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V

πῆρχε ἤδη ἀπό τό 2000 μία ἀπόφαση τῆς (δῆθεν) Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ
Χαρακτήρα (θυμᾶστε πού ἐπί Δαφέρμου,
Προέδρου τῆς «Ἀρχῆς» αὐτῆς, ὁ Σημίτης
κατήργησε τό θρήσκευμα ἀπό τίς ἀστυνομικές ταυτότητες). Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔλεγε
νά μήν ἀναγράφεται τό θρήσκευμα καί
ἡ ἰθαγένεια στούς τίτλους σπουδῶν.
Ὅπως ὁμολογεῖ ὁ γνωστός ἀποδομητής Νίκος Φίλης (δηλώσεις του τῆς
19.9.2019), καμμία κυβέρνηση ἀπό τότε
οὔτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἀναλογιζόμενος τό πολιτικό κόστος, δέν ἐφήρμοσε τή σύσταση
αὐτή. Σημειωτέον ὅτι οἱ ἀποφάσεις αὐτῶν

῾

τῶν ὀργάνων δέν εἶναι δεσμευτικές γιά
τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση.
Ὁπότε τό 2019 προσέφυγε στήν ἴδια
«Ἀρχή» ἡ «Ἕνωση Ἀθέων» καί δικαιώθηκε. Ἡ πολυδιαφημισθεῖσα τόν τελευταῖο
καιρό ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
ἔσπευσε νά κάνει αὐτό, πού δέν ἔκανε
ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νά ἐφαρμόσει, δηλαδή, τή
γνωμοδοτική ἀπόφαση τῆς «Ἀρχῆς».
Ὁ Νίκος Φίλης μέ δήλωσή του τή
συγχαίρει καί τή στηρίζει.
Ὁ Ν. Φίλης εἶχε ἕναν ἐπιπλέον λόγο νά
στηρίξει καί νά συγχαρεῖ τήν κ. Κεραμέως,
γιατί ἡ ἀποδόμηση τῆς ἑλληνορθοδόξου
ταυτότητός μας μέ τήν διαγραφή τοῦ θρη-
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σκεύματος καί τῆς ἰθαγένειας ἀπό τούς
τίτλους σπουδῶν τῶν μαθητῶν, συνοδεύεται καί ἀπό τήν συνέχιση διδασκαλίας
τῶν ἀπαράδεκτων Θρησκευτικῶν Φίλη-Γαβρόγλου, πού ἀνεκοίνωσε στίς 17.9.2019 ἡ
κ. Κεραμέως, σέ ἀντίθεση μέ τήν ἀρχική
δέσμευσή της νά τά καταργήσει.
Γιά «κακή της τύχη» ὅμως, τρεῖς μόνον
ἡμέρες μετά τήν «κωλοτούμπα» τῆς κ. Κεραμέως γιά τά Θρησκευτικά, ἦλθε τό Σ.τ.Ἐ.
νά δώσει ἄλλον ἕνα κόλαφο στούς παρανομοῦντες (καί στήν κ. Κεραμέως πλέον),
ἐκδίδοντας ἄλλη μία ἀπόφαση-σταθμό, ἡ
ὁποία χαρακτηρίζει καί τά Θρησκευτικά
Γαβρόγλου ἐξ ἴσου παράνομα μέ τοῦ Ν.
Φίλη, ὡς ἀντισυνταγματικά.
Ἐάν αὐτή ἡ κωλοτούμπα δέν εἶναι
προδοσία τῶν ἀνθρώπων, πού πίστεψαν
τίς προεκλογικές ἐξαγγελίες τῆς «Νέας
Δημοκρατίας» καί τῆς κ. Κεραμέως, τότε
τί εἶναι;
Ὡς γνωστόν ἡ κυβίστηση (κοινῶς κωλοτούμπα) ἔχει γίνει τό ἐθνικό σπόρ τῶν
πολιτικῶν τῆς δύστυχης πατρίδος μας.
Κωλοτοῦμπες γίνονται καί σέ ἄλλα
κρίσιμα θέματα, γιά τά ὁποῖα πίστεψε
ὁ κόσμος ὅτι ἡ «Νέα Δημοκρατία» ἤθελε
καί μποροῦσε νά κάνει τό σωστό.
Ὁ λόγος εἶναι κυρίως γιά τήν προδοτική Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τό μέγεθος
τῆς ἐξαπάτησης τῶν ψηφοφόρων, πού
ἔτρεφαν φροῦδες ἐλπίδες, ὅτι ἡ «Νέα

Δημοκρατία» θά ἀκύρωνε τήν προδοτική
Συμφωνία, τό ἀποδίδει ἡ δήλωση τῆς
κ. Ντόρας Μπακογιάννη, ἀδελφῆς τοῦ
σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἡ κ. Μπακογιάννη-Μητσοτάκη, μιλώντας στή Βουλή
στά μέσα Σεπτεμβρίου 2019 εἶπε ὅτι «θά
σεβασθοῦμε καί θά τιμήσουμε (sic) τή
Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν»
Ἀφήνουμε τό μέγα θέμα τῆς λαθρομετανάστευσης, πού ἀλλάζει σκοπίμως τή
σύνθεση τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας καί
τή μεταβάλλει σέ σκορποχώρι ἀλλοφύλων
καί ἀλλοθρήσκων.
Ἀφήνουμε τήν ἐθνική προδοσία (ἔτσι
τήν ἐχαρακτήρισε ὁ καθηγητής Γεώργιος
Κασιμάτης, καί ἔτσι εἶναι!) τῆς ἐκχωρήσεως
τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας στούς ξένους.
Ἀφήνουμε τό θέμα τῶν καταστροφικῶν
μνημονίων καί τόσα ἄλλα.
Πάντα ἐπίκαιρη ἡ πικρή διαπίστωση
τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ «Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ καί ἀγαπημένε. Πάντα
εὐκολόπιστε καί πάντα προδομένε»
Καί περισσότερο ἀπό ποτέ ἐπίκαιρο
τό παλλαϊκό αἴτημα γιά μιά (ἐπιτέλους)
πραγματικά ἀνεξάρτητη καί ὑπερήφανη
ἐθνική πολιτική, γιά μιά Ἑλλάδα πού θά
ἀνήκει στούς Ἕλληνες καί θά διασφαλίζει
ἀνθρωπίνως τό αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ
φιλικές ἱστοσελίδες.
• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται
κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν
Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό
τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται
καί στό διαδίκτυο.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ*
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος,
κ.κ. Ἱερώνυμον, Ἀθήνα
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὶς Ἕδρες Τους.
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Ὡς μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καὶ κατὰ πνεῦμα υἱοὶ τῆς ἐπισκοπικῆς-πατρικῆς Σας εὐθύνης αἰσθανόμαστε τὴν
ἀνάγκη νὰ ἀπευθυνθοῦμε σὲ Ἐσᾶς ὡς
πνευματικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικούς μας
Πατέρες καὶ νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἀνησυχία καὶ ἀγωνία μας γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ
χορήγηση τοῦ Οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου.
1. Συμμεριζόμαστε καὶ τὴ δική Σας
ἀγωνία καὶ τοὺς σοβαροὺς κανονικοὺς
καὶ ἐκκλησιολογικοὺς ἐνδοιασμοὺς καὶ
τὶς ἐπιφυλάξεις Σας, ὅπως ἔχουν ἐκφραστεῖ ρητῶς ἢ ἀκόμα καὶ σιωπηρῶς κατὰ
τὸ πνεῦμα τῆς δικῆς Σας ποιμαντικῆς
διακρίσεως. Ἀντιλαμβανόμαστε καὶ τὶς
πιέσεις πού, ὡς μὴ ὤφειλε, δέχεται ἡ
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς
Της ἀπὸ διαφόρους ἐκκλησιαστικοὺς καὶ
μὴ παράγοντες. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε
ὅτι τὰ ὑγιῆ πνευματικὰ ἀντισώματα τῶν
Ἐπισκόπων μας θὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς
προσβολὲς τῶν ἀλλοτρίων.
2. Ἀσφαλῶς, τιμοῦμε καὶ σεβόμαστε
τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἔχοντα τὰ πρεσβεῖα τιμῆς

καὶ τὴν πρωτοκαθεδρία μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἀδιαμφισβήτητα
τά πρωτεῖα τιμῆς ὡς χορηγηθέντα ὑπὸ
Οἰκουμενικῶν Συνόδων παραμένουν ἀδιάπτωτα ἐσαεί.
3. Τὰ πρεσβεῖα τιμῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑφίστανται καὶ ἀσκοῦνται
ἀποκλειστικὰ στὰ πλαίσια τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ συνοδικοῦ-ἱεραρχικοῦ συστήματος
τῆς κοινωνίας τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καὶ ὄχι ἔξω καὶ πάνω ἀπὸ
αὐτό: Συνίστανται κυρίως στὸν συντονισμὸ
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ κρίσιμα
θέματα διορθοδόξου ἐνδιαφέροντος, στὴν
προεδρία τῶν διορθοδόξων καὶ πανορθοδόξων συναντήσεων καὶ Συνόδων καὶ στὴν
ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση τῶν ἀποφάσεων
ποὺ ἔχουν ληφθεῖ μετὰ ἀπὸ πανορθόδοξη
διαβούλευση.
4. Ἡ ὑπερόριος ἐπέμβαση-εἰσπήδηση
ἀκόμα καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση σοβαροῦ
προβλήματος σὲ ξένη δικαιοδοσία χωρὶς
τὴ σύμφωνη γνώμη, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀντίθετα στὴν ὁμοφωνία, τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν δὲν μπορεῖ νὰ θεμελιωθεῖ
στὴν Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τῶν πρεσβείων
τιμῆς, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀλλοίωση καὶ παρερμηνεία τους. Τυχὸν ἀπόπειρα ἐπιβολῆς τέτοιας ἑρμηνείας θὰ ἔχει, δυστυχῶς,
σοβαρότατες ἐκκλησιολογικὲς συνέπειες
μὲ ἄμεσο ἀποτέλεσμα τὴν ἀπώλεια τῆς
τιμητικῆς πρωτοκαθεδρίας. Τὸ παράδειγμα
τῆς περιάκουστης Πρεσβυτέρας Ρώμης τῆς
ἐχούσης τὴν πρωτοκαθεδρία στὴν ἀρχαία

