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¢

έν πρόλαβε νά τελειώσει ἡ νέα μεγαλειώδης ἐκδήλωση στό Βελλίδειο
Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης,
πού συνδιοργάνωσαν τήν Κυριακή 7 Μαΐου 2017 ἡ Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα
τῆς πόλεως καί ἡ Πανελλήνιος ῞Ενωσις
Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), καί τήν ἄλλη μέρα ὁ
πρωθυπουργός ἐξετόξευσε μιά ρουκέτα:
Θά καθιερώσουμε, εἶπε, 14ετῆ ὑποχρεωτική ἐκπαίδευση καί θά γενικευθεῖ ὁ
θεσμός τοῦ «ὁλοήμερου σχολείου».
Τό συνέδριο στό Βελλίδειο, μέ θέμα
«Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία ἤ ἄθεα γράμματα;», ἦρθε, ὅπως φάνηκε, στήν κατάλληλη
ὥρα. Διεκήρυξε τήν πανθομολογούμενη

ἀλήθεια ὅτι ἡ Παιδεία στήν πατρίδα μας
νοσεῖ βαρύτατα. Συμπτώματα τῆς βαρειᾶς
ἀρρώστειας της εἶναι ὁ ἐκβαρβαρισμός
τῆς γλώσσας, ἡ διδασκαλία τῆς Ἱστορίας
ἀλλοιωμένη, ἡ μετάλλαξη τοῦ μαθήματος
τῶν Θρησκευτικῶν σέ πανθρησκειακή σαλάτα καί ἡ ἐπιχειρούμενη ἀνατροπή τῆς
ἀνθρώπινης φυσιολογίας καί ὀντολογίας
μέσῳ τῆς διαφήμισης τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
Αὐτά ὅλα δέν συνέβησαν τυχαῖα. Ἐργάσθηκαν καί ἐργάζονται συστηματικά ντόπιοι καί ξένοι γιά νά τά πετύχουν. Ὅσα
ἀκούστηκαν στό Βελλίδειο, ἰδιαίτερα ἀπό
τήν καθηγήτρια κ. Μαρία Μαντουβάλου,
πραγματική πνευματική Μπουμπουλίνα,
πρέπει νά μᾶς ξυπνήσουν. Ἀνάγκη νά ἀ-
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ντισταθοῦμε καί νά ἀντιδράσουμε. Ἐκτός
ἀπό τό ὅπλο τῆς προσευχῆς καλούμεθα
νά διεκδικήσουμε ἀποφασιστικά καί ὅλα
ὅσα ἐπιτάσσει ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή
μας καί κατοχυρώνει τό Σύνταγμα γιά τόν
ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο χαρακτῆρα τῆς παρεχόμενης ἀγωγῆς στά παιδιά μας, ὥστε νά
περισώσουμε ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο στόν
χῶρο τῆς Παιδείας καί νά ἀρχίσουμε νά
κτίζουμε ὅσα ἔχουν γκρεμίσει οἱ ἐπικίνδυνοι ἀποδομητές κάθε ἐκκλησιαστικῆς καί
ἐθνικῆς ἀξίας. Τό ὑπουργεῖο Ἀντεθνικῆς
Παιδείας δέν εἶναι ἀνίκανο, ὅπως συνήθως λέμε γιά τήν κρατική μηχανή. Εἶναι
πολύ ἀποτελεσματικό καί ἱκανό στήν κατεδάφιση. Γλῶσσα, Ἱστορία, Πίστη στόν
Χριστό καί Φιλοπατρία εἶναι πράγματα
πού κυριολεκτικά μισοῦν ἡ ἀντίχριστη
Νέα Τάξη Πραγμάτων καί οἱ ἐντολοδόχοι της. Μέ αὐτά τά δεδομένα καί ἄλλα
πολλά, πού θά διαβάσετε στό Ψήφισμα
τῆς Ἡμερίδος στό Βελλίδειο καί κυρίως
στή θαρραλέα καί ἀφυπνιστική εἰσήγηση
τῆς καθηγήτριας κ. Μαρίας Μαντουβάλου
(δημοσιεύονται στήν Παρακαταθήκη, πού
κρατᾶτε στά χέρια σας), τό σημερινό σχολεῖο ἀναδεικνύεται ὡς τό κύριο ἐργαλεῖο
γιά τήν πνευματική γενοκτονία τῶν παιδιῶν, πού εἶναι τό αὔριο τοῦ τόπου μας.
Καί γιά νά εἶναι σίγουροι ὅτι κανείς
δέν θά γλυτώσει ἀπό τή γενοκτονία, θέλουν τώρα νά ἀρχίσουν τό καταστροφικό
τους ἔργο δύο χρόνια νωρίτερα.
Νά ἁρπάξουν τά παιδιά ἤδη ἀπό τεσ-

σάρων ἐτῶν καί νά τούς διδάξουν ὅ,τι
νοσηρό καί διεστραμμένο ἔρχεται ὡς ντιρεκτίβα ἀπό τό τυμπανιαῖο πνευματικό
πτῶμα, πού λέγεται σήμερα Εὐρώπη!
Γιά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ δολίου
σχεδίου τους ποντάρουν στό ὅτι μιά μερίδα γονέων θά θεωρήσει «ἀνακούφιση»
τό ὁλοήμερο σχολεῖο καί τήν ἐκπαίδευση
ἀπό τεσσάρων ἐτῶν. Οἱ γονεῖς αὐτοί θά
ἔχουν περισσότερο χρόνο γιά τόν ἑαυτό
τους, γιά δουλειά καί διασκέδαση. Δέν θά
ἔχουν τό «βάρος» τῶν παιδιῶν!
Ἡ Ἐκκλησία, οἱ ἐκπαιδευτικοί καί
κυρίως οἱ γονεῖς, πού ἀγαποῦν τά παιδιά τους, ἄς ξυπνήσουν. Ἡ ἀγωγή τῶν
παιδιῶν εἶναι πρωτίστως δικαίωμα καί
καθῆκον τῶν γονέων. Ἡ ἀπαίτηση τοῦ
κράτους νά ἀναλάβει τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν, ἤδη ἀπό τά γενοφάσκια τους, εἶναι
χαρακτηριστικό ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων. Αὐτά προσπάθησε νά κάνει ὁ
κομμουνισμός καί ὁ ναζισμός. Προσπάθησαν νά ἀφιονίσουν τά παιδιά ἤδη ἀπό
τήν κούνια τους.
Ἡ κυβερνῶσα «γιά πρώτη φορά ἀριστερά» ἄς ἀφήσει ἥσυχα τά παιδάκια τοῦ κόσμου ἀπό 4 ἕως 6 ἐτῶν. Φθάνει ὁ ἐκμαυλισμός πού ὑφίστανται ἀπό τήν τηλεόραση.
«Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι». Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γονεῖς, ἱερεῖς, διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί! Μᾶς κλέβουν τά
παιδιά μας μέ νέο παιδομάζωμα, γιά νά
τά κάνουν νέους γενίτσαρους!
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ
φιλικές ἱστοσελίδες.
• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης,
κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἔχει ἐκπομπή στήν τηλεόραση Atlas TV, ἡ ὁποία ἐκπέμπει
στήν Κεντρική Μακεδονία. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
τῆς κ. Μαρίας Μαντουβάλου, Καθηγήτριας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν
Οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν, ἐκκλησιαστικοί καί λαϊκοί, ἐδῶ καί πολλά χρόνια,
ἔχουν συντονιστεῖ μέ τά κατά τόπους
φερέφωνά τους, τά καλυπτόμενα κάτω
ἀπό τόν ἐπιστημονικό μανδύα καί τήν
κρατική ἐξουσία, γιά νά ξεθεμελιώσουν
τίς ἱστορικές καί θρησκευτικές μνῆμες
καί κατά συνέπεια καί τίς ἐθνικές ταυτότητες τῶν λαῶν.
Προνομιακή θέση σ᾽ αὐτή τήν ἐπιχείρηση μετάλλαξης καί ἀλλοίωσης κάθε
ἐθνικοῦ, πνευματικοῦ καί θρησκευτικοῦ
βιώματος ἔχουν ἡ Ἑλλάδα, ὡς ἱστορικός,
ἐθνικός καί γεωγραφικός χῶρος, καί ἡ
Ὀρθοδοξία, ὡς ἀναπόσταστο καί ἀπαρέγκλιτο θεμέλιό της. Ἡ προτροπή τοῦ
πρωτεργάτη καί ἀπελευθερωτῆ τοῦ Γένους πρός τούς μαθητές τοῦ αἱματοτσακισμένου καί μόλις ἀπελευθερωμένου
κράτους ὅτι: «Πρέπει νά φυλάξετε τήν
πίστη σας καί νά τή στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τά ἄρματα, εἴπαμε
πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ
πατρίδος», ἔχει περιπέσει τά τελευταῖα
χρόνια στόν κάδο τῆς λήθης, στόν ἴδιο
πού ἔχουν ριχτεῖ καί ἡ ἱστορική μνήμη
καί ἡ θρησκευτική καί ἐθνική ταυτότητα
ἀπό τούς μασκοφόρους τῆς πνευματικῆς καί πολιτικῆς ἡγεσίας, πού ἔχουν
ἀποδυθεῖ στόν ἀγώνα τῆς φίμωσης τῆς
Ἑλληνορθόδοξης παιδείας.
Τά ἀντεθνικά καί μειοδοτικά ἄτομα
τοῦ σχεδόν πρόσφατου παρελθόντος,
ξένα πρός τόν ἐθνικό κορμό, ἐπανέρ-

χονται σήμερα, μέ τούς ὁμοϊδεάτες διαδόχους τους, σέ θέσεις ἡγετικές, καί
ὁ σκοπός τους εἶναι ὁ ἴδιος, ὅπως καί
τότε, δηλαδή ἡ μεταφύτευση καί καλλιέργεια στήν ἑλληνική κοινωνία καί παιδεία κοινωνικῶν δοξασιῶν καί πολιτικῶν
ἰδεολογημάτων, πού ἀποβλέπουν στή
μεταβολή καί τήν ἀνατροπή τῶν ὑφισταμένων στή χώρα ἑλληνορθόδοξων ἀξιῶν
καί ἀρχῶν.
Οἱ χρεωκοπημένες μεγαλόστομες ἰδεολογίες τοῦ παρελθόντος, καλλωπιζόμενες μέ τό ἔνδυμα τοῦ προοδευτισμοῦ,
τοῦ διαφωτισμοῦ καί τῆς ἐγκληματικῆς
Γαλλικῆς ἐπανάστασης, δηλ. τοῦ Γαλλικοῦ ἐμφύλιου, ἑτοιμάζουν τίς γκιλοτίνες
γιά τή σπουδάζουσα νεολαία τῆς Ἑλλάδας ὅλων τῶν βαθμίδων, προκειμένου
οἱ ἴδιοι, οἱ πολιτικοί καί πνευματικοί
ἡγέτες, νά διατηρήσουν στήν κατοχή
τους τήν ἑλληνική Βαστίλη πού ἔχουν
τά τελευταῖα χρόνια καταλάβει, ἐκτελώντας πολλά ἰδιώνυμα ἀδικήματα, μέ
προεξάρχοντα τό ἀδίκημα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ καί τῆς ἀθεΐας καί τῆς προώθησης τῶν οἰκουμενιστικῶν σχεδίων
τους.
Ἀντεθνικοί εἶναι αὐτοί οἱ ἀγῶνες
τους καί ἑπομένως, ὡς ἀρνητές τοῦ
ἔθνους, δέν μποροῦν νά ἀνήκουν σ᾽
αὐτό, δέν μποροῦν νά ἀνήκουν στό Ἑλληνικό ῎Εθνος ἀλλά μόνο, καί αὐτό κατά
παραχώρηση, στούς Ἕλληνες πολίτες·
ὄχι ποτέ, ἐπαναλαμβάνω, στό ἔθνος,

* Ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης τήν Κυριακή
7 Μαΐου 2017, στή μεγαλειώδη ἐκδήλωση πού συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱ. Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, τά Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης καί ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)
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ἀφοῦ εἶναι ἐθνομηδενιστές καί σκοπός
τους εἶναι ὁ ἐγκωμιαζόμενος ἀπό τούς
ἴδιους διεθνισμός, ἡ παγκοσμιοποίηση,
ἡ πολυπολιτισμικότητα καί ἡ Νέα Τάξη
πραγμάτων.
Τελευταῖα, μάλιστα, οἱ ἴδιοι πανεπιστημιακοί καί πολιτικοί ἡγέτες τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας, ἀφοῦ ἐπί χρόνια
ἐπιχείρησαν νά ἐξαφανίσουν τήν ἱστορική μνήμη ἀπό τήν ψυχή καί τό νοῦ
τῶν παιδιῶν, ξεκινώντας ἀπό τά νηπιαγωγεῖα, σήμερα ἐπιδίδονται καί στή
ριζική καί μόνιμη ἀνατροπή ὅλων τῶν
θρησκευτικῶν, ἐθνικῶν, ἱστορικῶν καί
παραδοσιακῶν ἀξιῶν, μέ προάγγελο τήν
ἐπιχειρούμενη Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, πού ἤδη τό ἔχουν ἀκυρώσει στίς
θεμελιωδέστερες γιά τόν Ὀρθόδοξο Ἑλληνισμό διατάξεις του.
Προετοίμασαν, μαζί μέ τούς τρεῖς
προαιώνιους ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ἔδαφος μέ τίς
θεωρίες τους γιά ἀσυνέχειες τοῦ διαχρονικοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιά μύθους θρησκευτικούς καί ἱστορικούς, γιά στερεότυπα
καί κατασκευές, ἀποχρωματίζοντας ἔτσι
καί σαρκάζοντας ὅ,τι σχετικό μέ πατρίδα
καί πίστη. Χλευάστηκαν ὅλα τά ἱερά καί
ὅσια τοῦ Ἑλληνορθόδοξου ἔθνους. Καί
ἐνῶ ὁ ἐθνικός ποιητής ἔλεγε γιά τούς
τότε, ὅπως καί σήμερα ἄλλωστε, Ἐλεύθερους Πολιορκημένους: «Εἰς τόν πάτο
τῆς εἰκόνας πάντα ἡ Ἑλλάδα μέ τό μέλλον της» καί τόνιζε πώς τό «οὐσιαστικότερο καί ὑψηλότερο περιεχόμενο
τῆς ἀληθινῆς ἀνθρώπινης φύσης εἶναι ἡ Πατρίδα καί ἡ Πίστη», οἱ καλοπληρωμένες ἐκσυγχρονιστικές γραφίδες,
θέσπιζαν καί θεσπίζουν νόμους ἀνθελληνικούς, ἀντίχριστους καί ἀναίσχυντα
ἀνήθικους καί φιμώνουν, ὡς ἐκπρόσωποι δῆθεν τοῦ λαοῦ στή Βουλή καί ὡς
ἐκλεκτοί ὁμοϊδεατῶν ἐκλεκτόρων τους
4
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στά Πανεπιστήμια, κάθε πατριωτική καί
ὀρθόδοξη φωνή, μέ τά κατασκευασμένα
συνθήματα «SOS ρατσισμός», «SOS φασισμός», «SOS ἐθνικισμός» κλπ.
Κατευθυντήριος
προσανατολισμός
τῆς πολυδαίδαλης, καί στερημένης ἠθικῆς, νομοθεσίας τῶν τελευταίων χρόνων,
εἶναι ἡ παντελής ἐξαχρείωση τῶν Ἑλλήνων καί τῶν ἑλληνοπαίδων κατά τή
γνωστή ρήση, «στό κράτος μέ τή μεγαλύτερη διαφθορά, ἐκεῖ καί ἡ πολυνομία».
Ἡ ἐξαχρείωση ἐπιχειρεῖται προκειμένου,
παράλληλα μέ τήν οἰκονομική κρίση, νά
ἐπέλθει καί ἡ διάλυση τοῦ συνεκτικοῦ
ἱστοῦ τῆς Ἑλλάδος πού εἶναι ἡ Πίστη
καί ἡ Πατρίδα καί ἔτσι μέ τίς συνεχεῖς
ἑλληνοποιήσεις καί ἰθαγενοποιήσεις νά
κατακερματιστεῖ ἡ χώρα, γιά νά γίνει
εὔκολη λεία τῶν καραδοκούντων ξένων
καί ντόπιων σφετεριστῶν της.
Στό δημοσιευμένο πρόσφατα (Καθημερινή, 2016) καί προτεινόμενο ὡς νέο
καινοτόμο Σύνταγμα μέ πανεπιστημιακούς καθηγητές, γνωστούς ἐκσυγχρονιστές, καί ἐπικεφαλῆς τό Νίκο Ἀλιβιζάτο
καί πρωτοστάτη τόν γνωστό καί ἀπό
ἄλλες ἀνορθόδοξες ἐπεμβάσεις του, Στέφανο Μάνο, προτάθηκαν συνταγματικές
ἀλλαγές, ὅπου δηλώνουν οἱ δημιουργοί
τους, ὅτι προσπάθησαν νά ἐκσυγχρονίσουν τούς θεσμούς καί πώς ἀποτόλμησαν τομές, πληροφορώντας μας μάλιστα
ὅτι «Γιά τή χρεωκοπία τῆς χώρας, πού
ἔφεραν τά μνημόνια, φταίει καί τό Σύνταγμα». Δέν μᾶς εἶπαν μόνο τό πόσο
φταῖνε οἱ ἴδιοι καί ὡς πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι καί ὡς πολιτικοί ἡγέτες.
Φέρνουν, λοιπόν, «τολμηρές ἀναθεωρήσεις», ὅπως τίς χαρακτηρίζουν οἱ
ἴδιοι, καί μιά τέτοια εἶναι ἡ ἀπάλειψη
ἀπό τό ἄρθρο 16 τῆς ρητῆς συνταγματικῆς ἐπιταγῆς ὅτι: «Ἡ παιδεία ἔχει
σκοπό τήν ἠθική καί πνευματική ἀγω-
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γή τῶν Ἑλλήνων καί τήν ἀνάπτυξη τῆς
ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης».
Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε καί τό λεγόμενο
Ἀντισχέδιον τοῦ 1975 τοῦ ΠΑΣΟΚ, στό
τότε καί μέχρι σήμερα ἰσχύον Σύνταγμα, ἀπαλείφοντας τά περί ἐθνικῆς καί
θρησκευτικῆς συνείδησης τοῦ ἄρθρου
16, ἐξηγώντας μάλιστα τότε τό σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ αὐτή του τήν ἐνέργεια
μέ τήν ἀκόλουθη δήλωση: «Ἡ πρόταση
βασίζεται στή σκέψη ὅτι ἡ σημερινή κακοδαιμονία ὀφείλεται κυρίως στόν ἔλεγχο τῆς ὅλης ἐκπαίδευσης ἀπό ἐξαιρετικά περιορισμένο ἀριθμό ἐκπαιδευτικό
κατεστημένο μέ ἑλληνοχριστιανική νοοτροπία, πού ἐκπροσωπεῖ μεγαλοαστικά
συμφέροντα. Τά στεγανά καί οἱ κλίκες
πρέπει νά καταργηθοῦν καί στήν παιδεία». Τότε, εὐτυχῶς, δέν κατόρθωσε τό
σοσιαλιστικό λεγόμενο κίνημα νά ἐπιβάλει τό δικό του Σύνταγμα.
Ἀκόμη, στό καινοτόμο Σύνταγμα Μάνου-Ἀλιβιζάτου καί ὑπολοίπων, ἔχουμε
καί ἄλλες «πρωτοποριακές» ἀλλαγές,
πού εἶναι, μεταξύ τῶν ἄλλων ἡ κατάργηση τοῦ ἄρθρου 3 «Σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας», ὅπου τό ἴδιο ἔκανε
καί τό ΠΑΣΟΚ στό δικό του δῆθεν ἀντισχέδιο. Ἐπιτρέψτε μου νά ὑπενθυμίσω
ἕνα μέρος ἀπό τό ἄρθρο 3 τοῦ σημερινοῦ Συντάγματος, πού προτείνεται ἡ
πρωτοποριακή κατάργησή του ἀπό τούς
σημερινούς Συνταγματολόγους:
1. Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς ᾽Ανατολικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, πού
γνωρίζει κεφαλή της τόν Κύριο ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστό, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα
ἑνωμένη δογματικά μέ τή Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης καί μέ
κάθε ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τηρεῖ ἀπαρασάλευτα, ὅπως ἐκεῖ-

