ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

Ἡ Arigatou ἐπιχειρεῖ νά διεισδύση εἰς τήν ἑλληνικήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Ὅ,τι γίνεται μέ τήν περίπτωση διείσδυσης τῆς Arigatou στό ΠΣΕ, ὁμοίως συμβαίνει καί μέ τήν προσπάθεια διείσδυσης τῆς
αὐτῆς ὀργανώσεως στό χῶρο τῆς ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Καί στίς δυό
περιπτώσεις βρίσκονται ἔμπιστα πρόσωπα
πού γίνονται ὁ συνδετικός κρίκος. Στήν περίπτωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δυό

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Θεοδώρου τοῦ Τύρωνος Μεγαλομάρτυρος, Μαριάμνης Ἁγίας, Εὕρεσις λειψάνων Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου Μάρτυρος

πρόσωπα, συνεργάτες τῆς Ἀρχιε- Γράφει ἡ κ. Ἑλένη Βασσάλου, Θεολόγος - Ὑπεύθυνος τοῦ γραφείου ἐπί τῶν αἱρέσεων
πισκοπῆς Ἀθηνῶν, παίζουν τό
ρόλο τοῦ μεσάζοντα μέ τά προγράμματα Πεντέλης, ἕνας ἐκ τῶν συντακτῶν καί ἀξιο- for Children» - Συμβούλιο πού σχεδιάζει
λογητής τοῦ Προγράμματος Σπουδῶν ΠΣ καί προωθεῖ πρωτοβουλίες γιά τή διάδοση
τῆς Arigatou:
1. Ὁ κ. Ἄγγελος Βαλλιανάτος, Σχολικός γιά τά Θρησκευτικά 2011 καί 2014, καθώς τῶν ἰδεῶν καί πρακτικῶν τοῦ Ἱδρύματος, σέ
Σύμβουλος Θεολόγων καί ὑπεύθυνος προ- ἐπίσης, καί Σύμβουλος διαθρησκειακῆς καί διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου, μέσα ἀπό
γραμμάτων ἐπιμόρφωσης ἐπιμορφωτῶν ἠθικῆς ἐκπαίδευσης γιά παιδιά στό «The Προγράμματα πού ἀφοροῦν στήν ἐκπαίκαί ἐκπαιδευτικῶν στό Διορθόδοξο Κέντρο Interfaith Council on Ethics Education δευση - διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν στίς

35 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΟΣ ΝΖ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2153

τῆς ΠΕΘ κοινές ἠθικές ἀξίες τῶν θρησκειῶν. Μαζί μέ τήν κ. Ἀγγελική
Ἀρώνη, ἐκπαιδευτικό, ἔφεραν τό πρόγραμμα LTLT τοῦ ἱδρύματος Arigatou στήν
Ἑλλάδα τό 2011. Ὁ πρῶτος μέ τό διαθρησκειακό «Πρόγραμμα Σπουδῶν στά Θρησκευτικά Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου» καί
ἡ δεύτερη μέ τό διαπολιτισμικό Πρόγραμμα

«Μαθαίνοντας νά ζοῦμε μαζί… Μαθαίνοντας νά παίζουμε μαζί».
2. Ὁ κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, Σύμβουλος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἔρευνας καί
Θρησκευμάτων, Προϊστάμενος Γραφείου Α΄
τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς
(ΙΕΠ), Ὑπεύθυνος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπει-

H «NEA ΟΥΝΙΑ»: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ Β΄
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«Ὁ Πέτρος ζῇ μέσα στόν Πάπα Φραγκίσκο», ὁμολογοῦν οἱ παπικοί ἐν ἔτει 2017!

Ὁ κυρὸς Ἀθηναγόρας ἦτο σαφής, εἶχε βάλει στόχον τὸ κοινὸν ποτήριον. Ὁ κυρὸς Δημήτριος ἤρχισε τοὺς ἑλιγμοὺς καί ἐπεδόθη εἰς συμπροσευχάς. Ὁ νῦν Πατριάρχης, ποῦ ἀποπειρᾶται νὰ ὁδηγήση τὴν Ἐκκλησίαν καὶ πῶς θὰ τὴν φθάση ὥς ἐκεῖ;
Διατί ὁ Πατριάρχης
δέχεται τοὺς Οὐνίτας;
Πρὸ διμήνου ὁ Πατριάρχης
ὑπεδέχθη ἐπισήμως «Ἐπισκόπους» τῶν Οὐνιτῶν, τοὺς
ἔδωσε δῶρα καὶ συνέφαγε μαζί τους! Τὸ γεγονὸς ἀναφέρει
ἡ ἐφημερὶς «Καθολικὴ» τῆς
31ης Δεκεμβρίου 2016:

