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T

ό παρόν σημείωμα θά μποροῦσε
νά θεωρηθεῖ ἐκ περισσοῦ, ἐπειδή
ὅλα, ὅσα θέλαμε νά ποῦμε σ᾽ αὐτό, τά
λέγει πολύ καλύτερα καί μέ τό κύρος,
πού ἔχει –φύσει καί θέσει– ὁ Σεβαστός
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος
(ὑπογράφει ὡς Γρηγόριος Ἀρχιπελαγίτης).
Θά διαβάσετε στό τεῦχος αὐτό δύο
θαρραλέα πρόσφατα κείμενά του. Τό ἕνα
ὁμιλεῖ γιά τήν συντελουμένη προδοσία
μέσῳ τῆς λαθρομετανάστευσης. Τό ἄλλο

βάζει τόν δάκτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν
ἥλων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παθολογίας,
ἡ ὁποία ἔχει ὡς βασικό σύμπτωμά της τήν
ἀφωνία καί ἀλαλία τῆς συντριπτικῆς
–δυστυχῶς– πλειονοψηφίας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὡς γνωστόν
ὑπάρχουν λαμπρές ἐξαιρέσεις, οἱ ὁποῖες
ὅμως ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα.
Μακάρι νά βρεθοῦν καί ἄλλοι ἐπώνυμοι μέ καλή «τρέλλα», ὅπως ὁ Ἡγούμενος
τοῦ Δοχειαρίου, οἱ ὁποῖοι θά τολμήσουν
νά βροντοφωνάξουν αὐτά, πού πολλοί
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ψιθυρίζουν στίς κατ᾽ ἰδίαν συζητήσεις,
ἀλλά μέχρις ἐκεῖ.
Τό βασικό θέμα, μέ τό ὁποῖο καταπιάνεται αὐτή ἡ Παρακαταθήκη εἶναι τό
«νέο φροῦτο» τῆς «Θεματικῆς Ἑβδομάδας»,
τό ὁποῖο μᾶς σερβίρει τό Ὑπουργεῖο Ἀναιδείας καί Ἀηδίας. Ἔτσι θά ταίριαζε
νά ὀνομασθεῖ, καί ὄχι Παιδείας, ἀφοῦ
ἔφθασε νά διαφημίζει τήν βδελυκτή
ὁμοφυλοφιλία στά παιδάκια μας τοῦ
Γυμνασίου!
Ἡ «Θεματική» (ἤ καλύτερα Ἐμετική
Ἑβδομάδα) θά γίνει ὁπωσδήποτε (!) καί
ἡ παρακολούθησή της ἀπό τούς μαθητές
θά εἶναι ὑποχρεωτική, δήλωσε πρός ἐκφοβισμό ὁ «μειλίχιος» ὑπουργός Κώστας
Γαβρόγλου, ὁ ὁποῖος γκρεμίζει πιό ἀποτελεσματικά ἀπό τόν «ἐπιθετικό» Νίκο
Φίλη. Παρά τίς ἀντιδράσεις ἀπό γονεῖς καί
καθηγητές, ὁ ὑπουργός «δέν κάνει πίσω».
Σημασία ἔχει καί ἡ σημειολογία καί ἡ
χρονική συγκυρία. Ὁ κ. «μειλίχιος» λίγες
ἡμέρες πρίν ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ παρακολούθηση τῆς ἐμετικῆς ἑβδομάδας εἶναι
ὑποχρεωτική, εἶχε πεῖ ὅτι ἡ παρουσία
τῶν μαθητῶν γιά τή σχολική ἑορτή τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν δέν εἶναι ὑποχρεωτική.
Ὁ κ. «μειλίχιος» μάλιστα ἔστειλε καί
ἐπιστολή στήν Ἱερά Σύνοδο, γιά νά
πεῖ στούς Ἀρχιερεῖς ὅτι κακῶς κάποιοι
‒μεταξύ αὐτῶν καί ἐπίσκοποι (ἄξιοι τῆς
ἀποστολῆς των, συμπληρώνουμε ἐμεῖς)‒
θορυβήθηκαν μέ τήν «θεματική ἑβδομάδα»,
ἡ ὁποία δέν θά ἔχει τίποτε κακό.
Καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀντί νά τοῦ ἐπιστρέψει ὡς ἀπαράδεκτο τό ἔγγραφο,
τό προώθησε σέ ὅλους τούς ἀρχιερεῖς,
πρός ἐνημέρωσίν τους!
Οἱ ἀποδομητές, πού ἔχουμε τώρα στό
κεφάλι μας, καί οἱ ἄλλοι, πού εἴχαμε πρίν
ἀπ᾽ αὐτούς, γνωρίζουν τήν τεράστια δύναμη, πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία, ἄν θελήσει
νά κουνήσει τό δακτυλάκι της. Μόνο πού
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ὁ γίγαντας μᾶλλον κοιμᾶται!
Ἐάν ἡ Σύνοδος σιωπήσει ‒ὅπως
καί σιωπᾶ ὡς σῶμα, μέχρι στιγμῆς‒ καί
δέν ἀντιδράσει δυναμικά στό ἐπαπειλούμενο ἔγκλημα τῆς ἐξωθήσεως τῶν
παιδιῶν μας στή διαφθορά καί στή
διαστροφή ‒μέ προαγωγό τήν ἴδια τήν
Πολιτεία (!)‒ τότε πότε θά ἀντιδράσει;
Θά ρωτήσει κανείς: «Πῶς νά ἀντιδράσει;» Ἀπαντοῦμε: Ὑπάρχουν πολλοί
τρόποι. Ἕνας εἶναι νά καταστήσει σαφές
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν κυβέρνηση ὅτι θά
σταματήσει κάθε ἐπικοινωνία μέ τόν ὑπουργό Γαβρόγλου καί τήν κυβέρνηση, ἄν
ἐπιμείνουν σ᾽ αὐτά τά «ρεζιλίκια».
Οἱ γκρεμιστάδες, πού ἔχουμε ἀπέναντί
μας, δοκιμάζουν τίς ἀντοχές μας. Ἐάν
ἐμεῖς εἴμαστε ψοφοδεεῖς, αὐτοί ἀποθρασύνονται καί προχωροῦν. Ἡ ὁμοφυλοφιλική
κοινότητα συνεχάρη τόν ὑπουργό γιά
τήν πρωτουβουλία του αὐτή (24.1.2017)
καί παράλληλα ζήτησε νά ἐνταχθεῖ στό
σχολικό πρόγραμμα ἡ ἐνημέρωση γιά τίς
«ἔμφυλες [καλύτερα ἔκ-φυλες] ταυτότητες» καί γιά τήν «ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων
στερεοτύπων». Δηλαδή ὄχι μία ἑβδομάδα
στό Γυμνάσιο ἀλλά ὅλο τόν χρόνο καί στό
Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο καί στό Λύκειο. Καί γιά ὅσους δέν ἔχουν καταλάβει,
τά «ἔμφυλα στερεότυπα», πού πρέπει
νά ἀποδομηθοῦν (γκρεμισθοῦν), εἶναι
ἡ ἀντίληψη τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώπων, ὅτι οἰκογένεια σημαίνει: ἄνδρας,
γυναίκα καί παιδιά. Αὐτό πρέπει νά
γκρεμισθεῖ καί νά υἱοθετηθεῖ ἡ ἄποψη
ὅτι οἰκογένεια εἶναι καί δύο γυναῖκες (λεσβίες) μαζί ἤ δύο ἄνδρες (ὁμοφυλόφιλοι)
μαζί! Δηλαδή, πλήρης ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης φυσιολογίας καί ὀντολογίας.
Μάλιστα ἡ ἑπόμενη νομοθετική ρύθμιση θά εἶναι, αὐτοί καί αὐτές νά μποροῦν
νά υἱοθετοῦν καί παιδιά, τά ὁποῖα θά
εἶναι καί τά μεγάλα θύματα.
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Τά ζαγάρια ὅταν τά σκιάξεις κάνουν
πίσω, διαφορετικά ‒ἄν τά φοβηθεῖς‒ σέ
παίρνουν φαλάγγι.
Ζητῆστε ἐγγράφως καί μέ ἐπιμονή
τήν ἀπαλλαγή τῶν παιδιῶν σας ἀπό
τό «μάθημα» διαφήμισης τοῦ «κουσουριοῦ», ὅπως τό ἔλεγε καί ὁ μακαρίτης
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ταράξτε τους στίς μηνύσεις· χρησιμοποιῆστε
κάθε νόμιμο μέσο. Στεῖλτε τους καί τό

μήνυμα τοῦ «μαυρίσματος» στίς προσεχεῖς ἐκλογές. Αὐτό τό τελευταῖο θά
εἶναι ἴσως καί τό πιό ἀποτελεσματικό γιά
τούς σημερινούς, χθεσινούς καί αὐριανούς «σωτῆρες» μας, πού συνευδοκοῦν
μέ τά σημερινά ρεζιλίκια ἤ «ποιοῦν τήν
νῆσσαν», γιά νά τά συνεχίσουν καί αὐτοί,
ὅταν πάρουν στά χέρια τους τήν ἐξουσία.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ,
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΦΥΓΑΔΕΥΟΝΤΑΙ Η ΑΧΛΥΣ, ΤΑ ΝΕΦΗ ΚΑΙ Η ΒΑΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΤΗΛΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΖΟΦΕΡΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ*
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Ὑπεράγαθε Λόγε, σὺν τῷ Πατρί καὶ τῷ Πνεύματι, κτίσας τὰ ὁρατά, ὁμοῦ καὶ ἀόρατα, ἐν ἀρρήτῳ σοφίᾳ σου, τῆς φαιδρᾶς Νηστείας,  καιρὸν διανύσασθαι, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ,
εὐδόκησον εὔσπλαγχνε,   λύων τὴν
ἀπάτην, τῆς πικρᾶς ἁμαρτίας, παρέχων κατάνυξιν, καὶ   ἰάσεων δάκρυα,
καὶ πταισμάτων συγχώρησιν, ἵνα
ἀδιστάκτῳ ψυχῇ,   ἐν προθύμῳ τῷ
πνεύματι νηστεύοντες, σὺν ἀγγέλοις
ὑμνοῦμεν τὸ κράτος σου»
(Κατανυκτικός ὕμνος Τυρινῆς Ἑβδομάδος)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Ἄς εἶναι εὐλογημένη, εἰρηνική, καρποφόρα καί εὔδρομη ἡ ἱερά περίοδος
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Ὁ ἐπίκαιρος ὕμνος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου, τόν ὁποῖο ἐπροτάξαμε, προαναγγέλλει τόν καιρόν τῆς χαρμόσυνης Νηστείας καί μᾶς προετοιμάζει νά τήν ὑποδεχθοῦμε καί νά τήν διανύσουμε εἰρηνικά.
Προσδιορίζει τόν στόχο μας καί τά ἱερά
πνευματικά ἐφόδια, τά ὁποῖα πρέπει νά
ἔχωμε εἰς τήν ἀγωνιστική μας αὐτή πορεία.
Ἄς προσέξωμε τήν μετάφρασι αὐτοῦ
τοῦ θεσπεσίου ὕμνου διά τόν πνευματικό στηριγμό μας: «Ὑπεράγαθε Λόγε,