νες, τούς ἱερούς ἀποστολικούς καί συνοδικούς κανόνες καί τίς ἱερές παραδόσεις...κλπ.
Ἐπιτρέψτε μου ἐδῶ, στή Θεσσαλονίκη, στόν τόπο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Παλαμᾶ, μιά παρέκβαση μέ Ὁμολογία προσωπικῆς ἀμφιβολίας, ἄν αὐτό
τό ἄρθρο τοῦ Συντάγματος καί ἰδίως οἱ
δύο τελευταῖες γραμμές παραβιάζονται
μόνο ἀπό τούς ἄθεους καί τούς ἀριστεριστές ἤ καί ἀπό τούς φιλοοικουμενιστές καί φιλοπαπικούς τόσο τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅσο καί τῆς ἐγχώριας ἱεραρχίας, καί τό λέω αὐτό γιατί ὁ
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί οἱ Ἐντολές του,
πού προβάλλονται στή σημερινή Ἡμερίδα, μέ τήν ἀναφορά στά Ἄθεα Γράμματα, πού ἐπανέλαβε ὁ Παπουλάκος, τίς
συναρτοῦσε καί μέ τήν ἄλλη ρήση του
«Τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε, ὅτι Αὐτός
εἶναι ἡ αἰτία». Μετά τή μικρή αὐτή παρέκβαση συνεχίζω, προσθέτοντας ὅτι τό
Ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος ὁρίζει ἐπίσης
ἐπί λέξει καί ἀπαρέγκλιτα:
3. Τό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τηρεῖται ἀναλλοίωτο...
καί ἀντιπροτείνεται ἀπό τούς καινοτόμους Συνταγματολόγους τό κράτος
νά εἶναι θρησκευτικά οὐδέτερο, καί
παραθέτουν μάλιστα καί σχετικό σχόλιο
γιά νά ἐμπεδώσουμε, ὅτι:
«Ἐκτός ἀπό τήν κατάργηση τῆς συνταγματικῆς κατοχύρωσης τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου, ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ἡ
ἀναγνώριση τῆς ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς
οὐδετερότητας τοῦ κράτους».
Στή συνέχεια, γιά νά εἶναι συνεπεῖς
μέ τούς ἐντολοδότες τους, καταργοῦν
καί τό Προοίμιο τοῦ σημερινοῦ Συντάγματος: Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας
καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος».
Ἔπεσαν οἱ μάσκες καί τά προσωπεῖα
5
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καί φάνηκαν οἱ γουρνόλυκοι, πού λέει κι
ὁ Μακρυγιάννης, γιά νά ἐπιβάλουν στό
Ἑλληνορθόδοξο Ἔθνος τίς χρεωκοπημένες δικές τους ἰδεολογίες, αὐτές πού
τίς διδάσκουν καί στούς φοιτητές τους,
ἀναμασημένες ἀπό τίς Γαλλικές καί Ρωσικές ἐπαναστάσεις καί τούς Διαφωτισμούς μέ στιλέτα, ὥστε, βάσει τῶν δικῶν
τους κατευθύνσεων καί ἰδεολογιῶν, κυρίως στήν παιδεία, νά ἀνατρέψουν τίς
ἑλληνοχριστιανικές ἀρχές καί τά ἰδανικά
τῆς ἀγάπης στήν Πατρίδα καί τήν Πίστη
καί τό σεβασμό τῶν θεσμῶν καί νά πετύχουν ἔτσι νά ἁλυσοδέσουν τό νοῦ καί
τήν ψυχή τῶν παιδιῶν.
Ὅλοι αὐτοί πού μετέρχονται τέτοια
ἐθνοκτόνα καί ἐξοντωτικά μέσα θά περάσουν στήν ἱστορία μέ τό στίγμα τῆς
ἀντεθνικότητας, ὅπως καί οἱ ὁμοϊδεάτες προκάτοχοί τους τῶν τραγικῶν περιόδων τοῦ παρελθόντος, πού μέ ἀνάλογες πράξεις καί θέσεις ἔθεσαν σέ κίνδυνο τήν ἀσφάλεια καί τήν ἀκεραιότητα
τῆς χώρας καί τροφοδότησαν τήν ἠθική
της διάλυση, ὑπονομεύοντας τό κράτος.
Στό ἐρώτημα γιατί ὑπονομεύεται σήμερα τό κράτος, ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως καί Πανεπιστημιακός Καθηγητής δίνει τήν ἀκόλουθη
ἀποκαλυπτική ἀπάντηση:
«Θέλουν σιγά-σιγά νά μᾶς κάνουν
πολίτες σέ ἕνα νέο κράτος, παγκόσμιο κράτος, τό κράτος μιᾶς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καί νά ἀποχρωματιστοῦμε ἔτσι ὡς Ἕλληνες καί ὡς
Χριστιανοί».
Πράγματι, ἡ ὑπονόμευση αὐτή ἀφορᾶ
κυρίως στά Ἑλληνόπουλα καί μέσα
ἀπ᾽ αὐτά συνδέεται μέ τό μέλλον τοῦ
ἔθνους, ἀφοῦ ὅλες οἱ προσπάθειές τους
ὁδηγοῦν στό νά μειωθεῖ ὁ ζῆλος ὅλων
τῶν δασκάλων ἐκείνων, πού πασχίζουν
νά κάνουν τά παιδιά ἀσπίδες τῆς πα6
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τρίδας καί φροντίζουν νά τονώσουν καί
νά διατηρήσουν ἀλώβητη τήν ἱστορική
μνήμη, πού ἀποτελεῖ ἀποφασιστικό παράγοντα γιά τή διατήρηση καί ἐνίσχυση
τῆς ἑλληνορθόδοξης συνείδησης.
Τά ὁρόσημα τῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ἔθνους γιά τήν ἠθική καί
πνευματική ἐλευθερία ἀμφισβητήθηκαν
καί πολεμήθηκαν ἀπό αὐτούς πού ἔχουν
καθῆκον καί ἐπάγγελμα νά τά προασπίζονται καί νά τά μεταδίδουν στούς
νεώτερους. Ἀναφέρομαι στούς ἑκάστοτε Ὑπουργούς Παιδείας καί ὁρισμένους
Πανεπιστημιακούς Καθηγητές. Καί οἱ
δύο αὐτοί, θεσμικά κατοχυρωμένοι παράγοντες, στάθηκαν ἐπίορκοι μέ τίς
κατάπτυστες ἐνέργειές τους σέ βάρος
τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς Ἑλληνορθόδοξης παιδείας. Δέν εἶναι ἁπλά
ἄθεα γράμματα αὐτά πού ἐπιβάλλουν
στά σχολεῖα καί στά Πανεπιστήμια,
εἶναι καθαρά ἐθνοκτόνα καί τά προωθοῦν μέ ἐθνοκτόνους νόμους γιά τή
διάλυση τῆς οἰκογένειας, γιά τή φίμωση τῆς ἐλεύθερης γνώμης, γιά τήν ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ, ἀλλά κυρίως
προωθοῦνται ὅλα αὐτά μέ τόν βομβαρδισμό τῶν ἀποστελλομένων ἐγκυκλίων
στά σχολεῖα μέ ἐντολές πρωτόγνωρου
λεξιλογίου καί πληροφορίες τοῦ τύπου:
οἱ σχολικές γιορτές, δηλαδή οἱ ἐθνικές ἤ
θρησκευτικές, νά περιορίζονται σέ δύο
ὧρες. Νά ἀναβαθμισθεῖ τό φαντασιακό
τῆς παιδείας, νά καλλιεργηθεῖ ἡ διαπολιτισμική ἐκπαίδευση, νά διδαχθοῦν
τά παιδιά μαζί μέ τούς γονεῖς καί τούς
ἐκπαιδευτικούς «γιά τήν κουλτούρα
τῆς δημοκρατικῆς νοοτροπίας».
Ἀναλαμβάνεται ἀπό τό κράτος, ὅπως
πληροφοροῦν τούς σχολικούς παράγοντες:
• Πρῶτον: Διαρκής ἐκπαίδευση καί
ἐνημέρωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν γιά τόν
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σεξουαλικό προσανατολισμό καί τήν
ταυτότητα τοῦ φύλου.
• Δεύτερον: Δημιουργία ἀνεξάρτητου φορέα γιά τήν ἐπιμόρφωση σέ θέματα ρατσισμοῦ, βίας καί διαφορετικότητας. Μόνιμη ἐπωδός τό «SOS ρατσισμός» καί τά δικαιώματα τοῦ «Ἄλλου»,
ποτέ τῶν Ἑλλήνων.
• Τρίτον: Ἐξ ὁλοκλήρου ἀνάληψη τῆς ἐκπαίδευσης τῶν μειονοτήτων
ἀπό τό κράτος [ἄλλη ὕπουλη δημιουργία πολλῶν πλαστῶν μειονοτήτων καί
γλωσσῶν].
• Τέταρτον: Ἕνα σχολεῖο γιά κάθε
τόπο διαμονῆς προσφύγων, ἴσως νά
προσθέσω ἐγώ καί ἕνα ξενοδοχεῖο.
• Πέμπτον: Ἀνασυγκρότηση τῆς
παιδείας γιά τήν ἀνάπτυξη δημοκρατικῆς κουλτούρας, στήν πραγματικότητα
ἀθεϊστικῆς διαφωτιστικῆς προπαγάνδας
καί κατάργησης τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ἱστορίας.
• Ἕκτον: Θεσπίζεται «συμβόλαιο
τιμῆς» στό Δημοτικό, ὅπου γονεῖς καί
παιδιά, θά ὑπογράφουν ὅτι δίνουν τό
λόγο τῆς τιμῆς τους καί ὑπόσχονται
ἕναν «παιδαγωγικό κώδικα Δημοκρατικοῦ Ἀνθρωπισμοῦ», δηλαδή νά κάνουν
δήλωση φρονημάτων. Χορτάσαμε δημοκρατία πού στήν πραγματικότητα εἶναι
φασισμός καί ἐκτέλεση ἐντολῶν ξένων
κέντρων, ἀφοῦ πρόσφατα συρθήκανε
στά δικαστήρια δύο Μητροπολίτες, ὁ
Πειραιῶς καί ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας, γιατί διατύπωσαν φωναχτά τήν
ἄποψή τους. Ὁ μέχρι πρίν λίγο Πανεπιστημιακός τοῦ Καποδιστριακοῦ, κορυφαῖος σύμβουλος τῆς πολιτείας σέ θέματα ἐκπαίδευσης, Πρόεδρος δυστυχῶς
τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν Παιδεία, δήλωνε
ὡς ἄλλος Ροβεσπιέρος, ἐπί λέξει ὅτι: «θά
ἀλλάξει τό ρόλο τῆς ἐκπαίδευσης ἀπό
ἀναπαραγωγικό ἤ ἔστω ἀναδιανεμητικό