Συνεπληρώθησαν τριάκοντα πέντε ἔτη ἀπὸ τῆς πρὸς Κύριον
ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου, ἱδρυτοῦ τῆς «Π.Ο.Ε.» καὶ τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ».
Τὸ Σάββατον 11 Φεβρουαρίου ἐτελέσθη ἱερὸν μνημόσυνον εἰς
τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἑκάλης, τοῦ ὁποίου κτίτωρ
εἶναι ὁ μακαριστὸς πνευματικός μας.
Τὴν Τρίτην 14 Φεβρουαρίου 35 ἔτη ἀπὸ τὴν ἡμέραν τῆς κοιμήσεώς του (14.2.1982) εἰς τὸν ἴδιον Ἱ. Ναὸν ἐτελέσθη θεία Λειτουργία
καὶ ἱερὸν μνημόσυνον, ὅπου ἐδόθη ἡ ὑπόσχεσις ἀπὸ τὰ πνευματικά του τέκνα ὅτι θὰ συνεχισθῆ, μὲ τὴν Χάριν τοῦ Κυρίου μας, ὁ
καλὸς ἀγὼν διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας καὶ τὴν πολύπαθον Πατρίδα μας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἑτεροφωνία εἰς μίαν «Σύναξη»

Ἡ ἑτεροφωνία εἶναι γενικῶς θετικὴ, ὅταν ἀφορᾶ εἰς ζητήματα
κοινῆς συνεννοήσεως, ὥστε νὰ ἐξευρεθῆ ἡ καλυτέρα γνώμη. Ὅταν
αὐτὴ ὅμως ἀφορᾶ εἰς θεμελιώδη καὶ παραδεδομένα ζητήματα ἀντὶ
νὰ διευκολύνη προκαλεῖ σύγχυσιν. Αὐτὸ συμβαίνει εἰς τὸ τελευταῖον
τεῦχος 140 τοῦ περιοδικοῦ «Σύναξη». Τὸ τεῦχος μὲ τὸ προλογικὸν
σημείωμα τοῦ κ. Ἀθ. Παπαθανασίου καὶ τήν συμβολήν τῶν Στ. Γιαγκάζογλου, π. Ν. Λουδοβίκου, π. Δ. Μπαθρέλου, Β. Σταθοκώστα καὶ
Χ. Σταμούλη ἀποπειρᾶται μία ἀποτίμησις τῆς Συνάξεως τοῦ Κολυμβαρίου. Αἱ τοποθετήσεις ὡστόσο ἀντιμάχονται ἀλλήλας. Δὲν θὰ
ἀσχοληθῶμεν ἐκτενῶς μὲ ὅσα γράφονται παρὰ μόνον μὲ τὰς καταφανεῖς ἀντιφάσεις ὄχι διὰ λόγους ὑποτιμήσεως, ἀλλὰ μὲ ὀδύνην διὰ
τὸ ὅτι ἀπουσιάζει ὁ διάλογος καὶ ἁπλῶς κατατίθενται ἕτοιμοι μονόλογοι.
Ὁ κ. Παπαθανασίου γράφει: «Τὸ νὰ μπορέσουν νὰ συναχθοῦν οἱ
Ὀρθόδοξοι εἶναι πρῶτα ἀπ’ ὅλα γεγονὸς χαρᾶς». Συνήχθησαν οἱ
Ὀρθόδοξοι ἢ κάποιοι μεμονωμένοι Ἐπίσκοποι; Ὁ κ. Γιαγκάζογλου
ὁμολογεῖ ὅτι ὑπῆρξε «συμμετοχὴ ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι δὲν
ἐκπροσωποῦν τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς τους Ἐκκλησίας» καὶ ὁ
π. Δημήτριος ὅτι «οἱ εὐχαριστιακὲς κοινότητες, πρεσβύτεροι καὶ λαΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Εἰς τήν δίνην τῆς... μετὰ Κολυμπαρίου ἐποχῆς

Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Γέροντος Παϊσίου, Ἡσυχ. Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου

Μεγάλη ἀναστάτωση, πολὺς θόρυβος καὶ ἄμετρη σύγχυση ἐπικρατεῖ στὶς μέρες μας σὲ ὅλο τὸν Πλανήτη, σὲ οἰκονομικό-στρατιωτικό-πολιτικὸ καὶ θρησκευτικὸ τομέα. Γνωστὴ βέβαια τυγχάνει ἡ γενεσιουργὸς αἰτία ποὺ γέννησε ἀλλὰ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ γεννᾶ καὶ νὰ
τρέφει τὴν ἐξαθλίωση, τὴν ἀποδόμηση καὶ τελικὰ τὴν ἰσοπέδωση τοῦ
Ἀνθρώπου ὡς πρόσωπο-εἰκόνα Θεοῦ, ἀφοῦ τὸ διακύβευμα, σύμφωνα μὲ τὸ «δόγμα» τῆς Ν.Τ.Π. εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῆς ἐλευθερίας του. Ἱκανοὶ καὶ ἔμπειροι ἀναλυτὲς σὲ κάθε ἕνα τομέα ὁ καθένας μὲ τὸ δικό του τρόπο δίνει τὴν δική του ἑρμηνεία. Πολλὲς φορὲς
μάλιστα καὶ μὲ τό... ἀζημίωτο. Γνωστὴ εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ συναλληλία
ποὺ ἀναπτύσσεται μεταξὺ τῶν συστημάτων αὐτῶν πρὸς κοινὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου των. Εἶναι οἱ γνωστοί-ἄγνωστοι ποὺ ὑποκινοῦν καὶ
προωθοῦν ὅλα αὐτά, εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ματαιότητος, ἄρχοντες
καὶ πολίτες “τοῦ αἰῶνος τούτου, τῶν καταργουμένων”[1], “Ἐχθροὶ τοῦ
σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ
δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες”[2].
Στὰ καθ᾽ἡμᾶς ὅμως, ὡς Ἕλληνες καὶ ἰδιαίτατα ὡς Ὀρθόδοξοι, ὡς
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἡ Σιὼν κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ

Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικός-Ἀρχαιολόγος

9ον - Τελευταῖον
Ἅγιος Κοσμᾶς καὶ Ὅσιος Παΐσιος
Ἴσως νὰ ἀναρωτηθεῖ κανείς, ὄχι ἄδικα: τί νόημα ἔχει νὰ τὰ ψάχνουμε
ὅλα αὐτά; Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὰ βάλει μὲ τοὺς Σιωνιστές; Ἐδῶ ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ Ὑπουργοὶ τοὺς τρέμουν! Δὲν εἶναι σωστὴ αὐτὴ ἡ στάση.
Μπῆκε τὸ πνεῦμα τῆς ἀδιαφορίας, τῆς ἀπογοήτευσης, παραδώσαμε
τὰ ὅπλα καὶ περιμένουμε τὸ τέλος. Ἂν ὁ καθένας σκεφτόταν, ἀντίθετα,
ὅτι κάτι μπορεῖ νὰ γίνει, κάτι θὰ γινόταν. Ξεκινώντας μὲ τὸν ἑαυτό μας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

«Τὸ πρωὶ τῆς 16ης Δεκεμβρίου, ὁ Οἰκ. Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δέχθηκε στὸ Φανάρι
τὸν νέο ἐπίσκοπο τοῦ Ἀποστολικοῦ Βικαριάτου Κωνσταντινουπόλεως Σεβασμιώτατο Ruben
Tierrablanca Gonzalez, καὶ τὸν

Γρατιανουπόλεως Δημήτριο, τέως Ἀποστολικὸ Ἔξαρχο τῶν
Ἑλληνορρύθμων Ἑλλάδος, οἱ
ὁποῖοι εὐχήθηκαν στὸν Παναγιώτατο ὑγεία καὶ μακροημέρευση γιὰ τὰ 25 χρόνια τῆς πατριαρχικῆς του διακονίας, καὶ
πρὸς τοὺς ὁποίους προσέφερε
τὸ ἀναμνηστικὸ μετάλλιο τῆς
ἐπετείου. Ὁ Πατριάρχης τοὺς
κάλεσε καὶ στὴν πατριαρχικὴ
τράπεζα. Ὁ νέος Ἀποστολικὸς
Βικάριος εἶναι καὶ Ἀποστολικὸς
Τοποτηρητὴς τῶν Ἑλληνορρύθμων Καθολικῶν Κωνσταντινούπολης, οἱ ὁποῖοι σήμερα ἀριθμοῦν ἀρκετὲς δεκάδες Ἑλλη-

νορρύθμων μεταναστῶν ἀπὸ
τὴν Οὐκρανία καὶ τὰ Σλαβικὰ
κράτη...».