* Ποιμαντορική ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ ἐπί τῇ ἀρχῇ
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
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πού μαζί μέ τόν Θεόν Πατέρα καί τό
Ἅγιον Πνεῦμα ἔκτισες τά ὁρατά μαζί
καί τά ἀόρατα μέ τήν ἀπερίγραπτη
σοφία σου, εὐδόκησε τῆς χαρωπῆς
νηστείας ὁ καιρός νά φθάση στό τέλος μέ εἰρήνη βαθειά, λύνοντας τήν
ἀπάτη τῆς πικρῆς ἁμαρτίας, δίνοντάς μας κατάνυξι καί δάκρυα θεραπείας καί συγχώρησι ἁμαρτημάτων,
ὥστε μέ ἀδίστακτη ψυχή καί μέ πρόθυμο τό πνεῦμα νηστεύοντας, μαζί μέ
τούς ἀγγέλους νά ὑμνοῦμε τήν παντοδυναμία σου».
Ἄν παρατηρήσωμε σωστά, θά ἰδοῦμε
στόν ἐξαίσιο αὐτό ὕμνο τόν ὁδικό πνευματικό χάρτη τῆς ἁγίας αὐτῆς νηστίμου
περιόδου.
Κατ’ ἀρχήν ἐπικαλούμεθα τήν θεία
δύναμι καί τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου
Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, τοῦ Πατρός καί
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ἀφοῦ ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ἐδήλωσε ὅτι : «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε
ποιεῖν οὐδέν» καί ὁ θεῖος Ἀπόστολος
Παῦλος ἔλεγε : «πάντα ἰσχύω ἐν τῷ
ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ». Ἀπό Θεοῦ
ἀρχόμεθα καί μέ τήν Θεία του εὐδοκία
καί χάρι φθάνουμε στό τέλος τοῦ χαροποιοῦ καιροῦ τῆς Νηστείας.
Αὐτή, ὅμως, ἡ εὐλογημένη πορεία
ἐνδείκνυται νά πραγματοποιῆται μέ βαθεῖα εἰρήνη, μέ ἐσωτερική καί πνευματική γαλήνη, μέ τήν παρουσία καί ἐνοίκησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μακρυά ἀπό
ταραχές, θυμό, ὀργή καί ψυχικές ἀναστατώσεις.
Αὐτή ἡ εἰρηνική πνευματική κατάστασις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου συμβάλλει καταλυτικά διά τήν διάλυσι καί
τήν ἐξαφάνισι τῆς ἀπάτης τῆς πικρῆς
καί ψυχοφθόρου ἁμαρτίας. Ὅπου ὑπάρχει καί ἐνεργεῖ τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἀπό
ἐκεῖ φυγαδεύονται ἡ ἀχλύς, τά νέφη καί
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ἡ βαρειά καί ἀπατηλή ἀτμόσφαιρα τῆς
ζοφερᾶς ἁμαρτίας μέ ὅλα τά ἐπακόλουθά της. Στόν σωτήριο καιρό τῆς φωτοφόρου Νηστείας, ἐνῷ καταπολεμεῖται
ἡ πικρή ἁμαρτία, μᾶς δίδονται ὡς θεῖο
δῶρο ἡ κατάνυξις καί τά θεραπευτικά δάκρυα τῆς μετανοίας.
Τήν κατάνυξι τήν προξενεῖ τό πνευματικό νυστέρι τῆς μετανοίας, τό ὁποῖο
κατανύσσει, κατατρυπᾶ μέ τόν λυτρωτικό πόνο τήν ἁμαρτωλή καρδιά οὕτως,
ὥστε νά ἀποβάλη τό δηλητήριο τῆς ἐφάμαρτης ἡδονῆς, νά ἀποπτύση τήν φθοροποιό καί θανατηφόρο ἁμαρτία καί νά
ἰατρευθῆ μέ τά θεραπευτικά δάκρυα τῆς
ψυχικῆς ἀνανήψεως. Τά ἰαματικά αὐτά
δάκρυα καθαρίζουν τόν πιστό καί ἀποπλύνουν τόν ρύπον τῆς ψυχῆς του. Συντελοῦν στόν φωτισμό τοῦ νοῦ καί τήν
ἀναγέννησι καί ἀνακαίνισι τῆς καρδίας
καί τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Καί παράλληλα χαρίζεται στόν πιστό δοῦλο τοῦ Θεοῦ
ἡ συγχώρησις τῶν ἁμαρτημάτων διά τοῦ
Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καί
Ἐξομολογήσεως.
Ἀποτέλεσμα ὅλης αὐτῆς τῆς ἀνακαινιστικῆς ψυχικῆς διεργασίας εἶναι ἡ
ἐπίτευξις τῆς ἀληθινῆς νηστείας, πού εἶναι «ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους
καί ἐπιορκίας». Ἡ ἀληθινή νηστεία γίνεται μέ ἀδίστακτη ψυχή καί μέ πρόθυμο πνεῦμα, ὅπως μᾶς εἶπε ὁ ἱερός ὑμνῳδός, καί μᾶς δίδει τήν δυνατότητα καί
τάς προϋποθέσεις νά ὑμνοῦμε καί νά
μεγαλύνωμε μέ τούς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ
τήν θεία Του παντοδυναμία.
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς
Νηστείας ἀγῶνα». Ἰδού τό θεῖο προ-
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σκλητήριο καί τό προκείμενο ἀγωνιστικό σκάμμα. Τό οὐράνιο κάλεσμα εἶναι
νά εἰσέλθωμε σ’ αὐτό τό πνευματικό
στάδιο «τῶν φωτοποιῶν νηστειῶν» μέ
προθυμία καί ἔνθεο ζῆλο, μέ πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη, μέ μετάνοια καί
ἐξομολόγησι καρδίας, μέ ὑπομονή καί
καρτερία, μέ δάκρυα καί ἱερή κατάνυξι.
Εἴθε ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά
τῶν Θεοπειθῶν Πρεσβειῶν τῆς Μεγαλόχαρης τῶν Μυρτιδίων, τῆς Προστάτιδος,
Ἐφόρου καί Πολιούχου μας Παναγίας
τῆς Μυρτιδιώτισσας καί τῶν Τοπικῶν

Προστατῶν Ἁγίων μας Ὁσίου Θεοδώρου, Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Ἐλέσης,
τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου τοῦ νέου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Μύρωνος τοῦ θαυματουργοῦ, Προστάτου καί Πολιούχου τῶν Ἀντικυθήρων,
νά μᾶς ἐπισκιάζη, νά μᾶς φωτίζη καί νά
μᾶς ἐνδυναμώνη ὅλους στά ἱερά ἀγωνίσματα τῆς Νηστείας καί τά ἀποτελέσματά της νά εἶναι σωτήρια καί εὐεργετικά
γιά ὅλους μας.
Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους
Ὁ Θεός, ὅταν δημιούργησε τόν αἰσθητό
παράδεισο, οὔτε στήν Εὐρώπη τόν ἔστησε,
οὔτε στήν Ἀμερική, ἀλλά στήν Ἀνατολία.
Πῶς σήμερα ἀπό τήν πάμπλουτη αὐτή
χώρα ἔχουμε πρόσφυγες στήν Ἑλλαδίτσα;
Καί αὐτό φαίνεται μέ μιά ματιά πού τούς
ρίχνεις. Κινητά τῆς τελευταίας τεχνολογίας,
ἡ χανούμισσα κολάν παντελόνι, τσεμπέρι
καί τσιγάρο. Δυστυχῶς στήν ἐποχή τοῦ
Μωάμεθ δέν ὑπῆρχε τό μακιγιάρισμα, γιά
νά τό ἀπαγορεύση, καί σήμερα καλοφροντισμένες ἐμφανίζονται στόν χῶρο μας.
Περισσότερο ἀπό ἑξακόσια χρόνια οἱ
πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν νά διώξουν
τόν μουσουλμανισμό καί νά διώξουν τά
τζαμιά. Καί σήμερα πλησιάζει ὁ καιρός
πού θά εἶναι περισσότεροι οἱ μουσουλμάνοι στήν χώρα μας ἀπό τούς ὀρθόδοξους
χριστιανούς.
Ἀπό αἰῶνες ὁ Θεός μοίρασε τά ἔθνη
καί στό καθένα ἔδωσε τό κομμάτι του. Δέν

πάω στήν πατρίδα τους νά τούς πολεμήσω, ἀλλά δέν τούς θέλω στήν χώρα μου.
Δέν εἶναι σωβινισμός αὐτό. Οἱ καμπάνες
κάνουν ἠχορρύπανση· ὁ χότζας πού σέ
λίγο θά φωνάζη στά τζαμιά τρεῖς φορές
τήν ἡμέρα δέν θά ἐνοχλῆ; Μισοῦν τήν
πίστη μας, μισοῦν τόν Σταυρό, τόν
Χριστό καί τήν Παναγία.
Καί δυστυχῶς κινοῦνται ἐπίσκοποι καί
ἀρχιεπίσκοποι πρός τίς σκηνές τους, βγάζοντας τό ἐγκόλπιο καί τόν Σταυρό, γιά
νά μήν ἐρεθίζουν τά τέκνα τοῦ Μωάμεθ!
Καί σιγά-σιγά, οἱ σκηνές γίνονται πελώρια ξενοδοχεῖα καί οἰκοδομές πού ἁρπάζουν οἱ τράπεζες ἀπό τούς δύστυχους
Ἕλληνες.
Αὐτοί πού κυβερνοῦν καί τούς κουβάλησαν ἐδῶ μέ τίς δυνάμεις τοῦ σκότους
δέν ρίχνουν μιά ματιά στά συσσίτια καί
στά ἄστεγα καί ταλαίπωρα παιδιά τῆς
Ἑλλάδος; Καί τό πιό σπουδαῖο ἀπ᾽ ὅλα,
5
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στά ἄνεργα παιδιά, πού τά πιό γερά μυαλά
φεύγουν πρός δυσμάς, γιά νά ἐπιβιώσουν;
Εἶπε ὁ Χριστός ἀγάπη, ἀλλά εἶπε καί
τό κάθε ἔθνος στά ὅριά του καί νά μήν
εἰσέρχεται στό ἄλλο ἔθνος. Ἡ μίξη τῶν
Ἑλλήνων μέ τούς μουσουλμάνους, πού δέν
ἔχουν ἱερό καί ὅσιο, πού δέν ἔχουν καμιά
ἠθική, ἀλλά ὅλα εἶναι ἀπόλαυση, δέν θά
τοῦ ἀλλάξη τό ἦθος καί τό ὕφος καί τήν
ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τόπου;
Βρέ, δέν ἀκοῦτε πού τρίζουν τά κόκκαλα τῶν προγόνων μας; Δέν φτάνουν
στά αὐτιά σας τά βογγητά καί οἱ καημοί
τῶν προγόνων μας στό παιδομάζωμα; Αὐτό
εἶναι ἕνας καινούργιος τρόπος παιδομαζώματος, μίξεως καί συγχύσεως. Ἀπό
τούς ἀπογόνους τοῦ Ἰσλάμ καταστράφηκε
ὅλη ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί ἡ
Ρωμιοσύνη ἀφανίστηκε. Δυό μεγάλους
ἐχθρούς συνάντησε στόν δρόμο της
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τόν παπισμό
καί τόν ἰσλαμισμό. Καί αὐτοί σήμερα
σφιχταγκαλιάζονται γιά νά κατασβέσουν
τήν λαμπάδα τοῦ κόσμου, πού εἶναι ἡ
Ἑλλάδα. Ἀφῆστε τίς «φιλανθρωπίες» καί
ἐλᾶτε στά συγκαλά σας. Ἐάν τούς προγόνους μας ἔκαψαν, ἔσφαξαν, τηγάνισαν,
ἐμᾶς γιατί θά μᾶς φερθοῦν καλύτερα;
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Ἐπειδή τούς δεχθήκαμε στήν χώρα μας;
Φαινόμενο μεγάλης παράνοιας ὑπάρχει
σ᾽ αὐτήν τήν μικρή χώρα. Χρόνια τώρα
δεχόμαστε ἀπειλές ἀπ᾽ τό Ἰσλάμ. Ποῦ
θά πᾶς; Ποῦ θά περπατήσης καί δέν θά
κλάψης; Οἱ πρόσφυγες πού ἦρθαν ἀπ᾽
τήν Μικρά Ἀσία καί τόν Πόντο ἦρθαν
ξυπόλητοι, γυμνοί, πεινασμένοι, ἀκρωτηριασμένοι. Αὐτοί δέν εἶναι πρόσφυγες,
εἶναι κατακτητές, εἶναι οἱ ρώθωνες τοῦ
διαβόλου.
«Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα τί ἐγκατέλιπές μας;»
Ξωμάντρι τοῦ διαβόλου κατήντησε ἡ
Ἑλλάδα καί κάθε ἄθεος καί ἀντίχριστος
καί διεφθαρμένος βρίσκει καταφύγιο στήν
χώρα αὐτή τῶν μαρτύρων καί τῶν Ἁγίων.
Ὑπάρχει λύσσα καταστροφῆς αὐτοῦ τοῦ
πανάρχαιου λαοῦ πού λέγεται Ἑλληνισμός
καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ποιός θά ἀπαντήξη
τό κακό; Οἱ ἄθεοι κρατοῦντες ἤ ὁ πάπας
πού ἔχει γίνει –ἀλλοίμονο– τό μεγάλο
προσκύνημα τῶν ὀρθοδόξων; Δυστυχῶς,
ὅπως καταντήσαμε, καί ὄστια θά φᾶμε
καί κοράνι θά κρατᾶμε.
Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΗΠΟΤΑΦΕΙΟΝ*
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γρηγορίου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους
Διάβασα στὸ Γεροντικό, ἕνα ἀπὸ τὰ
πιὸ ἀρχαῖα βιβλία τοῦ μοναχικοῦ θεσμοῦ,
ὅτι ὁ ἀββᾶς Μακάριος περπάτησε μέρες

καὶ μέρες μέσα στὴν ἔρημο, γιὰ νὰ βρῆ τὸ
κηποταφεῖο τοῦ Ἰαννῆ καὶ τοῦ Ἰαμβρῆ. Κι
ἐγὼ χρόνια τώρα ψάχνω μὲ τὸν νοῦ μου

* Μέ πολλή χαρά δημοσιεύουμε τό κείμενο τοῦ Σεβαστοῦ Γέροντος καί τόν εὐχαριστοῦμε.
Εὐχόμεθα νά εἶναι γιά ὅλους μας, κληρικούς, μοναχούς καί πιστούς λαϊκούς ἕνα ἀφυπνιστικό
σάλπισμα γιά ἀγῶνα πνευματικό καί ἐθνικό.
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νὰ βρῶ τὸ μεγαλύτερο νεκροταφεῖο τοῦ
κόσμου. Εἶναι στὴν πολυάνθρωπη Ρωσσία;
Εἶναι στοὺς ἀρχαίους λαοὺς τῆς Ἀνατολῆς; Εἶναι στὴν εὐδαίμονα Ἀμερική; Καὶ
μετὰ ἀπὸ πολλοὺς συλλογισμούς, καλοὺς
καὶ κακούς, κατέληξα σὲ ἕνα πολὺ πικρὸ
συμπέρασμα. Εἶναι, μὴ τρομάξετε, οἱ ἐπίσκοποί μας στὴν Ἑλλάδα!
Χαλάει ὁ κόσμος, γκρεμίζονται τὰ πάντα (ἀκόμη καὶ εὐκτήριοι οἶκοι Ἰεχωβάδων
καὶ δαιμονολατρῶν γίνονται μὲ τὶς εὐλογίες
τῶν κρατούντων!)· οὔτε μιλιὰ οὔτε λαλιά.
Κατήντησαν σὰν τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν·
μήτε βλέπουσι μήτε ἀκούουσι μήτε λαλοῦσι!
Οἱ τάφοι τῶν μαρτύρων καὶ τῶν ὁσίων πάντα λαλοῦν, θαυματουργοῦν, πληροφοροῦν,
εὐωδιάζουν. Ἔχουμε σήμερα, δυστυχῶς,
στὴν Ἐκκλησία ἕνα ζωντανὸ κοιμητήριο, ὅπου οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπερδύναμη στὸν
κόσμο. Τὰ πολιτεύματα ὅλα θὰ καταστραφοῦν, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία ποτέ.
Λαλῆστε. Μιλῆστε. Φωνάξτε! Κουραστήκαμε νὰ περιμένουμε. Χαθήκαμε μέσα στὴν σιωπή σας. Σαχάρα ἡ Ἐκκλησία;
Οὔτε βότανο φυτρώνει οὔτε ὀσμὴ εὐωδιᾶς
ὑπάρχει. Ἀναμένουμε ὁμολογία καὶ λόγο
ἀφυπνιστικό. Ζητοῦμε τὰ θεϊκὰ σημεῖα τοῦ
ὄρους Σινᾶ. Θεοφανία ζητοῦμε. Μόνον ἡ
Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ μᾶς τὴν δώση.
Ὁ Μωυσῆς, ποὺ καθωδηγοῦσε τὸν λαὸ
τὸν ἐκλεκτό, δὲν ἦταν μόνον πολιτικός,
ἀλλὰ καὶ θρησκευτικὸς ὁδηγός. Αὐτὴν τὴν
ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία βγάλτε την πρὸς
τὰ ἔξω μὲ διάθεση μαρτυρική, γιὰ ἀνάψυξη τῶν κουρασμένων καὶ πεφορτισμένων