σέ ἐπινοητικό, διαδικασία τολμηροῦ πειραματισμοῦ μέσα στή σχολική κοινότητα». Συνηθίζει ὁ περί οὗ ὁ λόγος αὐτόν
τόν σκοτεινό τρόπο ἐκφορᾶς λόγου γιά
νά καλύπτει καί νά συσκοτίζει τίς πραγματικές προθέσεις του, τώρα πού ἀνήκει στά ὑψηλά πολιτικά κλιμάκια, γιατί
μέχρι τώρα πού ἦταν, ἔστω καί παράνομα, ἁπλός Πανεπιστημιακός καθηγητής, εἶχε ἐκδηλώσει τά πραγματικά του
ἰδεολογικά ἐρείσματα πού συνοψίζονται
στό νά παρουσιάζει τίς προσωπικές του
ἀπόψεις ὡς ἱστορική ἀλήθεια καί νά
ἐξαπατᾶ τούς φοιτητές μέ τήν ἀπόρριψη
τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους καί μέ τό ἀνθελληνικό του παραλήρημα, νά ὑποστηρίζει σθεναρά τούς
Τούρκους τόσο γιά τό ἡρωϊκό ᾽21 ὅσο
καί γιά τό τραγικό ᾽22, καθώς καί τούς
Ἄγγλους στήν Κύπρο τό ᾽55. Τώρα τόν
διαδέχθηκε ἕνας ὅμοιός του.
Ἀπό τό πλῆθος τῶν ἐγκυκλίων τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας πρός τά σχολεῖα
διαβάζω ἀκόμη κατά λέξη ὅ,τι ἀναφέρουν οἱ σχετικές ἐγκύκλιοι:
• Οἱ ἔφηβοι θά διδαχθοῦν πώς τό βιολογικό φύλο δέν καθορίζεται μέ τρόπο
φυσικό ἤ ἀπό τόν Θεό, ἀλλά ἀποτελεῖ
κοινωνικό κεκτημένο καί ὅτι οἱ ὁμοφυλικές σχέσεις δέν μειονεκτοῦν καθόλου
ἔναντι τῶν παραδοσιακῶν ἑτερόφυλων.
• Ἀκόμη ὅτι διοργανώνονται ἐκπαιδευτικές συναντήσεις μέ θέμα «Ὅλη ἡ
Ἑλλάδα μιά ἀγκαλιά γιά τούς πρόσφυγες». Μόνο ἀγκαλιά γιά τά Ἑλληνόπουλα, πού φεύγουν μαζικά ἀπό
τήν Ἑλλάδα, δέν ὑπάρχει. Τά ἀντικαθιστοῦν ὅμως ἀπό ἀφροασιατική, ἰσλαμική νεολαία, ἐπειδή προφανῶς «ὅλοι
πιστεύουμε στόν ἴδιο Θεό», κατά τή
ρήση τοῦ Ἀνώτατου θρησκευτικοῦ ἱεράρχη τῆς Ὀρθοδοξίας.
• Ἄλλη ἐγκύκλιος λέει, ὅτι θά ἐπι7
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μορφωθοῦν οἱ καθηγητές γιά νά ἐπιμορφώσουν τούς πρόσφυγες γιά νά προωθηθεῖ ὁ πολυπολιτισμός.
• Παράλληλα, ὅμως, ἡ ἀνθρωπιστική
παιδεία βρίσκεται ὑπό διωγμόν. Ἀμφισβητοῦνται τά Ἀρχαῖα, ὅπως τά εἶχαν
ἀμφισβητήσει οἱ παλαιότεροι, ἀριστεροί ὁμοϊδεάτες τους. Συρρικνώνεται
ἤ καταργεῖται ἡ ἑλληνική παιδεία,
πνευματικό θεμέλιο ὁλόκληρου τοῦ πολιτισμένου κόσμου. Ὑποβαθμίζεται ἤ
ἐξοβελίζεται καί ἡ ἀρχαία ἱστορία καί
φυσικά γιά τούς ἐξωνημένους «προοδευτικούς» ἀνύπαρκτη εἶναι καί ἡ Χριστιανική γραμματεία.
• Ἀνύπαρκτα, ἐπίσης, τά Ἑλληνικά ὁλοκαυτώματα ἀπό τά βιβλία,
καί μάλιστα ἀσελγοῦν στή μνήμη τῶν
θυμάτων, προσπαθώντας νά ξεριζώσουν
ἀπό τήν ἱστορική, ἐθνική μνήμη ὅ,τι ἔχει
σχέση μέ τήν ἑλληνική ἱστορία πού γι᾽
αὐτό τό θέμα ἄξιος νά μιλήσει εἶναι ὁ
ἡρωϊκός δάσκαλος Δημήτριος Νατσιός καί ἡ διάδοχός του Εὐδοξία Αὐγουστίνου στά Γρεβενά. Ὁ ἀφελληνισμός
τῆς Παιδείας στή χώρα μας καλπάζει
μέ ἰλιγγιώδεις ρυθμούς. Ὄνειδος καί
καταισχύνη τό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά
διοικεῖται ἀπό γραικύλους ἀνθέλληνες,
ἐθνομηδενιστές Πανεπιστημιακούς καθηγητές, πού τολμοῦν νά ἀναφέρουν ὡς
«τζιχαντιστές» τούς Μακεδονομάχους
καί νά ἐπιβάλλουν τήν ἀπάλειψη τῶν ἐθνικῶν ἀναφορῶν ἀπό τά σχολικά βιβλία
καί ἀπό τά Πανεπιστημιακά μαθήματα.
Ἄλλωστε, στό ἄθλημα αὐτό προηγήθηκε Ὑπουργός Παιδείας, πού ἀφαίρεσε
ἀπό τόν τίτλο τοῦ Ὑπουργείου τόν ὅρο
«Ἐθνική» καί εἶπε τό ἀμίμητο «Νά διαμορφώσουμε ἕνα νέο πατριωτισμό, νά
ἀναμορφώσουμε μιά νέα ταυτότητα».
Πρόσφατα, στό κρατικό ἤ μᾶλλον
κομματικό προπαγανδιστικό κανάλι τῆς
8
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ΕΡΤ, ἀνήμερα τῆς 25ης Μαρτίου, εἶχαν
συζήτηση μαθητές καί καθηγητές ἀπό τό
Ἰνστιτοῦτο ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς, μέ
θέμα «Ποιός φοβᾶται τήν Ἱστορία», −ἐγώ
θά ἀπαντοῦσα «Αὐτοί πού δέν ἔχουν
ἱστορία ἤ αὐτοί πού ντρέπονται γιά τήν
ἱστορία τους»− καί προπαγάνδιζαν, λοιπόν, τά καινούρια βιβλία ἱστορίας πού
χαλκεύουν, ὥστε νά καλύπτουν τήν ὕλη
πού αὐτοί θά ὁρίσουν μέ μοναδικό ὅπλο
τήν προκατειλημμένη ἰδεοληπτική κυριαρχία τους καί, ὅπως κατά λέξη ἀνέφεραν, θά ἐξαλείψουν τήν κατευθυνόμενη
μάθηση, καί θά κάνουν τά βιβλία τῆς
ἱστορίας ἑλκυστικά μέ τήν ἀλλαγή τῆς
ὕλης καί τήν ἀνάπτυξη ἄλλων σημαντικῶν γι᾽ αὐτούς θεμάτων, ὅπως εἶπαν
κατά λέξη:
• ἡ Διδασκαλία τῆς τραυματικῆς
μνήμης, ὁ ἐμφύλιος, ἡ χούντα, οἱ συγκρούσεις καί ἀντιθέσεις, ἡ ἑλληνική μετανάστευση, ἡ πολυπολιτισμικότητα,
ὑπογραμμίζοντας μέ πρωτόγνωρο γιά
Ἕλληνες ἐκπαιδευτικούς κυνισμό καί
φασιστική νοοτροπία ὅτι δέν θά ἐπιτρέψουν «ἱστορικό ἀφήγημα γιά τή λαμπρή Ἑλλάδα, γιά τό παρελθόν της»,
ἀλλά, ἀναφερόμενοι στό 1453-1821, θά
ἐξετάσουν τί γινόταν στόν ἄλλο κόσμο
(ὄχι βέβαια στήν Ἑλλάδα), θά περιλαμβάνουν, ἐπίσης, τά νέα βιβλία ἱστορίας,
ὅπως εἶπαν, «τή δεκαετία τοῦ ᾽40», ὄχι
βεβαίως εἰδικά τό ᾽40 καί τήν 28η Ὀκτωβρίου, θά ἀναφερθοῦν ἀκόμη εἰδικά στήν ἀντίσταση καί τήν κατοχή. Καί
ὑπογράμμισαν ὅτι «Εἶναι παράλογο νά
ξέρουν οἱ Ἕλληνες μαθητές γιά τό Βυζάντιο καί τήν Ἀρχαιότητα καί ὄχι γιά τήν
Ἑλληνική Μετανάστευση», «Θά ἐξετάζονται, εἶπαν, οἱ μαθητές μόνο σ᾽ αὐτά
πού θά ἔχουν οἱ ἴδιοι καταλάβει», θά
τούς ρωτᾶνε, δηλαδή, «κατάλαβες, παιδάκι μου, γιά νά σέ ἐξετάσω;». Εἶπαν
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μέ ἔκδηλη κομπορρημοσύνη ὅτι τό 2015
«τρέξαμε τό θέμα τό προσφυγικό», «τά
παιδιά θέλουν τή σύγχρονη ἱστορία»,
«Νά ἀντιληφθοῦμε τό προσφυγικό στό
᾽22», «Κάνουμε ἱστορία μέχρι τό 2000,
εἰδικά γιά τά χρόνια τῆς χούντας», «Δέν
ἐνδιαφέρει ἡ λογική κατευθυνόμενης
μάθησης», «ἐπιλογή μας οἱ σκοτεινές
περίοδοι ὄχι νά ἔχουμε λαμπρό ἐθνικό παρελθόν, ὄχι περί ἰδαιτερότητας
τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας», «εἴμαστε πολυπολιτισμικοί».
Ἀλήθεια, ποιός τούς ἀναγνωρίζει τό
ἀκαταδίωκτο γιά τήν καταπάτηση βασικοῦ ἄρθρου τοῦ Συντάγματος, ὅπως
εἶναι τό ἄρθρο 16; Πότε θά συσταθεῖ
ἐθνικό δικαστήριο, ὡς θεματοφύλακας
τῆς ἐθνικῆς ἐμπιστοσύνης, ὥστε νά διαλύονται αὐτομάτως οἱ δολερές αὐτές
ἐπιχειρήσεις, πού μετέρχονται κάθε τέχνασμα, ὥστε νά κάνουν τά ἑλληνόπουλα ν᾽ ἀπαρνηθοῦν τήν πίστη τους, τό
ὄνομά τους, τή γῆ πού γεννήθηκαν, τόν
πατριωτισμό τους;
Ἀπό ποῦ ἀντλοῦν αὐτή τή δύναμη
ἐπιβολῆς τῶν προσωπικῶν τους προπαγανδιστικῶν ἰδεῶν; Ἑτοιμάζουν τάγματα
γενίτσαρων; Ἐπαναλαμβάνουν τό πρόσφατο καί ἰδιαίτερα γνωστό καί προσφιλές σ᾽ αὐτούς παιδομάζωμα; Πῶς
ταπεινώνουν καί ἐξευτελίζουν τούς
ἑλληνορθόδοξους μαθητές, ἐνῶ ἀνυψώνουν καί ὑπερασπίζονται κάθε εἴδους ἀλλόφυλο καί ἀλλόθρησκο;
Ἐκπαιδεύονται τά παιδιά ἔτσι ὥστε
νά γίνουν φανατικοί ἀνθέλληνες καί νά
ξεχάσουν τήν οἰκογένεια, τήν πατρίδα,
τή θρησκεία τους. Ὑποχρεώνουν παιδιά καί γονεῖς νά ὑπηρετοῦν τά δικά
τους δόλια σχέδια χωρίς ἀντιδράσεις.
Ἀξιοποιοῦν τά δοτά ἀξιώματά τους γιά
ἐξυπηρέτηση τῶν ἐντολέων τους ἑλληνόφωνων καί ξένων. Ἡ διατήρηση τῆς

θρησκείας ἐξασφαλίζει τήν ἑνότητα τῶν
Ἑλλήνων, γι᾽ αὐτό τή διαλύουν, γιά νά
δημιουργήσουν πλαστές μειονότητες. Ἡ
γλώσσα, οἱ παραδόσεις ἐνισχύουν τήν
ἀκεραιότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ γι᾽ αὐτὸ
τὰ ὑποσκάπτουν καί ἐπιβάλλουν τίς
στρεβλώσεις τους. Ἡ κρατική ἐξουσία
αὐθαιρετεῖ. ῞Ομως νά ξέρουν ὅτι ὑπάρχει μιά παροιμία στή Θεσσαλία καί νά τό
ξέρουν καί οἱ ἱστορικοί τῆς Θεσσαλίας,
πού λέει «Ὅ,τι κάνει ἡ γίδα στό πουρνάρι, θέ νά τό ᾽βρει στό τομάρι». Αὐτό
μέ τήν ἔννοια, νά ἐξηγήσω ἐγώ, ὅτι ἡ
κατάσταση αὐτή δέν παίρνει ἀναβολή,
πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ. Δέν μπορεῖ
νά εἶναι ὑπουργοί τοῦ κόμματος καί ὄχι
τῆς Ἑλλάδας οἱ Ὑπουργοί Παιδείας καί
οἱ ἐγκάθετοι πανεπιστημιακοί συνεργάτες τους.
Πρέπει νά τιμοῦμε τό Σύνταγμα, ὅσο
τό ἔχουμε, καί τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης κάποτε πρέπει νά βρεθοῦν στά
χέρια ἀνθρώπων μέ ἀναμφισβήτητη ἑλληνορθόδοξη ἠθική καί πνευματικό
κύρος, ὥστε «ὁ θεμελιώδης ρυθμός νά
στυλωθεῖ στό κέντρο τῆς Ἑθνικότητος»,
ὅπως ἔλεγε ὁ Σολωμός, καί νά μένει ἀνεπηρέαστη ἡ σκέψη καί οἱ ἐνέργειες τῶν
παιδιῶν. Πρός τό παρόν τό ρόλο αὐτό
ἐπιτελεῖ ἄριστα μόνον τό Μακεδονικό
Κανάλι 4Ε, πού ἀσκεῖ Ἑλληνορθόδοξη
Παιδαγωγία σέ ὅλους τούς Ἕλληνες.
Κάποτε θά σβήσουν καί οἱ πανεπιστημιακές κακοφωνίες, ὅπως αὐτές πού
δημιουργοῦν λόγο διχαστικό καί προπαγανδιστικό μέ τίτλους ἐκπαιδευτικῶν βιβλίων τοῦ Καποδιστριακοῦ πού ἐκδίδουν
καί ἀπευθύνονται στούς διδάσκοντες.
Οἱ τίτλοι: «Στερεότυπα καί προκαταλήψεις, κλειδιά καί ἀντικλείδια», «ὁ ἄλλος», «ρατσισμός», «ἐθνικές προκαταλήψεις», «ἐθνικιστικές ἐξάρσεις», «ἐθνικές
ταυτότητες καί πατριωτισμοί», «ταυτό9
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τητες καί ἑτερότητες», «ταυτότητες καί
ἐκπαίδευση», καί μέ δόλιους προβληματισμούς τοῦ τύπου «Ποιός εἶμαι σέ σχέση μέ τόν ἄλλο», «πῶς βλέπω ἐγώ τούς
ἄλλους», «τό δικαίωμα στή διαφορά καί
στή διατήρηση τῶν πολιτισμικῶν ἰδιαιτεροτήτων», καί ὁ ὑποχθόνιος στόχος
ὅλων αὐτῶν τῶν δῆθεν ἐπιστημονικῶν
ἐκπαιδευτικῶν βιβλίων κορυφώνεται
στόν ἀποκαλυπτόμενο ἀπό τούς ἴδιους
τούς συγγραφεῖς τους σκοπό, ὅτι ὅλα
αὐτά τά ἐρωτήματα τῶν συγκεκριμένων
βιβλίων θά «κλονίσουν στούς ἐκπαιδευτικούς τίς ἤδη ὑπάρχουσες βεβαιότητες, τούς ἐθνικούς μύθους καί
ἀντιστέκονται [οἱ διδάσκοντες δηλαδή]
στό νά ἀποδεχθοῦν ὅτι χρειάζεται νά
ἐπεξεργασθοῦν τή δική τους ταυτότητα».
Αὐτά ὅλα τά ὕπουλα περιλαμβάνονται σέ μιά σειρά βιβλίων τῆς Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Καποδιστριακοῦ
Πανεπιστημίου πληρωμένων κατά 80%
ἀπό Εὐρώπη τό 2008 μέ τίτλο «Κλειδιά–
Ἀντικλείδια».
Καί ἄλλη Ὑπουργός Παιδείας καί
Θρησκευμάτων, σέ συνέντευξή της στό
London School of Economics, μεταξύ
ἄλλων, εἶπε: «πρέπει νά διδάξουμε στά
παιδιά ὅλες τίς θρησκεῖες, ἀπελευθερωμένες ἀπό ἐκκλησιαστικές ἐπιρροές».
Καί ἕνας ἄλλος κομματικός μηχανισμός περιφέρεται γύρω ἀπό τό δόγμα, ὅτι «ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιον τοῦ
λαοῦ».
Συνεπῶς, ὅλες σχεδόν οἱ κομματικές
παρατάξεις, περιφρονώντας τόν Ἑλληνικό λαό, πού τούς ἔδωσε τήν ἐξουσία,
ἀσελγοῦν σέ βάρος του. Καί ὅλη αὐτή
ἡ προπαρασκευή τοῦ ἀφελληνισμοῦ
καί τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ στά Σχολεῖα
καί στήν Παιδεία, ὁλοκληρώνεται μέ
τήν ὁμιλία τῆς τότε, τό 2005 δηλαδή,
10
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Προέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, Ἄννας Ψαρούδα-Μπενάκη, πρός τόν
ἐπίσης τότε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια, ὅπου ἐκεῖ προεξαγγέλλεται προφητικά ἡ συρρίκνωση τῶν
ἐθνικῶν μας συνόρων, δηλαδή ἡ Νέα
Τάξη πραγμάτων στήν Ἑλλάδα. Εἶπε,
συγκεκριμένα, μεταξύ ἄλλων: «καλεῖσθε
νά μετουσιώσετε σέ πράξη...τήν ἑνότητα
τοῦ Ἔθνους καί τοῦ Λαοῦ. Τά σύνορα καί ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θά περιορισθοῦν...ἡ Δημοκρατία
θά συναντήσει προκλήσεις καί θά
δοκιμασθεῖ ἀπό ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης» καί πρόσθεσε ὅτι
«Στά ἐθνικά θέματα δρομολογοῦνται
ἐξελίξεις». Ὅλα τά βλέπουμε σήμερα
μπροστά μας.
Ἐδῶ πρέπει νά σταματήσουμε ὄχι
στά κορυφαῖα καί οὐσιώδη, πού ὁ καθένας τά καταλαβαίνει, ἀλλά σέ δύο λεπτά
σημεῖα.
Πρῶτον, στόν σωστό, κατά τή γνώμη
μου, χωρισμό, πού κάνει ἡ κ. Μπενάκη,
ἀνάμεσα στίς θεμελιώδεις ἔννοιες Ἔθνος
καί Λαός. Τό Ἔθνος εἶναι ὁμόθρησκο,
ὁμόγλωσσο, ὅμαιμο. Ὁ Λαός εἶναι ὅλοι
οἱ Ἕλληνες πολίτες. Π.χ. οἱ Πακιστανοί,
οἱ ᾽Αφγανοί, Σομαλοί κ.ἄ. πού πῆραν ἑλληνική ἰθαγένεια, δέν ἀνήκουν στό ἑλληνικό ἔθνος, οἱ ἑλληνόφωνοι ἐθνομηδενιστές δέν ἀνήκουν στό ἑλληνικό ἔθνος,
οἱ Μουσουλμάνοι τῆς Θράκης εἶναι Ἕλληνες πολίτες, δέν εἶναι ἑλληνικό ἔθνος
καί ὅσοι κάνουν ἀντεθνικούς ἀγῶνες δέν
ἀνήκουν στό Ἔθνος. Κακῶς, λοιπόν, καί
στοχευμένα μᾶλλον ὁ Συνταγματολόγος,
πού ἐκπόνησε πρόσφατα Καινοτόμο
Σύνταγμα, γιά ἀναθεώρηση τοῦ ὑπάρχοντος, ἀλλάζει τή σωστή διάκριση πού
κάνει τό σημερινό Σύνταγμα, σέ Ἔθνος
καί Λαό, στό πρῶτο του ἄρθρο, ὅπου
ἀναφέρεται ρητά στήν παράγραφο 3 ὅτι:
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«Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπό
τό Λαό, ὑπάρχουν ὑπέρ αὐτοῦ καί τοῦ
Ἔθνους». Ὁ καινοτόμος, ὅμως, Συνταγματολόγος τό «διορθώνει» καί αὐτό, ὡς
χουντικό κατασκεύασμα, ὅπως εἶπε,
ὅπως καί τά ἄλλα ἄρθρα.
Ὑπάρχουν ὅμως καί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι πού τίμησαν τή θέση τους
καί μεταξύ αὐτῶν, ὁ διεθνῶς γνωστός
Νικόλαος Λοῦρος, ὁ ὁποῖος σημειώνει
σέ ἕνα δημοσίευμά του: «Κάποιος βασιλιάς ρώτησε τούς σοφούς τῆς χώρας
του τί προβλέπουν γιά τό μέλλον της. Ὁ
πρῶτος εἶπε πώς τό ἐμπόριο θά ἐξακολουθήσει νά πλουτίζει τή χώρα. Ὁ δεύτερος παίρνοντας μιά φούχτα χῶμα εἶπε
πώς ἡ γῆ θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι
εὔφορη. Ὁ τρίτος ἐπαίνεσε τήν στρατιωτική ἰσχύ τῆς χώρας. Ὁ τελευταῖος
πιό σοφός πῆγε, πρίν ἀπαντήσει, στά
σχολεῖα. Ἄκουσε τούς ἔμπειρους δασκάλους καί κοίταξε βαθειά στά μάτια τῶν
παιδιῶν. Καί ὅταν τόν ξαναρώτησε ὁ βασιλιάς, τοῦ εἶπε:
«Ἡ πατρίδα μας θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι μεγάλη. Οἱ δάσκαλοι καί
τά νιάτα ἔβγαλαν αὐτό τό χρησμό».
Καί μετά τόν ἄξιο Πανεπιστημιακό,
ἕνα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο ὑπόδειγμα πολιτικοῦ, ὁ ἅγιος Κυβερνήτης
τῆς Ἑλλάδας Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος δέν δίσταζε νά προβάλλει
ὅτι ἦταν Ὀρθόδοξος καί Ἕλληνας καί νά
τονίζει «στύλος καί ἑδραίωμα ἡ Ὀρθοδοξία» καί ὅτι:
«Ἐμεῖς δέν εἴμαστε οἱ Ἰακωβίνοι
τῆς Εὐρώπης. Δέν εἴμαστε ὄργανα τῶν
Εὐρωπαϊκῶν Ἑταιρειῶν». «Ἡ Χριστιανική Θρησκεία συντήρησε στούς Ἕλληνες καί γλώσσα καί πατρίδα καί ἀρχαῖες
ἔνδοξες ἀναμνήσεις καί ξαναχάρισε σ᾽
αὐτούς πολιτική ὕπαρξη», «πρῶτο καί
σπουδαιότατο τῶν καθηκόντων τῆς

