
«Αναλάβετε τ ν πανοπλίαν το  Θεο ».ὴ ῦ ῦ

Και πάλι …..ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

KAI ME TO ΔΑΚΤΥΛΟ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ….

ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ Νο 8

 «Θέλουμε να αγιάσουμε
και  δεν  μας  αφήνουν…»,
λέγει  η  σοφή  λαϊκή  παροι-
μία!  Κι’  εμείς  θέλουμε  να
ησυχάσουμε  και  να  κοι-
τάξουμε την καλλιέργεια του
είναί  μας  για  την  σωτηρία
της  ψυχής  μας,  ΑΛΛΑ ΔΕΝ
ΜΑΣ  ΑΦΗΝΟΥΝ!  Διάφορα
επώνυμα πρόσωπα, ήτοι Πο-
λιτικοί,  Πανεπιστημιακοί,
Δημοσιογράφοι, Εκπρόσωποι
των Κομμάτων με τις πράξεις
των, με τα λόγια των και με
τις  δηλώσεις  των  προδίδουν
την αμώμητον πίστιν μας  και παρά ταύτα ……παραμένουν ανενόχλητοι! 

Η κατάστασις αυτή, λοιπόν, διεγείρει την συνείδησίν μας και μας εξα-
ναγκάζει να διακόψουμε την σιωπήν μας και να υψώσουμε φωνήν διαμαρ-
τυρίας! Να πάρουμε δηλ. το  όπλο μας και να ρίψουμε μερικές βολές στον
αέρα, μήπως και ξυπνήσουν οι αρμόδιοι!  Γι’ αυτό και ξαναπαίρνουμε τα
πνευματικά μας  όπλα και ξαναρχίζουμε να ρίχνουμε ντουφεκιές στον αέρα!
Εάν  κάποιους  τούς  κτυπήσουν  και  τους  τραυματίσουν  οι  σφαίρες  μας
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ!  

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
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1. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΝ    ΠΕΤΡΟΝ,     

2. ΤΣΙΠΡΑΝ ΑΛΕΞΙΟΝ          καί  

3. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΟΝ  

Την αφορμήν μας έδωσε  η ιστορική Εφημερίδα των Αθηνών  ΕΣΤΙΑ,  η
οποία σήμερα στο πρωτοσέλιδο  άρθρο της δημοσιεύει τον ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ για
Πολιτικά Πρόσωπα και Σχήματα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ με τίτλο: 

Η αχίλλειος πτέρνα των Κομμάτων:
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ»

Ιδού η απόδειξις: 

Από το κομμάτι αυτό ξεχωρίζουμε την πρόταση: 

Και επίσης: 
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Συνεπώς αυτό, που θα μας απαχολήση σήμερα είναι η ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩ-
ΣΙΣ, δηλ. Η ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ, η οποία χαρακτηριζει σήμερα κάποιους από
τους Πολιτικούς Ηγήτορας, και τούς εξευτελίζει!  

1ον) Με τον ασεβέστατον  κ. Πέτρον  Τατσόπουλον ασχοληθήκαμε
εκτενώς στο Σημείωμά μας με τίτλον «ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ Νο 6», στις 15
Νοεμβρίου 2022. 

Ήταν η εποχή, που απετόλμησε να καθυβρίση την Αγίαν Ζώνην της Πα-
ναγίας μας, εν συνεχεία δε με πολύ ιταμόν τρόπον καθύβρισε και την αγίαν Ει-
κόνα της Θεομήτορος.  