Χριστιανῶν καὶ ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.
Ἐὰν δὲν σμίξη καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία τὸ αἷμα της μὲ τὸ αἷμα τῶν ὁμολογητῶν καὶ μαρτύρων τῆς Εἰκονομαχίας καὶ
τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, δὲν θὰ φέξη
σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο. Ἔλεγε ὁ μακαριστὸς
ἐπίσκοπος Ἀττικῆς Ἰάκωβος: «Προσέχετε,
αὐτοὶ θὰ σᾶς βγάλουν τὰ ράσα καὶ θὰ σᾶς
βάλουν νὰ περπατᾶτε στοὺς δρόμους μὲ
παντελόνια».
Στὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ὅταν οἱ
πολιτικοὶ καὶ οἱ ἀρχηγοὶ ἐγκατέλειψαν τὴν
Ἑλλάδα, ὁ δεσπότης καὶ ὁ παπᾶς κράτησαν
τὸν λαὸ αὐτόν. Ἀπὸ τὴν βρακοζώνη τοῦ
πολιτικοῦ μόνον οἱ ὀπαδοί του μποροῦν
νὰ κρατηθοῦν καὶ ἂν μποροῦν κι αὐτοί.
Τὸ φλάμπουρο ὅμως τοῦ ράσου ζωοποιεῖ τὸν λαό, τὸν ἡρωοποιεῖ, τὸν σώζει
μὲ τὴν δύναμη τοῦ ἐσταυρωμένου καὶ ἀναστημένου Χριστοῦ. Βίρα τὶς ἄγκυρες,
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καὶ βάλε πλώρη.
Χαθήκαμε. Κυριολεκτικὰ ἀπωλεσθήκαμε.
Ἱερὲ κλῆρε τοῦ Θεοῦ, ἐπίσκοποι καὶ
ἱερεῖς, συνειδητοποιῆστε ὅτι ἡ πασχαλιάτικη λαμπάδα, μὲ τὴν ὁποία προσκαλεῖτε
τὸν λαὸ στὸ ἀνέσπερο φῶς, τρεμοσβήνει.
Ὄχι μόνον τὸ φῶς θὰ σβήσουν, ἀλλὰ καὶ
τὴν λαμπάδα θὰ σᾶς πάρουν μέσα ἀπὸ
τὰ χέρια σας.
Κρατῆστε την σφικτὰ καὶ ἀναμμένη
καὶ βροντοφωνῆστε: «Δεῦτε λάβετε φῶς
ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε
Χριστὸν τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».
Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

Δῶστε στούς Μωαμεθανούς τά ἴδια Δικαιώματα
πού δίνουν αὐτοί στούς Χριστιανούς στίς πατρίδες τους.
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ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ
«ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΦΥΛΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου
«Ἄν δέν προσέξουν οἱ γονεῖς ποῦ στέλλουν καί τί μαθαίνουν τά παιδιά τους,
θά ᾽ρθει ἡ ὥρα πού θά κλαύσει τό Γένος
πικρά πάνω σέ ἐρείπια».
Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος

Θά πρότεινα, μιᾶς καί τό ὑπουργεῖο
πρώην Ἐθνικῆς Παιδείας κατεπείγεται
νά ὑλοποιηθεῖ στά γυμνάσια τῆς χώρας
«Θεματική Ἑβδομάδα», ἡ ὁποία, πλήν τῶν
ἄλλων, θά περιλαμβάνει καί τήν ἑνότητα
μέ θέμα τίς «Ἔμφυλες Ταυτότητες», νά
διαβαστεῖ ἀπό τούς ἐντεταλμένους καθηγητές καί τό παρακάτω κείμενο. Εἶναι
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας, ἡ ὁποία χαίρει οἰκουμενικῆς ἀναγνωρίσεως.
Ἀνήκει στούς περίφημους «μύθους τοῦ
Αἰσώπου». Οἱ μύθοι, ὅπως διαβάζω στήν
εἰσαγωγή τῆς ἔκδοσης πού χρησιμοποιῶ,
«ἐκθειάζουν τίς ἀξίες τῆς ἐποχῆς τους καί
ἐξυμνοῦν τίς ἀρετές τῆς λαϊκῆς σοφίας».
(«Αἴσωπος, μύθοι», ἐκδ. «ΕΞΑΝΤΑΣ» σελ.
27).
Παραθέτω, ἐν πρώτοις, τό κείμενο
στόν ἀειφεγγῆ προγονικό λόγο καί κατόπιν τήν ἀπόδοσή του στήν νεοελληνική.
(Ζητῶ συγγνώμη γιά τήν ἐπιλογή, ἴσως
δέν εἶναι καί ἡ εὐπρεπέστερη, ἀλλά κάτι
διδάσκει ὁ μύθος...).
Τίτλος: «Ζεύς καί αἰσχύνη»
«Ζεύς πλάσας ἀνθρώπους τάς μέν
ἄλλας διαθέσεις εὐθύς αὐτοῖς ἐνέθηκε,
μόνης δέ αἰσχύνης ἐπελάθετο. Διόπερ ἀμηχανῶν, πόθεν αὐτήν εἰσαγάγη, ἐκέλευσε
αὐτήν διά τοῦ ἀρχοῦ εἰσελθεῖν. Ἡ δέ τό
πρῶτον ἀντέλεγε καί ἀνηξιοπάθει, ἐπεί δέ
σφόδρα αὐτή ἐπέκειτο, ἔφη: ἀλλ᾽ ἔγωγε
ἐπί ταύταις ταῖς ὁμολογίαις εἴσειμι ὡς ἄν
8

ἕτερον μοι ἐπεισέλθῃ, εὐθύς ἐξελεύσομαι.
Ἀπό τούτου συνέβη πάντας τούς πόρνους
ἀναισχύντους εἶναι. Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τίς πρός ἄνδρα μάχλον».
«Ὅταν ἔπλασε ὁ Δίας τούς ἀνθρώπους, ἔβαλε ἀμέσως μέσα τους διάφορες
ψυχικές ἰδιότητες καί ξέχασε μόνο τήν
ντροπή. Ἐπειδή δέν ἤξερε ἀπό ποῦ νά
τήν εἰσαγάγει καί αὐτήν, τήν διέταξε νά
εἰσέλθει ἀπό τόν πισινό. Ἐκείνη κατ᾽ ἀρχάς
διαφωνοῦσε καί ἔλεγε ὅτι δέν τῆς ἀξίζει
τέτοια μεταχείριση. Ἐπειδή ὁ Ζεύς ἐπέμενε σφοδρά, τοῦ εἶπε: Θά εἰσέλθω μόνο
μέ τήν συμφωνία ὅτι, ἄν μπεῖ ἀπό ἐκεῖ
τίποτε ἄλλο μετά ἀπό μένα, ἐγώ ἀμέσως
θά ἐξέλθω. Γι᾽ αὐτό ἀπό τότε καί ὕστερα
ὅλοι οἱ πόρνοι εἶναι ἀναίσχυντοι.
Ὁ μύθος αὐτός μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά ... μάχλον (=θηλυπρεπής ἄνδρας)».
Ἄς τό διαβάσουν οἱ ἐκπαιδευτικοί.
Τόσα καί τόσα ἀκοῦμε γιά τό μεγαλεῖο
τῆς ἀρχαίας «θύραθεν» παιδείας –«τῶν
ἐν ἡμῖν μόνον ἐστίν ἀθάνατον καί θεῖον»
κατά τόν Πλούταρχο. Ξυπαστήκαμε τίς
προάλλες, ὅταν ὁ εὐσυγκίνητος Ὀμπάμα
μᾶς παρέδιδε, ἀγγλιστί, μαθήματα ἀρχαίας
δημοκρατίας. (Ἐρωτῶ τούς ποικιλώνυμους
θαυμαστές του: ὀχτώ χρόνια θητείας, ὅσα καί ἡ καταστροφή καί λεηλασία τῆς
πατρίδας μας, ποῦ, πότε καί πῶς μᾶς
βοήθησε ὁ «φιλέλλην», συμπονετικός καί
φιλάνθρωπος Ἀμερικανός;).
Φέτος διδάσκω στήν Στ´ Δημοτικοῦ
παιδιά 11-12 ἐτῶν πού τόν Σεπτέμβριο
θά φοιτήσουν στό Γυμνάσιο.
Ἐρωτῶ: δάσκαλος μέ στοιχειώδη πνευματική ἐντιμότητα μπορεῖ νά σταθεῖ ἐνώπιον αὐτῶν τῶν παιδιῶν καί νά ἀναλύει
τίς λέξεις ὁμοφοβία καί τρανσφοβία; Θά
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ἀπολέσει πάραυτα τό κύρος, τήν σοβαρότητα καί τήν ἐντιμότητά του. Ντροπή νά
ντροπιαστοῦμε, ὅπως λέει καί ὁ ποιητής.
Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν πού θά…
«διδάξουν» ἀθῶες καί ἀνύποπτες παιδικές
ψυχές, ἐννοῶ αὐτούς πού θά ἀναλάβουν
αὐτό τό μασκαριλίκι, γιά νά θυμηθοῦμε
καί τό Τριώδιο, εἶναι ταυτόχρονα καί γονεῖς. Ἐρωτῶ: ποιός δίδαξε στήν 12χρονη
κόρη του τό τί εἶναι τρανσφοβία; Ποιός
«λερώνει» τό παιδί του μέ τέτοιες μαγαρισιές; Ἐπιτέλους εἴμαστε δάσκαλοι, μέ νοῦ
καί γνώση, καί ὄχι πειθήνια ἐνεργούμενα,
προσκυνημένα ζωντόβολα. Τοῦτος ὁ λαός
πρόκοψε καί δοξάστηκε μέ τά «ΟΧΙ»,
ἕνα τέτοιο βροντερό «ΟΧΙ» πρέπει νά
ὀρθώσει κάθε ἐκπαιδευτικός πού διατηρεῖ «ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς
του» καί σέβεται τά ματωμένα χώματα
πού τόν ἀνέστησαν. Ἡ οἰκογένεια εἶναι
ἡ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή. Οἱ γονεῖς
ἔχουν χρέος νά προστατεύσουν τά παιδιά
τους ἀπό τήν μυσαρή ἐπίθεση κατά τῆς
πνευματικῆς τους ὑγείας. Ἀλλιῶς καταντοῦν παιδοκτόνοι (Παιδοκτόνους ὀνομάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τούς
γονεῖς πού ἀμελοῦν τήν σωστή ἀγωγή τῶν
παιδιῶν. «Τούτους ἐγώ... καί αὐτῶν τῶν
παιδοκτόνων χείρους εἶναι φαίην ἄν».
Τούς θεωρῶ καί ἀπό τούς παιδοκτόνους
χειρότερους, γράφει στήν «πρός πιστόν
πατέρα» πραγματεία του. ΕΠΕ, 24, 468).
Σέ πρόσφατη ἀνακοίνωσή του τό ἁμαρτωλό ΙΕΠ (Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς
Πολιτικῆς) γράφει: «Ἄν τό σχολεῖο μέ
τήν ὑποστήριξη τῶν γονέων δέν ἀναλάβει τό δύσκολο ὁμολογουμένως ἔργο νά
ἀποδομήσει, νά καταρρίψει “μύθους καί
στερεότυπα” καί νά μιλήσει “ἀνοιχτά”,
τότε ποιός;».
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Ὄχι ἐσεῖς
τοῦ ὑπουργείου, ἀλλά οἱ γονεῖς, ὅταν καί
ὅπως πρέπει. Ὅταν μιλᾶ ἡ Νέα Τάξη

γιά «μύθους» καί «στερεότυπα» πού
πρέπει «νά ἀποδομηθοῦν» –γνωστές ἀφόρητες κοινοτοπίες– ἐννοεῖ «τά παλιά
δικά μας πλούτη» πού λέει ὁ Παλαμᾶς.
Στερεότυπα εἶναι ἡ πίστη, ἡ φιλοπατρία,
ἡ φυσιολογική οἰκογένεια, ἡ ἀξιοπρέπεια,
ὁ αὐτοσεβασμός, ἡ καθαρότητα τοῦ βίου,
ὅ,τι χαρακτηρίζει τόν ἄνθρωπο πού ἔχει
«τό φύσημα τοῦ Θεοῦ» (Μακρυγιάννης)
μέσα του.
Τά δικά μας τά ρωμαίϊκα στερεότυπα
εἶναι αὐτά «πού σηκώνουν τόν ἄνθρωπο
ἀπάνω ἀπό τό κτῆνος καί τόν ντύνουν μέ
μιάν ἄφθαρτη στολή, κεντημένη μέ κάθε
εὐγένεια, μέ κάθε ὑψηλό καί σοβαρό αἴσθημα καί πλουτισμένη μέ τά ἀθάνατα
διαμάντια πού λέγονται φρονιμάδα, σεμνότητα, γενναιότητα τῆς καρδιᾶς, εὐαισθησία καί εὐγένεια τῆς ψυχῆς καί μέ ὅσα
κάνουνε τόν ἄνθρωπο, ἀπό ἕνα σιχαμερό
καί ἐξευτελισμένο ζῶο, ἕνα πλάσμα πολύ
σπουδαῖο καί θαυμαστό...» (Φώτης Κόντογλου, «Μυστικά Ἄνθη», σελ. 25, ἐκδ.
«ΑΣΤΗΡ»).
Ἐπιτέλους, καταπίνουμε ὅλες τίς προσβολές πού ἐκτοξεύουν Τοῦρκοι, Γερμανοί,
Ἀλβανοί, Σκοπιανοί, γενοκτόνοι, σφαγεῖς
καί κλεφτοκατσικάδες. Θά ἀφήσουμε τά
σκουπίδια καί τίς βρωμιές τῆς οἰκουμένης
νά εἰσχωρήσουν καί μέσα στίς αἴθουσές
μας;
Τόν μήνα Φεβρουάριο ἔχουμε δύο
σπουδαῖες ἡμέρες μνήμης ξεχωριστῶν
Ἑλλήνων, πού χάρις σ᾽ αὐτούς βγήκαμε
στήν κοινωνία τοῦ κόσμου. Τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τοῦ Ἐλευθερωτῆ μας
καί τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ, πού στάθηκε
ὁ Τυρταῖος τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων. 4
Φεβρουαρίου τοῦ 1843 ὁ πρῶτος, ἑκατό
χρόνια μετά, στίς 27 Φεβρουαρίου τοῦ
1943 ὁ δεύτερος, κλείνουν γιά πάντα τά
μάτια τους. Γιατί δέν διοργανώνει μιά
θεματική ἑβδομάδα γιά αὐτούς τούς
9

AP.

