δι α φύ λα ξη τῆς ὀρ θο δό-
ξου πί στε ώς του, ὅ ταν ἀν τι δρᾶ στά σύγ-
χρο να οἰ κου με νι στι κά ἀ νοίγ μα τα, ὅ ταν 
ἀν τι στέ κε ται στά σχέ δια καί τίς ἐ πι τα-
γές τῆς Νέ ας Τά ξε ως Πραγ μά των καί ἀρ-
νεῖ ται τήν πο δη γέ τη σή του στά συ στή-
μα τα ἐ λέγ χου, στόν ἰσοπεδωτικό ψηφια-
κό μετασχηματισμό, στήν θεοποίηση τοῦ 
ἀνθρώπου καί τῆς ἐπιστήμης καί τόν 
μετανθρωπισμό τῆς Νέας Ἐποχῆς. 

Λοι δο ρεῖ ται ὁ πι στός λα ός τοῦ Θε οῦ, 
χα ρα κτη ρι ζό με νος καί στιγ μα τι ζό με νος 
γιά ἄ κρα το ζη λω τι σμό καί φον τα μεν τα-
λι σμό καί ἐ πι κρί νε ται γιά δῆθεν ἀ νυ πα-
κο ή πρός τήν Ἐκ κλη σί α ἀπό τούς ἴδιους 
τούς ποιμένες του, πού αὐτοαναγορεύ-
ονται σέ ἀπόλυτους καί μοναδικούς ἐκ-
φραστές τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καί ὅταν 
οἱ ἴδιοι δέν εἶναι «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις 
πατράσι» καί ὅταν οἱ ἀποφάσεις τους 
δέν εἶναι «ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ»7.

Ἡ σημασία τοῦ ὅρου «ὑπακοή 
στήν Ἐκκλησία»

«Τό συ νο δι κό σύ στη μα ἀ πό μό νο του 
δέν δι α σφα λί ζει μη χα νι στι κά τήν ὀρ θό
τη τα τῆς ὀρ θο δό ξου πί στε ως. Αὐ τό γί
νε ται μό νο, ὅ ταν οἱ συ νο δι κοί Ἐ πί σκο
ποι ἔ χουν μέ σα τους ἐ νερ γο ποι η μέ νο τό 
Ἅ γιο Πνεῦ μα καί τήν Ὑ πο στα τι κή Ὁ δό, 
τό Χρι στό δη λα δή, ὁ πό τε ὡς συνο δι κοί 

(ὡς αὐτοί δηλαδή πού πηγαίνουν ἐπί 
τῆς ὁδοῦ πού εἶναι ὁ Χριστός, μαζί μέ 
τόν Χριστό) εἶ ναι στήν πρά ξη καί “ἑ πό
με νοι τοῖς ἁ γί οις πα τρά σι”»8.

Ἀναμφίβολα, ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι «εἰς 
τύπον καί τόπον Χριστοῦ» καί τό κέντρο 
ἑνότητος μέσα στήν Ἐκκλησία· εἶναι ὁ 
ἀρχιερέας, ὁ ἀρχιδιδάσκαλος καί ὁ ἀρχι-
ποιμένας μέσα στήν ἐπισκοπή του. Ὅλα 
πρέπει νά γίνονται «μετά γνώμης τοῦ 
ἐπισκόπου», ἀλλά καί ὁ Ἐπίσκοπος, βέ-
βαια, ὀφείλει νά εἶναι «ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
γνώμῃ»9. Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος μᾶς προτρέ-
πει νά συμβαδίζουμε μέ τήν γνώμη τοῦ 
Θεοῦ, ἐπειδή καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶ-
ναι ἡ γνώμη τοῦ Πατέρα, ὅπως καί οἱ 
Ἐπίσκοποι ἀκολουθοῦν τήν γνώμη τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ: «διά τοῦτο προέλαβον 
παρακαλεῖν ὑμᾶς, ὅπως συντρέχητε τῇ 
γνώμῃ τοῦ Θεοῦ. Καί γάρ Ἰησοῦς Χρι-
στός... τοῦ Πατρός ἡ γνώμη, ὡς καί οἱ 
ἐπίσκοποι... ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ γνώμῃ 
εἰσίν»10. Κατά συνέπεια, ἡ μόνη ἀπροϋ-
πόθετη ὀφειλόμενη ὑπακοή τῶν πιστῶν 
εἶναι αὐτή στόν Θεό Πατέρα καί στόν 
Χριστό, πού εἶναι ἡ γνώμη τοῦ Πατέ-
ρα. Ἡ ὑπακοή στόν Ἐπίσκοπο καί σέ 
ὅποιον ἄλλο, προϋποθέτει αὐτός νά 
ἀκολουθεῖ τήν γνώμη τοῦ Χριστοῦ. 

Ὁ Ἅ γιος Ἰ ω άν νης ὁ Χρυ σό στο μος θέ-
τει μέ ἀπόλυτη σαφήνεια τά ὅρια τῆς 
ὑπακοῆς τῶν πιστῶν στούς Ἐπισκόπους 
σέ θέ μα τα ἀν τί θε τα πρός τήν πί στη τους: 

7. Ἁγ. Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, «Πρός Ἐφεσίους» 3,2, Ἀποστολικοί Πατέρες, Ἅπαντα τά 
Ἔργα τ. 4 , ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 78.

8. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητῆ Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., «Ἡ Συ-
νοδικότητα, ὡς ἁγιοπνευματικός τρόπος ὁριοθετήσεως τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας καί οἱ θεολογικές προϋποθέσεις της», Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο Ἱ. Μ. Γλυφάδας, 17-10-
2016, http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.com/2016/11/blog-post.html

9. Ἁγ. Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, «Πρός Ἐφεσίους» 3,2, Ἀποστολικοί Πατέρες, Ἅπαντα τά 
Ἔργα τ. 4, ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 78.

10. Ἁγ. Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ὅ.π., σ. 78.
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«Πῶς λοι πόν ὁ Παῦ λος λέ γει, “νά ὑ πα
κοῦ τε καί νά ὑ πο τάσ σε σθε στούς προ ϊ
στα μέ νους σας”; Ἀ φοῦ εἶ πε προ η γου μέ
νως, “νά ἀ να λο γί ζε σθε τήν ὅ λη πο ρεί α 
τῆς ζω ῆς τους καί νά μι μῆ σθε τήν πί στι 
τους”, κα τό πιν πρό σθε σε, “νά ὑ πα κοῦ τε 
καί νά ὑ πο τάσ σε σθε στούς προ ϊ στα μέ
νους σας”. Τί λοι πόν θά συμ βῆ, λέ γει, 
ὅ ταν εἶ ναι κα κός καί δέν τόν ὑ πα κοῦ με; 
Κα κός, πῶς τό ἐν νο εῖς; ἐ άν εἶ ναι τέ τοι
ος ἐξ αἰ τί ας τῆς πί στε ως, ἀ πό φευ γέ τον 
καί ἀ πο μα κρύν σου ἀ π’ αὐ τόν, ὄ χι μό νο 
ἄν εἶ ναι ἄν θρω πος, ἀλ λά κι’ ἄν ἀ κό μη 
εἶ ναι ἄγ γε λος πού κα τέ βη κε ἀ πό τόν οὐ
ρα νό· ἐ άν ὅ μως εἶ ναι κα κός ὡς πρός τήν 
ἰ δι ω τι κή του ζω ή, μήν ἀ σχο λῆ σαι μ’ αὐ
τήν... ἀ φοῦ καί τό, “μή κρί νε τε, γι ά νά 
μή κρι θῆ τε”, ἀ να φέ ρε ται στόν τρό πο 
ζω ῆς, κι’ ὄ χι στήν πί στι»11.

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ π. Γεώργιος 
Φλωρόφσκυ, «τήν πλή ρη ἱ κα νό τη τα νά 
δι δά σκει δέν τήν ἔ χει λά βει ὁ ἐ πί σκο πος 
ἀ πό τό ποί μνιό του, ἀλ λά ἀ πό τόν Χρι
στό, μέ σω τῆς Ἀπο στο λι κῆς δι α δο χῆς. 
Ἀλ λ’ ἡ πλή ρης αὐτή ἱκα νό της, πού ἔχει 
δο θῆ σ’ αὐτόν, εἶναι ἱκα νό της τοῦ νά 
φέ ρη τή μαρ τυ ρί α τῆς κα θο λι κῆς ἐμ
πει ρί ας τῆς Ἐκ κλη σί ας.  Πε ρι ο ρί ζε ται 
ἀπό τήν ἐμ πει ρί α αὐ τήν. Ἑ πο μέ νως, σέ 
ἐρω τή μα τα πε ρί πί στε ως,  ὁ λα ός πρέ
πει νά κρί νει ἀ νά λο γα μέ τή δι δα σκα λί α 
του. Τό κα θῆ κον τῆς ὑ πα κο ῆς παύ ει 
νά ἰσχύει, ὅταν ὁ ἐπί σκο πος ξε φεύ γει 
ἀ πό τό κα θο λι κό πρό τυ πο, ὁπό τε ὁ 
λα ός ἔχει τό δι καί ω μα νά τόν κα τη γο

ρή σει ἀ κό μη καί νά τόν κα θαι ρέ σει»12.
Καί ἐπισημαίνει, ἐπίσης, ὁ μεγάλος 

αὐτός θεολόγος, ὅτι « ὁ ἐ πί σκο πος πρέ
πει ν’ ἀγ κα λιά σει μέ σα του ὅ λη του 
τήν Ἐκ κλη σί α· πρέ πει νά ἐκ δη λώ σει, 
νά φα νε ρώ σει τήν ἐμ πει ρί α καί τήν 
πί στι της. Δέν πρέ πει νά ὁ μι λεῖ ἀ φ’ 
ἑ αυ τοῦ, ἀλ λά ἐν ὀ νό μα τι τῆς Ἐκ κλη
σί ας, “e x c o n s e n s u e c c l e s i ae”» .  Καί 
καταλήγει ὅτι «τὸ ὅ λο σῶ μα τῆς Ἐκ κλη
σί ας ἔ χει τὸ δι καί ω μα νὰ ἐ πα λη θεύ ει, 
ἤ, γιὰ νὰ εἴ μα στε πε ρισ σό τε ρο ἀ κρι βεῖς, 
τὸ δι καί ω μα, καὶ ὄ χι μό νο τό δι καί ω
μα, ἀλ λὰ τὸ κα θῆ κον τῆς “ἐ πι βε βαι ώ
σε ως”. Μ’ αὐ τὴν τὴν ἔν νοι α οἱ Πα τριά ρ
χες τῆς Ἀ να το λῆς ἔ γρα φαν στὴ γνω στὴ 
Ἐγ κύ κλιο Ἐπι στο λὴ τοῦ 1848 ὅ τι “ὁ λα
ὸς ὁ ἴ διος ἀ πὸ μό νος του ὑ πῆρ ξεν ὁ ὑ πε
ρα σπι στὴς τῆς θρη σκεί ας”»13. Καί ἀλλοῦ 
συμπληρώνει: «Οἱ ἐ πί σκο ποι λοι πόν 
ἐ νερ γοῦν ὡς οἱ ἀν τι πρό σω ποι συγ
κε κρι μέ νων το πι κῶν ἐκ κλη σι ῶν καί 
αὐ τές οἱ ἴ δι ες οἱ ἐκ κλη σί ες, ὁ λό κλη ρη 
ἡ Ἐκ κλη σί α ἐ νερ γεῖ ἐν τῷ προ σώ πῳ 
τους»14. 

Καί ὁ μακαριστός Γέροντας Γεώργι-
ος Καψάνης ἔγραφε γιά τό ἴδιο ζήτημα: 
«Ὅ σον ἀ φο ρᾷ δέ εἰς τήν δι οί κη σιν καί 
τήν δι δα σκα λί αν, ἡ συμ με το χή τοῦ 
λα οῦ εἶ ναι θε με λι ώ δης, ἐ φ’ ὅ σον οὗ
τος, χα ρι σμα τοῦ χος ὤν καί δι δα κτός 
Θε οῦ, ἀ πο τε λεῖ με τά τοῦ κλή ρου τήν 
ἀ γρυ πνοῦ σαν συ νεί δη σιν τῆς Ἐκ κλη
σί ας, ἥ τις μαρ τυ ρεῖ (κρί νει, δι α κρί νει, 
ἐγ κρί νει καί ἀ πο δέ χε ται, ἤ κα τα κρί

11. Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Ἑβραίους Ἐπιστολήν, Ὁμιλία ΙΔ΄, 1, 
ΕΠΕ 25, σ. 372.

12. π. Γ. Φλωρόφσκυ, Θέματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἐκδ. Ἄρτος Ζωῆς, Ἀθῆναι 1989, 
σελ. 207.

13. π. Γ. Φλωρόφσκυ, ὅ.π., σελ. 207.
14. π. Γ. Φλωρόφσκυ, Τό σῶμα τοῦ ζῶντος Θεοῦ, Μιά ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῆς Ἐκκλησίας, 

ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1999, σελ. 80-83.
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νει καί ἀ πορ ρί πτει) τήν δι δα σκα λί αν 
καί τάς πρά ξεις τῆς ἱ ε ραρ χί ας, ὡς 
ἀ πε φάν θη σαν καί οἱ Πα τριά ρχαι τῆς 
Ἀ να το λῆς ἐν τῇ Ἐγ κυ κλί ῳ αὐ τῶν τῆς 
6ης Μα ΐ ου 1848»15.

Ἡ ὑπακοή ὡς ἐξουσιαστική ἐπι-
βολή

Στίς ἡμέρες μας, διαπιστώνουμε μέ 
βαθειά λύπη ὅτι ἡ «ὑπακοή στήν Ἐκ-
κλησία», πού προβάλλεται καί ἀπαι-
τεῖται ἀπό τήν πλειονότητα τῶν Ἐπι-
σκόπων, ἔχει τίς περισσότερες φορές 
τήν ἔννοια τῆς πειθαρχίας καί τῆς 
τυφλῆς συμμόρφωσης σέ ἐντολές 
καί αὐθαίρετες ἐπιλογές, χωρίς θεο-
λογικές προϋποθέσεις. Πρό κει ται γιά 
τό φαι νό με νο, πού ἐ πι κρά τη σε ὡς «δε-
σπο τι σμός» ἤ «δε σπο το κρα τί α» καί πού 
συ νί στα ται, κυ ρί ως, στήν προ βο λή καί 
τήν χρή ση τῆς ἐ πι σκο πι κῆς αὐ θεν τί ας, 
ὄ χι ὡς ἀ πο τέ λε σμα τῆς ἁ γι ο πνευ μα τι κῆς 
ἐμ πει ρί ας καί Χά ρι τος, ἀλ λά ὡς ἀ πό το-
κο τοῦ ἀ ξι ώ μα τος (μέ τήν δι οι κη τι κή καί 
ἐ ξου σι α στι κή του μορ φή) καί τῶν «δι-
και ω μά των» πού αὐ τό συ νε πά γε ται.

Κύρια συμπτώματα αὐτῆς τῆς θλι-
βερῆς παθογένειας, πού ὑποδηλώνουν 
αὐτήν τήν ἰδιότυπη νέα βαυαροκρα-
τία στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ 
αὐταρχισμός, ὁ συγκεντρωτισμός, ἡ ἀ πο-
κο πή τοῦ σώ μα τος τῶν Ἀρ χι ε ρέ ων ἀ πό 
τόν λα ϊ κό πα ρα δο σια κό κορ μό, ἡ με τα-
τρο πή τους σέ κρα τι κούς ὑ παλ λή λους 
καί ἀ ξι ω μα τού χους κα ρι έ ρας, ἡ στα δια-
κή ἀ πο ξέ νω σή τους ἀ πό τά ποι μαν τι κά 
τους κα θή κον τα καί τήν φρον τί δα τοῦ 

λα οῦ, ἡ ἀ πο στρο φή πρός τούς ἱερεῖς, 
τούς μο να χούς καί τόν πιστό λαό, πού 
ἐκ δη λώ νε ται μέ μί α βα θειά ὑ πο τί μη ση 
καί μί α ἐ ξου σι α στι κή καί ἰ δι ο κτη σια κή 
ἔκ φρα ση κυ ρι αρ χί ας. 

Πρόκειται οὐσιαστικά γιά τήν κατά-
λυση τῆς συνοδικότητος καί τῆς ὀρ-
θοδόξου ἐκκλησιολογίας καί τήν διαμόρ-
φωση καί ἐπιβολή ἑνός ἐπισκοπο-ιερο-
κρατικοῦ συγκεντρωτικοῦ συστήματος 
διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας, στηριγμένο 
σέ παπικά πρότυπα καί παπικές προ-
διαγραφές.