ἑλληνικῆς κυβερνήσεως θεωρῶ τήν
θρησκευτικήν ἀγωγήν τοῦ Ἔθνους».
«Τά σχολεῖα δέν εἶναι ἁπλῶς τόποι
προσκτήσεως γνώσεων, ἀλλά κυρίως
φροντιστήρια ἠθικῆς, χριστιανικῆς
καί ἐθνικῆς ἀγωγῆς».
Ὅταν τόν ρώτησαν στό Foreign
Office γιά τά δίκαια ὅρια τοῦ νέου κράτους ἀπάντησε: «Ἐννοοῦμε τό Ἑλληνικό ἔθνος τό ἀποτελούμενο ἀπό τούς
ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἀπό τῆς ἁλώσεως
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, δέν ἔπαυσαν
νά ὁμολογοῦν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί
νά λαλοῦν τή γλώσσα τῶν πατέρων τους
καί παρέμειναν κάτω ἀπό τήν πνευματική καί κοσμική δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας τους σέ ὅποιο μέρος τῆς Τουρκίας
καί νά κατοικοῦσαν».
Ὁ Σολωμός εἶπε κάτι πού ἔχει ἐφαρμογή στούς ἑλληνόφωνους ἀποδομητές: «οἱ ἴδιες λέξεις, [δηλαδή πατριωτισμός, ταυτότητα, Ἑλλάδα, κλπ], δέν
σημαίνουν καί ἴδιους στοχασμούς».
Τά Ἐπαναστατικά Συντάγματα δήλωναν
ὅτι «Ἕλληνες εἶναι οἱ τήν Ἑλληνικήν
φωνήν πάτριον ἔχοντες καί εἰς Χριστόν
πιστεύοντες», δέν ἀναζητοῦσαν καινούριες ταυτότητες καί πατριωτισμούς. Τόν
πατριωτισμό τόν χάραξαν πρῶτα μέ τό
σπαθί τους καί τόν πότισαν μέ τό αἷμα
τους καί ὕστερα καί μέ τήν πένα τους,
ὡς ἀποδείξεις αὐτοῦ τοῦ πατριωτισμοῦ.
Σήμερα σιωποῦμε γιατί τρέμουμε μήπως καί μᾶς ποῦν γραφικούς, θρησκόληπτους καί ἐθνικιστές. Εἶναι καλοδουλεμένη ἡ ἰδέα τῆς παγκοσμιοποίησης
καί ξεκινάει ἀπό πολύ μακριά καί δημιούργησε πλῆθος ἐθελόδουλων πληρωμένων ἡγετῶν, πολιτικῶν καί πνευματικῶν,
ἀλλά ὁ Ἕλληνας, θρησκευτικός ποιητής,
Βερίτης ἀποστομώνει κάθε κακόβουλο,
δηλώνοντας ὅτι:
Μέσα μας τρέχει ἡρώων αἷμα
11
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Εἴμαστε ἀπόγονοι μαρτύρων
Μέσα στούς τάφους των ἀνθίζει
Ἡ πίστη αὐτή πού μᾶς φλογίζει.
Καί ὁ Ἐλύτης ἀναφωνεῖ: «Μνήμη τοῦ
λαοῦ μου σέ λένε Πίνδο καί σέ λένε Ἄθω».
Ὁ ἴδιος διασαφηνίζει: «Ὁ καθείς καί τά
ὅπλα του» καί τέλος προειδοποιεῖ «ΤΗΝ
ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΕ».
Θά κλείσω μέ μιά ρήση τοῦ Καποδίστρια «ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι
προδότης» καί ὁ Πλούταρχος σημειώνει ὅτι «Ἡ προδοσία, ὅσο κι ἄν εἶναι
στήν ἀρχή πολύ προσεκτική, στό τέλος
προδίδεται μόνη της» καί ἀκόμη «τήν
προδοσία πολλοί ἀγάπησαν, ἀλλά τόν
προδότη κανείς».

113

Τέλος, ἐπιτρέψτε μου, νά ἀφιερώσω
καί στόν «ἄξιο» σημερινό Πανεπιστημιακό Σύμβουλο τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας
καί σέ ὅλη τήν ἐκεῖ φράξια μερικούς
στίχους τοῦ Ἀρκάδα ποιητῆ Νίκου Γκάτσου:
Ἕλα τῆς θάλασσας θεριό,
Καί τοῦ πελάγου μπόρα
Τό φοβερό σκουπιδαριό
Νά διώξεις ἀπ᾽ τή χώρα
Πότε θ᾽ ἀνθίσουν τοῦτοι οἱ τόποι
Πότε θά ᾽ρθοῦν καινούριοι ἀνθρῶποι
Νά συνοδεύσουνε τή βλακεία
Στήν τελευταία της κατοικία.

ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Ν. Πήχου, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Πῆχος, διάδοχος τοῦ ἁγίου Γέροντος Φιλοθέου
Ζερβάκου στὴν Ἡγουμενία τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου προέβη σὲ μίαν ἀξιομίμητο θαρραλέα πράξη.
Στὶς 25 Φεβουαρίου 2017 προσέφυγε
στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καταγγέλλοντας τὶς ἑτεροδιδασκαλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου. Ὁ π. Χρυσόστομος
ἐπισημαίνει τὸν δικαιολογημένο μεγάλο
σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν καὶ τὸν κίνδυνο
σχίσματος. Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ καὶ τῶν δύο
ζητεῖ τὴν ἐφαρμογὴν ὅσων προβλέπουν σ᾽
αὐτὲς τὶς περιπτώσεις οἱ ἱεροὶ κανόνες.
Ἀπὸ τὸ σύνολον τῆς προσφυγῆς τοῦ
π. Χρυσοστόμου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο δημοσιεύουμε, ἐλλείψει χώρου, μόνον χαρακτη12

ριστικὰ ἀποσπάσματα. Τὸ σύνολον τοῦ
κειμένου εὑρίσκεται στὸ διαδίκτυο ὑπὸ τὸν
τίτλο Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Πήχου, Κατάγνωσις ἑτεροδιδασκαλιῶν διατυπωθεισῶν
ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.
Γράφει, λοιπόν, μεταξὺ ἄλλων ὁ π.
Χρυσόστομος Πῆχος:
ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
[...]
2α´. Κατὰ τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τοῦ
Φαναρίου, 30-11-1998, ὁ Παναγιώτατος
προσφωνῶν τὴν Παπικὴν ἀντιπροσωπείαν
λέγει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς· «Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. Keeler
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καὶ λοιποὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ οἱ ἀποτελοῦντες τὴν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας
Ρώμης, […] Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν
τὸν χρόνον εἰς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. Οἱ
κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν
προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα
τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται
ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ.
Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως
ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων. …
Εἴθε νὰ ἀξιώσῃ ἡμᾶς ὁ Κύριος νὰ ἴδωμεν
καὶ τὴν ἀνάστασιν τῆς ἑνότητος τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. Ἀμήν» (περ.
«Ἐπίσκεψις» τ. 563/1998, σελ. 22-29). [...]
4α΄. Ὁ Παναγιώτατος κατὰ τὴν ὁμιλίαν
του τὴν 4-11-1994, σὲ διαθρησκειακὴν συνάντησιν εἰς τὴν ἰταλικὴν πόλιν Riva del
Garda, ὅπου ὡμίλησε σὲ παρισταμένους
ἡγέτας διαφόρων θρησκειῶν, εἶπε: «Πρέπει
νὰ συμβάλωμεν ὥστε νὰ φέρωμεν εἰς τὸ
προσκήνιον τὰς πνευματικὰς ἀρχὰς τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφωσύνης καὶ τῆς
εἰρήνης. Πράγματι, διὰ τὸν λόγον αὐτὸν
συνεκεντρώθημεν ἐδῶ! Αὐτὸς εἶναι ἕνας
τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ δυνάμεθα νὰ βοηθήσωμεν αὐτοὺς οἱ
ὁποῖοι κυβερνοῦν. Ἡ βαθεία καὶ σταθερὰ
πνευματικότης μας ἔρχεται εἰς ὀξείαν ἀντίθεσιν μὲ τὸν ἐγκόσμιον χαρακτῆρα τῆς
συγχρόνου πολιτικῆς. […] Αὐταὶ αἱ δυνατότητες ἀνακύπτουν ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν
φύσιν τῆς ἰδιότητος ποὺ φέρομεν, ἄνδρες
καὶ γυναῖκες, ὡς κλητοὶ τοῦ Θεοῦ. Ὡς μία
κοινότης πίστεως δυνάμεθα νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὸν κοσμικὸν οὑμανισμὸν καὶ τὸν
ἐθνικισμὸν μὲ ἀγάπην, μὲ πνεῦμα Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τὸν ὑγιῆ σεβασμόν μας πρὸς
τὴν παράδοσιν. Ἀλλὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ
ἐπιτύχωμεν μόνον ἐὰν εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν
τῷ πνεύματι τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, “Δημιουργοῦ τῶν πάντων, ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων”,

Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καὶ Ἑβραῖοι, Μουσουλμᾶνοι
καὶ Ἰνδουϊσταί, Βουδδισταὶ καὶ Κομφουκιανισταί…» (περιοδικὸν «Ὀρθοδοξία»
τοῦ Πατριαρχείου, τ. Ὀκτωβρ.-Δεκεμβρίου
1994, κατὰ μετάφρασιν). […]
4β΄. Ὁμιλῶν ὁ Παναγιώτατος τὴν 2012-2001 εἰς τὴν Α΄ Διαθρησκειακὴν Συνάντησιν τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἀπευθυνόμενος σὲ ἐκπροσώπους τῶν τριῶν
μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν χρησιμοποίησε
ὁμοειδῆ Θεολογία καὶ διὰ τοὺς ἀλλοθρήσκους (Ἰουδαϊσμοῦ, Μουσουλμανισμοῦ,
Χριστιανισμοῦ) καὶ εἶπε· «Παρακαλοῦμεν
θερμῶς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους νὰ δώσωμεν
εἰς τοὺς πιστούς μας καὶ τὸν κόσμον ὅλον
ἀνόθευτον τὸ εἰρηνοποιὸν μήνυμα τοῦ ἑνὸς
καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς
συνεκέντρωσεν ἐν τῇ ἀγάπῃ Του ἐνταῦθα.
…Ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες εἰς ἕνα προσωπικὸν Θεὸν ἔχομεν τὴν ἐμπειρίαν τῆς ἀγάπης
Αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης, ἡ ὁποία ἐγκαθίσταται εἰς τὴν ψυχήν μας καὶ πληροῖ καὶ
ἀναπαύει αὐτήν, ὅταν ἀποκαθίσταται ἡ
κοινωνία τῶν προσωπικῶν ὑπάρξεων τοῦ
ταπεινοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ μεγάλου Θεοῦ… Ἐὰν σταθῶμεν μὲ τὸ προσῆκον δέος
ἀπέναντι τῶν προσωπικῶν ἀναζητήσεων
ἑκάστης ψυχῆς, ἡ ὁποία, γεννηθεῖσα εἰς
ὡρισμένην θρησκευτικὴν παράδοσιν, ἀνοίγει τὰς πτέρυγάς της διὰ νὰ πετάξῃ εἰς
ἀναζήτησιν τοῦ Ἠγαπημένου, ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἔχομεν ἀνθρώπινον χρέος νὰ
σεβασθῶμεν ἀπολύτως τὴν προσωπικὴν
πορείαν ἑκάστου πρὸς τὴν ὑπερτάτην
ἀγάπην. Τότε ἐναγκαλιζόμεθα ἐν εἰρήνῃ
τὴν ψυχὴν αὐτὴν καὶ παρακολουθοῦμεν
ἐν ἄκρᾳ σιωπῇ καὶ προσευχῇ τὴν πορείαν
της, εἴτε συμβαδίζει μὲ ἡμᾶς (τοὺς Χριστιανοὺς) εἴτε ἀκολουθεῖ ἄλλον δρόμον
(λ.χ. τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἢ τὸ Ἰσλάμ), διότι
ὁ Ἠγαπημένος Θεός, ὁ Κύριός της, τὴν
ἀναμένει καὶ θὰ τῆς δείξῃ τὸν δρόμον. Δὲν
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χρειάζεται ἀπὸ μέρους ἡμῶν οὐδεμία βία,
οὐδεμία πίεσις, μόνον στοργὴ καὶ εἰρήνη» (περιοδικὸν «Ἐπίσκεψις» τ. 603/3112-2001). […]
5α΄. Συνεπὴς πρὸς τὴν καινοφανῆ ἐκκλησιολογίαν του, ὁ Παναγιώτατος ἔχει παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν θεόθεν καθωρισμένην
ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας «Πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες
αὐτούς…» (Ματθ. 28,19). Δὲν ἐπιδιώκει νὰ
ὁδηγήσῃ ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους
εἰς τὴν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ διεκήρυξε«γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» εἰς τὸ Durban
τῆς Ν. Ἀφρικῆς τὴν 17-3-2001 σὲ μήνυμά
του μὲ τὴν εὐκαιρίαν Παγκοσμίου Διασκέψεως λέγοντας· «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
δὲν ἐπιδιώκει νὰ πείσῃ τοὺς ἄλλους περὶ
συγκεκριμένης τινὸς ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας ἢ τῆς ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει νὰ τοὺς μεταστρέψῃ εἰς συγκεκριμένον τινὰ τρόπον σκέψεως» (ἱστοσελίδα
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας·www.orthodoxa.org/GB/patriarchate/
speech/statement.htm). […]
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6. ῾Ο Οἰκουμενικὸς ΠατριάρχηςΒαρθολομαῖοςσὲ παλαιότερον δημοσίευμά του
εἰς τὸ Ρωμαιοκαθολικὸνπεριοδικὸν «The
National Catholic Reporter» (in the January
21, 1977) ἔγραψε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ
τῶν προθέσεών του διὰ τὴν μέλλουσαν νὰ
συνέλθῃ Πανορθόδοξον Σύνοδον: «Οἱ
δικοί μας στόχοι εἶναι ἴδιοι μὲ αὐτοὺς τοῦ
πάπα Ἰωάννου 23ου νὰ ἐκσυγχρονίσωμεν
τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ προωθήσωμεν
τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Ἐπίσης,
ἡ Σύνοδος θὰ σημάνῃ τὸ ἄνοιγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς μὴ Χριστιανικὰς θρησκείας καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν
ἀνθρωπότητα. Αὐτὸ σημαίνει μίαν νέαν
στάσιν ἔναντι τοῦ Ἰσλάμ, τοῦ Βουδισμοῦ,
τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ καὶ ὅσον ἀφορᾷ
τὰς ἐπιδιώξεις διὰ ἀδελφότητα χωρὶς ρατσιστικὰς διακρίσεις […] μὲ ἄλλα λόγια θὰ
σημάνῃ τὸ τέλος δώδεκα αἰώνων ἀπομονώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».
Σχόλιο «Π»: Ἂς εὐχηθοῦμε ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος νὰ πράξει τὸ καθῆκον της!