τρανούς Ἕλληνες τό ὑπουργεῖο; Εἶναι
«στερεότυπα», εἶναι «μύθοι»; Αὐτοί οἱ
«μύθοι μᾶς λευτέρωσαν, μέ τό γιαταγάνι καί τήν πένα τους, γιά νά διαφημίζουν κάποια ἀπολειφάδια τῆς σήμερον
τήν... ἔμφυλη ἀναισχυντία τους. Ἀντί γιά
τρανσφοβία θά ἦταν ὡραιότερο γιά τά
παιδιά νά ἀκοῦν τόν ἀθάνατο Γέρο τοῦ
Μοριᾶ νά τούς ὁρμηνεύει: «...τόν καιρό
τοῦ προσκυνήματος ἐφοβήθηκα μόνο διά
τήν πατρίδα μου, ὄχι ἄλλη φορά, οὔτε
εἰς τάς ἀρχάς οὔτε εἰς τόν καιρόν τοῦ
Δράμαλη ὅπου ἦλθε μέ τριάντα χιλιάδες
στράτευμα ἐκλεκτό οὔτε ποτέ, μόνο εἰς
τό προσκύνημα ἐφοβήθηκα». Γι᾽ αὐτό καί
ὅταν πέθαινε ζήτησε νά τόν θάψουν βάζοντας κάτω ἀπό τά τσαρούχια του τήν
τουρκική σημαία! (Καιρό προσκυνήματος
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ζοῦμε καί σήμερα, γι᾽ αὐτό παραλύσαμε
ἀπό φόβο). Ἤ νά ἀφουγκραστοῦν τόν
Παλαμᾶ, τόν ποιητή τοῦ Γένους, νά ψάλλει: «Ἔρμη σκλάβα πικρή Ρωμιοσύνη /
σέ τρυπάει στήν καρδιά καί σέ σβήνει/.
Καρδιά, γνώμη, νοῦς, τοῦτα καί τ᾽ ἄλλα
/ τό χρυσό μυρογυάλι ραγίστη / καί ὅλα
πᾶνε, σοῦ μένει μιά στάλα / τοῦ Χριστοῦ
καί τῆς μάνας σου ἡ πίστη!/ Μήν ἀφήσης
τόν ἄθεο νά πάρη/ τό στερνό θησαυρό
σου!». Γι᾽ αὐτό καί στήν κηδεία του ἤχησαν
οἱ σάλπιγγες τῆς λευτεριᾶς ἐν μέσῳ τῆς
φρικτῆς γερμανικῆς κατοχῆς. (Τήν ὁποία
καί σήμερα βιώνουμε).
Λαοί πού θέλουν νά ζήσουν διοργανώνουν Θεματική Ἑβδομάδα Ἐθνικῆς
καί ὄχι Ἔμφυλης Ταυτότητας...


Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ*
τοῦ κ. Δημητρίου Πατέλη, ἀναπλ. Καθηγητῆ Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης
Ἡ τεχνολογία ἀλλαγῆς φύλου δέν
ξέρω πόσο χειραφετημένη διάσταση
μπορεῖ νά ἔχει. Χειρίστου τύπου χειραγώγηση [εἶναι].
‒ Ποιοί εἶναι ὑπέρμαχοι αὐτῶν τῶν
ἐπιλογῶν;
‒ Οἱ πιό ρατσιστές στήν παγκόσμια
πολιτική, πού πᾶνε νά ἐπιβάλουν τήν
δική τους νοοτροπία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σέ ὅλο τόν πλανήτη. Αὐτοί πού
ἐπιβάλλουν μέ ὅρους γενοκτονίας, οἰκονομικά, πολιτικά γεωστρατηγικά συμφέροντα, πού πᾶνε νά ἐπιβάλουν ὅλη τήν
προβληματική τῶν ὁμοφυλοφίλων κ.ο.κ.

[...]
Τί θά γίνει, σᾶς ἐρωτῶ, ἄν στήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία τοῦ παιδιοῦ ἔρθει ὁ δάσκαλος καί τοῦ πεῖ «παιδάκι
μου τό ᾽ψαξες το φύλο σου; Μήπως δέν
εἶσαι ἀγόρι καί εἶσαι κορίτσι»; Ποῦ θά
πατήσει; Τί θά κάνει στή συνέχεια; Κι᾿
ἄν τραυματίσεις τήν φυσιολογική
ψυχοσωματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ, πού συνδέεται μέ θέσεις-ρόλους
βιολογικά προσδιορισμένους ἀπό τό
βιολογικό ὑπόστρωμα ἀναγκῶν-θέσεων-ρόλων τῶν φύλων, ἔχεις ἀποδομήσει τό σύνολο τῆς προσωπικότητας

* Ἀποσπάσματα ἀπομαγνωτοφωνημένης ὁμιλίας-μαθήματος τοῦ κ. Πατέλη. Ὁλόκληρη ἡ
ὁμιλία-μάθημα εὑρίσκεται στό orthros.eu.
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καί τῆς μετέπειτα ζωῆς τοῦ παιδιοῦ·
ἀποδεδειγμένο αὐτό μέ ἐμπειρικό ὑλικό.
Στίς ΗΠΑ δίνουν μάχες γιά νά θεωρηθεῖ
ὕψιστο δικαίωμα ἐλευθερίας ἐπιλογῆς
τό νά ἐπιβάλουν κάποιοι γονεῖς ὁρμονική παρέμβαση μέ εἰσαγγελική ἀπόφαση
γιά ἀναστολή ὁρμονικῆς ἀνάπτυξης τοῦ
παιδιοῦ ἤ παρεμβάσεις ἀλλαγῆς φύλου
σέ 6χρονα, 9χρονα, 12χρονα… τί εἶναι
αὐτό; ἄν ὄχι γενοκτονία; Ποιός εἶσαι
ἐσύ πού ἀποφάσισες ἐξ ὀνόματος τοῦ
παιδιοῦ νά κάνεις προσθετικές-ἀφαιρετικές καί ἄλλες χειρουργικές ἐπεμβάσεις
καί ἄλλες ὁρμονικές παρεμβάσεις; Ἀποφάσισε μήπως τό παιδί στά 6 ὅτι δέν
θέλει νά γίνει ἄντρας ἤ δέν θέλει νά γίνει
γυναίκα;
Διαβάστε, εἶναι συγκλονιστικό τό
ὑλικό – ἔχει διαστάσεις γενοκτονίας.
Ἐπέρχεται βιολογικός ἐκφυλισμός
στό ἀνθρώπινο γένος, στίς πιό ἀναπτυγμένες στήν οἰκονομία καπιταλιστικές χῶρες· δέν εἶναι τυχαῖο· δεῖτε ποιοί χρηματοδοτοῦν· μέ τρόπο βιομηχανικό· ἔχω κάνει ἔρευνα στό διαδίκτυο.
Ὀργανώσεις Microsoft, IBM, Apple,
τραπεζικοί ὅμιλοι. Βιομηχανία τουρισμοῦ, πιστωτικές κάρτες γιά ὁμοφυλοφιλικές κοινότητες μέ τίς προτιμήσεις
τους· αὐτό πού κατέχει πρωτεύουσα
ἐπιλογή ἐπιθετικῶν κύκλων τῆς σημερινῆς χρηματιστικῆς ὀλιγαρχίας τοῦ
κεφαλαίου, πῶς νά εἶναι πρόταγμα,
σημαία προοδευτικότητας γιά προο-

δευτικούς χώρους;
[...]
Δέν τοῦ ἔφθανε (τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ) πού ἀποδόμησε τήν κοινωνία σέ
ἄτομα ἰδιοτελῶς σκεπτόμενα, φιλοτομαριστές, ἀλλοτριωμένους καί ἀλλοτριωτικούς, ἀλλά πάει [τώρα] νά συντρίψει
τόν βιολογικό πυρήνα ὁποιασδήποτε
ἀτομικότητος-προσωπικότητος. Ὁ ἄνθρωπος, πού θά ὑποστεῖ αὐτήν τήν
ἀσυνείδητη μετάλλαξη, λόγῳ αὐτῆς
τῆς χειραγώγησης, καί θά προσπαθήσει
νά ἔχει ἀντίστοιχη κατασκευή μέ παρεμβάσεις ἰατρικοῦ-παραϊατρικοῦ τύπου
πάνω στό σῶμα του, θά εἶναι τόσο καταρρακωμένος πού δέν θά μπορεῖ νά
κάνει τίποτε. Δέν εἶναι τυχαῖο πού
στρατηγικά τράνς, σέ δημόσιες στρατηγικές ἐκθέσεις, ἀναφέρουν πόσο
πρός ὄφελος στρατηγικῶν συμφερόντων τῆς κυριαρχίας τῶν ΗΠΑ εἶναι
ἡ ἐπιβολή αὐτῶν τῶν ὁμοφυλοφiλικῶν προτύπων· ὄχι μόνο γιατί παίζουν
γιά ἕνα πακέτο καταναλωτικῶν ἀγαθῶν
πού προσανατολίζονται σέ ἄτεκνες καταστάσεις ὁμοφύλων, ἀλλά καί γιατί
εἶναι ἐπίσημο χειραγωγικό ὑλικό. Εἶναι
ἀδύνατον νά σηκώσει κεφάλι ὡς πρός
τά ἐπαναστατικά θεμελιώδη προτάγματα ἕνα καταρρακωμένο ἄτομο, ὡς
πρός τόν βιολογικό πυρήνα συγκρότησης προσωπικότητας, ἄν ἔχει ὑποστεῖ τέτοια χειραγωγική μετάλλαξη.

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ
φιλικές ἱστοσελίδες.
• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης,
κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἔχει ἐκπομπή στήν τηλεόραση Atlas TV, ἡ ὁποία ἐκπέμπει
στήν Κεντρική Μακεδονία. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.
11
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ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
τοῦ κ. Γ. Παπαδόπουλου-Τετράδη, δημοσιογράφου
Ἀναρωτιέται κανείς, «μά δέν ὑπάρχει
πολιτικός καί νομικός κόσμος νά δεῖ τό
προφανές»; Ἀπό πότε τό νόμιμο μετρητό
χρῆμα δέν ἀναγνωρίζεται ὡς χρῆμα; Ἀπό
πότε οἱ ἴδιες νόμιμες ἀποδείξεις ἔχουν
διαφορετική φορολογική μεταχείριση;! Καί
ἀπό πότε τιμωρεῖται ἔμπρακτα ἡ χρήση
τοῦ νόμιμου μετρητοῦ καί τῶν νόμιμων
ἀποδείξεων μέ τή φορολογική ἐπιβάρυνση
αὐτῶν πού τά χρησιμοποιοῦν;
Ἡ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης, πού
δημοσιεύτηκε προχτές (24.1.2017) στό
ΦΕΚ καί περιγράφει τό πῶς χτίζεται τό
ἀφορολόγητο, εἶναι νομικά στόν ἀέρα.
Παραβιάζει σαφῶς τήν ἀρχή τῆς ἀναλογικότητας σέ πρώτη ἐκτίμηση. Τί
σημαίνει αὐτό;
Σημαίνει ὅτι τό κράτος δίνει τό δικαίωμα σέ ὅλους τούς πολίτες νά χρησιμοποιοῦν τά τραπεζογραμμάτια, δηλαδή τά
μετρητά, γιά ὅλες τίς συναλλαγές. Ἑπομένως, τά ἀναγνωρίζει ὡς μέσο νόμιμης
συναλλαγῆς.
Τό ἴδιο κράτος ἐπιβάλλει τήν ἔκδοση
ἀποδείξεων γιά παροχή ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν καί τίς ἀποδέχεται σάν φορολογική
Ἀρχή ἰσότιμα. Δηλαδή, ἡ ἀπόδειξη γιά τή
μπουγάτσα πού ἀγοράστηκε μέ μετρητά
εἶναι ἡ ἴδια ἀπόδειξη ἄν ἡ μπουγάτσα
ἀγοράστηκε μέ κάρτα. Ἡ μία αὐτή ἀπόδειξη ἔχει τήν ἴδια ἀποδεικτική ἀξία ἀγορᾶς
ἔναντι ὁποιασδήποτε φορολογικῆς Ἀρχῆς.
Ἑπομένως, τό κράτος δέν μπορεῖ
νά ἀντιμετωπίζει μέ διαφορετικό φορολογικό τρόπο τίς ἴδιες συναλλαγές
πού γίνονται μέ μετρητά ἤ μέ κάρτα.
Ἀκόμα πιό σαφῶς, δέν μπορεῖ νά τιμωρεῖ
ἐκεῖνον πού κάνει χρήση τοῦ νόμιμου μετρητοῦ, ἔναντι ἐκείνου πού χρησιμοποιεῖ
12