Ἡ ἀρχή τῆς συνοδικότητος

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἱε-
ραρχικά δομημένη καί λειτουργεῖ, ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι, συνοδικά. Αὐτό σημαίνει 
ὅτι σέ καμμία περίπτωση δέν λειτουργεῖ 
ἱεροκρατικά, ἐπειδή ἡ ἱεροκρατία ἀκυ-
ρώνει τήν συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας 
στόν τρόπο διοικήσεώς της, ἡ φερεγγυ-
ότητα τῆς ὁποίας διασφαλίζεται ἀπα-
ραιτήτως ἀπό τήν διαχρονική συμφωνία 
τῶν Ἁγίων Πατέρων (consensus patrum) 
καί ἀπό τήν δογματική συνείδηση τοῦ 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας (λαϊκῶν, 
μοναχῶν καί κληρικῶν). Ἄλλωστε, ὅπως 
τονίζει ὁ Καθηγητής κ. Τσελεγγίδης: 
«Στά δογματικά θέματα, ὡς γνωστόν, ἡ 
ἀλήθεια δέν βρίσκεται στήν πλειονοψη-
φία τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων. Ἡ ἀλή-
θεια καθεαυτήν εἶναι πλειοψηφική, για-
τί στήν Ἐκκλησία ἡ ἀλήθεια εἶναι Ὑπο-
στατική πραγματικότητα»16. Ἡ Ἀλήθεια 
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό καί ἕνας 
ἀκόμη, ὅταν τήν ἐκφράζει, αὐτή πλειο-

15. Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Ἡ ποιμαντική διακονία κατά τούς ἱερούς Κανόνας, 
Πειραιεύς 1976, σ. 110-112.

16. Καθηγ. Δημ. Τσελεγγίδη, «Ἐπιστολή πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-
λάδος ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», 10-2-2016, http://epomeni-tois-agiois-patrasi.
blogspot.com/2016/02/o.html#more 
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ψηφεῖ ἔναντι τῶν ἄλλων, ὅσοι κι ἄν εἶ-
ναι αὐτοί. Ὅπως πολύ εὔστοχα παρατη-
ροῦσε ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Ἐρζεγο-
βίνης Ἀθανάσιος Γιέφτιτς, δέν ὑπάρχει 
συνοδική ἐξουσία στήν Ἐκκλησία, ἀλλά 
συνοδικότητα ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι: «...δέν 
ὑπάρχει ἐξουσία στήν Ἐκκλησία, ἀλλά 
ὑπάρχουν Συνοδικότητα καί συμφω-
νία· ...τό Ἅγιον Πνεῦμα ὁδηγεῖ τήν Ἐκ-
κλησία καί ἐμεῖς ἀναπνέουμε τό Ἅγιον 
Πνεῦμα...»17. Αὐτή τήν παράδοση ἔχει 
διασώσει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί ἡ δι-
αχρονική μαρτυρία τῶν Ἁγίων μας: Πα-
ράδοση εἶναι «ὅ,τι πανταχοῦ, πάντοτε 
καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη»18. 

«Ἑρμηνευτικό “κλειδί” γιά τήν διαπί-
στωση τῆς γνησιότητας τοῦ φρονήματος 
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ δογματική συνεί-
δηση τοῦ πληρώματός της. Ἡ δογματική 
συνείδηση νοεῖται ὡς πνευματική γνώση, 
πού γεννιέται –χαρισματικῶς στήν καρ-
διά τῶν πιστῶν ἀπό τήν ἁγιοπνευματι-
κή ἄκτιστη Χάρη τοῦ Ἁγίου Χρίσματός 
τους. Γι’ αὐτό καί ἡ δογματική συνείδη-
ση τῶν πιστῶν εἶναι τελείως ἀνεξάρτη-
τη ἀπό τήν κατά κόσμον μόρφωσή τους 
καί ἀπό τήν ἐνδεχόμενη διανοητική ἤ 
μή διανοητική ἐνασχόλησή τους. Μέ τόν 
τρόπο αὐτό, ἡ δογματική συνείδηση 
τῶν μελῶν ὅλης τῆς Ἐκκλησίας ἀνα-
δεικνύεται σέ ὑπέρτατο κριτήριο τῆς 
ἀληθείας»19.

Τό ἐπισκοπο-ιεροκρατικό συγκε-
ντρωτικό σύστημα - ἡ κατάλυση τῆς 
συνοδικότητας

Τό ἐπισκοπο-ιεροκρατικό συγκε-
ντρωτικό –παπικοῦ τύπου καί προδι-
αγραφῶν– σύστημα διοίκησης τῆς Ἐκ-
κλησίας εἶναι τελείως ξένο πρός τήν 
Ὀρθοδοξία. Τό ἴδιο ξένη, αὐθαίρετη καί 
παραπλανητική εἶναι ἡ ἐντύπωση, πού 
ἐσκεμμένα καλλιεργεῖται, ὅτι δῆθεν ἡ 
Ἐκκλησία ταυτίζεται μέ τό ὄργανο Δι-
οίκησής της, πού εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι. 
Ἔχει, ἔτσι, ἐπικρατήσει ἡ θεολογικῶς 
ἀπαράδεκτη συνήθεια νά ἐπαναλαμβά-
νουν πολλοί καί νά ἐπικαλοῦνται τήν 
λανθασμένη θέση «ὅ,τι πεῖ ἡ Ἐκκλησία» 
ἤ «ἐμεῖς θά κάνουμε ὑπακοή στήν Ἐκ-
κλησία», ἐννοώντας τούς Ἐπισκόπους 
ἤ τήν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων, ἀκόμη 
καί ὅταν αὐτοί φρονοῦν ἤ ἀποφασίζουν 
ἀντίθετα πρός τήν Ὀρθόδοξη πίστη.

Σύμφωνα μέ τόν Καθηγητή τῆς Δογ-
ματικῆς κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, «ὑπάρ-
χει σαφής διάκριση ἀνάμεσα στήν Ἐκ-
κλησία, καθεαυτήν, ὡς Θεανθρωπίνου 
μυστηριακοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί 
τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία 
ἐκφράζει πράγματι τήν Ἐκκλησία, μό-
νον ὅμως ὑπό συγκεκριμένες καί σαφεῖς 
προϋποθέσεις»20. 

Ἀναφερόμενος, ἐπίσης, ὁ ἱερός Χρυ-

17. Ἐπισκόπου Ἐρζεγοβίνης Ἀθανασίου, Συνέντευξη στό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό 
RTV Kim. Βλ. σχ. https://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-serbias/32668-episkopos-
athanasios-gieftits-den-uparxei-sunodiki-ejousia-stin-ekklisia-alla-sunodikotita, 30/10/2020.

18. Ἁγίου Βικεντίου, ἐπισκόπου Λειρίνου (450 μ.Χ.), στό Πῶς ἔγινε ὁ Πάπας “ἀλάθητος”, 
Πρ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Πρότυπες Θεσσαλικές Ἐκδόσεις Ἀθήνα, Τρίκαλα 2002, σελ. 
61-62.

19. Καθηγ. Δημ. Τσελεγγίδη, «Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας», στό περιοδικό Ἡ Σύνοδος τῆς 
Κρήτης: Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος;, ἔκδ. Συνάξεως Ὀρθοδόξων Ρωμηῶν «Φώτης Κόντο-
γλου», Σεπτέμβριος 2016, σελ. 54.

20. Καθηγ. Δημ. Τσελεγγίδη, ὅ.π., σελ. 61.
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σόστομος στήν «ἀνθρωπίνην διαίρεσιν» 
τῶν μελῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώμα-
τος σέ «πρόβατα καί ποιμένες», παρα-
τηρεῖ: «πρόβατα καί ποιμένες πρός τήν 
ἀνθρωπίνην εἰσί διαίρεσιν, πρός δέ τόν 
Χριστόν πάντες πρόβατα καί γάρ οἱ ποι-
μαίνοντες καί οἱ ποιμαινόμενοι ὑφ’ ἑνός, 
τοῦ ἄνω Ποιμένος, ποιμαίνονται»21. Ἡ 
διάκριση, λοιπόν, κληρικῶν καί λαϊκῶν 
στή λειτουργική γλώσσα, ὅπως γενικό-
τερα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι λει-
τουργική καί ὄχι ταξική. Ἡ ἴδια ἡ φύση 
τῆς Ἐκκλησίας ἀποκλείει τήν κοσμική 
διαφοροποίηση τῶν μελῶν της σέ ἄρχο-
ντες καί ἀρχομένους, κυρίους καί ὑπο-
τελεῖς. Σκοπός σύνολης τῆς ζωῆς τῆς 
Ἐκκλησίας εἶναι ὁ καταρτισμός τῶν ἁγί-
ων22.

Ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλ-
ληνός παρατηροῦσε πολύ εὔστοχα ὅτι 
«μία παραπαράδοση (καί οὐσιαστικά 
ἀντιπαράδοση) ἔχει παρασιτικά εἰσχω-
ρήσει στή ζωή μας καί γι᾿ αὐτό ἐπικρα-
τεῖ ἡ σφαλερά ἐντύπωση, ὅτι ἔχουμε μία 
τάξη ἀρχόντων (πριγκήπων) στήν Ἐκ-
κλησία καί μία τάξη ἀρχομένων. Περιττό 
νά ποῦμε, ὅτι τέτοιες ἀντιλήψεις φεου-
δαρχικοῦ χαρακτήρα εἶναι συνέπεια τῶν 
μακροχρονίων ἐπιρροῶν, πού δεχθή-
καμε ὡς ὑπόδουλη Ρωμηοσύνη ἀπό τή 
Φραγκιά καί τήν Τουρκιά καί ἀπό τίς 
ὁποῖες καταταλαιπωρούμεθα ἀκόμη»23.

Τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, μέ κεφαλή 
τόν Χριστό, τό συναποτελοῦν οἱ Ἐπί-
σκοποι, ἱερεῖς, μοναχοί καί λαϊκοί, ἡ δέ 

συνείδηση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ σώμα-
τος (φύλαξ τῶν ἱερῶν δογμάτων), δέν εἶ-
ναι δυνατόν νά διεκδικηθεῖ ἀπό καμμία 
a priori αὐθεντία, αὐτονομημένη ἀπό τό 
σύνολο ἐκκλησιαστικό σῶμα.

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης

Αὐτή ἡ ἁγιοπατερική παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας μας καταπατήθηκε βάναυσα 
στήν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης. Ὁ πιστός 
λαός, οἱ κληρικοί, οἱ μοναχοί, ἀκόμη καί 
ἡ πλειοψηφία τῶν Ἐπισκόπων παρα-
θεωρήθηκαν, παραγκωνίστηκαν, περι-
θωριοποιήθηκαν, ἀγνοήθηκαν καί ἐξα-
πατήθηκαν ἀπό αὐτή τήν «Σύνοδο». Οἱ 
ἐμπνευστές καί ὀργανωτές της ἐπεχείρη-
σαν μέ βίαιο καί ἐξουσιαστικό τρόπο νά 
ἀναβιβάσουν, ἀπροϋπόθετα, σέ ἀπόλυ-
τη αὐθεντία μόνον τόν συνοδικό θεσμό. 

Πάνω σέ αὐτό τό μονομερές καί συ-
γκεντρωτικό σύστημα ἀποφάσεων ὀρ-
γανώθηκε ἐπίσης –καί συνεχίζει νά ὀρ-
γανώνεται–, ἡ θεμελίωση ἑνός Πρώτου 
–ἄνευ ἴσων– καί στήν Ὀρθόδοξη Ἀνα-
τολή. Αὐ τή ἡ συγ κεν τρω τι κή τα κτι κή 
ἐκ φράστηκε στό Κεί με νο «Σχέ σεις τῆς 
Ὀρ θο δό ξου Ἐκ κλη σί ας πρός τόν λοι πόν 
χρι στι α νι κόν κό σμον», ὅ που ἀναφέρεται 
ὅ τι: «ἡ δι α τή ρη σις τῆς γνη σί ας ὀρ θο δό
ξου πί στε ως δι α σφα λί ζε ται μό νον διά 
τοῦ συ νο δι κοῦ συ στή μα τος, τό ὁ ποῖ ον 
ἀ νέ κα θεν ἐν τῇ Ἐκ κλη σί ᾳ ἀ πε τέ λει τήν 
ἀνωτάτην αὐθεντίαν ἐπί θε μά των πί
στε ως καί κανονικῶν διατάξεων»24. 

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης δέν ἦταν 

21. Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, «Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», PG 
52,784.

22. βλ. Ἐφεσ. 4,11-12: «καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς 
δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς 
ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ».

23. Πρωτοπρ. Γ. Μεταλληνοῦ, Ἐνορία καί Ἐκκλησία, ἐκδ. Ὀρθοδόξου Κυψέλης, σελ. 16.
24. Κείμενο Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (16-25 Ἰουνίου 2016) «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου 
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οὔτε Σύνοδος ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν καί 
ὅλων τῶν Ἐπισκόπων (δέν συμμετεῖχαν 
τέσσερις Τοπικές Ἐκκλησίες καί τό σύ-
νολο τῶν Ἐπισκόπων), οὔτε Μεγάλη καί 
Ἀγία, ἀλλά ἀπετέλεσε στήν πραγματι-
κότητα μία ἰδιότυπη ἀριστίνδην Σύνοδο, 
μία Σύνοδο Προκαθημένων καί ὄχι μία 
Πανορθόδοξη Σύνοδο. Δικαίωμα συμμε-
τοχῆς εἶχαν μόνο οἱ Προκαθήμενοι τῶν 
Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί 24 Ἐπίσκοποι 
ἀπό κάθε Τοπική Ἐκκλησία. Οἱ Ἐπί-
σκοποι αὐτοί εἶχαν ἕναν καθαρά διακο-
σμητικό ρόλο καί ἦταν ἁπλοί παρατη-
ρητές, ἀφοῦ δέν εἶχαν δικαίωμα ψήφου, 
στερούμενοι, ἔτσι, τό ἱερό, μοναδικό καί 
ἀναφαίρετο δικαίωμά τους, πού ἀποτε-
λεῖ καί ἀδήριτη δέσμευση καί ὑποχρεω-
τικότητα ἐπιτακτική. 

Πρόκειται πραγματικά γιά μιά πρω-
τοφανή μεθόδευση, πού ἀποτελεῖ μονα-
δικό παγκόσμιο φαινόμενο στά ὀρθόδοξα 
ἐκκλησιαστικά χρονικά. Εἶναι νά ἀπορεῖ 
κανείς, πῶς Ἐπίσκοποι ὁμοιόβαθμοι τῶν 
Πατριαρχῶν καί τῶν Ἀρχιεπισκόπων, 
καταδέχθηκαν τέτοια προσβολή, σύρθη-
καν ἀδιαμαρτύρητα σ’ αὐτήν τήν ψευ-
δοσύνοδο καί ἐπέτρεψαν εἰς ἑαυτούς 
τήν ὑποβάθμισή τους σέ ρόλο ἁπλοῦ 
συμβούλου καί παρατηρητοῦ γιά τόσο 
σοβαρές ἀποφάσεις σέ τόσο σπουδαῖα 
δογματικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα. 
Ὁ παραγκωνισμός καί ἡ φίμωσή τους 
καί ἡ ἐπιλεκτική συμμετοχή μιᾶς ὀλιγαρ-
χίας ἐκλεκτῶν, χωρίς ἀκόμη καί αὐτοί 
νά ἔχουν δικαίωμα ψήφου, συνιστᾶ τήν 
πλήρη καί πρωτοφανή στήν Ἐκκλησία 
ἀπαξιωτική κένωση τοῦ Ἐπισκόπου καί 
οὐσιαστικά τόν πλήρη πνευματικό εὐ-
νουχισμό τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος.

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης κατα-

στρατήγησε τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησι-
ολογία, κατέλυσε κυριολεκτικά τήν 
συνοδικότητα, κατεπάτησε βάναυσα 
ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν καί Τοπι-
κῶν Συνόδων, ἀγνόησε καί ἀπέρρι-
ψε τήν ἁγιοπατερική Παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας μας καί τήν ἁγιοπνευμα-
τική ὀρθόδοξη θεολογία μας. Γι’ αὐτό 
καί ἡ γρηγοροῦσα συνείδηση τοῦ εὐλα-
βοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας 
ἀρνήθηκε νά ἀποδεχθεῖ τά τετελεσμένα 
αὐτῆς τῆς «Συνόδου» καί τήν ἀκύρωσε 
ἤδη στήν πράξη, ὡς ψευδοσύνοδο.

Μέ τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης νο-
μιμοποιήθηκε ὁ ἀποκλεισμός τοῦ πιστοῦ 
λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος δέν γνώ-
ριζε ἀπολύτως τίποτε οὔτε γιά τό πε ρι-
ε χό με νο οὔτε γιά τήν θε μα το λο γί α αὐτῆς 
τῆς Συ νό δου· οὐ δέ πο τε πλη ρο φο ρή θη κε 
κά τι σχε τι κό μέ τήν Σύ νο δο αὐ τή, οὐ δέ-
πο τε συμ με τεῖ χε στήν δι α δι κα σί α προ-
πα ρα σκευ ῆς της καί οὐ δέ πο τε ἐ νέ κρι νε 
τά πρός συ ζή τη ση θέ μα τά της. 

Νομιμοποιήθηκε, ἐπίσης, ἡ συμμε-
τοχή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στό 
Π.Σ.Ε., στό συνονθύλευμα αὐτό αἱρέσε-
ων καί κακοδοξιῶν, καθώς καί ἡ μέχρι 
τώρα πορεία καί συμμετοχή στούς θεο-
λογικούς διαλόγους καί τά ἀπαράδεκτα 
καί ἀντορθόδοξα κείμενα πού παρήχθη-
σαν σέ αὐτούς καί ἀναγνωρίστηκαν μέ 
τήν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης.