Η ταπεινότης μας -αφού τον έλέγξαμε με λόγια σκληρά-  επισφραγίσαμε
το Σημείωμά μας με τά κάτωθι: 

«Ασεβέστατε Κύριε Τατσόπουλε,
Πολέμιε της Παναγίας μας,
Πολέμιε και των Αγίων της Εκκλησίας μας,
Υβριστά της αμωμήτου Ορθοδόξου ημών Πίστεως,
Τέκνον του Διαβόλου,
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Επιτρέψατέ μοι να σας είπω, ότι είσθε ένας άξεστος, αγράμμα-
τος και ανιστόρητος άνθρωπος! Και παρά ταύτα αποτολμάτε να έχε-
τε,  μάλιστα δε και να γνωστοποιείτε δημοσίως, τις πεπλανημμένες
απόψεις σας επί  λίαν σοβαρών ζητημάτων της αμωμήτου Πίστεως
ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών. 

Να σας υπενθυμίσω, ότι είσθε επί  πλέον και ένας ΑΠΟΤΥΧΗ-
ΜΕΝΟΣ  πολιτικός  άνδρας,  χωρίς  κομματικόν  προσανατολισμόν,
αφού αρχίσατε την πολιτικήν σας σταδιοδρομίαν από τον  ΣΥΡΙΖΑ,
εν συνεχεία ζητήσατε καταφύγιον στο ΠΟΤΑΜΙ και τελικά βρεθήκα-
τε στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όπου όμως ο Ελληνικός Λαός σας κατα-
ψήφισε, σας μαύρισε και σας αποδοκίμασε! 

Αντί όμως να συνετισθείτε και να αυτοσυγκεντρωθείτε, ώστε να
διορθώσετε τον εαυτόν σας και την πορεία σας, καταφεύγετε εις την
διαστρέβλωσιν  των  θρησκευτικών  αληθειών  και  εις  την  πολεμικήν
εναντίον της Εκκλησίας μας. 

Σας προσκαλώ, λοιπόν, και συγχρόνως σας ΠΡΟΚΑΛΩ, να μας
αποδείξετε το βάσιμο των ισχυρισμών σας, δηλ. ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕ-
ΤΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ, ότι   “η Αγία Ζώνη, που βρίσκεται
στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους είναι…. δημιούργημα του
15ου αιώνα, για να παραμυθιάζονται οι πιστοί!» και ότι

«… φθάσαμε να ακούμε  “για υποτιθέμενη ζώνη της Θεο-
τόκου, για ψέμα και απάτη στον Πειραιά”!!!!  

Μέχρι  αυτή  την  ώρα,  δυστυχώς,  ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΕΛΑΒΟ-
ΜΕΝ!  Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ της  Υπεραγίας  Θεοτόκου  παραμένει  ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ στις βλάσφημες θέσεις του! 

Σήμερα, λοιπόν, επιστρέφουμε στο πρόσωπο του κ. Τατσόπουλου, για να
σας φανερώσουμε ένα ακόμη στοιχείο του χαρακτήρος του, με το οποίον- δυστυ-
χώς- επιβεβαιώνεται και ο λόγος της Εφημερίδος ΕΣΤΙΑ, περί της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ,
η οποια κρατεί  ανάμεσα σε Πολιτικά Πρόσωπα.   Παρακαλω, θαυμάστε την
……ηθική συμπεριφορά του συγκεκριμένου αυτού Προσώπου. Η φωτογραφία,
την οποίαν σας προσφέρουμε, (και ζητούμε συγγνώμην διά την τολμηράν, την
άσεμνον  αυτήν  φωτογραφίαν)   προέρχεται  από  την  Εφημερίδα  «ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ» και φανερώνει ΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ……..ΕΥΑΙΣΘΗΣΑΝ, την ΑΝΑΙΣΧΥ-
ΝΤΙΑΝ θα ήθελα να γράψω, του κ. Τατσόπουλου!  
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Παρακαλώ, 
α) παρατηρήστε το φιλήδονο, το ερωτικό, βλέμμα του,
β) την άσεμονον στάσιν του, και 
γ) κρατήστε τον τίτλον: «ο εραστής της μισής Αθήνας»!!!!

και ακολούθως 
δ) βγάλτε τα συμπερασματά σας.  

********************

2ον) Με τον έτερον Καππαδόκην θα ασχοληθούμε τώρα, δηλ. με
τον τέως Πρωθυπουπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.