κάρτα, ἀπό τή στιγμή πού τοῦ ἔχει δώσει
τό δικαίωμα νά χρησιμοποιεῖ τό τραπεζογραμμάτιο.
Πῶς τόν τιμωρεῖ; Ἐκεῖνος πού ἀγοράζει
τή μπουγάτσα μέ κάρτα ἀπαλλάσσεται
φορολογίας, ἐνῶ ἐκεῖνος πού τήν ἀγοράζει
μέ μετρητά ἐπιβαρύνεται. Ἐπιβαρύνεται,
πρῶτον γιατί δέν ἀπαλλάσσεται φορολογίας καί δεύτερον γιατί μέ τίς ἰδέες τῆς
κυβέρνησης θά πληρώσει καί φορολογική
ποινή, ἄν δέν συγκεντρώσει συγκεκριμένο
ποσό ἀγορῶν μέ κάρτα!
Οἱ πολίτες ἔχουν κάθε δικαίωμα καί
ὑποχρέωση νά μαζεύουν νόμιμες ἀποδείξεις γιά τίς ἀγορές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν
χρησιμοποιώντας μετρητά ἀπό τή στιγμή
πού τό κράτος δέν ἔχει ἀποσύρει οὔτε
τίς νόμιμες ἀποδείξεις οὔτε τά μετρητά.
Ὑπό αὐτές τίς προϋποθέσεις τό κράτος δέν μπορεῖ νά τιμωρήσει τούς πολίτες
πού χρησιμοποιοῦν αὐτούς τούς δύο νόμιμους τρόπους. Ἡ τιμωρία, πού ἐπιβάλλει
ὁ νόμος πού ψήφισε ἡ κυβέρνηση κάτω
ἀπό τά γιά ἄλλη μιά φορά κοιμισμένα μάτια τῆς ἀντιπολίτευσης, εἶναι κατάφωρα
καταχρηστική.
Ἕνας νομικός, πού τεκμηρίωσε αὐτό
πού κάποιοι συνάδελφοι ἔχουμε δεῖ, ἦταν
ὁ διδάκτορας τοῦ Ἐμπορικοῦ Δικαίου
στό Πανεπιστήμιο τοῦ Southampton τῆς
Μ. Βρετανίας (!) κ. Νικ. Κουλάδης [Σημ.
«Π»: βλ. ἄρθρο του «Περί φορολογίας καί
... ὑδάτων»], πού ἐπισήμανε ὅτι ἡ μόνη
ρύθμιση πού μπορεῖ νά κάνει τό κράτος
διαχωρίζοντας τά μετρητά ἀπό τό λεγόμενο
πλαστικό χρῆμα εἶναι νά δώσει κίνητρο
περαιτέρω φοροαπαλλαγῆς στούς χρῆστες
καρτῶν. Ἀλλά ἐπ᾽ οὐδενί νά τιμωρήσει
ὅσους δέν τίς χρησιμοποιοῦν!
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Στήν τούρτα ὑπάρχει καί ἕνα κερασάκι.
Ὁ νόμος προβλέπει ἀπαλλαγή τοῦ πέναλτυ ἐπί τῆς χρήσης μετρητῶν, ἐκτός ἀπό
κατηγορίες βαριά ἀνήμπορων συμπολιτῶν
καί γιά τούς ἄνω τῶν 70 ἐτῶν, γιατί τούς
θεωρεῖ ἀνήμπορους νά χρησιμοποιήσουν
κάρτες. Τούς ὁποίους ὅμως ὑποχρεώνει

νά κάνουν φορολογικές δηλώσεις ἠλεκτρονικά, μέσω Taxis!
Ἀθάνατο ἑλληνικό κράτος! Κράτος
ἄλλοτε ἄσχετων καί ἄλλοτε δόλιων πολιτικῶν καί στελεχῶν, πού ὑπάρχει γιά νά
ἀδικοπραγεῖ σέ βάρος τῶν πολιτῶν του.
Οἱ ὁποῖοι τό ἀνέχονται.


Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ Σ' ΕΝΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ!

Νόρμπερτ Χέρινγκ

Εἶναι σημαντικό νά ποῦμε ὅτι μέ τίς ἀπόψεις, πού ἐκτίθενται στό παραπάνω ἄρθρο,
συμφωνεῖ καί ὑπερθερματίζει καί ὁ διάσημος Γερμανός οἰκονομολόγος Νόρμπερτ Χέρινγκ.
Ὅπως διαβάζουμε στό μπλόγκ id-ont.blogspot.gr μέ τίτλο «Ὁ πόλεμος κατά τῶν
μετρητῶν. Ὁδεύουμε πρός ἕναν ὁλοκληρωτισμό; Τά κίνητρα καί οἱ ὑποκινητές»:
«Ὅλο καί περισσότεροι ἀναλυτές κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου ὅτι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν στή φυσική τους μορφή, μᾶς ὁδηγεῖ σ᾽ ἕναν ὁλοκληρωτισμό, ὅπου ἡ
ἰδιωτικότητα καί τά δικαιώματα τῶν πολιτῶν θά περιοριστοῦν δραματικά καί ὅλοι μας
θά εἴμαστε ἀνυπεράσπιστοι, ὑπό τόν ἔλεγχο καί τήν παρακολούθηση τοῦ κράτους, τῶν
μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τομέα καί τῶν συλλογέων προσωπικῶν
δεδομένων ἀπό τόν κλάδο τῆς πληροφορικῆς.
»Αὐτό ὑποστηρίζει μεταξύ ἄλλων ὁ Νόρμπερτ Χέρινγκ (Norbert Häring), ἀρθρογράφος στή μεγαλύτερη οἰκονομική ἐφημερίδα τῆς Γερμανίας, τή Handelsblatt, στό πιό
πρόσφατο βιβλίο του μέ τίτλο: «Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καί οἱ συνέπειές της»,
πού κυκλοφορεῖ στά ἑλληνικά ἀπό τίς ἐκδόσεις Λιβάνη. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι
ἕνα ἀκόμη βιβλίο τοῦ ἰδίου, μέ τίτλο Okonomie 2.0 ἔγινε μπέστ σέλλερ καί βραβεύθηκε
ὡς τό καλύτερο οἰκονομικό βιβλίο γιά τό 2007. Τό 2014 ὁ κ. Χέρινγκ διακρίθηκε μέ τό
βραβεῖο Keynes-Gesellschaft γιά τήν οἰκονομική ἀρθρογραφία. Εἶναι συνιδρυτής τοῦ
WorldEconomics Association τοῦ μεγαλύτερου συνδέσμου οἰκονομολόγων παγκοσμίως
πού ἀριθμεῖ 12.000 μέλη, ἐνῶ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα ἔχει τό δίγλωσσο (γερμανικά καί
ἀγγλικά) μπλόγκ Norbert Häring Gelt und mehr».

Δεῖτε τήν ρωσσική ταινία Sodom. Μπορεῖτε νά τή βρεῖτε μέ ἑλληνικούς
ὑπότιτλους στό: youtube.com/watch?v=BP8--TUh2pM
Εἶναι ἀποκαλυπτική τοῦ πῶς προωθεῖται ἡ ὁμοφυλοφιλία στίς σύγχρονες
δυτικές κοινωνίες.
13

AP.

112

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
τοῦ/τῆς
κατοίκου
κηδεμόνα τοῦ/τῆς μαθητ
τοῦ Γυμνασίου

τοῦ

Ἀξιότιμ... κ. Διευθυντ...,
Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων ὅρισε μέ τό ὑπ᾽ ἀριθ. Φ. 20. 1/220482/
Δ2 23-12-2016 ΕΠ ἔγγραφό του τήν ὑποχρεωτική ὑλοποίηση στά Γυμνάσια «Θεματικῆς Ἑβδομάδας
Ἐνημέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης» μέ τρεῖς ἄξονες: α) τή διατροφή καί τήν ποιότητα ζωῆς, β)
τήν πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καί τῶν ἐξαρτήσεων καί γ) τίς ἔμφυλες ταυτότητες.
Πληροφορήθηκα ἀπό τήν ἱστοσελίδα τοῦ ΙΕΠ τό ἐκπαιδευτικό ὑλικό: http://www.iep.edu.gr/
index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017, πού ἀποτελεῖ τήν ὑποχρεωτική πηγή τροφοδοσίας τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας, σύμφωνα μέ τό ὡς ἄνω ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου.
ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ
πού ἀπορρέει ἀπό τό Ν.Δ. 53/1974-ΦΕΚ 256Α πού κύρωσε τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά
Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ ἤ Σύμβαση τῆς Ρώμης) καί σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 2 τοῦ Προσθέτου Πρωτοκόλλου αὐτῆς «Δικαίωμα στήν ἐκπαίδευση», πού ὁρίζει ὅτι: «Οὐδείς δύναται νά
στερηθῆ τοῦ δικαιώματος ὅπως ἐκπαιδευθῆ. Πᾶν Κράτος ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν ἀναλαμβανομένων ὑπ᾽
αὐτοῦ καθηκόντων ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μορφώσεως καί τῆς ἐκπαιδεύσεως θά σέβεται τό δικαίωμα
τῶν γονέων ὅπως ἐξασφαλίζωσι τήν μόρφωσιν καί ἐκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως πρός τάς ἰδίας
αὐτῶν θρησκευτικάς καί φιλοσοφικάς πεποιθήσεις»,
ΔΗΛΩΝΩ
ὅτι δέν ἐπιθυμῶ τό τέκνο στό ὁποῖο ἀσκῶ ὡς γονέας νομίμως τήν ἐπιμέλεια καί γενικῶς τή
γονική μέριμνα νά παρακολουθήσει καί νά συμμετέχει καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο στήν παρουσίαση τοῦ τρίτου ἄξονα μέ τίτλο «Ἔμφυλες ταυτότητες», διότι τό περιεχόμενό του εἶναι ἀντίθετο
μέ τίς κοινωνικές μου ἀντιλήψεις, τίς φιλοσοφικές καί θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει τῶν
ὁποίων διαπαιδαγωγῶ τό ὡς ἄνω τέκνο μου καί ἐπιπλέον προσβάλλει εὐθέως τό ἄρθρο 16 τοῦ
Συντάγματος.
Κατά τήν ὥρα τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἐν λόγω «ἄξονα», θά πρέπει τό τέκνο μου νά ἀπασχοληθεῖ
στό σχολεῖο μέ ἐναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα μέ ἐνδεδειγμένες παιδαγωγικές μεθόδους, πού δέν θά
θίγει τήν προσωπικότητά του, οὔτε τήν διαφορετικότητά του ἀπό ἄλλους μαθητές. Σέ περίπτωση
πού ὁ «ἄξονας» αὐτός ὑλοποιηθεῖ τίς τελευταῖες ὧρες τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, δίνω τή συγκατάθεσή μου νά φύγει τό τέκνο μου νωρίτερα ἀπό τό σχολεῖο, ἀφοῦ πρῶτα ἐνημερωθῶ τηλεφωνικῶς
στόν ἀριθμό ἐπικοινωνίας, πού ἤδη σᾶς ἔχω δηλώσει.
Μέ ὅλο τό σεβασμό στό κοπιῶδες ἔργο σας πού ἐπιτελεῖτε γιά τά παιδιά μας καί κατανοώντας ὅτι δέν εἶναι δική σας πρωτοβουλία ὁ θεματικός αὐτός ἄξονας, ὀφείλω νά σᾶς ὑπενθυμίσω
ὅτι ἔχετε ὑποχρέωση νά κάνετε δεκτή τήν παροῦσα δήλωσή μου.
Σέ διαφορετική περίπτωση, γιά ὁποιαδήποτε βλάβη ὑποστοῦμε εἴτε ὁ ὑπογράφων, εἴτε ὁ/ἡ
ἄνω μαθητής/τρια, ἐπιφυλάσσομαι νά ζητήσω ἀστικές, ποινικές καί πειθαρχικές εὐθύνες
ἀπό κάθε ὑπαίτιο πού συνέπραξε.
Μέ ἐκτίμηση
Ὁ / Ἡ κηδεμόνας
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ
Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
Σχετικά μέ τήν ἄρνηση Σχολείων νά παραλάβουν τίς Δηλώσεις
ἀντίρρησης τῶν Γονέων γιά τόν 3ο ἄξονα τῆς «Θεματικῆς Ἑβδομάδας»
Ὁ κ. Ὑπουργός Παιδείας δήλωσε προφορικά ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνει δεκτή ἡ Δήλωση Ἀπαλλαγῆς πού ὑποβάλλουν οἱ γονεῖς στά Γυμνάσια.
Ἀπό αὐτή τή δήλωση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ἀφενός ἀποθαρρύνθηκαν κάποιοι γονεῖς,
ἀφετέρου κάποιοι Διευθυντές Γυμνασίων ἀρνήθηκαν νά παραλάβουν τή δήλωση τῶν
γονέων.
Αὐτό ὅμως εἶναι παράνομο καί διώκεται πειθαρχικά, διότι:
1. Ὁ κος Ὑπουργός δέν ἐξέδωσε μέχρι στιγμῆς γραπτῶς τήν ἄρνησή του αὐτή.
Ἀλλά καί ἄν τό κάνει, γνωρίζει ὅτι δέν ἔχει νόμιμη βάση.
2. Κάθε Ὑπηρεσία (λ.χ. Σχολεῖο) ὀφείλει νά παραλαμβάνει τά ἔγγραφα πού ἀπευθύνονται σ᾽ αὐτήν, νά τά καταγράφει στό βιβλίο εἰσερχομένων καί νά γνωστοποιεῖ
τόν ἀριθμό πρωτοκόλλου στόν πολίτη πού κατέθεσε, σύμφωνα μέ τόν Κώδικα Διοικητικῆς Διαδικασίας (ἄρθ. 4. Ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α´ 45). Ἄν ἡ Ὑπηρεσία ἔχει ἀντίρρηση ἐπί τοῦ ἐγγράφου, ὀφείλει νά τό παραλάβει καί κατόπιν νά ἀπαντήσει ἐγγράφως.
3. Ἐναλλακτικά ὁ γονέας μπορεῖ νά στείλει τή δήλωσή του στό Σχολεῖο μέ συστημένο ταχυδρομεῖο ἤ courier. Στό κάτω μέρος τῆς Δήλωσης, πρίν τήν ὑπογραφή του,
θά σημειώσει χειρόγραφα ὅτι ζητᾶ νά τοῦ ἀποσταλεῖ ταχυδρομικά ἀπό τό Σχολεῖο ὁ
ἀριθμός πρωτοκόλλου τοῦ ἐγγράφου.
4. Οἱ ὑπάλληλοι πού ἀρνοῦνται παραλαβή ἐγγράφων διαπράττουν πειθαρχικό
ἀδίκημα πού καταγγέλλεται στήν κα Γενική Ἐπιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης σέ
ἕτοιμη φόρμα κειμένου: www.gedd.gr
5. Τέτοιες Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς ὑποβάλλουν ἐδῶ καί χρόνια γονεῖς ἄλλων θρησκευμάτων γιά τήν μή παρακολούθηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί γίνονται ἀναντίρρητα δεκτές, γιά τίς ὁποῖες ἐπιχαίρει ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη (ΣτΠ,
Δελτίο Τύπου 31. 07. 2008).
6. Σέ παλαιότερες ἀποφάσεις ἤ ἀνακοινώσεις τους ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ Ἀπόφαση ἀριθ. 77Α/25.6.2002) καί ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη (ΣτΠ-ἐπιστολή σέ κο Ὑπ. ΥΠΕΠΘ 21.11.2008 πού ἀφοροῦσαν
τόν ἀγώνα τους γιά τήν κατοχύρωση τῆς ἀπαλλαγῆς μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν), ἔκριναν ὅτι μποροῦν οἱ γονεῖς νά ζητοῦν ἀπαλλαγή ἀπό τά σχολεῖα,
ὅταν τό περιεχόμενο πού προσφέρεται στά παιδιά τους εἶναι ἀντίθετο μέ τίς θρησκευτικές καί φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις.
Ἑπομένως εἶναι ὑποχρεωμένα τά Γυμνάσια νά δεχθοῦν τή Δήλωση Ἀπαλλαγῆς
καί νά ἀπαλλάξουν τά παιδιά ἀπό τήν παρακολούθηση τοῦ συγκεκριμένου θεματικοῦ ἄξονα σύμφωνα μέ τή Δήλωση τοῦ γονέα.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2017
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Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
[Σημ. «Π»: Νά ἡ ἀπάντηση σ᾽ ὅλα τά ἀρρωστημένα νεοεποχίτικα περί «ἐμφύλων ταυτοτήτων»]