Πρόκειται περὶ ἀγαθῆς φιλοξενίας; Ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο
εἶναι μάλιστα καὶ ἐπικεφαλῆς
ἐκείνων ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὴν
Οὐκρανίαν, μίαν χώραν εἰς
τὴν ὁποίαν ὑποφέρει ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν Οὐνίαν δι’
ὅσους γνωρίζουν τὴν κατάστασιν. Χωρεῖ εἰς κρίσιμα ζητήματα εὐγένεια; Ἔστω καὶ
ἀπὸ ἠθικὴ ἀναστολὴν δὲν θὰ
ἔπρεπε νὰ τοὺς δεχθῆ. Τί
εἶναι ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἀξιολο-

γεῖ ὑπεράνω τοῦ πολέμου;

Διατί ὁ Πατριάρχης τονίζει
τὴν «τριαδικὴν ἀγάπην»;
Ὁ Πατριάρχης μετὰ ἀπὸ
πρόσκλησιν ἐπεσκέφθη τὸν
παρελθόντα Δεκέμβριον τὸ
Μπάρι κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου καὶ ἐξεφώνησε διάλεξιν. Εἰς τὴν διάλεξιν
αὐτὴν ἀντὶ τῆς δογματικῆς
ἀκριβείας
προετάχθη
ἡ
γνωστὴ ψευδοθεολογία τῆς
ἀγαπολογίας: Ἡ ἀγάπη δὲν
εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός, ἀλλὰ ἀνθρώπινον

Πρόσωπον καὶ φύσις κατὰ τοὺς Πατέρας
καὶ «μεταπατερικοὺς» θεολόγους
1ον

Πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια
ἐμφανίζεται στὴν Εὐρώπη καὶ
στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ μεταπατερικοὺς «θεολόγους» ἡ «θεολογία»
τοῦ προσώπου. Ὅτι δηλαδὴ τάχα τὸ πρόσωπο εἶναι ἡ ὑπέρτατη ἀλήθεια τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ
ὅτι τάχα μόνο αὐτὸ εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο.
Ὄχι μόνο ἡ εἰκόνα ἀλλὰ καὶ τὸ
καθ’ ὁμοίωση. Πῶς ὅμως ὁρίζεται ; Τὸ πρόσωπο ὁρίζεται σὰν
σχέση ἑνὸς ἐγὼ μὲ ἕνα ἐσύ.
Ἐτυμολογικὰ γιὰ τοὺς «μεταπατερικοὺς» θεολόγους τὸ πρόσωπο βγαίνει ἀπὸ τὸ πρὸς καὶ
ὄψιν. Δηλαδὴ εἶναι ἕνα ἐγὼ ποὺ
βρίσκεται μπροστὰ στὴν ὄψη
ἑνὸς ἐσὺ καὶ σὲ σχέση μαζί του.
Ἂν δὲν ὑπάρχει ἡ σχέση δὲν θὰ
μπορέσουμε ποτὲ νὰ ὁρίσουμε
ἕνα πρόσωπο. Ἡ σχέση τοῦ ἐγὼ
μὲ τὸ ἐσὺ δημιουργεῖ τὴν κοινωνία τῶν προσώπων ποὺ σχετίζονται συνεχῶς μεταξύ τους καὶ
αὐτοκαθορίζονται. Ἡ κοινωνία
τῶν προσώπων, δηλαδὴ τῶν
ἑτεροτήτων, χρειάζεται καὶ τὴν
κοινωνία μὲ τὸν πρῶτον. Ἄνευ
αὐτῆς τῆς κοινωνίας μὲ τὸν
πρῶτον δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ
νὰ ὑπάρξει ἑνότης. Τὸ πρόσωπο
ὁριζόμενο κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον, ἀπὸ τοὺς “μεταπατερικοὺς
θεολόγους», πασχίζει δῆθεν νὰ
ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς φύσεως ποὺ τὸ καταδυναστεύει καὶ τὸ κάνει νὰ
ἐμφανίζεται σὰν ἄτομο. Δηλαδὴ
σὰν μία μονάδα κλεισμένη στὸν
ἑαυτό της, ἀδύναμη νὰ κοινωνή-