Καθώς, λοιπόν, πλησιάζουμε στις εκλογές ο κ. Τσίπρας, άν και πολέμιος
της Εκκλησίας, σήμερα αλλάζει πρόσωπον! Τα νέα μας τα παραχωρεί το Διαδί-
κτυον! Ιδού τί διαβάζουμε στις 14.12.2022:

  
Γέφυρες  με  τμήμα  της  Ιεραρχίας  ρίχνει ο Αλέξης  Τσίπρας στο

δρόμο προς τις εκλογές και στο πλαίσιο αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία η
συνάντησή του το πρωί της περασμένης Τρίτης με τον Μητροπολίτη
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Λαμίας Συμεών. Στο Επισκοπείο, ο πρώην Πρωθυπουργός συνάντησε
τον κ. Συμεών, από τους νέους Ιεράρχες με έντονη κοινωνική παρουσία,
υπό το …πνεύμα του παπά Ανυπόμονου και του Άρη Βελουχιώτη.

ΠΗΓΗ:  https://www.tovima.gr/2022/12/14/politics/oi-gefyres-tsipra-stin-ekklisia-kai-
o-aris-velouxiotis/

Εδώ βέβαια δεν ευθύνεται μόνον ο κ. Τσίπρας! Την μεγαλύτερη απογοήτευ-
ση στις ψυχές μας προκαλεί ένας από τούς νεωτέρους  Ιεράρχας, δηλ. ο Μητρο-
πολίτης, ο Οποίος υποδέχεαι τον τέως Πρωθυπουργόν εις το Επισκοπείον Του
και αντί να του ομιλήση διά την Μετάνοιαν, διά την Μητέρα Εκκλησί-
αν, διά τον Σωτήρα Χριστόν, του προσφέρει ως δώρον ένα Πίνακα με τον
……..Άρην τον Βελουχιώτην, τον Καπετάνιον του ΕΛΑΣ, τον Αρχηγόν των Συμ-
μοριτών!  Κύριε ελέησον ημάς! Κύριε σώσον τους ευσεβείς! 

Ας μη ξεχνάμε όμως, ότι λίγο παλαιότερα ο κ. Τσίπρας ηρνείτο να εισέλθη
εις τον Ναόν, να ανάψη το κεράκι του  και να προσκυνήση τις ιερές Εικόνες!
Ιδού, λοιπόν, και το σχετικό δημοσίευμα: 

Οταν ο Τσίπρας αρνιόταν να μπει σε Εκκλησία και δήλωνε άθεος [βίντεο].
Πηγή:"https://www.iefimerida.gr. 

«Η εποχή που ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε ότι δεν είναι θρησκευόμενος
και αρνούνταν να μπεί σε μία Εκκλησία να ανάψει ένα κεράκι είναι παρελ-
θόν... Ενα παρελθόν, που οι πολιτικοί του αντίπαλοι σχολιάζουν όχι μόνο,
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ότι τώρα θέλει να ξεχάσει, αλλά υπερβαίνει σε υποκρισία τον ίδιο του
τον εαυτό, ενόψει εκλογών.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει λίγο καιρό πρίν από τις εκλογές του
2015, στον δημοσιογράφο Μανώλη Κοττάκη, στην ΕΡΤ,  δήλωνε ότι δεν
είναι θρησκευόμενος και οτι δεν βρίσκει κάποιο νόημα να μπεί
στην Εκκλησία και σε κάθε περίπτωση όχι μπροστά στις κάμερες. Το βί-
ντεο ανήρτησε και μας θύμισε τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα η Ομάδα Αλή-
θειας.

Πηγή:https://www.iefimerida.gr/news/477082/otan-o-tsipras-
arniotan-na-mpei-se-ekklisia-kai-dilone-atheos-vinteo.

