Αποποιούμεθα την προστατευτική χάρη της Παναγίας;
Όταν μάλιστα επικρατεί χάλια κατάσταση μέσα και έξω από τη χώρα;
+ Και η πρώτη καρπαζιά με τη μόλυνση του Σαρωνικού ήρθε!

«∆εν υπάρχει κρυφό που να μην φανερωθεί»! (Μαρ. 4:22).
Μετά τη φανερή απαξίωση της πολιτικής ζωής, με τη βυθιζόμενη οικονομία από τα
επαίσχυντα Μνημόνια, τα σκανδαλώδη ξεπουλήματα κρατικής περιουσίας και την καταχρέωση
του Ελληνικού κράτους για πολλές δεκαετίες, έχομε και την φανέρωση της πνευματικής
σήψης στη δημόσια ζωή με πρόσφατα παραδείγματα αυτά:
1. Του προέδρου της Βουλής Ν. Βούτση: «Η μεταμνημονιακή Ελλάδα δεν μπορεί να
βασίζεται σε ατζέντα "Ελλάς Ελλήνων χριστιανών" ούτε "πατρίς, θρησκεία, οικογένεια"»!...1
Συνδύασε, έτσι, σε ένα πακέτο, οικονομική και πνευματική καταστροφή, σαν επιδίωξη του
"προοδευτικού χώρου" στον οποίο ανήκει...! Τόνισε μάλιστα ότι «οι παραδόσεις σε πολύ
μεγάλο βαθμό κρατούνται όσο τις κρατάει η εποχή τους», δηλ. η κατάργηση της Ελληνικής
οικονομίας ταιριάζει με τις καταργήσεις των παραδόσεών μας! Και:
2. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Ελένη Γιαννακοπούλου, φέρεται να πέταξε στα σκουπίδια την εικόνα
της Παναγίας το ∆εκαπενταύγουστο (!), και να «υποχρέωσε τους υπαλλήλους να
βγάλουν θρησκευτικές εικόνες από τα γραφεία τους, αλλά και τα σταυρουδάκια από τον
λαιμό τους που φορούσαν»! Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της
Αθήνας.2
Ο αντιπρόεδρος της Βουλής ∆ημήτρης Καμμένος (ΑΝΕΛ) αντέδρασε εύστοχα, από
πολιτικής σκοπιάς (που είναι και η αρμοδιότητά του): «Η θρησκευτική ελευθερία, είναι
συνταγματικά κατοχυρωμένη σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος και δεν πρέπει
να υφίσταται μονόπλευρα. Είναι αυτονόητο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να απαιτεί από
κανέναν εργαζόμενο να προβεί στην αφαίρεση θρησκευτικών συμβόλων τα οποία δίνουν πνοή
και δύναμη στη θρησκεία αφού δια μέσω αυτών καθίσταται δυνατή η επαφή των πιστών με το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μιας θρησκείας» εξηγεί ο κ. Καμμένος και συνεχίζει: «η
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζεται συνταγματικά ως η «επικρατούσα
θρησκεία» του ελληνικού κράτους, σύμφωνα άλλωστε και με το άρθρο 3 του Συντάγματος,
ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 199 του Ποινικού Κώδικα όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει
με οποιονδήποτε τρόπο την Ορθοδοξία τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών».3
Στο ερώτημα επιστολής του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου (που επισυνάπτεται) αν οι
εργαζόμενοι «απαγορεύεται να φέρουν θρησκευτικά σύμβολα της Ανατολικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας του Χριστού ή να έχουν ιερές εικόνες πάνω στο γραφείο εργασίας τους»; το
υπουργείο απαντά: «Για το ΥΠΠΕΘ δεν τίθεται θέμα απάντησης στο ερώτημα αν
εργαζόμενοι "απαγορεύεται να φέρουν θρησκευτικά σύμβολα". Το ερώτημα είναι περιττό