* Ἡ Ἀνοικτή αὐτή Ἐπιστολή ἀναρτήθηκε στό διαδίκτυο καί ζητήθηκε νά δηλώσουν ἠλεκτρονικά ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν νά τήν προσυπογράψουν στό ierarxiaoukraniko@gmail.com. Ἡ
συλλογή ὑπογραφῶν συνεχίζεται. Θά ὁλοκληρωθεῖ ὀλίγον πρό τῆς Συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου, στήν ὁποία καί θά ὑποβληθεῖ.
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Ἐκκλησία καταδεικνύει τὴ σοβαρότητα
τοῦ ζητήματος αὐτοῦ. Ἡ παρερμηνεία καὶ
ἡ ἀπόπειρα μετατροπῆς τῶν πρεσβείων
τιμῆς σὲ πρωτεῖο ἐξουσίας ἀλλοιώνει τὴν
Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὴν ὁδηγεῖ
σὲ παπισμὸ μὲ ὀλέθριες συνέπειες.
5. Ὡς Ἕλληνες στὴν καταγωγὴ τιμοῦμε
καὶ σεβόμαστε τὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Γένους,
ὅταν αὐτὸ ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Θλιβόμαστε, διότι σήμερα Τὸ βλέπουμε, λόγῳ τῆς
λανθασμένης ἐπιλογῆς τῆς Ἡγεσίας Του,
νὰ κινδυνεύει νά βρεθεῖ ἀπομονωμένο
καί νά ἀπωλέσει τὸ συντονιστικό Του
ρόλο στὶς διορθόδοξες σχέσεις καὶ τὴν
ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση τῆς βούλησης
τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Ἡ περαιτέρω ἐπιμονὴ στὶς λανθασμένες
ἐπιλογὲς μόνο δυσμενέστερες συνέπειες
θὰ ἔχει γιὰ τὸν Θρόνο.
6. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει
τὸ δικαίωμα τῆς ἐκχωρήσεως αὐτοκεφαλίας καὶ ἡ Ἐκκλησία κάθε ἔθνους ἔχει
τὸ δικαίωμα ἀνυψώσεως σὲ Αὐτοκέφαλη,
μόνο ὑπὸ σαφεῖς καὶ αὐστηρὲς προϋποθέσεις, τὶς ὁποῖες ἔχει θέσει ἡ ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση καὶ εἶναι συνεπεῖς μὲ
τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὴν
κανονικὴ Τάξη, οἱ ὁποῖες δὲν τηρήθηκαν
στὴν παροῦσα περίπτωση.
7. Δὲν μποροῦμε νὰ συμμεριστοῦμε
τὴν ἄποψη ποὺ διατυπώθηκε ὅτι ἡ τυχὸν ἄρνηση ἀποδοχῆς τῆς Αὐτοκεφαλίας
στὴν Οὐκρανία θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση
τὰ αὐτοκέφαλα τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰ.
Δὲν ἔχει καμία κανονικὴ ἢ ἱστορικὴ θεμελίωση ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτός. Δὲν ὑπάρχει
ἡ παραμικρὴ συγγένεια τοῦ οὐκρανικοῦ
αὐτοκεφάλου μὲ τὰ λοιπὰ κανονικὰ Αὐτοκέφαλα ἄλλων Ἐκκλησιῶν, καθ’ὅτι:
α. Δὲν ζήτησε τὴν αὐτοκεφαλία ἡ
ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Αὐτόνομη Ἐκκλησία τῆς
4
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Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, μὲ τοὺς 90 ἐπισκόπους, τὶς 12.000
ἐνορίες, τὰ 250 Μοναστήρια, τοὺς 5.000
μοναχοὺς καί μοναχές καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν. Ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία,
ὡς εἶχε κάθε δικαίωμα, δὲν ζήτησε καὶ
δὲν ἀποδέχθηκε τὴν αὐτοκεφαλία. Εἶναι
δυνατὸν νὰ τῆς ἐπιβληθεῖ μὲ τὴ βία, ἢ νὰ
τιμωρηθεῖ, ἐπειδὴ δὲν ἀποδέχθηκε;
β. Ἐνῶ ὅλοι, ἀκόμα καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο, ἀποδέχονται τὴν παρουσία
τοῦ Μητροπολίτου Ὀνουφρίου καὶ τῶν
90 ἐπισκόπων (δὲν ὑφίσταται κανονικὴ
πράξη ἐκθρονίσεως ἢ καθαιρέσεως ἢ ἀργίας εἰς βάρος τους), δημιουργεῖται μία
παράλληλη ἐκκλησιαστικὴ δομή, δίπλα
στὴν κανονικῶς ὑφισταμένη. Κατηγοροῦμε,
καὶ δικαίως, τὶς παράλληλες δικαιοδοσίες
στὴ Διασπορὰ καὶ τώρα τὶς ἐφαρμόζουμε
στὰ ὅρια τῶν Ἐκκλησιῶν;
γ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπάγεται κανονικῶς στὸ Πατριαρχεῖο τῆς
Ρωσίας καὶ ὄχι στὸ Οἰκουμενικό. Ὅλες
οἱ μέχρι τώρα αὐτοκεφαλίες τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐχορηγοῦντο σὲ περιοχὲς
δικῆς Της δικαιοδοσίας.
δ. Σχεδὸν ὅλες οἱ Τοπικὲς Ἐκκλησίες
διατηροῦν σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις γιὰ
τὴν κανονικότητα καὶ ἐγκυρότητα τῆς ἀρχιερωσύνης τῆς νέας ἐκκλησίας. Μάλιστα
οἱ 15 ἀπὸ τοὺς 50 περίπου ἐπισκόπους
της ἕλκουν τὴν «ἀρχιερωσύνη» τους ἀπὸ
αὐτοχειροτόνητους! Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ
τέτοιο προηγούμενο! καὶ
ε. Καμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν
ἀναγνώρισε τὴν οὕτω χορηγηθεῖσα αὐτοκεφαλία, γεγονὸς πρωτοφανὲς στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία!
8. Εἶναι ἐξαιρετικὰ θλιβερὸ νὰ διαπιστώνουμε ὅτι, ἐνῶ παλαιότερα, σὲ πεῖσμα
τῶν πολιτικῶν συμφερόντων καὶ σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολες ἐποχές, ὁ Οἰκουμενικὸς
Θρόνος μὲ τοὺς Ἁγίους Πατριάρχες Του
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ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν ρωσικῶν
λαῶν ὑπὸ μία πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση, σήμερα ἐνδίδει στοὺς πειρασμοὺς καὶ στὶς ὑπερατλαντικὲς πιέσεις
καὶ προσπαθεῖ βίαια νὰ τοὺς χωρίσει,
ἐμπλέκοντας τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
στὰ γεωπολιτικὰ συμφέροντα καὶ μετατρέποντας τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
σὲ μέρος τῶν γεωπολιτικῶν σχηματισμῶν
καὶ προβλημάτων. Τυχὸν ἀναγνώριση τῆς
αὐτοκεφαλίας ἐκ μέρους μόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς πανορθόδοξη
ἀπόφαση, θὰ ἐμπλέξει καὶ τὴν τοπική
μας Ἐκκλησία στὴ γεωπολιτικὴ σκακιέρα.
9. Ἡ περιοχὴ τῆς Οὐκρανίας (στὶς
ἐκκλησιαστικὲς πηγὲς ἀναφέρεται κυρίως
ὡς Μικρὰ Ρωσία) ἀπὸ τὸ 988 μ.Χ. μέχρι
τὸ 1686 μ.Χ. ὑπαγόταν στὸν Οἰκουμενικὸ
Θρόνο. Μὲ τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ
Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄ ὑπήχθη κανονικῶς στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Ὡς πλήρη
ὑπαγωγὴ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἑρμήνευε τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη τὸ ἴδιο τό
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπὶ 332 χρόνια!
Ἡ βεβαιότητα αὐτὴ ἔχει γίνει ἀποδεκτὴ
πολυτρόπως ἀπὸ τὸ ἴδιο τό Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο καὶ ἔχει καταγραφεῖ μὲ τὸν
ἐπισημότερο τρόπο στὰ Τυπικά τοῦ 17ου
αἰ., στὰ Συνταγμάτια 1797 (Ἁγ. Γρηγορίου Ε΄), 1829, 1855, 1896, 1902, ποὺ ἔχουν
ἐκδοθεῖ «ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ τοῦ
Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου» καὶ στὰ
Πατριαρχικὰ Ἡμερολόγια - Ἐπετηρίδες
μέχρι καὶ τὸ 2018! Στὶς ἐπίσημες αὐτὲς
Πατριαρχικὲς ἐκδόσεις ὁ Οἰκουμενικὸς
Θρόνος δεχόταν χωρὶς καμία ἐπιφύλαξη
ὅτι ἡ Οὐκρανία ὑπάγεται κανονικῶς στὸ
Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας! Τὴν ἴδια βεβαιότητα ἔχουν καταγράψει καὶ τὰ στελέχη
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (Ἀρχειοφύλακας
Κ. Δελικάνης, οἱ καθηγητὲς Μητροπολίτης
Διοκλείας Κάλλιστος (Ware) (Ὀξφόρδη),
πρωτ. Θεοδ. Ζήσης (Θεσ/νίκη), Βασ. Σταυ-

ρίδης (Χάλκη), Γρ. Λαρεντζάκης (Βιέννη),
Βλ. Φειδᾶς (Ἀθήνα-Σαμπεζύ), καθὼς καὶ
ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἐγγράφως καὶ σὲ ἐπίσημη
ὁμιλία Του στὸ Κίεβο. Ἔτσι ἑρμήνευε τὴν
Πατριαρχικὴ Πράξη τοῦ 1686 τὸ ἴδιο τὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐπὶ 332 χρόνια!
10. Καὶ τὸ πλέον καθοριστικό: Ἔτσι
ἑρμηνεύει τὴν Πατριαρχικὴ Πράξη ἐπὶ
332 χρόνια ἡ πανορθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ
συνείδηση! Ἀπὸ τὸ περίφημο Συνταγμάτιο
τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Χρυσάνθου (Νοταρᾶ) τοῦ 1715 μέχρι καὶ τὸ 2019
ὅλα τα Τυπικὰ-Ἡμερολόγια-Ἐπετηρίδες
ὅλων τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν θεωροῦσαν τὴν Οὐκρανία τμῆμα τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας. Ποιός μπορεῖ
νὰ περιφρονήσει ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ τὴν
πανορθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ παράδοση
καὶ ἐμπειρία; Ποιός δικαιοῦται νὰ σταθεῖ
ὑπεράνω τῆς πανορθοδόξου συνειδήσεως;
11. Ἐκφράζουμε τὴν ἐντονότατη ἀνησυχία μας, διότι δὲν ἔχουν ἀπαντηθεῖ
πειστικὰ οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὸ κανονικῶς
ἀνυπόστατο τῆς «ἱερωσύνης» τῆς νέας
ἐκκλησίας. Ἀσφαλῶς, ὑπὸ αὐστηρὲς προϋποθέσεις, ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ οἰκονομήσει τὶς ἐν σχίσματι καὶ αἱρέσει χειροτονίες. Πῶς ὅμως ἐκφράζεται ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας ἐπ’ αὐτοῦ; Στὴν Ἀνατολὴ
δὲν ἔχουμε παπικὸ θρόνο ποὺ νὰ ἀποφαίνεται καὶ οἱ ἄλλοι νὰ ὑπακούουν! Ἀλλὰ
οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες ἐν Συνόδῳ ὑπὸ τὴν
προεδρία τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἀποφασίζουν τὴ θεραπεία τοῦ σχίσματος καὶ
οἰκονομοῦν τὶς χειροτονίες! Ὅταν ὅμως
ὅλες οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες ἔχουν ἀρνηθεῖ νὰ ἀναγνωρίσουν τέτοια «ἱερωσύνη»,
μὲ ποιὸ κανονικὸ δικαίωμα ὁ Κωνσταντινουπόλεως μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι
ὡς Πρῶτος ἐκφράζει τὴν Ἐκκλησία καὶ
οἰκονομεῖ τὶς ἐν σχίσματι χειροτονίες; Δὲν
εἶναι ὁ Κωνσταντινουπόλεως ὑπεράνω τῆς
5
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κοινῆς ἁπάντων τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν
γνώμης. Δὲν εἶναι ὁ πάπας ποὺ ἐκφράζει
ex cathedra τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δίχα
γνώμης τῶν ἄλλων ὁμοταγῶν του.
12. Δυστυχῶς ὅμως οἱ χειροτονίες τῆς
νέας ἐκκλησίας δὲν προέρχονται μόνο ἀπὸ τὸν καθῃρημένο καὶ ἀναθεματισμένο
Φιλάρετο, τὴν καθαίρεση καὶ τὸν ἀναθεματισμὸ τοῦ ὁποίου ἐπὶ 26 χρόνια εἶχε
ἀναγνωρίσει σύμπασα ἡ Ὀρθοδοξία (ἀκόμα
καὶ αὐτὸς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης),
ἀλλὰ προέρχονται καὶ ἀπὸ τὸν αὐτοχειροτόνητο πρώην διάκονο, οὐδέποτε χειροτονηθέντα πρεσβύτερο καὶ ἐπίσκοπο,
ἀπατεώνα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου
Βίκτωρα Τσεκάλιν. Γιὰ τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναγνωρίσουμε
ὡς Ἐκκλησία Ἑλλάδος αὐτοχειροτόνητους;
Καυχώμαστε ἐν Κυρίῳ μέχρι τώρα γιὰ
τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἀρχιερωσύνης. Εἶναι δυνατὸν καὶ μετὰ
τὴν ἀναγνώριση τῶν «χειροτονιῶν» τοῦ
Τσεκάλιν νὰ συνεχίζουμε νὰ κηρύττουμε
γιὰ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων;
13. Πῶς, λοιπόν, «θεραπεύθηκε» ἡ
«ἱερωσύνη» τῶν αὐτοχειροτόνητων; Μπορεῖ μόνος του ὁ Κωνσταντινουπόλεως μὲ
μία πράξη νὰ θεραπεύσει τὴν ἔλλειψη
ἀποστολικῆς διαδοχῆς; Οἱ δικαιολογίες
ποὺ ἔχουν ἐπιστρατεύσει οἱ ὑποστηρικτὲς
τῆς αὐτοκεφαλίας εἶναι τόσο ἀντιφατικὲς καὶ αὐτοαναιρούμενες ὥστε ὄχι μόνο
δὲν πείθουν γιὰ τὴν ὕπαρξη κανονικῆς
χειροτονίας τῶν αὐτοχειροτόνητων, ἀλλὰ
ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀνυπαρξία ἐγκύρου
ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Κατόπιν αὐτῶν,
μὲ ποιὰ ἐσωτερικὴ ἀρχιερατικὴ συνείδηση
μπορεῖ κάποιος ἐπίσκοπος νὰ προβεῖ σὲ
ἀναγνώριση τέτοιων «χειροτονιῶν»; Δὲν
πρόκειται περὶ ἀμφισβήτησης τῆς ἠθικῆς
καθαρότητας κάποιων προσώπων, ἀλλὰ
γιὰ τὴν ὀντολογικὴ ἀνυπαρξία τοῦ ἴδιου
6
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τοῦ ἐσωτάτου πυρήνα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Δὲν ἔχουμε ἠθικὸ ἀλλὰ ὀντολογικὸ
«μολυσμὸ» τοῦ ἐπισκοπικοῦ Σώματος σὲ
πανορθόδοξο ἐπίπεδο.
14. Δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε
πῶς, χωρὶς τὴν κοινὴ ἀπόφαση ὅλων
τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἕνα συνονθύλευμα καθῃρημένων, ἀναθεματισμένων,
αὐτοχειροτόνητων, σχισματικῶν χωρὶς νὰ
ἐπιδείξουν μετάνοια μὲ μία πράξη ἀποκαταστάθηκε, συγκροτήθηκε σὲ «ἑνωτικὴ
σύνοδο» καὶ ταυτόχρονα ἔλαβε «αὐτοκεφαλία», ἐνῶ οἱ κανονικοὶ ἐπίσκοποι, οἱ
ὁποῖοι συγκροτοῦν κανονικὴ Σύνοδο, ἡ
ὁποία ἐκφράζει τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία,
περιφρονοῦνται παντελῶς.
15. Ἡ ἡγεσία τῆς νέας αὐτοκέφαλης
ἐκκλησίας δὲν παρέχει ἐχέγγυα ἀξιοπιστίας, σοβαρότητας καὶ ἐκκλησιαστικοῦ
ἤθους (βλ. δηλώσεις τοῦ «προκαθημένου»
Ἐπιφανίου γιὰ τὶς ΗΠΑ, τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ (κίνημα ὁμοφυλοφίλων
κλπ), τὴ συνεργασία μὲ τοὺς Οὐνίτες, τὴ
συμμετοχή του στὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ
αὐτοχειροτόνητου «Μητροπολίτου Κιέβου»
Vasyl Lypkivsky κ.ο.κ). Ἡ ἀπόσχιση τοῦ
«ἐπιτίμου Πατριάρχου» Φιλαρέτου καὶ
κάποιων «ἐπισκόπων» ἀπὸ τὴ νέα ἐκκλησία καὶ οἱ σοβαρὲς καταγγελίες του καταδεικνύουν μὲ τὸν πλέον τραγικὸ τρόπο
τὴν ἀποτυχία θεραπείας τοῦ Οὐκρανικοῦ
σχίσματος, διότι δὲν ὑπῆρξε μετάνοια τῶν
σχισματικῶν, ἡ πλέον ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ θεραπεία τῶν σχισμάτων.
16. Δὲν μποροῦμε μὲ κανένα τρόπο
νὰ δικαιολογήσουμε τὴ χορήγηση τῆς
αὐτοκεφαλίας ὡς τιμωρία πρὸς τὸ Ρωσικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν «ἀλαζονεία»,
τὶς «ἀντιεκκλησιαστικὲς ἐνέργειες», τὶς
«ἀταξίες», τὴν «ἐκκοσμίκευση» κ.ο.κ. Δὲν
εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ αὐτοκεφαλία ὡς τιμωρία τῶν ἀτακτούντων,
διότι ἡ περιφρόνηση καὶ ἡ παραβίαση
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τῶν ἱερῶν κανόνων δὲν ὁδηγεῖ σὲ πραγματικὲς καὶ μόνιμες λύσεις στὰ ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση:
ὅ,τι πρόβλημα καὶ νὰ ἔχει ἡ Κωνσταντινούπολη μὲ τὴ Μόσχα πῶς τὸ θεραπεύει
(;) ἀκυρώνοντας μιὰ ὁλόκληρη Σύνοδο 90
ἐπισκόπων ὡς ἀντικανονική; Πῶς περιφρονεῖ μία ὁλόκληρη Ἐκκλησία μὲ 12.000
ἐνορίες καὶ ἑκατομμύρια πιστούς; Μὲ τὸν
Σεβασμιώτατο Ὀνούφριο καὶ τὴν περὶ
αὐτὸν Ἱ. Σύνοδο δὲν συλλειτουργούσατε
οἱ Ἀρχιερεῖς, ὅταν πηγαίνατε στὸ Κίεβο;
Αὐτὸν δὲν ἀναγνωρίζατε ὡς μοναδικὸν
καὶ κανονικὸν Μητροπολίτην Κιέβου; Πῶς
τώρα Σᾶς καλοῦν νὰ τὸν διαγράψετε καὶ
στὴ θέση του νὰ ἀναγνωρίσετε κάποιον
ἄλλον; Ποιὰ κανονικὴ βάση ἔχουν οἱ ἀπαιτήσεις αὐτές;
17. Στεκόμαστε μὲ μεγάλο σεβασμὸ καὶ
ἐκφράζουμε τὴν ἀμέριστη συμπάθεια καὶ
τὴ συμπαράστασή μας στὰ ἑκατομμύρια
τῶν μελῶν τῆς κανονικῆς ἐν Οὐκρανίᾳ
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα ὑφίστανται θλίψεις καὶ διωγμούς, ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦν νὰ παραμείνουν στὴν Ἐκκλησία
στὴν ὁποία γεννήθηκαν καὶ μεγάλωσαν.
Οἱ μεθοδεύσεις καὶ διώξεις τῶν κρατικῶν
καὶ παρακρατικῶν μηχανισμῶν ἐναντίον
τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία,
γιὰ νὰ ἐξαναγκάσουν τοὺς κληρικοὺς καὶ
πιστοὺς νὰ ὑπαχθοῦν στὴ νέα ἐκκλησία,
ἀποδεικνύουν τὴν ἀποτυχία τῆς αὐτοκεφαλίας καὶ ὅτι, τελικά, δὲν ἦταν αἴτημα
τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Πῶς, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀντὶ νὰ συμπαρασταθεῖ
στοὺς διωκόμενους πιστούς, θὰ ἀναγνωρίσει αὐτὸ πού ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων ἀρνήθηκε;
18. Τέλος, τὸ πλέον ἀνησυχητικὸ εἶναι ὅτι τὸ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα τῆς
Οὐκρανίας ἐξελίσσεται ἀπὸ πρόβλημα
κανονικῆς ὑφῆς σὲ μεῖζον ἐκκλησιολογικὸ
πρόβλημα μὲ τὴν ἐπίμονη προσπάθεια