Και τώρα το επισφράγισμα  των καυστικών σχολίων μας. Ο κ. Τσίπρας κα-
τώρθωσε να παρουσιάση τον εαυτόν του ως ένα ΧΑΪΔΕΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ των κληρι-
κών μας! Δύο ιερείς τον μεταφέρουν πάνω σε μια πολυθρόνα Μ Ι Σ Ο -Κ Ο Ι Μ Ι 
Σ Μ Ε Ν Ο Ν ! Θαυμάστε τον!  
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ΠΗΓΗ: https://www.mononews.gr/first-top-stories/panikos-sta-social-media-tha-klete-apo-ta-gelia-tis-
ikones-protagonistoun-ompama-kammenos-tsipras

3ον) Ερχόμεθα τώρα και εις τον 3ον Καππαδόκην, τον  ασεβέστα-
τον  κ. Κυριάκον Μητσοτάκην, τον Α Φ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε -     Ν Ο Ν! 

         Δεν πρόκειται να γράψουμε πολλά δια το Πρόσωπον αυτό, καθ΄όσον καθη-
μερινώς οι Ημερήσιες Εφημερίδες τον καθυβρίζουν με το δικό τους τρόπο! Εμείς
σήμερα θα αναδείξουμε  τέσσερα στοιχεία από την Προσωπικότητα αυτού του
ανδρός.

 Το πρώτον, ότι ο κ. Μητσοτάκης θρησκευτικώς είναι εντελώς αστοιχεί  -  
ωτος  , αφού δεν γνωρίζει να διαβάζη ούτε  το ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ!…..  

       Ιδού και η απόδειξις:
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« Δεν ήξερε το Πάτερ ημών».

«Σάλος με τον Μητσοτάκη μέσα στην Εκκλη-
σία στο Φανάρι  που δεν ήξερε απ’  έξω το
Πάτερ ημών!!!!
13/03/2022 - 16:53μμ

Σαστισμένοι οι πιστοί στο Φανάρι που παρακολουθούσαν τη
Θεία Λειτουργία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου,  με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός, που αμέσως μετά την άφιξή του στην Κων-
σταντινούπολη μετέβη κατευθείαν στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου,
στο Φανάρι για την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία για την Κυριακή
της Ορθοδοξίας,  ήρθε σε δύσκολη όταν κλήθηκε να πει το
Πάτερ ημών».

ΠΗΓΗ:  https://www.olympia.gr/1470337/diethni/salos-me-ton-
mitsotaki-mesa-stin-ekklisia-sto-fanari-poy-den-ixere-apexo-to-p

 Το  δεύτερον στοιχείον είναι ότι μέσα εις τον Ναόν και μάλιστα κατά  
την ώραν της ιεράς ακολουθίας ΚΑΘΕΤΑΙ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΔΙ,  δηλ. κατα-
δεικνύει την ασέβειαν της ψυχής του!  Ιδού και η απόδειξις: 
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Καμαρώστε τον! 
 Το  τρίτον  στοιχείον είναι ότι αιφνιδίως κατά το τρέχον έτος ΚΑΤΗΡ  -  

ΓΗΣΕ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ως Εορτήν των Γραμ-
μάτων!!!!

ΠΗΓΗ: https://katanixi.gr/not-i-yp-paideias-ekdiokei-toys-treis-ierarches-apo-ta-scholeia/
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 Το  τέταρτον  στοιχείον είναι ότι  ΚΑΤΗΡΓΗΣΕ και τον …μηνιαίον τα  -  
κτικόν  εκκλησιασμόν των Μαθητών εις τα  Σχολεία! 