δεδομένων των διατάξεων της πολιτείας περί θρησκευτικής ελευθερίας αλλά και του
σεβασμού των θρησκευτικών πεποιθήσεων που το ΥΠΠΕΘ έμπρακτα και σταθερά
υπηρετεί».4
Όμως δεν είναι απλό σύμβολο η εικόνα της Παναγίας. Γιατί δεν εικονίζει κάτι μάταιο,
προσωρινό, φθαρτό, και ανίσχυρο, αλλά Αυτήν που ζει στην αιωνιότητα, όχι μόνο με αθάνατη
1
2
3
4

http://www.protothema.gr/politics/article/704230/pliges-anoigei-i-kodra-kammenou-voutsi-gia-tin-orthodoxia-/
http://www.vimaorthodoxias.gr/nea/erevna-gia-kathyvrisi-thriskevmatos-eis-varos-tis-epikefalis-tou-eoppep/
www.vimaorthodoxias.gr/nea/antidraseis-gia-tis-katangelies-oti-stelechos-tou-syriza-petaxe-eikona-tis-panagias/
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ψυχή, αλλά και αθάνατο σώμα και είναι ανώτερη από όλες τις αγγελικές τάξεις και από κάθε
άλλο άγιο, επειδή για την τελεία καθαρότητα ψυχής και σώματος αξιώθηκε να γεννήσει τον ίδιο
τον Θεό Λόγο, ο οποίος «είπε και εγένετο» (Γένεση) το Σύμπαν. Γι' αυτό ονομάζεται και
Υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτή την εγγύτητά της προς τον Υιό της και Υιό του Θεού έχει τη
δύναμη να σώζει όποιον αγωνίζεται και την επικαλείται: «οίδα (γνωρίζω) γαρ οίδα Παρθένε,
πάντα όσα βούλει (θέλεις) και δύνασαι». (Θεοτοκίον).5
Πολλές είναι και οι εικόνες της Θεοτόκου, ανάλογα με τη
γιορτή της και τη βοήθεια που θαυματουργικά προσφέρει.
Υπολογίζεται πως ο ευεργετημένος από Αυτήν λαός έχει δώσει
στην Παναγία 500 και περισσότερα ονόματα!6
Επειδή η Παναγία γνωρίζει τις σκέψεις και διαθέσεις των
ανθρώπων, προειδοποιεί συχνά τους πιστούς με σημάδια πάνω
στις εικόνες της. Το ίδιο βέβαια κάνουν και οι άγιοι.
Αριστερά εικόνα στην Ουκρανία που μάτωσε το 2015 λόγω
των εκεί φονικών γεγονότων τα τελευταία χρόνια.
Ανάλογα προειδοποίησε τους Αγιοταφίτες η Παναγία η
Υπάρχουσα το 2002,7 τους Ροδίτες ο άγιος Νεκτάριος8 κλπ.
Το πιο σημαντικό είναι ότι η Παναγία έχει σαν σπίτι της την
Ορθόδοξη Ελλάδα. Όμως δεν μπορεί να αλλάξει διά της βίας την
κακή γνώμη όσων δεν την επικαλούνται ή και την υβρίζουν και να τους σώσει από τις
δρομολογημένες ήδη συμφορές, λόγω της καταπάτησης των εντολών του Υιού της και την
υπερήφανη και αμετανόητη στάση τους.
Τα γεγονότα των προφητειών έχουν φθάσει σε κρίσιμο ήδη σημείο, τόσο εντός της χώρας,
όσο και εκτός. Η μεγαλύτερη τιμωρία των περιφρονητών της ευσεβείας θα είναι η
απομάκρυνση της χάρης του Θεού από αυτούς. Αυτό που διεθνώς παρατηρείται σαν
γενικευμένη εκδήλωση τρέλας, που σε ένα βαθμό υπάρχει και στην Ελλάδα, είναι στην
πραγματικότητα δαιμονισμός διαφόρων βαθμών, διότι όπου λείπει ο Θεός εκεί επεμβαίνει και
εγκαθίσταται ο διάβολος. ∆εν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση! Οι κακοπροαίρετοι εκλαμβάνουν
το διάστημα μετανοίας που προσφέρει ο Θεός σαν μια ευκαιρία για να διαπράξουν
περισσότερες παρανομίες, νομίζοντας ότι αυτό θα διαρκέσει αιώνια.
Είμαστε στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου σοκ για την ανθρωπότητα!
