
Ἐμεῖς οι ̔Κληρικοι ́της͂ Ἱερᾶς Μητροπολ́εως Κυθήρων καί Αν̓τικυθήρων, 

μέ την́ Χάριν τοῦ Κυρίου μας Ἰησου ͂Χριστου,͂ συναχθήκαμε σήμερα 21-

9-2017 εν̓ ὀψ́ει τῆς Θεομητορικῆς εὁρτῆς τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΜΥΡΤΙΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ. 

 

Πλήν τῆς συζητήσεως περί την́ Πολιουχ͂ον τῶν Κυθήρων Θεομήτορα, 

τήν συν́αξή μας ἀπασχολ́ησαν τρία προβλήματα ἀναφορικά μέ 

νευραλγικά θεμ́ατα τῆς κρίσιμης ἐποχῆς μας. 

 

1ον Παρακαλουμ͂ε ἐκτενῶς τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική μας ἡγεσία και ́

τήν Αν̓ώτατη Πολιτική μας ηγ̔εσία νά ἐνδιαφερθοῦν γιά τά μαθήματα των͂ 

Θρησκευτικῶν, τῆς Γλώσσας και ́τῆς Ἱστορίας, τόσο στήν στοιχειώδη, 

ὅσο καί στήν Μέση Ἐκπαίδευση. 

 

Εἰδικώτερα γιά το ́μαθ́ημα τῶν Θρησκευτικῶν νά παραμείνει μάθημα πού 

καλλιεργεῖ (χωρίς να ́ἐξαναγκάζει) τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανικη ́συνείδηση 

τῶν μαθητῶν καί ὀχ́ι νά εὐνοει ͂τήν πολυθρησκευτικότητα. 

 

2ον Η ̔καθυστερημεν́η πλήρωση των͂ κενων͂ θέσεων γιά ἐκπαιδευτικούς 

Μέσης Ἐκπαιδεύσεως τῆς νήσου μας ἐπιβάλλει τήν ταχεῖα διαδικασία 

διορισμοῦ ἀναπληρωτῶν. 

 

3ον Η ̔ἀτυχής δήλωση ἀπό ηγ̔ετικά πρόσωπα τοῦ Κυβερνητικοῦ χώρου, 

ἀλλά και ́ἀπο ́ἐκλεγμένα μελ́η τῆς Νομοθετικῆς Ἐξουσίας (Βουλῆς), ὁτ́ι 

«δέν εἴμαστε πλεόν οῤθόδοξο κράτος, αλ̓λά ... μεταμνημονιακό» ἤ καί 

οὐδετερόθρησκο μαρτυρεῖ ἀπεμπολ́ηση τῶν διαχρονικων͂ πνευματικῶν 

ἀξιῶν τῆς πατρίδος μας: Πατρίς, Θρησκειά (ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική 

Πίστη), Οικ̓ογένεια. Αὐτή τήν ἀπεμπόληση τήν θεωρουμ͂ε θανάσιμη γιά 

τό Ἔθνος και ́τοῦτο εκ̓φράσαμε μέ προηγούμενο ψήφισμά μας. 

 

4ον Η ̔ἤδη κυοφορουμ́ενη εφ̓αρμογη ́«Θεματικῶν ἑβδομάδων» περί 

«ἐμφυλ́ων ταυτοτήτων» στίς ὁποῖες διδάσκεται ἡ ἀνάγκη < απ̓οδόμησης 

τῶν βιολογικων͂ δεδομένων, μᾶς βρίσκει ἐκ́πληκτους καί ἀπολυτ́ως 

ἀντιθ́ετους. 

 

Αὐτό ἀποτελεῖ βόμβα στά θεμέλια τῆς Οικ̓ογενείας καί δειχ́νει πώς οἱ 

συντάκτες αὐτου ͂του ͂ἀδιανόητου σχεδίου ἀγνοουν͂ (ἤ ὑποκριν́ονται ὅτι 

ἀγνοουν͂) πώς κάθε ἄνθρωπος γεννιετ́αι με ́συγκεκριμεν́ο τυπ́ο φυλετικῶν 

χρωματοσωμάτων: εἴτε ΧΤ (ἄρρεν), εἴτε ΧΧ (θῆλυ). Καί το ́

χαρακτηριστικό τουτ͂ο εἶναι ἀναλλοίωτο διά βιόυ, ὁσ́ες εγ̓χειρήσεις δῆθεν 

«ἀλλαγῆς φυλ́ου» καί ὁσ́ες -ὁπ́οιες ἐπιλογές κάνουν διεστραμμένα 

μερικοι.́ 

 



Αὐτό ἄλλωστε εἶναι καί τό «πιστεύω» των͂ Χριστιανῶν στηριγμένων στά 

λογ́ια του ͂Κυριόυ τους «ἄρσεν καί θῆλυ επ̓οίησεν αὐτούς». Καί εἶναι 

ἀπόλυτα ταυτισμεν́ο μέ την́ -ἀπό 3 γεννεων͂ πλέον- αν̓ακάλυψη τῆς 

Βιολογικῆς ἐπιστήμης, περί τῆς χρωματοσωματικῆς ταυτότητος τοῦ 

φύλου. 