ΠΗΓΗ: https://www.noiazomai.gr/2017/08/neo-proedriko-sxoleia.html
*******************

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί μου Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί,

Σας προσκαλώ να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο της θρησκευτικής αδια-
φορίας. Η Ορθόδοξος Πίστις μας ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ!  Η Ηθική καταπατείται! Η Ορ-
θοδοξία μας δολοφονείται! Προσβάλλεται συνεχώς από μικρούς και μεγάλους!
Από Κληρικούς και Λαϊκούς! Από Πολιτικούς και Εκπαιδευτικους Παράγοντες!
Από την Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση!  «Διαφθορά, ακρίβεια και εύ-
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νοια σε ισχυρούς και πλουσίους… Διεφθαρμένοι  εναντίον ανικάνων!
…. Διαφθορά και ανικανότης…», είναι το χαρακτηριστικόν γνώρισμα της
εποχής μας διά να επαναλάβω τα λόγια της Εφημερίδος ΕΣΤΙΑ σήμερα! 

Πέραν όλων αυτών έχομεν επί πλέον  και τα εγκλήματα εκκλη-σιαστικών
Παραγόντων! Κάποιος Μητροπολίτης π.χ. του Νομού Αττικής διέταξε ΝΑ ΑΠΟ-
ΜΑΚΡΥΝΘΗ  Ο  ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΙΕΡΟΝ  ΒΗΜΑ  ΤΩΝ  ΙΕΡΩΝ
ΝΑΩΝ! Διότι,  όπως διατείνεται,  «αυτό είναι νεωτερισμός»!  Οι  πιστοί  της
Επισκοπής Του διαμαρτύρονται,  αλλ’  ο Μητροπολίτης ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΙ!   Ας μη
τρομάξετε, όμως, εάν σας  αποκαλύψω,  ότι και η Ιερά Σύνοδος, προς την
Οποίαν εμείς απευθυνθήκαμε, …. ένιψε τα χέρια Της! Ιδού και η απόδει-
ξις. Αντί να ασχοληθή και να  διερευνήση το ζήτημα, διεβίβασε την Διαμαρτυρί-
αν μας εις τον Μητροπολίτην! Δηλ. έρριψε την Αναφοράν μας εις τον κάλαθον
των αχρήστων!

Γι’ αυτό  και εμείς μέσα από την 
καρδιά μας φωνάζουμε: «ΚΥΡΙΕ ΣΩ-
ΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΥΣΕΒΕΙΣ»! Αμήν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον,  Κυριακή 5  Φεβρουαρίου
2023

ΣΗΜ. Εις την συνέχειαν παραθέτουμε
το  περιεχόμενον  της  από  23.01.2023
Αναφοράς μας προς την Ιεράν Σύνο-
δον,  προκειμένου να διαπιστώσουν οι
καλής προαιρέσεως πιστοί  άνθρωποι

το μέγεθος της Ηθικής Κρίσεως, η οποία  τώρα πλέον μαστίζει την Κοινωνίαν
μας.  

**************
Αίγιον, 23η  ανουαρίου 2023Ἰ

Μακαριώτατον 
ρχιεπίσκοπον θην ν καί πάσης λλάδος  κ.κ.  ΙΕΡΩΝΥΜΟΝἈ Ἀ ῶ Ἑ

Πρόεδρον τ ς Διαρκο ς  ερ ς Συνόδου τ ς κκλησίας τ ς λλάδοςῆ ῦ Ἱ ᾶ ῆ Ἐ ῆ Ἑ

Σελίς 12
/home/laptop/Λήψεις/No 8 - ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ .....ΑΣΤΕΡΕΣ.docx



 Ἰω. Γενναδίου, 14
   115 21 ΑΘΗΝΑΣ  

Μακαριώτατε, 

Θά μο  πιτρεψητε νά παναλάβω τό παράπονόν μου: πειτα πό τήνῦ ἐ ἐ Ἔ ἀ
πρός με ποστολήν το  π’ ριθμ. Πρωτ. 5391,5667/ 21.12.2022 ε τελιστικοἀ ῦ ὑ ἀ ὐ ῦ
διά τήν λαχιστότητά μου Συνοδικο  γγράφου ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΩ ΠΛΕΟΝ, τι ἐ ῦ ἐ ὅ ἡ

ερά Σύνοδος θά ποδώσ  τήν  δέουσαν προσοχήν ε ς τήν παρο σαν ναφο-Ἱ ἀ ῃ ἰ ῦ Ἀ
ράν μου!