Μιά φορά, Γέροντα, μᾶς εἴπατε ὅτι μέ τήν ἀγάπη ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνει, ὡριμάζει.
- Δέν φθάνει νά ἀγαπάη κανείς τόν ἄλλον· πρέπει νά τόν ἀγαπάη περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό του. Ἡ μάνα ἀγαπάει τά παιδιά της περισσότερο ἀπό τόν
ἑαυτό της. Μένει νηστικιά, γιά νά ταΐση τά παιδιά της, ἀλλά νιώθει μεγαλύτερη
εὐχαρίστηση ἀπό ἐκεῖνα. Τά παιδάκια τρέφονται ὑλικά καί ἡ μητέρα πνευματικά. Ἐκεῖνα ἔχουν τήν ὑλική γεύση, ἐνῶ αὐτή ἔχει τήν πνευματική ἀγαλλίαση.
Μιά κοπέλα, πρίν παντρευτῆ, μπορεῖ νά κοιμᾶται μέχρις τίς δέκα τό πρωί
καί νά θέλη καί τό γάλα της νά τό ἑτοιμάζη ἡ μάνα της. Βαριέται νά κάνη καμμιά δουλειά. Τά θέλει ὅλα ἕτοιμα· θέλει ὅλοι νά τήν περιποιοῦνται. Ἀπαιτήσεις
ἀπό τήν μάνα, ἀπαιτήσεις ἀπό τόν πατέρα, καί ἐκείνη νά ἔχη τό χουζούρι της.
Ἐνῶ ὑπάρχει στήν φύση της ἡ ἀγάπη, δέν ἀναπτύσσεται, γιατί συνέχεια δέχεται
βοήθεια καί εὐλογίες ἀπό τήν μάνα της, ἀπό τόν πατέρα της, ἀπό τά ἀδέλφια
της. Ἀπό τήν στιγμή ὅμως πού γίνεται μάνα, μοιάζει μέ μηχανάκι πού, ὅσο ζορίζεται, τόσο φορτίζεται, γιατί δουλεύει συνέχεια ἡ ἀγάπη. Πρῶτα σιχαινόταν, ὅταν
ἄγγιζε κάτι βρώμικο, καί ἔπαιρνε μοσχοσάπουνα γιά νά πλυθῆ. Ὕστερα, ὅταν
λερώνεται τό παιδάκι καί πρέπη νά τό καθαρίση, λές καί πιάνει... μαρμελάδες!
Δέν σιχαίνεται. Πρῶτα, ἄν τήν ξυπνοῦσες, φώναζε, γιατί τήν ἐνόχλησες. Ὕστερα,
ὅταν κλαίη τό παιδί, ὅλη νύχτα ξενυχτάει καί δέν δυσκολεύεται. Τό φροντίζει καί
χαίρεται. Γιατί; Γιατί παύει νά εἶναι παιδί. Ἔγινε μάνα καί ἦρθε ἡ θυσία, ἡ ἀγάπη.
Ἡ μητέρα μάλιστα φθάνει νά ἔχη περισσότερη ἀγάπη καί θυσία ἀπό τόν
πατέρα, γιατί στόν πατέρα δέν δίνονται πολλές εὐκαιρίες, γιά νά θυσιάζεται.
Βασανίζεται, κοπιάζει περισσότερο μέ τά παιδιά, ἀλλά παράλληλα φορτίζεται
ἀπό τά παιδιά. Δίνει-δίνει, γι᾽ αὐτό συνέχεια παίρνει. Ὁ πατέρας οὔτε βασανίζεται τόσο πολύ μέ τά παιδιά, ἀλλά οὔτε φορτίζεται, γι᾽ αὐτό καί ἡ ἀγάπη του
δέν εἶναι ὅση τῆς μητέρας.
Πόσες μητέρες ἔρχονται μέ κλάματα καί μέ παρακαλοῦν: «Κάνε προσευχή,
Πάτερ, γιά τό παιδί μου». Τί ἀγωνία ἔχουν! Λίγοι ἄνδρες μοῦ λένε: «Κάνε προσευχή, παραστράτησε τό παιδί μου». Νά, καί σήμερα μιά μητέρα μέ τί λαχτάρα
ἡ φουκαριάρα ἔσπρωχνε τά παιδιά της ‒ὀκτώ εἶχε‒ καί τά ἔβαζε στήν σειρά, γιά
νά πάρουν ὅλα εὐλογία. Ἕνας πατέρας δύσκολα θά τό ἔκανε αὐτό. Καί ἡ Ρωσία
ἀπό τίς μητέρες κρατήθηκε. Ἡ πατρική ἀγκαλιά, ὅταν δέν ἔχη Χάρη Θεοῦ, εἶναι
ξερή. Ἐνῶ ἡ μητρική ἀγκαλιά, ἀκόμη καί ὅταν δέν ἔχη Θεό, ἔχει γάλα. Τό παιδί
ἀγαπᾶ τόν πατέρα του καί τόν σέβεται, ἀλλά μέ τήν στοργή καί τήν τρυφερότητα
τῆς μητέρας αὐξάνει πιό πολύ ἡ ἀγάπη του καί πρός τόν πατέρα.
Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου Λόγοι Δ´, Οἰκογενειακή Ζωή,
ἐκδ. Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»
Σουρωτή Θεσσαλονίκης 2003, σσ. 79-80.
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Γιά νά θυμοῦνται οἱ παλαιοί καί νά μαθαίνουν οἱ νεώτεροι
Τό ἀθάνατο κρασί τοῦ ᾽21
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΛΥΒΙ ΓΙΑ ΒΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ,
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ!*
Ἔλεγα, προλογικά, γιά τά κείμενα πού ἐντοπίζω καί τά προσφέρω, ὡς κέρασμα,
στούς μαθητές μου. Φέτος πού διδάσκω ΣΤ´ Δημοτικοῦ, ἡ ἱστορία της εἶναι ἡ νεώτερη
καί δή ἡ Ἐθνική Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21. Στό κεφάλαιο γιά τό Χάνι τῆς Γραβιᾶς, γιά νά
κατανοήσουν καί νά θαυμάσουν οἱ μαθητές μου τόν στρατηγό Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο
τούς μοίρασα ἕνα μεγαλειῶδες περιστατικό. Τά παιδιά κατάλαβαν γιατί ἡ μορφή του
κοσμεῖ τό εἰκονοστάσι τοῦ Γένους. Τό βρῆκα στά Ἅπαντα τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ
Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη, (ἐκδ. «Μέρμηγκας», σελ. 155), τοῦ «φυλάκτορα τοῦ Γένους»,
ὅπως τόν ὀνομάζει ὁ Παλαμᾶς σ᾽ ἕνα ποίημά του. Εἶναι γράμμα πού ἔστειλε στίς 31
Μαρτίου τοῦ 1860 στόν Ἀνδρέα Λασκαράτο. Τό γεγονός τό χαρακτηρίζει «ἀνέκδοτο».
Τό 1822 ὁ Ὀδυσσέας πολιορκεῖ τήν Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν «ὅπου εὑρίσκοντο
κλεισμένοι οἱ Τοῦρκοι καί τήν ὑπερασπίζοντο μέ μεγάλη καρτεροψυχία... καί δέν ἦτο
σπάνιον κάπου νά βλέπεις τά ἐνάντια μέρη νά στέκονται μέ τά χέρια σταυρωμένα
καί ἄνεργοι διά ἔλλειψιν ἀπό πολεμοφόδια». Κάτι παρόμοιο θά συνέβαινε βέβαια καί
τήν ἡμέρα ὅπου ἔτυχε τό ἀκόλουθο συμβάν.
«Ἐξύπνησαν κάποια παλληκάρια τοῦ Ὀδυσσέα, πρωΐ πρωΐ καί ἀπό τό πρῶτο
γλυκοχάραμα ἔμειναν ἐκστατικά, βλέποντας τούς Τούρκους ἀνεβασμένους ἐπάνω εἰς
τόν Παρθενώνα καί ἐργαζομένους μέ μεγάλη βία νά χαλοῦν τά ὡραῖα ἐκεῖνα μνημεῖα.
Τόσο παράξενη καί ἀκατανόητη τούς ἐφάνη τέτοια ἀνωφελής βαρβαρότης, ὅπου
ἔτρεξαν ἀμέσως νά εἰδοποιήσουν τόν Ὀδυσσέα. Ἀφοῦ ὁ στρατηγός ἐβεβαιώθηκε μέ
τά μάτια του, ἀπόλυσε τρία-τέσσερα ἀπό τά παλληκάρια του νά πλησιάσουν εἰς
τήν Ἀκρόπολη καί νά ἐρωτήσουν τούς Τούρκους, διατί ἔδειχναν τέτοια ἀγριότητα μέ
μάρμαρα, τά ὁποῖα δέν τούς ἐπροξενοῦσαν καμμία βλάβη. Ἐπέταξαν μέ μιᾶς οἱ γενναῖοι καί ὕστερα ἀπό λίγη ὥρα ἔφεραν εἰς τόν στρατηγό τήν ἀπόκριση ὅτι οἱ Τοῦρκοι
μήν ἔχοντας ἄλλο μολύβι διά νά χύσουν βόλια καί ξανοίξαντες ὅτι μέσα εἰς ἐκεῖνα
τά μάρμαρα εὑρίσκεται τοῦτο τό μέταλλο, χυμένο ἐπίτηδες διά νά δίδη δύναμη καί
σταθερότητα, εἶχαν ἀποφασίσει νά προστρέξουνε εἰς ἐκεῖνο τό χαλασμό διά νά δυνηθοῦνε νά ἐξακολουθήσουνε τόν πόλεμο.
» Τέτοια ἀπόκρισι ἐπροξένησε μεγάλη ἀπελπισία εἰς τούς Ἕλληνες καί ἀφοῦ
ἐστοχάστηκαν τί νά πράξουν διά νά σώσουν ἀπό τόν ὄλεθρο τά μνημεῖα τοῦ
μεγαλείου των, ὅλοι μέ μιά φωνή ἀποφάσισαν νά μηνύσουν εἰς τούς ἀποκλει-

* Ἀπόσπασμα ἀπό τό ἄρθρο τοῦ δασκάλου Δημήτρη Νατσιοῦ μέ τίτλο «Μαθήματα Πατριδογνωσίας: Τ᾽ Ἀνδρούτσου ἡ μάνα χαίρεται, τοῦ Διάκου καμαρώνει...».
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σμένους νά παύσουν τήν καταστροφή
καί ἦσαν ἕτοιμοι νά τούς προμηθεύσουν ὅσο μολύβι τούς ἐχρειάζετο γιά
τήν ὑπεράσπισή τους. Οὕτω καί ἐγένετο. Ἔστρεξαν οἱ Τοῦρκοι, καί οἱ Ἕλληνες
ἐξαγόρασαν μέ τό αἷμα τους –δίδοντες εἰς
τούς ἐχθρούς βόλια διά νά τούς σκοτώ-

 E I ¢HC EIC
«Ἁλώνουν» τά σχολεῖα
οἱ ἀρνητές τῆς πατρίδας!
Διαβάζουμε ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο
τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά στόν σύνδεσμο
(link) http://www.dimokratianews.gr/sites/
default/files/styles/inner_top_full_width/
public/w3.jpg?itok=gqP|3E5|:
Γνωστοί
ἐθνομηδενιστές
ὑλοποιοῦν ὡς «φορεῖς» τό πρόγραμμα
γιά τήν «ἔμφυλη ταυτότητα» τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας.
Σκέφτομαι ὅτι δέν ἔχω ἐνημερωθεῖ
ἐπαρκῶς γιά τή λεγόμενη «Θεματική
Ἑβδομάδα». Ἐντοπίζω, λοιπόν, ἀρκετά
ἄρθρα γιά νά μπῶ στό νόημα καί ἀρχίζω
νά διαβάζω. Μετά τή μελέτη τῶν ἄρθρων
ἀναζητῶ τήν ἐγκύκλιο, βάσει τῆς ὁποίας
ὁρίστηκε ἡ «Θεματική Ἑβδομάδα» καί τή
διαβάζω μέ σπουδή. Διαπιστώνω ὅτι θά
λάβει χώρα τό δεύτερο τετράμηνο τοῦ
τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους, οἱ δραστηριότητες αὐτῆς τῆς δράσης θά ὑλοποιοῦνται στό πλαίσιο τοῦ ὡρολόγιου σχολικοῦ προγράμματος, ὅτι ἡ παρακολούθηση θά εἶναι ὑποχρεωτική καί, τέλος, τίς
δραστηριότητες θά τίς ἀναπτύξουν ἐκπαιδευτικοί (γιά κάποια ζητήματα) καί
ἐκπρόσωποι φορέων (γιά κάποια ἄλλα).
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σουν– τά πολύτιμα ἐκεῖνα μάρμαρα, τά
ὁποῖα ἦσαν προωρισμένα νά ζήσουν διά
νά ἴδουν πάλιν ἀναστημένο ὁλόγυρά τους
ἐκεῖνο τό ἔθνος, τό ὁποῖο ἀπό τόσους
αἰώνας ἐφαίνετο βυθισμένο εἰς λήθαργο.
Ἀξιοθαύμαστο παράδειγμα ἀρετῆς, γενναιότητος καί ζήλου πρός τήν πατρίδα!».