Κυρίως, ὅμως, ἀποφασίστηκε καί 
ἐπιβλήθηκε ἡ ἐκκλησιαστικοποίηση 
ὅλων τῶν αἱρέσεων (κάτι πρωτοφα-
νές στά ἐκκλησιαστικά χρονικά!), μέ τήν 
σύμφωνη γνώμη μάλιστα καί τῆς Συνοδι-
κῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Θά πρέπει νά τονισθεῖ ὅτι ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Συνοδικοί Ἀρχι-

Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», Ἄρθρο 22, https://holycouncil.org/rest-of-
christian-world_el 
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ερεῖς ἀνέτρεψαν πλήρως τήν ἀπόφα-
ση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Μαΐου τοῦ 2016. 
Σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση–πρόταση τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στά πρός ἐπι-
κύρωση κείμενα τῆς Μεγάλης Συνόδου, 
ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος εἶχε λάβει σαφή ἐντολή: «ὅπου 
ὑπάρχει ἡ λέξη “Ἐκκλησία” καί ἀνα-
φέρεται στούς ρωμαιοκαθολικούς καί 
στούς προτεστάντες, θά πρέπει νά ἀντι-
κατασταθεῖ μέ τούς ὅρους “ὁμολογία” ἤ 
“χριστιανική κοινότητα”»25. Ἡ ὀρθοδοξώ-
τατη αὐτή ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς 
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 
πού ἐλήφθη στίς 25 Μαΐου 2016, ἄλλα-
ξε σκανδαλωδῶς ἐν μιᾷ νυκτί. Ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος καί οἱ 23 Ἀρχιερεῖς πού με-
τεῖχαν στήν Ἀντιπροσωπεία, πλήν τοῦ 
Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέ-
ου, προχώρησαν σέ μία ὠμή παραβίαση 
τῆς ἐντολῆς πού εἶχαν λάβει ἀπό τήν 
ΙΣΙ. Ἀποφάσισαν νά κατατεθεῖ μία νέα 
πρόταση, ἤτοι «ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνοµασίαν ἄλ-
λων ἑτεροδόξων Χριστιανικῶν Ἐκκλησι-
ῶν καί Ὁµολογιῶν». Λειτούργησαν, δη-
λαδή, μέ ἀπόλυτα ἀντισυνοδικό τρόπο, 
ὑπερβαίνοντας τήν ἐξουσιοδότηση πού 
εἶχαν λάβει ἀπό τό ἀνώτατο ὄργανο τῆς 
Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ Ἱεραρχία, καί 
δίδοντας πρῶτοι αὐτοί τό παράδειγ-
μα τῆς ἀνυπακοῆς στήν Διοίκηση τῆς 
Ἐκκλησίας, πού τόσο ἐπικαλοῦνται 
καί ἀπαιτοῦν ἀπό τούς ἄλλους.

Παραπλανητική Ἐγκύκλιος τῆς 
Ἱεραρχίας γιά τήν ἀποτίμηση τῆς 
«Συνόδου» τῆς Κρήτης

Αὐτό τό βαρύτατο ἀτόπημα τῶν 

Συνοδικῶν Ἀντιπροσώπων στήν «Σύνο-
δο» τῆς Kρήτης, τήν ἀνατροπή, δηλα-
δή, τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱεραρχίας καί 
τήν ἐκκλησιαστικοποίηση τῶν αἱρέσεων, 
ἀκολούθησε, δυστυχῶς, ἕνα ἀκόμη με-
γαλύτερο ὀλίσθημα. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅταν κλήθηκε νά 
ἀποτιμήσει τήν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης, 
ἀντί νά στιγματίσει καί νά καταδικάσει 
τήν ἀνατροπή καί τήν καταπάτηση τῆς 
προηγούμενης ἀποφάσεώς της καί νά 
ἐπιτιμήσει ὅσους τήν διέπραξαν, προχώ-
ρησε οὐσιαστικά στήν συγκάλυψη τοῦ 
ὅλου θέματος μέ τήν ἔκδοση μίας παρα-
πλανητικῆς καί ἀναληθοῦς Ἐγκυκλίου. 

Συγκεκριμένα, στίς 23 καί 24 Νοεμ-
βρίου 2016 συνεδρίασε ἐκτάκτως ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος μέ ἀποκλειστικό θέμα τήν 
ἀποτίμηση τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης. Ὁ 
πιστός λαός τοῦ Θεοῦ ἀνέμενε, ἔστω καί 
τότε, ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος τόν ἐντοπισμό τῶν ἐσφαλ-
μένων καί ἀντορθόδοξων ἐπιλογῶν καί 
ἀποφάσεων τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης 
καί τήν διόρθωσή τους. Οἱ προσδοκίες, 
ὅμως, αὐτές τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, 
δυστυχῶς, διαψεύστηκαν παντελῶς καί 
παταγωδῶς. 

Ἀφοῦ παρῆλθαν δύο περίπου μῆνες 
ἔντονων παρασκηνιακῶν πιέσεων καί 
διεργασιῶν, ἐκδόθηκε τόν Ἰανουάριο τοῦ 
2017 ἡ Ἐγκύκλιος 49 πρός τόν Λαό, μέ 
σκοπό τήν ἐνημέρωση τῶν πιστῶν γιά 
τήν λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνο-
δο» τῆς Κρήτης.

Στήν πρώτη ἀνάγνωσή του, τό κεί-
μενο τῆς Ἐγκυκλίου ἀποπνέει ἔντονα 
μία ἐργώδη προσπάθεια ἐξωραϊσμοῦ τῆς 

25. Μαρίας Ἀντωνιάδου, «Τό παρασκήνιο τῆς Συνόδου πού ῾῾ἐξόρισε᾽᾽ τούς καθολικούς», 
Τό Βῆμα, 25/11/2022, https://www.tovima.gr/2016/05/28/society/to-paraskinio-tis-synodoy-poy-
eksorise-toys-katholikoys/ 
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πραγματικότητος· μία ἐργώδη –ἴσως καί 
ἀγωνιώδη– προσπάθεια κατευνασμοῦ 
τῶν ἀντιδράσεων καί ἀνευρέσεως μίας 
ὑποτιθέμενης χρυσῆς τομῆς, μίας ἰσορ-
ροπίας ἀνάμεσα στίς ἀντικρουόμενες 
καί σφοδρά ἀντιπαρατιθέμενες ἀπόψεις 
στούς κόλπους τῆς Ἱεραρχίας, μέ ἀποτέ-
λεσμα νά ἀφήνει στόν ἀναγνώστη ἔντο-
νη τήν αἴσθηση τῆς ἀντιφατικότητας καί 
τῆς ἐσκεμμένης ἀσάφειας. 

Θά μποροῦσε νά παρατηρήσει κα-
νείς, ὅτι ἡ Ἐγκύκλιος αὐτή κινεῖται οὐ-
σιαστικά σέ μία εἰκονική πραγματικότη-
τα, παντελῶς ξένη πρός ὅ,τι πραγματι-
κά διαδραματίστηκε καί ἀποφασίσθηκε 
στήν Κρήτη, ὅτι ἀναφέρεται σέ μιά ἄλλη 
Σύνοδο καί ὄχι σέ αὐτή τῆς Κρήτης. 

Παραθέτουμε ἐνδεικτικά τήν ἀνα-
φορά στό σημεῖο Ε΄ τῆς Ἐγκυκλίου: «Ὁ 
διάλογος κυρίως μέ τούς ἑτεροδόξους 
χριστιανούς (ἄλλες χριστιανικές ὁμολο-
γίες – αἱρέσεις) γίνεται μέ βάση τό χρέος 
τῆς Ἐκκλησίας...»26. Παρατηροῦμε πώς 
ἐδῶ οἱ ἑτερόδοξοι χριστιανοί ἀναφέρο-
νται ὡς «ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες 
– αἱρέσεις», ὥστε νά δίδεται ἐσκεμμένα ἡ 
ἐντύπωση, ὅτι ἀνάλογη δῆθεν ἀναφορά 
ὑπῆρξε καί στήν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης, 
ἐνῶ ἐκεῖ οἱ ἑτερόδοξοι ἀναφέρονται ὡς 
«Ἐκκλησίες». Τό σημεῖο αὐτό, ἄλλωστε, 
προκάλεσε καί τίς μεγαλύτερες τριβές 
καί τίς πιό ἔντονες ἀντιδράσεις καί ἀπό 
πολλούς Ἱεράρχες. Μέ τήν διατύπωση 
αὐτή τῆς Ἐγκυκλίου ἔχουμε οὐσιαστικά 
τήν ἐπαναφορά στήν θέση τῆς Ἱεραρχί-
ας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως 
διατυπώθηκε στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχί-
ας τόν Μάιο τοῦ 2016, ἡ ὁποία ὅμως 
ἀνατράπηκε καί παραβιάστηκε κατάφω-
ρα ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τήν Συνο-

δική Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος στήν Κρήτη. 

Ἴσως, οἱ συντάκτες τοῦ κειμένου τῆς 
Ἐγκυκλίου, ἐκφράζοντας εὐσεβεῖς πό-
θους, νά θέλησαν νά ἀποτυπώσουν τό 
ἰδεατό, αὐτό πού γνωρίζουν πώς συνι-
στᾶ τήν δογματική ἀλήθεια τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἀλλά δέν τήν ἐξέφρασε ἡ ψευδο-
σύνοδος τῆς Κρήτης. 

Ἔτσι, προτίμησαν νά προβοῦν, δυ-
στυχῶς, σέ μία κίνηση διπλωματική καί 
ἐξισορροπητική, συντάσσοντας ἕνα συμ-
βιβαστικό κείμενο, πού ἀποτελοῦσε ἕναν 
τεχνητό συγκερασμό ἀντιθέτων θέσεων, 
μία ἄμικτο μίξη ἀληθειῶν καί ἀνακρι-
βειῶν, χωρίς εὐθύτητα καί χωρίς καθαρές 
θέσεις, πού μόνο σκοπό ἔχει νά κατευ-
νάσει τίς ἀντιδράσεις καί νά διατηρήσει 
τίς ἰσορροπίες μεταξύ τῶν ἀντιδρώντων, 
Ἐπισκόπων, κληρικῶν, μοναχῶν καί λα-
ϊκῶν πιστῶν καί τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς 
«Συνόδου» τῆς Κρήτης καί τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχη, παραπέμποντας οὐ-
σιαστικά τό ζήτημα τῆς ἀληθοῦς ἀποτι-
μήσεως τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης στίς 
«Καλένδες». 

Ὡς ἐκ τούτου, διαπιστώνουμε μέ 
βαθύ πόνο, ὅτι τό ἀποτέλεσμα δέν ἦταν 
ἡ διαφώτιση τοῦ πιστοῦ λαοῦ –πού 
ὑποτίθεται πώς ἦταν καί ὁ σκοπός τῆς 
Ἐγκυκλίου– ἀλλά ἡ περαιτέρω συνειδη-
τή παραπληροφόρηση, παραπλάνηση 
καί συσκότισή του. Τέτοιες μεθοδεύ-
σεις, βεβαίως, πού δέν εἶναι ἔντιμες καί 
εὐθεῖς, δέν ἁρμόζουν σέ καμμία περί-
πτωση σέ ὀρθόδοξους Ἱεράρχες. Ὑποδη-
λώνουν μάλιστα ὅτι δέν πηγάζουν ἀπό 
τόν Θεό καί δέν ἀποτελοῦν καρπό τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖο εἶναι εὐθές 
καί ξεκάθαρο, ὅπως ἄλλωστε καί «ὁ λό-

26. Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐγκύκλιος πρός τόν Λαό, ἀρ. 49, γιά τήν 
Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης, Ἰανουάριος 2017, σελ. 3.
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γος τοῦ Κυρίου» εἶναι «εὐθύς»27.
Στήν οὐσία μέ τό κείμενο τῆς Ἐγκυ-

κλίου ἐπιχειρεῖται «ἄφεση» ἁμαρτιῶν 
στήν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης καί γίνεται, 
ἔστω καί ἔμμεσα, ἀνεκτή ὅλη ἡ παθο-
γένεια πού τήν συνόδευσε. Παρέχεται 
«ἄφεση» ἁμαρτιῶν, ἀλλά καί ἔμμεση νο-

μιμοποίηση στίς πρωτοφανεῖς μεθόδους 
ἀδιαφάνειας, συγκεντρωτισμοῦ καί ἐπι-
βολῆς προειλημμένων ἀποφάσεων, πού 
κυριάρχησαν καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς 
προπαρασκευῆς τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ 
Κολυμπαρίου.

(τό Β´ μέρος στό ἑπόμενο)

27. Ψαλμ. 32,4.

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς:
Ἡ ἄσκηση στό νά παραδίνεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ

εἶναι τό πιό σημαντικό· πιό πολύ ἀπ᾽ ὅλες τίς ἀσκήσεις στήν πίστη.

Ἐσύ κατάλαβες τήν πίστη ὡς ἄσκηση καί ὀρθά τό κατάλαβες. Οἱ ἀσκήσεις 
σου ἕως τώρα ἀναφέρονταν στήν νηστεία, τήν προσευχή καί τήν ἐλεημοσύνη. 
Καί τοῦτο εἶναι ὀρθό, καί τά τρία εἶναι μεγίστης σημασίας. Ἡ νηστεία, ἡ προ-
σευχή καί ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ πρακτική ἔκφραση τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδας 
καί τῆς ἀγάπης. Μέσῳ ὅλων αὐτῶν καί μέσῳ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Χριστοῦ δείχνεις πώς παραδίδεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὁλοκληρωτική 
μας παράδοση στή βούληση τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία ὅλων τῶν 
πράξεών μας καί τῶν κόπων γιά τήν πίστη ἀλλά καί ὅλων τῶν σκέψεων καί αἰ-
σθημάτων καί ἐνεργειῶν μας, μέ μιά λέξη ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας. «Ὅτι καταβέ-
βηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ 
πέμψαντός με» εἶπεν ὁ Χριστός (Ἰωάν. 6, 38). Καί λίγο πρίν τά πάθη Του, μέσα 
σέ ματωμένο ἱδρώτα, ἀπευθύνεται στόν Πατέρα λέγοντας: «πλήν μή τό θέλημά 
μου, ἀλλά τό σόν γινέσθω» (Λουκ. 22, 42).

Ὑπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι ἄνθρωποι, πού προσπαθοῦν νά ἐκπληρώσουν 
τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅμως παρόλα αὐτά δέν εἶναι ἐντελῶς παραδομένοι στή θέλη-
ση τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἔρχονται πάθη καί δυσκολίες, ἐκεῖνοι γκρινιάζουν στόν 
Δημιουργό τους. Ἔτσι φανερώνουν πώς δέν ἔχουν παραδοθεῖ στόν Θεό 
τους, καί ὅτι ἡ πίστη τους εἶναι ρηχή καί ὅλα τά ἔργα τῆς πίστης ὑπολογι-
σμένα μέ τόν ἀνθρώπινο ὑπολογισμό. Γι᾽ αὐτό ἐσύ νά γνωρίζεις ὅτι ἡ ἄσκηση 
στό νά παραδίνεσαι στή βούληση τοῦ Θεοῦ εἶναι τό πιό σημαντικό· πιό πολύ ἀπ᾽ 
ὅλες τίς ἀσκήσεις στήν πίστη. Στήν ἀρχή κάθε καινούριας μέρας πές: ἄς γίνει 
τό θέλημά Σου, Πατέρα! Καί πάλι τό ἴδιο ὅταν ἔρχεται μιά καινούρια νύχτα: ἄς 
γίνει τό θέλημά Σου, Πατέρα! Ξεκινώντας γιά δουλειά καί γυρίζοντας ἀπό τή δου-
λειά, πάλι τό ἴδιο: ἄς γίνει τό θέλημά Σου, Πατέρα! Καί ὅταν εἶσαι ὑγιής καί ὅταν 
πέφτεις στήν κλίνη, καί ὅταν λαμβάνεις καί ὅταν χάνεις, πάλι: ἄς γίνει τό θέλημά 
Σου, Πατέρα! Τελικά ὅταν φθάσει ἡ ἀναπόφευκτη ὥρα, καί συναντήσεις πρόσωπο 
μέ πρόσωπο τόν ἄγγελο τοῦ θανάτου, πές μέ θάρρος: ἄς γίνει τό θέλημά Σου, 
Πατέρα μου καί Θεέ μου!

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Δέν φτάνει μόνον ἡ πίστη, Ἱεραποστολικές ἐπιστολές 
Β´, ἐκδόσεις Ἐν πλῷ, σσ. 118-119. Πηγή icon and light.wordpress.com
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[...] Λέει μιά λαϊκή παροιμία «ὁ λύ-
κος καί ἄν ἐγέρασε καί ἄσπρισε τό μαλ-
λί του, μήτε τήν γνώμη ἄλλαξε μήτε τήν 
κεφαλή του». Ὁ Θεός, ἡ ἀγάπη Του, ὁ 
Πατέρας μᾶς δείχνει σημεῖα, γιά νά μήν 
κοιμόμαστε, νά ξυπνᾶμε. Μᾶς τραντά-
ζει. Καί ἐμεῖς -δέν λέω γιά τόν ἁπλό 
κόσμο· δέν ἔχει τόση εὐθύνη ὁ ἁπλός 
κόσμος- ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι πού ἔχουμε κά-
ποια θέση καί ἑπομένως εὐθύνη, ἐμεῖς 
κοιμόμαστε. Συνεχίζουμε νά κοιμόμαστε. 
Καί λέμε ἐμεῖς οἱ παπᾶδες, οἱ Θεολόγοι 
καί… ἄλλοι ἐπίσημοι «ξέρεις, πρέπει νά 
ἔχουμε ἀγάπη. Τί θά πεῖ Ρωμαιοκαθολι-
κός, τί θά πεῖ Προτεστάντης, τί θά πεῖ 
Ὀρθόδοξος; Τό Εὐαγγέλιο λέγει “νά εἶ-
στε ἀδελφοί, ἀγαπημένοι νά εἶστε”. Στό 
ὄνομα τῆς ἀγάπης νά ἑνωθοῦμε».