Η ΣΙΩΠΗΡΗ «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ» ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ*
τοῦ κ. Guillaume Fay, Γάλλου συγγραφέως
Τά εὐρωπαϊκά ἔθνη εἶναι θύματα μιᾶς
συγκαλυμμένης ἀπόπειρας γενοκτονίας,
μιᾶς δημογραφικῆς καί πολιτιστικῆς ἐξάλειψης, πού καθοδηγεῖται ἀπό τή δική
τους ἐθνομαζοχιστική καί ξενόφιλη ἐλίτ.

Κάτι πού ἀποτελεῖ πρωτιά στήν ἀνθρώπινη Ἱστορία.
Ἄν καί στολισμένος μέ «ἀντιρατσιστική» ἰδεολογία, ὁ στόχος πού ἐπιδιώκεται
εἶναι καθαρά φυλετικός καί ρατσιστικός:

* Εὐχαριστοῦμε τόν κ. Γιῶργο Χαρβαλιά ἀπό τό dimokratianews (7.5.2017) γιά τό ἄρθρο τοῦ
Γάλλου Guillaume Fay, πού ἐντόπισε καί δημοσίευσε. Τό ἄρθρο ἀνέβηκε στό διαδίκτυο μέ τόν
τίτλο «Ἰδού τί παίζεται στίς γαλλικές ἐκλογές». Τό δημοσιεύουμε, διότι ἄν ἀντικαταστήσει
κανείς τίς λέξεις Γαλλία, γαλλικός κ.τ.ὅ. μέ τίς ἀντίστοιχες Ἑλλάδα, ἑλληνικός κ.τ.ὅ., ἔχει
μπροστά του μιά ἀκριβῆ εἰκόνα τῆς καταστάσεως στή σημερινή Ἑλλάδα.
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ἡ σταδιακή ἐξάλειψη τῶν αὐτόχθονων
Εὐρωπαίων. Οἱ ὁποῖοι ἐξαλείφονται μέ
πέντε τρόπους:
1. Προωθώντας τή μετανάστευση μή
Εὐρωπαίων ἐποίκων,
2. Ἀποθαρρύνοντας τούς αὐτόχθονες
νά αὐξήσουν τά ποσοστά γεννήσεων καί
τιμωρώντας τή μεσαία τάξη.
3. Προκαλώντας τήν ἐξορία νέων ἐγχώριων δυνάμεων μέ τά τιμωρητικά φορολογικά μέτρα καί μέ τήν ἀνεργία.
4. Εὐνοώντας κοινωνικά, οἰκονομικά,
νομικά καί πολιτιστικά τούς μή εὐρωπαϊκούς πληθυσμούς εἰς βάρος τῶν γηγενῶν.
5. Ποινικοποιώντας καί τιμωρώντας
κάθε ἀντίλογο στή συνολική ἰδεολογία
καί πραγμάτωση τῆς «μεταναστοφιλίας».
Μερικοί εὐκολόπιστοι «δεξιοί» ἰσχυρίζονται ὅτι τό «σύστημα», ἡ ἐξουσία,
τό κράτος, οἱ ἀρχές τῆς Ε.Ε., ὅλοι εἶναι
ἀνίκανοι νά σταματήσουν τή μαζική καί
ἀνεξέλεγκτη μετανάστευση. Ἀνίκανοι; Ὄχι
βέβαια. Εἶναι πολύ ἰσχυροί καί ἀρκετά ἀποτελεσματικοί στήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου
τους: στήν ἐθνοκάθαρση τῆς Εὐρώπης.
Στή Γαλλία ἡ τροτσκιστική ἰδεολογία
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σέ αὐτή τήν
προσπάθεια. Ἡ ἀστική τάξη καί τό ἀριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα καί οἱ σύμβουλοί
του, τό think tank Terranova (Νέα Γῆ ἤ
Νέα Χώρα ἤ Νέος Λαός) εἶναι οἱ αἰχμές
τοῦ δόρατος. Ἕνας ἀπό τούς ἡγέτες του
δήλωσε πρόσφατα ὅτι δέν θά πρέπει νά
ἀνησυχοῦμε πολύ γιά τό «Ἐθνικό Μέτωπο» γιατί δέν θά καταφέρει νά ἔρθει
στήν ἐξουσία γιά δημογραφικούς λόγους.
Αὐτή εἶναι μιά λεπτή, κυνική, συνειδητή
στρατηγική. Οἱ «κακοί» μή ἐπιδεχόμενοι
«διόρθωσης ψήφου» ψηφοφόροι θά ἐξαφανιστοῦν καί στή θέση τους θά ἔρθουν
νέοι. Αὐτή ἡ ἐθνοτική «μεγάλη ἀντικατάσταση» εἶναι αὐτό ἀκριβῶς πού θέλουν.

Τό ὅτι τό Ἰσλάμ εἶναι σεξιστικό [εἰς
βάρος τῶν γυναικῶν], ἀντιδραστικό, ἀντιδημοκρατικό κ.λπ. δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα γιά τούς «ἀριστερούς» «δημοκράτες».
Μία ἐμμονή ἔχουν, καί αὐτή εἶναι ἡ
ἐξάλειψη τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνικῶν
πληθυσμῶν. Θά ρωτήσει κάποιος: Μά
αὐτή ἡ «διεθνιστική» ἰδεολογία δέν εἶναι
αὐτοκτονική ἀκόμη καί γιά ἐκείνους πού
τήν ὑποστηρίζουν; Ναί. Ἀλλά καί τί ἔγινε;
Δέν τούς νοιάζει. Ἐπειδή εἶναι μηδενιστές.
Ὁ στόχος τους εἶναι νά καταστρέψουν
αὐτό πού μισοῦν –τόν εὐρωπαϊκό πολιτισμό– καί νά οἰκοδομήσουν ἕναν «νέο
κόσμο», στόν ὁποῖο οἱ ἴδιοι δέν πιστεύουν.
Οἱ στρατηγικοί ἄξονες τῆς ἤπιας
Γενοκτονίας
Τά μέσα πού χρησιμοποιοῦνται –ἕνας
συνδυασμός ἰδεολογικῶν, οἰκονομικῶν,
δικαστικῶν καί ἀστυνομικῶν μέτρων– εἶναι τά ἑξῆς:
• Ἐνθάρρυνση τῆς μετανάστευσης.
Ἀφῆστε τόν ἐποικισμό νά συμβεῖ ἤ κυνικά προωθήσετέ τον μέ κάθε μέσο. Ἡ
«μεταναστευτική» ἤ «προσφυγική» κρίση
εἶναι ἡ πιό πρόσφατη ἀπόδειξη. Τρέχει μέ
μεγάλες ταχύτητες. Ἔπειτα ἀπό 30 χρόνια μετανάστευσης (ὡς διαρροή) ἔρχεται
μιά πλημμύρα ἑκατομμυρίων μεταναστῶν,
ὑπό τόν ἀνθρωπιστικό ὅρο «πρόσφυγες».
Οἱ εὐρωπαϊκές Ἀρχές δέν εἶναι «ἀνίκανες» νά σταματήσουν τίς μεταναστευτικές
«προσφυγικές» ροές. Ἀντίθετα, θέλουν
νά τίς αὐξήσουν. Ὁποιαδήποτε ἀπέλαση
θεωρεῖται ἀδύνατη.
• Προώθηση τῆς ἰσλαμοποίησης.
Ὁτιδήποτε μουσουλμανικό εἶναι ἱερό καί
ἀνέγγιχτο ἀπό τίς Ἀρχές, παρά τίς ἰσλαμικές ἐπιθέσεις στήν Εὐρώπη καί τή
στρατιωτική στάση ἔναντι τοῦ ISIS. Ἡ
εὐνοιοκρατία πρός τό Ἰσλάμ ἀποτελεῖ
κρατική πολιτική. Καί, κατά συνέπεια, ἡ
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«ἰσλαμοφοβία» εἶναι ἕνα κορυφαῖο ἁμάρτημα, ἕνα ἀσυγχώρητο ἔγκλημα.
• Φτωχοποίηση καί ὑπερφορολόγηση τῆς αὐτόχθονης ἐργατικῆς τάξης
καί τῆς μεσαίας τάξης. Κάντε τους νά
πληρώνουν γιά τούς ἄλλους. Ὅλες οἱ
δημοσιονομικές πολιτικές τῆς σοσιαλιστικῆς κυβέρνησης στή Γαλλία ἔχουν τήν
ἴδια κατεύθυνση: ἐπιδόματα καί παροχές
γιά τούς λαθρομετανάστες (λειτουργοῦν
ὡς ἀντλία ἀναρρόφησης) πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό αὐξανόμενες ἀπαιτήσεις
πρός τούς γηγενεῖς Γάλλους.
• Ἐφαρμογή πολιτικῶν κατά τῆς
οἰκογένειας καί κατά τῶν γεννήσεων.
Ἀποδομώντας τό σύστημα τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων, ἡ κυβέρνηση κατάφερε
νά μειώσει τό ποσοστό γεννήσεων τῶν
γηγενῶν Γάλλων τό 2015. Ἦταν ὑπολογισμένο. Ἡ μεγάλη οἰκογένεια Γάλλων
ἀπογόνων δέν εἶναι πολύ δημοφιλής.
• Πρακτική θετικῶν διακρίσεων.
Εἶναι ἡ προτίμηση ἀλλοδαπῶν στήν ἀπασχόληση στό ὄνομα τοῦ «ἀντιρατσισμοῦ».
Οἱ ἰδιωτικές ἐπιχειρήσεις καί οἱ δημόσιες
ὑπηρεσίες ἐνθαρρύνονται νά χρησιμοποιοῦν συστηματικά χαμηλῆς εἰδίκευσης
ἐργαζομένους.
• Ἐξασφάλιση ὅτι θά ὑπάρχει δικαστική ἀτιμωρησία τῶν ἀλλοδαπῶν
παραβατῶν. Αὐτή ἡ πολιτική στή Γαλλία,
πού ἐγκαινιάστηκε πρίν ἀπό τοὐλάχιστον
30 χρόνια, τονίστηκε μέ τόν διορισμό τῆς
Taubira στό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ὁ
ἰδεολογικός (ἤ μᾶλλον σχιζοφρενικός)
προσανατολισμός τῆς ἀριστερῆς ὑπουργοῦ μέ καταγωγή ἀπό τή Γουϊάνα ἦταν
ἀπολύτως σαφής: Ἐχθρότητα πρός ὁ,τιδήποτε χαρακτηρίζεται γαλλοευρωπαϊκό.
• Καταστροφή τῆς μετάδοσης τοῦ
πολιτισμοῦ στήν ἐκπαίδευση. Κατηγορώντας τήν Ἱστορία τῆς Γαλλίας, διαλύοντας
τή διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν καί τῶν
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λατινικῶν, κατεδαφίζοντας τή γραμματική καί τήν ὀρθογραφία, ὑποβαθμίζοντας
τή διδασκαλία τῆς γαλλικῆς γλώσσας
καί προωθώντας καί ἐπαινώντας τούς
πολιτισμούς τῶν μεταναστῶν–ἰσλαμικό,
ἀφρικανικό καί ἄλλους. Αὐτή ἡ ἀπογαλλοποίηση εἶναι κρατική πολιτική.
• Καταστολή καί τιμωρία κάθε ἀντίστασης στήν κυρίαρχη ἰδεολογία.
Στή «ζούγκλα» τοῦ Καλέ καί στίς γύρω περιοχές οἱ παράνομοι μετανάστες
πού διαπράττουν παραβάσεις μένουν
ἀτιμώρητοι. Οἱ Γάλλοι πού ἀντιστέκονται, διαδηλώνουν καί προσπαθοῦν νά
προστατεύσουν τόν ἑαυτό τους δέχονται
τά γκλόμπς τῶν ΜΑΤ, φυλακίζονται καί
διώκονται. Ἡ καταστολή ἐνάντια σέ ὅποιον διαμαρτύρεται πηγάζει ἀπό τήν
ἴδια λογική: ὅποιος ὑπερασπίζεται τή
γαλλική ταυτότητα ἀπειλεῖται καί τιμωρεῖται ἀπό τό «γαλλικό» κράτος. Ἡ
ἴδια καταστολή παρατηρεῖται στά μέσα
ἐνημέρωσης, ἔντυπα, ὀπτικοακουστικά
μέσα ἤ στό διαδίκτυο. Τά δικαστήρια καί
ἡ ἀστυνομία εἶναι ἀνεκτικά πρός τόν εἰσβολέα καί κατακτητή καί ἀνελέητα πρός
τήν ἀντίσταση. Μπορεῖς νά πεῖς ὅτι βρισκόμαστε μπροστά στήν ἀναβίωση ἑνός
«Συνδρόμου Βισύ».
Δωσίλογοι ἐναντίον ἀντιστασιακῶν.
Καί τά δύο στρατόπεδα εἶναι ἀρκετά
καλά καθορισμένα. Τό κράτος, τά μέσα
μαζικῆς ἐνημέρωσης, ἡ Δικαιοσύνη καί οἱ
Ἀρχές ἐπιβολῆς τοῦ νόμου ἔχουν ἀναλάβει
τήν ἀποστολή τῆς ἐξουδετέρωσης τῆς
ἀντίστασης τῶν αὐτόχθονων πληθυσμῶν. Κάνουν λάθος ὅμως ἄν πιστεύουν
ὅτι ἔχουν κερδίσει.
Οἱ ἀντιστασιακοί ἔχουν περισσότερες
πιθανότητες νά ὑπερισχύσουν, ἐπειδή ὑποκινοῦνται ἀπό τήν πίστη στίς ρίζες τους,
ἐνῶ οἱ δωσίλογοι ὑπόκεινται σέ ἀφεντικά
πού μποροῦν ἀκόμα νά προδώσουν.
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Ο ΜΑΚΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ
ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ*
τοῦ Δρ Adriano Segatori, Ἰταλοῦ ψυχιάτρου
Ὑπάρχει ἕνα βίντεο στά ἰταλικά μέ γαλλικούς ὑπότιτλους. Σ᾽ αὐτό ὁ Δρ. Adriano
Segatori, γνωστός ψυχίατρος καί ψυχοθεραπευτής στήν Ἰταλία, κάνει μιά ἀνάλυση
τοῦ Emmanuel Macron πού εἶναι τόσο
συναρπαστική καί ἀξιόπιστη, ἀλλά καί
τρομακτική στίς ἐπιπτώσεις της για τή
Γαλλία, ἄν ὁ Macron κερδίσει [στίς γαλλικές προεδρικές ἐκλογές], τρομακτική
καί γιά τόν ἴδιο τόν Macron, ἐάν χάσει τόν
αὐτοέλεγχό του. Ἀλλά ὁ Macron καθοδηγεῖται καί ἐλέγχεται ἀπό πολλούς ἀνθρώπους, τή σύζυγο/μητέρα του φυσικά, καί
ἐκείνους πού τόν ἑτοίμαζαν καί τώρα τόν
προωθοῦν γιά τό Élysée...
Λέει ὁ Δρ. Segatori στό βίντεο:
• Ἡ ἀνάλυση πού ἔχω κάνει προέρχεται τόσο ἀπό εἰκόνες πού ἔχω στήν
κατοχή μου, ὅσο καί ἀπό τή βιογραφία,
πού προβάλλει ὁ ἴδιος ὁ ὑποψήφιος. Ὁ
νεαρός Ἐμμανουέλ Μακρόν γνώρισε σέ
ἡλικία 15 ἐτῶν μιά σοβαρή σεξουαλική
ἐπιθετική συμπεριφορά μέσῳ τῆς δασκάλας του Brigitte, ἡ ὁποία ἦταν τότε 39
ἐτῶν. Ἀντί γιά τό ρόδινο ὅραμα αὐτῆς τῆς
«μεγάλης ἀγάπης» πού θά μπορούσαμε νά
ὁρίσουμε γκροτέσκα ὡς ἕνα ἀποκαταστατικό γάμο (προκειμένου νά ἐπιδιορθωθεῖ
ὁ βιασμός), βλέπω ἀπεναντίας τό γεγονός

ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τοῦ Ἐμμανουέλ Μακρόν
μπλοκαρίστηκε πρόωρα στήν ἐφηβεία του
λόγω μιᾶς πράξης ἀποπλάνησης πού ἦταν
ψυχική καί σωματική. Αὐτό πού συνέβη
ἦταν ὅτι τόσο τό ταμπού ὅσο καί τό ὅριο
παραβιάστηκαν, αὐτό τό ὅριο πού θέτει
τό ταμπού. Ἔτσι, ἡ πρώτη παράβαση
ἦταν ἡ πεποίθηση ὅτι ὅλα ἐπιτρέπονται. Φυσικά, αὐτό τό συναίσθημα τοῦ
νά εἶσαι παντοδύναμος ἔλαβε χώρα μέσα
στήν καλοδιατηρημένη ἀστική κοινωνία
τῆς Amiens, στή βόρεια Γαλλία. Ἐάν ἡ
ἕνωση αὐτή εἶχε πραγματοποιηθεῖ σέ ἕνα
προλεταριακό κοινωνικό περιβάλλον, τό
περιβάλλον πού ὁ Μακρόν βαθύτατα περιφρονεῖ, ὁ Μακρόν θά εἶχε καταστραφεῖ
καί θά ἦταν ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῶν κοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν καί ἡ Brigitte θά ἦταν
στή φυλακή. Αὐτή εἶναι ἡ πικρή ἀλήθεια.
Ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕνα πρόβλημα
παιδεραστίας. Μόλις παραβιάστηκαν
τά ὅρια τοῦ ταμπού, ἐνθαρρύνθηκε ἡ ἰδέα τῆς παντοδυναμίας, πού εἶναι κοινή
σέ ὅλα τά παιδιά. Μέχρι πού ξεπέρασε
μιά σωστή κατανόηση τῆς πραγματικότητας καί ἐνισχύθηκε ἀπό τά πνευματικά
του δῶρα, προέβαλλε τούς προσωπικούς
του περιορισμούς. Τό παράδοξο εἶναι ὅτι
φαίνεται φυσιολογικός, ἀλλά ἔχουμε μιά

