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Ἅπαν τὸ Πλήρωµα τῆς καθ᾽ ἡµᾶς Ἐκκλησίας 

 

ΑΝΑ Κ Ο Ι ΝΩΣ Ι Σ  
 
Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, 

 
ατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους, οἱ µαθηταὶ παρέλαβαν ἀπὸ τὰ 
Σχολεῖα τους, γιὰ τὸ µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀντὶ βιβλίων, κάποια ἔντυπα 
τιτλοφορούµενα «φάκελοι µαθήµατος». Οἱ «φάκελοι» διαθέτουν τὰ κάτωθι χαρα-

κτηριστικά: 
            α) Δὲν ὑπάρχει συνοχή, ἀλλά πρόκειται γιὰ συρραφὴ διαφόρων κειµένων καὶ 
εἰκόνων, µὲ κύρια πηγὴ τὸ διαδίκτυο. Οὐσιαστικῶς εἶναι «πλίνθοι καὶ κέραµοι ἀτά-
κτως ἐριµµένοι».  
            β) Ὁ κάθε τέτοιος «φάκελος» εἶναι διανθισµένος µὲ ἐλάχιστες Ὀρθόδοξες Εἰκό-
νες, ἀλλὰ πολλὲς ζωγραφικὲς παραστάσεις δυτικῆς τεχνοτροπίας, πολλὰ σκίτσα καὶ 
κακότεχνες παραστάσεις µοντέρνας «τέχνης», ὅπως ἡ «ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου», ὅπου 
παρουσιάζονται δύο περίεργα ἀνθρωπόµορφα ὄντα νὰ ἐναγκαλίζονται, ζωγραφικοὶ 
πίνακες ὅπου ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἁγία Φωτεινὴ ἡ Σαµαρείτιδα εἰκονίζονται ὡς  ἀνήκον-
τες σὲ κάποια µαύρη φυλὴ τῆς Ἀφρικῆς, ἡ Παναγία µας ὡς Γιαπωνέζα, ἤ ἀλλοῦ πάλι 
ἡ Παναγία καὶ ὁ Χριστός ὡς Ἐρυθρόδερµοι Ἰνδιάνοι. Τί ἄλλο παρὰ σύγχυση στὶς 
ψυχές τῶν παιδιῶν µπορεῖ νὰ προξενήσει µία τέτοια ποικιλία; Ὁ Χριστός, ἡ Παναγία 
Μητέρα Του καὶ οἱ Ἅγιοί µας ὑπῆρξαν ὡς ἱστορικὰ πρόσωπα σὲ συγκεκριµένους 
τόπους καὶ χρόνους καὶ ἀνῆκαν σὲ συγκεριµένες φυλές. Δὲν µποροῦµε νὰ τοὺς εἰκο-
νίζουµε ὅπως ἐµεῖς θέλουµε. Διότι κλονίζεται ἔτσι ἡ ἱστορικότητά τους καὶ δηµιουρ-
γεῖται ἡ ἐντύπωση, ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ὑπῆρξαν στὴν ἱστορικὴ 
πραγµατικότητα, ἀλλὰ γιὰ µυθολογικὲς προσωπικότητες. 
            Ἂν οἱ συναθροίσαντες στοὺς «φακέλους» αὐτὲς τὶς ζωγραφικὲς παραστάσεις 
ἤθελαν νὰ τονίσουν τὴν Καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται σὲ ὅλους 
τοὺς λαοὺς καὶ τὶς φυλές τῆς γῆς, θὰ µποροῦσαν νὰ παραθέσουν Εἰκόνες Ἁγίων 
διαφόρων ἐθνικοτήτων, ὅπως τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, τοῦ Ἁγίου Μωϋσέως 
τοῦ Αἰθίοπος, τοῦ Ἁγίου Πέτρου τοῦ Ἀλεουτίου (ὁ ὁποῖος µαρτύρησε ἀπὸ τὰ χέρια τῶν 
Ἰησουϊτῶν) κ.ἄ.. 
            Σὲ ὅλα τὰ ἔντυπα ὅλων τῶν βαθµίδων ἔχουν διασπαρεῖ εἰκόνες καὶ ζωγραφικὲς 
παραστάσεις τοῦ Μωάµεθ, τοῦ Βούδδα, δῆθεν ἁγίων ποὺ ὅµως δὲν ἀνήκουν στὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ φυσικὰ δὲν παραλείπονται φωτογραφίες ἀπὸ συµπροσευχὲς 
«ὀρθοδόξων» µὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους. Αὐτὸ ἐπιτείνει τὴν σύγχυση τῶν παι-
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διῶν, στὰ µάτια τῶν ὁποίων ἐξισώνεται ἡ Ὀρθοδοξία µὲ ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς 
πλάνες. 
            γ) Τὰ κείµενα, τὰ ὁποῖα συµπεριέλαβαν οἱ συρραφεῖς (καὶ ὄχι συγγραφεῖς) τῶν 
ἐντύπων αὐτῶν, εἶναι ἀκόµη πιὸ ἀπαράδεκτα. Σελίδες ὁλόκληρες µὲ ἀποσπάσµατα 