Καί ποιός δέν τό θέλει νά ἑνωθοῦμε; 
Ποιός δέν τό θέλει; Κάνουμε προσευχές, 
παρακαλοῦμε τόν Θεό. Δέν θέλουμε νά 
εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι, νά εἴμαστε πραγ-
ματικά ἀδελφοί; Ἀλλά πῶς μπορεῖ νά 
ἑνωθεῖ τό ψέμα μέ τήν Ἀλήθεια; Ὅταν 
ὁ ἄλλος θά ἀφήσει τό ψέμα του καί θά 
ἀκολουθήσει τήν Ἀλήθεια, ἤδη ἑνωθή-
καμε, τελείωσε. Ἀλλά αὐτοί οἱ ἐπίσημοι 
λένε «νά κάνουμε διαλόγους, νά κάνουμε 
συζητήσεις, νά κάνουμε χίλια δυό τέτοια 
πράγματα». Καί δέν συζητοῦν γιά τίς 
κακοδοξίες τοῦ Πάπα… Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς 
λέγει «τόν Πάπα νά καταρᾶσθε…»…. Νά 
τόν καταρᾶσθε!

Κάποιος χθές μοῦ ἔδωσε ἕνα φυλλά-
διο, καί θυμήθηκα μερικά πράγματα πού 
πέρυσι μοῦ ἔλεγε ἕνας Ἁγιορείτης. Γιατί 
αὐτά τά ἔσχατα δέν μπορεῖς νά τά κατα-
λάβεις. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι φωτισμένοι 
τά ξέρουν, τά βλέπουν καθαρά. Ἐμεῖς 
τά ἀκοῦμε, ἀλλά δέν καταλαβαίνουμε 
τίποτα. Ὅπως καί ἐγώ δέν κατάλαβα. 
Μοῦ μίλησε γιά τόν Ἀντίχριστο, μοῦ μί-
λησε καί γιά τόν Πάπα. Καί λέγω «τί 
σχέση ὑπάρχει μεταξύ Ἀντιχρίστου καί 
Πάπα;». Δέν τό κατάλαβα ὅμως. Τώρα 
πού διάβασα αὐτό τό φυλλάδιο, εἶδα τί 
ρόλο θά παίξει ὁ Πάπας και πῶς θά συ-
νεργαστεῖ μέ τόν Ἀντίχριστο. Ὁ Πάπας 
θά συνεργαστεῖ μέ τόν Ἀντίχριστο. Θά 
τόν χρησιμοποιήσει ὁ Ἀντίχριστος.

Δέν εἶναι λόγια μεγάλα καί βαριά, 
ὅταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τόν ὀνομάζει ἀντί-
χριστο. Καί εἶναι ἀντίχριστος. Καί ἄρα 
ὅλοι οἱ ὀπαδοί του εἶναι ὀπαδοί τοῦ 
ἀντιχρίστου. Πῶς λοιπόν ἐγώ θά πάω νά 
κοινωνήσω ἀπό αὐτούς; Νά κοινωνήσω 
τί; Νά πάρω τί ἀπό τόν Πάπα τόν ἀντί-
χριστο; Κοινωνία νά πάρω; Ἤ πῶς νά 
ἔρθει σέ ἐμένα νά τοῦ δώσω Κοινωνία; 
Εἶναι δυνατόν νά δώσω στόν ἀντίχριστο 
Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ; Ἐδῶ ὅμως θέ-
λουν νά μᾶς πᾶνε. Καί τό θέλουν Ὀρθό-
δοξοι αὐτό, ἐπίσημοι!

Βλέπετε πόλεμο πού ἔχουμε; Καί 
μπορεῖ νά φτάσουν σέ ἕνα σημεῖο ὥστε 
τούς παπᾶδες καί αὐτούς πού δέν συμ-

Ο ΠΑΠΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ 
ΔΩΣΩ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΠΑ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ;*

τοῦ † Γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου (1940-19.11.2019)
Κτίτορος καί πνευματικοῦ τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. Τιμίου Προδρόμου

Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς

* Ἀπόσπασμα ἀπό ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία περί Ὀρθοδοξίας (26.3.1983) ἐκ τοῦ βι-
βλίου: Ὁμιλίες Γέροντος Γρηγορίου – Β´, Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος», 
Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς 2021, σσ.290-291.
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φωνοῦν νά τούς καθαιροῦνε. Δέν ξέρω 
ἄν τό ἐπιτρέψει ὁ Θεός. Πρίν ἀπό μῆ-
νες ἦρθε ἕνα ἐπίσημο πρόσωπο ἀπό τήν 
Γαλλία κάτω στήν Ἀθήνα στό ἀεροδρό-
μιο, καί οἱ μεγάλοι καί οἱ τρανοί οἱ δικοί 
μας οἱ πολιτικοί ἔφεραν τόν «Ἀρχιεπί-
σκοπο» τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, γιά νά 
τόν ὑποδεχθεῖ στό ἀεροδρόμιο. Οἱ ἐπί-
σημοι, τό κράτος, οἱ Χριστιανοί οἱ δικοί 
μας! Οἱ ἐπίσημοι «Χριστιανοί»!

Βλέπετε πόσο «ὑποστηρίζουν» οἱ δι-
κοί μας τήν Ὀρθοδοξία! Μπροστά στόν 
Παπισμό στέκονται μέ εὐλάβεια. Ἐπι-
σκέπτονται οἱ μέν τούς δέ, ἔχουν σχέ-
σεις. Τέτοια «ἐκκλησία» ἔχουν οἱ Πᾶπες. 
Εἶναι ἕνα κράτος, εἶναι πολιτική ἐξουσία 

καί ἔχουν πρέσβεις. Μᾶς στέλνουν πρέ-
σβεις τώρα καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα. Καί 
ἔχουμε σχέσεις, «καλές σχέσεις, ἀγαθές 
σχέσεις». Ναί, καί φυσικά μέ αὐτόν τόν 
τρόπο, προσπαθοῦν σιγά – σιγά, νά μᾶς 
τραβήξουν κοντά τους. Μᾶς στέλνουν 
παπᾶδες. Λές καί δέν ἔχουμε ἐμεῖς πα-
πᾶδες. Εἶναι τόση ἡ «ἀγάπη» τους, ὅπως 
τό φίδι, ὁ βόας πού σφίγγει τό θῦμα του, 
τό ἐναγκαλίζεται ἀπό «ἀγάπη». Ἐναγκα-
λισμός «ἀγάπης». Ἔτσι μοιάζει αὐτός ὁ 
ἐναγκαλισμός. Ἐναγκαλισμός βόα, φιδι-
οῦ εἶναι ὁ ἐναγκαλισμός τοῦ Πάπα. Ναί. 
Καί δυστυχῶς οἱ δικοί μας, λέγω, πλη-
σιάζουν. [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πληροφοροῦμε τὸ εὐσεβὲς χριστεπώ-
νυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, 
ὅτι ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρ-
φου κ. Νεόφυτος θὰ ἤθελε νὰ παραστεῖ 
στὴν τελετὴ τῆς ἐνθρόνισης τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Γε-
ωργίου τὴν Κυριακή, 08.01.2023, ὅμως 
προτιμᾶ νὰ παραμείνει στὸ ταπεινὸ 
κελλί του, προσευχόμενος, τόσο γιὰ 
τὸν Μακαριώτατο Κύπρου, ὅσο καὶ 
γιὰ τὸν δοκιμαζόμενο Μακαριώτα-
το Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης 
Οὐκρανίας κ. Ὀνούφριο.

Σημειώνουμε γιὰ ὅσους δὲν γνωρί-
ζουν, ὅτι ὁ Καθηγούμενος τῆς Λαύρας 
τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, Μητροπο-
λίτης Βίσγκοροντ καὶ Τσερνόμπιλ κ. 
Παῦλος, καθὼς καὶ ἡ συνοδεία του, 
αὐτὲς τὶς μέρες δοκιμάζονται ἰδιαίτερα, 
ἀπειλοῦνται καὶ διώκονται ἀπὸ τὰ στρα-
τεύματα τοῦ Χαζάρου προέδρου τῆς 
Οὐκρανίας κ. Ζελένσκι. Ἤδη μάλιστα 
ἔχει σφαγιασθεῖ ἕνας Ὀρθόδοξος ἱερέας 

τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κιέβου. 
Ὅπως συγκεκριμένα ἀνέφερε ὁ ἐν 

λόγῳ  Μητροπολίτης Παῦλος, ἀπὸ τὸ 
βράδυ τῆς  31ης    Δεκεμβρίου 2022 ἔχει 
ἀπαγορευθεῖ στὴν κανονικὴ Οὐκρανι-
κὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νὰ τελεῖ ἱερὲς 
Ἀκολουθίες στὴν «ἄνω» Λαύρα, στὸν 
ναό, στὴν Τράπεζα τῆς Μονῆς καὶ στὸν 
ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ ἀπειλεῖται ἡ λειτουργία 
τῆς περίφημης Λαύρας τῶν Σπηλαίων 
τοῦ Κιέβου, ποὺ διανύει μία ὑπερχιλιετὴ 
ἁγιασμένη ἱστορικὴ πορεία.

Νὰ εὐχηθοῦμε ὅλοι μας καλὴ στερέ-
ωση στὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο 
Κύπρου κ. Γεώργιο, ἐξ ὕψους φώτιση 
καὶ ἐνίσχυση στὰ πολυσχιδῆ ποιμαντι-
κά του καθήκοντα, καὶ τὴν βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ στὴν πολυειδῶς χειμαζόμενη Ὀρ-
θόδοξη Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία.
Ἐπισκοπεῖον Μητροπόλεως Μόρφου 

ἐν Εὐρύχου, 06.01.2023.
Ἱερά Μητρόπολις Μόρφου
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ:
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΩΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΣΜΟ 

KΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Ἀνδρώνη, δημοσιογράφου

Δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξει πιό αἰ-
σιόδοξη νότα γιά τό ξεκίνημα τοῦ νέου 
χρόνου, ἀπό τήν τεράστια νίκη καί ἐπά-
νοδο τῶν ὑγειονομικῶν στίς ἐπάλξεις 
τοῦ ΕΣΥ. Μετά ἀπό 16 μῆνες ἀνελέητου 
πολέμου ἀπό ἕναν ὁλόκληρο συστημικό 
«ὁδοστρωτῆρα», οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγει-
ονομικοί ἐπιστρέφουν ὡς νικητές στήν 
ἐργασία τους.

Τό 2023 ξεκινάει μέ μία λαμπρή νίκη, 
σύμφωνη μέ τό συμφέρον τῆς δημόσιας 
ὑγείας καί ὄχι μέ μιά «ἧττα γιά τήν δημό-
σια ὑγεία» ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ Θά-
νος Πλεύρης τήν ἐπιστροφή τῶν... ὑγει-
ονομικῶν στόν ἀνάποδο καί δυστοπικό 
κόσμο πού πρεσβεύει.

Οἱ ὑγειονομικοί ὑπῆρξαν ἥρωες τό 
2020 ὅταν τό ὑποκριτικό σύστημα τούς 
χειροκροτοῦσε ἀπό τά... μπαλκόνια γιά 
τήν ἀνεκτίμητη προσφορά τους, καί 
τώρα εἶναι δύο φορές ἥρωες πού δέν 
ὑπέκυψαν στό ψυχολογικό βασανιστή-
ριο τοῦ ἐκβιασμοῦ. Καί τί δέν ὑπέστησαν 
σέ αὐτούς τούς 16 μῆνες. Φτώχεια, στε-
ρήσεις, ἀπειλές, ἀπογοητεύσεις, ἀγωνία 
γιά τό αὔριο, ἀτελείωτα χιλιόμετρα στό 
μετερίζι τοῦ δρόμου, ἀπεργίες πείνας, 
προσαγωγές, λοιδορίες ἀπό πολιτικούς, 
δημοσιογράφους καί «εἰδικούς», ἐγκατά-
λειψη ἀπό συναδέλφους, κούφιες ὑπο-
σχέσεις καί σκωτσέζικα ντούς. Κι ὅμως 
δέν συνθηκολόγησαν μέ τούς ἐκβιαστές. 
Ἔμειναν ἀκλόνητοι στίς διεκδικήσεις 
τους.

Ἕνας ἀγώνας πού ὑπερβαίνει τά 
ἐργασιακά ζητήματα

Οἱ 7.000 ὑγειονομικοί (2.000 πού γύ-

ρισαν τώρα καί 5.000 πού ἐργάζονταν 
ἤδη μέ πιστοποιητικό νόσησης) εἶναι ἡ 
ζωντανή ἀπόδειξη πώς ἡ κάθε λογῆς 
ὑγειονομική δικτατορία δέν εἶναι οὔτε 
ἀνίκητη οὔτε ἀναπόφευκτη. Ἡ παρα-
βίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων δέν 
εἶναι μονόδρομος γιά τούς ἐργαζόμενους, 
οὔτε γιά τούς πολῖτες γενικότερα. Ἀκό-
μα καί σέ ἕνα κράτος πού εἶναι πλήρως 
παραδομένο στά νεοταξικά συμφέ-
ροντα, ὅπως εἶναι τό Ἑλληνικό, ἀπο-
δείχθηκε πώς ὑπάρχουν τρόποι γιά νά 
ὑποχωρήσει τό κατεστημένο.

Ὁ ἀγώνας τῶν ὑγειονομικῶν ἦταν 
ἕνας ἀγῶνας ἀνώτερος ἀπό ὅλους 
τούς ἄλλους ἐργατικούς ἀγῶνες τῆς 
ἐποχῆς μας, ἀφοῦ δέν δόθηκε μόνο 
γιά ἐργασιακά δικαιώματα καί μισθούς, 
ἄλλα ὑπῆρχε ὑψηλότερο καί εὐγενέστε-
ρο διακύβευμα, πού ἦταν ἡ ἴδια ἡ ἐλευ-
θερία τοῦ ἀνθρώπου, τά παναθρώπινα 
δικαιώματα, ἡ ἐλεύθερη βούληση ἀπένα-
ντι στό παράλογο καί τό καταχρηστικό. 
Ἡ νίκη τους θά ἔπρεπε νά ἦταν μέρα 
γιορτῆς καί περηφάνιας γιά κάθε ἐρ-
γαζόμενο καί κάθε ἐργατικό κίνημα.

Αὐτόν τόν ἀγώνα τόν κέρδισαν 
ἐντελῶς μόνοι τους. Χωρίς «πλάτες», 
χωρίς κομματικούς «χορηγούς» καί χωρίς 
ἐργατοπατέρες. Κάθε οἰκογένεια ξεχωρι-
στά ὑπέμεινε τόν Γολγοθᾶ της καί ἔδινε 
τήν ἀφανῆ μάχη της μέρα μέ τή μέρα.

Ἕνα πρωτόκολλο πού ἄργησε 16 
μῆνες

Σύμφωνα μέ τό πρωτόκολλο τῆς ἐπι-
τροπῆς «ἐμπειρογνωμόνων» οἱ ἀνεμβολί-
αστοι γιατροί δέν θά μποροῦν νά τοπο-



NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2022

19

θετηθοῦν σέ Μονάδες ἐντατικῆς φροντί-
δας, μονάδες νεογνῶν καί κλινικές - τμή-
ματα μέ ἀνοσοκατεσταλμένους ἀσθενεῖς. 
Ἕνα μέτρο δηλαδή πού (ἄν ζούσαμε σέ 
ἕνα φυσιολογικό κράτος) θά μποροῦσε 
νά ἐφαρμοστεῖ ἀπό τήν πρώτη στιγμή 
πού ἡ κυβέρνηση ἔθεσε τό θέμα ἐμβολι-
ασμοῦ τῶν ὑγειονομικῶν. Κάτι ἀνάλογο 
θά μποροῦσε νά γίνει καί μέ τό νοσηλευ-
τικό προσωπικό.

Ἀλλά τό λογικό δέν ἐφαρμόστηκε 
ποτέ, ἀφοῦ «ἔπρεπε» νά κυριαρχήσει τό 
παράλογο. Γιά νά μήν χάσει τήν δυνα-
μική του ὁ ἐκβιασμός τῆς κυβέρνησης, 
καταξιωμένοι γιατροί ἐκδιώχθηκαν ἀπό 
τό ΕΣΥ προκειμένου νά μήν χαλάσουν 
τήν «πιάτσα» τῆς πλήρους ὑποταγῆς.

Νέες προκλήσεις

Παρά τήν - τεράστιας σημασίας νίκη 
- πού κατέκτησαν οἱ ὑγειονομικοί, εἶναι 
βέβαιο πώς ὁ ἀγώνας τους δέν λήγει 
σήμερα. Τό ἀπολυταρχικό σύστημα δέν 
μπορεῖ ἔτσι εὔκολα νά συγχωρήσει τούς 
ἀνυπότακτους καί σταδιακά δημιουργεῖ 
τίς περιρρέουσες συνθῆκες, γιά νά τούς 
«ξεράσει».