μεταλλαγῆς τῶν τιμητικῶν πρεσβείων τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου σὲ ἐξουσιαστικὸ πρωτεῖο παπικοῦ τύπου:
α) Δυστυχῶς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν περίπτωση τοῦ Οὐκρανικοῦ
αὐτοκεφάλου ἀρνεῖται τὸν ἀναγνωρισμένο ἀπὸ τὴν παράδοση συντονιστικό Του
ρόλο καὶ τὴν ἔκφραση καὶ ὑλοποίηση
συνοδικῶν ἀποφάσεων τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γι’ αὐτὸ καὶ ἀρνεῖται
νὰ συγκαλέσει Πανορθόδοξη Σύνοδο ἢ
Σύνοδο Προκαθημένων.
β) Ἀντίθετα, ὅπως ὁ πάπας:
i) ἐνεργεῖ ὑπερορίως, σὲ ξένη δικαιοδοσία, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὴν Ἐκκλησία
τῆς Ρωσίας, ὅπως ὁ Ἴδιος μέχρι πρόσφατα
ἀναγνώριζε,
ii) ἀποφασίζει κυριαρχικὰ καὶ ἀνεξάρτητα ἢ καὶ ἀντίθετα μὲ τὴ γνώμη ὄχι μόνο
τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας
ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν,
iii) ἰσχυρίζεται ὅτι οἱ λοιποὶ ἀνὰ τὸν
κόσμο Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ὑποχρεοῦνται
νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ὅποια ἀπόφασή Του,
iv) θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀπόφασή Του δὲν
χρήζει ἐγκρίσεως ἀπὸ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες, ἀλλὰ οὔτε προσβάλλεται οὔτε ἀναιρεῖται, καὶ
v) ἀπαιτεῖ νὰ ἐπεμβαίνει ὑπερορίως
στὴν ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀκόμα καὶ «αὐτεπαγγέλτως καὶ
ὡς ἐκ καθήκοντος» «οὐ μόνον ἔνθα περὶ
Δογμάτων καὶ ἱερῶν Παραδόσεων καὶ
Κανονικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Διατάξεων ἢ
περὶ γενικῶν ζητημάτων ἀφορώντων εἰς
ὁλόκληρον τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς σχετικῶς σπουδαίοις
ἐπὶ μέρους ζητήμασι τοῖς ἐν διαφέρουσι
ταύτην ἢ ἐκείνην τὴν Τοπικὴν Ἐκκλησίαν»
(Ἐπιστολή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
Βαρθολομαίου πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀλβανίας Ἀναστάσιον, 20.2.2019). Ἡ Πα7
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τριαρχικὴ αὐτὴ φρασεολογία θυμίζει τὸ
περίφημο Dictatus Papae (1075) τοῦ πάπα
Γρηγορίου Ζ΄, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν ἀπαίτηση
νὰ ὑποβάλλονται στὸν πάπα πρὸς λύση
ὅλες οἱ “causae majores” (μείζονες ὑποθέσεις) τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ἐκκλησιῶν!
Εἶναι περισσότερο ἀπὸ προφανὲς ὅτι
ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, ἐπικρατήσει αὐτὴ ἡ
προσέγγιση, θὰ ὑπάρξουν σοβαρότατες
καὶ θλιβερὲς ἐξελίξεις στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας.
Μακαριώτατε,
Ἡ δυσκολία τῆς Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου
τῆς ἀπελθούσης περιόδου νὰ «κλείσει»
γρήγορα-γρήγορα καὶ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες μία τόσο προβληματικὴ αὐτοκεφαλία καὶ ἡ συνακόλουθη δήλωσή Σας ὅτι
καὶ Ἐσεῖς «ἀδυνατεῖτε» νὰ ἀναλάβετε τὸ
βάρος μιᾶς τέτοιας ἀποφάσεως, καταδεικνύουν τήν σύνεση καθώς καί τὸ μεγαλεῖο
τῆς ταπεινώσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν
μας Ἡγετῶν, ἀλλὰ παράλληλα φανερώνουν ὅτι στὶς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήνων
Ἀρχιερέων παραμένουν νωποὶ οἱ ἐνώπιoν
τοῦ Ἱ. Θυσιαστηρίου ὅρκοι τῆς εἰς ἐπίσκοπον χειροτονίας τους, ὅταν ὑποσχέθηκαν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας
Του ὅτι θὰ τηρήσουν τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ
τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Τάξη καθὼς καὶ τὴν
ἑνότητα τῆς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἡ κακοποίηση τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ
αὐτοκεφάλου, ὁ ὁποῖος, ἀντὶ νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν εὐστάθεια τῶν
Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, τείνει νὰ
τινάξει εἰς τὸν ἀέρα τὴν ἐν ἀληθείᾳ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας
καθιστώντας Την περίγελο στὰ μάτια τῶν
ἐχθρῶν Της, νομίζουμε πώς δὲν μπορεῖ νὰ
ἐπικυρωθεῖ οὔτε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γιατί, ἄραγε, μόνη της ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀναλάβει πρώτη Αὐτὴ
8
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τέτοια εὐθύνη ἐρχόμενη σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση ὅλων τῶν
Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει
τὶς λανθασμένες καὶ ἀποτυχημένες ἐπιλογὲς τοῦ Φαναρίου; Γιατί νὰ σκανδαλίσει τὶς ψυχὲς τῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν
Οὐκρανῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ μὲ στερήσεις
καὶ διωγμοὺς ἀγωνίζονται καὶ παραμένουν πιστοὶ στὴν ἐκκλησιαστική τους
παράδοση; Γιατί, τελικά, νὰ σκανδαλίσει
τὶς ψυχὲς τῶν ἑκατομμυρίων πιστῶν ἀπὸ
ὅλες τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες,
ποὺ ἔχουν ψηλὰ στὴ συνείδησή τους καὶ
ἔχουν ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος; Νομίζουμε ὅτι δὲν θὰ προσφέρει καλὲς ὑπηρεσίες οὔτε στὸν Ἑαυτό
Της οὔτε στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο οὔτε
στὴν Οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία.
Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι οἱ πνευματικοί
μας Πατέρες δὲν θὰ μᾶς ἀπογοητεύσουν
καὶ θὰ προβάλουν τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ τὴν κανονικὴ τάξη ὡς τὰ
μοναδικὰ κριτήρια γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ
οὐκρανικοῦ προβλήματος.
Σεπτέμβριος 2019
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΜΟΝΑΧΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ
1. Ἀρχιμανδρίτης, Ἀμπόνης, Θεολόγος, Ἱ. Ν. Ἁγ.
Πάντων, Ἀθήνα
2. Ἀρχιμανδρίτης, Ἀναστασίου, Ἀθανάσιος, Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου
3. Ἀρχιμανδρίτης, Γεωργιάδης, Συμεών, Ἱ. Μ. Ἁγ.
Τριάδος Ἄνω Γαζέα, Βόλος
4. Ἀρχιμανδρίτης, Γκιώνης, Ἀμβρόσιος, Ἱ. Μ. Ἁγ.
Τριάδος Ἄνω Γαζέα, Βόλος
5. Ἀρχιμανδρίτης, Γρατσίας, Λαυρέντιος, Ἱ. Μ. Φλωρίνης, Φλώρινα
6. Ἀρχιμανδρίτης, Δημητρακόπουλος, Παῦλος, Ἱ. Μ.
Πειραιῶς, Πειραιᾶς
7. Ἀρχιμανδρίτης, Δημόπουλος, Γεώργιος, Νοσοκομεῖο
Παπαγεωργίου, Νεάπολη Θεσ/νίκης
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8. Ἀρχιμανδρίτης, Καλαϊτζόπουλος, Ἰγνάτιος, Ἱ. Μ.
Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, Πτολεμαΐδα
9. Ἀρχιμανδρίτης, Καντάνης, Ἀναστάσιος, Ἱ. Μητρόπολη Αἰτωλίας, Ἀγρίνιο
10. Ἀρχιμανδρίτης, Καραβᾶς, Μάξιμος, Καθηγούμενος
Ἱ. Μ. Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, Πτολεμαΐδα
11. Ἀρχιμανδρίτης, Κοκονός, Ἱερόθεος, Φλώρινα
12. Ἀρχιμανδρίτης, Μπουσδέκης, Εἰρηναῖος, Ἱ. Μ. Ν.
Στουδίου, Αὐλώνα

Κοιμ. Θεοτόκου, Σταμάτα
29. Πρωτοπρεσβύτερος, Βεζύνιας, Φώτιος, Συντ.
Καθηγητής Μαθηματικός, Θεσσαλονίκη
30. Πρωτοπρεσβύτερος, Γαβαλᾶς, Νικόλαος, Ἱ. Ν.
Ἁγ. Ἀποστόλων Ψαλιδίου, Ἀθήνα
31. Πρωτοπρεσβύτερος, Γκοτσόπουλος, Ἀναστάσιος,
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν, Πάτρα
32. Πρωτοπρεσβύτερος, Δημητρόπουλος, Ἰωάννης,
Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀντωνίου Ἰτεῶν, Πάτρα

13. Ἀρχιμανδρίτης, Παπαδόπουλος, Παΐσιος, Φλώρινα

33. Πρωτοπρεσβύτερος, Δραπανιώτης, Ἄγγελος,

14. Ἀρχιμανδρίτης, Παπασταύρου, Τιμόθεος, Ἱερο-

Κληρικός συνταξιοῦχος, Ἀδελαΐδα Αὐστραλίας

κήρυξ Ἱ. Μ. Πατρῶν, Πάτρα
15. Ἀρχιμανδρίτης, Παπασωτηρίου, Γρηγόριος, Πνευ-

34. Πρωτοπρεσβύτερος, Καλπάλογλου, Θεοχάρης,
Παλαιοχώρι Καβάλας

ματικός Ἡσυχαστηρίου Ἁγ. Ἰωάν. Προδρόμου,

35. Πρωτοπρεσβύτερος, Καρκάνης, Φίλιππος, Σέρρες

Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

36. Πρωτοπρεσβύτερος, Κοκκολάκης, Βασίλειος, Ἱ.

16. Ἀρχιμανδρίτης, Πετρόπουλος, Νικόδημος, Ἱ. Ν.
Ἀπ. Παύλου, Πάτρα
17. Ἀρχιμανδρίτης, Πῆχος, Χρυσόστομος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ζωοδ. Πηγῆς Λογγοβάρδας, Πάρος
18. Ἀρχιμανδρίτης, Σαράντος, Σαράντης, Ἱ. Ν. Κοιμ.
Θεοτόκου, Μαρούσι
19. Ἀρχιμανδρίτης, Σιάρρας, Αὐγουστῖνος, Ἱ. Μ. Ἁγ.
Τριάδος Ἄνω Γαζέα, Βόλος
20. Ἀρχιμανδρίτης, Σιῶζος, Κοσμᾶς, Καθηγούμενος
Ἱ. Μ. Στομίου, Κόνιτσα

Ν. Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ, Ἀθήνα
37. Πρωτοπρεσβύτερος, Λιακόσταυρος, Ἀναστάσιος,
Ν. Φάληρο
38. Πρωτοπρεσβύτερος, Μανώλης, Νικόλαος, Θεσσαλονίκη
39. Πρωτοπρεσβύτερος, Μανώλης, Χαράλαμπος,
Διδάσκαλος συνταξιοῦχος, Θεσσαλονίκη
40. Πρωτοπρεσβύτερος, Μηνάς, Ἀθανάσιος, Κορινθία
41. Πρωτοπρεσβύτερος, Μουζακίτης, Εὐθύμιος, Ἱ.
Ν. Ἁγ. Γεωργίου, Διόνυσος Ἀττικῆς

21. Ἀρχιμανδρίτης, Σουλτανικάς, Παΐσιος, Προϊστάμε-

42. Πρωτοπρεσβύτερος, Μπαξεβάνης, Νικόλαος,

νος Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Στεφάνου, Ἀρναία

Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος, Ἱ. Μ. Κασσανδρείας

22. Ἀρχιμανδρίτης, Τσαβδαρίδης, Χρυσόστομος, Κα-

43. Πρωτοπρεσβύτερος, Μπουσδέκης, Ἀντώνιος, Ἱ.

θηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσ. Νικοδήμου Πενταλόφου,
Κιλκίς
23. Ἀρχιμανδρίτης, Χατζηνικολάου, Γρηγόριος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος, Ἄνω Γαζέα Βόλος
24. Πρωτοπρεσβύτερος, Μεταλληνός, Γεώργιος, Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν,
Ἀθήνα
25. Πρωτοπρεσβύτερος, Ζήσης, Θεόδωρος, Ὁμότιμος
Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
26. Πρωτοπρεσβύτερος, Ἀγγελακόπουλος, Ἄγγελος,
Πειραιᾶς
27. Πρωτοπρεσβύτερος, Ἀθανασόπουλος, Εὐστάθιος,
Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἄννης, Κηφισιά
28. Πρωτοπρεσβύτερος, Βακαλάκης, Πέτρος, Ἱ. Ν.

Ν. Ἁγ. Νικολάου Νίκαιας, Ἀθήνα
44. Πρωτοπρεσβύτερος, Παλαμᾶς, Ἐλευθέριος, Ἱ.
Ν. Ἁγ. Χριστοφόρου, Ἑορδαία
45. Πρωτοπρεσβύτερος, Παντελῆς, Θεολόγος, Ἱ. Ν.
Ἐσταυρωμένου, Χώρα Κυθήρων
46. Πρωτοπρεσβύτερος, Σαββόπουλος, Νικόλαος, Ἱ.
Μ. Ὕδρας, Αἴγινα
47. Πρωτοπρεσβύτερος, Σταματιάδης, Ἰωάννης, Ἱ.
Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου, Θεσσαλονίκη
48. Πρωτοπρεσβύτερος, Τσολακίδης, Θεόφιλος, πρώην Λυκειάρχης, Ἄσσηρος Λαγκαδᾶ
49. Πρωτοπρεσβύτερος, Φωτόπουλος, Ἰωάννης, Ἱ.
Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς, Ἀθήνα
50. Πρωτοπρεσβύτερος, Χελιώτης, Νικόλαος, Συντ.
Καθηγητής
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64. Πρεσβύτερος, Τσιουτέα, Ἰονέλ (π. Ιουστῖνος), Ἱ.
Ν. Ταξιαρχῶν, Πολύκαστρο Κιλκίς
65. Πρεσβύτερος, Χατζόπουλος, Ἐμμανουήλ, Ἱ. Ν.

52. Οἰκονόμος, Τριανταφυλλίδης, Ἠλίας, Ἱ. Ν. Ἁγ.
Γεωργίου, Ἀσβεστοχώρι Θεσ/νίκης
53. Οἰκονόμος, Χατζηαγγελίδης, Κωνσταντῖνος, Ἱ. Ν.
Ἀναστάσεως, Ἀμπελόκηποι Θεσ/νίκης
54. Ἱερομόναχος, Ἀρσένιος, Ἱ. Κελλίον Παναγούδα
Ἁγίου Παϊσίου, Ἅγ. Ὄρος.
55. Ἱερομόναχος, Γέρων, Γεδεών, Ἱ. Μ. Καρακάλου,
Καλλικράτεια Χαλκιδικῆς
56. Ἱερομόναχος, Καραμπατέας, Σάββας, Ἱ. Μ. Ἁγ.
Τριάδος Ἐδέσσης, Ἅγ. Ὄρος
57. Ἱερομόναχος, Μπίσμπας, Παΐσιος, Ἱ. Μ. Ἐλασσῶνος

Ἁγ. Βαρβάρας, Πειραιᾶς
66. Πρεσβύτερος, Pileri Bruno, Ἰωάννης, Ἱ. Ν. Ἁγ.
Τριάδος Χολαργοῦ, Χολαργός
67. Ἱεροδιάκονος, Σαμουλίκος, Παφνούτιος, Βέροια
68. Μοναχός, Ἀρσένιος, Βλιαγκόφτης, Ἱ. Μ. Ὁσ.
Ἀρσενίου, Χαλκιδική
69. Μοναχός, Γρηγόριος, Καρυές, Ἅγιον Ὄρος
70. Μοναχός, Ἠσαΐας, Ἱ. Κελλίον Παναγούδα Ἁγίου
Παϊσίου, Ἅγ. Ὄρος
71. Μοναχός, Θαδδαῖος, Ἱ. Μητρ. Εἰρηνουπόλεως,
Τανζανία
72. Μοναχός, Πανάρετος, Νασσός, Ἅγ. Ὄρος

58. Ἱερομόναχος, Σουφλῆς, Χρυσόστομος, Κόρινθος

73. Μοναχός, Σεραφείμ, Ζήσης, Θεσσαλονίκη

59. Ἱερομόναχος, Τρουγκάκος, Ἱλαρίων, Ἱ. Μ. Ε-

74. Μοναχός, Συμεών, Καψάλα, Ἅγ. Ὄρος

λασσῶνος

75. Μοναχή, Εὐφημία, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰω-

60. Πρεσβύτερος, Καλλιακούδας, Χρῆστος, Ἱ. Ν. Ἁγ.
Εὐσταθίου, Ἀμφίκλεια Φθιώτιδος
61. Πρεσβύτερος, Καλλίκας, Παῦλος, Ἱ. Ν. Ιλαριωτίσσης Ποταμοῦ, Κύθηρα
62. Πρεσβύτερος, Μουρατίδης, Δημοσθένης, Ξάνθη
63. Πρεσβύτερος, Τσάμπρας, Ἀθανάσιος, Ἱ. Ν. Ἀπ.
Παύλου, Πάτρα

άννου Προδρόμου, Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς
76. Μοναχή, Μαριάμ, Καθηγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Λαυρεντίου Πηλίου, Βόλος
77. Μοναχή, Λαυρεντία, Ἱ. Μ. Ἁγ. Λαυρεντίου Πηλίου, Βόλος
78. Μοναχή, Χριστονύμφη, Ἱ. Μ. Ἁγ. Λαυρεντίου
Πηλίου, Βόλος


Ο ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙ*
τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Καθολικὴ μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι κατέχει ὅλο τό
πλήρωμα τῆς ἀληθείας καὶ τῆς χάριτος
διὰ τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν ἀπολύτρωσιν
τοῦ κόσμου καὶ ἐπὶ πλέον εἶναι Καθολικὴ
μὲ τὴν ἔννοιαν ὅτι «δυνάμει» τείνει, ὄχι νὰ
κατακτήση, ἀλλὰ νὰ ἁγιάση τὸν κόσμον.
Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστὸς καὶ ἡμεῖς

μέλη ἐκ μέρους συνδεόμενοι διὰ τῆς κοινῆς
πίστεως «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης».
Ὅσο περισσότερο ἁγιάζομε ὁ καθένας
τὸν ἑαυτόν μας, τόσο περισσότερο ἁγιάζεται τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατὰ
τὸν ἀνθρώπινο χαρακτήρα της, διότι κατὰ
τὸν θεῖον της χαρακτήρα εἶναι τόσον ἁγία
ὅσον καὶ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Ἡ Ἱστο-

* Ἀποσπάσματα ἀπό τόν ἐνθρονιστήριο λόγο τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου (Ἱ. Μονή Φιλοθέου, 1974).
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ρία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἱστορία ἀγῶνος
ἐξαγιασμοῦ τῶν πιστῶν της.
Ὅλοι ὅσοι πιστεύουν ἀληθινά, ἀγαποῦν
ἐν ἀληθείᾳ· ὅσοι δὲν πιστεύουν ἀληθινὰ
ἀγαποῦν ἐν ὑποκρίσει. Ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοὶ ἀγαποῦμε ὅλους καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔρθουν σὲ ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας.
Ἔτσι μᾶς δίδαξε «ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης»·
ἔτσι ἀναπαύεται ἡ συνείδησίς μας. Δὲν
ἐχθραινόμεθα πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξ
αἰτίας τῆς αἱρέσεως ἤ τῆς ἀπιστίας των,
ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἀγαπήσωμεν ποτὲ τὴν
ἀπιστίαν ἤ τὴν αἵρεσιν χάριν τῶν ἀνθρώπων, διότι θὰ ἀποξενωθοῦμε ἀπὸ
τὸν Θεόν.
Ὁ Θεὸς διοχετεύει τὴ δύναμη τῆς ἀγάπης Του, ὅταν προσκυνῆται «ἐν Πνεύματι
καὶ ἀληθείᾳ».
Ἐκεῖνοι ποὺ ὁμιλοῦν πληθωρικὰ περὶ
ἀγάπης νοθεύουν τὸ περιεχόμενό της για
νὰ περιπτυχθοῦν ὅλους τούς αἱρετικοὺς
ὅλων των ἀποχρώσεων. Εἶναι τόσο ψεύτικη αὐτὴ ἡ ἀγάπη ὅσο καὶ τὰ ψεύτικα
λουλούδια….
Λέγουν νὰ ἑνωθοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ
τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ
τοὺς Προτεστάντας καὶ μὲ ὅλες τὶς γνωστὲς
καὶ ἄγνωστες αἱρέσεις, ποὺ ἐπενόησε ὁ
Διάβολος, ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Καὶ ἀφοῦ ἑνωθοῦν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀνεξαιρέτως μεταξύ των, κατόπιν νὰ ἑνωθοῦν
καὶ μὲ τοὺς Μωαμεθανούς, τοὺς Ἰουδαίους,
κατ’ ἐπέκτασι μὲ τοὺς Βουδδιστάς, Βραχμανιστάς, Σιντοϊστάς καὶ μὲ ὅλες γενικὰ
τὶς θρησκεῖες τῆς ὑφηλίου.
Αὐτὴ ἡ παναιρετικὴ ἀλχημεία ἐπιχειρεῖται διὰ τοῦ λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν. ῾Ο ὅρος νομίζομε ὅτι
δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα.
Πρόκειται περὶ Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ἐθελοθρησκειῶν.
Ὁ μοναδικὸς θεός, ὁ ὁποῖος θὰ διεκδικήση ἐκεῖ φόρον λατρείας, θά εἶναι

ὁ ἐκπεσών Ἑωσφόρος, ὁ ὁποῖος διὰ τοῦ
ἀπεσταλμένου του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων
Ἀντιχρίστου θὰ ἐπιχειρήση νὰ ὑποκαταστήση τὴν πίστη καὶ τὴ λατρεία στὸν
ἀληθινὸ Θεό.
Γιά τὸν Οἰκουμενισμὸ δὲν ὑπάρχει προσωπικὸς Θεός. Τελείως ἀπαράδεκτο εἶναι
γιὰ τοὺς συνεπεῖς οἰκουμενιστάς τὸ δόγμα
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ σατανοκίνητος
Σιωνισμός συντονίζει δύο ἐπίβουλες ἐνέργειες ἐντὸς καὶ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ
ἀποβλέπουν σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό,
στὴν ἅλωση τοῦ φρουρίου ποὺ λέγεται
Ὀρθοδοξία.
Παπικοί, Προτεστᾶνται, Χιλιασταί,
Μασῶνοι, Ἑνωτικοί, Οἰκουμενισταί, καὶ
κάθε ἄλλη «ρίζα πικρίας», ὅλοι αὐτοὶ «μίαν
γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν
ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ Θηρίῳ διδόασιν. Οὗτοι
μετὰ τοῦ Ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ
Ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι Κύριος κυρίων
ἐστι καὶ Βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ’
αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοὶ»
(Ἀποκ. 17, 13-14).
Φρονοῦμεν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει καμμία θέση ἀνάμεσα σ’ αὐτὸ τὸ
συνονθύλευμα τῶν πλανῶν καὶ τῶν
αἱρέσεων. Αὐτό τὸ δόλιο «οἰκουμενικὸ»
κατασκεύασμα δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν ἀναζήτηση τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ κατὰ τὸν π.
Χαράλαμπον Βασιλόπουλον: «Εἶναι ἕνα
ἀνακάτεμα ἀφανισμοῦ τῆς Ἀλήθειας. Εἶναι
μία προσπάθεια ὄχι νὰ βροῦν τὴν ἀλήθεια
οἱ πλανεμένοι, ἀλλὰ νὰ τὴν χάσουν καὶ
ἐκεῖνοι ποὺ τὴν ἔχουν, ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ
πιστεύουν στὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ
Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία».
«Μὴ πλανώμεθα. Μεταξὺ Ὀρθοδοξίας
καὶ ἑτεροδοξίας χάσμα μέγα ἐστήρικται»
Ὁ μὴ πιστεύων κατὰ τὴν παράδοσιν
τῆς Ἐκκλησίας ἄπιστός ἐστιν.
11
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ΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
τοῦ κ. Γιώργου Παπαθανασόπουλου, δημοσιογράφου
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε ἡ Κυριακή μετά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων
νά εἶναι ἀφιερωμένη στήν προστασία
τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Εἶναι
ἡ μέρα πού ἡ Ἐκκλησία μνημονεύει τή
σφαγή χιλιάδων νηπίων στή Βηθλεέμ
ἀπό τόν Ἡρώδη...
Ἡ μνήμη τῶν ἀναιρεθέντων νηπίων
καί ἡ ὑπόμνηση τῆς ἀξίας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή
στιγμή τῆς γονιμοποιήσεως τοῦ ὠαρίου
ἕως τόν φυσικό του θάνατο εἶναι δημοκρατικό δικαίωμα τοῦ κάθε πολίτη
καί φυσικά τῆς Συνόδου σέ μιά ἐλεύθερη δημοκρατική πολιτεία. Ἡ Ἐκκλησία
ἐνημερώνει, συμβουλεύει, δέν ἐπιβάλλει.
Ἐπιθυμεῖ καί ἐπιδιώκει ἡ κάθε ἔγκυος
γυναίκα, πού σκέπτεται τήν ἔκτρωση,
καί ὁ κάθε μελλοντικός πατέρας, πού
συμμετέχει στήν ἀπόφαση, νά ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. Ἀπό ᾽κεῖ καί πέρα ἡ ἀπόφαση
εἶναι τῆς γυναίκας, πού ἔχει στά σπλάγχνα της ἕναν ἀδύναμο ἐν τῇ γενέσει του
ἄνθρωπο, καί τοῦ συζύγου - συντρόφου
της.
Ἀπό πότε ἡ ἔκφραση ἄποψης εἶναι
«μεσαίωνας»; Ἀπό πότε ἡ προστασία
τῆς ζωῆς εἶναι κάτι τό «ὀπισθοδρομικό»;
Ἤδη ἀπό τό 2003 ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι:
Α) Ἡ ἄμβλωση δέν ἀποτελεῖ ἀτομικό δικαίωμα, ἀλλά ἠθικά ἀπαράδεκτη
πράξη, ἡ δέ νομιμοποίησή της, ἔμμεση ἤ
ἄμεση, ἀνεπίτρεπτη κοινωνική ἐκτροπή.
Καί
Β) Ἐνῶ ὑπερτονίζεται ἡ ἀνάγκη
προστασίας τῆς ὑγείας καί τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων τῆς μητέρας, συστημα12