* Τό ἐνδιαφέρον ἄρθρο μεταφέρουμε ἀπό τό redskywarningblogspot.com (7.5.2017). Τό δημοσιεύουμε γιατί ἔχει γενικότερο ἐνδιαφέρον, ἄν ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι στή διεθνῆ καί στήν
ἑλληνική πολιτική καί κοινωνική σκηνή ἔχουμε πολλούς σάν τόν Μακρόν. Καί ἡ Νέα Τάξη
θά μᾶς παρουσιάζει ὅλο καί περισσότερους Μακρόν στό μέλλον.
Πολλές ἀπό τίς διαπιστώσεις τοῦ ἰταλοῦ ψυχιάτρου θά μποροῦσε νά τίς προσυπογράψει καί ἕνας Ὀρθόδοξος πνευματικός ὁδηγός (Γέροντας). Πράγματι, ἕνας ἄνθρωπος, πού
κυριαρχεῖται ἀπό τά πάθη, εἶναι ἐπικίνδυνος καί γιά τόν ἑαυτό του καί γιά τούς ἄλλους καί
μάλιστα τόσο πιό ἐπικίνδυνος ὅσο πιό ψηλά βρίσκεται.
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περίπτωση πλήρους ναρκισσισμοῦ.
Ἀπό νέος ὁ Μακρόν καλλιέργησε μιά
φιλοδοξία πού εἶναι πέρα ἀπό τό φυσιολογικό. Χρειάζεται τήν προσοχή καί τόν
θαυμασμό τῶν ἄλλων, γιά νά ἀντισταθμίσει τό σύμπλεγμα κατωτερότητάς του.
Ἔτσι ἔχουμε νά κάνουμε μέ τρία παραδείγματα πού καθορίζουν ἕνα συγκεκριμένο εἶδος προσωπικότητας: 1) Τήν ἰδέα
ὅτι δέν ὑπάρχουν ὅρια 2) Ἕνα αἴσθημα
παντοδυναμίας ἀπό τήν παιδική ἡλικία,
ἀλλά ἀκόμη περισσότερο ἀπό τήν ἐνηλικίωση 3) Ἕναν ναρκισσισμό πού μπορεῖ
νά ὁριστεῖ μέ ἀκρίβεια ὡς κακόβουλος.
Αὐτό παρέχει τή δομή τῆς ψυχοπαθητικῆς
συμπεριφορᾶς, γιατί ἔχουμε νά κάνουμε
μέ ἕνα ἄτομο -τόν Ἐμμανουέλ Μακρόντοῦ ὁποίου τό ψυχικό μακιγιάζ καθορίζεται ἀπολύτως ὡς ψυχοπαθητικό. Ἡ
λέξη "psychopath" (ψυχοπαθής) δέν εἶναι
προσβολή. Μία μεγάλη Ἀμερικανίδα ψυχαναλύτρια, ἡ Nancy Mac Williams, ἐξηγεῖ
κυριολεκτικά ὅτι ἕνας ψυχοπαθής μπορεῖ
νά φτάσει στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα στήν
ἀμερικανική κυβέρνηση. Ἔτσι φυσικά ὁ
ψυχοπαθής μπορεῖ νά εἶναι ἀποκλίνων,
ἀλλά ἄν εἶναι καλά ὀργανωμένος ἀπό
πολιτιστική καί κοινωνική ἄποψη, μπορεῖ
ἐπίσης νά φτάσει στά ὕψη τῆς κυρίαρχης
τάξης στήν πολιτική ἤ στήν οἰκονομία πράγμα πού συμβαίνει στήν περίπτωση
πού μελετοῦμε.
• Ἡ ψυχοπαθητική προσωπικότητα
χαρακτηρίζεται ἀπό ἕνα ἄπειρο φάσμα
σημείων ἀναφορᾶς, γιά παράδειγμα: γοητεύεται μέ τό ἐπιφανειακό, ἔχει τήν ἱκανότητα νά προσελκύει, ἀνησυχεῖ γιά τίς
ἀντιπαραθέσεις. Τό βλέπουμε αὐτό στά
χτυπήματα ὑστερίας τοῦ Macron, ὅταν
ὁ θαυμασμός πέσει, ὑπογραμμίζοντας
τίς ἀδυναμίες τῆς ταυτότητάς του. Αὐτή
ἡ ὑστερία χαρακτηρίζεται ἀπό τό ἐνδιαφέρον του γιά θεατρικότητα, κάτι πού
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δέν μπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ −μιά ἐνοχλητική
σύμπτωση− ἡ προσωπική του ἱστορία μέ
τήν δασκάλα του, πού δίδαξε τό δράμα. Ὁ
ψυχοπαθής δέν εἶναι ἄξιος ἐμπιστοσύνης,
ἀλλά τά καταφέρνει μέσα ἀπό τή γοητεία
πού ἀσκεῖ προσπαθώντας νά πείσει τόν
συνομιλητή του. Δέν ἔχει τύψεις. Ὅταν
μιλάει γιά τούς φτωχούς ἤ προσβάλλει
τούς ἐργάτες τῆς βόρειας Γαλλίας, ἀποκαλώντας τους ὑποτιμητικά καπνιστές
καί ἀλκοολικούς, ὅταν δυσφημεῖ τίς γυναῖκες, κατεβάζοντάς τες στό ἐπίπεδο
τῶν ἀνίδεων, ἐπιστρέφουμε στίς ἰδέες πού
ἐξήγησε πλήρως ὁ Jacques Lacan (Ζάκ
Λακάν, γνωστός Γάλλος ψυχαναλυτής
καί ψυχίατρος, 1901-1981). Εἶναι ἀλήθεια
ὅτι δέν ἤθελε νά πεῖ αὐτά τά πράγματα ἀλλά τό ὑποσυνείδητό του μίλησε γι᾽
αὐτόν. Γιατί πιστεύει σέ αὐτό πού λέει
καί δέν μπορεῖ νά ἐμποδίσει τόν ἑαυτό
του νά τό ἐκφράσει. Ὁ Macron ὑπερασπίζεται τόν ἑαυτό του μεταβάλλοντας
τήν ἔννοια τῶν δηλώσεών του, ἀλλά ποτέ
δέν ἐκφράζει τύψεις, γιατί ποτέ δέν
αἰσθάνεται ἔνοχος.
• Ἔτσι ποιό εἶναι τό πρόβλημα ἀπό
ψυχιατρική ἄποψη; Ποιός εἶναι ὁ κίνδυνος μέ μιά προσωπικότητα ὅπως αὐτή;
Ἀπαντῶ ὅτι δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία: ὁ
Ἐμμανουέλ Μακρόν, ὅπως ὅλοι οἱ ψυχοπαθεῖς, εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνος.
῞Ενας Ἀμερικανός διανοούμενος πού εἰδικεύεται -ἄς τό ὀνομάσουμε στίς «καλά
ἑνοποιημένες διαταραχές» σέ διάσημους
ἀνθρώπους- κυριολεκτικά εἶπε: «Ὁ κατά συρροήν δολοφόνος καταστρέφει
οἰκογένειες, ἐνῶ οἱ ψυχοπαθεῖς στίς
κορυφές τῆς πολιτικῆς καί τῆς οἰκονομίας καταστρέφουν κοινωνίες». Ἔτσι, μέ
ποιό τρόπο εἶναι ἐπικίνδυνος ὁ Μακρόν;
1) Ὅπως ὅλοι οἱ ψυχοπαθεῖς, ὁ Μακρόν
ἔχει μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό του. 2)
Στόν Μακρόν δέν ἀρέσει ἡ Γαλλία καί δέν
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ἀγωνίζεται γιά τόν λαό τῆς Γαλλίας. 3)
Ὁ Μακρόν ἀγαπᾶ πολύ τόν ἑαυτό του
καί ἀγωνίζεται νά κρατήσει τήν εὔθραστη
ταυτότητά του. Γι᾽ αὐτόν, ἡ συγκρουσιακή
κατάσταση μέ τήν Marine Le Pen δέν εἶναι
μόνο πολιτική σύγκρουση. Δέν μπορεῖ νά
δεχτεῖ ὅτι μιά γυναίκα -ἡ Marianne, τό
σύμβολο τῆς Γαλλίας- εἶναι ὁ ἀνταγωνιστής του. Χρειάζεται μιά στοργική μητέρα.
Ὁποιαδήποτε ἄλλη σχέση μέ μιά γυναίκα

εἶναι δύσκολο νά τήν δεχθεῖ. Ἑπομένως,
αὐτή ἡ ἀστάθεια εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη,
διότι, ὅπως καί μέ ὅλους τούς ψυχοπαθεῖς πού δουλεύουν μόνο γιά τούς
ἑαυτούς τους καί πού θεωροῦν τούς
ἄλλους ὡς ὄργανα τῆς μεγάλης τους
μεγαλοπρέπειας, ὑπογραμμίζει τό βαθμό στόν ὁποῖο μιά χώρα, ὅπως ἡ Γαλλία,
βρίσκεται σέ κίνδυνο ἀπό ἕνα ὑποψήφιο
αὐτοῦ τοῦ τύπου.


Περισσότερα καταφέρνει κανείς μέ τήν πίστη παρά μέ τήν στενoχώρια
Ὅσο λιγότερη πίστη ἔχουμε, τόσο περισσότερη εἶναι ἡ στενoχώρια μας.
Μιά ἀπό τίς σπουδαιότερες ὠφέλειες τῆς πίστης εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τίς πολλές στενoχώριες. Ὅσο τό παιδί γνωρίζει πώς ὑπάρχει
ὁ πατέρας, πού φροντίζει γιά τό σπίτι καί γιά ὅλες τίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ,
κάθε στενοχώρια του τελειώνει γρήγορα μέ τραγούδι. Μόλις ὅμως χαθεῖ αὐτή
ἡ αἴσθηση, σωπαίνει τό τραγούδι! Τότε τό παιδί αἰσθάνεται ὀρφανό καί μόνο,
περιτριγυρισμένο ἀπό στενοχώριες, αἰσθάνεται περιτριγυρισμένο ἀπό ἕνα σμῆνος σφίγγες.
Ὅσο περισσότερο ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ μόνος του, μέ τίς δικές του
δυνάμεις νά «ξεφορτώσει» τίς στενοχώριες του, τόσο περισσότερο μπερδεύεται
στά δίχτυα τους.
Ἡ χαρά σβήνει, τά μαλλιά ἀσπρίζουν, τό σῶμα «ἐξατμίζεται», ὁ θυμός
μαζεύεται, μέχρι πού ὁ ἄνθρωπος καταλήγει σάν μία τσάντα ξηροῦ δέρματος
γεμάτη θυμό, σκυμμένη πάνω ἀπό τόν τάφο.
Γιά ποιό λόγο ἔχετε τόσες στενοχώριες;
Αὐτό εἶναι τό ἐρώτημα, πού θέτει ὁ Σωτήρας στήν ἀνθρωπότητα πού
εἶναι ταραγμένη καί διαμελισμένη σέ κομμάτια ἀπό τίς πολλές στενοχώριες.
– Ποιός ἀπό σᾶς μπορεῖ μέ τό ἄγχος του νά προσθέσει ἕνα πήχη στό
ἀνάστημά του; (Ματθ. 6, 27).
– Γιά ποιό λόγο ἔχετε τόσες στενοχώριες; Ἐνδέχεται αὔριο τό πρωΐ ὁ
ἥλιος νά μήν ἀνατείλει;
Ἐκεῖνος πού φροντίζει νά ἀνατείλει αὔριο τό πρωί ὁ ἥλιος στή συγκεκριμένη ὥρα καί στό συγκεκριμένο δευτερόλεπτο, θά φροντίσει ὅλες τίς δικές
σας μικρές στενοχώριες.
Ὁμιλία περί αἰσιοδοξίας, Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σσ. 15-16
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 E I ¢HC EIC
«Ἑλληνορθόδοξη παιδεία
ἤ ἄθεα γράμματα;»
Ψήφισμα Ἡμερίδος στό Βελλίδειο
Ὅλοι ἐμεῖς πού συγκεντρωθήκαμε σήμερα, Κυριακή 7 Μαΐου 2017, στό
Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, καί εἴμασταν παρόντες στήν
Ἡμερίδα μέ θέμα τό σημαντικότατο καί
ἐπίκαιρο διλημματικό ἐρώτημα «Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἤ ἄθεα γράμματα;», τήν ὁποία συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης καί ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις
Θεολόγων, ἀφοῦ ἀκούσαμε μέ προσοχή
τίς ἐμπεριστατωμένες ὁμιλίες τῶν τριῶν εἰσηγητῶν τῆς Ἡμερίδος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου καί
Σιατίστης κ. Παύλου, τῆς Καθηγήτριας
τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κας Μαρίας Μαντουβάλου καί τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κ.
Παναγιώτη Τσαγκάρη, ὅπως ἐπίσης καί
τήν προσλαλιά τοῦ Παναγιωτάτου ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος ἔθεσε ὑπό
τήν εὐλογία καί τήν αἰγίδα του ὅλη τήν
παρούσα ἐκδήλωση, ὁμόφωνα
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ τήν ζωηρή μας ἀνησυχία γιά τή σημερινή κατάσταση τῆς
Παιδείας, τῆς ὁποίας ἡ παθολογία χαρακτηρίζεται κυρίως ἀπό τά ἑξῆς συμπτώματα:
1) Τόν ἐκβαρβαρισμό τῆς γλώσσας
μας,
2) Τήν προσπάθεια νά ξαναγραφτεῖ ἡ ἱστορία τοῦ τόπου μας, χωρίς
νά λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν ὅσα χαρακτηρίζουν τήν ἰδιοσυστασία τοῦ λαοῦ μας, νο20
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ηματοδότησαν τή ζωή του, δημιούργησαν
τό πολιτισμικό του στίγμα καί τόν ἐκράτησαν ὄρθιο στήν ἱστορική του διαδρομή,
ὅπως εἶναι: ἡ πίστη στόν Χριστό μας καί
ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα μας καί τίς
παραδοσιακές διαχρονικές μας ἀξίες, τό
φιλότιμο, τό ἀσκητικό πνεῦμα, ἡ κοινοτική ὀργάνωση καί ἡ οἰκογενειακή ζωή.
3) Τόν θρησκευτικό μας ἀποχρωματισμό μέ τή μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο
μετατρέπεται σέ πανθρησκειακή κατήχηση μέ κύριο ἐργαλεῖο τά λεγόμενα
«νέα προγράμματα», τά ὁποῖα ὁ ἴδιος ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος τά ἐχαρακτήρισε
«ἐπικίνδυνα καί ἀπαράδεκτα». Μάλιστα
οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Ἕλληνες ὑφιστάμεθα σέ αὐτό τό ζήτημα δυσμενῆ μεταχείριση μεροληπτικῆς συμπεριφορᾶς,
διότι τά «νέα προγράμματα» θά ἰσχύσουν μόνο γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί ὄχι γιά τούς ἀλλοδόξους
καί τούς ἑτεροδόξους. Τέλος
4) Τήν ἀποδόμηση τοῦ ἴδιου τοῦ
πυρήνα τῆς ἀνθρώπινης ὑποστάσεως. Ἡ διαφήμιση ὁποιασδήποτε ἐκτροπῆς στά σχολεῖα μέσῳ ἐπισήμου προγράμματος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας
γιά τίς λεγόμενες «ἔμφυλες ταυτότητες»
στοχεύει στήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας.
ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ τή ριζική μας
ἀντίθεση σέ ὅλα αὐτά τά προωθούμενα φαινόμενα διαλύσεως τῶν πάντων
καί τήν ἀταλάντευτη ἀποφασιστικότητά μας νά ἀγωνισθοῦμε, ὥστε ἡ Παιδεία
στήν πατρίδα μας, τήν ὁποία λαμβάνουν
οἱ νέοι μας, πού εἶναι καί τό μέλλον της,
νά συνεχίσει νά ἀρδεύεται ἀπό τήν πί-
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στη στόν Χριστό μας καί τήν προσήλωση στήν Ἑλλάδα καί τίς παραδοσιακές
μας ἀξίες. Νά ξαναγίνει καί πάλι ἡ Παιδεία πού ἐθεμελίωσαν ὁ Πλάτων καί ὁ
Ἀριστοτέλης. Ἡ Παιδεία πού καθαγίασαν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες. Ἡ Παιδεία, τήν
ὁποία ὁραματίσθηκαν ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός καί ὁ Μακρυγιάννης. Ἡ Παιδεία
πού ἐνέπνευσε τόν Ἰωάννη Καποδίστρια
καί τόν Κωστῆ Παλαμᾶ. Ἡ Παιδεία πού
ἀνέδειξε ἁγίους, μάρτυρες, νεομάρτυρες
καί ἥρωες, ὅπως τόν Μέγα Φώτιο καί
τόν Γρηγόριο Παλαμᾶ, τόν Γρηγόριο τόν
Ε´ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καί
τόν Χρυσόστομο Σμύρνης, τόν Γρηγόρη
Αὐξεντίου καί τόν Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, ἀλλά καί πολλούς ἄλλους εὐσυνειδήτους ἐπιστήμονες, πολιτικούς, ἐπαγγελματίες, βιοπαλαιστές, οἰκογενειάρχες
καί νομοταγεῖς πολίτες.
ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ὅλοι καί κυρίως οἱ
ἐκπαιδευτικοί καί οἱ γονεῖς σέ μετάνοια καί θερμή προσευχή. Ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά φωτίζει ὅλους
καί ὅλες, νά ἀφουγκραζόμαστε τό θέλημά Του καί νά ἐφαρμόζουμε τίς ἐντολές
Του. Νά φωτίζει καί τούς ἁρμοδίους νά
ἀναζητοῦν τά ἄριστα καί νά τά ἐφαρμόζουν μέ τόν βέλτιστο τρόπο.
Νά ἀναλάβουν ὁ καθένας καί ἡ καθεμιά τίς εὐθύνες πού τούς ἀναλογοῦν καί
νά σταθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων
διεκδικώντας ἀποφασιστικά ὅσα μᾶς
ἐπιτάσσει ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καί κατοχυρώνει τό Σύνταγμά μας γιά τόν ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο
χριστιανικό χαρακτήρα τῆς παρεχομένης
ἀγωγῆς στήν ἀγαπημένη μας πατρίδα,
τήν Ἑλλάδα μας.
Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 2017
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σημ. «Π»: Ὁλόκληρη ἡ ἐκδήλωση
εὑρίσκεται στό διαδίκτυο.