Οι Σάλπιγγες της Αποκάλυψης ηχούν, οι δύο πρώτοι παγκόσμιοι πόλεμοι έγιναν, και τώρα
μένει ο τρίτος και φοβερότερος. Σημάδι ότι είναι αναπόφευκτος, για τη διεστραμμένη νοοτροπία
που επικρατεί, θα είναι ένα πολύ ισχυρό ξαφνικό χτύπημα που θα ταράξει τον "Ευφράτη" δηλ.
την ευφρόσυνη ζωή των συγχρόνων καλοπερασάκηδων "πολιτισμένων" με χρήση πιθανότατα
και πυρηνικών όπλων. Αυτή η 2η προειδοποίηση της Αποκάλυψης είναι έτοιμη να εκραγεί με
πολλές αφορμές, όπως στη Μέση Ανατολή και τώρα τελευταία στη Βόρεια Κορέα.
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«Τὴν ταχεῖάν σου σκέπην καὶ τὴν ἀντίληψιν, καὶ τὸ ἔλεος δεῖξον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ τὰ κύματα Ἁγνὴ
καταπράϋνον, τῶν ματαίων λογισμῶν, καὶ τὴν πεσοῦσάν μου ψυχήν, ἀνάστησον Θεοτόκε· οἶδα γὰρ οἶδα Παρθένε,
ὡς πάντα ὅσα βούλει καὶ δύνασαι».
6
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Γράψαμε ήδη9 ότι διά της ανάδειξης του προέδρου Τραμπ δόθηκε μια μικρή παράταση
ειρήνης στην ανθρωπότητα, παρά το ότι αυτή δεν προβλέπεται να διαρκέσει πολύ, όπως
επισημαίνεται και από το όνομά του, που σημαίνει Σάλπιγγα και μάλιστα μεγάλη, αυτή του 3ου
παγκοσμίου πολέμου. Ήδη το στρατιωτικό κατεστημένο των ΗΠΑ απομάκρυνε τους Έλληνες
και άλλους φιλειρηνιστές από τη θέση συμβούλου του προέδρου Τραμπ και τους αντικατέστησε
με στρατηγούς!
Αλλεπάλληλες ειδήσεις μιλούν για μέτρα κατά των Ρωσικών διπλωματικών αποστολών
στην Αμερική. Έφθασαν να ετοιμάζουν και σε διπλωματικά απαραβίαστο κτίριο έρευνα: Το
Ρωσικό υπουργείο εξωτερικών αποκάλεσε τη σχεδιαζόμενη «επιθεώρηση» του ρωσικού
διπλωματικού κτιρίου στην Ουάσιγκτον «άνευ προηγουμένου επιθετική ενέργεια».
Το κλείσιμο έως τις 2 Σεπτεμβρίου του προξενείου και των κτιρίων στην Ουάσινγκτον και
στη Νέα Υόρκη που στεγάζουν τις ρωσικές εμπορικές αποστολές είναι το τελευταίο σε μια σειρά
ανταποδοτικών ενεργειών των δύο χωρών που έχουν ωθήσει τις σχέσεις τους σε ένα νέο
μεταψυχροπολεμικό χαμηλό. Χθες το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε επίσης πως οι
ειδικές υπηρεσίες των ΗΠΑ ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν έρευνες στο ρωσικό
προξενείο στο Σαν Φρανσίσκο. ∆ηλ. οι ΗΠΑ δεν τηρούν πλέον τα προσχήματα, παραβαίνουν
τους διεθνείς κανόνες, ετοιμαζόμενες προφανώς για μεγάλο χτύπημα στη Βόρεια Κορέα.
Ειδήσεις (3-9-2017): ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας Μάτις απειλεί με «μαζική στρατιωτική
απάντηση» την Β. Κορέα.10 «Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε
δοκιμή βόμβας υδρογόνου, η
οποία μπορεί να τοποθετηθεί
στην κεφαλή διηπειρωτικού
βαλλιστικού πυραύλου (ICBM),
όπως μετέδωσε το κρατικό
τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας».11
Την Κυριακή (3-9-17), ένας
σεισμός
μεγέθους
6,3
ταρακούνησε τη Βόρεια Κορέα
κοντά σε μια γνωστή περιοχή
πυρηνικών δοκιμών, την Punggyeri
στην
Βόρεια
Επαρχία
Hamgyeong, σύμφωνα με την
Κορεάτικη Μετεωρολογική ∆ιοίκηση (Korea Meteorological Administration, KMA), όπως ανέφερε
το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.12
«Ο Τραμπ συγκαλεί εκτάκτως την ομάδα εθνικής ασφαλείας» (3-9-2017).13 Το
κρυπτονόμισμα (Bitcoin) έχει εν τω μεταξύ διπλασιάσει την τιμή του μέσα σε λίγες μέρες.