τικά παρασιωπῶνται τά δικαιώματα τοῦ
ἐμβρύου.
Εἶναι λυπηρό ὅτι Μ.Μ.Ε. ἀντί νά
σχολιάσουν μέ ἐπιχειρήματα, χαρακτηρίζουν μέ ἀπαράδεκτο τρόπο τήν ἀπόφαση τῆς Συνόδου καί τήν ἄποψή της
περί προστασίας τῆς ζωῆς, ὡς «ἐπιστροφή στόν Μεσαίωνα». Θά μποροῦσε κανείς νά ἀντείπει ὅτι ὅσοι ὑποστηρίζουν
τόν φόνο τῶν ἐμβρύων ἀκολουθοῦν τούς
πρό τοῦ Ἱπποκράτη (460-377 π.Χ.) βαρβάρους, ὅτι διακατέχονται ἀπό τό σύνδρομο τοῦ Ἡρώδη, ὅτι ἡ ἄποψή τους καί
τό μένος τους κατά τῶν ἐμβρύων ἔχει
μόνο ἰδεολογικό καί ὠφελιμιστικό ὑπόβαθρο καί ὅτι ἡ ἰδεολογία τους ὁμοιάζει μέ αὐτή πού χρησιμοποίησαν κατά
βρεφῶν καί ἐμβρύων οἱ ἐπιστήμονες τοῦ
Χίτλερ.
Εἶναι δυνατόν ὁ ὁποιοσδήποτε σύγχρονος ἀντικειμενικός ἄνθρωπος νά
ὑποστηρίξει ὅτι τό ἔμβρυο εἶναι γιά τή
γυναίκα ὡς μιά ἀπόφυση ἤ ἕνα σπυρί, πού κατά τή βούλησή της ἀφαιρεῖ,
γιά νά μείνει ὄμορφη, ἤ γιά νά ἔχει μιάν
«ἐλεύθερη» σεξουαλική ζωή; Ἀκόμη καί
οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ἀκόμη καί τά πιό
«ἐξελιγμένα» στήν ἠθική κράτη προβληματίζονται γιά τίς ἐπιπτώσεις πού ἔχει
στήν κοινωνία αὐτός ὁ ἐγωϊσμός τῶν φεμινιστριῶν καί τῶν ὀπαδῶν τοῦ Σάντ.
Ὁ ἀνθρωπισμός βάλλεται ἀνελέητα
ἀπό τήν πρακτική ἀθεΐα· ἡ ἀγάπη καί ὁ
σεβασμός τοῦ συνανθρώπου ἐπιδιώκεται
νά ἐξοντωθεῖ ἀπό τόν ἐγωϊσμό καί τόν
σισύφειο εὐδαιμονισμό, ἡ δημοκρατία
ἀπό τά ἰσχυρά λόμπις. Λασπολογεῖται
ἡ Ἐκκλησία ἀπό τούς ὀπαδούς τοῦ
σταλινισμοῦ καί τοῦ νεοφιλελευθερι-
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σμοῦ, πού ἐπιδιώκουν οὔτε ἄποψη
νά ἐκφράζει γιά θέματα πού ἀφοροῦν
στό ποίμνιό της. Εἶναι παρήγορο ὅτι ἡ

κοινή γνώμη δέν ἀκολουθεῖ τούς μηδενιστές, πού ἔχουν δύναμη στά Μ.Μ.Ε.

UUUUUUUUUUUU
ΑΧΡΩΜΟΙ, ΑΟΣΜΟΙ, ΑΓΕΥΣΤΟΙ*
τοῦ κ. Ἀντώνη Παπαγιάννη, ἰατροῦ

Κάποτε ὑπέβαλα γιά δημοσίευση σέ
ξένο ἰατρικό περιοδικό ἕνα ἐνδιαφέρον
περιστατικό. Ἡ ἐργασία ἀπορρίφθηκε,
διότι δέν συνοδευόταν ἀπό γραπτή συγκατάθεση τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ ὁποῖος εἶχε
πεθάνει δεκαοκτώ χρόνια νωρίτερα.
Οἱ ἐξηγήσεις πού ἔδωσα στό περιοδικό δέν ἔγιναν δεκτές, ὁπότε τούς
ἔγραψα ὅτι οἱ μελλοντικές δημοσιεύσεις
θά ἦταν ὅλες τοῦ τύπου: «Κάποιος κάποτε ἔκανε κάποια συμπτώματα, ὑποβλήθηκε σέ κάποιες ἐξετάσεις, καί βρέθηκε ὅτι πάσχει ἀπό κάποια νόσο, γιά
τήν ὁποία ἔκανε ἀνάλογη θεραπεία μέ
ἄγνωστο ἀποτέλεσμα». Τέτοιες ἐργασίες
θά εἶχαν μηδενική ἐπιστημονική ἀξία,
ἀλλά ὁπωσδήποτε θά ἦταν ἀπόλυτα
σύμφωνες μέ τούς κανόνες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας.
Θυμήθηκα τό περιστατικό αὐτό ἐνῶ
διάβαζα τήν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα (Καθημερινή, 4/9/2019) γιά μή
ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος καί τῆς
ἰθαγένειας τῶν μαθητῶν στά πιστοποιητικά σπουδῶν τῆς δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης. Ὅσο κι ἄν θέλει κανείς νά
μήν εἶναι καχύποπτος, δέν μπορεῖ παρά
νά συμπεράνει ὅτι ἡ πολτοποίηση τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας, τόσο ἀπό ἐθνική
ὅσο καί ἀπό θρησκευτική πλευρά, προωθεῖται κανονικά καί μέ τό νόμο, καί

ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου.
Ἀλλά γιατί νά περιορισθοῦμε σ᾽ αὐτά;
Μποροῦμε νά ἀφαιρέσουμε καί ὅλα τά
ὑπόλοιπα στοιχεῖα ταυτότητος καί νά
πιστοποιοῦμε μόνον ὅτι «Ὁ ἀριθμός
1234 ἀποφοίτησε ἀπό τή δευτεροβάθμια
ἐκπαίδευση». Καί μπορεῖ νά προστεθεῖ
στή μάζα μιᾶς ἄχρωμης καί ἄγευστης
χώρας. (Ἀπεστάλη στήν Καθημερινή
4/9/2019)
Ὑστερόγραφο: Οἱ «προοδευτικοί»
ἔσπευσαν νά ἀλαλάξουν γιά τόν... θρίαμβο καί νά ἐγκαλέσουν τήν κυβέρνηση, γιατί δέν φαίνεται διατεθειμένη νά
συμπλεύσει μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς
(πού εἶναι γνωμοδοτική καί ὄχι δεσμευτική). [Σημ. «Π»: Τελικῶς ἡ κυβέρνηση
«συνέπλευσε»] Μαζί μέ τό ἀπαραίτητο
ξύδι, ἄς τούς προσφέρουμε καί τή διαβεβαίωσή μας ὅτι γεννηθήκαμε Ἕλληνες καί εἴμαστε Ἕλληνες ὑπήκοοι καί
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί στό θρήσκευμα,
καί δέν ντρεπόμαστε νά τό δηλώνουμε
ἐπίσημα καί ὑπεύθυνα. Ὅσοι νιώθουν
ὅτι σέ κάτι ἀπό αὐτά ὑστεροῦν, ἄς τό
ἀντιμετωπίσουν ψύχραιμα, ὡς προσωπικό σύμπλεγμα μειονεξίας, καί ἄς ἀπευθυνθοῦν σέ κάποιον εἰδικό. Ὑπάρχει
ἀποτελεσματική θεραπεία, μόνο πού
δέν ἐπιβάλλεται μέ τό ζόρι.

* Ἀπό τό blog ΓορΓά παρεστιΓμένα
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Τί εἶναι Εὐρώπη; Ἡ Λευκή Δαιμονία
Ὁ χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν*
«Ἀδελφοί μου, ἡ συζήτησις ἐτελείωσεν εἰς τάς ἡμέρας μας. Ὁ Χριστός ἀπεμακρύνθη ἀπό τήν Εὐρώπην, ὅπως κάποτε ἀπό τήν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὅταν οἱ
Γαδαρηνοί τό ἐζήτησαν. Μόλις ὅμως Αὐτός ἔφυγεν, ἦλθε πόλεμος, ὀργή, τρόμος καί
φρίκη, κατάρρευσις, καταστροφή. Ἐπέστρεψεν εἰς τήν Εὐρώπην ὁ προχριστιανικός
βαρβαρισμός, ἐκεῖνος τῶν Ἀβάρων, τῶν Οὔνων, τῶν Λογγοβάρδων, τῶν Ἀφρικανῶν,
μόνον ὅτι ἦτο ἑκατόν φορές φρικωδέστερος. Ὁ Χριστός ἐπῆρε τόν Σταυρόν Του καί
τήν εὐλογίαν Του καί ἀπεμακρύνθη. Ἔμεινε ζόφος καί δυσωδία. Καί σεῖς τώρα ἀποφασίστε μέ ποῖον θά ὑπάγετε, ποῖον θά ἀκολουθήσετε: τήν σκοτεινήν καί δυσώδη
Εὐρώπην ἤ τόν Χριστόν;
»Τί νομίζετε ἐσεῖς διά τήν Εὐρώπην; Ἡ Ἀφρική καί ἡ Ἀσία ὀνομάζουν τούς Εὐρωπαίους "λευκούς δαίμονας". Ἑπομένως, θά ἠδύναντο νά ὀνομάσουν τήν Εὐρώπην:
Λευκήν Δαιμονίαν. Θά τήν ὠνόμαζον "Λευκήν" ἕνεκα τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος,
"Δαιμονίαν" δέ ἕνεκα τῆς μελανότητος τῆς ψυχῆς της. Διότι ἡ Εὐρώπη ἠρνήθη τόν
μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ἔλαβε τόν θρόνον καί τήν στάσιν τῶν Ρωμαίων καισάρων.
Καί ὅπως οἱ Ρωμαῖοι καίσαρες πρό τῆς καταστροφῆς τῆς Ρώμης, οὕτω καί αὐτή διεκήρυξεν εἰς ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς ὅτι καθείς δύναται νά προσκυνῇ τούς θεούς
του ὅπως ἠξεύρει καί γνωρίζει, ἡ Εὐρώπη θά τό ἀνέχεται, αὐτοί ὅμως ἔχουν τό χρέος
νά προσκυνοῦν αὐτήν ὡς ὑψίστην θεότητα, εἴτε ὑπό τό ὄνομα Εὐρώπη εἴτε ὑπό τό
ὄνομα Πολιτισμός.
»Οὕτως, ἀδελφοί μου, ἀνέστη ὡς βρυκόλαξ εἰς τάς ἡμέρας μας, ἡ σατανική Ρώμη,
ἐκείνη ἡ Ρώμη, πρό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ ὁποία ἐδίωκε μέ πῦρ καί μάχαιραν τούς Χριστιανούς καί ἠμπόδιζε τόν Χριστόν νά εἰσέλθῃ εἰς τήν Εὐρώπην. Μόνον
ὅτι ἡ Λευκή Δαιμονία ἔχει πέσει εἰς βαρυτέραν ἀσθένειαν ἀπό τήν ἀρχαίαν Ρώμην.
Διότι, ἐάν ἡ εἰδωλολατρική Ρώμη ἐβασανίζετο ἀπό ἕνα δαίμονα, ἡ Λευκή Δαιμονία
βασανίζεται ἀπό ἑπτά πονηρά πνεύματα, δεινότερα ἀπό ἐκεῖνον τόν δαίμονα τῆς
Ρώμης. Ἰδού λοιπόν ἡ νέα εἰδωλολατρική Ρώμη, ἰδού νέον μαρτύριον διά τόν Χριστόν
ἐκ μέρους τῆς Λευκῆς Δαιμονίας.
»Ἡ νέα εἰδωλολατρική Εὐρώπη δέν καυχᾶται δι᾽ οὐδεμίαν θεότητα ὑπεράνω τοῦ
ἑαυτοῦ της. Αὐτή καυχᾶται μόνον διά τὸν ἑαυτόν της, διά τήν σοφίαν της, διά τόν
πλοῦτον της, διά τήν ἰσχύν της. Φουσκωμένο μπαλλόνι εἶναι σχεδόν ἕτοιμον νά
ἐκραγῇ, πρός γέλωτα τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας· ὥριμος ὄγκος ἕτοιμος νά ἀνοίξῃ,
νά γεμίσῃ τό σύμπαν μέ τήν δυσωδίαν του. Αὐτή εἶναι ἡ σημερινή ἀντιχριστιανική
Εὐρώπη, ἡ Λευκή Δαιμονία».