Παρά τα τα, διά νά ρεμήσω τήν συνείδησιν μου, ποτολμ  καί πευθύῦ ἠ ἀ ῶ ἀ -
νομαι καί πάλιν πρό μ ς σήμερον, προκειμένου  νά θέσω π’ ψιν Σας Ὑ ᾶ ὑ ὄ «καινο-
τομίας»  καί « γκλήματα»ἤ ἐ  κκλησιαστικ ς φύσεως καί νά παρακαλέσω μ ςἐ ῆ Ὑ ᾶ
διά τά περαιτέρω.

Πρόκειται  διά μίαν νέργειαν το  γαπητο  μ ν ν Χριστ  δελφο ,ἐ ῦ ἀ ῦ ἡ ῖ ἐ ῷ Ἀ ῦ
το  Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ.κ. Γρηγορίου, πρός τόν πο ον μεταξύῦ Ὁ ῖ

λλων ε ς την πό  11ἄ ἰ ἀ ης.11.2022 πιστολήν  μας γράφομεν  τά ξ ς:  ἐ ἐ ἑ ῆ
...« νας  πιστός  χριστιανός  κ  τ ς  περιοχ ς  μας  ε χε  τήνἝ ἐ ῆ ῆ ἶ

ε καιρίαν νά παρευρεθ  προσφάτως ε ς τήν Θεόσωστον παρχίανὐ ῇ ἰ Ἐ
Σας καί νά κκλησιασθ   ε ς τόν ερόν Ναόν το  γ. Γεωργίου τοἐ ῇ ἰ Ἱ ῦ Ἁ ῦ
Περιστερίου.  κε , λοιπόν, παρετήρησεν, Ἐ ῖ τι λειπεν  Τίμιος Σταυὅ ἔ ὁ -
ρός  καί   σταυρωμένος  Λυτρωτής  μας  πό  τήν  καθιερωμένηνὁ Ἐ ἀ
θέσιν Του, πισθεν τ ς γίας Τριάδος.ὄ ῆ Ἁ  

Ε ρεθείς ν συνεχεί  ε ς τό φιλικόν περιβάλλον του κατά τήνὑ ἐ ᾳ ἰ
προσφοράν του καθιερωμένου καφέ έξέφρασε τήν πορίαν του διάἀ
τήν πουσίαν το  σταυρωμένου πό την καθιερωμένην θέσιν Του,ἀ ῦ Ἐ ἀ

πότε κατάπληκτος κουσε τήν ξ ς πληροφορίαν: ὁ ἤ ἑ ῆ
  «  σταυρωμένος χει φαιρεθ  πό τήν ως χθές καθιερωὉἘ ἔ ἀ ῆ ἀ ἕ -

μένην θέσιν κατόπιν ντολ ς το  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μαςἐ ῆ ῦ
κ.  Γρηγορίου!   Καί  δέν  πρόκειται  μόνον  διά  τόν  ερόν  Ναόν  μας!Ἱ
Πρόκειται περί μι ς γενικ ς ντολ ς το  Σεβ. Μητροπολίτου μας, νάᾶ ῆ ἐ ῆ ῦ

πομακρυνθ   Τίμιος Σταυρός πό τό ερόν Β μα λων των εἀ ῇ ὁ ἀ Ἱ ῆ ὅ Ἱ -
ρ ν Να ν τ ς Μητροπόλεώς μας»!ῶ ῶ ῆ

Γράφων  τα τα πρός τόν Σεβασμιώτατον ν Χριστ  δελφόν μας, παρ-ῦ ἐ ῷ Ἀ
εκάλεσα νά μ ς γνωρίσ  τάς πηγάς πί τ ν ποίων στηρίζεται  νατρεπτικήᾶ ῃ ἐ ῶ ὁ ἡ ἀ
α τη  διοικητική Του πόφασις, στε νά νημερωθ μεν. ὕ Ἀ ὥ ἐ ῶ