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Δρ. Θεολογίας

σει μὲ τοὺς ἄλλους. Πρωτεργάτες αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος ἦταν
οἱ «παρισινοὶ θεολόγοι» τοῦ ἁγίου Σεργίου, μετὰ τοῦ κυρίου
Γιανναρᾶ, τοῦ κυρίου Ζηζιούλα,

Ὁ Σεβ. Περγάμου φιλεῖ τὴν χεῖραν τοῦ κ. Φραγκίσκου

ἀκόμα λαϊκοῦ καὶ μετέπειτα ἐπισκόπου Περγάμου καὶ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης. Οἱ “παρισινοὶ μεταπατερικοὶ θεολόγοι» ἰσχυρίζονται
ὅτι τὸν ὁρισμὸ τοῦ προσώπου
ὡς σχέσεως τοῦ ἐγὼ μὲ τὸ ἐσύ,
ποὺ καθιστᾶ τὸ εἶναι καθ’ ἑαυτὸ
καὶ ὑπερβαίνει τὴν δῆθεν ἀναγκαιότητα τῆς φύσεως, τὸν ὀφείλουμε στοὺς Καππαδόκες καὶ

Ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας
εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ Ἑλλήνων

Γράφει ὁ κ. Φιλόλαος Δημ. Δημητρίου, Δρ Νομικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν,
Μεταπτ. τοῦ King’s College London University I.B.A.- AAA- FCIARB
3ον - Τελευταῖον
Ε. Παραθρησκευτικαὶ
ὁμάδες καὶ αἱρετικαὶ
ὀργανώσεις

Στὸν ἡμερήσιο καὶ τὸν περιοδικὸ τύπο δημοσιεύθηκαν πρὸ
καιροῦ τὰ πορίσματα μιᾶς ἔρευνας, ποὺ ἔγινε σχετικὰ μὲ τὴν
δράση ὁμάδων παραθρησκευτικῶν καὶ αἱρετικῶν παραφυάδων στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο. Σὲ
450 ἀνεβάζουν τὶς ὁμάδες
αὐτές, ποὺ εἶναι ἀσυμβίβαστες

στοὺς μετέπειτα Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, χωρὶς βέβαια νὰ
ἀναφέρουν χωρία τῶν Καππαδοκῶν ποὺ νὰ ἰσχυρίζονται τὰ
λεγόμενά τους. Στὴν πραγματι-

μὲ τὴν Χριστιανικὴ Πίστη καὶ
τὴν πολεμοῦν. Οἱ ὀργανώσεις
αὐτές, ἑτερόκλητες καὶ ἐν πολλοῖς ἀσύνδετες μεταξύ τους,
ἔχουν ἕνα κοινὸ στόχο: Νὰ
πλήξουν τὴν Ὀρθοδοξία! Ὄχι
μόνον μὲ τὸν ἀθέμιτο προσηλυτισμὸ ἀφελῶν καὶ ἀδυνάτων.
Ἀλλά, ἀπὸ μερικὲς ἐξ αὐτῶν,
καὶ μὲ ἐνέργειες καὶ πράξεις καθαρὰ παράνομες καὶ ἀξιόποινες. Τὸ πόσο καλὰ ὀργανωμένες εἶναι οἱ τελευταῖες διαπιστώνεται ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις

κότητα ὅμως αὐτὸν τὸν ὁρισμὸ
τὸν δίνει ὁ Αὐγουστῖνος καὶ οἱ
σχολαστικοί, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω. Καὶ σ’ αὐτὸν τὸν ὁρισμὸ
τοῦ προσώπου παρμένο ἀπὸ
τὸν Αὐγουστῖνο, στηρίζονται
ὅλες οἱ ἀποκλίσεις τῶν παπικῶν
ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξο πίστη, ὅπως
γιὰ παράδειγμα τὸ filioque, τὸ
πρωτεῖο τοῦ πάπα, (τὸ ὁποῖο
εἶναι προσωπικὸ) καὶ ἄλλες. Βέποὺ ἔφεραν στὸ φῶς οἱ ἀξιέπαινες, σύντονες καὶ μεθοδικὲς
ἔρευνες καὶ ἀνακρίσεις τοῦ τότε
Εἰσαγγελέως Πρωτοδικῶν κ.
Ἀγγελῆ. Κατὰ καὶ μετὰ τὴν κατάσχεση ποὺ ἔγινε στὸ ἀρχεῖο
τοῦ Κέντρου Ἐφηρμοσμένης
Φιλοσοφίας Ἑλλάδος (τοῦ γνωστοῦ ΚΕΦΕ ἢ Σαϊεντολογίας,
ὅπως κοινῶς λέγεται), ἀποκαλύφθηκε πὼς κάτω ἀπὸ τὴν
ἐπιφανειακὴ εἰκόνα τῆς παραθρησκευτικῆς αὐτῆς ὀργανώσεως, μὲ τὴν προσωπολατρικὴ
πειθαρχία, (μέχρις ἀθετήσεως
καὶ αὐτῶν τῶν γονέων), κρυβόταν ὁλόκληρο δίκτυο παρακολουθήσεως πολιτικῶν, ἱεραρχῶν, δημοσιογράφων, διανοουμένων εἰδικῆς κατηγορίας
καὶ ἄλλων προσωπικοτήτων
τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Προδήλως τὰ χρήσιμα αὐτὰ στοιχεῖα δὲν συγκεντρώνονταν
...ἀπὸ χόμπυ, ὅπως π.χ. τὰ