* Ἀπό τό βιβλίον «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός» τοῦ Ἀρχιμ. [Ἁγίου πλέον] Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 252-253.
Τό κείμενον ἐλήφθη ἀπό τήν μαχητική Χριστιανική Βιβλιογραφία (τ. Ἰαν.-Μάρτ. 2019)
τοῦ κ. Στυλιανοῦ Λαγουροῦ.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (13η Ὀκτωβρίου 1904)

Ὁ θάνατος ζωή*

τοῦ Ἴωνος Δραγούμη
Πολλές μέρες ἦταν ὅλος στοχασμούς
ὁ Ἀλέξης, γλυκούς καί πονεμένους, γιά τή
ζωή καί γιά τό θάνατο τοῦ παλληκαριοῦ,
καί στίς ἐφημερίδες τίς ἑλληνικές εἶδε
τήν ἀναστάτωση ποῦ ἔφερε ἕνας θάνατος
καί ἔνοιωσε τό ξύπνημα ποῦ ἔδωσε μέ τό
θάνατό του ἕνα παλληκάρι.
Καί ὁ ἴδιος καί ἄλλοι εἶχαν κάμει ὅ,τι
μπόρεσαν γιά νά ξυπνήσουν μερικούς, καί
εἶχαν δουλέψει στή Μακεδονία γιά νά ἀντισταθοῦν στούς Βουλγάρους. Οὔτε τό
αἷμα τόσων μαρτύρων ὅμως, οὔτε καί ἡ
ἐνέργειες αὐτές ἦταν ἀρκετές. Ὅλα ἔμειναν
ἄκαρπα χωρίς τόν ἥρωα. Χρειάσθηκε ὁ
θάνατος ἑνός παλληκαριοῦ γιά νά δώση
πνοή ζωῆς στίς πρῶτες ἐκεῖνες ἐνέργειες καί σ᾽ ὅλα τά σχέδια. Τά λόγια τῶν
Ἑλλήνων ἔμεναν λόγια ὡς ποῦ νά ἔλθη
ὁ θάνατος νά τά ζωντανέψη. Ὁ θάνατος
δέν εἶνε λόγια, εἶνε ἀλήθεια, ὁ θάνατος
εἶνε ζωή. Αὐτό εἶδε ὁ Ἀλέξης καί χάρηκε
κατάβαθα.
Οἱ κρίσεις τῶν ἀνθρώπων μολύνουν ὡς
καί τό θάνατο ἑνός παλληκαριοῦ. Ὅσοι
καί πρίν πεθάνη τόν ἐγνώριζαν, εἶπαν·
– Ποιός ἤξερε πῶς ζοῦσε μεταξύ μας
ἕνας ἥρωας.
Καί χάρηκαν ποῦ πέρασε μεταξύ τους
ἕνας ἥρωας. Ἀπό μιά στιγμή στήν ἄλλη
ἥρωα τόν ἔκαμε ὁ θάνατος. Γεννᾶ τάχα
ἥρωες ὁ θάνατος; Δέν ἦταν ἥρως ἀφότου
γεννήθηκε; Δέν τόν ἐφανέρωσε ἥρωα ὁ
θάνατος μόνον ἐπειδή δέν ἦλθε αὐτός νά

τόν εὕρη καί νά τόν πάρη ἀλλά ἐκεῖνος
πῆγε πρός τό θάνατο καί τόν ἐζήτησε;
Πῆγε πρός τό θάνατο, καί αὐτός τότε
τόν πῆρε, τόν τύλιξε στήν αἴγλη του καί
τόν ἐδόξασε...
Ἄλλοι Ἕλληνες εἶπαν μέ κάποια καταφρόνια·
– Ἦταν πατριώτης ὁ καϋμένος.
Καί ἄλλοι ξεστόμισαν·
– Τί βλάκας νά πάη νά σκοτωθῆ.
Ἄλλοι θαύμασαν, γιατί δέν ἔνοιωσαν,
καί χάσκοντας εἶπαν·
– Πῶς ἕνας νέος νά ἀγαπᾶ τόσο λίγο
τή ζωή του! Πῶς νέος καλογεννημένος, μέ
πλούτη καί ὅλα τά καλά στό σπίτι του,
πῶς ἄνθρωπος μέ γυναῖκα νέα καί παιδιά μικρά, ν᾽ ἀφίνη καί καλοπέραση καί
οἰκογένεια καί νά γυρεύη ξένες ἔννοιες
στά βουνά, μέ τίς βροχές καί μέ τά χιόνια!
Πῶς δέ φοβήθηκε τό θάνατο!
Καί οἱ καλλίτεροι –ἄπιστοι ὅμως, ἄπιστοι σά νάνοι ποῦ εἶνε– εἶπαν·
– Κρῖμα στό παλληκάρι! Πῆγε ἄδικα·
τίποτε δέ θά κάμη μέ τό θάνατό του· θά
ἦταν χρησιμώτερος ἂν ἔμενε ζωντανός.
Ὅλοι δέν εἶνε ἥρωες. Χωρίς νά μποροῦν νά θελήσουν νά κάμουν ὅ,τι ἔκαμε
τό παλληκάρι, ὅμως μποροῦν καί τό ἐκτιμοῦν, θαυμάζουν πράξεις ποῦ αὐτοί
δέ θά μποροῦσαν νά τίς καταπιασθοῦν.
Ἐπειδή τόν ἐγνώρισαν, λυποῦνται ποῦ
πέθανε, ὁ νέος, ὁ ἔμορφος, δέ στοχάζονται
ὅμως πῶς ἄν ζοῦσε δέ θά τόν ἐθαύμαζαν

* Ἀπό τό βιβλίο Σέ κλαίει λαός..., Ἕνα ἀνθολόγιο γιά τόν Παῦλο Μελᾶ, Ἐπιμέλεια Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλου, ἐκδ. Δόμος, σσ. 49-51. Διατηροῦμε τήν ὀρθογραφία τοῦ Ἴωνος Δραγούμη (πῶς, ποῦ, ἀντί: πώς, πού).
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τόσο ὅσο τώρα ποῦ πῆγε καί σκοτώθηκε.
Γυρεύουν ἀντιφατικά, γιατί καί ζωντανό
τόν θέλουν καί νά ἔχη περάσει ἀπό τή
φεγγοβολή ἑνός δοξασμένου θανάτου.
Βρέθηκαν καί μερικοί, ἁπλοϊκοί μάλιστα, ποῦ ἐνθουσιάσθηκαν καί τόν ἐλάτρεψαν. Δέν τόν ἐγνώριζαν, χάρηκαν ὅμως
ποῦ ὑπάρχουν ἀκόμα ἥρωες.
Δέν εἶνε ἄσχημος ὁ θάνατος ὅταν ἐκεῖνος ποῦ παίρνει εἶνε παλληκάρι. Καί τοῦ
παλληκαριοῦ δέ φαντάζει μόνον ὁ θάνατος. Ἡ ὕπαρξή του νά γνωρισθῆ μονάχα
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καί χαρά, χαρά ἄφραστη, κρυσταλλένια,
διάφανη, ὑψόνει τήν ψυχή ἐκείνων ποῦ
ἀκράτητοι φωνάζουν·
– Εὖγε στὸ Παλληκάρι!
Χώρια ἀπό τίς κρίσεις αὐτές καί τά
συναισθήματα, οἱ Μακεδόνες, οἱ ὑπόδουλοι ὅλοι, τόν λατρεύουν. Στή Μακεδονία
δέν πέθανε, παρά ζῆ καί βασιλεύει. Ἕνα
κοριτσάκι στή Βέρροια, ποῦ τό ρώτησαν
ποιός εἶνε ὁ βασιλιᾶς τῶν Ἑλλήνων, ἀποκρίθηκε χωρίς δισταγμό·
– Ὁ Παῦλος ὁ Μελᾶς.

XXXXXXXXXXXX
 E I ¢HC EIC
Ὁμολογιακή παρέμβαση Μητροπ.
Κυθήρων κ. Σεραφείμ
γιά τό Οὐκρανικό
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
μέ τήν ὁμολογιακή καί κατά πάντα Ὀρθόδοξο στάση του στό θέμα τοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἀλλά καί τῶν
ἄλλων συγχρόνων γιά τήν Ἐκκλησία μας
προκλήσεων, μᾶς κάνει ἐν Χριστῷ ὑπερήφανους. Δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχουν καί
σήμερα ἄξιοι ἐπίσκοποι. Μᾶς κάνει καί
αἰσιόδοξους γιά τή συνέχεια τῶν ἀγώνων μέ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας.
Αὐτό συνέβη καί μέ τίς παρεμβάσεις
του γιά τήν ὀρθή ἀντιμετώπιση τοῦ συγχρόνου μεγάλου πειρασμοῦ, πού ἀκούει
στό ὄνομα Οὐκρανικό αὐτοκέφαλο καί
τοῦ σχίσματος πού προέκυψε ἐξ αὐτοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἕνα ἐκτενές κείμενό του μέ ἡμερομηνία 18 Σεπτεμβρίου
2019 ἐνημερώνει τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας γιά τό φλέγον θέμα τοῦ Οὐκρα16
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νικοῦ, μέ βάση τίς συζητήσεις ἐπ' αὐτοῦ
τοῦ θέματος, πού ἔγιναν στή Διαρκῆ
Ἱερά Σύνοδο τῆς περιόδου 2018-2019,
στήν ὁποία μετεῖχε καί ὁ ἴδιος ὡς Συνοδικός.
Συγχρόνως ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε
στή δημοσιότητα καί τίς δύο ἐπιστολές του ὑπ᾽ ἀριθμ. 308/29.5.2019 καί
396/23.7.2019 γιά τό ἴδιο θέμα, τίς ὁποῖες
εἶχε ἀπευθύνει στόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί τά Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ.
Ἀξίζει τά κείμενα αὐτά, νά μελετηθοῦν. Εἶναι ὅλα ἀναρτημένα στό διαδίκτυο (imkythiron.gr).
vvv
Γιατί μυστικές οἱ εἰσηγήσεις
γιά τό Οὐκρανικό;
Δυσμενεῖς ἐντυπώσεις προκαλεῖ τό
γεγονός ὅτι δέν ἔχουν δοθεῖ στή δημοσιότητα οἱ εἰσηγήσεις τῶν δύο μονίμων
Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν γιά τό Οὐκρανικό. Πρόκειται γιά τίς Ἐπιτροπές ἀφ᾽
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ἑνός Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί ἀφ᾽
ἑτέρου Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν
Σχέσεων, ἀπό τίς ὁποῖες εἶχε ζητήσει ἡ
Δ.Ι.Σ. νά γνωμοδοτήσουν γιά τό θέμα τῆς
ἀποδόσως αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας.
Ὅταν ἦλθε τόν Αὔγουστο 2019 ὁ
Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος στήν
Ἀθήνα, γιά τά ἐγκαίνια τοῦ Γεροντολογικοῦ Κέντρου στή Βοιωτία, ἔγιναν, καθώς διαβάσαμε στόν τύπο, συσκέψεις
ἐπί συσκέψεων τῶν δύο Ἐπιτροπῶν.
Λέγεται μάλιστα ὅτι οἱ ἀποφάσεις «μαγειρεύτηκαν».
Περιμένουμε λοιπόν νά τίς «ξεφουρνίσουν», γιά νά πληροφορηθεῖ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τό περιεχόμενο τῶν
δύο γνωμοδοτήσεων, οἱ ὁποῖες (αὐτό εἶναι τό σημαντικό) εἶναι ὑπέρ τῶν θέσεων τοῦ Φαναρίου.
vvv
Ἐξουσιοδότηση κατά παράβαση
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ὡς γνωστόν ἡ Δ.Ι.Σ. τῆς ἀπελθούσης
Συνοδικῆς περιόδου κατά τήν τελευταία
της Συνεδρία τῆς 28.8.2019 ἀπεφάσισε
κατά πλειοψηφία, μέ λαμπρά ἐξαίρεση
τόν μειοψηφήσαντα Σεβ. Μητροπολίτη
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ:
1) Ὅτι ὁ Οἰκ. Πατριάρχης εἶχε τό δικαίωμα νά χορηγήσει αὐτοκεφαλία στήν
περίπτωση τῆς Οὐκρανίας
καί 2) Ἐξουσιοδότησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο νά χειρισθεῖ περαιτέρω ἐκεῖνος τό θέμα.
Ὅπως ὅμως σχολιάζεται ἀπό κανονολόγους, ἡ ἀπόφαση αὐτή τῆς ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶναι
ἀντικανονική, διότι παραβιάζει τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ-

λάδος. Πράγματι ὁ Καταστατικός Χάρτης
–δηλαδή τό «Σύνταγμα» τῆς Ἐκκλησίας–
προβλέπει τέτοια ἐξουσιοδότηση μόνο
γιά τρεχούσης φύσεως διοικητικά θέματα, καί ὄχι γιά ἕνα μεῖζον ἐκκλησιολογικό θέμα, ὅπως εἶναι τό Οὐκρανικό.
vvv
Ἐλπιδοφόρος Ἀμερικῆς:
Αἱρετικός εἶναι ὁ καυγατζῆς(!)
Παραθέτουμε ὅσα πρωτοφανῆ καί
ἀντορθόδοξα εἶπε, δυστυχῶς, ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος
στὸ κήρυγμά του στὸν καθεδρικὸ ναὸ
Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀστόρια Νέας
Ὑόρκης στὶς 14 Ἰουλίου 2019. Ἦταν Κυριακὴ τῶν Πατέρων τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου. (ἀπομαγνητοφωνημένα ἀπὸ τὸ
https://youtu.be/EssHKq-pqB0),
Εἶπε: «Πρὶν κλείσω θέλω νὰ σᾶς θυμίσω κάτι ποὺ εἶπε ὁ Ἀπόστολος στὸ
ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα. Τί εἶπε; «Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν
νουθεσίαν παραιτοῦ». Τί θὰ πῆ αὐτὸ
τώρα; Εἶναι ἀρχαῖα· δὲν τὰ καταλαβαίνουμε, ἀλλὰ νὰ σᾶς ἐξηγήσω.
Γι᾿ αὐτὸ ὑπάρχει τὸ κήρυγμα, γιὰ νὰ
μᾶς ἐξηγάει αὐτὰ τὰ δύσκολα πράγματα.
Τί λέει ἐκεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος; Τὸν
αἱρετικὸ ἄνθρωπο μετὰ μία, δύο, τρεῖς
συμβουλὲς ἄφησέ τονα, γιατὶ αὐτὸς δὲν
ἀλλάζει μυαλό. Ποιὸς εἶναι ὁ αἱρετικὸς
ἄνθρωπος αὐτός; Εἶναι αὐτὸ πού λέμε
«οἱ ἄλλες ἐκκλησίες»; Εἶναι ὅσοι δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι; Αὐτοὶ εἶναι οἱ αἱρετικοὶ
ποὺ λέει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος; Ὄχι. Αἱρετικὸς εἶναι ὁ καυγατζῆς. Αὐτὸς ποὺ
κάνει διχασμούς. Αὐτὸς ποὺ φέρνει διχόνοιες. Αὐτὸς ποὺ φέρνει μίση. Ξέρετε,
δὲν ζοῦμε στὸν παράδεισο, ζοῦμε σὲ ἀνθρώπινες κοινωνίες. Ξέρετε ὅλοι σας τέτοιους ἀνθρώπους. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι
17
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οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ χωρίζουν, θέλουν
νὰ διχάζουν τοὺς ἀνθρώπους, θέλουν νὰ
κάνουν καυγά, θέλουν νὰ κάνουν φασαρία. Θέλουν νὰ πάρουν κάποιους μὲ
τὸ μέρος τους καὶ νἆναι οἱ ἄλλοι ἀπὸ
τὸ ἄλλο μέρος. Αὐτὸς εἶναι ὁ αἱρετικὸς
ἄνθρωπος. Οἱ ἄλλοι ἀδελφοί μας οἱ
χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι, δὲν εἶναι αἱρετικοί. Εἶναι ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι χωρὶς νὰ φταῖνε, χωρὶς
νὰ τὄχουν διαλέξει οἱ ἴδιοι, γεννήθηκαν
σὲ μία ἄλλη ἐκκλησία. Γεννήθηκαν σὲ
ἕνα ἄλλο δόγμα. Ὅπως καὶ ἐμεῖς. Δὲν
νομίζω ὅτι ἐμεῖς... Λίγοι θὰ πρέπει νἆναι
ἀνάμεσά μας οἱ προσήλυτοι, οἱ ὁποῖοι
πραγματικὰ γνώρισαν τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ τὴν διάλεξαν συνειδητά. Οἱ περισσότεροι γεννηθήκαμε ὀρθόδοξοι. Δὲν τὸ
διαλέξαμε. Ἑπομένως αἱρετικὸς δὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀνήκει σὲ μία ἄλλη
ἐκκλησία, γιατὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ
ἀνήκουν σὲ ἄλλες ἐκκλησίες πρέπει νὰ

127

τοὺς ἀγαποῦμε, εἶναι ἀδέλφια μας, εἶναι
χριστιανοί. Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουμε κοινωνία μεταξύ μας ἀλλὰ εἶναι γείτονές μας,
καὶ οἱ χριστιανοί πρέπει νὰ μάθουμε νὰ
ἀγαποῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, νὰ ὑποστηριζόμαστε καὶ νὰ συνεργαζόμαστε, γιατὶ
βλέπετε οἱ ἄλλες θρησκεῖες πόσο αὐξάνονται καὶ πόσο ἐμεῖς λιγοστεύουμε
καὶ πόσο μᾶς πλησιάζουν ἀπειλητικά οἱ
ἄλλες θρησκεῖες καὶ ἐμεῖς κοιτάζουμε
νὰ τσακωνόμαστε οἱ χριστιανοί μεταξύ
μας».(!)
Καί ὁ κ. Γεώργιος Τζανάκης, ὁ ὁποῖος
σχολιάζει στὸ διαδίκτυο τὰ ἀνωτέρω
(βλ. Ἐλπιδοφόρου Ἀρχιερατικά Ἔπη
Α´), παραθέτει τὰ ἑξῆς ἁρμόζοντα στὴν
περίσταση: «Ὅταν τὶς εὑρίσκεται πρὸ
ἀπαντήσεων ἀληθῶς ἐκφρόνων, πρὸ
παραλογισμῶν καταπλησσόντων, πρὸ
ἐπιχειρημάτων γελοιοτάτων, προβαλλομένων ὅμως μετ᾽ ἀξιώσεων... ὀγκολίθων
ἀληθείας, περιπίπτει πραγματικῶς εἰς

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.