Πέρα ἀπό τήν ἐξωφρενική ὑποχρέω-
ση γιά νά πληρώνουν τιμωρητικό φόρο 
τῶν 2 τέστ τήν ἑβδομάδα (τά τέστ θά εἶ-
χαν νόημα μόνο ἄν ἔκαναν ὅλοι, ἀνεμβο-
λίαστοι καί ἐμβολιασμένοι), οἱ ὑγειονομι-
κοί ἔχουν τώρα νά ἀντιμετωπίσουν καί 
τόν ψιλομυτισμό κάποιων συναδέλφων.

Ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν δηλα-
δή τήν ἐργασιακή στοχοποίηση καί τήν 
ἐχθρική συμπεριφορά ἀπό ἀνθρώπους 
πού ἔχουν ὑποστεῖ πλύση ἐγκεφά-
λου καί ἔχουν πειστεῖ πώς ἡ διενέργεια 
ἑνός σκευάσματος πού μοσχοπουλᾶνε οἱ 
«Μπουρλά» τοῦ κόσμου, μπορεῖ νά εἶ-
ναι αἰτία γιά ταξική διαφοροποίηση καί 
κατηγοροποίηση. Αὐτό εἶναι τό ρατσι-
στικό ἀφήγημα πού «πούλησαν» μέ τά 
τσουβάλια κυβέρνηση καί «εἰδικοί», καί 
δυστυχῶς ἀρκετός κόσμος τό υἱοθετεῖ 
ἀκόμα. Καί αὐτό εἶναι ἕνα κοινωνικό 
δηλητήριο πού δρᾶ πιό ὕπουλα καί πιό 
καταστροφικά, ἀκόμα καί ἀπό τήν ἀπο-
λυταρχική μανία τοῦ κάθε πολιτικάντη.

Οἱ ὑγειονομικοί μπαίνουν ξανά στόν 
στίβο «μάχης» ὑπέρ τῆς δημόσιας ὑγεί-
ας, ὄντας θριαμβευτές ἀλλά καί βαθιά 
τραυματισμένοι. Ἔχουν ὑποστεῖ μεγά-
λη οἰκονομική ἀδικία καί μεγάλη ἠθική 
βλάβη. Ἀπέδειξαν ὅμως πέραν πάσης 
ἀμφιβολίας πώς διαθέτουν τόν ψυχισμό 
γιά νά κερδίσουν καί αὐτές τίς μάχες. 
Δέν λύγισαν στά πιό δύσκολα καί δέν 
θά σταματήσουν οὔτε τώρα. Ἐμεῖς γιά 
ἄλλη μιά φορά τους βγάζουμε τό «καπέ-
λο» καί τούς εὐχόμαστε καλή ἐπάνοδο.

Ἔρχονται κι ἄλλοι ἀγῶνες, ἄλλες 
προκλήσεις, ἄλλες δοκιμασίες στόν δυ-
στοπικό κόσμο πού ὁραματίζονται κά-
ποιοι. Ἴσως σύντομα νά χρειαστεῖ οἱ 
ὑγειονομικοί νά μᾶς διδάξουν πῶς κατά-
φεραν τό ἀκατόρθωτο, γιά νά τούς μιμη-
θοῦμε κι ἐμεῖς.

Ὁ «εἰδικός» Βασιλακόπουλος (16.2.2022): Φορᾶτε μάσκες στόν δρόμο,
ὅταν εἶστε μόνοι, γιά νά φυλάγεσθε ἀπό τό κρύο (!)
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Νέα Ὑόρκη, 30 Νοεμβρίου 2022

Μέ τεράστια ἔκπληξη καί ἀπογοή-
τευση ἐνημερωθήκαμε γιά τήν ἀπόφαση 
τοῦ Πρωτοδικείου Φλώρινας σχετικά μέ 
τήν προπαγάνδα τῶν Σκοπιανῶν καί φι-
λοσκοπιανῶν καί τά περί δῆθεν Μακε-
δονικῆς γλώσσας μέ τήν ἀναγνώριση τῆς 
ΜΚΟ μέ τόν προκλητικό τίτλο «Κέντρο 
μακεδονικῆς γλώσσας στήν Ἑλλάδα».

Γιά τήν ΜΚΟ στήν Φλώρινα μέ τήν 
ὀνομασία «Κέντρο μακεδονικῆς γλώσσας 
στήν Ἑλλάδα» γιατί κανείς δέν ἐνδια-
φέρεται καί κανείς δέν ἐλέγχει τό ποιοί 
βρίσκονται ἀπό πίσω, τό τί ἐκπροσω-
ποῦν καί τό τί ἐπιδιώκουν σέ βάρος τῆς 
πατρίδας μας; Τήν ἴδια ὥρα τήν ΜΚΟ 
τοῦ π. Ἀντωνίου τήν ἔχουν ξεκοκαλίσει 
μέ ἀστραπιαῖες κινήσεις Ἀρχιεπίσκοπος, 
Κυβέρνηση, ΜΜΕ, Ἐλεγκτικοί Μηχανι-
σμοί!

Εἶναι ἡ ὥρα πού δέν θά γίνει ἀνεκτή 
καμία κωλοτούμπα ἀπό τόν ὁποιονδή-
ποτε! Κύριοι τῆς Κυβέρνησης, θυμηθε[Ι-
τε ὅτι ὁ λαός τιμώρησε ὅσους σχεδίασαν, 
ἔσπρωξαν καί ἀντιδημοκρατικά ἐπέβα-
λαν τήν προδοτική Συμφωνία τῶν Πρε-
σπῶν! Ὁ ἴδιος λαός θά ξανατιμωρήσει 
ὅλους ὅσους ὀλιγωρήσουν, ἀποδεχτοῦν 
καί ἐπιβάλουν τήν συνέχιση τῆς κατα-
στροφικῆς γιά τήν πατρίδα μας συμφω-
νίας τῶν Πρεσπῶν.

Ἡ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημο-
κρατίας, ὡς πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου 
τῆς Ἐπικρατείας εἶχε δώσει τά διαπι-
στευτήριά της καί εἶχε ἀνοίξει τήν ὄρεξη 
σέ παρόμοιες ἐθνομηδενιστικές καί κα-
ταστροφικές κινήσεις! Ἡ κα Σακελλα-

ροπούλου στήν προσφυγή τῶν Παμμα-
κεδονικῶν Ἑνώσεων εἶχε ἐπισημάνει ὅτι 
δέν τήν ἐνοχλοῦν πρωτοβουλίες γιά τήν 
δῆθεν μακεδονική γλώσσα!

Τώρα ἔρχεται ἕνας Πρωτοδίκης στήν 
Φλώρινα, ὁ ὁποῖος εἴτε δέν γνωρίζει καί 
δέν ἀντιλαμβάνεται, ὁπότε εἶναι ἐπικίν-
δυνος, εἴτε γνωρίζει καί ἀντιλαμβάνε-
ται, ὁπότε πάλι εἶναι ἐπικίνδυνος γιά 
τήν πατρίδα μας καί ἀνοίγει τόν ἀσκό 
τοῦ Αἰόλου σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος. Πρίν 
ἀπό ἕναν χρόνο, τό Πρωτοδικεῖο Σερρῶν 
ἀπέρριψε μία παρόμοια ἀπαράδεκτη 
πρωτοβουλία φιλοσκοπιανῶν γιά τήν 
δῆθεν μακεδονική γλώσσα, ὁπότε τώρα 
ἀναρωτιόμαστε τί ἄλλαξε καί βγῆκε αὐτή 
ἡ ἀπαράδεκτη ἀπόφαση. Στήν Ἑλλάδα 
πρέπει νά γνωρίζουν ὅλοι ὅτι καί οἱ κρί-
νοντες πρέπει νά κρίνονται. Δέν ζητᾶμε 
ἀλλά ἀπαιτούμε οἱ Ἀνώτατοι Δικαστικοί 
τῆς χώρας νά ἀναλάβουν δράση καί νά 
ἀνατρέψουν ὁποιαδήποτε τέτοια ἀπα-
ράδεκτη πρωτοβουλία καί ἀπόφαση! 
Ἀπαιτοῦμε καί ἀναζητοῦμε ἐπιτέλους 
στό δικαστικό σύστημα τῆς χώρας νά 
βρεθεῖ ἕνας Τερτσέτης καί ἕνας Πολυ-
ζωΐδης πού νά μπορέσουν νά σηκώσουν 
ἀνάστημα σέ ὅλους τούς ἐθνοτερμίτες 
πού κατατρώγουν τήν πατρίδα μας.

Πλέον δέν ὑπάρχει καμία δικαιολο-
γία καί καμιά ἀνοχή γιά ὁποιονδήποτε 
ἐπιβάλλει ἐνεργά ἤ ἔμμεσα τόν κατακερ-
ματισμό τῆς πατρίδας μας.

Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη, εἴδαμε 
γρήγορα ἀντανακλαστικά σας στό θέμα 
τῆς ΜΚΟ τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Κόσμου. 
Ἔχετε χρέος νά πάρετε θέση ἄμεσα 
γιά τήν ὑπόθεση μέ τήν διδασκαλία τῆς 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!
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δῆθεν μακεδονικῆς γλώσσας! Ἡ σιωπή 
εἶναι πλέον συνενοχή!

κ.κ. Βουλευτές, Δήμαρχοι καί Πε-
ριφερειάρχες, ἔχετε καθῆκον νά βγεῖτε 
μπροστά καί νά πάρετε ξεκάθαρες θέ-
σεις γιά τό ζήτημα. Ἔχετε καθῆκον νά 
πιέσετε γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κα-
νονικότητας!

Νά τό βάλετε καλά στό μυαλό σας 
ὅλοι: Δέν ὑπάρχει καμία Μακεδονική 
γλώσσα, δέν ὑπάρχει καμία μακεδονική 
ἐθνότητα, δέν ὑπάρχει καμία Μακεδονία 
τοῦ βορρᾶ, τοῦ νότου, τοῦ κέντρου, τοῦ 
διαστήματος! Ἡ Μακεδονία εἶναι μία 
καί ἡ Μακεδονία αὐτή εἶναι μόνο ἑλ-
ληνική! Παράλληλα εἶναι ἀπαράδεκτη 
ὁποιαδήποτε στήριξη τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
προοπτικῆς τῶν Σκοπιανῶν.

Ὅσοι δέν γνωρίζετε ἄν ὑπάρχει μα-
κεδονική γλώσσα, μπορεῖτε νά ἐνημερω-
θεῖτε ἀπό τόν Καθηγητή κ. Μπαμπινιώ-
τη, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπαντήσει στήν ἄθλια 
αὐτή προπαγάνδα.

Ἐξάλλου, ὅποιος ἔχει ἀνησυχίες γιά 

τό μέλλον τῶν γειτόνων, μπορεῖ νά με-
τοικήσει στά Σκόπια καί νά ζήσει ἐκεῖ 
τό ψευτομακεδονικό του ὄνειρο!

Ὁ Ὕπατος Πρόεδρος Δημήτρης Φι-
λιππίδης

Ὁ Ἀντιπρόεδρος Στέλιος Κυριμλῆς
Ὁ Γενικός Γραμματέας Γιῶργος Ράδος
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνι-

κῶν Θεμάτων Δημήτρης Χατζῆς

Σημ. «Π»: 1) Σημειωτέον ὅτι ἀνάλογα 
Ψηφίσματα ἐξέδωσαν ὅλες οἱ Παμμακε-
δονικές ὀργανώσεις, ἡ «Ἑταιρεία Μακε-
δονικῶν Σπουδῶν», Χριστιανικὰ Σωμα-
τεῖα κ. ἄ.

2) Ἡ εὐχάριστη ἐξέλιξη εἶναι ὅτι ἡ 
Εἰσαγγελέας Πρωτοδικῶν Φλώρινας κ. 
Ἀναστασία Καλαϊτζῆ στίς 29.12.2022 
ἄσκησε ἀνακοπή κατά τῆς σκανδαλώ-
δους ἀπόφασης τοῦ Εἰρηνοδικείου Φλώ-
ρινας μέ τήν ὁποία ἀναγνωρίσθηκε στὶς 
27.7.2022 τὸ ψευδεπίγραφο Σκοπιανό 
Σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία «Κέντρο Μα-
κεδονικῆς Γλώσσας στήν Ἑλλάδα».

Τό market pass κρύβει μιά «σκοτεινή» 
λεπτομέρεια: τόν ἐθισμό στό ψηφιακό 
χρῆμα καί τή σταδιακή κατάργηση τῶν 
μετρητῶν!

Μέ δύο λόγια (γιά ὅσους δέν τό πα-
ρακολούθησαν), οἱ δικαιοῦχοι θά λαμβά-
νουν σέ εἰδικό ψηφιακό πορτοφόλι τά 
χρήματα πού δικαιοῦνται ἀνάλογα μέ τά 
οἰκογενειακά τους κριτήρια.

Δικαιοῦχος τῶν (π.χ.) 50 εὐρώ, θά 
μπορεῖ νά ξοδέψει τά ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
χρήματα σέ ὁποιοδήποτε σημεῖο λιανι-
κῆς μέ κωδικό στήν ἐφορία τῆς κλάσης 
τροφίμων.

Γιά νά μπορέσει τό σύστημα νά λει-
τουργήσει, ἀπαραίτητη εἶναι ἡ τεχνολο-
γία τῶν NFC, πού πρέπει νά εἶναι ἐγκα-
τεστημένη στό smartphone τοῦ δικαιού-
χου.

Γιά πρώτη φορά ἡ Ἑλληνική κοινω-
νία συστήνεται μέ τά χρήματα «εἰδικῆς 
χρήσης»!

Αὐτή ἡ «δυνατότητα» κάποια «κε-
ντρική ἀρχή ἐξουσίας», νά ἐπιτρέπει ἤ 
νά ἀπαγορεύει συγκεκριμένες δαπάνες 
τῶν πολιτῶν, εἶναι βασικό μέρος τοῦ 
σχεδιασμοῦ καί τῶν λεγόμενων «CBDCs» 
δηλαδή τῶν ψηφιακῶν νομισμάτων τῶν 

ΤΟ MARKET PASS
τοῦ κ. Ἠλία Μιχαλά
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κεντρικῶν τραπεζῶν, πού πολύ-πολύ 
σύντομα θά μποῦν στήν καθημερινότητά 
μας.

Ἡ τεχνολογία πλέον ἔφτασε στό 
σημεῖο πού κάποιοι θά τήν χρησιμο-
ποιήσουν «γιά καλό» καί κάποιοι «γιά 
κακό»... (ἔτσι συμβαίνει πάντα).

Σέ ἕνα μελλοντικό αὐταρχικό κα-
θεστώς στό «κακό» παράδειγμα, ὅταν 
τά χρήματα τῶν πολιτῶν θά εἶναι «ἄυ-
λα»καί 100% ἐλεγχόμενα ἀπό τό κράτος, 
ὁ «ἐπαναστάτης» πολίτης, θά μπορεῖ 
νά τιμωρεῖται μέ «ἐργαλείο» τά χρήματα 
ΤΟΥ...

Ἀκόμα κι ἄν ἔχει 10.000 € στό πορ-
τοφίλι του, θά μπορεῖ νά ξοδεύει ΜΟΝΟ 
σέ ὅτι τοῦ ἐπιτρέπει ἡ «ἀνώτατη ἀρχή» 
(στήν περίπτωση πού γιά κάποιο λόγο 
θέλει νά τόν «τιμωρήσει»).

Δέν ἔχω καμία ἀμφιβολία ὅτι σέ μιά 
μελλοντική πανδημία, ἄν ἤδη ἔχουν κα-
θιερωθεῖ τά CBDC’s, οἱ τότε «ἀνεμβο-
λίαστοι» θά ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν 
ὡς πιθανή ποινή, τόν ἀποκλεισμό ἀπό 

δαπάνες πού θά μποροῦν νά κάνουν μέ 
τά χρήματά τους (νά μήν ξανατονίσω τό 
«χρήματά ΤΟΥΣ»)...

Θά ἐπανέλθω γιά μιά ἀκόμη μονότο-
νη φορά, ὅτι αὐτά τά ρημάδια τά CBDC’s 
(Central Bank Digital Currencies) ΔΕΝ 
θά εἶναι μιά ἁπλή καί ἀνώδυνη ἀλλα-
γή στήν καθημερινότητά μας.

Ἡ κατάργηση τῶν ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
πού εἶναι ὁ τελικός στόχος τοῦ «CBDC 
project», δίνει σέ μιά (ἐπιεικῶς) «ἀγνώ-
στων προθέσεων» οἰκονομική ἐλίτ, τό 
δικαίωμα νά ἐλέγχει ΑΠΟΛΥΤΑ τό ση-
μαντικότερο διαθέσιμο «ἀγαθό». ΤΟ 
ΧΡΗΜΑ...