Δυστυχ ς, ντί λλης παντήσεως δέχθημεν να τηλεφώνημα κ μέρουςῶ ἀ ἄ ἀ ἐ ἕ ἐ
Του, ε ς τό πο ον μ ς προέβαλε ς πιχείρημα, τι  τοποθέτησις το  Εσταυἰ ὁ ῖ ᾶ ὡ ἐ ὅ ἡ ῦ -
ρωμένου πισθεν τ ς γίας Τραπέζης ε ς τ  ερόν Β μα ὄ ῆ Ἁ ἰ ὀ Ἱ ῆ ε ναι καινοτομία τ νἶ ῶ
100 τελευταίων τ νἐ ῶ  ,   διό καί δωσεν ντολήν νά φαιρεθ  κε θεν! «ἔ ἐ ἀ ῇ ἐ ῖ Μέχρι τοῦ
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τους 1900 δέν π ρχεν  σταυρωμένος ε ς τό ερόν Β μα»,  ἔ ὑ ῆ ὁ Ἐ ἰ Ἱ ῆ μ ς ε πεν πίᾶ ἶ ἐ
λέξει! 

Μέ α θορμητισμόν Το  πήντησα, τι καί τά κατόν τη συνιστο ν μίανὐ ῦ ἀ ὅ ἑ ἔ ῦ
παράδοσιν, τήν ποίαν δέν δυνάμεθα νά καταργ μεν α θαιρέτως ς τομα!ὁ ῶ ὐ ὡ ἄ
Καλόν ε ναι  νά πευθυνώμεθα πρός  τήν Διοικητικήν ρχήν τ ς  κκλησίας,ἶ ἀ Ἀ ῆ Ἐ

στε  ερά Σύνοδος νά  ποφασίζ  σχετικ ς  διά τά περαιτέρω.  ὥ ἡ Ἱ ἀ ῃ ῶ
******

Μακαριώτατε,
πευθυνόμεθα,  λοιπόν,  σήμερον  πρός  μ ς  καί  βαθυσεβάστως  παρα-Ἀ Ὑ ᾶ

καλο μεν,  πως διερευνήσητε τό ζήτημα καί  λάβητε τάς ναγκαίας ποφά-ῦ ὅ ἀ Ἀ
σεις,  ε τε πρός διόρθωσιν τυχόν καινοτομίας ε ς τούς ερούς Ναούς λοκλή-ρουἴ ἰ Ἱ ὁ
τ ς   λλάδος,  ῆ Ἑ δηλ.  πρός  φαίρεσιν  το  Τιμίου  Σταυρο  καί  το  σταυ-ἀ ῦ ῦ ῦ Ἐ
ρωμένου Λυτρωτο  μας κ του ερο  Βήματοςῦ ἐ Ἱ ῦ , ε τε πρός κύρωσιν τ ς α ταρἴ ἀ ῆ ὐ -
χικ ς ποφάσεως το  Σεβ. Περιστερίου καί, συνεπ ς, πρός διόρθωσιν το  «καιῆ Ἀ ῦ ῶ ῦ -
νοτόμου» καί «προοδευτικο »  δελφο  μας κ.κ. Γρηγορίου, το  καί Καθηγητοῦ Ἀ ῦ ῦ ῦ
τ ς Θεολογικ ς Σχολ ς το  Π. .  ῆ ὴ ῆ ῦ Ἀ

Μέ περισσήν γωνίαν θ  ναμένωμεν τάς  μετέρας σχετικάς ποφάσεις.ἀ ἀ ἀ Ὑ Ἀ
πί δέ τούτοις διατελο μεν  Ἐ ῦ

λάχιστος ν Χριστ  δελφός,Ἐ ἐ ῷ Ἀ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
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