 

Ὑπάρχει ἆραγε σχεδιασμένη προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τοῦ 

σοδομισμου;͂ Τότε το ́Ἔθνος μας θά μεταβληθεῖ σέ ζούγκλα. Καί μάλιστα 

σέ ζουγ́κλα χειρότερη – καθ’ ὁ ́αφ̓ύσικη - ἀπό ἐκείνη τῶν αλ̓ογ́ων 

θηρίων. 

 

5ον Ἐξωδίκως πληροφορούμαστε πώς προκ́ειται ὁσημέραι νά κατατεθεῖ 

Νομοσχέδιο στην́ Βουλή των͂ Ἑλλήνων πού θά προβλέπει τήν δυνατότητα 

νά προσδιορίζει κάθε ἄνθρωπος τό φῦλο του, με ́ἁπλῆ αἴτηση καί 

δήλωση καί ὀχ́ι με ́τα ́χρωματοσωμικα ́δεδομεν́α του. 

 

Ὑψώνουμε κραυγή διαμαρτυρίας στεντόρεια καί οὐρανομήκη πρός τα ́

μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Ὅσοι μεν́ ἀπεργάζονται τετ́οια ψήφιση 

νά «ἀνακρούσουν πρύμναν» καί νά μήν συμβαλ́ουν στήν καταστροφη ́

τῶν παιδιων͂ μας. Ὅσοι δε ́διαθετ́ουν ελ̓ευθ́ερη βουλ́ηση να ́

καταψηφίσουν ἑν́α τέτοιον Νόμο. 

 

6ον Δηλων́ουμε εὐθαρσῶς καί ἀπεριφράστως ὁτ́ι τόσον ο ̔Ἐπίσκοπος, 

ὅσον και ́ὁλ́ος ὁ Ιἑρος́ Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπολ́εως Κυθηρ́ων καί 

Ἀντικυθήρων δέν θά ὑποδεχθοῦμε, οὐτ́ε θά ἀποδώσουμε τιμή σέ 

ἐκπρόσωπο τῆς Κυβερνήσεως ἤ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κατά τήν 

ἐγγίζουσα κορυφαία ἑορτή καί πανηγ́υρι τῆς Παναγίας μας τῆς 

Μυρτιδιωτίσσης (23 καί 24 Σεπτεμβριόυ ε.̓ἐ.́), ἤ σέ προσεχεῖς 

ἐκδηλώσεις, εφ̓’ ὅσον ἐκ τῶν προτέρων εἶναι γνωστή η ̔θετική 

τοποθετ́ησίς των εν̓ ὀψ́ει τῆς ψηφίσεως τοῦ ψυχοκτόνου καί ἀνηκούστου 

αὐτου ͂νομοσχεδίου διά τά Ελ̔ληνικά δεδομένα, καί ‘ 

 

7ον Απ̓ευθυν́ουμε ἐμ́πονη καί εν̓αγων́ια ἔκκληση γιά καταλυτική 

παρέμβαση: Στον́ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Αθ̓ηνῶν και ́πάσης Ἑλλάδος 

κ.Ἱερώνυμον. Στόν Εξ̓οχώτατον Πρόεδρο τῆς Ελ̔ληνικῆς Δημοκρατίας 

κ.Προκόπιον Παυλοπ́ουλον. Στον́ Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργον́ τῆς 

Χώρας μας κ.Ἀλεξ́ιο Τσίπρα. Στον́ Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ελ̔λήνων 

κ.Νικόλαον Βούτσην καί τελ́ος στούς Ἀρχηγούς των͂ Κοινοβουλευτικῶν 

Κομμάτων. 

 

Οἱ εὐθύνες ὁλ́ων μας εἶναι τεράστιες καί ισ̔τορικές. «Φυλ́ακες γρηγορεῖτε 

Οἱ καιροί οὐ μενετοι»́. 

 



Ἐφ’ ᾧ συνεταγ́η το ́παρόν ψήφισμα τῆς Ἱερατικῆς μας Συνάξεως καί -

ὑπογραφόμενο- προωθεῖται εἰς τούς ἐν θέματι παραλῆπτες. 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

Πρωτ. Πέτρος Μαριᾶτος - Ἰατρός 

 

Ἀρχιμ. Πετ́ρος Κασιμάτης 

Ἀρχιμ. Υρουμεν́τιος Δημητριόυ 

 

Ἀρχιμ. Πετ́ρος Σκλαβ͂ος 

 

Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος 

Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος 

 

Οἰκονομ.Γεώργιος Αδ̓ικημενάκης 

 

Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος 

 

Ἱερεύς Ἰωάννης Γολεμάτης 

Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Λαγός 

 

Ἱερεύς Νικόλαος Ζουναρέλης 

 

Ἱερεύς Ἰωάννης Παπανδρόπουλος 

 

Διάκονος Παυλ͂ος Καλλίκας 

 

Ἀνακοινοῦται εἰς: 

 

1.Μακαριώτατον Πρόεδρον Ἱερᾶς Συνόδου Ἐκκλησίας Ἑλλάδος 

2.Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας 

3.Πρωθυπουργόν κ.Ἀλέξιον Σσίπραν 

4.Πρόεδρον Βουλῆς τῶν Ἑλλην́ων 

5.Ἀρχηγούς Κομμάτων Βουλῆς τῶν Ἑλλην́ων 6.Ὑπουργόν Παιδείας, 

Ἔρευνας και ́Θρησκευμάτων 7.Βουλευτάς Α ́Περιφέρειας Πειραιᾶ καί 

Νήσων 