βαια οὔτε ὁ Αὐγουστῖνος οὔτε οἱ
σχολαστικοὶ θεολόγοι ποὺ χρησιμοποίησαν τὸν ὁρισμὸ τοῦ
προσώπου ὡς σχέσεως τοῦ ἐγὼ
μὲ τὸ ἐσὺ φαντάστηκαν ποτὲ ὅτι
τὸ πρόσωπο θὰ ἔχει πρόβλημα
μὲ τὴν φύση του καὶ θὰ θελήσει
δι’ αὐτῆς τῆς σχέσεως νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ αὐτή. Αὐτὸ
ὅμως ἐπιχειρήθηκε μόνο ἀπὸ
τοὺς προαναφερθέντες “παρισινοὺς θεολόγους», οἱ ὁποῖοι βέβαια ἤθελαν κάπου νὰ διαχωριστοῦν ἀπὸ τὸν Αὐγουστῖνο, καὶ
νὰ θολώσουν κάπως τὰ νερά,
εἰσάγοντας τὸν γνωστικισμὸ
στὴν ὀρθόδοξη παράδοση
καθὼς καὶ τὴν μοντέρνα φιλοσοφία τοῦ ὑπαρξισμοῦ.
Οἱ γνωστικοὶ θεωροῦσαν τὴν
φύση κακή. Ὁ ἄνθρωπος ἂν θὰ
ἤθελε νὰ σωθεῖ θὰ ἔπρεπε νὰ
ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν φύση
του. Ἡ φύση εἰδικὰ τὸ ὑλικὸ
αὐτῆς στοιχεῖο ἦταν κάτι τὸ κατώτερο καὶ ὁ ὑλικὸς ἄνθρωπος
εἶναι ὁ ἁμαρτωλός, γιατί ἡ ἁμαρτία ἀνῆκε ἀποκλειστικὰ στὴν φύση. Δηλαδὴ οἱ γνωστικοὶ διαχώριζαν τὴν «ὕλη», ἡ ὁποία ἦταν
κακὴ καὶ ἀπόλυτα ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ τὸ
«πνεῦμα», τὸ ὁποῖο θεωροῦνταν
ἀγαθὸ καὶ προσκείμενο στὸ θεῖο.
Ὁ φυσικὸς κόσμος, ὡς ὑλικὴ ἐπικράτεια, θεωροῦνταν κακός.
Ἀπὸ τὸ γνωστικὸ λοιπὸν στοιχεῖο οἱ προαναφερθέντες μεταπατερικοί, παρισινοὶ θεολόγοι
παίρνουν τὴν ἐχθρότητα γιὰ τὴν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

γραμματόσημα.
Ἔχει γίνει γνωστὸ ὅτι ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ἔχει διασυνδέσεις
μὲ μηχανισμοὺς στὰ θεσμικὰ
ὄργανα τῶν ΗΠΑ, καὶ σὲ κέντρα ἀποφάσεων ἐκεῖ καὶ στὴν
Εὐρώπη. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ
μεγάλες χῶρες τῆς Εὐρώπης
(Γαλλία, Γερμανία κ.ἄ.) ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ἔχει δικασθεῖ καὶ καταδικασθεῖ τελεσιδίκως πολλὲς
φορές. Ἀπὸ παράγοντες δὲ τῆς
Ἐκκλησίας μας πιστεύεται πὼς
ἡ ὀργάνωση αὐτὴ μὲ τὴν πολιτική της καὶ τοὺς ἀνθρώπους
της (ξένους πράκτορες καὶ
Ἕλληνες) ἀσκεῖ πιέσεις ἤ τουλάχιστον ἀποφασιστικὰ ἐπηρεάζει τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνηση
στὴ σκληρὴ στάση της ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία.
Τοῦτο ἀποδεικνύεται ἀληθὲς
καὶ ἀπὸ τὴν “ἐκδίκηση” τῶν Σαϊεντολόγων! Μὲ τὶς διασυνδέσεις των στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο

μέσον, ποὺ ὁδηγεῖ διὰ τοῦ
διαλόγου εἰς τὴν ἑνότητα!
Ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς Οὐνίτας;
Δι’ αὐτὸ ἤρχισεν ὁ «διάλογος
τῆς ἀγάπης»; Παραθέτομεν
εἰς κρίσιν κάθε πιστοῦ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ
Πατριάρχου, ὅπως τὸν κατέγραψεν εἰς ἄρθρον του ὁ κ.
Stefania Falasca διὰ τὴν ἐφημερίδα lastampa.it τῆς 5ης
Δεκεμβρίου 2016 (εἰς μετάφρασιν):

«Ἡ οἰκουμενικὴ σημασία τῆς
ἐπίσκεψης Βαρθολομαίου ὑπογραμμίζεται ἀπὸ τὴν πεποίθηση

ὅτι κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία πρέπει νὰ δεσμευτεῖ στὸν Οἰκουμενισμό... Ἡ «οὐσιαστικὴ ἀναγνώριση», τῆς μητρόπολης τοῦ
Μπάρι πρὸς τὸν Βαρθολομαῖο,
ἐπαναλήφθηκε στὸ μήνυμα τοῦ
Φραγκίσκου
ὡς
«ἔνδειξη
εὐγνωμοσύνης γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του στὴν προώθηση ὅλο
καὶ στενώτερης κοινωνίας μεταξὺ ὅλων τῶν ἀκολούθων τοῦ
Χριστοῦ». Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασε τὴν ἱκανοποίησή του γι’
αὐτὸ τὸ σημάδι ὡς «προφητικό
τῆς ἑνότητας ὅλων τῶν Ἁγίων
Ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ», ὑποΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«Ἔμφυλες ταυτότητες»:
Ἀποδόμησις καὶ ὑποκρισία

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου,
Δρ Θ. ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μ. Σερβίων καὶ Κοζάνης

Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν ὑλοποίηση στὸ Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέρωσης καὶ Εὐαισθητοποίησης σὲ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ - Ἐξαρτήσεων καὶ Ἐμφύλων Ταυτοτήτων προκάλεσε πανελλήνιο σάλο γιὰ τὸν τρίτο ἄξονά
της, τὸν σχετικὸ μὲ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες», ἀφοῦ θεωρήθηκε
ἐπιχείρηση ἀποδόμησης τῆς ὀντολογικῆς ὑπόστασης τοῦ ἀνθρώπου. Στὴ συνέχεια ἡ προσπάθεια νὰ γίνουν διευκρινίσεις γιὰ τὸ
συγκεκριμένο ζήτημα ἀποκάλυψε τὴν ὑποκρισία, μὲ τὴν ὁποία οἱ
ὑπεύθυνοι διαχειρίζονται καὶ προωθοῦν ἐξουσιαστικὰ καὶ καταναγκαστικὰ τὴν ἐπιβολὴ ἀντιλήψεων, ὄχι μόνο ἀντιθέτων πρὸς τὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ καὶ ἀστήρικτων ἐπιστημονικά.
Παραθέτω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς διευκρινιστικὲς δηλώσεις τοῦ
Ὑπουργοῦ Παιδείας, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου: «Τώρα τὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο κατὰ κάποιον τρόπο ἔχει παρεξηγηθεῖ, δὲν ἰσχύει. Στὰ
σχολεῖα θέλουμε νὰ συζητηθοῦν οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὰ ἀγόρια καὶ
τὰ κορίτσια, στοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες, ἡ ἰσότητα τῶν φύλων».
Μὲ τὴν πρώτη ἀνάγνωση τῶν παραπάνω δηλώσεων ἀναπηδοῦν
μέσα μας αὐθόρμητα κάποια ἐρωτήματα: Ποιὸ εἶναι τὸ ζήτημα, τὸ
ὁποῖο «ἔχει κάπως παρεξηγηθεῖ»; Τὸ ὅτι ἡ ἐγκύκλιος στὸν τρίτο
ἄξονα θεματολογίας ἀναφέρεται ἁπλῶς καὶ μόνον στὶς σχέσεις
ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν καὶ στὴν ἰσότητα τῶν
φύλων, ἐνῷ οἱ ἐπικριτές της φαντάζονται καὶ ἀναφορὰ στὴν ἀποΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Οἱ ἐκτὸς Ἐκκλησίας ἄνθρωποι