18
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ἀμηχανίαν ὡς πρὸς τὸ τὶ νὰ ἀπαντήση... Εἰς τὸ καταφανέστατα γελοῖον καὶ
πάντα παραλογισμὸν ὑπερβαῖνον ἐπιχείρημα, ποία ἀπάντησις σοβαρὰ εἶναι
δυνατὸν νὰ δοθῇ; Εἰς τὰς περιπτώσεις
ταύτας προκύπτει ἡ ἀνάγκη χρήσεως
τῆς εἰρωνείας». (Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα, μελέται, ἐπιστολαί. Τόμος Β´, Σταμάτα 2017, σελ. 9).
Σχόλιο «Π». 1) Κρίμα καὶ πάλι κρίμα! Τὶ ἄλλο θὰ ἀκούσουμε ἀπὸ χείλη ἀρχιερέως;
2) Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ νεωτεριστής
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἐλπιδοφόρος εἶχε
προτείνει πρό ἐτῶν σέ συνέδριο νά μή
χρησιμοποιεῖται πλέον ὁ ὅρος αἱρετικός-αἱρετικοί, ἀλλά νά ἀντικατασταθεῖ
ἀπό τόν ὅρο ἑτερόδοξος - ἑτερόδοξοι.
vvv
Σεβ. Μητροπ. Ἠλείας κ. Γερμανός:
Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεσις!
Μᾶς ἐχαροποίησε Δήλωση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἠλείας κ.
Γερμανοῦ (4.9.2019) τήν ὁποία καί παραθέτουμε:
«Νεαρὸς Θεολόγος ἐξ Ἀμαλιάδος καὶ
κάτοικος Ἀμαλιάδος, μέχρι χθὲς Συνεργάτης μου, διὰ τῆς ἀπὸ 25-8-2019 πρὸς
ἐμὲ ἐπιστολῆς του, μὲ κατηγορεῖ πὼς
πιστεύω καὶ κηρύττω ὅτι ὁ Πάπας τῆς
Ρώμης καὶ ὁλόκληρη ἡ Παπικὴ χριστιανοσύνη, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ Προτεσταντικαὶ Παραφυάδες καὶ ὁ λεγόμενος
«παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς οἰκουμενισμός» εἶναι ἀληθινὴ Ἐκκλησία καὶ
ΟΧΙ αἱρέσεις.
Ὅμως ἡ ἀνωτέρω βαρυτάτη εἰς βάρος μου κατηγορία εἶναι ἀναληθὴς καὶ
δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα. Διότι ἀλήθεια εἶναι ἡ παροῦσα
δημόσια δήλωσίς μου:

Ἐγώ, ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός (Παρασκευόπουλος),
Πιστεύω, ἀποδέχομαι, ὁμολογῶ καὶ
κηρύττω, ὅτι ὁ Πάπας τῆς Ρώμης καὶ
πάντες οἱ εἰς αὐτὸν πιστεύοντες καὶ
αὐτὸν ἀκολουθοῦντες ἀλλὰ καὶ πᾶσαι
αἱ Προτεσταντικαὶ παραφυάδες καὶ
οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτὰς καὶ ὁ λεγόμενος «παναιρετικὸς συγκρητιστικὸς
οἰκουμενισμός», εἶναι αἱρετικοί καὶ
δὲν ἀποτελοῦν ἐκκλησία.
Ἐκκλησία εἶναι μία, ἡ Μία, Ἁγία,
Καθολική καὶ Ἀποστολική Ἐκκλησία,
ὅπως τὴν ὁρίζει τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως τῶν Α΄ καὶ Β΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων
καὶ ὅπως ὀρθῶς τὸ ἀποδέχονται καὶ τὸ
ἑρμηνεύουν οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Ὁ Δηλῶν
† Ὁ Μητροπολίτης Ἠλείας Γερμανός»
vvv
Ρίχθηκαν νά «κατασπαράξουν»
τόν Μητρ. Μόρφου κ. Νεόφυτο
Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου στό τέλος ὁμιλίας του τόν Αὔγουστο 2019 σέ κάποια ἐνορία τῆς Μητροπόλεώς του δέχθηκε μία ἐρώτηση περί
ὁμοφυλοφιλίας καί ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν.
Ἀπήντησε ἀναφέροντας ὅτι, σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Πορφύριο, τόν ὁποῖο
εἶχε γνωρίσει ἀπό κοντά, μία αἰτία γιά
τήν ὁποία κάποια παιδιά ἐκδηλώνουν
τάσεις ὁμοφυλοφιλίας, εἶναι καί τό γεγονός ὅτι, κατά τήν διάρκεια τῆς κυοφορίας τοῦ ἐμβρύου, μπορεῖ οἱ γονεῖς νά
εἶχαν παρά φύσιν σεξουαλικές σχέσεις.
Αὐτό στάθηκε ἀφορμή νά πέσει ὅλο τό
φαῦλο σύστημα νά «φάει» τόν Δεσπότη. Ἀρχικῶς τόν κατήγγειλε ὁ Πρόεδρος
τῶν ὁμοφυλοφίλων (Λ.Ο.Α.Τ.) καί σύμβουλος τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας
19
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ἐπί θεμάτων Λ.Ο.Α.Τ. (!) γιά «ρητορική
μίσους». Τή σκυτάλη πῆρε ἡ Ἐπίτροπος
Διοικήσεως καί ὁ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος (δηλ. ἡ ἴδια ἡ Κυβέρνηση), πού
κατεδίκασαν τόν Μητροπολίτη γιά «ρητορική μίσους». Τό ἴδιο ἔκαναν στή συνέχεια ὅλα τά Κυπριακά κόμματα (ἐκτός
τοῦ κόμματος τῆς Εὐρωβουλευτοῦ τῆς κ.
Θεοχάρους καί τοῦ ΕΛ.Α.Μ.). Ὑπεβλήθη
καί μήνυση στόν Γενικό Εἰσαγγελέα τῆς
Κύπρου ἐναντίον τοῦ Ἐπισκόπου γιά
τό ἀδίκημα τῆς «ρητορικῆς μίσους», μέ
βάση τόν ἐκεῖ «ἀντιρατσιστικό νόμο».
Ἕνας ξεκάθαρος, δηλαδή, παραλογισμός. Στήν πραγματικότητα μία προσπάθεια ἐκφοβισμοῦ ὅλων ὅσοι μιλοῦν
ἐναντίον τῆς κατεδάφισης τῶν πάντων
στό ὄνομα τοῦ «ἀντιρατσισμοῦ», πηγαίνοντας ἔτσι κόντρα στό σύγχρονο κυρίαρχο ρεῦμα τῆς Νέας Τάξης.
Τό λυπηρόν εἶναι ὅτι δέν βγῆκε ἡ
Ἱερά Σύνοδος οὔτε στήν Κύπρο οὔτε
στήν Ἑλλάδα νά συνηγορήσουν ὑπέρ
τοῦ (αὐτονόητου) δικαιώματος τοῦ Ἐπισκόπου νά ἐκθέτει τήν πίστη καί διδασκαλία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀντιθέτως κάποιοι, λίγοι, εἶπαν ὅτι
αὐτά εἶναι «προσωπικές ἀπόψεις» τοῦ
Μητροπολίτου Μόρφου.
Τό παρήγορον ἀπό τήν ἄλλη πλευρά
ἦταν ὅτι ἁπλοί καί ἀνώνυμοι κληρικοί
καί λαϊκοί ἔσπευσαν νά συμπαρασταθοῦν στόν διωκόμενο Μητροπολίτη.
Τελικῶς ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός ἡττήθηκε. Ὁ Γενικός Εἰσαγγελέας τῆς
Κύπρου, μέ βάση τήν πρόταση τῆς Κυπριακῆς Ἀστυνομίας, ἐξέδωσαν ἀπαλλακτικό βούλευμα γιά τόν Μητροπολίτη
Μόρφου.
Τό μεῖζον ὅμως θέμα – πρόκληση παραμένει: Ἔχει ἤ ὄχι τό δικαίωμα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ἐκφράζει τή διδασκαλία της, χωρίς νά φοβᾶται ὅτι θά συρθεῖ
20
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στά δικαστήρια; Τό δικαίωμα αὐτό ἔχουν
ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐκτός ἀπό τήν Ἐκκλησία;
Ἰδού τό ἐρώτημα.
Καί φαντασθεῖτε: Θά ὑπῆρχε περίπτωση νά κινηθεῖ τέτοια διαδικασία π.χ.
ἐναντίον ἑνός ἰμάμη, ὁ ὁποῖος θά ἐξέφραζε τή διδασκαλία τοῦ Κορανίου γιά
τόν «ἱερό πόλεμο» (τζιχάντ), ὅτι δηλαδή πρέπει νά κόβονται τά κεφάλια τῶν
«ἀπίστων»; Φυσικά ὄχι!
vvv
Ἀνακοίνωση Μητροπολίτου Μόρφου
κ. Νεοφύτου μετά τήν ἔκδοση τοῦ
ἀθωωτικοῦ πορίσματος ἀπό τόν
Γενικό Εἰσαγγελέα τῆς Κύπρου
(10.9.2019)
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀστυνομικῆς ἔρευνας καὶ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ
Γενικοῦ Εἰσαγγελέα ὅτι δὲν στοιχειοθετεῖται ἐναντίον μας διάπραξη ποινικοῦ
ἀδικήματος, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀναπέμψουμε ἐκ βάθους ψυχῆς εὐχαριστίες
πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό, ἀλλὰ καὶ πρὸς
τοὺς ἁγίους Πατέρες, ὅσιο Πορφύριο
Καυσοκαλυβίτη, ὅσιο Ἰάκωβο Τσαλίκη,
ὅσιο Παΐσιο Ἁγιορείτη καὶ ἅγιο Γέροντα
Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας, γιὰ τὴ συμπαράσταση καὶ τὴν ἔμπνευση ποὺ παρεῖχαν
σ’ ἐμᾶς καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς δοκιμασίας μας.
Βαθύτατες εὐχαριστίες ἐκφράζομε
καὶ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία, πρὸς τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς Ἐπιστήμονες, πρὸς τὸν κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ
τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, ἀλλὰ καὶ
τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων ὁμογενῶν τῆς
Ἀμερικῆς, Αὐστραλίας, Καναδᾶ, Γερμανίας, Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, Σουηδίας,
Ἱσπανίας κ.ἄ. χωρῶν, γιὰ τὶς προσευχές
τους καὶ τὶς χιλιάδες τῶν ἠλεκτρονικῶν
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καὶ γραπτῶν μηνυμάτων-ἐπιστολῶν συμπαράστασης, ποὺ ἀπέστειλαν σ’ ἐμᾶς.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴ συνέχεια, αὐτὴ
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴ συνέχιση τῆς διακονίας μας στὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
Μετ’ εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Μόρφου Νεόφυτος
vvv
Ἡ «Νέα Δημοκρατία» καταργεῖ
θρήσκευμα καί ἰθαγένεια
ἀπό τούς τίτλους σπουδῶν
Αὐτό πού δέν τόλμησε ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.,
ἀναλογιζόμενος τό πολιτικό κόστος, τό
ἔκανε τελικά ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Μητσοτάκη διά τῆς πολυδιαφημισμένης
ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως.
Αὐτό ἀκριβῶς εἶπε ὁ γνωστός ἀποδομητής ὑπουργός τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α Νίκος
Φίλης καί συνεχάρη τήν «τολμηρή» Κεραμέως. Ὅπως εἶπε καί ὁ ἐπίσης γνωστός γιά τίς «προοδευτικές» του ἰδέες
καί πράξεις καθηγητής Ἀλιβιζάτος, ἤδη
ἀπό τό ἔτος 2000 ἐπί Δαφέρμου, (τόν
θυμᾶστε ἀπό τήν ἀπαλοιφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ἀστυνομικές ταυτότητες ἐπί μακαριστοῦ Χριστοδούλου;),
Προέδρου τῆς «Ἀρχῆς» καί μέ εἰσήγηση δική του, εἶχε ἀποφασισθεῖ ἀπό τήν
«Ἀρχή» αὐτό πού ἐξήγγειλε σήμερα ἡ
«τολμηρή» Κεραμέως, τήν ὁποία ἐπίσης
συνεχάρη ὁ κ. Ἀλιβιζάτος.
Ἔπρεπε ὅμως «ἡ σούπα» νά ξαναζεσταθεῖ. Ἔτσι προσέφυγε προσφάτως
στήν «Ἀρχή» ἡ «Ἕνωση Ἀθέων».
Ἡ «Ἀρχή» μέ τήν ὑπ᾽ ἀρ. 28/2019
Ἀπόφασή της ἀνανέωσε τήν προηγούμενη. Κατόπιν αὐτοῦ ἔσπευσε ἡ «Νέα
Δημοκρατία» νά τήν ὑλοποιήσει, ἐνῶ δέν