Πηγή: enromiosini.gr
Ἀρχική πηγή: facebook.
Σχόλιο τοῦ μπλόγκ tasthyras.

wordpress.com/2022/12/20/το-market-
pass: Ἄν μελετήσει κανείς προσεκτικά 
τά ἀνωτέρω ὁδηγεῖται εὔκολα στό συ-
μπέρασμα ὅτι πρόκειται γιά προπόνη-
ση τῆς κοινωνίας στό ψηφιακό νό-
μισμα καί στή σταδιακή κατάργηση 

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

πρου 30 €) 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 κα-
τωτέρω 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
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τόν 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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τῶν μετρητῶν μέ ὅ,τι αὐτό συνεπά-
γεται. Ὡστόσο ὑπάρχει καί ἡ δεύτερη 
ἐπιλογή πού εἶναι κατάθεση τοῦ ποσοῦ 
σέ τραπεζικό λογαριασμό.

Ὅποιος ἐπιλέξει τήν κατάθεση 

σέ τράπεζα, θά «τιμωρηθεῖ» μέ 20% 
ἀφαίρεση τοῦ ἀρχικοῦ ποσοῦ! Στό 
fuell pass ἔδιναν bonus γιά τό ἄυλο 
χρῆμα, τώρα τό bonus μετατράπηκε 
σέ «πρόστιμο» τῆς τάξης τοῦ 20%!

Ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί 
Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς δέν θύμιζε σέ καμ-
μία περίπτωση Ἐπίσκοπο τῶν ἡμερῶν 
μας, καθώς τό πνευματικό διαμέτρημά 
του ἦταν στά ἴχνη τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν 
καί τό ἐκκλησιολογικό φρόνημά του 
ἀνέπαυε τίς συνειδήσεις τῶν Ὀρθοδό-
ξων πιστῶν.

Ὡς Λειτουργός στό ἱερό Θυσιαστήριο 
εἶχε παροιμιώδη εὐλάβεια. Δέν θά ξεχά-
σω ποτέ τήν μαρτυρία τοῦ ἰδίου Ἐπι-
σκόπου Αἰτωλίας Κοσμᾶ, ὅταν ὡς ἱε-
ρομόναχος συλλειτούργησε μέ τόν Ὅσιο 
Ἰάκωβο τόν ἐν Εὐβοίᾳ: «Καθώς βρισκό-
μουν κάποτε ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργί-
ας μέ τόν Ἅγιο Ἰάκωβο, ἀκούγονταν τά 
φτερά τῶν Ἀγγέλων πού συμμετεῖχαν 
στό φρικτό Μυστήριο! Γιά τόν Ἅγιο Ἰά-
κωβο βέβαια, τέτοια βιώματα ἦταν καθη-
μερινό φαινόμενο».

Ἐπισκεπτόταν συχνά τό Περιβόλι 
τῆς Παναγίας μας, τό Ἅγιον Ὄρος. Τρύ-
γησε καί γεύτηκε ἀπό τό μέλι τῆς Ἡσυ-
χαστικῆς καί Κολλυβαδικῆς Παραδόσε-
ως. Ἦταν τακτικός προσκυνητής στίς 
ἀσκητικές Καλύβες καί τά Μοναστήρια 

τοῦ Ἄθωνος. Συμβουλευόταν τούς Πα-
τέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀκόμα καί ὅταν 
ἔγινε Ἐπίσκοπος καί ἐξομολογοῦνταν 
ταπεινά ὥστε νά ἔχει Καθαρό νοῦ καί 
Φώτιση Θεοῦ. Μεγάλη του ἀγάπη ἦταν 
ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, μέ τόν 
ὁποῖο εἶχε οὐσιαστική ἐπικοινωνία. Δέν 
ἄλλαξε αὐτήν τήν τακτική οὔτε ὅταν 
ἔγινε Μητροπολίτης. Ἐρχόταν πλέον ὡς 
Μητροπολίτης στό Ὄρος, γιά νά κατα-
θέτει προβλήματα καί ἐρωτήσεις στά 
πνευματικά παιδιά τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, 
καί ἐπέστρεφε ἀναπαυμένος στήν Μη-
τρόπολή του.

Ὁ μακαριστός κατά σάρκα ἀδερ-
φός του Ἀπόστολος Παπαχρῆστος 
εἶχε κάνει γνωστό τό ἑξῆς περιστατικό 
μέ τόν Ἅγιο Πορφύριο: «Μιλοῦσε ἀπό 
τό Ἡσυχαστήριο στό Μήλεσι ὁ Ἅγιος 
Πορφύριος μέ τόν τότε ἱερομόναχο Κο-
σμᾶ Παπαχρῆστο. Κάποια στιγμή, κά-
ποιος μπῆκε στό κελλί τοῦ Ἁγίου καί 
διέκοψε τήν τηλεφωνική συνομιλία. 
Τότε ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀντέδρασε 
καί εἶπε νά μήν μέ διακόπτεις, διότι μι-
λάω μέ ἕναν Ἐπίσκοπο. Ὁ πατήρ Κο-

 ¢IKAIO I EIC TON AIøNA ZøCIN  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον, 

Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ († 3.1.2022)

Ἔτσι κράτησε ἀμόλυντη τήν Ἀρχιερωσύνη του ὁ Αἰτωλίας Κοσμᾶς
μέσα στίς ἀδιάκοπες ἀντιξοότητες, καί ἀναδείχθηκε μέγας Ποιμήν τῆς Ἐκκλησίας!

τοῦ κ. Ἰωάννη Χατζηδιγενῆ, Θεολόγου
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σμᾶς τότε δέν ἀντιλήφθηκε τό γεγονός».
Καί ἦταν φυσικό ὅτι δέν ἀντιλήφθη-

κε τήν πρόρρηση τοῦ Ἁγίου Πορφυρί-
ου. Διότι ποτέ του δέν ἐπεδίωξε νά γί-
νει Δεσπότης. Δέν κινήθηκε ποτέ του μέ 
κοσμικά κίνητρα ἀνελίξεως στά ὕπατα 
ἀξιώματα.

Ἀξέχαστες οἱ στιγμές, ὅταν ἐπί 
ἡμερῶν τοῦ πρώην Μητροπολίτου Αἰτω-
λίας καί Ἀκαρνανίας Θεοκλήτου, εἶχε 
«ἀναλάβει» (φεῦ) τήν διοίκηση ὁ γνω-
στός σέ ὅλους «λαϊκοδεσπότης» Βλαχό-
πουλος, καί κατά τό δή λεγόμενον, ἔκανε 
κουμάντο τήν Μητρόπολη, λόγῳ γήρατος 
καί ἄνοιας τοῦ μακαριστοῦ Θεοκλήτου.

Ὁ ἱερομόναχος τότε Κοσμᾶς, ἐπέδει-
ξε σύνεση, ταπεινό φρόνημα καί διάκρι-
ση στήν δεινή αὐτή κατάσταση πού εἶχε 
βρεθεῖ ἡ Μητρόπολη Αἰτωλίας. Ὑπέμενε 
προσευχόμενος ὅλους τούς πειρασμούς. 
Ὅσο ὅμως ὁ ἴδιος κρυβόταν, τόσο ὁ Θεός 
τόν ἀνεδείκνυε! Καί ἔφτασε ἡ εὐλογημέ-
νη μέρα πού ἔγινε χάριτι Θεοῦ Μητρο-
πολίτης τῆς ἁγιοτόκου αὐτῆς ἐπαρχίας.

Τό κατεξοχήν θεραπευτικό ἔργο τοῦ 
Ἐπισκόπου, τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση, ὁ 
Μητροπολίτης Κοσμᾶς τήν συνέχισε μέ-
χρι καί τῆς ἀσθενείας του. Ὧρες ἀτελεί-
ωτες ἐξομολογοῦσε τό ποίμνιό του. Ἀλη-
σμόνητη θά μοῦ μείνει ἡ στιγμή, ὅταν ἕνα 
καλοκαιρινό βράδυ στό ὄντως ταπεινό 
του σπίτι στό Ἀγρίνιο, κατόπιν πολύω-
ρης ἐξομολόγησης, ὁ δείκτης τοῦ ρολο-
γιοῦ ἔδειχνε δώδεκα τά μεσάνυχτα καί 
τελείωνε ὁ τελευταῖος ἐξομολογούμενος. 
Ὁ Πατέρας τῆς Αἰτωλοακαρνανίας Κο-
σμᾶς, δέν εἶχε σκεφτεῖ τόν ἑαυτό του 
καθώς ἦταν ἀκόμα νηστικός! Ἔφαγε τό 
φαγητό του τά μεσάνυχτα καί κατόπιν 
μᾶς εἶπε ὅτι πρέπει ὁπωσδήποτε νά κά-
νουμε τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου 
καί τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, ὅσο 
κουρασμένοι κι ἄν εἴμαστε!

Ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι, βλέπουμε ὅτι 
δέν λυπήθηκε τό σαρκίο του γι’ αὐτό 
καί ἔλαβε Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἡ γῆ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας εἶδε 
ἡμέρες δόξας. Ἄξιοι καί εὐλαβεῖς Κληρι-
κοί, Μοναχοί καί Θεολόγοι ἔγιναν «Θεοῦ 
γεώργιον» (Α´ Κορ. γ´, 9).

Οἱ λόγοι, οἱ διδαχές καί τά γραπτά 
του μαρτυροῦν στό ἀκέραιο τό ἁγιο-
πνευματικό του βίωμα. Ὑπῆρξε ἑπόμε-
νος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι, πολέμιος τῆς 
παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ 
θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ. Δέν ἀπο-
δέχονταν τήν νόθευση καί παραχάραξη 
τῆς ὀρθοδόξου λειτουργικῆς βιώσεως μέ 
ἀντικανονικές καί ἀνατρεπτικές πράξεις.

Μέ ἀγωνία πνευματική, κατέθετε 
μαρτυρία ὑπέρ τῆς Παραδόσεως τῆς ἑλ-
ληνορθοδόξου Ρωμηοσύνης καί ἀντιστά-
θηκε στήν δυτικοπληξία καί τήν «εὐρω-
παϊκή προοδευτικότητα».

Ἀντί τῆς ταπεινόσχημης σιωπῆς καί 
τοῦ συμβιβασμοῦ τοῦ ὀρθολογισμοῦ μέ 
τήν Πίστη, προτίμησε τόν δρόμο τῆς θυ-
σιαστικῆς πορείας, τῆς μαρτυρίας καί 
τοῦ μαρτυρίου! 

Ἡ παγίδευση καί τό μπόλιασμα μέ 
ἀναιρετικά στοιχεῖα τῆς ἑλληνορθοδό-
ξου ταυτότητός του δέν εἶχαν θέση!

Ὁδοδεῖκτες εἶχε τούς θεοφόρους Πα-
τέρας, οἱ ὁποῖοι πορεύτηκαν τόν μαρ-
τυρικό δρόμο τῆς ἁγιωσύνης, καλῶντας 
ὅλους μας νά ἐνιστάμεθα παραδοσιακῶς 
ἐνώπιον τῶν συγχρόνων κινδύνων καί 
προκλήσεων.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, τό καύ-
χημα, ὁ πολιοῦχος καί ὁ προστάτης τῆς 
Αἰτωλοακαρνανίας, χαίρει καί ἀγάλλεται 
γιά τό ἄξιο τέκνο του τόν Μητροπολίτη 
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ, πού 
τόσο πολύ τίμησε καί ἀγάπησε, τόν Ἰσα-
πόστολο καί Ἐθναπόστολο Ἅγιο Κοσμᾶ!
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Τήν εὐχή του νά ἔχουμε.
Kαλόν Παράδεισο!

Καλό θά ἦταν νά κλείσουμε μέ λό-
γους τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Ἀπό-
σπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ἱερωσύνη» τοῦ 
ἱερομονάχου Γρηγορίου, Ἱερόν Κουτλου-
μουσιανόν Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου, Ἅγιον Ὄρος:

«Ὁ Ἐπίσκοπος ἀντιμετωπίζει τίς 
διάφορες ἀντιξοότητες μέ τήν βεβαι-
ότητα ὅτι οὐκ ἄξια τά παθήματα τοῦ 
νῦν καιροῦ πρός τήν μέλλουσαν δόξαν 
ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. Λέγει ὁ ἱε-
ρός Χρυσόστομος: “Καμμιά ἀπό τίς ἀν-
θρώπινες συμφορές δέν εἶναι συμφορά, 
παρά μόνον ἡ ἁμαρτία. Οὔτε ἡ πτωχεία, 
οὔτε ἡ ἀσθένεια, οὔτε ἡ ὕβρις, οὔτε ἡ 

προσβολή, οὔτε ἡ περιφρόνηση, οὔτε 
ὁ θάνατος, πού θεωρεῖται ἡ χειρότερη 
συμφορά. Ὅλα αὐτά, γιά ἐκείνους πού 
ἀντιμετωπίζουν τήν ζωή πνευματικά, εἶ-
ναι μόνον ὀνόματα. Ὀνόματα συμφορῶν, 
χωρίς πραγματικό περιεχόμενο”. Τούς 
λόγους αὐτούς τοῦ Ἁγίου τούς κήρυ-
ξε ἀργότερα καί μέ τήν στάση του στίς 
μαρτυρικές κακουχίες τῆς ἐξορίας. Γιά 
τόν μεγάλο αὐτό Πατέρα τῆς Ἐκκλησί-
ας ἕνα μόνο εἶναι βέβαιο: ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ πρός ἐμᾶς. Καί μία ἦταν ἡ διαρκής 
μέριμνά του: ἡ ἀγάπη του πρός τόν Χρι-
στό. Ἔτσι κράτησε ἀμόλυντη τήν Ἀρχι-
ερωσύνη του μέσα στίς ἀδιάκοπες ἀντι-
ξοότητες, καί ἀναδείχθηκε μέγας Ποιμήν 
τῆς Ἐκκλησίας».

  EK TOY CYNA•APICTú  
Τῇ 18η τοῦ Νοεμβρίου μηνός

Μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΥ, τοῦ ἐν Ἠπείρῳ,

καί ΔΑΝΙΗΛ, τοῦ ἐξ Ἰσμαηλιτῶν.

Πηγαίνοντας μία ἡμέρα νά θερίσει μέ 
τήν ἀδελφή του καί ἄλλους χριστιανούς 
ἀπό τό χωριό του, τήν Παραμυθιά τῆς 
Ἠπείρου, ὁ Ἀναστάσιος συνάντησε στόν 
δρόμο μία ὁμάδα Τούρκων καβαλάρηδων 
μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μουσά, τόν νεαρό 
γιό τοῦ Ὀθωμανοῦ διοικητῆ τῆς περιο-
χῆς. Γοητευμένος αὐτός ἀπό τήν ὀμορφιά 
τῆς ἀδελφῆς τοῦ Ἀναστασίου θέλησε νά 
τήν ἁρπάξει γιά νά τήν κάνει ἀντικείμενο 
τῶν χυδαίων ἀπολαύσεών του. Ὁ Ἀνα-
στάσιος ὅμως ὅρμησε μέ τόλμη κατά τῶν 
Τούρκων, ἀφήνοντας ἔτσι ἀρκετό χρόνο 
στήν ἀδελφή του νά διαφύγει. Κυνηγη-
μένοι ἀπό τούς χριστιανούς, ὁ Μουσά 
καί οἱ συνεργοί του πῆγαν νά παραπο-
νεθοῦν στόν πασᾶ. Αὐτός ἔβαλε νά συλ-

λάβουν τόν Ἀναστάσιο καί βλέποντας 
τό θάρρος του, ἐπιχείρησε νά τόν μετα-
στρέψει στό Ἰσλάμ. Καθώς οὔτε οἱ ἀπει-
λές, οὔτε τά κτυπήματα, οὔτε ἡ φυλακή 
δέν μπόρεσαν νά κλονίσουν τήν πίστη 
τοῦ νέου, οἱ Τοῦρκοι προσπάθησαν νά 
τόν διαφθείρουν μέ ὑποσχέσεις γιά δόξα 
καί κοσμικές τιμές, ἀλλά ματαίως.

Ὁ Μουσά, ὅμως, ἐμβρόντητος ἀπό 
τή στάση τοῦ Ἀναστασίου, θέλησε νά 
μάθει περισσότερα γιά τούτη τήν πίστη 
πού καθιστᾶ τούς χριστιανούς ἰσχυρότε-
ρους ἀπό ὅλες τίς κοσμικές δυνάμεις καί 
πῆγε κρυφά στό κελλί του. Τή στιγμή 
πού ὁ δεσμοφύλακας ἄνοιγε τήν πόρτα, 
ὁ Μουσά ἀντίκρυσε δύο νέους μέ ὄψη 
λαμπρή νά περιβάλλουν τόν φυλακισμέ-
νο καί οἱ ὁποῖοι ἔγιναν ἄφαντοι ξαφνικά 
ὅταν αὐτός μπῆκε. Στίς ἐρωτήσεις του, ὁ 
Ἀναστάσιος ἀπάντησε ὅτι ἐπρόκειτο γιά 
τούς φύλακες ἀγγέλους τῶν χριστιανῶν, 
οἱ ὁποῖοι τούς βοηθοῦν ἰδιατέρως στά 
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δεινά, πού ὑπομένουν γιά τήν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ. Τοῦ ἐξήγησε, ἐξάλλου, 
γιά ποιόν λόγο οἱ χριστιανοί μποροῦν 
καί καταφρονοῦν μέ τόση ἱλαρότητα 
τίς ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου τούτου καί 
δέχονται κάθε εἴδους μαρτύριο μέ τήν 
ἐλπίδα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Τήν ψυχή 
τότε τοῦ νέου μουσουλμάνου ἐπεσκίασε 
ἡ Χάρις καί ρίχθηκε στά πόδια τοῦ μάρ-
τυρα ζητώντας του νά γίνει χριστιανός. 
Ὁ Ἀναστάσιος ὅμως τοῦ εἶπε νά περι-
μένει, γιατί ἡ μεταστροφή του θά μπο-
ροῦσε νά ὠθήσει τόν πατέρα του νά κα-
ταδιώξει τούς χριστιανούς τῆς περιοχῆς.