& CX O § IA



Συγχρόνως, βλέπω ὅτι ἀναφέρεται πώς
ὁ τρόπος ἀνάπτυξης αὐτῶν τῶν δραστηριοτήτων καί τό ὑλικό γι᾽ αὐτές θά τό
ἐφοδιάσουν οἱ φορεῖς.
Ὁδηγοῦμαι ἀπό καθαρή περιέργεια
στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς πού εἶναι Νομικό
Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, τελεῖ ὑπό
τήν ἐποπτεία τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας
καί «λειτουργεῖ χάριν τοῦ δημοσίου συμφέροντος ὡς ἐπιτελικός ἐπιστημονικός
Φορέας, πού ὑποστηρίζει τό ὑπουργεῖο
Παιδείας... μέ κύριο σκοπό τήν ἐπιστημονική ἔρευνα καί μελέτη θεμάτων τά
ὁποῖα ἀφοροῦν τήν Πρωτοβάθμια καί
Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, τή μετάβαση ἀπό τή Δευτεροβάθμια στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, καθώς καί τή διαρκῆ καί τεχνική ὑποστήριξη τοῦ σχεδιασμοῦ καί τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς στά θέματα αὐτά».
Ἀποκαλύπτω ὅτι ὁ πρόεδρος τοῦ
ΙΕΠ λέγεται Γεράσιμος Κουζέλης καί
ἔχει συγγράψει βιβλίο τό 2012 μαζί μέ
τόν ὕποπτων κινήτρων Δημήτρη Χριστόπουλο, πού εἶχε χαρακτηρίσει τή
μουσουλμανική μειονότητα στή Θράκη
«ἕνα συμπαγές τουρκικό πρᾶγμα». «Σύμπτωση» σκέφτομαι.

IANOVAPIOC - ºEBPOVAPIOC 2017

Συνεχίζω τήν ἔρευνα γιά νά βρῶ τούς
«φορεῖς» πού ἔχουν ταχθεῖ νά ὑλοποιήσουν τίς δραστηριότητες τῆς «Θεματικῆς
Ἑβδομάδας» καί πάω κατευθείαν στά
«σκληρά» γιά τήν «ἔμφυλη ταυτότητα».
Παραπέμπομαι ἀπό τήν ἴδια τήν ἱστοσελίδα στούς φορεῖς καί ἀντιλαμβάνομαι
ὅτι ὁ κύριος φορέας πού θά ξεδιπλώσει τήν ἐκπαίδευση τῶν γυμνασιοπαίδων
στό ἀντικείμενο τῆς «ἔμφυλης ταυτότητας» εἶναι τό «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο
Πληροφόρησης καί Τεκμηρίωσης γιά τόν
ρατσισμό, τήν οἰκολογία, τήν εἰρήνη καί
τή μή βία». Διαβάζω ὅτι εἶναι μία μή κερδοσκοπική ὀργάνωση. Κλικάρω τούς συνεργάτες της, δηλαδή τό Δ. Σ. γιά νά δῶ
περί τίνος ἀκριβῶς πρόκειται.
Καί ἐκεῖ μέ περιμένει μιά πολύ μεγάλη ἔκπληξη, καθώς ἔκαναν παρέλαση
κάποιοι ἀπό τούς γνωστούς καί μή ἐξαιρέτους ἐθνομηδενιστές. Πρόεδρος εἶναι
ὁ Ἀλέξανδρος Γεωργόπουλος, ὑποψήφιος μέ τούς Οἰκολόγους. Ἀντιπρόεδρος
εἶναι ὁ Μιχάλης Τρεμόπουλος, ὑποψήφιος μέ τούς Οἰκολόγους καί ἕνας ἐκ
τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς ὕπαρξης «μακεδονικῆς» γλώσσας καί τῶν δικαιωμάτων
τῆς ἀνύπαρκτης «μακεδονικῆς μειονότητας» (σχετικά βίντεο καί δηλώσεις του
ὑπάρχουν στό διαδίκτυο. Ἐπίσης, πρωτοπόρος στή γυμνή ποδηλατοδρομία τῆς
Θεσσαλονίκης).
Τό καλύτερο: Διευθυντής εἶναι Ἀθανάσιος (Νάσος) Θεοδωρίδης, ὁ ὁποῖος
διατηρεῖ «δίγλωσση» ἱστοσελίδα –στήν
ἑλληνική καί τή «μακεδονική»–, στήν
ὁποία ἔχει ἀναρτημένη συνέντευξή του,
ἐντός τῆς ὁποίας ἀναφέρεται σέ ἐθνοκάθαρση πού ἔκαναν οἱ Ἕλληνες στήν
Τριπολιτσά, στίς σφαγές πού ὑπέβαλε ὁ
Ν. Ζέρβας τούς Τσάμηδες στή διάρκεια
τῆς Κατοχῆς καί πολλά, πραγματικά
πολλά, ἄλλα ἀνθελληνικά μηνύματα.

Συμπέρασμα: Ἡ «Θεματική Ἑβδομάδα», τήν ὁποία εἶχε ἐμπνευστεῖ ὁ Φίλης, θά εἶναι ἡ εὐκαιρία ὥστε οἱ ἀρνητές
ὁ,τιδήποτε πατριωτικοῦ καί ἑλληνορθόδοξου νά παραδίδουν μαθήματα στά
παιδιά τοῦ Γυμνασίου...
vvv
Τό Ὑπουργεῖο Ἀηδίας
(πρώην Παιδείας) οὐρά καί
νεροκουβαλητής τῶν ὁμοφυλοφίλων!
Τίποτε δέν μᾶς ἐκπλήσσει πλέον
στόν κατήφορο τοῦ πάλαι ποτέ Ὑπουργείου Παιδείας.
Διαβάζουμε: Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μετά τή θεματική ἑβδομάδα, στέλνει
τώρα διαβιβαστικό σέ ὅλες τίς διευθύνσεις ἐκπαίδευσης καί σέ ὅλα τά σχολεῖα
τῆς Ἀττικῆς πρόσκληση σέ συνέδριο τοῦ
«πολύχρωμου σχολείου». Γιά ὅσους δέν
γνωρίζουν, «τό πολύχρωμο σχολεῖο»
εἶναι ὁμάδα ἀτόμων πού στηρίζουν μέ
κάθε τρόπο τούς LGBT (Lesbian, Gay,
Bisexual καί Transgender), [στά ἑλληνικά ΛΟΑΤ (= Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι,
Ἀμφιφυλόφιλοι, Τρανσέξουαλς)] μέ διάφορες ἐκδηλώσεις, ὅπως αὐτή τῆς παρέλασης ὁμοφυλοφίλων (ὑπερηφάνειας). Δημιουργήθηκε τό φθινόπωρο τοῦ
2009 μέ ἀρχική ὀνομασία «Ὁμοφοβία καί
Τρανσφοβία στήν Ἐκπαίδευση».
Στή συνέχεια μετονομάστηκε σέ «πολύχρωμο σχολεῖο», δημιουργώντας μία
σύγχυση σέ ὅσους δέν τό ξέρουν.
vvv
Μᾶς δοκιμάζουν, ἄν ἔχουμε διάθεση
καί κότσια νά ἀντιδράσουμε
Γράφει καθηγήτρια στή φίλη της,
ἐπίσης καθηγήτρια, ἐξ ἀφορμῆς τῆς «Θεματικῆς (ἐμετικῆς) ἑβδομάδας»:
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Τήν ἴδια ἐποχή, πού ὅλα αὐτά πρωτοπαρουσιάστηκαν [τά περί «Θεματικῆς
ἑβδομάδας»] συνέβη καί κάτι ἀκόμα, πού
δέν ξέρω ἄν τό ἄκουσες. Ξαφνικά στούς
ὑπολογιστές τῶν σχολείων, πού εἶχαν
σύνδεση στό διαδίκτυο, ἀπαγορεύτηκε ἡ εἴσοδος σέ κείμενα καί βίντεο
μέ θέματα ἐθνικά καί θρησκευτικά.
Τό σχολεῖο μας ἔχει κανάλι στό youtube
κι ἐκεῖ ἀνεβάζει τίς ταινίες-ἐργασίες τῶν
παιδιῶν μας. Τά βίντεό μας λοιπόν πού
μιλοῦσαν γιά τόν Εὐαγγελισμό, τήν Ἐπανάσταση, τήν κυπριακή προσφυγιά, τόν
Μακεδονικό Ἀγώνα... ἐπισημαίνονταν ὡς
«ἐπιβλαβῆ» καί δέν προβάλλονταν! Τά
ἴδια αὐτά βίντεο μποροῦσες νά τά δεῖς
ἀπό ὅποιον ὑπολογιστή ἤθελες, ἀλλά
ὄχι ἀπό ὑπολογιστή πού βρισκόταν στό
σχολεῖο. Τίς μέρες ἐκεῖνες πολλοί συνάδελφοι μπαῖναν στούς ὑπολογιστές τῶν
σχολείων τους γιά νά κατεβάσουν ὑλικό
γιά τή γιορτή τῆς 25ης Μαρτίου καί δέν

εἶχαν καμμία πρόσβαση. Ἐπικοινωνήσαμε πολλοί ἀπό ἐμᾶς μέ τόν διαχειριστή
τοῦ δικτύου τῶν σχολείων στήν Ἠμαθία
καί μάθαμε ὅτι πολλά σχολεῖα στό νομό
παραπονιοῦνται, ἀλλά κανείς δέν γνωρίζει τί συμβαίνει!
Τό «πρόβλημα» κράτησε 4 ἡμέρες
καί ὡς διά μαγείας λύθηκε «ἀπό μόνο
του». Οἱ πιό «καλοπροαίρετοι» συνάδελφοι μίλησαν γιά τυχαία βλάβη, πού
διορθώθηκε. Μιά βλάβη ὅμως κατά τή
γνώμη μου, πολύ ὕποπτα ἐπιλεκτική ὡς πρός τό περιεχόμενό της. Ἄλλο
ἕνα τέστ μοῦ φάνηκε ἐμένα κι αὐτό.
vvv
Σκόπιμη παραπληροφόρηση σχετικά
μέ τίς «ἔμφυλες ταυτότητες»;
Σᾶς μεταφέρουμε e-mail, πού μᾶς
ἔστειλε συνεργάτρια:
«Ρώτησα μαθητή τῆς δευτέρας γυ-

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύπρου 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 Παρακαταθήκη, 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 «Ἀποστολέας» 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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μνασίου τοῦ 2ου γυμνασίου τῆς Νάουσας καί μοῦ εἶπε τά ἑξῆς: Πῆγε στό
διευθυντή νά καταθέσει αἴτηση ἀπαλλαγῆς καί τοῦ εἶπε ὅτι χρειάζεται χαρτί ἀπό δικηγόρο, τό ὁποῖο μαζί μέ τήν
αἴτηση θά τά στείλει στό ὑπουργεῖο καί,
ἐάν ἐγκριθοῦν (;), τότε θά πάρει ἀπαλλαγή...»
Ἐπίσης ὅταν ρώτησε τούς καθηγητές
τί θά τούς ποῦν στό 3ο θέμα τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας ἕνας τούς εἶπε ὅτι θά
ἔρθουν κάποιοι εἰδικοί (;) γιά νά τούς
ποῦν γιά τά δικαιώματα τῶν γυναικῶν...
ἄλλος τούς εἶπε ὅτι θά σᾶς ποῦν ποιό
ἐπάγγελμα ἁρμόζει στόν ἄνδρα καί ποιό
στή γυναίκα... γιά νά δεῖτε τήν παραπληροφόρηση.

Στίς Η.Π.Α., ἄν καταστρέψεις αὐγά ἀετοῦ, πᾶς φυλακή. Ὁ ἀετός εἶναι προστατευόμενο εἶδος. Ἄν ὅμως καταστρέψεις
(μέ τήν ἔκτρωση) μιά ἀνθρώπινη ζωή (ἕνα
ἔμβρυο), ὄχι μόνο δέν πᾶς φυλακή, ἀλλά
παίρνεις καί ἐπιδότηση. Ἡ ἀσφάλεια
σοῦ καλύπτει τά ἔξοδα τῆς ἐπεμβάσεως‒
δολοφονίας ἑνός ἀνυπεράσπιστου ἀγέννητου παιδιοῦ ἀπό τήν ἴδια του τή μάνα!
vvv
Διαδήλωση
«Ὑπέρ τῆς ζωῆς» στίς Η.Π.Α.