vvv
Σέ Σεΐχη ἀναβαθμίσθηκε
ὁ Πάπας Φραγκίσκος
Τό δημοσίευμα καί ὁ τίτλος εἶναι ἀπό
τό redskywarning.blogspot.gr (4.4.2017)
Διαβάζουμε: Καθώς τελείωνε ἡ συνάντηση τῆς μόνιμης ἐπιτροπῆς γιά τόν διάλογο, μεταξύ τοῦ παπικοῦ συμβουλίου
γιά τόν διαθρησκειακό διάλογο καί πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἐκπροσώπων
ἀπό τό Ἰράκ (ὑπῆρχαν Σιΐτες, Σουνίτες,
Χριστιανοί, Yazidis καί Μανδαῖοι), ὁ
Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε ὅτι ἡ ἐπίσκεψη αὐτή ἦταν μιά χειρονομία «ἀδελφοσύνης». «Οἱ διαφορές», τόνισε, «δέν
πρέπει νά ἀποτελοῦν ἐμπόδιο γιά τήν
εἰρήνη».
«Εἴμαστε ἀδελφοί καί, ὡς ἀδελφοί,
εἴμαστε ὅλοι διαφορετικοί καί ὅλοι
ἴδιοι, ὅπως καί τά δάχτυλα ἑνός χεριοῦ.
Ὑπάρχουν πέντε δάχτυλα, ὅλα εἶναι
δάχτυλα, ἀλλά ὅλα εἶναι διαφορετικά»,
εἶπε ὁ Φραγκίσκος.
Καί κατέληξε: «Προσευχηθεῖτε γιά
μένα».
Ὅταν ὁ Πάπας τελείωσε, τούς χαιρέτησε ἕνα πρός ἕνα. Ἔδωσε καί ἔλαβε
πολλά «σημάδια ἀγάπης», ὅπως ἕνα μεγάλο Κοράνι καί ἕνα ἔνδυμα πού συνήθως φοροῦν οἱ σεΐχηδες. [σεΐχης=ἡγούμενος ἰσλαμικοῦ μοναστικοῦ τάγματος]
«Αὐτό εἶναι ἕνα σύμβολο...πού δίνεται στούς σεΐχηδες. Ἔτσι μποροῦν νά
σᾶς ἀποκαλοῦν Πάπα-Σεΐχη», εἶπε ὁ
ἰμάμης πού τοῦ τό ἔδωσε καὶ τοῦ τό
φόρεσε.
vvv
Ὁ Πάπας στήν Αἴγυπτο:
Ὅλοι «ποίμνιο» δικό μου!
Στίς 28 Ἀπριλίου 2017 πραγματο21
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ποιήθηκε στήν Αἴγυπτο «διαθρησκειακό
συνέδριο γιά τήν εἰρήνη».
Τήν παράσταση ἔκλεψε ὁ πάπας.
Οἱ Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως κ.
Βαρθολομαῖος καί Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος ἦταν ἁπλοί κομπάρσοι. Παρίστατο καί ὁ «πατριάρχης» τῶν κοπτῶν
(μονοφυσιτῶν).
Ὁ πάπας εἶπε ὅτι ἀναγνωρίζουν παπικοί καί κόπτες ὁ ἕνας τό βάπτισμα
τοῦ ἄλλου, ἐπανέλαβε τά ἐξωπραγματικά φληναφήματα ὅτι τό Ἰσλάμ ὡς θρησκεία δέν μπορεῖ νά ἔχει σχέση μέ τή
βία καί τήν τρομοκρατία. Τά ἴδια εἶπε
καί ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὅτι
«Τό Ἰσλάμ δέν μπορεῖ νά ἐξισωθεῖ μέ τήν
τρομοκρατία, καθώς ἡ ἔννοια τῆς τρομοκρατίας εἶναι ξένη πρός ὁποιαδήποτε
θρησκεία».
Τούς διαψεύδει ὅμως καί ἡ πραγματικότητα τῆς ἰσλαμικῆς ἀνά τόν κόσμο
τρομοκρατίας καί τό ἴδιο τό κοράνιο, τό

ὁποῖο σέ πολλά σημεῖα του συνιστᾶ τήν
σφαγή τῶν «ἀπίστων».
Ὁ πάπας γιά νά ἐπιβεβαιώσει τόν
ρόλο τοῦ θρησκευτικοῦ πλανητάρχη, πού τοῦ ἔχει ἀναθέσει ἡ Νέα Τάξη
Πραγμάτων, μετά τή συνάντησή του μέ
τόν Αἰγύπτιο Πρόεδρο Σίσι ἀναφέρθηκε,
ὅπως διαβάζουμε, «στούς Χριστιανούς
μου γιούς καί κόρες καί ἀδέλφια.
Ὄχι μόνο Καθολικούς, ἀλλά Κόπτες,
Ὀρθοδόξους, Ἕλληνες Βυζαντινούς,
Ἀρμένιους Ὀρθοδόξους καί Προτεστάντες» (!). Ὁ πάπας ἐπίσης δήλωσε
ὅτι εἶναι «πολύ φανατικός» στό νά ἐξευρεθεῖ κοινή ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ τοῦ
Πάσχα καί συμπλήρωσε: «Κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ, εἴχαμε αὐτή
τήν οἰκουμενική συνάντηση. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἦταν ἐκεῖ. Ὁ Ἑλληνορθόδοξος Πατριάρχης ἦταν ἐκεῖ καί
ἔπειτα ὑπῆρχαν ἄλλοι Χριστιανοί - Ἀγγλικανοί, ἐπίσης ὁ Γραμματέας τῆς Ἕνω-

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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σης Ἐκκλησιῶν τῆς Γενεύης. Ὁ Οἰκουμενισμός ἐφαρμόζεται στό μονοπάτι μέ
τά ἔργα φιλανθρωπίας, μέ τά ἔργα τῆς
βοήθειας, μέ τό νά κάνουμε πράγματα
μαζί ὅταν μποροῦν νά γίνουν μαζί. Στατικός οἰκουμενισμός δέν ὑπάρχει! Εἶναι
ἀλήθεια ὅτι οἱ θεολόγοι πρέπει νά μελετήσουν καί νά καταλήξουν σέ συμφωνία,
ἀλλά αὐτό δέν θά εἶναι δυνατόν νά τελειώσει καλά, ἄν ἐμεῖς δέν βαδίζουμε. Τί
μποροῦμε νά κάνουμε μαζί; Νά προσευχόμαστε μαζί, νά δουλεύουμε μαζί, νά
κάνουμε ἔργα φιλανθρωπίας μαζί...ἀλλά,
μαζί! Καί προχωρῆστε. Οἱ σχέσεις μέ τόν
Πατριάρχη Κύριλλο εἶναι καλές. Ἐπίσης
ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἔρχεται πολλές φορές γιά νά μιλήσει μαζί μου καί
ἔχουμε μιά καλή σχέση».

«Τό Βατικανό ἔκανε ἔκκληση μέσῳ
ἐπίσημου ἐγγράφου τῆς νομικῆς του
ὑπηρεσίας ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν
Πάπα γιά τήν δημιουργία μιᾶς “παγκόσμιας δημόσιας ἀρχῆς” καί μιᾶς “κεντρικῆς τράπεζας τοῦ κόσμου” μέ σκοπό
νά ἐξαφανιστοῦν οἱ “ξεπερασμένες” τακτικές τῶν ἐθνικῶν χρηματοπιστωτικῶν
ἱδρυμάτων κάθε χώρας. [...]
»Τό ἔγγραφο 18 σελίδων, μέ τίτλο
“πρός τήν μεταρρύθμιση τῶν διεθνῶν
συστημάτων χρηματοοικονομικῆς καί νομισματικῆς πολιτικῆς στό πλαίσιο μιᾶς
παγκόσμιας δημόσιας ἀρχῆς”, ἦταν πολύ
συγκεκριμένο ζητώντας, γιά παράδειγμα,
φορολογικά μέτρα ἐπί τῶν χρηματοοικονομικῶν συναλλαγῶν».
vvv

vvv
Ἀδελφός καί μέ τούς βουδδιστές
ὁ Πάπας
Ὅπως διαβάζουμε στό yiorgosthalla
sis.blogspot.com (25.4.2017) ὑπό τόν τίτλο: «Πάπας Φραγκίσκος, ὁ "ἐκλεκτός"
τῆς πανθρησκείας!», ὁ πάπας ἔστειλε μήνυμα στήν κορυφαία ἑορτή τῶν βουδδιστῶν, πού ὀνομάζεται Βεσάκ. Ἐκεῖ θέτει
τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό στήν ἴδια
μοίρα μέ τόν Βούδδα, λέγοντας ὅτι καί
οἱ δύο ἦσαν εἰρηνοποιοί καί προήγαγαν
τή μή βία.
vvv
Τό Βατικανό παρουσιάζει τό δόγμα
τῆς Νέας Τάξης - Ζητᾶ μία
παγκόσμια δημόσια ἀρχή!
Διαβάζουμε πάλι στό yiorgosthallasis.
blogspot.com (10.4.2017) τά παρακάτω
σημαντικά, πού δικαιολογοῦν τόν τίτλο
τοῦ δημοσιεύματος:

῾Ο Πατριάρχης στό Ταιζέ
Διαβάζουμε στό aktines.blogspot.gr
τή θλιβερή εἴδηση τῆς ἐπισκέψεως στίς
25 Ἀπριλίου 2017 τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου στή «μοναστική κοινότητα Ταιζέ» στή Γαλλία «γιά πρώτη
φορά στήν ἱστορία».
Ἡ «κοινότητα» αὐτή, ὅπως διαβάζουμε, ἀποτελεῖται ἀπό παπικούς καί προτεστάντες ἀπό τριάντα χῶρες καί εἶναι
συγγενής μέ τήν ἄλλη ἀνάλογη στό Μπόζε τῆς Ἰταλίας, τήν ὁποία ἐπίσης ἐπισκέπτεται ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.
Ὁ Πατριάρχης, παραβιάζοντας τούς
ἱερούς κανόνες, συμπροσευχήθηκε μέ
τούς αἱρετικούς στό Ταιζέ στόν λεγόμενο «Ναό τῆς Συμφιλίωσης».
vvv
Εὖγε στόν Σεβ. Μητροπολίτη
Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων
23
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καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ἐνδυναμωθείς προφανῶς ἀπό τήν θεοφιλῆ τόλμη τῶν Μυροφόρων, καθώς ἦταν κοντά
ἡ μνήμη τους, συνέταξε καί ἀπέστειλε
πρός τόν Οἰκ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο ὁμολογιακή ἀνοικτή ἐπιστολή, στήν
ὁποία ἐλέγχει τήν πλάνη ὅσων (καί ὑψηλοβάθμων ἐκκλησιαστικῶν, δυστυχῶς)
ἐκφράζονται ἐναντίον τοῦ ἁγίου φωτός,
πού ἐξάγει τό Μέγα Σάββατον ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων στόν Πανάγιο Ναό
τῆς ᾽Αναστάσεως.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐλέγχει ἐπίσης −
καί αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό− τίς ἐλλείψεις καί ἐκτροπές ἀπό τήν ἀλήθεια
τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, πού πραγματοποιήθηκε τόν Ἰούνιο
τοῦ 2016 στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης.
Μακάρι νά τόν μιμηθοῦν καί ἄλλοι
καί κυρίως ἡ Ἱεραρχία ὡς σῶμα.
vvv
Ἡ Π.Ε.Θ ζητεῖ
τήν παραίτηση Γαβρόγλου
Ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων»
(Π.Ε.Θ.) μέ Δελτίο Τύπου της (ἀρ. Πρωτ.
53) ζητεῖ τήν παραίτηση τοῦ ὑπουργοῦ
Παιδείας κ. Γαβρόγλου, διότι αὐτός «μέ
προκλητικό τρόπο» καί πρίν ἀκόμη ὁλοκληρωθεῖ ὁ διάλογος Ἐκκλησίας-Πολιτείας καλεῖ μέ τρόπο ἐκβιαστικό καί
ἐκφοβιστικό τούς Θεολόγους καθηγητές
γιά «ἐπιμόρφωση» [μᾶλλον παραμόρφωση] στά «νέα προγράμματα», τά ὁποῖα
ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος
εἶχε χαρακτηρίσει «ἐπικίνδυνα καί ἀπαράδεκτα». Ὁ διάλογος, καταγγέλλει ἡ
Π.Ε.Θ., μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ προσχηματικός «καί χρησιμοποιεῖται πρός
ἐξυπηρέτηση ἄλλων σκοπιμοτήτων ἤ μεθοδεύσεων».
Ὁ κ. Γαβρόγλου, ὅμως, δέν θά τά ἔ24
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καμνε αὐτά, ἄν δέν εἶχε μαζί τους τούς
μπερδεμένους «μεταπατερικούς» θεολόγους, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ συγγραφεῖς
τῶν νέων προγραμμάτων.
vvv
Ναί στίς τελετουργικές σφαγές ζώων
μέ νομοσχέδιο τῆς «προοδευτικῆς»
κυβέρνησης
Διαβάζουμε στήν ἐφημ. Ρήξη (6.5.2017,
σ. 13) ἄρθρο τοῦ Γιώργου Ρακκᾶ μέ τίτλο: «Κυβέρνηση Σύριζα: Ποῦ πῆγε ἡ ἐκκοσμίκευση;»
«Στίς 27 Ἀπριλίου τό ὑπουργεῖο
Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης ὅρισε μέ ἀπόφασή του τό θεσμικό πλαίσιο γιά τή διεξαγωγή τελετουργικῶν σφαγῶν γιά τήν
παραγωγή κρεάτων μέ πιστοποίηση γιά
τούς μουσουλμάνους (χαλάλ) καί τούς
Ἑβραίους (κοσέρ) [Προηγουμένως εἶχε
ξεσπάσει διαμάχη] μεταξύ κυβέρνησης,
οἰκολογικῶν καί φιλοζωϊκῶν φορέων,
ὀργανώσεων, ἀλλά καί αὐτόνομων συλλογικοτήτων, πού κατήγγειλαν τή νομιμοποίηση τῶν λατρευτικῶν σφαγῶν ἀπό
τό ἑλληνικό κράτος, ὑποστηρίζοντας ὅτι,
στό ὄνομα τῆς θρησκευτικῆς αὐτοδιάθεσης, ἡ πολιτεία κλείνει τά μάτια
στή διάδοση βάρβαρων καί ἐξόχως
βασανιστικῶν πρακτικῶν.
»Βέβαια, ὅπως φάνηκε καί ἀπό τήν
τελική ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης, τό
αὐτί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῶν Οἰκολόγων, ἀλλά
καί τῶν ΑΝΕΛ δέν φαίνεται νά ἱδρώνει. Ἐξάλλου ὑπάρχουν καί ἄλλες πλευρές τῆς ὑπόθεσης, καθώς ἡ ἐπιδοτούμενη βιομηχανία ἐγκατάστασης τῶν
ἐγκλωβισμένων προσφύγων καί μεταναστῶν ἐμπλέκει ἐγχώρια καί ξένα,
οἰκονομικά ἀλλά καί γεωπολιτικά συμφέροντα. Ὑπάρχει, ἑπομένως, μιά πίεση
στήν Ἑλληνική Πολιτεία, γιά τήν υἱο-
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θέτηση αὐτῶν τῶν ἀλλότριων θρησκευτικῶν πρακτικῶν, τόσο πολιτική, ὅσο
καί γιατί οἱ πρακτικές αὐτές δημιουργοῦν μιά κατά, κύριο λόγο, ἐπιδοτούμενη ἀγορά, στήν ὁποία σπεύδουν ἐγχώριες ἐπιχειρήσεις. Ἔτσι, μιά παγκόσμια
ἀγορά, πού ὑπολογίστηκε στά 1,3 τρισ.$
τό 2013, καί ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἀνέλθει
στά 2,5 τρισ. $ τό 2019, κάνει τήν ἐμφάνισή της καί στήν Ἑλλάδα: Ἤδη, 70-80
ἐπιχειρήσεις δραστηριοποιοῦνται στήν
Ἑλλάδα, μέ τήν πτηνοτροφική «Πίνδος»
νά εἶναι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικότερα
παραδείγματα, ἡ ὁποία μάλιστα παίρνει
πιστοποίηση ἀπό τήν ...μουφτεία Ξάνθης (!)
»Προφανῶς καί εἶναι ἐξόχως ἀντιφατικό τό ὅτι πολιτικοί χῶροι, οἱ ὁποῖοι
ἔχουν ταυτιστεῖ στήν Ἑλλάδα μέ ρεῦμα
ἀκραίου «φωταδισμοῦ», ἀποζητώντας
τήν ...ἰσοπέδωση τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, νά ὁδηγοῦνται στό ἄλλο ἄκρο καί νά ἐναγκαλίζονται, ὡς κυβερνῶντες πλέον, ἀμφιλεγόμενες τελετουργικές πρακτικές ἄλλων
θρησκειῶν, πού εἶναι ἐξόχως ἀσύμβατες,
μάλιστα, μέ τά οἰκεῖα, πιό θεμιτά καί
ἤπια, ἐγχώρια ἤθη. Αὐτό, ἀναμφίβολα,
δεικνύει ὅτι ἡ “ἐκκοσμίκευση” τήν ὁποία
ἐπικαλοῦνται εἶναι ἐντελῶς προσχηματική καί γιά τούς τύπους.
vvv
Ἀλλαγή φύλου μέ ἁπλή δήλωση.
Πολεμῆστε τήν παράνοια ἔξυπνα
Αὐτή εἶναι ἡ νέα «κατάκτηση» τοῦ
«προοδευτικοῦ κινήματος» στήν ταλαίπωρη Ἑλλάδα.
Ὅπως διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα
dikaiologitika.gr «Σέ ἕνα ἱστορικό βῆμα
γιά τήν ΛΑΟΤ κοινότητα τῆς Ἑλλάδας,

τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἔθεσε χθές σέ
διαβούλευση τό νομοσχέδιο γιά τή νομική ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου.
»Δεδομένης τῆς σπουδαιότητας τῆς
συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σᾶς καλῶ
νά συμμετάσχετε στή δημόσια ἠλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τίς
ἀπόψεις καί τίς παρατηρήσεις σας στίς
σχετικές ρυθμίσεις», σημειώνει ὁ ὑπουργός Σταῦρος Κοντονῆς. Ἡ διαβούλευση
θά ὁλοκληρωθεῖ τή Δευτέρα, 12 Ἰουνίου, στίς 2 μμ. Πρόκειται γιά δέσμευση
τῆς κυβέρνησης πού εἶχε ἀνακοινωθεῖ
πανηγυρικά στήν ἐξέδρα τοῦ περσινοῦ
Athens Pride καί ἐπιχειρεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στό αἴτημα τοῦ τράνς κινήματος
νά γίνεται γρήγορα καί χωρίς ἰατρικές
προϋποθέσεις ἡ ἀλλαγή τῶν ἐγγράφων
ταυτότητας τῶν τράνς ἀτόμων, ζήτημα
πού ἀποτελεῖ αἰτία διακρίσεων καί μεγάλης δυσκολίας στήν καθημερινότητα
τῶν τράνς».
Ἡ διαβούλευση γίνεται στό http:www.
opengov.gr/ministryofjustice/?p=8078
Ὅσοι ἔχετε πρόσβαση στό διαδίκτυο
μπεῖτε καί ἐκφράστε τήν ἀντίθεσή σας
κάνοντας ἔξυπνα σχόλια, σάν τό παρακάτω:
«Σέ κάθε περίπτωση πρέπει νά
ὑπάρχει “track record” πού νά ἀναγράφονται οἱ ἀλλαγές αὐτές καί αὐτές νά
φαίνονται στή ληξιαρχική πράξη γέννησης καί στήν οἰκογενειακή του κατάσταση:
• ἄνδρας
• ἄνδρας/πρώην γυναίκα/μέ δήλωση
• ἄνδρας/πρώην γυναίκα/μέ ἐγχείρηση
• γυναίκα
• γυναίκα/πρώην ἄνδρας/μέ δήλωση
• γυναίκα/πρώην ἄνδρας/μέ ἐγχείρηση
Ὅπως θέλει ὁ νομοθέτης νά εἶναι
“δικαίωμα” κάποιου/ας νά ἀλλάξει φύλο,
ἐξίσου εἶναι δικαίωμα καί τοῦ ἄλλου/
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ης νά γνωρίζει αὐτές τίς ἀλλαγές. Δέν
φταίει κάποιος νά παντρευτεῖ γυναίκα
καί αὐτή νά τοῦ βγεῖ α) εὐνούχος, ἤ β)
γυναίκα μέ στῆθος καί γεννητικά ὄργανα
ἀνδρός! Tragic...
Ἀπορίες:
Ἄνδρας πού δηλώνει γυναίκα:
• θά μπορεῖ νά συμμετέχει σέ γυναικείους ἀθλητικούς ἀγῶνες;
• θά πηγαίνει σέ γυναικείους θαλάμους στά νοσοκομεῖα;
• θά πηγαίνει στίς γυναικεῖες τουαλέτες;
• θά φυλακίζεται στή γυναικεία πτέρυγα τῶν φυλακῶν;
• θά ἀπαλλάσσεται τῆς στρατιωτικῆς θητείας;
Καί γιά νά πολεμήσουμε τήν παράνοια ἔξυπνα:
Ἄς δηλώσουμε στή διαβούλευση τή
γνώμη μας νά μπορεῖ νά ἀλλάζει, καί μάλιστα συνεχῶς, ὁ καθένας ὅλα τά στοιχεῖα πού τόν προσδιορίζουν(!)
Γιατί μόνο τό φύλο; Δέν εἶναι «ρατσιστικό» αὐτό; Γιατί νά μήν μπορεῖ ὁ Ἕλληνας νά δηλώσει: 1) Ὅτι εἶναι γιαπωνέζος ἤ ἀμερικανός ἤ γερμανός; 2) Ὅτι
εἶναι ὄχι 40 ἐτῶν ἀλλά 65, ὁπότε βγαίνει
στή σύνταξη (!) 3) Ὅτι εἶναι ὄχι 25 ἐτῶν
ἀλλά 10, ὁπότε δικαιοῦται ὡς προστατευόμενο ἀνήλικο μέλος νά παίρνει τή
σύνταξη τοῦ ἀποθανόντος πατέρα του
κ.ο.κ.!
Ὁ κατάλογος αὐτός δέν ἔχει τελειωμό!
Χτυπῆστε τήν παράνοια τῶν πονηρῶν μέ τά ἴδια τους τά ὅπλα!
Καί ἄς τό καταλάβουμε: στό ὄνομα
τοῦ ἀντιρατσισμοῦ χτίζουν τόν νέο
ὁλοκληρωτισμό.
vvv
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Συνέδριο γιά γκέι πρόσφυγες
καί μετανάστες στήν Ἀθήνα
Κάτω ἀπό αὐτόν τόν τίτλο διαβάζουμε ὅτι διοργανώνεται στίς 9.5.2017
σέ κεντρικό ξενοδοχεῖο τῶν Ἀθηνῶν
Συνέδριο μέ χρηματοδότηση ἀπό τό
πρόγραμμα Erasmus+ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Αὐτός κι ἄν εἶναι ἀχτύπητος
συνδυασμός: Νά εἶσαι στήν Ἑλλάδα τοῦ
2017 γκέι, «πρόσφυγας» καί ἀριστερός, ἤ
ἀκριβέστερα νά χρησιμοποιεῖς ἀριστερή
ρητορική. Τότε ἔχεις μόνο «δικαιώματα»,
παροχές καί ὑποχρέωση καμμία.
Ἑλλάδα ξέφραγο ἀμπέλι!
vvv
Ἡ Εὐρώπη δολοφονεῖ ἐν ψυχρῷ τίς
ψυχές τῶν παιδιῶν της. Τό προοίμιο
μιᾶς ἐπερχόμενης καταστροφῆς.
Αὐτός εἶναι ὁ τίτλος ἑνός ἀποκαλυπτικοῦ βίντεο, πού βρίσκεται στό www.
faceboook.com/17.30.86.93.60.68.423/
videos/14.35.30.29.56.51.34.75/
Τό ἱστολόγιο Ἀβέρωφ ἔκανε τόν
κόπο καί τό ἀπομαγνητοφώνησε.
Στό βίντεο φαίνεται πόσο ἀληθινός
εἶναι ὁ τίτλος πού ἐτέθη στό σχόλιο
αὐτό. Πράγματι αὐτοί πού καθορίζουν
τίς τύχες τῆς Εὐρώπης (καί τῶν Η.Π.Α.
- Καναδᾶ σήμερα) ἔχουν θέσει σέ ἐφαρμογή ἕνα πραγματικά διεστραμμένο καί
σατανικό σχέδιο νά ἐκμαυλίσουν-διαφθείρουν τά παιδιά ἤδη ἀπό τό νηπιαγωγεῖο. [Ἡ ἐξαγγελία ἀπό τόν πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα τῆς καθιέρωσης ὑποχρεωτικῆς 14ετοῦς ἐκπαίδευσης
ἀπό τήν ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν μᾶς κάνει
καί ἐμᾶς ἐδῶ «νά μᾶς ζώνουν τά φίδια»]
Μεταφέρουμε κάποια σημεῖα τοῦ ἀπομαγνητοφωνημένου βίντεο:
Τί συμπέρασμα νά βγάλει κανείς
ὅταν ἔχει στά χέρια του ἐρωτηματολόγια
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σάν καί αὐτό πού δίνεται σέ παιδιά;
«- Πότε καί γιατί ἀποφάσισες νά γίνεις ἑτερόφυλος;
- Μήπως ἡ ἑτεροφυλία εἶναι ἁπλά
μία φάση πού θά ξεπεράσεις;
- Μήπως ἡ ἑτεροφυλικότητά σου
εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνός νευρωτικοῦ φόβου γιά ἀνθρώπους τοῦ ἰδίου φύλου μέ
σένα;».
Ἤ ὅταν διαβάζει εἰδήσεις σάν κι
αὐτές:
Ὁ Ὄντεν Λίσμπαχνεν εἶναι ἕνας
Νορβηγός πολιτικός καί ἑκατομμυριοῦχος πού δέν κρύβει τόν μή παραδοσιακό
του προσανατολισμό [εἶναι δηλ. γκέι].
Πρίν ἀπό λίγο καιρό εἶχε τό Ὑπουργεῖο
Παιδιῶν καί Οἰκογενειακῆς Ἀνάπτυξης
καί τώρα εἶναι ἡγέτης ἑνός ἀριστεροῦ
κόμματος στή Νορβηγία. Ἀφοῦ ἄφησε
τήν ὑπουργική του θέση, ἔδωσε 13 ἑκατομμύρια κορώνες γιά νά προωθήσει ἕνα
νέο πρόγραμμα μή παραδοσιακῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα
καί στά νηπιαγωγεῖα τῆς Νορβηγίας.
Ὁ Ντανιέλ Κόν Μπεντίτ εἶναι ἡγέτης τῆς Ἑνωμένης Παράταξης τῶν Πρασίνων στήν εὐρωβουλή. ῞Ενας ἄνθρωπος
πού ξεκίνησε τήν καριέρα του ὡς νηπιαγωγός στήν Φρανκφούρτη. Κατηγορήθηκε γιά παιδεραστία καί ἐπιπλέον
πρίν λίγες δεκαετίες δήλωσε χωρίς ἐνδοιασμούς σοκαριστικά πράγματα στήν
Γαλλική τηλεόραση.
»Ντανιέλ Κόν Μπεντίτ: «Τά μικρά
παιδιά εἶναι φανταστικά σέξυ. Θά εἶμαι
εἰλικρινής, ἡ πρώτη μου δουλειά ἦταν
μέ τά μικρά. Αὐτό εἶναι κάτι ἄλλο. Ἀλλά
ὅταν παιδιά 4-6 ἐτῶν... ξέρετε, ὅταν μιά
μικρή 5 ἐτῶν ἀρχίζει νά σέ ξεντύνει εἶναι
ὑπέροχο...».
Σημ. «Π»: Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ὁρίζουν σήμερα τὶς τύχες τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Ἐμβληματικές φυσιογνωμίες

τοῦ «Μάη τοῦ 68» στή Γαλλία καί τῆς
«Ἀριστερᾶς», πού ἔγιναν οἱ φανατικότεροι προωθητές τῆς πιό ἄγριας ἀντιλαϊκῆς, διεφθαρμένης, νεοφιλελεύθερης
παγκοσμιοποίησης. Ὁ Κόν Μπεντίτ, γιά
νά θυμίσουμε, ἦταν ἀπό τούς πιό ἔνθερμους ὑποστηρικτές τῶν Ἀμερικανονατοϊκῶν βομβαρδισμῶν στή Σερβία, στόν
πόλεμο γιά τό Κοσσυφοπέδιο τό 1999.
Συμπέρασμα: Γονεῖς καί ὅσοι ἀκόμη
ἔχετε τό μυαλό σας στή θέση του. Βάλτε
φραγμό στά σχέδια αὐτῶν πού θέλουν
νά διαφθείρουν τά παιδιά σας καί νά
διαλύσουν τήν κοινωνία.
vvv
Γονεῖς, φυλάξτε τά παιδιά σας!
Ἔρχεται ὑποχρεωτική
14ετής ἐκπαίδευση
Ὡς γνωστόν κάθε νέα κυβέρνηση
θεωρεῖ ἀπαραίτητο νά κάνει ἀλλαγές
(πρός τό χειρότερο συνήθως) στόν χῶρο
τῆς ἐκπαίδευσης (δέν λέμε παιδείας,
δηλ. πραγματικῆς μόρφωσης, γιατί αὐτή
εἶναι εἶδος ἐν μεγάλῃ ἀνεπαρκείᾳ).
Δέν ἦταν δυνατόν νά ξεφύγει ἀπό
τόν κανόνα ἡ κυβέρνηση τῆς «γιά πρώτη
φορά ἀριστερᾶς». Ἄν καί ἤδη συμπλήρωσε δύο καί πλέον χρόνια τοῦ «ἐθνοφελοῦς» της ἔργου, τώρα μόλις ἐξήγγειλε ὁ πρωθυπουργός πιό ριζικές ἀλλαγές στήν ἐκπαίδευση: 1) Ὑποχρεωτική
14ετής ἐκπαίδευση 2) Ὅλα τά δημοτικά
γίνονται ὁλοήμερα 3) Καταργοῦνται οἱ
πανελλαδικές. Ἡ εἴσοδος στήν ἀνωτάτη
ἐκπαίδευση θά γίνεται μέ βάση τόν βαθμό Ἀπολυτηρίου ἀπό τό Λύκειο 4) 600
τάξεις ὑποδοχῆς «προσφυγόπουλων»,
ἔναντι 300, πού εἶναι τώρα.
Τό πιό σημαντικό ἀπ᾽ αὐτά τά μέτρα
εἶναι ὅτι ἀπό τά 4 χρόνια του τό παιδί θά φοιτᾶ ὑποχρεωτικά στό σχολεῖο,
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ξεκινώντας ἀπό τό νηπιαγωγεῖο. Σημειωτέον ὅτι αὐτοί πού θέλουν νά ἀναμορφώσουν τήν παιδεία ἔχουν οἱ ἴδιοι σοβαρή γλωσσική ὑστέρηση: Διαβάζουμε ὅτι ὁ
ἴδιος ὁ πρωθυπουργός στή συνέντευξή
του ὀνόμασε τό νηπιαγωγεῖο «νήπιο»
καί «προνήπιο»! Ἐπί τῆς οὐσίας τώρα.
Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ὅλα τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, θέλουν νά ἔχει τό
κράτος ὅσο γίνεται μεγαλύτερο ρόλο
στήν ἀγωγή καί οἱ γονεῖς ὅσο γίνεται
μικρότερο!
Ἡ 14ετής ὑποχρεωτική ἐκπαίδευση
καί τό ὁλοήμερο σχολεῖο (παρ᾽ ὅτι πολλοί ὑπεραπασχολούμενοι γονεῖς θά τό

θεωρήσουν ξεκούραση), ἐγκυμονεῖ σοβαρούς κινδύνους. Καί τοῦτο γιατί, δυστυχῶς, τό σχολεῖο, ὅπως τό ἔχει κάνει
ἡ Νέα Τάξη, εἶναι τό κύριο ἐργαλεῖο
πνευματικῆς γενοκτονίας τῶν παιδιῶν. Ὁ λόγος μπορεῖ νά φαίνεται σκληρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἀπόλυτα ἀληθινός. Διαβάστε πρός τεκμηρίωση τό σχόλιό μας μέ
τίτλο «Ἡ Εὐρώπη δολοφονεῖ ἐν ψυχρῷ
τίς ψυχές τῶν παιδιῶν της». (σσ. 26-27)
καί κυρίως τό ἄρθρο τῆς Συντακτικῆς
Ἐπιτροπῆς.
Πρέπει ἐπειγόντως γονεῖς, δάσκαλοι
καί Ἐκκλησία νά βροῦμε τρόπους διαφυλάξεως τῶν παιδιῶν μας.
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