Λίγες μέρες ἀργότερα (18 Νοεμβρίου 
1750), ὁ Ἀναστάσιος ἀποκεφαλίσθηκε μέ 
διαταγή τοῦ πασᾶ πού ἀγνοοῦσε ὅτι ὁ 
ἴδιος ὁ γιός του ἦταν πλέον κρυπτοχρι-
στιανός. Καθώς ἔπρεπε νά πάει γιά ἕνα 
γάμο σέ γειτονικό χωριό, ὁ Μουσά πῆγε 
νά προσκυνήσει στόν τάφο τοῦ ἁγίου 
μάρτυρα καί τοῦ δόθηκε ἡ χάρη νά δεῖ 
τόν Ἀναστάσιο νά τοῦ φανερώνεται ἐν 
μέσῳ φωτός. Ὁ ἅγιος τόν συμβούλευσε 
νά συνεχίσει τόν δρόμο του πρός τόν 
Χριστό. Ὁδηγημένος ἀπό ἕναν ἄγγελο, 
ἔφθασε στήν Πελοπόννησο, ὅπου ἐτέθη 

ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση ἑνός 
γέροντα ἀσκητῆ, ὁ ὁποῖος ὁλοκλήρωσε 
τήν μύησή του στά μυστήρια τῆς πίστε-
ως καί στόν ἀσκητικό βίο. Μετέβη κα-
τόπιν στήν Πάτρα καί πῆρε τό καράβι 
γιά τή Βενετία, γιά νά βαπτισθεῖ ἐκεῖ 
δίχως τόν φόβο τῶν Τούρκων. Ἔλαβε 
τότε τό ὄνομα Δημήτριος καί ἀναχώρησε 
γιά τήν Κέρκυρα, ὅπου ἔγινε μοναχός σέ 
ἕνα κοινοβιακό μοναστήρι μέ τό ὄνομα 
Δανιήλ. Οἱ ἀσκητικοί ἀγῶνες ὅμως δέν 
στάθηκαν ἀρκετοί γιά νά σβήσουν τή 
δίψα του γιά τόν Χριστό καί ποθώντας 
νά ὁλοκληρώσει πλήρως τή χριστιανική 
του κλήση μέ τό μαρτύριο, μετέβη στήν 
Κωνσταντινούπολη. Οἱ ἐκεῖ χριστιανοί, 
ὅμως, τόν ἀπέτρεψαν ἀπό τό νά παρα-
δοθεῖ στόν θάνατο, ἀπό τόν φόβο τῶν 
διώξεων πού θά μποροῦσαν νά ἐπακο-
λουθήσουν κατά τῶν ὑπολοίπων πι-
στῶν. Ἐπέστρεψε λοιπόν στήν Κέρκυρα 
ὅπου καί ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ, ἀφοῦ ἔκτι-
σε μία ἐκκλησία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου 
Ἀναστασίου.

Νέος Συναξαριστής τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας, Μήνας Νοέμβριος, ἐκδόσεις Ἴνδι-
κτος, Ἀθῆναι 2004, σσ. 204-205.

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Κυβερνήτης τῆς Φλόριντα:

 Ἡ πολιτική κατά τοῦ κόβιντ εἶναι 
ἰδεολογία, πού ἀγνοεῖ τά ἐπιστημο-

νικά δεδομένα.
Αὐτό ἐδήλωσε ὁ κυβερνήτης τῆς 

Φλόριντα τῶν Η.Π.Α. Ρεπουμπλικανός 
Ρόν Ντεσάντις καί συμπλήρωσε: Μᾶς 
εἶπαν ψέμα γιά τίς ἐνέσεις mRNA. Εἶ-
παν, ἄν τό κάνετε, δέν θά πάθετε covid. 
Αὐτό εἶναι ψευδές

Πηγή: tasthyras.wordpress.com/2023/ 
01/05/κυβερνήτης-της-φλόριντα

Φάουτσι στόν Εἰσαγγελέα: Ἐπανέλα-
βε 174 φορές τή φράση «δέν θυμᾶμαι»

Διαβάζουμε στό kourdistoportocali.
com/news-desk/friki-gt-pano-apo-446-
selides (6.12.2022): Πάνω ἀπό 446 σε-
λίδες μέ ἠλεκτρονικές ἐπικοινωνίες κα-
θώς καί τήν κατάθεση τοῦ Ἀμερικανοῦ 
τσάρου τῆς Ὑγείας καί συμβούλου τοῦ 
Λευκοῦ Οἴκου Tony Fauci  βρίσκονται 
πλέον στή διάθεση τοῦ κοινοῦ (δόθηκαν 
στή δημοσιότητα ἀπό τόν Γενικό Εἰσαγ-
γελέα τοῦ Missouri Eric Schmitt) προκα-

                



NOEMBPIOC - ¢EKEMBPIOC 2022

27

λώντας δραματικές ἐξελίξεις σέ ὁλόκλη-
ρο τόν πλανήτη, καθώς ἀποκαλύπτουν 
τόσο τή χρηματοδότηση τοῦ  Fauci πρός 
τόν Peter Daszak τῆς EcoHealthAlliance, 
ὅσο καί τή συγκάλυψη τῆς ὀργανωμένης 
ἐκτόξευσης τοῦ ἰοῦ ἐναντίον τῆς ἀνθρω-
πότητας γιά χάρη τῆς μεγάλης ἐπανα-
φορᾶς [=Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης].

Ἡ ἐπανάληψη τῆς φράσης «δέν θυ-
μᾶμαι» εἶναι τρομακτική στήν κατάθεση 
τοῦ Fauci. Τό εἶπε συνολικά 174 φορές!

Στό μεταξύ ἡ Ἀμερικανική Δικαιοσύ-
νη ἐλέγχει πάνω ἀπό 500.000 θανάτους 
ἐξαιτίας τῶν ἐμβολίων covid.

Τήν ἴδια στιγμή πρώην ἀντιπρόεδρος 
τῆς EcoHealthAllianz ἀποκαλύπτει μέ 
βιβλίο του ὅτι ὁ ἰός covid 19 δέν προῆλ-
θε φυσικά ἀπό πογκολίνους οὔτε πυγο-
λαμπίδες. Πρόκειται γιά ἕνα βιολογικό 
ὅπλο πού ἐκτοξεύθηκε ἐναντίον τῆς 
ἀνθρωπότητας, ὅπως ἄλλωστε ἦταν 
καί τό συμπέρασμα στό ὁποῖο κατέλη-
ξε ἡ σχετική ἐπιτροπή τοῦ [ἐπιστημονι-
κοῦ περιοδικοῦ] Lancet, ἐπικεφαλῆς τῆς 
ὁποίας ἦταν ὁ ἐπιφανὴς Ἑβραῖος καθη-
γητής Jeffrey Sachs.

Στό μεταξύ τό ἔγκριτο καί συστημι-
κό Politico ἔρχεται νά ἀποκαλύψει ὅτι 
ὁ διαβόητος Bourla τῆς Pfizer,  τόν 
ὁποῖο οἱ Ἑβραῖοι πολίτες ἀποκαλοῦ-
σαν ἐγκληματία καί διαδήλωναν ἔξω 
ἀπό τό θέατρο τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅταν 
ὁ πτυχιοῦχος Κτηνιατρικῆς ἐπικεφαλῆς 
τῆς Pfizer ἐλάμβανε βραβεῖο, ἀρνήθηκε 
γιά 2η φορά νά καταθέσει στήν ἁρμόδια 
ἐπιτροπή covid τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου 
γιά τίς δυστοπικές συμφωνίες ἀγορᾶς 
ἐμβολίων δίς εὐρώ μέ ἤδη γνωστές θα-
νάσιμες παρενέργειες, πού πέτυχε μέσα 
ἀπό προσωπικές συμφωνίες μέ τήν 
Ursula von der Leyen!

v v v

«Ἐπικίνδυνη γιά τή δημοκρατία ἡ 
ἔρευνα γιά τή διαχείριση τοῦ κόβιντ»

Αὐτό μεταφέρει ἀπό τό newspunch.
com ἡ triklopodia.gr/η-γερμανική-κυβέρ-
νηση-ισχυρίζεται-ότι (6.1.2023).

Μιά ἔρευνα γιά τή στάση τῆς κυ-
βέρνησης στήν καταστροφή τοῦ covid 
θά ἦταν ἐπικίνδυνη γιά τή δημοκρατία, 
ἰσχυρίζεται ἡ Γερμανίδα Πρόεδρος Δε-
οντολογίας καί κυβερνητική σύμβουλος 
Alena Buyx, ἡ ὁποία ὑποστήριξε ὑπο-
χρεωτικά lockdown, παραγγελίες μα-
σκῶν καί ἐμβολιασμούς κατά τή διάρ-
κεια τῆς πανδημίας.

Kαί καταλήγει τό newspunch.com: 
Αὐτό εἶναι τό ἐπίπεδο ἠθικῆς πού βλέ-
πουμε στή Γερμανία σήμερα. Θυμηθεῖτε 
πώς ἡ πρώην κομμουνιστική «Λαϊκή Δη-
μοκρατία τῆς Γερμανίας», γνωστή καί ὡς 
Ἀνατολική Γερμανία, συνήθιζε νά ἰσχυ-
ρίζεται τό ἴδιο γιά τήν ψεύτικη δημο-
κρατία τους καί κάθε πολιτική ἀντιπο-
λίτευση.

v v v

Nature: «Ἀκραία πολεμική ἐναντίον 
τῶν ἀνεμβολίαστων».

Μιά ἐπιστημονική μελέτη διεθνοῦς 
βεληνεκοῦς στό Nature ἀποκάλυψε τήν 
ἐμφάνιση φαινομένων ἔντονης ἀπαξί-
ωσης ἐναντίον ὅσων δέν προχώρησαν 
στόν ἐμβολιασμό τους ἔναντι τοῦ κορω-
νοϊοῦ, μέ τούς ἐμβολιασμένους νά βλέ-
πουν τούς μή ἐμβολιασμένους ὡς «ἀνί-
κανους, ἀναξιόπιστους», ἀκόμη καί ὡς 
«ἀκατάλληλους γιά γάμο».

Ἡ μελέτη, πού διεξήχθη μέ συμμετο-
χή 15.233 ἀτόμων ἀπό 21 κράτη, διαπί-
στωσε ὅτι τά ἐμβολιασμένα ἄτομα ἔκα-
ναν περισσότερες διακρίσεις γιά τούς μή 
ἐμβολιασμένους παρά γιά τούς πρώην 
ἐγκληματίες καί τούς τοξικομανεῖς. 
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Ἡ μελέτη, μέ ἐπικεφαλῆς τό Πανε-
πιστήμιο τοῦ Aarhus τῆς Δανίας, ἔδειξε 
ἐπίσης ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι ἔχουν γενι-
κά πιό ἔντονα ἀρνητική στάση ἀπένα-
ντι στά μή ἐμβολιασμένα ἄτομα ἀπό τό 
ἀντίστροφο.

Πηγή: enromiosini.gr (11.12.2022)

v v v

Σέ 170 ἀσθενεῖς βασίστηκε ἡ μελέτη
γιά τήν ἀποτελεσματικότητα τοῦ 

ἐμβολίου τῆς Pfizer

Ὅπως διαβάζουμε σέ ἀνάρτηση τοῦ 
enromiosini.gr (30.12.2022), τό ὁποῖο με-
ταφέρει ἄρθρο τῆς Jeyanthi Kunadhasan 
ἀπό τό περιοδικό Spectator Australia: 
«Λίγοι ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται ὅτι 
ἡ αἴτηση γιά Ἄδεια (Ἐξουσιοδότη-
ση) Ἐπείγουσας Χρήσης-Χορήγησης 
(Emergency Use Authorization - EUA) 
τοῦ ἐμβολίου Pfizer-BioNTech/BNT 
162b2 ἱκανοποιήθηκε ἐπί τῇ βάσει δε-
δομένων ἀποτελεσματικότητας μόλις γιά 
170 ἀσθενεῖς. Οἱ 162 πού ἔλαβαν εἰκονι-
κό φάρμακο (placebo) καί οἱ 8 πού τούς 
χορηγήθηκε τό ἐμβόλιο (ἐμβολιάσθη-
καν μέ τό κανονικό ἐμβόλιο) ἀποτέλε-
σαν τή βάση γιά τούς ἰσχυρισμούς περί 
95% ἀποτελεσματικότητας τοῦ σκευά-
σματος».

Οἱ 170 ἀσθενεῖς βρέθηκαν βαθιά θαμ-
μένοι μέσα σέ ἑκατοντάδες χιλιάδες σε-
λίδες, πού μποροῦσαν νά γίνουν διαθέ-
σιμες μόνο κατόπιν δικαστικῆς ἐντολῆς.

Σχόλιο «Π»: Δηλαδή ἡ λίαν βεβια-
σμένη προώθηση τοῦ «ἐμβολίου» τῆς 
Pfizer παγκοσμίως βασίσθηκε σέ μία με-
λέτη ἐπί 170 ἀσθενῶν, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 
162 πῆραν εἰκονικό φάρμακο (placebo) 
καί μόνον οἱ 8 τό «ἐμβόλιο». Βάσει αὐτῆς 
τῆς «ἔρευνας» εἶπαν ὅτι ἡ ἀποτελεσμα-
τικότητα τοῦ «ἐμβολίου» ἦταν 95%!

Σεισμός στίς ΗΠΑ ἀπό τίς ἀποκαλύ-
ψεις τοῦ Ἔλον Μάσκ

γιά τήν «φίμωση» ἐπιστημόνων

Ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο διαβάζουμε 
στό enromiosini.gr (27.12.2022): Φαίνεται 
ὅτι ὁ δισεκατομμυριοῦχος νέος ἰδιοκτή-
της τοῦ Twitter, Ἔλον Μάσκ, ἔχει βαλ-
θεῖ νά καταστρέψει τό κυρίαρχο ἀφή-
γημα καί νά ἀνοίξει τήν συζήτηση γιά 
τήν ἀπόδοση εὐθυνῶν ἀναφορικά μέ τήν 
διαχείριση τῆς πανδημίας.

Τά νέα ἀρχεῖα τοῦ Twitter [πρίν τό 
ἀγοράσει ὁ Ἔλον Μάσκ] πού δόθηκαν 
στή δημοσιότητα, φανερώνουν μιά ἐκ-
στρατεία φίμωσης ἀπό τό μέσο [Twitter] 
σέ συνεργασία μέ τήν κυβέρνηση τῶν 
ΗΠΑ, προκειμένου νά ἀπαλειφθοῦν 
ὁποιεσδήποτε ἀπόψεις δέν συμφωνοῦ-
σαν μέ τό κυρίαρχο ἀφήγημα γιά τήν 
πανδημία, τά ἐμβόλια, τά Lockdown καί 
τά περιοριστικά μέτρα, ἀκόμα καί ἄν 
αὐτές οἱ ἀπόψεις προέρχονταν ἀπό κο-
ρυφαίους ἐπιστήμονες, ἀκόμα καί καθη-
γητές τοῦ Χάρβαρντ!

Τεράστια αἴσθηση ἀλλά καί ὀργή 
προκαλοῦν οἱ ἀποκαλύψεις εἰδικά γιά 
τόν ἐμβολιασμό τῶν παιδιῶν καί τά ψεύ-
δη ἀναφορικά μέ τό ποσοστό θνησιμό-
τητας παιδιῶν λόγῳ covid.

Oἱ ἀποκαλύψεις, πού ἦρθαν πρίν 
ἀπό λίγο στήν δημοσιότητα καί τίς κοι-
νοποίησε ὁ ἴδιος ὁ Ἔλον Μάσκ ἀνα-
φέρουν ὅτι οἱ παρεμβάσεις γίνονταν μέ 
τούς ἑξῆς τρόπους: 

- Μέ τή λογοκρισία πληροφοριῶν, 
πού ἦταν ἀληθινές ἀλλά ἐνοχλητικές 
γιά τήν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ

- Μέ τήν ἀπαξίωση τῶν γιατρῶν 
καί ἄλλων εἰδικῶν, πού διαφώνησαν

- Μέ τήν καταστολή τῶν ἁπλῶν 
χρηστῶν, συμπεριλαμβανομένων ὁρι-
σμένων πού μοιράζονται τά ἐπίσημα 
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δεδομένα τοῦ CDC.

v v v

Νέα ἄσκηση-προσομοίωση γιά κατα-
στροφική πανδημία

Ὅπως πληροφορούμεθα ἀπό τό 
enromiosini.gr (13.12.2022): Νέα ἄσκη-
ση-προσομοίωση γιά τήν ἀντιμετώπιση 
καταστροφικῆς πανδημίας πραγματο-
ποίησε ὁ Bill Gates καί τό [νοσοκομεῖο]
Johns Hopkins! Ὁ τίτλος τῆς ἄσκησης 
ἦταν Catastrophic Contagion (=Κατα-
στροφική μετάδοση) καί ἔγινε στίς 23 
Ὀκτωβρίου 2022. Ἡ νέα πανδημία σύμ-
φωνα μέ τόν «προφήτη» Bill Gates θά 
προσβάλει κυρίως παιδιά καί νέους.