Σέ κείμενα ἤ συζητήσεις μέ χριστιανούς οἱ ὁμοφυλόφιλοι «πετοῦν» τήν
εὐαγγελική φράση «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».
Αὐτό τό κάνουν σκωπτικά καί εἰρωνικά. Ἐάν ἀποδέχονταν τά μηνύματα τοῦ
Εὐαγγελίου, δέν θά εἰκόνιζαν μέ βλάσφημο τρόπο τόν Χριστό ἐπάνω στόν
σταυρό μέ τά χρώματά τους, αὐτά τοῦ
οὐράνιου τόξου οὔτε θά περιφρονοῦσαν
τόσο ἐπιδεικτικά τή ρητή καταδίκη ἀπό
τό Εὐαγγέλιο τοῦ πάθους τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
Τυχαῖο ὅτι τό οὐράνιο τόξο εἶναι καί
τό κατ᾽ ἐξοχήν σύμβολο τῆς ἀντίχριστης
«Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου»;

Κάθε χρόνο μέσα στόν χειμώνα γίνεται στήν Οὐάσινγκτον μία τεράστια διαδήλωση ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων. Τήν
ὀνομάζουν Pro life (ὑπέρ τῆς ζωῆς).
Φέτος ἔβλεπες νέους κυρίως, ἄνδρες
καί γυναῖκες, κάτω ἀπό ὑπομηδενική
θερμοκρασία (Ἰανουάριος γάρ) μαζί μέ
τά παιδιά τους νά διαδηλώνουν πολιτισμένα ὑπέρ τῆς ζωῆς. Ἡ συμμετοχή στή
συγκέντρωση καί πορεία ἐκτιμᾶται σέ
500-600 χιλιάδες κόσμο!
Στή συγκέντρωση ἀπηύθυνε χαιρετισμό καί ὁ νέος Ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α.
Μάικ Πένς. Εἶπε ὅτι ἡ νέα κυβέρνηση
Τράμπ θά παύσει τήν ἐνίσχυση τῶν
ἐκτρώσεων, ἀλλάζοντας τήν πολιτική
πού ἀκολουθοῦνταν μέχρι τώρα.
Στή Γαλλία καί σέ ἄλλες χῶρες γίνονται παρόμοιες ὀγκώδεις διαδηλώσεις
ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων καί «ὑπέρ τῆς
ζωῆς». Ἐμεῖς ἐδῶ;
Γιατί νά μήν καθιερωθεῖ κάτι τέτοιο
καί στήν Ἑλλάδα;

vvv

vvv

Προστατεύονται τά αὐγά τοῦ ἀετοῦ
ἀλλ᾽ ὄχι τά ἀνθρώπινα ἔμβρυα

Σημαία τῆς «Οἰκογενειακῆς Ὑπερηφάνειας» στή Ρωσσία

vvv
Εἰρωνεύονται οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐπικαλούμενοι τό «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»

Ἡ ὑποκρισία σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο:

Στήν ἐπέλαση τῆς διαστροφῆς πρέ21
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πει νά ἀντιταχθοῦμε μέ ἀποφασιστικό
ἀλλά καί ἔξυπνο τρόπο.
Ἀφορμή γιά τό σχόλιο αὐτό πήραμε
ἀπό τήν πορεία «Οἰκογενειακῆς Ὑπερηφάνειας» στή Ρωσσία, ὅπου χιλιάδες
Ρῶσσοι συγκεντρώθηκαν καί παρήλασαν κρατώντας σημαῖες τῆς «Οἰκογενειακῆς Ὑπερηφάνειας», ὅπου εἰκονίζεται
μία οἰκογένεια: Ἕνας ἄνδρας, μία γυναίκα καί τρία παιδιά.
Ἐμεῖς ἐδῶ τί κάνουμε; Ὑπερηφανεύονται (!) οἱ ὁμοφυλόφιλοι, διαφημίζοντας τό κατά Χριστόδουλον «κουσούρι»
τους, καί οἱ φυσιολογικοί ἄνθρωποι μέ
τά παιδιά τους ντρέπονται νά βγοῦν στό
δρόμο;
vvv
«Μουσεῖο ὁλοκαυτώματος»
καί στή Θεσσαλονίκη
Δέν μποροῦσε ἡ Θεσσαλονίκη καί
μάλιστα μέ δήμαρχο Μπουτάρη, μέ
σκουλαρίκι, νά μείνει παραπίσω. Ἡ
πλειοδοτοῦσα στά θέματα αὐτά ἐφημ.
Καθημερινή τῆς Κυριακῆς, 15 Ἰανουαρίου 2017, ἀφιερώνει ὁλόκληρη τήν σ. 1
τοῦ ἐνθέτου «Τέχνες καί γράμματα» στό
θέμα αὐτό. Σέ ρεπορτάζ τῆς κ. Γιώτας
Μυρτσιώτη ὑπό τόν ὀκτάστηλο τίτλο
«Παγκόσμιο μνημεῖο κατά τοῦ ρατσισμοῦ», πληροφορούμαστε ὅτι «θά ὑψωθεῖ στή Θεσσαλονίκη σέ τρία χρόνια τό
Μουσεῖο τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ἕνα ἑξαώροφο κτίριο ἀπό μέταλλο καί γυαλί».
Στόχος τῶν ἐμπνευστῶν του εἶναι τό
Μουσεῖο νά λειτουργήσει καί ὡς ἐκπαιδευτικό κέντρο. «Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἔχουμε μεγαλύτερη συνείδηση
τοῦ τί σημαίνει ἔγκλημα καί γιατί δέν
πρέπει νά ἐπαναλαμβάνεται» δηλώνει ὁ
δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης.
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vvv
«Φαναριώτικο» τό «Πρός τόν Λαό»
γιά τή «Σύνοδο» τῆς Κρήτης
Τελικῶς ἐκυκλοφορήθη τό «Πρός τόν
Λαό» Ἀνακοινωθέν τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος γιά τή «Σύνοδο» τῆς Κρήτης.
Μέ φαναριώτικο τρόπο ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος θεωρητικῶς μᾶς ἐνημερώνει γιά τή «Σύνοδο» τῆς Κρήτης, σάν νά
μήν ἔχει γίνει ἀκόμη! Σέ ἕνα βαθμό ἐπαναλαμβάνει τίς σωστές θέσεις τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Μαΐου 2016, οἱ ὁποῖες ὅμως,
δυστυχῶς, ἐγκατελείφθησαν στήν Κρήτη.
Ἀπό τό νά ἐγκωμιάσει τήν «Σύνοδο» τοῦ Κολυμπαρίου, ὅπως ἔκανε ἡ
Ἱεραρχία τῆς Κύπρου, καλύτερο αὐτό
πού ἔκανε ἡ δική μας Ἱεραρχία. Ὁ πιστός λαός ὅμως δέν ἀναπαύεται μέ
τή λογική τῶν ἴσων ἀποστάσεων καί
τή διπλωματική γλῶσσα. Περίμενε μιά
πιό ξεκάθαρη κριτική τοποθέτηση ἔναντι ὅσων ἔγιναν καί ὅσων ἔπρεπε νά γίνουν καί δέν ἔγιναν στήν Κρήτη. Ἔτσι
τό Ἀνακοινωθέν «Πρός τόν Λαό» «κατάφερε» νά μήν ἀναπαύσει οὔτε τούς
πιστούς οὔτε τό Φανάρι, τό ὁποῖο διαμαρτυρήθηκε διά στόματος οἰκουμενιστοῦ καθηγητοῦ Λαρεντζάκη (διδάσκει
στήν Αὐστρία), λέγοντας ὅτι οὐδέποτε ἡ
«Σύνοδος» τοῦ Κολυμπαρίου χαρακτήρισε αἱρέσεις τίς «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες
τῆς Δύσεως», ὅπως γράφει τό φυλλάδιο
«Πρός τόν Λαό».
vvv
«Σατανική πολεμική»
ἡ κριτική τῶν πεπραγμένων
τῆς «Συνόδου» στό Κολυμπάρι!
Αὐτό εἶπε μεταξύ ἄλλων μιλώντας
στόν ἑσπερινό τῆς συγχωρήσεως (Κυρια-
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κή 26.2.2017) ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος.
Γιατί Σεβασμιώτατε; Ὅ,τι εἶναι ἀληθινό, δέν φοβᾶται τήν κριτική! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐλή λογικῶν προβάτων καί
ὄχι θίασος πληρωμένων χειροκροτητῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε καί ἄλλα, γιά
«ἀρρωστημένο ἐθνικισμό», γιά «φοβική
ἀτολμία» νά ἀνοιχθοῦμε στήν κοινωνία,
γιά «μανιακό ἀπομονωτισμό» καί «ἀντιχριστιανικό δογματισμό», πού ἀρνεῖται
τούς διαλόγους μέ τούς ἑτεροδόξους καί
ἑτεροθρήσκους.
Γιά ἄλλη μιά φορά ἐπιβεβαιώνεται, δυστυχῶς, ἡ πλήρης ἔνταξη τοῦ
Μητρ. Ἀλεξανδρουπόλεως στό στρατόπεδο τῶν «μοντέρων Ἱεραρχῶν»
καί θεολόγων, οἱ ὁποῖοι, σύμφωνα μέ
τόν μακαριστό καθηγητή τῆς Δογματικῆς παπα-Γιάννη Ρωμανίδη, εἶναι
καί τό βασικό πρόβλημα γιά τήν Ἐκκλησία καί τή Θεολογία μας σήμερα.
vvv
Μυστήριο τά ἐσώψυχα
τῶν «προοδευτικῶν»
Θυμᾶστε τούς «προοδευτικούς», πού
μᾶς στολίζανε μέ τά ἀπαξιωτικά «ταλιμπάν», «μουτζαχεντίν» καί ἄλλα παρόμοια, τότε πού ἀγωνιζόμασταν γιά τή
διατήρηση τοῦ θρησκεύματος στίς ἀστυνομικές ταυτότητες, τό 2001; Μᾶς λέγανε τότε καί «ἀγιατολλάδες» [ἀπό τό
«ἀγιατολλάχ», πού εἶναι ὁ θρησκευτικός
ἡγέτης τῶν Ἰρανῶν (Περσῶν) σιϊτῶν].
Ὅπως
διαβάζουμε,
προσφάτως
(19.2.2017) μία ἑπταμελής ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
πῆγε στούς πραγματικούς «ἀγιατολλάδες» (ἀγιατολλάχ) στό Ἰράν, γιά νά μετάσχει σέ ἕνα διαθρησκειακό συνέδριο. Τήν
ἀντιπροσωπεία ἀποτελοῦσαν οἱ:

• Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος
καί Ἁλμυροῦ κ. ᾽Ιγνάτιος
• Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος
• Ἐλλογ. κ. Ἰσμήνη Κριάρη, Πρύτανις
τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
• Ἐλλογ. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. [Σημ. «Π»: Ἕνας ἀπό
τούς βασικούς συντελεστές τῆς δημιουργίας Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό
Τμῆμα Θεολογίας Α.Π.Θ.]
• Ἐλλογ. κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης,
Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ε.Κ.Π.Α.
• Ἐλλογ. κ. Μιχάλης Μαριόρας, Ἐπικ. Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Ε.Κ.Π.Α.
• Ἐλλογ. κ. Νίκη Παπαγεωργίου,
Ἀναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας τῆς
Θρησκείας τοῦ Α. Π. Θ.
Στίς σχετικές φωτογραφίες εἴδαμε τίς
κυρίες τῆς ἀντιπροσωπείας μέ μαντῆλες
καί παλτά μέχρι τόν λαιμό, ἐπειδή αὐτό
ἀπαιτεῖ τό πρωτόκολλο στήν «Ἰσλαμική
Δημοκρατία τοῦ Ἰράν». Δέν γνωρίζουμε,
ἄν οἱ ἐλλογιμώτατες κυρίες καθηγήτριες εἶναι φεμινίστριες ἤ ὅ,τι ἄλλο καί
δέν θέλουμε νά τίς ἀδικήσουμε. Θέλουμε ὅμως νά κάνουμε ἕνα σχόλιο, γιατί
ἔχουμε μιάν ἀπορία: Πῶς γίνεται καί οἱ
λαλίστατοι «προοδευτικοί» καί (κυρίως)
«προοδευτικές» γιά δικαιώματα τῶν γυναικῶν κλπ., ὅταν πᾶνε ἐκεῖ πού ἰσχύει
ὁ ἰσλαμικός νόμος (σαρία), νά φοροῦν μέ
τέτοια εὐκολία τίς ἰσλαμικές μαντῆλες;!
Στήν Εὐρώπη φεμινίστριες καί στίς θεοκρατικές «Ἰσλαμικές Δημοκρατίες» ἐν
ἑτέρᾳ μορφῇ καί διαγωγῇ!
Τό φαινόμενο πάντως εἶναι γενικότερο. Προσφάτως βορειοευρωπαῖες φεμινίστριες, πού κατηγοροῦσαν τόν Πρόεδρο
τῶν ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ γιά «σεξι23
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στή», ὅταν πῆγαν καί αὐτές στό Ἰράν
(Περσία) φόρεσαν τίς μαντῆλες τους καί
τά παλτά καί προσαρμόσθηκαν στήν
ἐκεῖ παράδοση τοῦ ἀφέντη-ἄνδρα.
Μεγάλο μυστήριο, τά ἐσώψυχα τῶν
«προοδευτικῶν»!
Ὑστερόγραφο: 1) Ἀλλά καί οἱ ἄνδρες «προοδευτικοί» κληρικοί καί θεολόγοι ἤ γενικῶς «προοδευτικοί», πού
παθαίνουν ἀλλεργία μέ τούς ἐδῶ «ταλιμπάν», πῶς δέν παθαίνουν μέ τούς
πραγματικούς ταλιμπάν, πού κόβουν
καί κεφάλια;
2) Δέν εἴδαμε τούς ἀρχιερεῖς μας
νά φοροῦν σταυρούς καί ἐγκόλπια στή
συνάντηση μέ τούς ἀγιατολλάδες. Ἄν
φοροῦσαν καί δέν τούς προσέξαμε, ζη-

τοῦμε συγγνώμη. Στίς διαχριστιανικές
συναντήσεις οἱ Ὀρθόδοξοι φοροῦν. Στίς
διαθρησκειακές ὄχι. Γιατί; Γιά νά μήν
«προσβάλουν» τούς ἀπέναντι; Ἐκεῖνοι
ὅμως δέν ἀφαιροῦν κάτι ἀπό τή δική
τους ἀμφίεση! Ὅταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πῆγε σέ «Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων» φορώντας
σταυρό καί ἐγκόλπιο, τοῦ ἐπετέθησαν
φραστικά ὄχι τά τέκνα τοῦ Μωάμεθ,
ἀλλά οἱ «δικοί μας» «ἀλληλέγγυοι»! ᾽Ενῶ
ἄλλοι ἀρχιερεῖς, πού πῆγαν σέ παρόμοια
Κέντρα χωρίς σταυρό καί ἐγκόλπιο,
ἐπαινοῦνται ὡς «προοδευτικοί». Ταλαίπωρα παιδιά, ἄν δέν ἦταν ὁ σταυρός καί
ἡ Ἐκκλησία, ἀντί Κώστας καί Γιάννης
θά ἤσασταν ὅλοι Ἀμπντουλλάχ.
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