Νεότερο: Μιλούν καθαρά πλέον για πυρηνικό κτύπημα οι Αμερικανοί: «Οι ΗΠΑ είναι
έτοιμες να χρησιμοποιήσουν «πυρηνικές δυνατότητες» για να υπερασπιστούν τον εαυτό
τους και τους συμμάχους τους από τη Β. Κορέα - Τραμπ».14
Η Αμερική ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τη Β. Κορέα για επίδειξη δύναμης εναντίον της,
9

https://www.imdleo.gr/diaf/2016/xrist_proeidop.pdf
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http://www.thepressroom.gr/diethni/i-voreia-korea-anakoinose-oti-ekane-pyriniki-dokimi
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https://www.rt.com/news/401861-pyongyang-tested-hydrogen-bomb/
13
http://www.protothema.gr/world/article/710437/o-trab-sugalei-ektaktos-tin-omada-ethnikis-asfaleias-/
14
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σκοτώνοντας 100άδες χιλιάδες, μια πολύ χειρότερη από την Χιροσίμα καταστροφή, και να
προωθήσει τα σχέδια της ελίτ για παγκόσμια κυβέρνηση... Συγχρόνως ο πάπας του Βατικανού
θα καλεί όλους στην Πανθρησκεία του...
Στην Ελλάδα, αν δεν βοηθήσει η Παναγία ώστε να μην μπούμε στον επερχόμενο νέο
παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και να είναι μικρές οι συνέπειες στη χώρα από παρεμφερή γεγονότα
εσωτερικών συγκρούσεων και αναρχίας, δεν ξέρομε ποιος θα μείνει ζωντανός...
Πάντως τώρα πλησιάζει όχι ο ίδιος ο 3ος Π. Πόλεμος αλλά μόνο μια προειδοποίησή του...
∆ιαβάστε περισσότερα στο «3 ΟΥΑΙ».15
+ + +

+ Και η πρώτη καρπαζιά με τη μόλυνση του Σαρωνικού ήρθε! ΤΥΧΑΙΑ Η ΒΥΘΙΣΗ
ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ;;
Στις 10-13 Σεπτεμβρίου μολύνθηκαν με πετρελαιοειδή οι παραλίες του Σαρωνικού όταν
βυθίστηκε το πλοίο με το όχι τυχαίο όνομα ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Στις 10 Σεπτεμβρίου / 28 Αυγούστου
για το Άγιον Όρος, γιορτάζεται η απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Κατά κάποιο τρόπο, αντί η Παναγία να μας ζώσει με τη χάρη της, άφησε το
σαπιοκάραβο με το σημαδιακό όνομα "Αγία Ζώνη 2" να μας ζώσει με τη ρύπανση!
Μήπως τώρα δεν είναι πολλοί οι Έλληνες, που ξεχασμένοι στα πνευματικά, θεωρούν
ασήμαντη τη χάρη της Θεοτόκου και την περιφρονούν; Η Αγία Ζώνη φυλάσσεται στο Αγιορείτικο
Μοναστήρι της Βατοπαιδίου και γιορτάζεται στις 31 Αυγούστου / 13 Σεπτεμβρίου. Τότε
κατάφεραν να σταματήσουν τη διαρροή του πετρελαίου στη θάλασσα, δηλ. τότε φάνηκε να
επεμβαίνει και στο ζήτημα αυτό η χάρη της.
Πρόσθετο μήνυμα:
Είναι και ένα σαφές μήνυμα ότι τα πετρέλαια, και μάλιστα τα υποθαλάσσια που
αντλούνται με βαθιές γεωτρήσεις, δεν θα μας "σώσουν", αλλά μάλλον θα κάνουν τη ζωή
αφόρητη από τη ρύπανση σε περίπτωση ατυχήματος, όπως αυτό του Κόλπου του Μεξικού,
που είναι και προειδοποίηση της Αποκάλυψης...