Σχόλιο «Π»: Αὐτοί ὡς μαθητευό-
μενοι μάγοι κάνουν τά σχέδιά τους. Νά 
δοῦμε ὅμως τί θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός ...

v v v

Κλάους Σβάμπ:
«Τό καλύτερο σύστημα διακυβέρνη-

σης εἶναι τό καθεστώς τῆς Κίνας. Εἶ-
ναι ἀποτελεσματικό. Εἶναι πρότυπο 
γιά τίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες».

Πηγή: https://www.triklopodia.gr/κλά-
ους-σβαμπ-το-καλύτερο-σύστημα-δια/ 
(26.11.2022)

v v v

Χοντρά ψέματα γιά τό Ἰσραήλ

Στήν ἐποχή τοῦ σκληροῦ lockdown, 
ὁπότε καί τό Ἰσραήλ ἦταν κλειστό, μᾶς 
λέγανε τά χρυσοπληρωμένα παπαγαλά-
κια τῶν ΜΜΕ ὅτι τό Ἰσραήλ εἶναι ἡ χώρα 
μέ τόν πιό ἐμβολιασμένο πληθυσμό.

Ὅταν ἄνοιξαν τά σύνορα (ἀρχές κα-
λοκαιριοῦ τοῦ 2022) καί πῆγαν Ἕλλη-
νες προσκυνητές στούς Ἁγίους Τόπους, 

φάνηκε τό ψέμα. Ἐξ ἄλλου ἡ ἰσραηλινή 
κυβέρνηση ἐκ τῶν πραγμάτων δέν μπο-
ροῦσε νά νομοθετήσει τόν ὑποχρεωτι-
κό ἐμβολιασμό, ἀφοῦ καί οἱ φανατικοί 
Ἑβραῖοι (αὐτοί μέ τά καπέλα καί τίς 
μποῦκλες), ἀλλά καί οἱ Ἄραβες μωαμε-
θανοί, πού ζοῦν κυρίως στά Ἱεροσόλυμα, 
ἦταν καί εἶναι ἐναντίον τοῦ «ἐμβολίου».

v v v

Κωνσταντῖνος Πουλᾶς:
«Ὁ ἰός ἦταν προσπάθεια πειραματι-
κή καί συνεργάζονταν καί Ἕλληνες»

Ὅπως ἀποκάλυψε σέ διαδικτυακό 
κανάλι ὁ Κωνσταντῖνος Πουλᾶς, καθη-
γητής Βιοχημείας στό Πανεπιστήμιο Πα-
τρῶν: «Πλέον εἶναι δεδομένο ὅτι ὁ ἰός 
ἀποτελοῦσε προσπάθεια πειραματική 
σέ συγκεκριμένο ἐργαστήριο, στό ὁποῖο 
συνεργάζονταν πολλές ὁμάδες ἀπό ὅλο 
τόν κόσμο. Δέν ἦταν μόνο Ἀμερικανοί, 
ἦταν καί Ἕλληνες. Ἦταν μιά προσπά-
θεια πού εἶχε ξεκινήσει χρόνια πρίν νά 
μελετήσουν τή συμπεριφορά κορωνοϊῶν. 
Φαίνεται πώς σέ αὐτή τήν προσπάθεια 
-ἠθελημένα ἤ μή- ὁ κορωνοϊός ἀγρίου 
τύπου ξέφυγε ἀπό τό ἐργαστήριο. Καί 
ἀφοῦ ξέφυγε ἀπό τό ἐργαστήριο, ἔγινε 
μιά προσπάθεια ἀπό τούς ἐρευνητές 
πού ἔκαναν πειράματα νά θολώσουν 
τά νερά καί μέ ἐμβληματικά γράμματα 
σέ μεγάλα περιοδικά νά μᾶς διαβεβαι-
ώσουν ὅτι εἶναι προϊόν φυσικῆς ἐξέλι-
ξης. Καί σέ αὐτό τό σημεῖο θά ξαναπῶ 
πώς βρῆκαν πρόθυμους συνεργάτες 
καί συμμάχους ἑλληνικά ἐργαστήρια, 
ἀνθρώπων πού πρωτοστατοῦν στήν 
ἀντιμετώπιση τῆς νόσου!».

Πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/ 
12/blog-post_67.html

v v v
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Παπαδάκης αὐτοφασκελώθηκε

Αἴσθηση προκάλεσε τό γεγονός ὅτι 
ὁ γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης 
τοῦ τηλεοπτικοῦ «πρωινάδικου» «Κα-
λημέρα Ἑλλάδα» παραδέχθηκε «στόν 
ἀέρα» τό λάθος του νά μπολιασθεῖ πέ-
ντε φορές καί «φασκέλωσε» τόν ἑαυτό 
του γι᾽ αὐτό. Ὅμως μ᾽ ἕνα φάσκελο ξε-
μπέρδεψε; Δέν θά πρέπει ὅσοι διαφήμι-
ζαν καί ἐκβίαζαν τόν κόσμο νά κάνει τό 
φονικό, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἐμβόλιο νά 
κληθοῦν νά λογοδοτήσουν; (βλ. εὔστοχο 
σχόλιο τοῦ μπλόγκ tasthyras.wordpress.
com/2023/01/06/ούτε-πέντε-φάσκελα

Σημ. «Π»: Τήν ἑπόμενη τοῦ φασκε-
λώματος ὁ Παπαδάκης βγῆκε καί εἶπε 
ὅτι αὐτό, πού ἔκανε, ἦταν ἕνα ἀστεῖο!

Τόσο ὑποτιμοῦν τήν νοημοσύνη τοῦ 
κόσμου!

v v v

Φροντιστήριο ἐκμαυλισμοῦ παιδιῶν - 
Μιά φασιστική ἐπιβολή τῆς «διαφο-

ρετικότητας» μέ τίς πλάτες
τοῦ διεφθαρμένου κράτους.

Μέ τόν ἀνωτέρω εὔστοχο τίτλο ὁ 
δημοσιογράφος Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
καυτηριάζει τή νέα μόδα νά διαβάζουν 
παραμύθια σέ παιδιά ὁμοφυλόφιλοι καί 
λεσβίες μέ κραυγαλέο ντύσιμο καί κιλά 
μακιγιάζ ἐπάνω τους.

Ὁ ὑπότιτλος τοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Ἀν-
δρώνη φωτίζει τό θέμα περισσότερο: 
«Ἀλήθεια ποιός τούς ἔδωσε τό δικαίω-
μα»;

Οἱ γονεῖς ἄς ἀναλάβουν τίς εὐθύνες 
τους. Ὅποιος βάζει τόν λύκο νά φυλά-
ξει τά πρόβατα, μήν καμώνεται μετά τόν 
ξαφνιασμένο, ἄν μερικά φαγωθοῦν.

Πηγή: sportime.gr/bloggers/elefterios-
andronis/frontistirio-ekmavlismou-

pedion. Βλ. καί redskywarning.blogspot.
com γιά τό πῶς ξεκίνησε τό νέο «φροῦτο» 
ἀπό τούς Ἰουδαίους τῶν Η.Π.Α.

v v v

Ἐπίσημη Ἔκθεση: Τό 97,89% τῶν 
περιστατικῶν εἰς βάρος χώρων
θρησκευτικῆς σημασίας ἔγινε
ἐναντίον ὀρθοδόξων ναῶν!

Ὅπως διαβάζουμε στό enromiosini.
gr (7.1.2023): Τήν «Ἔκθεση γιά τά Περι-
στατικά εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς 
σημασίας στήν Ἑλλάδα», πού ἔλαβαν 
χώρα κατά τό ἔτος 2021 δημοσιοποίησε 
σήμερα τό Τμῆμα Θρησκευτικῶν Ἐλευ-
θεριῶν καί Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων 
τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Ἐκπαί-
δευσης καί Διαθρησκευτικῶν Σχέσεων 
τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Συνολικά, γιά τό ἔτος 2021 καταγρά-
φηκαν τριακόσια ἑβδομήντα ὀκτώ (378) 
περιστατικά εἰς βάρος χώρων θρησκευ-
τικῆς σημασίας, κατανεμόμενα ἀνά θρή-
σκευμα ὡς ἀκολούθως:

Χριστιανισμός: τριακόσια ἑβδομήντα 
τρία (373) περιστατικά πάσης φύσεως 
(βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ἱερο-
συλίες, νεκροσυλίες, ληστεῖες, τοποθε-
τήσεις ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν καί λοι-
πές βεβηλώσεις).

Εἰδικότερα: 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: Τριακόσια 

ἑβδομήντα (370) περιστατικά, ἤτοι τό 
97,89% ἐπί τοῦ συνόλου

Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί (Γ.Ο. 
Χ.): Τρία (3) περιστατικά, ἤτοι τό 0,79% 
ἐπί τοῦ συνόλου

Ἰουδαϊσμός: τρία (3) περιστατικά 
ρατσιστικοῦ / ἀντισημιτικοῦ χαρακτήρα, 
ἤτοι τό 0,79% ἐπί τοῦ συνόλου

Μουσουλμανισμός: δύο (2) περι-
στατικά, ἤτοι τό 0,53% ἐπί τοῦ συνόλου.
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Δέν ἀναφέρθηκαν περιστατικά σέ 
βάρος χώρων ἄλλων θρησκευμάτων.

Σχόλιο «Π»: Τά πραγματικά γεγονό-
τα, λοιπόν, δείχνουν πόσο ψεύτικο εἶναι 
τό «παραμύθι» ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ρα-
τσιστές. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐμεῖς εἴμα-
στε θύματα ρατσιστικῆς βίας.

v v v

Τά παθήματα τοῦ Ν. Δένδια
στό Ἅγιον Ὄρος

Ὅπως διαβάζουμε στό https://
tasthyras.wordpress.com/2022/12/29/
το-παρασκήνιο-της-επίσκεψης-του-υπ- 
εξ/: «Μέ περιπετειώδη τρόπο, μέσα σέ 
πυκνή ὁμίχλη καί μέ μεγάλη καθυστέ-
ρηση ἔφθασε τελικά στίς Καρυές χθές 
Τετάρτη 28/12, ὁ ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι τόν ὑπο-
δέχθηκαν μόνο 12 ἀπό τά 20 μέλη τῆς 
Ἱερᾶς Κοινότητας, Ἀντιπρόσωποι τῶν 
Ἱερῶν Μονῶν. Δέν ὑπῆρξε ποτέ ῾῾σύσ-
σωμη ἡ Ἱερά Κοινότητα᾽᾽, ὅπως μετέδω-
σαν τά ΜΜΕ. Ἀντιθέτως ἦταν ἡ πρώτη 
φορά πού ἔλειπαν τόσο πολλά μονα-
στήρια ἀπό ἐπίσημη ὑποδοχή. Ἐμφανής 
ἦταν ἡ ἀπουσία τῶν ἀντιπροσώπων τῶν 
Ἱ. Μονῶν Μεγίστης Λαύρας, Ἰβήρων, 
Χιλανδαρίου, Ξηροποτάμου, Δοχειαρίου, 
Καρακάλλου, Σταυρονικήτα καί Κων-
σταμονίτου.

Μετά τίς Καρυές ἐπισκέφθηκε τίς 
γνωστές φιλοουκρανικές μονές Παντο-
κράτορος καί Ξενοφῶντος, ὅπου βέβαια 
τοῦ ἐπιφύλαξαν θερμή ὑποδοχή.

Οἱ περιπέτειες τῆς ἐπίσκεψης συνε-
χίσθηκαν καί σήμερα Πέμπτη. Τό πρωΐ 
στή Μονή Ξενοφῶντος, ὅπου διανυκτέ-
ρευσε, λιποθύμησε μέσα στήν ἐκκλησία, 
μέ ἀποτέλεσμα νά πέσει ἀπότομα στό 
δάπεδο καί νά τραυματισθεῖ στή μύτη 
καί νά σπάσει ἕνα δόντι. Κλήθηκαν 

ἐσπευσμένα οἱ γιατροί ἀπό τό Κέντρο 
Ὑγείας καί μετά τίς πρῶτες βοήθειες 
καί μιά σύντομη ἀνάπαυση, μεταφέρθη-
κε στίς Καρυές καί ἀναχώρησε μέ ἑλικό-
πτερο κατά τίς 11.30, χωρίς νά μπορέσει 
νά ὁλοκληρώσει τό πρόγραμμά του.

Ἴσως ἡ Παναγία μέσα ἀπό τό Περι-
βόλι της δίνει μέ τόν δικό της τρόπο τά 
μηνύματά της σέ ὅλους μας...».

v v v

Ποινική δίωξη στόν Παναγιώτη Δη-
μητρᾶ γιά ἐγκληματική ὀργάνωση

καί διευκόλυνση παράνομων μετανα-
στῶν.

Ὅπως διαβάζουμε στό enromiosini.
gr (22.12.2022): Ἡ εἰσαγγελία τῆς Κῶ 
ἄσκησε ποινική δίωξη σέ βάρος τοῦ Πα-
ναγιώτη Δημητρᾶ, διευθυντῆ τοῦ «Ἑλλη-
νικοῦ Παρατηρητηρίου Συμφωνιῶν τοῦ 
Ἐλσίνκι» (ΕΠΣΕ), γιά ἐγκληματική ὀργά-
νωση καί διευκόλυνση μεταναστῶν. Πα-
ράλληλα ἀσκήθηκε δίωξη σέ βάρος τοῦ 
Τόμι Ὄλσεν, ἱδρυτῆ καί διευθυντῆ τῆς 
ὀργάνωσης Aegean Boat Report.

Tόσο ὁ κ. Δημητρᾶς ὅσο καί ὁ κ. 
Ὄλσεν κατηγοροῦνται γιά «συγκρότηση 
ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης μέ σκοπό νά 
παραλαμβάνει στοιχεῖα πολιτῶν τρίτων 
χωρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιχειροῦν παράνομη 
εἴσοδο στήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά 
διευκολύνει τήν παράνομη εἴσοδο καί 
διαμονή αὐτῶν, ἀποστέλλοντας στίς ἀρ-
χές τά πλήρη στοιχεῖα τους καί τό ἀκρι-
βές σημεῖο ἐντοπισμοῦ τους στή χώρα, 
προκειμένου οἱ τελευταῖοι νά ὑπαχθοῦν 
στίς διαδικασίες ἀσύλου».

Καί ὅλα αὐτά μέ τήν ἐπιβαρυντική 
περίπτωση τῆς τέλεσης αὐτῶν τῶν ἀδι-
κημάτων «κατ᾽ ἐπάγγελμα, καθώς ἀπό 
τήν ὑποδομή πού ἔχει δημιουργήσει (δη-
λαδή τή λειτουργία τῆς ὀργάνωσης Ἑλ-
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ληνικὸ Παρατηρητήριο Συμφωνιῶν τοῦ 
Ἐλσίνκι) προκύπτει πρόθεση ἐπανει-
λημμένης τέλεσης τῆς πράξης καί πορι-
σμός εἰσοδήματος».

Σημ. «Π»: Ἀπό τόν τύπο τῆς 13.1.2023 
(efsyn.gr) μαθαίνουμε ὅτι ἡ δίωξη εἶχε 
ἀσκηθεῖ πρό πενταετίας καί τώρα ξεκί-
νησε ἡ δίκη.

Νά προσθέσουμε ὅτι ἡ ποινική δίω-
ξη ἐναντίον τοῦ Παν. Δημητρᾶ ἀσκήθηκε 
μετά ἀπό σχετική ἀναφορά τοῦ Λιμενι-
κοῦ Σώματος.

Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Παν. Δημητρᾶς 
ἀπό τότε πού ἐδημιούργησε τή βαρύ-
γδουπη ΜΚΟ του, ἄσκησε, ὅπως δια-
βάζουμε σέ Ἀνακοίνωση τῆς Π.Γ. τοῦ 
Ε.Π.Α.Μ., πάνω ἀπό πέντε χιλιάδες μη-

νύσεις (!) ἐναντίον προσώπων καί ὀργα-
νώσεων πού ἤθελε νά πλήξει. Νά θυμί-
σουμε ὅτι ἕνας ἀπό τούς στόχους, πού 
ἤθελαν νά πλήξουν οἱ σέκτες, ἦταν καί 
ὁ μακαριστός π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπου-
λος († 1996), ὑπεύθυνος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ποιμαντική ἀντιμε-
τώπιση τῆς δράσεως τῶν νέων αἱρέσε-
ων ἤ σεκτῶν. Ἡ ἔρευνα τότε (1995-1996) 
τοῦ ἀντιεισαγγελέα Πρωτοδικῶν κ. Ἰω-
άννη Ἀγγελῆ εἶχε φέρει στό φῶς τή συ-
νεργασία τῆς Σαηεντολογίας, τοῦ σούφι 
Τάκι (sic) Ἀλεξίου, τοῦ δημοσιογράφου 
Βασίλη Ραφαηλίδη, τοῦ Παναγιώτη Δη-
μητρᾶ κ.ἄ. γιά νά πλήξουν τόν π. Ἀντ. 
Ἀλεβιζόπουλο καί δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου 
νά πλήξουν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
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