Ο

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ καὶ ἄξιος κληρικὸς σχεδὸν καθημερινὰ διαπιστώνει ὅτι τὸ ποίμνιό του δὲν βρίσκεται στὴν κατάσταση
ποὺ θὰ ἔπρεπε καὶ ὁ ἴδιος ἐπιθυμεῖ. Οἱ περισσότεροι ἐνορίτες του εἶναι ἀποσυνδεδεμένοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ μόνο ἀπὸ
κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις τὴν ἐπισκέπτονται. Δηλώνουν, ὅμως,
ὅτι εἶναι χριστιανοί, χωρὶς βέβαια νὰ αἰσθάνονται τὶς ὑποχρεώσεις τους καὶ νὰ τηροῦν τὶς ἐντολές. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν ἔχουν
εὐαισθησία καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ ἱερέα τους τοὺς ἀφήνει ἀδιάφορους. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὶς περιπτώσεις ποὺ ὁ ἱερέας τους
εἶναι ἐνάρετος καὶ ἐπιτελεῖ τὰ καθήκοντά του μὲ φόβο Θεοῦ. Πρό-

ὁ “τολμήσας” νὰ τὰ βάλη μαζί
τους τίμιος καὶ εὐσυνείδητος
Εἰσαγγελέας..μετατέθηκε ἀπὸ
τὴν Ἀθήνα καὶ φυσικὰ ὁ Φάκελλος ‘‘Σαϊεντολογία” ἐπῆγε σὲ
ἄλλα...χέρια!
Ὄχι μόνον αὐτό. Ἀλλὰ ἀκόμη, φανεροὶ καὶ φανατικοὶ ὑποστηρικτὲς τῆς ὀργανώσεως
αὐτῆς ἔγιναν ἐξωκοινοβουλευτικοὶ ὑπουργοὶ ...κυβερνήσεως,
γιὰ ὁρισμένους σκοπούς, ὅπως
εἴδαμε παραπάνω!
Ὅπως ἐλέχθη, οἱ ἀντιχριστιανικὲς καὶ ἀντορθόδοξες ὀργανώσεις καὶ ὁμάδες ποὺ δροῦν
εἰς τὴν Πατρίδα μας ἀνεξέλγκτα
εἶναι ἑκατοντάδες. Πολλὲς
ἔρχονται ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό,
ἔχουν ὅμως καταφέρει νὰ παρασύρουν συμπατριῶτες μας
στὰ δίκτυά τους, ἀρκετοὺς δὲ
ἔχουν ἀναδείξει στελέχη τους
καὶ σκληροὺς πολεμίους τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι πολὺ
ἐπικίνδυνες, ὅπως ὁ σατανισμός, καὶ ἔχουν θυσιασθεῖ στὸν
βωμὸ τῶν ἀνοήτων δοξασιῶν
τους πολλὲς ἀνθρώπινες ζωές.
Στὴν Πατρίδα μας εἴχαμε πρὶν
λίγα χρόνια ἀλλὰ καὶ ἐφέτος τὸ
καλοκαίρι στὴν Γλυφάδα τὰ
πρῶτα θύματα τῶν σατανιστῶν!..Αὐτοὶ ποὺ “κόπτονται”
γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν...μειονοτήτων καὶ ἐπιζητοῦν τὴν κατάργηση τῆς διώξεως τοῦ προσηλυτισμοῦ,
συνειδητοποιοῦν
ἆραγε τοὺς κινδύνους αὐτούς;
Σκέπτονται τὰ ἑλληνόπουλα καὶ
τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου;
Εἶναι πολλὰ ποὺ θὰ ἠμποροῦσαν νὰ λεχθοῦν γιὰ κάθε μιὰ
ἀπὸ τὶς ὀργανωμένες δυνάμεις
καὶ ὁμάδες ποὺ πολεμοῦν τὴν
Χριστιανικὴ Πίστη καὶ Ἐκκλησία,
ἀλλὰ ὁ χῶρος εἶναι συνεσταλμένος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