Όπως λέει ο άγιος Παΐσιος σε μια μαρτυρία του Ιερομονάχου Μακαρίου στο βιβλίο του
«Λόγοι σοφίας και χάριτος»: Εσείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύετε και καθαρίστε τους
(πνευματικούς) ρύπους. Μην σκάβετε τους βυθούς του ωκεανού!16
Σημειώστε ότι αν ο Θεός αποσύρει τη χάρη του για λίγο, οι πονηροί άνθρωποι
πανηγυρίζουν, γιατί το θεωρούν ευκαιρία για να διαπράξουν τα κακουργήματά τους!
ΠΡΟΣΟΧΗ για το χειρότερο: Πολλοί θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα, μάλιστα και από
μέσα! Τα πολιτικά κόμματα κατευθυνόμενα από ξένα συμφέροντα είναι έτοιμα γι' αυτό! Η χάρη
της Παναγίας συγκρατεί τα πράγματα... που όμως με το παραπάνω περιστατικό σαν
παράδειγμα φαίνεται ότι άρχισε να αποτραβιέται... όχι γιατί το θέλει η ίδια, αλλά γιατί δεν το
επιτρέπει ο Υιός της και Θεός να προσβάλλεται η μητέρα Του.
4 + (αναβάθμιση) 24 Σεπτεμβρίου 2017
Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης
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Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου προς τον
Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου:
15
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Πρός
Τόν Ἀξιότιμο
κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου
Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος (∆.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν σημερινή Της
Συνεδρία ἔλαβε γνώση τῶν ἀναφορῶν δύο ὑπαλλήλων τοῦ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οἱ ὁποῖες, κατόπιν
τῆς ἀρνητικῆς ἀντιδράσεως τῆς ∆ιευθύνουσας Συμβούλου, ζήτησαν ἀπό τό ∆ιοικητικό
Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ καί τό ἐποπτεῦον Ὑπουργεῖο σας νά τούς ἀπαντήσει, ἐάν
ἀπαγορεύεται νά φέρουν τά θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ ἤ νά ἔχουν ἱερές εἰκόνες ἐπάνω στό γραφεῖο ἐργασίας τους. Η ∆.Ι.Σ. ἀπεφάσισε τήν
ἀποστολή τῆς παρούσας, προκειμένου νά δηλώσει τήν λύπη καί διαμαρτυρία Της γιά τό
δυσάρεστο συμβάν σέ βάρος τῶν δικαιωμάτων ἐργαζομένων, πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας
μας. Προκαλοῦνται εὔλογες ἀπορίες: ἀπό τήν ἀπαγόρευση νά ὑποχρεωθεῖ κανείς νά
ἀποκαλύψει, παρά τή θέλησή του, τά θρησκευτικά του φρονήματα, θά φθάσουμε στήν
ἀντίστροφη ἀπαγόρευση τοῦ δικαιώματος νά καθιστᾷ ὁ καθένας ἐμφανές τό θρησκευτικό του
συναίσθημα στό δημόσιο χῶρο;
Ἡ διαμαρτυρία καί ἡ λύπη μας, ὡστόσο, δέν σημαίνει ὅτι θά παρασυρθοῦμε σέ ἐπίδειξη
ἐμπάθειας. Ἡ ἠθική διαφορά τοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας ἔγκειται στό ὅτι εὔχεται καί
προσεύχεται «ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς». Θεωροῦμε, γιά τόν λόγο αὐτόν,
ἀξιέπαινη καί χριστιανική τήν στάση τῶν θιγόμενων ἐργαζομένων, οἱ ὁποῖες δέν ζήτησαν τήν
ἄσκηση διώξεως κατά τῆς προϊσταμένης τους, εἰ μή μόνον νά ἀναγνωρισθεῖ ρητῶς ἀπό τόν
ἐργοδότη τους ἡ ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῆς θρησκευτικῆς πίστεώς τους στόν χῶρο ἐργασίας
τους. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κοινότητα κλήρου καί λαοῦ, συμπαρίσταται στό δίκαιο καί
δημοκρατικό αἴτημα τῶν ἐργαζομένων καί ἀναμένει τήν ἀπάντηση τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς καί
τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου. Θά ἀποτελοῦσε ὠφέλιμη ὑπηρεσία στόν τόπο, ἐάν τό Ὑπουργεῖο
σας μέ τήν παροῦσα εὐκαιρία ἀπεδείκνυε ὅτι εἶναι ἄξια προστασίας ἡ θρησκευτική ἐλευθερία γιά
ὅλους, τόσο γιά τήν πλειοψηφία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὅσο καί γιά τίς μειοψηφίες τῶν
ἑτεροδόξων, ἐτεροθρήσκων ἤ τῶν μή θρησκευόντων.