ἀπὸ τὸ Κοράνι, προσευχὲς αἱρετικῶν «ἁγίων» (ὅπως τοῦ Φραγκίσκου τῆς Ἀσίζης) καὶ 
ἀναφορὲς γιὰ τὴν µωαµεθανικὴ  θρησκεία, τὸν Ἰουδαϊσµὸ καὶ τὶς αἱρετικὲς παρα-
φυάδες, ὑπάρχουν σὲ ὅλα τὰ ἔντυπα ὅλων τῶν βαθµίδων! Κάθε θέµα παρουσιάζεται 
µὲ τὶς ἀντίστοιχες γνῶµες καὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν καὶ αὐτὸ ὄχι στὰ πλαίσια µιᾶς 
ἐγκυκλοπαιδικῆς πληροφορήσεως περὶ τοῦ τὶ πρεσβεύει ἡ κάθε θρησκεία, σὲ κάποια 
µαθήµατα στὶς ἀνώτερες βαδµίδες, ἀλλὰ οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς εἶναι διάχυτες σὲ ὅλες τὶς 
σελίδες τῶν ἐντύπων ὅλων τῶν σχολικῶν τάξεων. Αὐτά, σὲ συνδυασµὸ µὲ ἐπιχει-
ρήµατα καὶ θέσεις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, ἡ ὁποία ἀπροκάλυπτα πλέον 
προπαγανδίζεται, καθιστοῦν τοὺς «φακέλους» τοῦ µαθήµατος τῶν Θρησκευτικῶν 
ἐντελῶς ἀκατάλληλους γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν Ὀρθοδόξων. 
            Ἐπληροφορήθηµεν, ὅτι ἤδη κάποιοι εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι γονεῖς, οἱ ὁποῖοι 
ἐζήτησαν τὴν ἀπαλλαγὴ τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ τὸ ἀντορθόδοξο (ὅπως ἔχει ἐξελιχθεῖ 
πλέον) µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν, ἔλαβαν τὴν ἀπάντηση, ὅτι ὅσοι δηλώνουν Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοὶ δὲν δικαιοῦνται τέτοιας ἀπαλλαγῆς. Ἐτέθη, λοιπόν, τὸ δίληµµα, εἴτε 
νὰ ἐπιµείνουν γιὰ τὴν ἀπαλλαγή καὶ τῶν Ὀρθοδόξων, εἴτε νὰ ἀναζητήσουν ἄλλους 
τρόπους ἀντιδράσεως.  
            Ἐνώπιον τοῦ κινδύνου εἴτε νὰ χαρακτηρισθοῦν οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι ὡς µὴ 
Ὀρθόδοξοι (πρὸς χαρὰν τῶν Οἰκουµενιστῶν), εἴτε νὰ γίνει τὸ µάθηµα ἐντελῶς 
προαιρετικὸ µὲ τὴν ὑποκίνηση τῶν Ὀρθοδόξων, (πρᾶγµα τὸ ὁποῖο δὲν ἀποκλείεται νὰ 
εἶναι καὶ ὁ ἀπώτερος στόχος τῶν ἐθνοµηδενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἀλλοιώνουν µὲ τόσο 
ἐπαίσχυντο τρόπο τὴν Παιδεία µας), ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας µας προέκρινε 
τὴν υἱοθέτηση ἐκ µέρους τῶν πιστῶν µας τοῦ µέτρου ἀντιδράσεως, τὸ ὁποῖο προτείνει 
ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων», καὶ ἀντί δηλώσεων γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ 
µάθηµα, νὰ ἐπιστρέφουν ὡς ἀπαράδεκτους τοὺς «φακέλους µαθήµατος»,  συµπληρώ-
νοντας τὸ συνηµµένο στὴν παροῦσα Ἀνακοίνωση ἔντυπο διαµαρτυρίας. Πρὸς τὸ 
παρόν, θὰ ἐπιµείνουµε νὰ ἀποσυρθοῦν αὐτὰ τὰ κακόδοξα ἔντυπα ἀπὸ τὰ Σχολεῖα καὶ 
θὰ ἀναζητηθοῦν ἐπισταµένα νοµικοὶ τρόποι ἀντιδράσεως γιὰ τὸ θέµα τῆς 
ἀπαλλαγῆς. 
            Ἐπιπροσθέτως,  ἡ Ἐκκλησία µας θὰ ἐντείνει τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν εὐρύτερη 
καὶ καλύτερη λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων στὶς Ἐνορίες της, τὰ ὁποῖα ἐκ 
τῶν πραγµάτων ἀναλαµβάνουν νὰ γίνουν τὰ σύγχρονα «Κρυφὰ Σχολειά» τῆς Πατρί-
δος µας. Πρὸς τοῦτο, ἀπαιτεῖται συντονισµένη προσπάθεια τῶν πιστῶν µὲ τοὺς Ἐφη-
µερίους καὶ Ἐπιτρόπους κάθε Ἐνορίας, σὲ συνεργασία µὲ τοὺς κατὰ τόπον Ἀρχιερεῖς. 
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