ἦταν ὑποχρεωμένη νά τό κάνει. Οἱ ἀποφάσεις τῶν «Ἀρχῶν» αὐτῶν εἶναι γνωμοδοτικές καί ὄχι δεσμευτικές.
Σημειωτέον ὅτι ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ) μέ ἐπιστολή της
(8.9.2019) πρός τήν «Ἀρχή» κατήγγελλε
ὡς παράνομη καί ἀντισυνταγματική τήν
ἀπόφαση, ἀλλ᾽ εἰς ὦτα μή ἀκουόντων.
Καί τό σχόλιο τοῦ ἰατροῦ κ. Λυκούργου Νάνη ἐπί τῆς Κεραμικῆς ἀποφάσεως: «Τελικά ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν
τόπο; Ἡ ἐκλεγεῖσα κυβέρνηση, οἱ λεγόμενες ῾῾ἀνεξάρτητες ἀρχές᾽᾽, κάποιες σκοτεινές δυνάμεις ὅπως π.χ. μασσωνία καί
...σία, ὑπερατλαντικά κέντρα ἐξουσίας ἤ
μήπως (λέμε τώρα...) ὅλοι αὐτοί ἀπό κοινοῦ μέ ἄριστα ἐπεξεργασμένο σχέδιο καί
ἀντικειμενικό σκοπό τήν παντί σθένει
ἀποκοπή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καί δή
τῆς νεολαίας, ἀπό τίς ἐθνικοθρησκευτικές του ρίζες;
»Θά ξαναρωτήσουμε: Ἀλήθεια, τί
πρεσβεύει ὁ νομικός κόσμος τῆς χώρας γιά τήν κατ᾽ ἀρχήν ἀναγκαιότητα τῆς ὑπάρξεως τῶν ῾῾ἀνεξάρτητων᾽᾽
αὐτῶν ἀρχῶν καί ἀκολούθως γιά τήν
ἰδιότυπη ῾῾καταδυνάστευση᾽᾽ τῶν κυβερνήσεων ἀλλά καί τῆς κοινωνίας γενικότερα ἀπό αὐτές;
»Δύνανται οἱ ἐν λόγω καινοφανεῖς, σχετικά, ἀρχές νά ὑποκαθιστοῦν
τήν ἀνεξάρτητη ἑλληνική δικαιοσύνη;
Μέχρι ποῦ ἐκτείνεται ἡ ἀκτίνα δράσεως
καί παρεμβάσεώς τους; Ὠφελεῖ ἤ βλάπτει ἡ παρουσία καί δράση τους τή νεοελληνική κοινωνία;
»Ποιός θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τή δεσποτεία αὐτῶν τῶν ἀρχῶν, τῶν ὁποίων οἱ ἀποφάσεις ἀπεργάζονται, μέ τήν
ἐπίκληση διαφόρων προσχημάτων, τήν
ἀποορθοδοξοποίηση καί τόν ἀφελληνισμό τῆς πατρίδας μας καί τή μετατροπή
της σέ ἕνα ῾῾πολυπολιτισμικό᾽᾽ συνονθύ21
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λευμα μέ τή συνακόλουθη ἀπώλεια τῆς
ἰδιοπροσωπείας μας;
Υ.Γ.: Καλό θά εἶναι νά καταστεῖ
γνωστό ὅτι ἡ κα Κεραμέως ὑπερψήφισε τό δυσώνυμο ῾῾σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων᾽᾽. https://www.
iefimerida.gr/news/242259/pos-psifisei-nd-gia-symfono-symviosis-samaraskaramanlis-meimarakis-apoysiazan-lista.
»Ἐπί τῆς ἀρχῆς τό ψήφισε (καταψηφίζοντας τρία ἄρθρα) καί ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κ. Τασούλας, ὁ ὁποῖος
προσφάτως δήλωσε ὅτι ῾῾ὁ σεβασμός μας
πρός τήν Ἐκκλησία παραμένει ἀπαραμείωτος...᾽᾽.
https://www.romfea.gr/ekklisiakyprou/31537-proedros-tis-boulis-ktasoulas-o-sebasmos-mas-pros-tinekklisia-einai-pantote-ameristos
vvv
Ἡ «Νέα Δημοκρατία» διατηρεῖ
τά ἀπαράδεκτα Θρησκευτικά
Φίλη-Γαβρόγλου
Ἡ κυβέρνηση τῆς «Νέας Δημοκρατίας» μέ ἀπόφαση τῆς 17.9.2019 συνεχίζει
τά Θρησκευτικά Φίλη-Γαβρόγλου στά
Δημοτικά, Γυμνάσια καί Ἐπαγγελματικά
Λύκεια (ΕΠΑΛ) καί γιά τή φετινή σχολική χρονιά, παρά τίς δύο ἀκυρωτικές
ἀποφάσεις τοῦ Συμβολίου τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.) ἀλλά καί τίς προεκλογικές ὑποσχέσεις τῆς Νίκης Κεραμέως γιά
ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων καί τῆς νομιμότητας ὅσον ἀφορᾶ στό μάθημα. Ὅσοι
ἔτρεφαν ἐλπίδες γιά μιά ἄλλη πολιτική,
προσγειώνονται ἀνωμάλως στή σκληρή
πραγματικότητα: Οἱ κυβερνήσεις ἀλλάζουν, ἀλλά τό σχέδιο τῆς Νέας Τάξης γιά
διάλυση τῆς πατρίδος μας ἐφαρμόζεται
μέ καταστροφική συνέπεια καί συνέχεια.
Σχόλιο «Π»: Θυμόμαστε τί μᾶς ἔλεγε
22
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ἀγαπητός φίλος ὅταν εἶδε τήν κυρία Κεραμέως ὑποψήφια βουλευτή τῆς «Νέας
Δημοκρατίας»: «Νά εἶστε βέβαιοι ὅτι θά
ὁριστεῖ Ὑπουργός Παιδείας, εἴτε ἐκλεγεῖ
βουλευτής εἴτε ὄχι, γιατί εἶναι γνωστή
ἡ σχέση της μέ τά ἀποκαλούμενα ῾῾φιλανθρωπικά ἱδρύματα᾽᾽ (τύπου Σόρος,
Μπίλντεμπεργκ κ.λπ.)». Καί συνέχισε:
«Νά σᾶς θυμίσω τήν περίπτωση τοῦ δημοσιογράφου, πού πῆγε πρό ἐτῶν ὡς
μάρτυς ὑπεράσπισης στή δίκη τῶν Σαϊεντολόγων, καί χωρίς νά εἶναι βουλευτής,
μετά ἀπό λίγους μῆνες τοποθετήθηκε
ὑπουργός Παιδείας».
vvv
Ὑποταγή στή Νέα Τάξη
Μεταφέρουμε ἀπό τό dimokratianews,
18.09.2019 ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο: Θέλουν νά κρύψουν τούς Ἀφγανούς, τούς
Πακιστανούς καί τούς λοιπούς ἰσλαμιστές ἐποίκους κάτω ἀπό τό «χαλί». Αὐτό
θέλουν νά κάνουν μέ τίς ἀντεθνικές καί
ἀντιχριστιανικές ἀποφάσεις τῆς Ἀρχῆς
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ
Χαρακτήρα, πού «ἀποφάσισε» ὅτι δέν
πρέπει νά ἀναγράφονται οὔτε τό θρήσκευμα οὔτε ἡ ἰθαγένεια στά στοιχεῖα, τά
ὁποῖα τηροῦνται στό σχολεῖο καί στούς
τίτλους καί στά πιστοποιητικά σπουδῶν
τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Ἀντί
ἡ κυβέρνηση νά πετάξει στόν κάλαθο
τῶν ἀχρήστων τήν «ἀπόφαση», ξεκίνησε
ἄμεσα νά τήν ἐφαρμόζει!
Ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε γιά τό θέμα: «Στόχος μας στό
ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων εἶναι νά καλλιεργοῦμε διαρκῶς ἕνα
σχολικό περιβάλλον γνώσης ἐλεύθερο,
δημιουργικό, χωρίς ἀποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε εἴδους διάκριση, σεβόμενοι τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις».
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Ἡ κυρία Κεραμέως θά πρέπει νά
ἐξηγήσει στούς Ἕλληνες, πού ὑπερψήφισαν αὐτή τήν κυβέρνηση ἔναντι τῆς
διεθνιστικῆς καί χριστιανομάχου προηγούμενης, κατά ποίαν ἔννοια συνιστᾶ
«διάκριση» ἀπό τήν πλευρά τοῦ κράτους ἡ ἀναφορά στήν ἰθαγένεια καί στό
θρήσκευμα ἑκάστου μαθητῆ σέ ἐπίσημα
ἔγγραφα.
[...]
Ἡ ὑπουργός Παιδείας, ἀλλά καί τό
σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας
πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Παιδεία τῆς χώρας μας δέν προώρισται νά
πλάθει νεοταξικό κιμά, ἀλλά νά διαπλάθει συνειδήσεις Ἑλλήνων. Αὐτό προβλέπει καί τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος στό
ἄρθρο 16.2: «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασική
ἀποστολή τοῦ κράτους καί ἔχει σκοπό
τήν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματική
καί φυσική ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν
ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς
συνείδησης, καί τή διάπλασή τους σέ
ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους πολίτες».
vvv
17χρονος μαθητής στή Βουλή:
«Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική»
Διαβάζουμε στό aktines.blogspot.
com: Ὁ Πέτρος Σιγκούδης τοῦ 3ου ΓΕΛ
Γιαννιτσῶν στήν ὁμιλία του πρό ὀλίγων
ἡμερῶν στή «Βουλή τῶν Ἐφήβων» ἀναφέρθηκε στή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν,
λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Εἶμαι ἀπογοητευμένος, πού βρίσκομαι στό χῶρο ὅπου πρίν περίπου μισό
χρόνο οἱ Ἕλληνες βουλευτές ψήφισαν
τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ τήν ὁποία
δέν συμφωνεῖ ἡ πλειονότητα. Δέν εἴμαστε φασίστες, ἀλλά Ἕλληνες πατριῶτες
πού ἀγαποῦν ὅλες τίς πατρίδες, ὅλου
τοῦ κόσμου. Ἡ Μακεδονία ἦταν, εἶναι

καί θά εἶναι ἑλληνική», εἶπε μέ σθένος
καί ἔμφαση ὁ μαθητής μέ τούς ὑπόλοιπους ἔφηβους βουλευτές νά τόν χειροκροτοῦν καί νά τόν ἐπευφημοῦν.
vvv
Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας
Τί νά περιμένουμε ἀπό τά κόμματα
τῆς Βουλῆς γιά τήν ἀκύρωση τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τή
στιγμή πού ὅλοι αὐτοί βαρύνονται μέ τό
ἔγκλημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας, καθώς
παρέδωσαν στούς ξένους τήν ἐθνική κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος;
Αὐτό ἀπάντησε σέ σχετική ἐρώτηση ὁ κ. Γεώργιος Κασιμάτης, Ὁμότιμος
Καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στήν Ἐπιστημονική Ἡμερίδα μέ θέμα «Αἰτίες ἀκύρωσης τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν».
Τήν Ἡμερίδα ὀργάνωσαν μέ ἐπιτυχία
οἱ «Πολιτιστικοί Σύλλογοι Μακεδόνων»
καί οἱ «Παμμακεδονικές Ὀργανώσεις
Ὑφηλίου». Ἡ Ἐκδήλωση ἔλαβε χώρα τήν
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 7μ.μ στήν
Αἴθουσα Τελετῶν τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν στή Θεσσαλονίκη.
vvv
Προσοχή! Πᾶνε νά φέρουν
καί πάλι τόν πάπα στήν Ἑλλάδα.
Διαβάσαμε στό kavalapost.gr/225720
to-orama-toy-giorgoy-kalantzi:
«Μὲ τὴν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ κα
Λίνα Μενδώνη συναντήθηκε σήμερα Τρίτη ὁ πρώην ὑπουργός κ. Γιῶργος Καλαντζῆς. Ὁ κ. Καλαντζῆς μετέφερε στὴν
ὑπουργὸ τὸ μεγάλο του ὅραμα γιὰ τοὺς
Φιλίππους, τὴν Ἀρχαία Ἐγνατία Ὁδὸ
καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Καβάλας:
νὰ περπατήσουν στοὺς Φιλίππους,
23
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στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ὁ
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Πάπας – οἱ ἡγέτες τῆς Ὀρθόδοξης καὶ τῆς
Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ συμβολισμὸς
καὶ ἡ δημοσιότητα ἑνὸς τέτοιου γεγονότος εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ δώσουν παγκόσμια προβολὴ στὴν περιοχή. Καὶ φυσικὰ θὰ συμβάλουν καὶ στὴν περαιτέρω
ἀνάδειξη τῶν Φιλίππων, τοῦ Μνημείου
Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς τῆς UNESCO.
Ἐπίσης δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἐκεῖ
μὲ τὴ μάχη τῶν Φιλίππων δημιουργήθηκε ἡ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ πρόταση τοῦ Γιώργου Καλαντζῆ βρῆκε
σύμφωνη τὴν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ.

Τὸ πιστεύει, θὰ τὸ ὑποστηρίξει, θὰ τὸ
προβάλει. Γιατί πιστεύει ἡ ὑπουργός ὅτι
δὲν εἶναι καλὸ μόνο γιὰ τὴν Καβάλα καὶ
γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἂν
γίνει αὐτό, οἱ Φίλιπποι καὶ ὁ Νομὸς Καβάλας θὰ ἔχουν τουρισμὸ 12 μῆνες τὸ
χρόνο. Κι αὐτὸ τὸ χρειαζόμαστε ὡς Ἑλλάδα».
Σχόλιο «Π»: Δηλαδή χρειαζόμαστε
ὡς Ἑλλάδα τά εὐρώ, πού θά ἔλθουν
ἀπό τήν προδοσία τῆς πίστεως;
Ὕπουλα στρώνουν τό χαλί, γιά νά
μᾶς ξαναφέρουν τόν πάπα.
Ὀρθόδοξοι τόν νοῦ σας!

¶APAKATA£HKH
Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου
γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση «Παρακαταθήκη»
Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 020007
Ἐκδότης - ὑπεύθυνος κατά τόν νόμο: Βασιλική σύζ. Ἡρ. Λαμπροπούλου
Ὑπεύθυνος τυπογραφείου: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Ἐκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Συνδρομή ἐσωτερικοῦ ἐτήσια: 10 €
Συνδρομή ἐξωτερικοῦ ἐτήσια: 30 €
Συνδρομή Κύπρου ἐτήσια: 15 €
Ἐπιστολές – Συνδρομές: Περιοδικόν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
Τ.Θ. 18407, Τ.Κ. 540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310.222.511, FAX: 2310.462.562
e-mail: parakatathiki@gmail.com
Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους
καί ἀκολουθοῦν τήν ὀρθογραφία τους.

© ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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