Θά ἐνθυμεῖσθε πώς τόν Μάιο τοῦ 2009 στό ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως ὅτι κατά τή διάρκεια
σωματικοῦ ἐλέγχου ἀπό ἀστυνομικό σέ μουσουλμάνο καταστράφηκαν σελίδες τοῦ Κορανίου,
πού εἶχε μαζί του ὁ ἐλεγχόμενος, εἶχαν προκληθεῖ βίαια ἐπεισόδια στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρίν
κἄν ἐξακριβωθοῦν οἱ συνθῆκες τοῦ περιστατικοῦ. Οἱ κρατικοί κανόνες λοιπόν, πού
προστατεύουν τήν κοινωνική εἰρήνη ἀπό τίς προσβολές τοῦ ἑνός τῆς θρησκευτικῆς πίστεως τοῦ
ἄλλου, ἔχουν παρόντα καί ἰσχύοντα λόγο ὑπάρξεως. Καί ἡ δική μας ἀνεκτική στάση ὡς
ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν ἀπαλλάσσει τήν Πολιτεία ἀπό τό λειτούργημά της νά παρεμβαίνει
καί νά προστατεύει.
Κλείνοντας θά μᾶς ἐπιτρέψετε μία διαπίστωση γιά τόν φανατισμό. Στήν Ἑλλάδα οἱ
ἀπόπειρες ἀπό πολιτικές τάσεις, ἀκτιβιστικές ἑνώσεις ἤ δημόσια πρόσωπα γιά τήν προβολή καί
ἀναγνωρισιμότητα τῆς ἀθεΐας συνήθως ἐξαντλοῦνται σέ μονοσήμαντη ἀντιπαράθεση μέ τήν
ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ἔλλειψη νηφαλιότητας, ἡ ἐπιθετικότητα, οἱ διακωμωδήσεις καί οἱ
προσβολές, πού ἐκδηλώνουν κατά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δίδουν τήν ἐντύπωση ὅτι
πρόκειται μᾶλλον γιά ἀπογοητευμένους χριστιανούς, παρά γιά συνειδητοποιημένους ἄθεους,
πού σέβονται τήν θρησκευτική πίστη τοῦ ἄλλου. Προκαλεῖ βεβαίως ἔκπληξη πῶς εἶναι δυνατόν
τόση ἐμμονή γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή νά
προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπό θρησκευτική ἀδιαφορία.
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Εἶναι καί αὐτή μία κατηγορία θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ μᾶλλον ἀπειλητικότερη γιά τήν
κοινωνική συνοχή ἀπό τήν ἀτομική θρησκοληψία. Τό φαινόμενο τοῦ ἐπιθετικοῦ
ἀντιχριστιανισμοῦ, πού διεκδικεῖ καί ἐπαίνους προοδευτικότητας, ἀξίζει προσοχῆς ἀπό
τό Ὑπουργεῖο σας, ἐπειδή ἀμφισβητεῖ τόν ἴσο σεβασμό τῶν δικαιωμάτων, μέ τό διχαστικό
ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πλειοψηφία εἶναι ἀπειλή γιά τίς μειοψηφίες καί, ἑπομένως, δέν ἀξίζει
προστασίας.
Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ σημασία τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων,
καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι στόν σχεδιασμό καί στίς ἀποφάσεις σας θά συνεξετάσετε τίς σχετικές
θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν εὐχή ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά
σᾶς ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας.
Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
www.dogma.gr/dialogos/paremvasi-kai-prostasia-gavroglou-zita-o-ieronymos-gia-ta-thriskeftika-symvola/70838/
Ολόκληρο το παρόν κείμενο: www.imdleo.gr/diaf/2017/Panagia-Korea.pdf
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